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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Soft ice cream banyak diminati oleh banyak kalangan konsumen karena teksturnya yang 

halus dan creamy. Tingkat konsumsi es krim semakin meningkat seiring waktu ditandai 

dengan semakin banyaknya jenis dan jumlah es krim yang ditawarkan kepada 

konsumen. Nilai gizi pada es krim dipengaruhi oleh nilai gizi bahan-bahan yang 

digunakan dalam membuat es krim (Marshall, et al. 2003). Menurut Agriculture and 

Agri-food Canada (2012), terjadi peningkatan konsumsi soft ice cream karena adanya 

kandungan fungsional yang ditambahkan yang memiliki peran penting untuk 

menyehatkan tubuh. 

 

Soft ice cream pada umumnya mengandung lemak sebesar 10-16% (Goff & Hartel, 

2013). Kandungan lemak dalam soft ice cream yang cukup tinggi ini akan memberi 

pengaruh buruk terhadap kesehatan apabila dikonsumsi secara terus menerus. Asupan 

lemak yang terlalu tinggi akan menyebabkan seseorang mengalami kegemukan atau 

obesitas yang meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Oleh sebab itu, 

produsen makanan menciptakan berbagai macam produk berbasis low-fat, dengan 

adanya tren pangan low-fat, pengolahan buah naga merah menjadi soft ice cream rendah 

lemak akan diminati konsumen. 

 

Seiring meningkatnya kesadaran konsumen tentang hidup sehat, konsumen juga 

menginginkan produk rendah lemak yang memiliki rasa yang enak.  Mutu dari soft ice 

cream rendah lemak juga harus sama atau lebih baik dibandingkan dengan soft ice 

cream pada umumnya. Soft ice cream rendah lemak dengan penambahan buah naga 

merah dapat menciptakan rasa yang unik serta meningkatkan nilai fungsional dari soft 

ice cream. Pembuatan soft ice cream rendah lemak dengan penambahan buah naga 

merah akan membuat konsumen lebih tertarik sekaligus meningkatkan tren hidup sehat 

dengan mengonsumsi makanan berbasis low-fat. 
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Permasalahan yang paling sering timbul pada proses pembuatan soft ice cream adalah 

kekentalan dan overrun yang rendah serta singkatnya waktu pelelehan es krim. Masalah 

tersebut dapat diatasi dengan penambahan zat penstabil (stabilizer), gelling agents, 

maupun bahan pengental. Salah satu zat penstabil yang sering digunakan adalah gelatin. 

Gelatin memiliki tingkat kelarutan yang tinggi dan merupakan pengikat air yang baik. 

Gelatin memiliki sifat yang thermoversibel, dimana pendinginan akan menyebabkan 

pembentukan gel yang sifatnya kompak seperti padatan (Gaman & Sherrington, 1994). 

Konsentrasi bahan penstabil yang ditambahkan harus diperhatikan, sehingga produk 

yang dihasilkan memiliki karakteristik fisik serta kimia yang baik sesuai dengan standar 

mutu es krim yang disyaratkan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh penambahan bahan penstabil dan konsentrasinya terhadap 

karakteristik fisikokimia soft ice cream buah naga merah rendah lemak, serta 

menentukan formulasi soft ice cream buah naga merah rendah lemak yang memiliki 

karakteristik yang paling menyerupai soft ice cream kontrol. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Soft Ice Cream 

 

Es krim dapat didefinisikan sebagai makanan beku yang dibuat dari produk susu dan 

dikombinasikan dengan pemberi rasa dan pemanis. Menurut SNI 01-3973-1995, es krim 

adalah sejenis makanan semi padat yang dibuat dengan cara pembekuan tepung es krim 

atau campuran susu, lemak hewani maupun nabati, gula, dan dengan atau tanpa bahan 

makanan lain yang diizinkan. Campuran bahan es krim diaduk ketika didinginkan untuk 

mencegah pembentukan kristal es yang besar (Arbuckle, 1996). 

