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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Es Krim instan 

Menurut Astawan (2005) es krim adalah kelompok 

produk beku yang memiliki tekstur semi padat dan bernilai 

gizi tinggi. Didukung oleh pendapat Susilorini dan Sawitri 

(2006) yang menyatakan bahwa es krim juga didefinisikan 

produk olahan susu yang dibuat melalui proses pembekuan 

dan agitasi melalui prinsip pembentukan rongga udara pada 

bahan campuran es krim.  

Es krim merupakan sebuah produk olahan susu sapi 

yang dibuat dengan bahan-bahan utama yang terdiri atas 

lemak, susu, gula atau bahan pemanis, bahan padat bukan 

lemak, zat penstabil dari kuning telur. Proses pembuatan yang 

paling utama adalah pembekuan (Muaris, 2006). Berdasarkan 

kadar lemaknya, es krim dapat diklasifikasikan menjadi 3, 

yaitu: reguler es krim (kadar lemak 8 - 10 %), premium (kadar 

lemak 12 - 14 %) dan super premium (kadar lemak 14 - 18 %) 

(Anonim, 2005). 

Es krim instan terbuat dari campuran bahan lemak 

susu 10 – 16 %, bahan kering tanpa lemak 9 – 12 %, pemanis 

12 – 16 %, bahan penstabil dan pengemulsi 0,2 – 0,5 %, 55 – 

64 % air yang berasal dari susu atau bahan tambahan lain 

(Anonim, 2005). Didukung oleh  Entri (2008) bahwa es krim 

instan berbentuk bubuk, sehingga dapat disimpan dalam waktu 

lebih lama serta mudah didistribusikan di lokasi yang jauh dan 

terpencil namun tetap instan dalam penyajiannya, yaitu dengan 

cara menambahkan air dan dikocok dalam botol hingga 

mengembang, kemudian dipindahkan dalam gelas dan 

dibekukan di frezer selama ± 6 jam. 
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 Tabel 1. Syarat Mutu Es Krim Menurut Standar 

Industri di Indonesia. 

Kandungan Komposisi 

Lemak Minimal 8 % 

Padatan bukan lemak Minimal 6 - 15 % 

Gula 12 % 

Overrun Untuk skala industri 70 – 

100 %, 

sedangkan rumah tangga 

35 – 50 % 

 Sumber : Susilorini dan Sawitri, 2006 

 

2.2 Bahan Penyusun Es Krim Instan 

2.2.1 Susu Full Cream Bubuk 

Lemak susu bisa dikatakan sebagai bahan baku  utama 

dalam pembuatan es krim. Lemak susu juga memberikan rasa 

yang kaya akan lemak (rich) (Marshall, Robert, Goff and 

Hartel, 2003). Lemak menjadikan es krim lebih lembut 

dimulut (Strange, 2001). Menurut Padaga dan Sawitri (2005) 

lemak susu memberikan sifat lunak kerena menghambat 

terbentuknya kristal-kristal es yang besar pada saat terjadinya 

proses pembekuan. Lemak susu memiliki kisaran titik cair 

antara 40 
o
C sampai -40 

o
C. Tetapi, penambahan lemak susu 

yang berlebihan pada camuran es krim dapat mengurangi 

kemampuan pengembangan, rasa gurih yang berlebihan saat 

dikonsumsi dan mengandung kalori yang tinggi (Marshall et 

al., 2003). 

Krim susu mempunyai peran penting pada kualitas es 

krim, yaitu meningkatkan nilai gizi, menambah citarasa, 

membantu memberikan kepadatan serta memberikan sifat 

meleleh yang baik (Padaga dan Sawitri, 2005). Metode 
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pengeringan adalah salah satu metode yang baik untuk 

mengawetkan susu, dengan metode ini susu full ream dapat 

diubah menjadi bubuk. Pengeringan dilakukan dengan 

menguapkan air dalam susu sampai 50-65 % dari kandungan 

air pada awalnya menggunakan spray dryer (Anonim, 2011
c
).    

