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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Es krim 

 Es krim merupakan produk hasil dari olahan susu yang mengandung 

lemak teremulsi dan udara, dimana sel-sel udara berperan untuk memberikan 

tekstur lembut pada es krim. Es krim adalah jenis makanan semi padat yang 

terbuat dari pembekuan tepung es krim atau campuran susu, lemak hewani 

maupun  nabati, gula dengan atau tanpa bahan makanan lain dan bahan makanan 

yang diijinkan (SNI, 1995). Kandungan lemak dalam es krim minimal 5% dari 

total bobot es krim (SNI, 1995). Metode pembuatan es krim dapat dibedakan 

menjadi metode konvensional dan inkonvensional. Metode konvensional adalah 

metode sederhana yang dilakukan pengadukan dan pendinginan secara tidak 

bersamaan, dapat menggunakan mixer, es batu, dan garam sebagai wadah 

sekelilingnya. Metode inkonvensional adalah metode pembaruan yang dilakukan 

menggunakan ice cream maker sehingga pengadukan dan pendinginan dapat 

dilakukan secara bersamaan. Metode pembuatan dengan mesin menghasilkan 

produk es krim yang lebih baik dari pada metode konvensional (Hartatie, 2011). 

Pengelompokkan es krim berdasarkan kandungan lemak dan komponen solid non 

lemak dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu standar, premium, dan super 

premium. Kategori es krim standar minimal memiliki 10% kadar lemak dan 11% 

kadar padatan bukan lemak, es krim premium memiliki 15% kadar lemak dan 

10% kadar solid non lemak, sedangkan es krim super premium memiliki 17% 
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kadar lemak dan 9,25% kadar solid non lemak (Hartatie, 2011). Syarat mutu es 

krim dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Syarat Mutu Es Krim 

No. Kriteria Uji Unit Standar 

1. Keadaan:   

 Penampakan - Normal 

 Rasa  Normal 

 Bau  Normal 

2. Lemak % (b/b) Min   5,0 

3. Gula dihitung sebagai sakarosa % (b/b) Min   8,0 

4. Protein % (b/b) Min   2,7 

5. Jumlah Padatan % (b/b)        Min 34 

6. Bahan Tambahan Makanan: 

Negatif 

Sesuai SNI 01-0222-1987 

 Pemanis Buatan 

 Pewarna Tambahan 

 Pemantap dan Pengemulsi 

7. Cemaran Logam 

mg/kg 

 

 Timbal (Pb) Maks   1,0 

 Tembaga (Cu) Maks 20,0 

8. Cemaran Arsen (As) mg/kg Maks   0,5 

9. Cemaran Mikroba:   

 Angka Lempeng Total Koloni/g Maks  10
5
 

 Coliform APM/g              <  3 

 Salmonella Koloni/25 g Negatif 

 Listeria SPP Koloni/25 g Negatif 

Sumber: Badan Standarisasi Nasional No. 01-3713-1995. 

 
 

Proses pembuatan es krim melalui beberapa tahapan yang cukup panjang. 

Tahapan pembuatan es krim meliputi tahap pasteurisasi, homogenisasi, 

pematangan es krim dengan penyimpanan dalam lemari es, serta pembekuan dan 

pengadukan (Saleh, 2004). Tahap pasteurisasi bertujuan untuk mematikan 

mikroba patogen, tahap homogenisasi untuk menyeragamkan adonan serta 

meningkatkan kekentalan adonan. Tahap pendinginan bertujuan untuk 

menghentikan pemanasan, selanjutnya adonan es krim akan mengalami 
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pembekuan dan pengadukan. Bahan dasar dalam membuat es krim adalah susu, 

gula, stabilizer, emulsifier, dan flavour (Chan, 2008).  

 

2.2. Bahan Pembuat Es Krim 

 Susu merupakan bahan dasar untuk membuat es krim, susu yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis susu cair. Penggunaan susu dalam 

proses pembuatan es krim bertujuan untuk memberikan bentuk atau body pada es 

krim, menambah citarasa, melembutkan tekstur es krim, memperlambat 

pencairan, dan mempertahankan mutu selama proses penyimpanan karena 

menahan pengkristalan adonan es krim (Chan, 2008). Penentuan besarnya kadar 

susu dan jenis susu yang digunakan merupakan salah satu hal penting mengingat 

susu sebagai bahan utama pembuatan es krim. Penggunaan susu tidak hanya 

memengaruhi keseimbangan sifat-sifat campuran tetapi untuk memenuhi syarat 

minimal lemak susu dalam es krim (Arbuckle, 1997). Lemak dalam es krim juga 

mempengaruhi kestabilan adonan es krim (Frandsen dan Arbuckle, 1981). 

