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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang
Es krim apabila dikonsumsi secara berlebih dapat

menimbulkan penyakit diabetes dan obesitas, akibat dari
kandungan lemak dan gula yang tinggi (Dewanti dan
Rahayuni,2013). Penimbunan penyakit tersebut dapat diatasi
melalui modifikasi bahan adonan es krim berupa penggantian
susu segar dengan produk yoghurt karena yoghurt memiliki
kandungan nutrisi yang tinggi. Modifikasi tersebut menjadi
kurang menarik dari segi rasa yang asam sedangkan sisi
warna, dan tekstur tidak mengalami perbedaan dengan es krim
biasa (Mangsi, Soomro, Baloch, Khaskheli, Nizamani, and
Khaskheli, 2011).

Peningkatan daya tarik masyarakat terhadap es krim
yoghurt berupa bahan utama pembuatan es krim menggunakan
yoghurt 3 kultur campuran berupa Lactobacillus bulgaricus,
Streptococcus thermophillus, dan Lactobacillus acidophilus.
Yoghurt yang dibuat dengan 3 kultur campuran mampu
mempengaruhi tingkat keasaman yang tergolong normal bagi
konsumen dan mampu memberikan efek yang baik pada
pencernaan manusia (Sunarlim dan Setiyanto, 2008; Susanti,
Kusumaningtyas, dan Illaningtyas, 2007) selain itu
menstimulasi sistem imunitas tubuh dan menurunkan kadar
kolesterol (Widiyaningsih, 2011). Pada saat ini, es krim
yoghurt telah banyak dilakukan inovasi-inovasi agar menjadi
suatu diversifikasi pangan dengan cara menambahan bahan-
bahan lain untuk memberikan nilai gizi yang tinggi dan
tampilan yang menarik. Salah satu penambahan bahan-bahan
lain berupa buah-buahan. Buah yang dipilih dalam penelitian
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pengaruh penambahan buah-buahan ke dalam es krim yoghurt
yaitu buah naga.

Buah naga atau dikenal sebagai “Pitaya” yang
berkembang di Indonesia berjenis buah naga daging putih
(Hylocereus undatus), buah naga daging merah (Hylocereus
polyrhizus) dan buah naga daging super merah (Hylocereus
costaricensis), dan buah naga kuning (Selenicerius
megalanthus) (Santoso, 2013). Buah naga daging super merah
(Hylocereus costaricensis) lebih menarik bagi konsumen
karena memiliki rasa yang lebih manis dari kandungan air
yang tinggi, vitamin, mineral, antioksidan dan kandungan serat
pangan yang bermanfaat dalam pencegahan diabetes
(Wahyuni, 2012; Nurul and Asmah, 2014). Ciri khas pada
buah naga super merah yaitu kandungan serat pangan pada
buah naga berbentuk pektin yang mampu membentuk
kekentalan, emulsi, dan gel (Santoso, 2011). Kandungan
pektin diharapkan memberikan pengaruh yang baik pada es
krim yoghurt terhadap sumbangan gizi es krim yoghurt serta
memberikan pengaruh terhadap kualitas hasil akhir produk es
krim yoghurt yang meningkat.

Inovasi pembuatan es krim yoghurt dengan
memanfatkan buah naga pada penelitian ini sebagai bahan
tambahan lain untuk memperbaiki tampilan es krim dan
peningkatan kualitas es krim yoghurt ditinjau dari tingkat total
asam tertitrasi, viskositas, overrun dan kecepatan meleleh
sehingga dapat meningkatkan daya tarik konsumen dalam
mengkonsumsi es krim yoghurt.
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1.2. Rumusan masalah
Rumusan masalah dalam penelitian adalah

1.   Adakah pengaruh penambahan sari buah naga super merah
(Hylocereus costaricensis)  pada es krim yoghurt ditinjau
dari total asam tertitrasi, viskositas, overrun dan kecepatan
meleleh?

2. Berapakah konsentrasi penambahan sari buah naga super
merah Hylocereus costaricensis) yang menghasilkan
kualitas es krim yoghurt yang baik ditinjau dari total asam
tertitrasi, viskositas, overrun dan kecepatan meleleh?

1.3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki tujuan untuk

1. Mengetahui pengaruh penambahan sari buah naga super
merah (Hylocereus costaricensis) dengan konsentrasi
berbeda pada es krim yoghurt ditinjau dari total asam
tertitrasi, viskositas, overrun dan kecepatan meleleh.

2. Mengetahui konsentrasi penambahan sari buah naga super
merah (Hylocereus costaricensis) pada es krim yoghurt
yang menghasilkan kualitas es krim yohurt yang baik
ditinjau dari total asam tertitrasi, viskositas, overrun dan
kecepatan meleleh.