 

Kandungan lemak dalam soft ice cream tidak boleh kurang dari 4% karena dapat 

menyebabkan soft ice cream memiliki tekstur yang kasar atau icy, sedangkan 

kandungan lemak yang lebih dari 16% akan menyebabkan tekstur nya bersifat 

berminyak atau greasy. Pada umumnya kandungan lemak dalam soft ice cream berkisar 

antara 10-16%. Suhu yang baik untuk proses produksi soft ice cream adalah -6 sampai -

8
0
C. Suhu yang tidak terkontrol dapat menyebabkan pemisahan lemak dan ukuran 

kristal es yang cenderung besar sehingga tekstur dari soft ice cream yang dihasilkan 

menjadi kasar. Overrun yang dimiliki es krim berkisar antara 30-60% tergantung pada 
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jumlah total padatan dimana semakin tinggi total padatan, overrun yang dimiliki es krim 

semakin tinggi (Goff & Hartel, 2013). 

 

Menurut Goff & Hartel, (2013), pembuatan soft ice cream terbagi menjadi beberapa 

tahapan. Tahap pertama adalah pasteurisasi dimana tahapan ini berfungsi untuk 

menginaktivasi mikroorganisme patogen yang ada di dalam adonan bahan-bahan 

pembuatan soft ice cream. Pasteurisasi dapat dilakukan pada suhu 68,3°C selama 30 

menit atau 79,4°C selama 25 detik (Smitt, 2004). Tahap selanjutnya adalah 

homogenisasi yang tujuannya untuk mengubah ukuran globula lemak menjadi lebih 

kecil sehingga tekstur adonan lebih mengembang. Proses ini biasanya dilakukan 

menggunakan mesin pengaduk atau mixer. Tahap terakhir adalah ageing dimana adonan 

soft ice cream didinginkan pada suhu rendah sambil diaduk secara merata, tujuannya 

adalah untuk menghasilkan kristal es yang lebih kecil sehingga soft ice cream yang 

dihasilkan memiliki tekstur yang lembut (Clarke, 2004). 

 

Pada pembuatan es krim, komposisi adonan mempengaruhi kualitas es krim. Terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas es krim mulai dari bahan baku, proses 

pembuatan, proses pembekuan, dan proses pengemasan. Pada proses pembuatan, bahan 

baku es krim dicampur menjadi suatu bahan dasar es krim. Pada proses pencampuran, 

salah satu faktor kualitas yang perlu diperhatikan yaitu viskositas. Viskositas pada 

adonan es krim akan berpengaruh pada tingkat kehalusan tekstur serta ketahanan es 

krim sebelum mencair (Harris, 2011).  

 

Bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan es krim yaitu lemak, bahan kering 

tanpa lemak (BKTL), bahan pemanis, bahan penstabil, dan bahan pengemulsi. Lemak 

susu merupakan sumber lemak yang paling baik untuk mendapatkan es krim berkualitas 

baik (Harris, 2011). Es krim yang baik harus memenuhi persyaratan komposisi umum 

Ice Cream Mix (ICM) atau campuran es krim dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Komposisi Umum Es Krim 

No. Komposisi Jumlah (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Air 

Bahan pemanis gula 

Lemak susu 

Bahan kering tanpa lemak 

Bahan penstabil 

Bahan pengemulsi 

55 – 64 % 

12 – 16 % 

10 – 16 % 

9 – 12 % 

0 – 0,4 % 

0 – 0,25 % 
Sumber : Harris (2011)  

 

Kriteria mutu dari es krim terdiri dari nilai overrun, viskositas, melting rate, dan 

kekerasan (hardness). Overrun didefinisikan sebagai pengembangan awal volume es 

krim terhadap volume adonan mula-mula karena adanya udara yang terperangkap dalam 

es krim dan dinyatakan dalam persentase. Volume es krim pada saat pembekuan dapat 

ditingkatkan dengan memasukkan udara semaksimal mungkin saat pengocokan. Range 

dari overrun es krim normal berkisar antara 70-100 %. Overrun dapat memberikan 

keuntungan dalam segi ekonomis. Bila overrun terlalu besar menyebabkan es krim 

seperti berbusa, dan apabila terlalu rendah akan terasa berat dan teksturnya kasar 

(Bennion & Hughes, 1975). 

 

Salah satu kriteria lain nilai es krim adalah melting rate. Melting rate atau kecepatan 

pelelehan didefinisikan sebagai banyaknya es krim yang meleleh dalam waktu tertentu 

ketika berada pada suhu ruang (Privindille et al., 2000). Adanya kristal es, udara yang 

terperangkap, globula-globula yang terbentuk akan mempengaruhi kecepatan pelelehan 

es krim (Muse & Hartel, 2004). Es krim dengan viskositas tinggi mempunyai melting 

rate yang baik yaitu tahan terhadap proses pencairan, karena melting rate dihitung 

sebagi jumlah cairan yang menetes (Muse & Hartel, 2004). 

