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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Buah naga
Buah naga atau buah pitaya adalah buah yang berasal

dari tanaman berbentuk seperti kaktus. Buah naga termasuk
dalam marga Hylocereus dan Selenicereus. Buah naga dapat
ditemukan pada daerah tropis ataupun sub tropis. Tanaman
buah naga diklasifikasikan sebagai berikut:
Sub Kingdom : Trachcobionta
Super Division : Spermatophyta
Division : Magnoliphyta
Kelas : Magnoliopsida (Dicotyledon)
Ordo : Caryophyllales
Famili : Cactaceae
Sub Famili : Cactoideae
Suku : Hylocereae
Genus : Hylocereus
Spesies : Hylocereus spp.
(Muaris, 2012)

Buah naga memiliki 4 jenis yaitu buah naga daging
putih (Hylocereus undatus), buah naga daging merah
(Hylocereus polyrhizus), buah naga daging super merah
(Hylocereus costaricensis) dan buah naga daging kuning
(Selenicerius megalanthus). Buah naga yang biasa
dikembangkan di Indonesia adalah jenis buah naga daging
putih (Hylocereus undatus) dan buah naga daging merah
(Hylocereus polyrhizus) (Santoso, 2013). Jenis- jenis buah
naga dapat dilihat pada Gambar 2.
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(a) (b) (c) (d)

Gambar 2. (a) Buah naga daging putih (Hylocereus
undatus), (b) buah naga daging merah
(Hylocereus polyrhizus), (c) buah naga daging
super merah (Hylocereus costaricensis) dan
(d) buah naga daging kuning (Selenicerius
megalanthus)

Buah naga memiliki komponen nutrisi yang lengkap
seperti air, serat, energi, karbohidrat, dan vitamin C (Nurul and
Asmah, 2014). Detail kandungan buah naga super merah dapat
dilihat pada Tabel 1. Manfaat buah naga bila dikonsumsi
yaitu:
a. Mampu membantu proses pencernaan
b. Mengurangi lemak dalam tubuh
c. Meningkatkan daya tahan tubuh
d. Mencegah terjadinya kanker
e. Mengobati penyakit jantung
f. Membantu menurunkan tekanan darah
h. Mengandung antioksidan yang tinggi
(Swastika, Yuliani, Saputra, 2012)
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Tabel 1. Komposisi gizi per 100 g daging buah naga merah
Komponen Kadar
Air (g) 82,05 + 0,11
Abu (g) 0,54 + 0,01
Karbohidrat (g) 12,97 + 0,11
Serat/ dietary fiber (g) 2,65 + 0,03
Energi (Kcal) 62,95 + 0,45
Besi (mg) 0,30 + 0,01
Magnesium (mg) 26,40 + 0,07
Potassium (mg) 35,63 + 0,14
Sodium (mg) 0,28 + 0,30
Zinc (mg) 0,40 + 0,02
Kalsium (mg) 6,72 + 0,02
Vitamin A (mg) 85,22 + 3,21
Vitamin C (mg) 24,66 + 0,03

Sumber: Nurul and Asmah (2014)

Buah naga berjenis daging super merah (Hylocereus
costaricensis) memiliki kadar air yang cukup tinggi yaitu 90%
dan memiliki daya simpan berkisar 7-10 hari (Farikha dkk.,
2013). Kandungan air yang tinggi mampu memberikan
sumbangan terhadap rasa segar yang dihadirkan serta mampu
mempengaruhi bahan makanan dalam daya simpan.

Ciri khas yang pertama buah naga super merah yaitu
memiliki kandungan betasianin sebesar 11,70 mg (Phabe,
Chew, Suraini, Lai and Janna, 2009). Buah naga yang
ditambahkan ke dalam bahan lain memiliki kepekaan terhadap
pH sehingga diperlukan proses juicer agar stabil pada pH 4-7
(Stintzing and Carle, 2007). Ciri khas yang kedua yaitu
kandungan pektin. Kandungan pektin yang dilakukan proses
pengolahan pasteurisasi mampu membentuk gel.  Pektin
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tersebut mampu membentuk gel pada kondisi kadar gula yang
tinggi dan kondisi pH asam, jika kondisi pH basa maka pektin
tidak mengalami pembentukan gel (Manalo, Torres, and
Anzaldo, 1985). Jumlah pektin yang ideal untuk pembentukan
gel berkisar 0,75 sampai 1,5% (Yunita dan Achir, 2013)
sehingga buah naga dapat memberikan sumbangan sebagai
peningkat kualitas makanan olahan karena memiliki sumber-
sumber yang berasal dari betasianin dan kandungan pektin.