 Gula yang digunakan untuk membuat es krim berbentuk halus agar mudah 

larut saat proses pencampuran. Gula berfungsi untuk menentukan tekstur es krim 

sekaligus sebagai bahan pemanis (Chan, 2008). Jenis gula yang digunakan dapat 

beraneka ragam sesuai dengan tujuan utama pembuatan es krim. Jenis gula yang 

sering digunakan dalam pembuatan es krim antara lain gula pasir (sukrosa), High 

Fruktose Syrup (HFS), atau kombinasi keduanya. 

 Stabilizer atau bahan penstabil adalah koloid hidrofilik yang dapat 

menurunkan konsentrasi air bebas dengan prinsip penyerapan sehingga 
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mengurangi rekristalisasi es, memperkecil ukuran es, dan meningkatkan 

kehalusan tekstur (Campbell, 1975). Mekanisme terjadinya penyerapan oleh 

bahan penstabil didasari oleh komponen penyusunnya. Komponen penyusun 

bahan penstabil akan mengikat globula yang berasal dari molekul lemak, air, dan 

udara sehingga dapat mempertahankan kelelehan es krim (Eckles et al., 1984). 

Penelitian ini menggunakan bahan penstabil berupa Carboxymethyl Cellulose 

(CMC). Tujuan pemakaian stabilizer untuk menstabilkan pengadukan selama 

proses pencampuran bahan dasar adonan es krim, menstabilkan molekul udara 

dalam adonan es krim dan menahan rasa dalam adonan tersebut, menambah rasa 

dan memperbaiki tekstur adonan es krim, dan membantu menahan terjadinya 

pengkristalan es krim selama proses penyimpanan (Chan, 2008). 

 Emulsifier atau bahan pengemulsi merupakan bahan berbentuk pasta 

kental yang terbuat dari bahan alami. Penelitian ini menggunakan emulsifier 

berupa kuning telur. Fungsi penambahan emulsifier dalam pembuatan es krim 

antara lain untuk memperbaiki pencampuran lemak dan air, mengembangkan 

adonan dalam proses pengadukan, memperbaiki tekstur es krim, dan 

memperlambat proses pencairan es krim (Chan, 2008). 

 Flavour atau bahan pemberi citarasa untuk es krim biasanya menggunakan 

sari buah atau jus buah segar, perasa yang dibuat dari buah asli, dan selai yang 

mengandung bahan alami. Bahan ini berfungsi untuk menambah citarasa suatu 

bahan makanan (Chan, 2008). Citarasa juga dapat diperoleh dari lemak susu dan 

gula yang ditambahkan untuk membuat es krim. Pemberian citarasa dalam produk 

es krim dinilai penting karena memengaruhi daya terima konsumen. Flavour 
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merupakan salah satu aspek tingkat kesukaan konsumen sehingga memiliki unsur 

mutu bernilai paling tinggi pada es krim (Arbuckle, 1997). Penelitian ini 

menggunakan ekstrak kulit buah naga super merah sebagai salah satu faktor 

penambah citarasa dalam es krim. 

 

2.3. Kulit Buah Naga Super Merah (Hylocereus costaricensis) 

 Tanaman buah naga merupakan tanaman yang dapat berbuah hingga tiga 

kali dalam satu tahun. Tanaman akan tumbuh buah saat umur 11–17 bulan hingga 

berumur 30 tahun lamanya. Tahun pertama pertumbuhan tanaman buah naga 

dapat menghasilkan 1–2 kg, di tahun kedua hingga 4 kg, tahun ketiga mencapai 8 

kg, dan bertambah setiap tahun (Wahyuni, 2011). Buah naga merupakan buah 

yang unik, memiliki ciri khas yang berbeda dari buah lainnya, yaitu kenampakan 

luar maupun daging buah. Buah naga termasuk salah satu buah yang eksotis 

karena memiliki penampilan menarik, rasa asam manis yang menyegarkan dan 

bermanfaat bagi kesehatan (Susanti dan Widodo, 2013). Buah naga memiliki 4 

varietas yaitu buah naga Hylocereus undatus (buah naga daging putih), 

Hylocereus costaricensis (buah naga daging super merah), Hylocereus polyrhizus 

(buah naga daging merah), dan Selenicereus megalanthus (buah naga kulit kuning 

daging putih) (Cahyono, 2009).  