2.2.2 Susu Skim Bubuk 

Susu skim bubuk adalah susu bubuk tanpa lemak yang 

dibuat dengan cara pengeringan atau spray dryer untuk 

menghilangkan sebagian air dan lemak tetapi masih 

mengandung laktosa, protein, mineral, vitamin yang larut 

lemak dan vitamin yang larut air (B12) (Susilorini dan Sawitri, 

2006).  Kandungan susu skim bubuk sama dengan kandungan 

yang terdapat dalam susu segar tetapi berbeda dalam 

kandungan lemaknya yaitu ±1,5 %. Susu skim bubuk 

berfungsi sebagai sumber protein serta memperbaiki tekstur 

pada produk akhir (anonim, 2011
c
). didukung oleh pendapat  

 2.2.3 Bahan Penstabil (Stabilizer) 

Bahan penstabil adalah senyawa-senyawa 

hidrokoloid, biasanya polisakarida yang berperan dalam 

meningkatkan kekentalan ICM terutama pada keadaan 

sebelum dibekukan.  Penambahan bahan penstabil pada 

pembuatan es krim memberikan banyak manfaat. Selain itu, 

penambahan bahan penstabil juga dapat memperpanjang masa 

simpan karena dapat mencegah terjadinya kristalisasi es 

selama penyimpanan. Bahan penstabil  merupakan bahan 

aditif yang ditambahkan dalam jumlah kecil untuk 

mempertahankan stabilitas emulsi, sekaligus memperbaiki 

kelembutan produk, mencegah pembentukan kristal es yang 

besar, memberikan keseragaman produk, memberikan 

ketahanan agar tidak meleleh atau mencair, dan memperbaiki 

sifat produk menjadi bertekstur lebih lembut. Bahan penstabil 
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mempunyai daya ikat air yang tinggi, sehingga efektif dalam 

pembentukan tekstur halus yang memperbaiki struktur es krim 

(Marshall et al., 2003). 

Penggunaan bahan penstabil juga bermanfaat untuk 

menahan kristal es yang besar karena membentuk sistem 

dispersi koloid yang mampu mengikat air dan meningkatkan 

viskositas. Partikel yang tersuspensi akan tertangkap dalam 

sistem tersebut dan tidak mengendap  (Syahrul, 2005).  

2.2.4 Bahan Pengemulsi (Emulsifier) 

Bahan pengemulsi adalah kelompok bahan-bahan 

yang ditambahkan pada proses pembuatan es krim bertujuan 

untuk memperbaiaki struktur lemak dan distribusi udara dalam 

ICM, meningkatkan kekompakan bahan-bahan dalam ICM, 

sehingga diperoleh es krim yang lembut serta meningkatkan 

ketahanan es krim terhadap pelelehan (Padaga dan Sawitri, 

2005). Keuntungan penggunaan pengemulsi dalam pengolahan 

es krim diantaranya adalah meningkatkan bentuk dan tekstur, 

kaya akan rasa dalam mulut dan sensasi creamy, 

meningkatkan distribusi rongga udara dan meningkatkan 

resistensi terhadap pengaruh panas (Arbuckle dan Marshall 

1996). Pengemulsi yang biasa digunakan dalam pembuatan es 

krim adalah lesitin yang terdapat pada kuning telur karena 

memberikan karakteristik rasa yang lezat serta meningkatkan 

viskositas campuran (Marshall et al., 2003) 

2.2.5  Bahan Pemanis   

Bahan pemanis yang umum digunakan dalam 

pembuatan es krim adalah gula pasir dan gula bit (sukrosa). 

Bahan pemanis selain berfungsi untuk memberikan rasa 

manis, juga dapat meningkatkan cita  rasa, menurunkan titik 

beku yang dapat membentuk kristal-kristal es krim yang halus 

sehingga meningkatkan penerimaan dan kesukaan konsumen 



11 
 

(Padaga dan Sawitri, 2005). Menurut Winarno (2002) sukrosa 

(gula pasir) yang dilarutkan dalam air dan dipanaskan maka 

sukrosa akan terurai menjadi glukosa dan fruktosa yang 

disebut gula invert. 