 

Kriteria es krim yang baik dapat dilihat dari hardness. Hardness didefinisikan sebagai 

kemampuan es krim untuk berubah bentuk saat ada tekanan dari luar. Hardness es krim 

diukur sebagai resistensi es krim terhadap perubahan bentuk akibat tenaga dari luar. 

Hardness dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti overrun, ukuran kristal es, volume 

es, dan stabilitas lemak (Muse & Hartel, 2004). Semakin banyak kristal es yang 

terbentuk akan menyebabkan es krim semakin keras (Sakurai etal., 1996). 
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1.2.2. Buah Naga Merah  

 

Buah naga merah (Hylocereus costaricensis) memiliki daging yang berwarna merah 

dengan berat sekitar 400-500 gram, memiliki rasa yang manis mencapai 13-15 brix. 

Tanaman buah naga dapat tumbuh di daerah yang panas dengan ketinggian rendah 

sampai sedang. Buah ini juga memiliki kandungan antioksidan yang tinggi seperti 

vitamin C dan antosianin. Antosianin adalah salah satu kelompok pigmen yang 

menghasilkan warna merah sampai biru, larut dalam air, dan tersebar luas baik dalam 

bunga, daun, maupun buah naga (Dacosta, 2014).  

 

 

Gambar 1. Buah Naga Merah 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Buah naga merah kaya akan antioksidan seperti vitamin C dan 

flavonoid, yang dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan produk kecantikan 

karena berfungsi untuk menghidrasi kulit yang kering. Antosianin 

merupakan salah satu bagian penting dalam kelompok pigmen setelah klorofil. 

Antosianin merupakan zat warna berwarna kemerahan yang larut di dalam air dan 

tersebar sangat luas di dunia tumbuh tumbuhan dan menyebabkan hampir semua warna 

merah, oranye, ungu, dan biru (Wroldstat & Saona, 2001). 

 

Buah naga merah memiliki kandungan air yang tinggi, selain itu buah ini juga 

mengandung lemak, protein, vitamin, mineral, dan zat antosianin. Kualitas buah naga 

merah dapat dilihat dari kondisi dan penampilan luar buah dimana buah naga yang baik 
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masih diselimuti oleh sisik yang berwarna hijau kekuningan pada kulitnya yang 

berwarna merah jambu.  

 

Buah naga merah memiliki kandungan protein yang mampu meningkatkan metabolisme 

dan menjaga kesehatan jantung, serat yang berfungsi untuk mencegah kanker usus, 

karoten untuk kesehatan mata dan meningkatkan kerja otak, kalsium untuk menguatkan 

tulang (Zain, 2006). 

 

Tabel 2. Kandungan Gizi Buah Naga Merah per 100 g Bahan 

No.  Kandungan gizi Kadar 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Karbohidrat 

Serat 

Kalsium 

Fosfor 

Magnesium 

Beta karoten 

Vitamin B1 

Vitamin B2 

Vitamin C 

Niasin 

Fenol 

11,5 g 

0,71 g 

8,6 mg 

9,4 mg 

60,4 mg 

0,005 mg 

0,28 mg  

0,043 mg 

9,4 mg 

1297-1300 mg 

561,76 mg 

Sumber: Food Industry Develop and Research (2007) 

 

1.2.3. Gelatin 

Gelatin merupakan senyawa turunan yang dihasilkan dari serabut kolagen jaringan 

penghubung, kulit, tulang dan tulang rawan yang dihidrolisis dengan asam atau basa 

(Charley, 1982). Sumber utama bahan baku gelatin komersial adalah tulang sapi, kulit 

sapi, kulit babi dan ikan (NOSB TAP Review, 2002). Gelatin biasanya berbentuk bubuk 

atau lembaran (Cole, 2000). Gelatin memiliki kandungan protein yang tinggi dan rendah 

kadar lemak (Fennema, 1985). Kandungan asam amino yang terdapat dalam gelatin 

dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Kandungan Asam Amino dalam Gelatin 

Jenis Asam Amino Jumlah (%) 

Glisin 26,4 – 30,5 

Prolin 14,0 – 18,0 

Hidroksiprolin 13,3 – 14,5 

Asam glutamat 11,1 – 11,7 

Alanin 8,6 – 11,3 
Sumber: Chaplin (2005) 