Buah naga dapat diolah mulai dari kulit hingga bagian
dagingnya. Kulit buah naga dapat ditambahkan dalam es krim
mampu menghasilkan tekstur yang lembut dan rasa yang
cenderung netral (Elastri, 2015). Hal yang berbeda pada
penelitian yang dilakukan oleh Maysadara dkk., (2013) daging
buah naga super merah dapat ditambahkan kedalam
pengolahan yoghurt dengan kadar 30% dari total bahan
yoghurt. Hasil yang didapat setelah menambahkan 30% sari
buah naga super merah yaitu jumlah bakteri asam laktat tidak
ada perbedaan signifikan terhadap penambahan sari buah
naga.

Es krim yang diberi tambahan buah naga merah
mampu memberikan nilai overrun yang tergolong rendah
(Chandrasari, 2013) sedangkan Menurut Amal (2014), buah
naga yang ditambahkan ke dalam es krim yoghurt mampu
untuk menurunkan nilai pH (asam) yang diikuti dengan
konsentrasi penggunaan kultur.

2.2. Es krim
Es krim merupakan produk olahan makanan yang

dibuat dengan cara membekukan  adonan es krim yang telah
dilakukan proses homogenisasi dan pasteurisasi agar
memperoleh hasil yang seragam (Darma, Puspitasari dan
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Noerhartati, 2013). Penggunaan adonan yang dipilih dalam
pembuatan es krim akan mempengaruhi hasil akhir dalam
pembuatan produk. Bahan utama yang biasa digunakan berupa
lemak susu (krim) ataupun susu penuh (Whole milk) mampu
memberikan tekstur yang lembut dan memiliki nilai gizi yang
tinggi. Menurut Standart Nasional Indonesia (1995), produk es
krim memiliki beberapa syarat mutu yang perlu untuk
diperhatikan seperti tertera pada Tabel 1.

Tabel 2. Syarat mutu es krim
No Bahan Satuan Standart

1. Keadaan
1.1 Penampakan - Normal
1.2 Bau - Normal
1.3 Rasa - Normal

2. Lemak % bb Min 5,0
3. Gula dihitung sebagai

sukrosa
% bb Min 8,0

4. Protein % bb Min 2,7
5. Jumlah padatan Min 34,0

Sumber: BSN – SNI 01-3713-1995

Es krim dengan bahan utama susu dapat dimodifikasi
menggunakan yoghurt yang biasa dikenal sebagai es krim
yoghurt. Hasil penelitian Mangsi et al., (2011) es krim yoghurt
melalui bakteri Streptococcus thermophillus dan Lactobacillus
bulgaricus memberikan sumbangan kurang menarik dari segi
rasa, warna, dan tekstur yang tidak mengalami perbedaan
dengan es krim biasa sedangkan menurut Vijayageetha,
Begum and Reddy (2011), es krim yang menggunakan
campuran bakteri berupa Streptococcus thermophillus,
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Lactobacillus bulgaricus dan Lactobacillus acidophilus
dengan konsentrasi 2% mampu memberikan tingkat keasaman
sebesar 0,34%, kecepatan meleleh sebesar 29,40 per 30 menit
serta memiliki tingkat overrun sebesar 53,10%.

2.3. Bahan pembuatan es krim yoghurt
Bahan pembuatan es krim yoghurt atau ice cream mix

terdiri dari yoghurt, bahan pemanis, penstabil, pengemulsi dan
bahan-bahan lainnya yang mampu untuk menunjang kualitas
dari es krim (Darma dkk., 2013).

2.3.1. Yoghurt
Yoghurt merupakan produk makanan yang berasal

dari proses fermentasi susu dengan menggunakan bakteri
Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus atau
bakteri asam laktat lain yang dapat ditambahkan atau tidak
ditambahkan (Standart Nasional Indonesia, 2009). Proses
fermentasi pada susu mampu untuk mencegah pertumbuhan
mikroorganisme patogen, meningkatkan nilai gizi, dapat
memecah laktosa susu menjadi sederhana sehingga mampu
untuk dicerna dengan lebih mudah (Adriani, Indrayati,
Tanuwiria, Mayasari, 2008). Yoghurt dengan dua jenis bakteri
seperti Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus
thermophillus akan menghasilkan asam laktat yang mampu
membentuk gumpalan padat menjadi yoghurt, sedangkan
bakteri asam laktat yang lain seperti Lactobacillus
acidophilus, Bifidobacterium bifidum dan Lactobacillus casei
mampu memberikan efek menguntungkan dalam saluran
pencernaan yang dikenal sebagai probiotik (Widodo, 2002;
Sarkar, 2008).
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Menurut Hidayat, Padaga dan Suhartini (2006),
yoghurt terbagi menjadi 3 jenis yoghurt bila ditinjau dari
struktur fisiknya yaitu:
1. Set- yoghurt