Jenis buah naga yang populer saat ini yaitu buah naga super merah 

(Hylocereus costaricensis), hal tersebut dikarenakan jenis ini memiliki rasa lebih 

manis tanpa rasa langu dibandingkan dengan jenis lainnya, selain itu jenis ini juga 

memiliki warna yang menarik (Wahyuni, 2011). Varietas buah naga super merah 
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memiliki kandungan gizi yang lebih baik dari pada varietas lainnya. Daging buah 

naga super merah dapat membantu menurunkan kadar gula darah serta mencegah 

risiko terjadinya serangan jantung pada penderita diabetes (Wahyuni, 2011). Kulit 

buah naga super merah mengandung banyak polifenol dan sumber antioksidan 

yang baik. Menurut hasil penelitian Wu et al. (2006) mengenai kandungan total 

fenolik konten, menyatakan bahwa aktivitas antioksidan dan kegiatan 

antiproliferative kulit buah naga merah memiliki daya inhibitor terhadap sel-sel 

kanker yang lebih kuat dari pada daging buahnya serta tidak mengandung toksik. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurliyana et al. (2010) dihasilkan bahwa 

dalam 1 mg/ml kulit buah naga mampu menghambat sebanyak 83,48% radikal 

bebas, sedangkan untuk 1 mg/ml daging buah hanya mampu menghambat radikal 

bebas sebesar 27,45%.  

 Antosianin yang terkandung dalam kulit buah naga merah merupakan 

sumber antioksidan yang baik dalam menangkal radikal bebas dan dapat dijadikan 

sebagai nutraceuticals. Kulit buah naga super merah mengandung antosianin jenis 

sianidin 3-rammosil glukosida 5-glukosida yang memberikan warna merah pada 

buah (Le Bellec et al., 2006). Keunggulan kulit buah naga super merah yang 

mengandung tinggi antosianin dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. 

Menurut hasil penelitian Kanner et al. (2001) diperoleh bahwa antosianin dapat 

berfungsi untuk merendahkan kadar kolesterol dalam darah. Manfaat lain dari 

ekstrak kulit buah naga yaitu dapat meningkatkan kelenturan pembuluh darah dan 

menghambat pertumbuhan sel tumor (Chayati et al., 2011). Selain memiliki 

pigmen pewarna alami dan kaya antioksidan, kulit buah naga mengandung pektin 
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yang dapat memperbaiki tekstur (Buckle et al., 1987). Kulit buah naga super 

merah yaitu memiliki serat pangan yang sama besarnya dengan daging buah naga 

(Oktiarni et al., 2012). 

 

2.4. Kualitas Es Krim  

 

 Kualitas es krim dengan penambahan ekstrak kulit buah naga super merah 

diharapkan terdapat perbedaan terhadap sifat fisik yang meliputi overrun, 

resistensi pelelehan, dan warna kemerahan, sifat kimia yang meliputi total padatan 

es krim, aktivitas antioksidan dan sifat organoleptik. 

 

a. Overrun 

 Nilai overrun es krim merupakan nilai selisih antara volume adonan es 

krim dengan volume es krim setelah dilakukan pembekuan dan pengocokan. 

Overrun adalah pengembangan volume es krim yang disebabkan karena adanya 

udara yang terperangkap dalam es krim akibat proses pengocokan (Hadiwiyoto, 

1983). Nilai overrun es krim dipengaruhi nilai gizi yang terkandung didalamnya. 

Standar overrun yang baik untuk skala rumah tangga sekitar 35-50% sedangkan 

untuk skala industri sekitar 70-80% (Susilorini dan Sawitri, 2006). Besarnya nilai 

overrun ditentukan sebagian besar dari bahan dan teknik pengocokan yang benar, 

sehingga dapat membuat adonan es krim mengembang lebih besar. 
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b. Resistensi Pelelehan 

Resistensi pelelehan merupakan besarnya waktu yang dibutuhkan es krim 

untuk meleleh secara sempurna di suhu ruang. Resistensi pelelehan es krim dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya oleh bahan - bahan tambahan yang 

digunakan dalam pembuatan es krim (Padaga dan Sawitri, 2005). Standar waktu 

pelelehan es krim yang baik berkisar antara 15 – 25 menit (SNI, 1995). Resistensi 

pelelehan es krim berkaitan dengan tekstur dan kekentalan adonan es krim. Serat 

mampu mengikat air yang menyebabkan kadar air menjadi rendah dan es krim 

menjadi lebih padat sehingga waktu pelelehan es krim akan semakin lama 

(Oksilia et al., 2012). 

 

c. Total Padatan 

 Total padatan merupakan total seluruh komponen padatan yang ada 

didalam suatu bahan pangan, antara lain protein, lemak, dan karbohidrat 

(Soedarmadji et al., 1984). Standar minimal total padatan es krim adalah 34% 

(SNI, 1995). Total padatan dalam suatu produk dapat mempengaruhi sifat fisik 

dan kimianya, antara lain titik beku, titik didih, viskositas, dan kelarutan. Nilai 

total padatan diduga saling berhubungan dengan nilai overrun. Total padatan yang 

rendah dapat meningkatkan pembekuan air sehingga udara yang terperangkap 

dalam es krim sedikit akan menurunkan overrun es krim (Arbuckle, 1997). 
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d. Antioksidan 

