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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Es krim merupakan salah satu hasil olahan susu yang digemari oleh masyarakat. 

Berdasarkan teksturnya, terdapat 2 jenis es krim yaitu hard ice cream dan soft ice 

cream. Masyarakat peminat soft ice cream cenderung lebih memilih es krim yang 

bertekstur lembut namun kokoh dan tidak mudah meleleh walau sudah berada di suhu 

ruang untuk waktu yang cukup lama. Soft ice cream yang ada di pasaran mengandung 

lemak yang cukup tinggi sehingga akan memicu timbulnya obesitas yang dapat memicu 

penyakit berbahaya seperti gagal jantung dan stroke. Dewasa ini masyarakat mulai 

memperhatikan faktor kesehatannya, maka dari itu masyarakat mulai menggemari 

produk soft ice cream rendah lemak.  

 

Salah satu cara untuk memproduksi soft ice cream rendah lemak adalah dengan tidak 

menggunakan bahan yang mengandung banyak lemak yaitu whipped cream dan kuning 

telur. Pengurangan kandungan lemak mengakibatkan soft ice cream menjadi cepat 

meleleh. Salah satu cara untuk memperbaiki kelemahan soft ice cream rendah lemak 

yang cepat meleleh adalah dengan membuat soft ice cream rendah lemak menggunakan 

emulsifier mono-digliserida. Tujuan utama penggunaan emulsifier mono-digliserida 

pada es krim yaitu membantu pembentukan globula lemak selama pengocokan sehingga 

globula lemak yang berisi udara dapat menjadi isolator panas dan meningkatkan resisten 

terhadap panas sehingga waktu lelehnya menjadi lebih lama. Penggunaan mono-

digliserida juga meningkatkan busa untuk mendapatkan volume pengembangan yang 

diinginkan, selain itu emulsifier mono-digliserida juga dapat meningkatkan viskositas 

yang mempengaruhi mouthfell (Bennion and Scheule, 2014).  

 

Es krim merupakan salah satu makanan yang bernilai gizi tinggi namun tidak memiliki 

serat. Salah satu cara untuk meningkatkan kandungan serat serta menambah nilai 

fungsional soft ice cream rendah lemak adalah dengan membuat soft ice cream rendah 

lemak menggunakan buah naga merah sebagai bahan pembuatan soft ice cream. Buah 

naga merah (Hylocereus polyrhizus) sendiri mengandung vitamin C yang tinggi 

sehingga menjadi salah satu sumber antioksidan yang baik selain itu juga dapat 
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menambah kandungan serat pada soft ice cream (Taiwan Food Industry Develop & 

Research Authoritis, 2005). 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Soft Ice cream  

Pengertian es krim menurut Standar Nasional Indonesia (1995) adalah jenis makanan 

semi padat yang dibuat dengan cara pembekuan tepung es krim dari campuran susu, 

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

makanan yang diizinkan. Es krim merupakan hidangan beku yang memiliki kandungan 

gizi tinggi dan banyak digemari oleh masyarakat. Es krim biasanya dikonsumsi sebagai 

hidangan penutup atau populer disebut dessert. Menurut FDA (2018), es krim rendah 

lemak mengandung lemak maksimum 3 gram per setengah cup (88 gram). 

 

Nilai gizi es krim sangat tergantung pada nilai gizi bahan bakunya serta proses dalam 

pembuatannya. Proses pembuatan es krim meliputi tahap persiapan bahan, selanjutnya 

tahap pencampuran, pasteurisasi, homogenisasi, dan pembekuan (Standar Nasional 

Indonesia, 1995). Menurut Haryanti dan Zueni (2015) es krim merupakan salah satu 

makanan yang bernilai gizi tinggi. Es krim mengandung lemak 10-15%, padatan bukan 

lemak 9-12%, gula 12-16%, stabilizer 0,2-0,3%, emulsifier kurang dari 0,1 %, dan 

sedikit flavor dan pewarna alami (Suharyanto, 2009). Soft ice cream memiliki 

komposisi yang berbeda dengan es krim pada umumnya yaitu lemak 4–7%, adatan 

bukan lemak 14%, gula 13-15%, stabilizers 0,2-0,3%, dan emulsifier 0,1-0,2%.  Produk 

soft ice cream biasanya disajikan pada suhu −6 hingga −8°C (Goff and Hartel, 2013).  

