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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

      Susu merupakan bahan pangan yang memiliki sifat mudah 

rusak karena memiliki kandungan nutrisi dan kadar air yang 

tinggi sehingga digolongkan sebagai media pertumbuhan bagi 

bakteri dan dapat menjadi sarana pontensial penyebaran bakteri 

patogen. Pengolahan dan pengawetan pada produk susu dapat 

dilakukan untuk meningkatkan lama simpan dan kandungan 

nutrisinya, salah satunya yaitu es krim yogurt. Es krim yogurt 

adalah salah satu produk olahan susu yang banyak 

dikembangkan karena disukai oleh semua kalangan selain 

khasiatnya bagi kesehatan.  

      Yogurt merupakan bahan utama pembuatan es krim yogurt 

yang dihasilkan melalui proses fermentasi susu dengan 

menggunakan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus 

bulgaricus, Streptococcus thermophillus, Lactobacillus 

acidophilus dan bakteri asam laktat lainnya. Bakteri asam laktat 

memecah laktosa susu menjadi asam laktat. Selama fermentasi 

kandungan laktosa menurun  karena diubah menjadi asam 

laktat, sedangkan zat makanan lainnya seperti protein, lemak 

dan mineral hampir sama dengan kandungan susu semula. 

Manfaat yogurt diantaranya yaitu dapat dikonsumsi penderita 

lactose intolerance, melawan pertumbuhan bakteri patogen di 

dalam saluran pencernaan, mereduksi jumlah kolesterol dalam 

darah, meningkatkan sistem immun, meningkatkan penyerapan 

zat gizi dan mencegah infeksi usus (Widiyaningsih, 2011). 

Lactose intolerance merupakan suatu kondisi dimana tubuh 

tidak dapat memproduksi enzim lactase yang cukup untuk 
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menguraikan laktosa sehingga mengakibatkan timbulnya sakit 

perut dan diare (Sumarjiana, 2011). Pengolahan yogurt menjadi 

es krim bertujuan meningkatkan lama simpan dan 

meningkatkan kesukaan konsumen. 

      Es krim yang diperkaya dengan BAL mengalami penurunan 

total BAL selama proses pembuatan es krim. Proses 

pembentukan kristal-kristal es dapat merusak sel BAL dan 

menurunkan viabilitasnya. Viabilitas BAL pada produk es krim 

yogurt sangat diharapkan sehingga probiotik pada es krim 

yogurt dapat bermanfaat bagi sistem pencernaan. Standar 

internasional untuk minuman probiotik yaitu minimal 

mengandung BAL 107 CFU/ml (FAO and WHO, 2011). 

Menurut Santoso (2013), penambahan sirup fruktosa dapat 

berfungsi melindungi sel bakteri asam laktat sebagai 

cryoprotectant dari proses pembentukan kristal-kristal es. 

Menurut Khalili, Abdullah and Manaf (2014), kandungan gula 

pada buah naga merah meliputi glukosa 19,96 mg/100gr, 

fruktosa 15,09 mg/100gr  dan sukrosa 13,97 mg/100gr sehingga 

diharapkan dapat digunakan sebagai cryoprotectant dan 

meningkatkan viabilitias BAL. 

      Buah naga super merah adalah salah satu buah yang 

memiliki kandungan nutrisi tinggi namun daya simpan rendah 

karena kadar airnya tinggi yaitu 82-83%. Pengolahan dilakukan 

untuk meningkatkan lama simpan dan menambah nilai 

ekonomi. Buah naga super merah dapat digunakan sebagai 

pewarna alami produk pangan karena adanya kandungan 

betasianin sesuai dengan pendapat  Bellec, Vaillant and Imbert  

(2006) yang menyatakan bahwa kandungan nutrisi buah naga 

merah meliputi vitamin B1, B2, B3, vitamin C, protein, lemak, 

karbohidrat, gula, serat kasar, flavonoid, thiamin, niacin, 
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pyridoxine, kobalamin, glukosa, phenolic, betasianin, polifenol, 

karoten, posfor, zat besi dan polytoalbumin.  

