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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Wortel 

Wortel merupakan salah satu jenis sayuran yang 

mengandung sumber vitamin A. Menurut Setyawan (2007), 

umbi wortel mengandung komponen yang terdiri dari air, 

mineral, protein, lemak, vitamin dan karbohidrat yang 

merupakan komponen padatan terbesar. Tumbuhan wortel 

mengandung vitamin A atau betakaroten yang merupakan 

kandungan tertinggi. Kandungan betakaroten merupakan 

kandungan gizi akhir dari proses pengolahan wortel yaitu 

senyawa kimia yang menyususn vitamin A. Kandungan gizi 

wortel tercantum dalam daftar komposisi bahan makanan yang 

disusun oleh Direktorat Gizi Departemen kesehatan RI yang 

tertera pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Komposisi Kandungan Gizi Wortel Per 100 g Bahan 

No.  Bahan 

penyusun 

Kandungan gizi 

1. Kalori (kal) 42,00 

2. Karbohidrat (g) 9 

3. Lemak (g) 0,2 

4.  Protein (g) 1 

5. Kalsium (mg) 33 

6. Fosfor (mg) 35 

7. Besi (mg) 0,66 

8. Vitamin A (SI)                   835 

9. Vitamin B (mg)                   0,6 

10. Vitamin C (g)                   1,9 

11. Air (g)                 88,20 

Sumber: Fitriani, Atmaka dan Dian (2011) 

 

2.2 Tepung Hunkwee 

Tepung hunkwee merupakan tepung yang terbuat dari 

sari pati biji kacang hijau, mengandung adar air sebesar 14% 

b/b, serat kasar sebesar 0,5 % b/b, dan protein 23 % b/b 

(Standar Nasional Indonesia 1995). Tepung ini memiliki 

warna putih, bearoma harum apabila dimasak warna berubah 

menjadi bening dan bertekstur kenyal yang bisa dugunakan 

sebagai bahan pengikat. Bahan pengikat dari tepung hunkwee 

merupakan sumber karbohidrat, apabila dilakukan pemasakan 

akan tergelatinisasi dan selanjutnya dapat dibentuk 

(Kholifasari, 2008). Tepung ini juga berfungsi untuk 

memadatkan adonan. Tepung hunkwee mengandung energi 

sebesar 364 kilokalori, protein 4,5 gram dan beberapa vitamin 

seperti vitmin A, B, C. 
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2.3 Es Krim 

      Es krim merupakan salah satu hasil pangan dari 

olahan susu yang termasuk ke dalam jenis makanan beku. 

Bahan campuran yang ditambahkan dalam pembuatan es krim 

adalah pemanis, perasa, penstabil, dan pengemulsi. Menurut 

Choiri, Radiati dan Thohari (2014) es krim terbuat dari bahan-

bahan seperti lemak, susu, gula atau bahan pemanis, bahan 

padat bukan lemak, zat penstabil dan kuning telur. 

Kandungan lemak dan gula pada es krim menyebabkan 

tekstur creamy sehingga disukai oleh konsumen. Es krim dapat 

dikelompokkan berdasarkan komponen dan kandungannya. 

Lemak susu dan susu skim merrupakan komponen penting 

pada es krim. Kandungan lemak susu pada es krim yang 

dicampur dengan buah adalah  5% atau 7,5% dan kandungan 

susu skim 7,5% atau 2,0% (Hartatie, 2011). 

Syarat mutu es krim menurut SNI (Standar Nasional 

Indonesia) tertera pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Syarat mutu es krim menurut SNI tahun 1995 

No. Kriteria uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan    

 1.1 Penampakan  - Normal 

 1.2 Bau  - Normal 

 1.3 Rasa - Normal 

2. Lemak  % b/b Minimum 5,0 

3. Gula dihitung sebagai 

sukrosa 

% b/b Minimum 8,0 

4. Protein % b/b Minimum 2,7 

5. Jumlah padatan % b/b Minimum 34 

6. Bahan tambahan 

makanan 

  

 6.1    Pemanis buatan - Negatif 

 6.2   Pewarna    

Tambahan 

Sesuai SNI 0-222-1995 

 6.3 Pemantap 

dan pengemulsi 
Sesuai SNI 0-222-1995 

7. Overrun  Skala industri: 70 % - 80 % 

  Skala rumah tanggga: 30 % 

- 50 % 

Sumber: SNI tahun 1995. 

 

2.4 Kefir 

Kefir merupakan produk fermentasi susu seperti 

yoghurt tetapi menggunakan starter yang berbeda dan 

memiliki tekstur yang lebih encer serta gumpalan susu yang 

lebih lembut. Memiliki rasa asam dan sedikit alkohol karena 

kandungan asam laktat yaitu 0,9-1,1% yang dihasilkan oleh 

bakteri di dalamnya dan mengandung 0,5-1,0% serta 
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mengandung asam laktat, asam asetat, alkohol (ethyl alcohol) 

gas CO2 (Otes dan Cagindi, 2003) . 

