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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Es Krim Yogurt 

      Produk es krim mengandung asupan gizi cukup tinggi dan 

banyak digemari dari berbagai kalangan masyarakat, namun 

sebagian orang menghindari konsumsi es krim karena 

mengandung lemak yang tinggi (Hartatie, 2011). Salah satu 

upaya meningkatkan konsumsi es krim yaitu dengan inovasi 

baru pembuatan es krim yang lebih sehat, yaitu dengan 

penggunaan yogurt sebagai bahan utamanya. Penggunaan 

yogurt dalam pembuatan es krim merupakan  sumber probiotik 

karena mengandung bakteri asam laktat. Kandungan asam yang 

dibentuk oleh bakteri asam laktat pada yogurt akan membentuk 

rasa asam pada es krim sehingga meningkatkan kesukaan. 

Yogurt juga mampu memproduksi aneka vitamin yang sangat 

diperlukan tubuh, yaitu asam folat, vitamin B6 dan vitamin B12. 

Kandungan mineral pada yogurt, khususnya kalsium, fosfor dan 

kalium juga meningkat. Sebaliknya, kandungan lemak yogurt 

menjadi lebih rendah jika dibandingkan dengan susu segar 

(Guner, Ardic, Keles, and Dogruer, 2007). Komposisi yogurt 

secara umum adalah protein 4-6%, lemak 0,1-1%, laktosa 2-3%, 

asam laktat 0,6-1,3% dan pH 3,8-4,6 (Hidayat, Kusrahayu dan 

Mulyani, 2013) sehingga penggunaan yogurt sebagai bahan 

utama pembuatan es krim memiliki kandungan nutrisi yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan susu. 

      Probiotik dalam es krim yogurt mengubah laktosa pada susu 

sebagai bahan utama pembuatan yogurt menjadi asam laktat 

sehingga rasa yogurt ataupun es krim yogurt cenderung asam. 

Probiotik merupakan mikroorganisme hidup baik tunggal atau 
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campuran yang ditambahkan pada bahan pangan dengan tujuan 

untuk memberikan efek yang menguntungkan bagi kesehatan 

manusia. Beberapa jenis bakteri yang termasuk probiotik 

diantaranya adalah Lactobacillus acidhopillus, Lactobacillus 

bulgaricus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum dan 

Bifidobacterium longum yang kesemuanya itu termasuk dalam 

golongan Bakteri Asam Laktat (BAL) (Harmayani dkk., 2001). 

Probiotik mempunyai efek menguntungkan bagi kesehatan 

diantaranya melalui: menurunkan kasus lactose intolerance, 

menurunkan kadar serum kolesterol, mengurangi frekuensi 

terjadinya penyakit diare, mampu menekan terjadinya tumor 

dan kanker, mampu berperan sebagai pengganti antibiotik dan 

menstimulasi sistem imunitas tubuh (Nurwantoro, Sutaryo, 

Hartanti dan Sukoco 2009) 

 

1.2 Penambahan Sari Buah Naga Super Merah pada Es 

        Krim Yogurt 

      Buah naga atau Dragon fruit (Hylocereus undatus (Haw.) 

Britt. and Rose; famili Cactaceae) saat ini banyak 

dikembangkan di Indonesia. Buah yang berasal dari Mexiko ini 

berbeda dengan famili Cactaceae lainnya, yakni memiliki rasa 

yang manis dan segar (Umayah dan Amrun, 2007). Kekhasan 

lain dari tanaman ini adalah pada tiap nodus batang terdapat 

duri. Bunga mekar pada malam hari dan layu pada pagi hari 

(night blooming). Terdapat empat jenis buah naga yakni buah 

naga daging putih (Hylocereus undatus), buah naga daging 

merah (Hylocereus polyrhizus), buah naga daging super merah 

(Hylocereus costaricensis) dan buah naga kuning daging putih 

(Selenicerius megalanthus) (Muaris, 2012). 
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      Buah naga super merah mengandung banyak nutrisi yang 

diperlukan tubuh setara dengan buah naga merah, menurut 

Khalili et al. (2006), berdasarkan analisis proksimat buah naga 

merah mengandung kadar air 87,30%, abu 0,16 gram, protein 

0,16 gram, lemak 0,23 gram, serat kasar 10,10 gram dan 

karbohidrat 1,48 gram, sedangkan kandungan mineral buah 

naga yaitu kalsium 5,7 mg, fosfor 23 mg, magnesium 28,3 mg, 

sodium 50,15 mg, potasium 56,96 mg, zat besi 3,4 mg dan zinc 

13,87 mg ditambahkan oleh Bellec et al. (2006) yang 

menyatakan bahwa kandungan nutrisi buah naga merah meliputi 

vitamin B1, B2, B3, vitamin C, protein, lemak, karbohidrat, 

serat kasar, flavonoid, thiamin, niacin, pyridoxine, kobalamin, 

glukosa, phenolic, betasianin, polifenol, karoten, posfor, zat besi 

dan polytoalbumin.  