      Bahan pewarna yang digunakan untuk es krim saat ini 

banyak yang tidak sesuai dengan syarat bahan tambahan 

pangan. Pewarna yang digunakan untuk tampilan es krim agar 

terlihat menarik tidak diketahui keamanannya terhadap 

kesehatan (Guven and Karaca, 2002). Menyadari pentingnya 

pewarnaan pada produk makanan, para produsen menggunakan 

pewarna sintetik untuk memepercatik produk. Penggunaan 

pewarna alami jarang sekali dipilih sebagai pewarna makanan 

karena pewarna sintetik lebih mudah didapatkan dengan harga 

yang ekonomis dan sifat pewarnaannya yang stabil dan beragam 

dibandingkan dengan pewarna alami (Satriyanto, Simon, 

Widjanarko dan Yunianta, 2012). Kelemahan pewarna sintetis 

memiliki sifat beracun dan karsinogenik oleh karena itu 

pewarnaan dengan pewarna alami pada makanan lebih aman 

bagi kesehatan, terlebih lagi banyak tumbuhan di Indonesia 

yang berpotensi sebagai pewarna alami. Kandungan betasianin 

pada buah naga super merah dapat digunakan sebagai pewarna 

alami pada es krim yogurt dengan kestabilan warna yang baik. 

Menurut Naderi, Hasanah, Anis, Mehrnoush, and Mohn (2012) 

betasianin sebagai pigmen alami dapat stabil apabila 

ditambahkan pada produk pangan dengan pH 3-7, berdasarkan 

pendapat tersebut betasianin dapat bersifat stabil pada es krim 

yogurt. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

      Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimanakah kualitas es krim yogurt dengan 

penambahan sari buah naga super merah pada beberapa 
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konsentrasi ditinjau dari total BAL, nilai pH, kadar air 

dan warna? 

2. Berapakah penambahan konsetrasi sari buah naga super 

merah yang tepat terhadap kualitas es krim yogurt 

ditinjau dari total BAL, nilai pH, kadar air dan warna? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

       Tujuan penelitian adalah: 

1. Mengetahui kualitas es krim yogurt dengan 

penambahan sari buah naga super merah pada berbagai 

konsentrasi ditinjau dari total BAL, nilai pH, kadar air 

dan warna. 

2. Mengetahui penambahan konsentrasi sari buah naga 

super merah yang tepat terhadap kualitas es krim yogurt 

ditinjau dari total BAL, nilai pH, kadar air dan warna. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

       Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan informasi alternatif diversifikasi produk 

es krim, masukan dan pertimbangan lebih lanjut dalam 

penambahan sari buah naga super merah pada 

pembuatan es krim yogurt. 

2. Sebagai sarana penambahan ilmu pengetahuan dan 

sumber informasi penelitian untuk semua pihak yang 

terkait. 
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1.5 Kerangka Pikir 

      Produk probiotik banyak dikembangkan di Indonesia karena 

baik dikonsumsi untuk kesehatan tubuh, khususnya untuk 

sistem pencernaan. Probiotik merupakan mikroorganisme yang 

ditambahkan dalam produk pangan baik kultur tunggal maupun 

kultur campuran bermanfaat menjaga kesehatan usus, 

membantu penyerapan makanan, produksi vitamin dan 

mencegah pertumbuhan bakteri patogen (Hardiningsih, Rostiati 

dan Titin, 2006). Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus 

thermophillus dan Lactobacillus acidophilus merupakan bakteri 

probiotik yang dapat digunakan dalam pembuatan yogurt. 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus 

merupakan pasangan bakteri utama dalam pembuatan yogurt, 

sedangkan penambahan Lactobacillus acidophilus sebagai 

starter yogurt dapat bermanfaat bagi konsumen dengan 

membantu pencernaan laktosa pada usus, merangsang respon 

kekebalan tubuh terhadap bakteri patogen dan membantu 

mengendalikan kadar kolesterol dalam darah (Widiyaningsih, 

2011) 

      Es krim yogurt merupakan salah satu produk pangan 

probiotik yang banyak digemari semua kalangan masyarakat 

karena kandungan laktosanya rendah sehingga dapat 

dikonsumsi pula oleh penderita lactoce intolerance. Asam laktat 

yang dihasilkan dari perombakan laktosa menyebabkan rasa 

asam yang dominan pada es krim yogurt kurang disukai oleh 

konsumen. Diversifikasi produk es krim yogurt dengan 

penambahan sari buah naga super merah dilakukan untuk 

meningkatkan cita rasa, kualitas, kandungan nutrisi dan sebagai 

pewarna alami.  

      Proses terpenting dalam pembuatan es krim yogurt yaitu 

proses pembekuan. Tahap pembekuan dapat menurunkan 
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jumlah BAL yang terkandung dalam yogurt sebagai bahan 

utama. Pembentukan kristal-kristal es dengan ukuran besar 

dapat merusak sel BAL. Menurut Santoso (2003), penambahan 

sari kubis ungu atau jambu biji yang ditambahkan sirup fruktosa 

cair memiliki kemampuan sebagai cryoprotectant sehingga 

viabilitas BAL meningkat. Cryoprotectant adalah suatu agen 

yang digunakan untuk menghindari terbentuknya kristal-kristal 

es besar yang dapat merusak sel BAL, mencegah keluarnya air 

terlalu banyak dan supaya sel-sel hidup tidak mengkerut karena 

mengalami kekeringan (Harmayani, Rahayu dan Utami, 2001). 