Jenis yoghurt ini memiliki struktur fisik yang
konsisten dalam kekentalan yang cukup tinggi.

2. Stirred yoghurt
Jenis yoghurt ini memiliki struktur fisik kekentalan

yang rendah akibat dari proses pengadukan sehingga
kekentalan dalam yoghurt menjadi pecah. Tahapan
pendinginan dan pengemasan dilakukan setelah terjadi
penggumpalan kembali.

3. Drinking yoghurt
Jenis yoghurt ini memiliki kesamaan dengan stirred

yoghurt bila dilihat secara kasat mata. Pembeda dalam
pembuatan drinking yoghurt yaitu proses pembuatannya telah
dilakukan penambahan air yang dapat mempengaruhi dari
konsistensi kekentalan menjadi lebih encer.

Proses pembuatan yoghurt antara set- yoghurt dan
stirred yoghurt memiliki kesamaan dalam tahapan bahan yang
digunakan, pasteurisasi, inokulasi, dan fermentasi. Proses
dilakukan inokulasi kultur pada suhu 42-430C (Tamime, 2005)
sedangkan pembeda pada proses set- yoghurt dan stirred
yoghurt berupa tempat inkubasi yang digunakan. Suhu
optimum dalam pertumbuhan bakteri asam laktat
(Streptococcus thermophillus dan Lactobacillus bulgaricus)
yang berkisar rentangan 40-450C (Lee and Lucey, 2010).
Proses dilakukannya inokulasi pada susu dengan
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menambahkan bakteri asam laktat (Streptococcus
thermophillus, dan Lactobacillus bulgaricus) atau
penambahan bakteri lain (Lactobacillus acidophilus,
Bifidobacterium bifidum, dan Lactobacillus casei) (Hidayat
dkk, 2006), setelah penambahan dilakukan proses pemeraman
menggunakan suhu ruang berkisar 27-280C selama 24 jam
(Widodo, 2002). Pencampuran dua kultur pada pembuatan
yoghurt akan menimbulkan interaksi kadar keasaman yang
sebanding dengan kultur tunggal, akan tetapi rasa asam yang
dihadirkan lebih disukai pada dua kultur atau lebih (Adriani
dkk., 2008).

Penelitian pendahulu menyatakan bahwa hasil
pembuatan yoghurt bila dinilai secara organoleptik masih
mampu untuk diterima oleh konsumen terhadap dua kultur
campuran (Streptococcus thermophillus dan Lactobacillus
bulgaricus) akan tetapi konsumen lebih menyukai penggunaan
kultur 2-4 macam bakteri probiotik ke dalam yoghurt (Adriani
dkk., 2008). Yoghurt melalui 2 kultur dapat dilakukan
pencampuran dengan bakteri Lactobacillus acidophilus
mampu untuk memberikan rasa asam yang normal dan
viskositas tinggi pada konsentrasi penambahan 3% (Sunarlim
dan Setiyanto, 2008), sedangkan yoghurt dengan tiga kultur
campuran sebesar 2% tersebut dapat ditambahkan ke dalam
bahan es krim yang mampu mempengaruhi dari tingkat
keasaman sebesar 0,34%, kecepatan meleleh sebesar 29,4%
per 30 menit, dan overrun 53,10% (Vijayageetha et al., 2011).

Cara lain yang dilakukan agar yoghurt mampu untuk
menarik perhatian konsumen yaitu menggunakan bahan
tambahan makanan lain yang mampu untuk mengurangi
tingkat keasaman pada yoghurt. Menurut Maysadara dkk.,
(2013), yoghurt yang menggunakan penambahan sari buah
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naga super merah (Hylocereus costaricensis) tidak memiliki
pengaruh pada jumlah populasi bakteri asam laktat pada
proses pembuatan yoghurt, sehingga dapat dikatakan bahwa
yoghurt masih dalam keadaan asam yang stabil.