Penggunaan gula pasir sebanyak 14-16 % akan 

menghasilkan es krim yang sangat baik. Gula yang digunakan 

minimal 12 %, gula selain sebagai pemanis juga digunakan 

untuk memperoleh tekstur es krim yang halus (Susrini, 2003). 

2.2.6 Garam 

Tujuan penambahan garam agar lemak tidak terpisah 

saat pengocokan pada waktu pembekuan dan untuk 

membentuk tekstur yang lembut. Garam yang digunakan 

sebanyak 0,1 %. Garam dipergunakan untuk memperbaiki 

tekstur es krim. Garam mineral dicampur dengan stabilizer 

sebelum proses pembuatan es krim. Garam dipastikan 

mempengaruhi kemantapan emulsi melalui beberapa 

mekanisme yang melibatkan protein susu (Marshall et al., 

2003). 

2.2.7 Bahan Pengembang (VX) 

Pengembang makanan VX berbentuk serbuk berwarna 

putih dan seringkali digunakan dalam pembuatan makanan 

terutama cake. Tujuan penggunaannya adalah agar produk 

yang dibuat lebih mengembang. Kandungan kimia VX adalah 

sodium bicarbonat (NaHCO3), sodium acid picorofosfat, dan 

bahan pengisi seperti pati jagung. Bahan ini memiliki kategori 

aman dan halal jika digunakan dalam pengolahan makanan 

(Sutomo, 2011).  
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2.3 Tahap Pembuatan Es Krim Instan 

2.3.1 Perhitungan Komposisi 

Menurut Susrini (2003) perhitungan komposisi es 

krim dilakukan dengan menetapkan terlebih dahulu bahan-

bahan yang akan digunakan sebagai adonan es krim atau ice 

cream mix (ICM), kemudian dilakukan analisis komposisi 

masing-masing bahan, terutama kadar lemak dan kadar bahan 

kering total. Berdasarkan hasil analisis tersebut dilakukan 

perhitungan mengenai jumlah masing-masing bahan yang 

diperlukan dalam menyusun ICM untuk menghasilkan es krim 

dalam jumlah tertentu dengan kadar lemak dan kadar bahan 

kering total yang dikehendaki. 

2.3.2 Pencampuran Bahan 

Proses pencampuran bahan merupakan proses 

mencampurkan semua bahan pembuatan es krim, baik bahan 

cair maupun bahan padat, yang disertai dengan pengadukan 

dan pengocokkan terhadap adonan agar merata ke seluruh 

bagian. (Muse dan Kartel, 2004). 

 

2.4 Proses Pembuatan Es Krim Instan Siap Saji  

2.4.1 Penambahan Air 

Air merupakan komponen yang dapat mendispersikan 

berbagai senyawa yang ada dalam bahan makanan. Untuk 

beberapa bahan juga berfungsi sebagai pelarut. Air yang 

berhubungan dengan hasil-hasil industri pengolahan pangan 

harus memenuhi setidaknya standar mutu yang diperlukan 

untuk minum (Widodo, 2003).  
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Tabel 2. Standar umum air untuk pengolahan pangan 

Sifat - sifat  Jumlah  Pengaruh yang ditimbulkan  

Kekeruhan  1-10  Perubahan hasil jadi dan alat  

Warna  5-10  Perubahan warna hasil jadi  

Besi dan 

Mangan  

0,2-0,3  - Menimbulkan bintik-bintik  

- Perubahan warna  

- Mempengaruhi rasa  

- Memungkinkan timbulnya 

“iron bacteria”  

 

Alakalinitas  30-250  - Menetralkan zat yang bersifat 

asam  

- Memungkinkan terhambatnya 

aktifitas bakteri  

 