Kefir merupakan produk hasil olahan susu fermentasi 

yang dibuat menggunakan biji kefir (Lactobacillus kefiri) yaitu 

matriks dari fermentasi yeast laktosa (Kluyveromyces 

marxianus) dan fermentasi yeast non laktosa (Saccharomyces 

unisporus, Saccharomuces cerevisae dan Saccharomyces 

exiguus) (Muharrom, Purwadi dan Radiati, 2014). Komposisi 

kefir tercantum pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Komposisi kefir 

      No.       Komposisi (%) Jumlah 

1.  Protein Min. 2,8 

2. Lemak <10 

3. Asam lemak Min. 0,6 

4.        Ethanol - 

5. Jumlah mikroorganisme Min. 10
7
 

6. Yeast Min. 10
4 

Codex Standard for Fermented Milks CODEX STAN 243-

2003. 

   

2.5 Bahan Baku Pembuatan Es Krim Kefir 

2.5.1 Bahan Pemanis 

Bahan pemanis memiliki fungsi untuk meningkatkan 

cita rasa dan aroma, memperbaiki sifat-sifat fisik, sebagai 

pengawet, memperbaiki sifat-sifat kimia sekaligus merupakan 

sumber kalori bagi tubuh (Cahyadi, 2006). 

            Menurut Chandan, Kilara dan Shah (2008), gula 

memiliki fungsi sebagai penyedia rasa manis, menekan titik 
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beku ICM, berpengaruh terhadap proses pembekuan, bentuk, 

tekstur, meningkatkan rasa dan memiliki kontribusi pada total 

padatan. Titik beku dapat diturunkan melalui penambahan 

pemanis pada es krim sehingga air tidak membeku 

keseluruhan pada suhu yang sangat rendah. Es krim akan keras 

apabila air membeku semuanya (Padaga dan Sawitri, 2005).  

 

2.5.2 Bahan Penstabil 

Carboxy Methyl Cellulose dapat digunakan sebagai 

penstabil karena dapat menghambat terbentuknya kristal es 

dan mencegah mengendapnya bahan-bahan terlarut pada es 

krim (Sanger, 2010). Semakin tinggi konsentrasi penstabil 

maka semakin tinggi total padatan terlarut, viskositas, 

stabilitas, pH dan aktivitas antioksidan (Farikha, Anam dan 

Widowati, 2013). 

 

2.5.3 Bahan Pengemulsi 

Bahan pengemulsi merupakan bahan yang 

ditambahnkan pada campuran bahan baku pembuatan es krim. 

Kecepatan tegangan antara dua fase dalam keadaan normal 

dapat dikurangi menggunakan bahan penstabil tersebut yang 

tidak saling melarutkan sehingga dapat bergabung membentuk 

pengemulsi (Syahrul, 2005). 

Membran protein akan digantikan oleh molekul 

emulsifier, salah satu ujung molekul akan terlarut di dalam air, 

sedangkan ujung molekul yang lain terlarut pada lemak 

(Hartatie, 2011). Ciri-ciri pengemulsi berhubungan dengan 

sifat ampifilik, yaitu berhubungan tergantung dengan struktur 

molekulnya, bentuk molekulnya harus mempunyai gugus yang 

mempunyai fungsi sebagai hidrofilik (kemampuan untuk 

bergabung dengan air) dan sebagai lipofilik (kemampuan 
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untuk bergabung dengan minyak). Sifat lipofilik merupakan 

sifat yang sangat dominan pada pengemulsi pangan, tetapi 

keseimbangan antara hidrofilik dan lipofilik dapat bermacam-

macam tergantung pada komposisi kimianya (Cahyadi, 2006). 

 

2.6 Proses Pembuatan Es Krim 

2.6.1 Pencampuran Bahan 

Tahap pembuatan es krim dimulai dengan  

pencampuran bahan. Proses pencampuran memerlukan agitasi 

yang keras yang bertujuan agar semua bahan dapat tercampur 

dengan baik, sehingga dibutuhkan tingkat pengadukan dengan 

kecepatan yang tinggi, bahan-bahan  kering dicampurkan 

seperti gula dan bahan penstabil agar terlarut dengan baik 

(Buckle, Edwards, Flee and Wootton,2007). Proses 

pengadukan diberi kisaran waktu sekitar 20 menit dimulai dari 

pemasukan bahan hingga pemompaan ke proses pasteurisasi 

(Clarke, 2004).   

 

2.6.2 Pembekuan dan Pengerasan 

Pembekuan dilakukan untuk membekukan air dalam 

campuran menjadi kristal es sehingga menghasilkan tektur es 

krim yang agak keras. Pembekuan memiliki tujuan untuk 

membekukan es krim sampai suhu terendah secepat mungkin 

dan memperoleh volume es krim yang tinggi selama proses 

pembekuan (Dewi, 2010). 