2.3.2. Susu Bubuk Krim
Susu bubuk full cream merupakan susu segar standart

yang telah dilakukan penghilangan kandungan air hingga
berkisar 97% total padatannya (Anonymous, 2008; Ginting
dan Pasaribu, 2005). Lemak susu (Krim) merupakan sumber
lemak yang paling baik untuk mendapatkan es krim yang
berkualitas. Fungsi penambahan susu bubuk krim yaitu
meningkatkan nilai gizi es krim, menambah citarasa,
menghasilkan karakteristik tekstur yang lembut, membantu
memberikan bentuk dan kepadatan serta memberikan sifat
meleleh yang baik (Wahyuni, 2010). Kandungan lemak yang
rendah menyebabkan kemampuan membentuk struktur tiga
dimensi dalam perangkapan udara menjadi rendah, sehingga
overrun yang dihasilkan kurang baik (Violisa, Nyoto, dan
Nurjanah, 2012).

2.3.3. Bahan Kering Tanpa Lemak
Bahan kering tanpa lemak merupakan padatan susu

skim yang terdiri dari laktosa, protein dan garam (Kilara and
Chandan. 2012). Bahan kering tanpa lemak berfungsi untuk
meningkatkan kandungan padatan di dalam es krim dan
sebagai sumber protein yang dapat meningkatkan nilai nutrisi
es krim. Protein yang terkandung dalam es krim berfungsi
untuk menstabilkan emulsi lemak setelah homogenisasi,
menambah citarasa, membantu pembuihan, dapat
meningkatkan nilai overrun, meningkatkan dan menstabilkan
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daya ikat air untuk memberikan pengaruh pada kekentalan dan
tekstur lembut (Wahyuni, 2010).

2.3.4. Bahan pemanis
Bahan pemanis yang biasa digunakan pada pembuatan

es krim yaitu gula pasir. Fungsi pada penggunaan gula pasir
pada pembuatan es krim berupa pemberi rasa manis dan
memberikan pengaruh terhadap kualitas es krim ditinjau dari
viskositas dan total padatan, sehingga standart penggunaan
bahan pemanis yang ditambahkan ke dalam adonan es krim
berkisar 12-20%, akan tetapi penggunaan 12% takaran yang
sesuai dalam pembuatan es krim yoghurt (Handayani,
Sulistyowati, Sumarsono, 2014) Apabila penggunaan yang
melebihi batas penggunaan akan berdampak pada tekstur yang
dihasilkan menjadi kasar serta tingkat kelembutan yang terlalu
tinggi menjadi kurang disenangi oleh konsumen (Marshall,
Douglas and Hartel, 2003).

2.3.5. Bahan Penstabil
Bahan penstabil merupakan bahan pendukung yang

memiliki peranan sebagai penstabil dalam proses
pencampuran bahan adonan es krim. Bahan penstabil akan
melakukan penstabilan molekul udara dalam adonan es krim
agar air yang terkandung dalam adonan es krim tidak mampu
untuk melakukan pengkristalan, kandungan lemak tidak
melakukan pengerasan, mampu memberikan sifat pengental
dalam adonan dan mampu membentuk selaput yang berukuran
mikro dalam mengikat molekul lemak, air, dan udara (Darma
dkk., 2013).

Kandungan bahan penstabil yang digunakan tidak
mengandung bahan-bahan beracun yang dapat mengganggu
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campuran bahan-bahan lain, mampu membentuk busa yang
cukup bagus, tingkat kecepatan meleleh yang mampu
dipertahankan secara baik dan tidak merubah dari rasa bahan-
bahan campuran yang digunakan (Kilara and Chandan, 2007).
Penggunaan bahan penstabil sangat diperlukan mengingat es
krim yang tidak diberi penambahan bahan penstabil akan
menghasilkan tekstur yang kasar dan mudah menimbulkan
kristal es (Violisa, dkk., 2012).