 Antioksidan adalah substansi nutrisi maupun non-nutrisi yang terkandung 

dalam bahan pangan, yang mampu mencegah atau memperlambat terjadinya 

kerusakan oksidatif dalam tubuh (Winarsi, 2008). Kerusakan oksidatif dipicu 

karena adanya aktivitas dari radikal bebas. Radikal bebas merupakan atom atau 

molekul yang tidak stabil karena memiliki elektron yang tidak berpasangan dalam 

orbital luarnya, sehingga sangat reaktif untuk mendapatkan pasangan elektron 

dengan mengikat sel-sel tubuh (Soeatmaji, 1998). Aktivitas reaktif ketika 

mengikat sel tubuh yang terjadi secara berkelanjutan akan menyebabkan kematian 

atau kerusakan sel sehingga dapat mengganggu sistem kerja organ secara umum. 

Aktivitas tersebut dapat dihambat oleh sistem antioksidan. Fungsi utama 

antioksidan antara lain untuk memperkecil terjadinya oksidasi lemak dan minyak, 

memperkecil terjadinya proses kerusakan dalam makanan, memperpanjang masa 

simpan, dan meningkatkan stabilitas lemak yang terkandung dalam makanan. 

Antioksidan kulit buah naga super merah berasal dari pigmen antosianin yang 

tergolong flavonoid (Simanjuntak et al., 2014). 

 

e. Warna 

 Warna merupakan salah satu faktor penentu kesukaan konsumen terhadap 

produk yang dihasilkan. Warna dapat menentukan menarik atau tidaknya suatu 

produk (Setyaningrum, 2010). Es krim yang ditambahkan kulit buah naga super 

merah berkemungkinan menghasilkan warna es krim merah segar, hal ini 

dikarenakan kulit buah naga super merah mengandung antosianin jenis sianidin 3-
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rammosil glukosida 5-glukosida yang memberikan warna merah pada buah (Le 

Bellec et al., 2006). Es krim yang dihasilkan memiliki kemungkinan berwarna 

merah pucat karena adanya kerusakan pigmen dalam antosianin. Beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi laju kerusakan antosianin antara lain lama 

penyimpanan, suhu tinggi dan peningkatan kadar gula dapat mengurangi 

kandungan pigmen (Sudarmanto, 1989). Pemberian konsentrasi gula yang tinggi 

dan adanya oksigen akan memberikan efek yang lebih besar pada kerusakan 

pigmen warna (Winarno, 2002). 

 

f. Aroma 

 Aroma dapat didefinisikan sebagai suatu sifat organoleptik yang dapat 

diamati oleh indera pembau. Aroma adalah bau harum yang dikeluarkan oleh 

makanan sehingga dapat merangsang indera penciuman dan membangkitkan 

selera untuk menikmatinya (Moehyi, 1992). Adanya uji aroma pada es krim dapat 

diketahui penerimaan suatu produk. Aroma juga digunakan sebagai indikator 

terjadinya kerusakan pada suatu produk yang dihasilkan (Kartika et al., 1988). 

Aroma es krim sangat popular dengan aroma susu yang menjadi bahan baku 

pembuatannya. Aroma es krim dipengaruhi oleh bahan-bahan yang digunakan 

dalam membuat adonan es krim (Padaga dan Sawitri, 2005). Penambahan ekstrak 

kulit buah naga super merah dalam pembuatan es krim dapat memungkinkan 

timbulnya aroma langu, yang mana merupakan aroma khas dari buah tersebut. 
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g. Rasa 

 Rasa dapat dikenali dan dibedakan oleh cecapan yang terdapat pada bagian 

lidah papilla yaitu bagian berwarna merah hingga jingga (Winarno, 2002). Rasa 

merupakan rangsangan yang ditimbulkan saat setelah memakan atau meminum 

suatu bahan pangan, dapat dirasakan oleh indera pengecap serta rangsangan 

lainnya seperti perabaan dan penerimaan derajat panas oleh mulut (De Mann, 

1989). 

 

h. Tekstur 

 Penerimaan kualitas suatu produk pangan salah satunya ditentukan oleh 

tekstur es krim yang baik. Es krim memiliki tekstur yang lembut dan tidak terlalu 

padat (Padaga dan Sawitri, 2005). Bahan-bahan yang digunakan dalam membuat 

es krim berpengaruh nyata terhadap tekstur yang dihasilkan, misalnya penggunaan 

susu yang terdiri dari sebagian besar lemak. Penambahan bahan pemanis sekitar 

12–16 g per 100 g dapat menghasilkan es krim dengan tekstur halus (Padaga dan 

Sawitri, 2005). Adanya penambahan ekstrak kulit buah naga super merah dalam 

pembuatan es krim memungkinkan terbentuknya tekstur halus. Hal ini 

dikarenakan kulit buah naga super merah mengandung gel yang menambah 

kekenyalan dan kelembutan (Wahyuni, 2011). 

  