Kesadahan  10  - Pengotoran  

- Diserap oleh beberapa 

makanan  

- Pengendapan dengan unsur 

alkali  

 

Total 

Dissovend 

Solid  

Max.850  - Mempengaruhi rasa  

- Menghambat reaksi-reaksi 

kimia  

 

Flourine  Max 1,0  Menimbulkan bintik-bintik 

pada gigi  

Sumber: Anonim, 2010 
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2.4.2 Pembekuan  

Menurut Rohana (2002) laju pembekuan dapat diatur 

dan sangat menentukan sifat dan mutu produk beku yang 

dihasilkan. Sifat produk yang diakibatkan oleh pembekuan 

yang cepat berbeda dari produk yang dihasilkan dari 

pembekuan lambat. Pembekuan yang cepat menghasilkan 

kristal es yang kecil tersusun secara merata pada jaringan, 

sedangkan pembekuan lambat menyebabkan terbentuknya 

kristal es yang besar yang tersusun pada ruang antar sel 

dengan ukuran pori yang besar. 

2.4.3 Pengerasan (Hardening) 

Proses pembekuan dilakukan didalam freezer 

(hardening) pada suhu -30 
0
C sampai -40 

0
C, karena pada suhu 

tersebut air yang tersisa kebanyakan dapat membeku. Suhu di 

bawah -25 
0
C menjadikan es krim lebih stabil dan tidak 

memungkinkan terjadi rekristalisasi sehingga membentuk 

kristal es yang besar (Pearson, 2005).  

 

2.5 Karagenan 

Menurut Syahrul (2005) karagenan merupakan 

turunan polisakarida linear bersulfat yang diekstrak dari 

rumput laut (alga merah), misalnya Eucheuma s. Karagenan 

dapat dibedakan menjadi tiga berdasarkan struktur molekul 

dan posisi ion sulfatnya, yaitu kappa, iota dan lamda 

karagenan. Fungsi utama karagenan adalah sebagai bahan 

emulsifier, stabilisator, cuagulator dan gelling agent.  

Karagenan tidak dapat larut dalam pelarut organik seperti 

alkohol, eter dan minyak. Dan kelarutannya dalam air 

bergantung pada struktur, media, dan suhu. Aplikasi 

karagenan banyak digunakan dalam produk-produk berbasis 
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susu karena dapat membentuk kompleks dengan kalsium dan 

protein susu (Warkoyo dan Hudyatmoko, 2007). 

Penggunaan karagenan bisa berefek menjadi lebih 

baik jika dikombinasikan dengan bahan lain, misalnya 

kombinasi iota karagenan dengan gum (locust bean gum) pada 

konsentrasi 0,25 % dapat menambah sifat mouthfeel pada es 

krim (Syahrul, 2005). Di pasaran, karagenan berbentuk tepung 

berwarna kekuningan, mudah larut dalam air, membentuk 

larutan kental atau gel. Sifat-sifat karagenan tersebut juga 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain suhu, jumlah dan 

jenis ion yang dapat berasosiasi dengan polimer, adanya 

senyawa organik lain, garam dan jenis karagenan itu sendiri 

(Atun, 1996). 

Karagenan digunakan pada konsentrasi 0,005 % 

sampai 3 % pada berbagai macam produk. Banyak jenis 

karagenan yang telah dibuat, beberapa diantaranya telah 

distandarisasi untuk penggunaan sebagai bahan pembentuk gel 

pada sistem air atau susu. Karagenan banyak digunakan dalam 

produk-produk berbasis susu karena dapat membentuk 

kompleks dengan kalsium dan protein susu. Karagenan dapat 

mengentalkan dan membantu  mensuspensi partikel coklat 

dalam susu coklat. Karagenan juga digunakan sebagai 

penstabil dalam es krim, untuk menjaga dari  thawing  dan 

pembekuan kembali dan kemampuan untuk menahan lebih 

banyak air. Karagenan digunakan dalam custard  (puding 

dengan susu  dan telur) untuk mengentalkannya seperti pada 

puding. Karagenan membantu krim untuk tetap berbusa, dapat 

digunakan untuk mengentalkan minuman dan digunakan pada 

adonan roti (Anonim, 2011
b
). 
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2.6. Kualitas Es Krim Instan 