 

Gelatin dapat membentuk gel yang tidak dipengaruhi 

oleh suhu tinggi sehingga kelembapan dan tekstur tetap bertahan setelah pengolahan 

dengan suhu tinggi. Gelatin memiliki sifat lem atau adhesi yang membuat ikatan antar 

ingredien pangan terdispersi secara merata sehingga tektur produk menjadi homogen 

dan kompak. Gelatin adalah salah satu polimer yang larut air, dapat dipakai sebagai 

agen pembentuk gel (gelling), pengental (thickening) dan penstabil (stabilizing). Gelatin 

bersifat reversible, dan gel akan meleleh pada suhu di bawah suhu tubuh (<35
0
C) 

(Pranoto, 2008). 

 

Gelatin merupakan protein yang diperoleh dari hidrolisa sebagian kolagen dari jaringan 

kulit, jaringan ikat, mauun tulang hewan. Gelatin terdiri dari asam-asam amino yang 

dihubungkan dengan ikatan peptida membentuk rantai polimer panjang. Gelatin 

memiliki sifat larut dalam air yang bersuhu 71,7
0
C dan akan membentuk gel pada suhu 

kurang dari 48,9
0
C (Glicksman, 1969). Kecepatan kelarutan gelatin dipengaruhi oleh 

suhu larutan dimana suhu yang rendah akan meningkatkan penyerapan air sehingga 

volumenya bertambah menjadi beberapa kali volume semula, bersifat kaku seperti karet 

dan dapat mempertahankan bentuknya (Bogue, 1922). 

 

Pembentukan gel terjadi karena adanya pengembangan molekul gelatin ketika 

dipanaskan dan membuka ikatan-ikatan pada molekul gelatin dan cairan yang 

sebelumnya bebas mengalir akan terperangkap dalam struktur tersebut, akibatnya 

larutan menjadi kental. Gelatin yang dipanaskan akan membentuk ikatan menyilang 

pada kedua rantai peptida gelatin yaitu ikatan disulfida atau garam yang terbentuk 

dengan gugus kaboksil dan gugus amino, kemudian distabilkan oleh ikatan hidrogen 

(Stainsby, 1977).  
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Gelatin dapat diperoleh melalui proses hidrolisis asam kulit babi dan berperan dalam 

elastititas maupun melalui hidrolisis basa tulang dan kulit sapi, kerbau, kambing, dan 

berperan dalam mempertahankan kekuatan gel. Gelatin pada umumnya memiliki pH 4,7 

– 6,8. Gelatin bersifat tidak berwarna sampai agak kekuningan, tidak berbau, hampir 

tidak berasa, memiliki kandungan air 8-13% dan bersifat padatan rapuh (Singh et al., 

2002). 

 

Gelatin akan membentuk gel yang bersifat thermorversible dimana gelatin dengan 

konsentrasi lebih dari 0,5% akan mengental dan membentuk gel pada suhu 35- 40
0
C, 

kemudian akan membentuk padatan yang kompak pada suhu yang rendah. Kekakuan 

dan kekuatan gel tergantung dari konsentrasi gelatin yang ditambahkan, suhu, dan pH 

(GMIA, 2012). Gelatin memiliki sifat tidak larut dalam air dingin, namun akan 

mengalami hidrasi menjadi partikel diskrit dan mengembang saat direndam dalam air 

dingin. Namun,saat dipanaskan partikel yang mengembang ini akan larut kembali. 

Gelatin dapat mengembang dan menyerap air 5-10 kali dari berat asalnya. 

 

Selain itu, penggunaan gelatin dapat menghambat kristalisasi gula, mengubah cairan 

menjadi padatan yang elastis, serta memperbaiki bentuk dan tekstur dari soft ice cream 

yang dihasilkan. Salah satu faktor terpenting dalam proses pembentukan gel adalah 

konsentrasi gelatin, dimana gel hanya akan terbentuk dalam batas konsentrasi tertentu 

(Rahmi et al., 2012). Gel akan menjadi lunak atau bahkan tidak terbentuk di konsentrasi 

yang terlalu rendah, tetapi di konsentrasi yang terlalu tinggi akan menghasilkan gel 

yang kaku. 

 
 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan 

gelatin terhadap karakteristik fisik dan kimia soft ice cream rendah lemak berbasis buah 

naga merah (Hylocereus costaricensis) yang diproses dengan soft-serve freezer. 

  