Buah naga super merah memiliki kandungan gula yang cukup 

tinggi dibandingkan dengan buah naga jenis lainnya. Menurut 

Khalili et al. (2014), kandungan gula pada buah naga super 

merah terdiri dari fruktosa 15,09 mg/100gr, sukrosa 13,97 mg/gr 

dan glukosa 19,96 mg/100gr. Kandungan gula tersebut 

diharapkan memiliki kemampuan sebagai cryoprotectant. 

      Buah naga super merah merupakan salah satu buah yang 

memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia, diantaranya 

yaitu menurunkan kadar kolesterol, menyeimbangkan kadar 

gula darah, mencegah kanker usus, meningkatkan daya kerja 

otot, meningkatkan ketajaman mata, mencegah penyakit 

diabetes melitus, stroke dan penyakit kardiovaskuler. Buah naga 

super merah mengandung antioksidan yang tinggi seperti 

vitamin C, vitamin E, vitamin A, asam-asam fenol, polifenol, 

flavonoid (Maysadara, Sudrajat dan Sudiastuti, 2013) thiamin, 

niacin, pyridoxine, kobalamin, glukosa, phenolic, betasianin, 

fosfor, zat besi dan polytoalbumin. Buah naga banyak 

dikembangkan di Indonesia karena rasanya yang manis dan 

segar. Kadar air buah naga super merah yang tinggi yaitu 82-

83% menyebabkan buah ini memiliki sifat mudah rusak. Buah 

naga dapat bertahan kualitasnya selama 14 hari pada suhu 
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simpan 10C atau selama 5 hari pada suhu ruang (Bellec et al., 

2006), oleh karena itu perlu dilakukan pengolahan untuk 

meningkatkan lama simpan yaitu dengan menambahkan pada 

produk es krim yogurt.  

      Pewarna yang digunakan untuk tampilan es krim agar 

terlihat menarik tidak diketahui keamanannya terhadap 

kesehatan (Guven and Karaca, 2002). Penggunaan pewarna 

sintetik banyak digunakan oleh produsen es krim karena harga 

yang lebih ekonomis, mudah didapatkan, kestabilan warna yang 

baik dan variasi warna yang cukup banyak. Betasianin pada 

buah naga super merah dapat digunakan sebagai pewarna alami 

es krim yogurt dengan kestabilan yang baik. Menurut Naderi et 

al. (2012), betasianin dapat stabil sebagai pewarna alami jika 

dicampurkan pada produk pangan dengan pH 3-7. Penambahan 

sari buah naga super merah ini dapat meningkatkan penampilan 

es krim yogurt namun dengan jaminan aman untuk kesehatan, 

baik pula dikonsumsi oleh semua usia. Diagram kerangka pikir 

dapat dilihat pada Gambar 1. 
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  Es Krim Yogurt Sari Buah Naga Super Merah 

Lactose Intolerance 

Pewarna 

alami 

Betasianin 

stabil pada 

penambahan 

5% (v/v)  

(Lestario dkk., 

2012) 

Kandungan air 

± 82-83% 

(Maysadara 

dkk., 2013) 

Probiotik  

Es krim yogurt buah naga super merah 

Dilakukan uji : Warna, nilai pH,kadar air dan Total BAL  

Pangan Fungsional 

Gambar 1. Skema Penelitian 

pH buah rendah (4,5) dan 

kandungan asam-asam fenol  

(Mufas and Parera, 2014) 

Meningkatkan 

penampilan es 

krim yogurt  

Menurunkan 

pH es krim 

BAL memecah laktosa 

menjadi asam laktat 

Meningkatkan 

aktivitas 

probiotik 

Meningkatkan 

kadar air 

Meningkatkan terbentuknya 

kristal es dan tekstur keras 

Glukosa, fruktosa 

dan sukrosa  

(Khalili et al., 2014) 

Viabilitas 

BAL  

Cryopro-

tectant 
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1.6 Hipotesis 

      Hipotesis pada penelitian ini adalah dengan penambahan 

sari buah naga super merah dapat meningkatkan kualitas es krim 

yogurt ditinjau dari total BAL, nilai pH, kadar air dan warna.  