Beberapa jenis bahan penstabil yang dapat digunakan
yaitu carboxymethil cellulose (CMC), gelatin, alginat,
karagenan, gum arab dan pektin. Pengunaan bahan-bahan
penstabil ini akan mempengaruhi kualitas es krim yang
berbeda-beda (Darma dkk., 2013). Jenis penstabil gum arab
mampu menyerap air yang baik selama pembekuan dan
cenderung membentuk kristal es yang besar dengan tekstur
yang dihasilkan kasar sedangkan carboxymethil cellulose
(CMC) mampu mengikat air dalam jumlah besar dan tekstur
yang baik dalam pembuatan es krim (Widiantoko dan
Yunianta, 2014). Penggunaan bahan penstabil yang
menggunakan quick stabilizer sebesar 1,25% pada es krim
mampu memberikan hasil yang baik terhadap aroma dan rasa
yang netral serta tekstur yang lembut yang diikuti oleh faktor
gula, skim dan full krim (Rahmawati, Purwadi dan Rosyidi,
2008).

2.3.6. Bahan Pengemulsi
Pengemulsi merupakan suatu bahan yang digunakan

untuk mengurangi kekuatan pada fase lemak dan air didalam
es krim agar melakukan penggabungan membentuk
pengemulsi, mengingat kedua fase tersebut tidak mudah untuk
melarutkan (Kilara and Chandan. 2012). Bahan pengemulsi
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yang terdiri dari molekul-molekul akan menggantikan
membrane protein, dimana pada satu ujung molekul akan
melarutkan di dalam air, sedangkan ujung lainnya akan
melarut di lemak (Hartatie, 2011). Beberapa bahan yang dapat
digunakan sebagai pengemulsi alami yaitu kuning telur dengan
takaran penggunaan sebesar 0,3-0,5% (Kilara and Chandan.
2012). Beberapa fungsi lain penggunaan pengemulsi dalam
adonan es krim yaitu meningkatkan kandungan lemak untuk
terdispersi, memberikan tekstur yang halus, meningkatkan
daya leleh yang lama, meningkatkan tekanan udara kering
pada saat pembekuan (Butt, Ijazahmad, Mahmood and
Shahzadi, 1999).

2.3.7. Bahan-bahan lain
a. Rasa

Rasa yang dapat diberikan pada es krim dapat
berasal dari bahan alami ataupun bahan buatan. Bahan
alami yang dapat diberikan berasal dari buah-buahan.
Buah naga memiliki ciri-ciri daging yang dinikmati
dalam bentuk segar ataupun diolah. Buah naga daging
merah (Hylocereus polyrhizus) dan buah naga daging
super merah (Hylocereus costaricensis) memiliki
kandungan serat yang tinggi, vitamin C, mineral, dan
antioksidan (Wahyuni, 2012; Nurul and Asmah, 2014).

b. Pewarna
Pewarna yang dapat diberikan pada es krim

dapat berasal dari bahan alami ataupun bahan buatan.
Bahan pewarna alami dapat berasal dari buah-buahan.
Buah naga berjenis super merah memiliki ciri khas yaitu
memiliki kandungan betasianin. Buah naga yang
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ditambahkan ke dalam bahan-bahan lain memiliki
kepekaan terhadap pH sehingga dilakukan proses juicer
agar mampu stabil pada pH 4-7 (Stintzing and Carle,
2007).

2.4. Proses pembuatan es krim yoghurt
2.4.1. Formulasi es krim

Proses pembuatan es krim pertama-tama dilakukan
penentuan suatu formulasi es krim untuk menghasilkan produk
yang diinginkan. Semua bahan-bahan yang akan digunakan
dalam pembuatan es krim harus dianalisis secara kualitas dan
komposisi kandungan sebelum dicampur menjadi satu. Bahan-
bahan yang digunakan nantinya dihitung berdasarkan
ketentuan-ketentuan penggunaan dalam pembuatan es krim
(Smith and Christen, 2002). Formulasi es krim dibuat
berdasarkan tiga ketegori bahan yang diperlukan yaitu lemak
susu, bahan kering tanpa lemak dan bahan penyeimbang
(Kilara and Chandan. 2012). Komposisi es krim yang tidak
sesuai dapat berakibat pada produk akhir pada es krim
memiliki kualitas yang buruk (Alvarez, Wolters, Vodovotz
and Ji, 2005).

2.4.2. Pencampuran Bahan
Pencampuran merupakan suatu proses untuk

mencampurkan bahan kering ke dalam bahan cair agar
menjadi produk akhir dari bahan-bahan es krim (ice cream
mix). Proses pencampuran bahan dilakukan berbeda pada skala
kecil yaitu dilakukan penimbangan pada bahan yang
digunakan lalu dilakukan pencampuran sedangkan skala besar
dilakukan proses pemisahan antara antara bahan kering dengan
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bahan cair yang telah dilakukan proses penghangatan pada
suhu 30-400C (Smith and Christen, 2002).