 

1.2.2. Buah Naga Merah (Hylocereus polyrhizus) 

Tanaman buah naga dalam taksonomi tumbuhan diklasifikasikan sebagai berikut 

(Kristanto, 2014):  

Divisi  : Spermatophyta  

Subdivisi : Angiospermae  

Kelas  : Dicotyledonae  

Ordo  : Cactales  

Famili  : Cactaseae  
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Subfamili : Hylocereanea  

Genus  : Hylocereus  

Spesies : Hylocereus polyrhizus 

 

Tanaman buah naga, ditemukan pertama kali di lingkungan hutan belantara. Tempat 

asalnya adalah Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan bagian utara. Di 

Meksiko buah naga disebut pitahaya. Sedangkan di Amerika Selatan disebut pitaya roja. 

Sebagai hasil hutan, buah ini sudah lama dimanfaatkan oleh orang Indian, tetapi selama 

itu tidak pernah diberitakan dalam media massa dunia (Syukur dan Muda, 2015). 

 

Buah naga mengandung pektin walaupun dalam jumlah yang lebih rendah dibandingkan 

dengan apel. Pektin merupakan salah satu serat pangan yang bersifat larut air. Pektin 

merupakan serat yang berbentuk gel dan dapat memperbaiki otot pencernaan serta 

mendorong sisa makanan pada saluran pembuangan. Pektin juga dapat meyerap 

kelebihan air dalam usus, memperlunak feses, serta mengikat dan menghilangkan racun 

(Kristanto, 2014). Kandungan nilai gizi buah naga merah disajikan pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Daftar Komposisi Kimia dan Nilai Gizi Buah Naga Merah per 100 gram 

Zat Kandungan Gizi 

Air (g) 82,5 – 83 

Protein (g) 0,159 – 0,229 

Lemak (g) 0,21 – 0,61 

Serat kasar (g) 0,7 – 0,9 

Karoten (mg) 0,005 – 0,012 

Kalsium (mg) 6,3 – 8,8 

Fosfor (mg) 30,2 – 36,1 

Iron (mg) 0,55 – 0,65 

Vitamin B1 (mg) 0,28 – 0,043 

Vitamin B2 (mg) 0,043 – 0,045 

Vitamin B3 (mg) 0,297 – 0,43 

Vitamin C (mg) 8 – 9 

Thiamine (mg) 0,28 – 0,030 

Riboflavin (mg) 0,043 – 0,044 

Niacin (mg) 1,297 – 1,300 

Sumber : Taiwan Food Industry Develop & Research Authoritis (2005) 

 

Menurut Tabel 1. buah naga mempunyai kandungan zat bioaktif yang bermanfaat bagi 

tubuh diantaranya antioksidan (dalam asam askorbat, betakaroten, dan antosianin) dan 
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mengandung serat pangan dalam bentuk pektin. Selain itu, dalam buah naga terkandung 

beberapa mineral seperti kalsium, fosfor, besi, dan lain-lain. Vitamin yang terdapat di 

dalam buah naga antara lain vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, dan vitamin C 

(Taiwan Food Industry Develop & Research Authoritis, 2005). Kadar gula buah naga 

merah 13-15% briks (Kristanto, 2014).  

 

1.2.3. Gelatin sebagai Stabilizer 

Gelatin merupakan suatu senyawa polipeptida hasil hidrolisis dari protein hewan dan 

jaringan kolagen hewan yang terdapat pada kulit, tulang dan jaringan ikat. Secara fisik 

gelatin berbentuk padat, kering, tidak berasa, dan transparan (Imerson, 1992). 

Berdasarkan proses pengolahannya, gelatin dibedakan menjadi 2 yaitu gelatin tipe A 

dan tipe B dimana gelatin tipe A dibuat dengan cara direndam dalam larutan asam 

sedangkan gelatin tipe B dibuat dengan cara direndam dalam larutan basa.  