Kualitas produk pangan yang dibekukan dipengaruhi 

oleh reaksi rekristalisasi, yaitu suatu reaksi dimana reaksi 

kristalisasi dapat terjadi secara natural pada saat suhu konstan, 

namun sejauh ini yang paling umum dipengaruhi oleh 

fluktuasi suhu. Pada saat suhu penyimpanan beku meningkat, 

beberapa kristal es yang lebih kecil meningkat, beberapa 
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kristal es yang lebih kecil akan meleleh sehingga jumlah air 

yang belum beku bertambah (Widyastuti, Radiati dan 

Purwanto, 2007). Proses pengerasan yang semakin cepat maka 

akan menghasilkan kristal es yang semakin kecil dan tekstur es 

krim yang semakin lembut. Apabila diperoleh suhu -10˚C 

dibagian tengah produk maka proses pengerasan dianggap 

cukup (Dewi, 2010). 

 

2.7 Kualitas Es krim Kefir 

2.7.1 Antioksidan 

Antioksidan dalah senyawa yang dapat ditemukan 

dalam semua bahan pangan secara alami, senyawa ini secara 

nyata dapat menghambat oksidasi meskipun dengan 

konsentrasi yang lebih rendah. Antioksidan alami yang paling 

umum adalah flavonoid (flavonol, isoflavon, flavon, katekin 

dan flavonon), tokoferol dan asam organik polifungsional 

(Primurdia dan Kusnadi, 2014).  

Beberapa kerusakan pangan dapat dihambat oleh 

antioksidan seperti ketengikan, perubahan nilai gizi, 

perubahan warna dan aroma dengan cara melindungi bahan 

pangan dari kerusakan karena terjadinya reaksi oksidasi lemak 

atau minyak yang menjadikan bahan pangan berasa dan 

beraroma tengik serta memperpanjang masa pemakaian bahan 

dalam industri makanan (Raharjo, 2005). 

 

2.7.2 Viskositas 

Konsentrasi dan bobot molekul penstabil akan 

mempengaruhi viskositas. Semakin tinggi nilai bobot molekul 

dan konsentrasi penstabil maka viskositas produk akan 

semakin meningkat (Belizt, Grosch, and Schierberle, 2009). 

Kekentalan es krim mempengaruhi mobilitas molekul air 
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dalam ruang antar partikel di es krim menjadi semakin sempit 

atau lebar (Widiantoko dan Yuanita, 2014).  

 

2.7.3 Total Padatan 

Bahan baku yang digunakan pada pembuatan es krim 

yang berbentuk padat merupakan total padatan. Karbohidrat, 

lemak, protein, mineral, vitamin merupakan bahan padat. 

Menurut Achmad dan Mulyani (2012), total bahan padatan 

dalam skala ekonomi memiliki standar yaitu 35-37% dan 

sebaiknya tidak lebih dari 40-42%. Penambahan padatan 

dalam adonan es krim dapat mempengaruhi jumlah air yang 

dibekukan karena menjadi lebih sedikit sehingga berpengaruh 

terhadap titik beku ( Violisa, Nyoto dan Nurjanah, 2012). 

 

2.7.4 Organoleptik 

 Tekstur 

      Tekstur merupakan gabungan sifat-sifat fisik yang 

dapat diketahui melalui kinetis (ujung syaraf yang 

menyerupai otot), rabaan (termasuk mouthfeel), 

penglihatan dan pendengaran. Kelembutan body dan 

tekstur es krim dapat dipengaruhi oleh bahan penstabil 

(Widiantoko dan Yunianta, 2014). Es krim yang 

lembut didapat apabila proses pembekuan cepat, 

sehingga kristal-kristal es yang lebih kecil. 

Penambahan bahan pengembang akan menyebabkan 

tekstur es krim berpori (Rahmawati, Purwadi dan 

Rosyidi, 2013). 
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 Rasa 

      Rasa merupakan faktor penting dalam panilaian 

mutu pada es krim yang diolah, sebagian besar orang 

menilai suatu bahan olahan dari rasa yang dihasilkan. 

Rasa dapat dipengaruhi oleh senyawa kimia, suhu, 

konsentrasi dan interaksi dengan komponen lain 

(Jannah, Thohari dan Purwadi, 2013).  Tingkat 

kesukaan berhubungan erat dengan cita rasa bahan 

pangan, sedangkan citarasa merupakan terdiri dari 

beberapa gabungan citarasa ( Muharrom dkk., 2014). 

 

 Aroma 

Penilain pertama oleh konsumen terhadap produk 

es krim adalah rasa dan aroma. Bahan-bahan dalam 

ICM sangat mempengaruhi aroma es krim yang 

dihasilkan, aroma susu yang dihasilkan dari krim 

bubuk pada pembuatan es krim akan lebih disukai 

oleh panelis (Mikasari dan Ivanti, 2013). Susrini 

(2003) menyatakan bahwa kekurangan atau kelebihan 

penambahan bahan-bahan dalam ICM dapat 

menyebabkan cacat aroma, termasuk bahan-bahan 

penambah aroma. 