1.4. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan

informasi berupa pengaruh penambahan sari buah naga super
merah (Hylocereus costaricensis) pada es krim yoghurt. Pada
penggunaan selanjutnya mampu untuk memperbaiki
penampilan pada produk asli ditinjau dari total asam tertitrasi,
viskositas, overrun dan kecepatan meleleh.
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1.5. Kerangka Pikir
Es krim merupakan produk olahan beku yang digemari

oleh masyarakat Indonesia. kebiasaan mengkonsumsi es krim
dalam jumlah yang banyak dapat menyebabkan tingkat
penimbunan penyakit yang berlebih, hal ini disebabkan dari
kandungan utama es krim berupa energi yang berasal dari susu
(Dewanti dan Rahayuni, 2013) selain itu mengandung
karbohidrat dan lemak yang menjadi salah satu faktor
timbulnya penyakit obesitas (Hartatie, 2011).

Salah satu cara untuk mengatasi dampak negatif yang
disebabkan oleh pengkonsumsian es krim yaitu dengan cara
menggantikan bahan utama  es krim berupa susu segar dengan
bahan fermentasi berupa yoghurt. Yoghurt melalui 2 kultur
memberikan rasa asam yang kurang disenangi oleh konsumen
sehingga perlu pengolahan kombinasi dengan bakteri lain agar
mampu memberikan rasa yang dapat disukai konsumen.
Kedua kultur yoghurt dapat dikombinasikan dengan bakteri
lain seperti Lactobaciluus acidophilus dengan konsentrasi 3%
mampu diterima oleh konsumen (Sunarlim dan Setiyanto,
2008). Yoghurt yang ditambahkan pada adonan es krim
mampu meningkatkan overrun dan kecepatan meleleh karena
memiliki struktur fisik yang berbeda dari susu akibat sebagian
kandungan susu telah di manfaatkan oleh mikroba
(Handayani, Sulistyowati dan Sumarmono, 2014).

Peningkatan kesukaan konsumen terhadap es krim
yoghurt dengan 3 kultur campuran berupa Lactobacillus
bulgaricus, Streptococcus thermophillus, dan Lactobacillus
acidophilus dapat dilakukan penambahan bahan makanan lain
yang mampu menarik perhatian, salah satunya adalah buah
naga. Buah naga yang dipilih adalah buah naga super merah
(Hylocereus costaricensis) yang memiliki warna merah
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keunguan (Betasianin). Betasianin yang diaplikasikan ke
dalam bahan makanan es krim memiliki batas maksimal 10%
(Mustafa, Rehman, Khan, 2005). Masyarakat senang pada
buah naga jenis super merah dalam bentuk daging maupun sari
karena rasa yang dihasilkan segar dari kandungan air yang
tinggi (Wahyuni, 2012) akan tetapi buah naga super merah
memiliki daya simpan yang rendah bila disimpan pada suhu
ruangan (Farikha, Anam, dan Widowati, 2013), maka
diperlukan suatu pengawetan daya simpan melalui es krim
yoghurt selain itu memberikan sumbangan terhadap
penampilan es krim yoghurt.

Komponen dalam buah naga berupa air, mineral,
energi, vitamin, dan kandungan serat dalam bentuk pektin
(Nurul and Asmah, 2014). Serat pangan pada buah naga
berbentuk pektin mampu memberikan bentuk kekentalan,
emulsi, dan gel (Santoso, 2011). Kekentalan yang dihasilkan
akan mempengaruhi dari viskositas (Farikha dkk., 2013),
overrun dan kecepatan meleleh. Buah naga super merah
apabila ditambahkan ke dalam bahan lain memiliki kepekaan
terhadap pH sehingga dilakukan proses juicer untuk kestabilan
pH antara 4-7 (Stinzing and Carle, 2007).  Buah naga super
merah yang dilakukan proses juicer dapat ditambahkan ke
dalam produk fermentasi berupa yoghurt (Maysadara,
Sudrajat, Sudiastuti, 2013).

Efek yang diberikan selama penambahan buah naga
pada yoghurt yaitu tingkat total asam tertitrasi yang masih
tergolong tinggi berdampak pada tingkat kesukaan konsumen
menjadi berkurang, sedangkan pengolahan lain berupa es krim
(non yoghurt) memiliki kekurangan yaitu tingkat overrun yang
dihasilkan tergolong rendah, maka diperlukan
pengkombinasian antara es krim yoghurt dan sari buah naga
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super merah yang nantinya mampu memberikan harapan yang
baik pada total asam tertitrasi, viskositas, overrun dan
kecepatan meleleh.
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Gambar 1. Skema Penelitian
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1.6. Hipotesis
Penambahan sari buah naga super merah (Hylocereus

costaricensis) sebesar 0%, 5%, 7,5%, dan 10% pada es krim
yoghurt akan menghasilkan perbedaan terhadap kualitas es
krim yoghurt ditinjau dari total asam tertitrasi, viskositas,
overrun, dan kecepatan meleleh.