 

Pada proses pembuatan es krim, gelatin biasa digunakan sebagai whipping agent, yaitu 

bahan tambah pangan yang dapat membentuk busa dan berfungsi sebagai stabilizer 

yang dapat mempertahankan bentuk akhir dari produk sehingga lebih stabil terhadap 

lingkungan. Gelatin juga dapat menjadi pengikat (binder), emulsifier dan thickener. 

(Hartatie, 2011). Dari fungsi-fungsi ini, maka penambahan gelatin dalam es krim sangat 

cocok ditambahkan dalam soft ice cream rendah lemak untuk mempertahankan tekstur, 

kelembutan serta ketahanan agar tidak mudah meleleh. 

 

1.2.4. Mono-Digliserida sebagai Emulsifier 

Emulsifier atau bahan pengemulsi merupakan bahan berbentuk pasta kental yang terbuat 

dari bahan alami. Emulsifier mono-digliserida merupakan emulsifier lipid-based yang 

tersusun atas struktur monogliserida dan digliserida. Mono-digliserida disintesis melalui 

reaksi gliserolisis trigliserida dan gliserol yang berasal dari lemak nabati maupun lemak 

hewani, Namun untuk bahan baku emulsifier merek “Cortina” berasal dari minyak 

kelapa sawit. Bagian gliserol atau yang sering disebut “kepala” pada mono-digliserida 

bersifat hidrofilik yang akan mengikat air sementara bagian rantai asam atau yang 

sering disebut dengan “ekor” bersifat lipofilik yang akan mengikat lemak (Hasenhuettl 

& Hartel, 2008). 
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Keuntungan dari penggunaan mono-digliserida adalah meningkatkan volume adonan 

dengan tetap menjaga kualitas, menjaga kestabilan struktur produk yang terbentuk, 

mengembangkan adonan secara cepat dengan mengikat gas untuk menghasilkan tekstur 

produk yang baik, serta membantu menjaga emulsi lemak dan air agar tidak terpisah 

dengan cara menurunkan tegangan permukaannya (Arbuckle, 1986). Bennion and 

Scheule (2014) mengatakan bahwa emulsifier komersial yang banyak digunakan adalah 

mono-digliserida. Fungsi dari emulsifier adalah untuk membantu menyebarkan globula 

lemak selama pengocokan dan mencegah agar tidak menggumpal. Bahan pengemulsi 

juga meningkatkan busa untuk mendapatkan volume pengembangan yang diinginkan. 

Emulsifier dapat meningkatkan viskositas dan membantu proses penggabungan udara 

dalam adonan.   

 

1.2.5. Mesin Pengolah Soft Ice Cream 

Beberapa perubahan terjadi dalam rancangan dasar mesin pembuat soft ice cream sejak 

pertama kali dikenalkan. Kemajuan teknologi zaman sekarang telah membuat ukuran 

mesin soft ice cream lebih kecil sehingga lebih efisien walau masih beroperasi dengan 

prinsip yang sama. Mesin menerima adonan soft ice cream, diteruskan ke silinder yang 

memiliki sebuah dasher yang dikelilingi dengan refrigerant. Dasher berputar di dalam 

silinder sehingga udara dapat tergabung ke dalam campuran, gumpalan lemak menjadi 

teraduk, dan kristal-kristal es yang terbentuk pada dinding dalam silinder terkikis oleh 

dasher. Viskositas campuran es krim meningkat karena air membeku membentuk 

padatan es. Gelembung udara terperangkap pada campuran adonan sehingga 

meningkatkan volume dan menambah volume es krim yang dihasilkan. Soft ice cream 

kemudian siap untuk disajikan dalam wadah atau cone. Proses pembuatan es krim oleh 

mesin ini relatif singkat. Hanya selama 15 - 20 menit es krim sudah bisa disajikan (Goff 

and Hartel, 2013). 
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Gambar 1. Soft Ice Cream Maker 1 Kran. (Dokumentasi Pribadi) 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui karakteristik fisik dan kimia berdasarkan 

pengaruh emulsifier mono-digliserida terhadap soft ice cream buah naga merah rendah 

lemak yang diproses menggunakan mesin soft ice cream.  

 

  