Proses pencampuran dilakukan dengan tujuan agar
semua bahan-bahan es krim (ice cream mix) tercampur merata,
meningkatkan kelembaban pada bahan kering dan mengurangi
bahan kering yang hilang dengan mencampurkan ke dalam
bahan cair sehingga menjadi produk akhir. Kerugiannya
proses pencampuran membutuhkan tambahan waktu dalam
melakukan proses pengadukan dan tambahan energi yang
dibutuhkan (Fellows, 2000).

Homogenisasi yaitu memecahkan ukuran partikel
menjadi lebih kecil agar memiliki kemampuan untuk
bergabung antar patikel lainnya yang akan berdampak pada
hasil produk yang konsisten dan menyebar merata (Wahyuni,
2013). Prinsip dilakukan proses homogenisasi yaitu memaksa
cairan untuk mengalir dibawah tekanan tinggi secara
bersamaan hingga ukuran diameter kecil agar mampu
bergabung dengan partikel lainnya. Keuntungan dilakukan
proses homogenisasi yaitu permukaan globula lemak menjadi
besar yang akan memudahkan dalam penggabungan,
peningkatan viskositas, memiliki stabiilitas yang kuat.
Kekurangan dilakukan proses homogenisasi yaitu lemak susu
yang dilakukan proses homogenisasi akan mengalami
kepekaan terhadap oksidasi dan  stabilitas dari protein (Smith
and Christen, 2002). Homogenisasi untuk skala rumah tangga
dapat menggunakan mixer atau blender (Wahyuni, 2013).

2.4.3. Proses Aging
Proses aging dilakukan dalam proses pembuatan es krim

jenis soft cream. Proses pendinginan dilakukan setelah
dilakukan proses homogenisasi selama 3-24 jam dengan
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temperature yang digunakan yaitu 40C. Tujuan dilakukan
proses pendinginan yaitu mampu memberikan efek pada
viskositas, perubahan secara fisik, mengurangi pengkristalan
dan penyerapan protein ke dalam globula (Anonymous, 2007).

2.4.4. Pembekuan
Pembekuan bahan adonan es krim merupakan tahapan

yang penting dalam pembuatan es krim. Proses pembekuan
bertujuan untuk membungkus dua formasi bahan menjadi
struktur busa dan permulaan dalam proses pembekuan.
Pembekuan dilakukan pada suhu 40C sampai mendekati suhu -
60C (Smith and Christen, 2002). Pembekuan dilakukan dengan
cara memasukkan bahan adonan es krim ke dalam ice cream
maker selama 30 menit hingga mencapai suhu -50C untuk
dilakukan proses pengocokkan dan menghasilkan busa yang
menggembang (Violisa dkk., 2012). Bahan adonan es krim
dibekukan dengan cepat untuk mencegah terjadinya kristal es
yang kasar. Nilai overrun yang paling baik dalam pembuatan
Soft ice cream 40% sedangkan hard ice cream 70-100%
(Anonymous, 2007). Pembekuan yang dilakukan dua tahapan
berupa pembekuan pada suhu -50C sampai -80C dan tahapan
kedua hingga suhu -300C dikenal sebagai proses pembekuan
kombinasi dengan proses agitasi bertujuan untuk memasukkan
udara kedalam bahan adonan es krim sehingga terjadi
pengembangan volume es krim (Wahyuni, 2013). Keuntungan
dilakukan proses pembekuan yaitu kemampuan dalam
penggabungan udara dan mengurangi ukuran yang lebih kecil
dalam melakukan proses pengkristalan es krim (Smith and
Christen, 2002).
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2.4.5. Hardening
Hardening dilakukan dengan cara es krim diletakkan

pada pendingin dengan suhu -30 sampai 350C atau dilakukan
sampai es krim mengeras dari bentuk cair menjadi padat
(Smith and Christen, 2002). Violisa dkk., (2012)
menambahkan hardening dapat dilakukan didalam freezer
selama 24 jam pada suhu -150C. Tujuan dilakukan proses
hardening yaitu melanjutkan proses pendinginan pada es krim
secara cepat untuk memungkinkan dalam meminimalisir
terjadinya pengkristalan es krim (Anonymous, 2007).