2.6.1. Aroma 

Aroma sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan dalam 

ICM, oleh sebab itu tidak boleh terdapat penyimpangan aroma 

dari bahan-bahan tersebut, misalnya tengik, pahit, sangit 

(cooked flavour) dan sebagainya. Penyimpangan tersebut 

dapat dikarenakan oleh adanya penyimpangan pada susu dan 

produk susu yang digunakan, cacat aroma juga disebabkan 

oleh kekurangan atau kelebihan penambahan bahan-bahan 

dalam ICM (Ice Cream Mix) termasuk bahan-bahan penambah 

aroma (Susrini, 2003) 

2.6.2. Rasa 

Rasa sangat mempengaruhi kesukaan konsumen 

terhadap es krim bahkan dapat dapat dikatakan faktor penentu 

yang utama. Penambahan lemak dapat meningkatkan cita rasa 

es krim (Padaga dan Sawitri, 2005). Lemak susu dalam es 

krim memberikan rasa yang kaya akan lemak (rich) (Marshall 

et al., 2003). Rasa sangat dipengaruhi oleh bahan dalam ICM. 

penyimpangan rasa dapat disebabkan oleh adanya 

penyimpangan susu dan produk susu yang digunakan, juga 

dapat terjadi karena kekurangan dan kelebihan penambahan 

bahan dalam ICM, termasuk penambah rasa (Idris, 1992). 

2.6.3. Tekstur 

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam 

pembentukan tekstur es krim adalah lemak susu (Marshall et 

al., 2003). Didukung oleh Sinurat dkk. (2007) tekstur lembut 

es krim juga dapat diperoleh melalui proses pembekuan cepat 

yang akan menghasilkan kristal es berukuran kecil dan halus 

serta tekstur es krim yang lembut. Menurut Saleh  (2004) 

tekstur kasar pada es krim merupakan kerusakan yang sangat 

serius, hal ini disebabkan oleh: 
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1. Stabilisasi tidak benar 

2. Homogenisasi tidak benar 

3. Pembekuan lambat dengan membiarkan es krim 

menunggu lama sebelum dimasukkan ke freezer. 

2.6.4. Warna  

Warna produk makanan tergantung pada penampakan 

produk pangan atau kenampakan bahan pangan untuk 

memantulkan, menyebar, menyerap dan meneruskan sinar 

tampak. Pengolahan bahan pangan akan mengubah sifat fisik 

dan kimia, sehingga mengubah warna dan produk hasil olahan. 

Faktor kenampakan (warna) merupakan salah satu akibat 

kualitas yang paling penting. Warna menarik  akan disukai 

dibandingkan kenampakan yang tidak menarik dipandang 

karena kenampakan merupakan salah satu penentu suatu bahan 

(Sundari dan Saati, 2011).  

2.6.5 Kelarutan 

Tinggi rendahnya kelarutan produk dalam bentuk 

bubuk selain dari bahan yang ditambahkan juga akibat dari 

peralatan yang dipergunakan. Kondisi pengeringan yang tidak 

sempurna, naiknya suhu udara pengering akan berakibat pada 

tingginya solubility (bagian protein yang tidak larut dalam 

suatu produk susu bubuk) dari produk yang dihasilkan 

(Widodo, 2003). Produk instan harus memiliki tingkat 

kelarutan yang tinggi, sehingga penyeduhannya tidak lagi 

dengan air mendidih, tapi dengan air hangat atau air dingin. 

Produk kering beku umumnya memiliki tingkat kelarutan yang 

tinggi (Nisa dkk., 2008). 
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