2.5. Kualitas es krim yoghurt
2.5.1. Total asam tertitrasi

Total asam tertitrasi merupakan jumlah dari asam
laktat yang terbentuk pada saat proses fermentasi dari hasil
pemecahan laktosa oleh bakteri asam laktat (Afriani, Suryono
dan Lukan, 2011). Asam yang dihasilkan dari proses fermetasi
akan berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri asam laktat.
Proses perhitungan total asam tertitrasi dilakukan melalui
komponen asam yang terkandung dalam produk yang
difermentasi. Komponen asam tersebut akan menjadi tolak
ukur dalam penilaian dan memiliki nilai yang sebanding
dengan jumlah asam laktat di dalam produk yang
terfermentasi. Hal ini ditambahkan Helferich and Westhoff,
(1980) pengukuran total asam tertitrasi berupa asam yang
terisolasi maupun asam yang tidak terisolasi, sehingga asam
tersebut dapat diketahui secara keseluruhan total asam yang
terikat oleh NaOH dan ditambahkan, menurut (Standart
Nasional Indonesia, 2009) tingkat keasamaan yang terdapat
pada yoghurt dihitung berdasarkan asam laktat yang dihasilkan
yang berkisar antara 0,5% - 2,0%.
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2.5.2. Viskositas
Viskositas merupakan pengujian bahan pangan yang

dilakukan untuk mengetahui sifat fisik dari bahan pangan yang
disebabkan dari gerakan perpindahan dari suatu lapisan ke
lapisan lain dalam zat cair sehingga menghasilkan suatu
hambatan bagi zat cair agar menjadi kental. Menurut Marshall
and Arbuckle (2000), viskositas memiliki nilai tinggi ataupun
rendah pada adonan es krim dipengaruhi oleh beberapa faktor
pendukung berupa komposisi adonan es krim, kualitas bahan
yang digunakan, dan proses pembuatan es krim. Menurut
Oksilia, Syafutri dan Lidiasari (2012), Pengentalan pada
adonan es krim dapat dipengaruhi oleh bahan penyusunnya
berupa lemak dan bahan kering tanpa lemak serta kenaikan
viskositas disebabkan karena partikel adonan es krim seperti
serat, air dan protein berikatan dengan bahan penstabil.
Viskositas yang dihasilkan semakin tinggi, akan berpengaruh
terhadap overrun yang rendah (Violisa dkk., 2012).

2.5.3. Overrun
Overrun bagi kalangan industri es krim sangatlah perlu

diperhatikan mengingat penggunaan bahan yang relatif sedikit
mampu memberikan harapan terhadap hasil pengembangan
bahan yang tinggi, akan tetapi nilai overrun yang sangat tinggi
menjadi masalah bagi industri terhadap rasa yang dihadirkan
menjadi hambar, tekstur kering, dan lembek sedangkan nilai
overrun yang terlalu rendah akan menjadi masalah pada tektur
yang dihasilkan menjadi lebih keras (Istiani dan Zatnika,
2007).

Proses terbentuk pengembangan akibat dari udara yang
masuk kedalam bahan adonan es krim dan terperangkap di
dalamnya akibat proses pembekuan. Udara akan membentuk
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suatu busa yang semakin meningkat dikenal sebagai overrun.
Nilai overrun yang baik akan mengalami peningkatan hingga
2-3 kali dari kandungan total padatan es krim. Peningkatan
busa tersebut dapat dilakukan perhitungan melalui volume es
krim dikurangi dengan volume adonan lalu dibagi dengan
volume adonan yang dikali dengan 100% (Wahyuni, 2013).

2.5.4. Kecepatan meleleh
Kecepatan meleleh merupakan waktu yang diperlukan

es krim untuk melakukan proses pelelehan pada suhu ruangan.
Menurut Wahyuni (2010), kecepatan meleleh yang dihasilkan
oleh suatu es krim akan dipengaruhi oleh bahan-bahan yang
digunakan dalam pembuatan adonan es krim. Kecepatan
meleleh juga berkaitan dengan overrun. Overrun yang tinggi
memiliki tingkat pelelehan yang cenderung cepat, sedangkan
overrun yang rendah memiliki tingkat pelelehan yang
cenderung lambat (Waladi, Johan, dan Hamzah, 2015). Es
krim yang memiliki kualitas yang baik akan menghasilkan
waktu pelelehan berkisar 15 – 20 menit/ 50 g (Standart
Nasional Indonesia, 1992).