      Buah naga termasuk dalam buah yang banyak diminati 

karena penampilannya yang menarik, rasanya asam manis 

menyegarkan dan memiliki beragam manfaat untuk kesehatan. 

Buah naga dapat menurunkan kadar kolesterol, 

menyeimbangkan kadar gula darah, mencegah kanker usus, 

menguatkan daya kerja otot, meningkatkan ketajaman mata, 

mencegah penyakit diabetes mellitus, stroke dan penyakit 

kardiovaskuler (Maysadara dkk., 2013) serta memiliki 

kandungan antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, vitamin A, 

asam fenol, polifenol dan flavonoid yang baik bagi tubuh 

(Umayah dan Mochammad, 2007). Buah naga yang paling 

diminati konsumen dewasa ini adalah jenis buah naga super 

merah (Hylocereus costaricensis) karena buah naga super 

merah memiliki rasa lebih manis tanpa rasa langu dibanding 

jenis lainnya dan diyakini lebih berkhasiat untuk kesehatan 

tubuh dan memiliki warna yang menarik (Wahyuni, 2012). Rasa 
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manis pada buah naga super merah disebabkan adanya 

kandungan gula yang lebih tinggi dibandingan dengan jenis 

buah naga putih. Menurut Khalili et al. (2014), buah naga jenis 

daging merah mengandung gula sekitar 16,5 brix dan buah naga 

jenis daging putih mengandung gula sekitar 14,5 brix. 

Kandungan gula yang terdapat pada buah naga super merah dan 

buah naga merah hampir sama yaitu terdiri dari sukrosa, 

fruktosa dan glukosa, namun buah naga merah jarang sekali 

ditemui di Indonesia. Kandungan nutrisi lain antara buah naga 

super merah dan buah naga merah juga hampir sama. 

      Buah naga super merah selain dikonsumsi dalam bentuk 

segar juga diolah menjadi beberapa produk olahan untuk 

mempermudah mengkonsumsi karena buah naga adalah buah 

yang mengandung kadar air tinggi (82-83%) maka bersifat 

mudah rusak. Pengolahan  buah naga super merah banyak 

dilakukan untuk mengurangi jumlah kerugian dan 

meningkatkan nilai ekonomi (Wahyuni, 2012). Buah naga dapat 

bertahan selama 14 hari pada suhu simpan 10 ̊ C dan 5 hari 

apabila disimpan pada suhu ruang (Bellec et al., 2006). Daging 

buah naga dapat dapat dimanfaatkan sebagai bahan produk 

olahan, baik sebagai pewarna ataupun perasa. Moshfeghi, 

Omid, Fatemeh, Shaghayegh, and Sayedeh (2013) 

memperkenalkan bubuk buah naga bernama Dragon Fruit 

Coloring Powder (DFCP) sebagai pewarna alami makanan yang 

aman dikonsumsi. Sari buah naga super merah juga dapat 

ditambahkan pada produk probiotik seperti yogurt sebagai 

prebiotik (Maysadara dkk., 2013), selai, permen (Jamilah, Shu, 

Kharidah, Dzulkifly and Noradizan, 2011) dan es krim probiotik 

sebagai perasa, pewarna alami dan meningkatkan kualitas es 

krim yogurt. Penambahan sari buah naga dapat meningkatkan 

kandungan nutrisi pada produk pangan. Mufas and Perera 
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(2013) telah melakukan penelitian mengenai penambahan buah 

naga pada es krim dan membandingkan kandungan nutrisi 

antara buah naga segar dengan es krim yang ditambahkan buah 

naga dalam bentuk cacahan seperti pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Perbandingan komposisi nutrisi buah naga dengan es  

krim buah naga. 

Parameter Daging Buah 

Naga 

Es Krim Buah 

Naga 

Moisture (%) 81,20±0,05 60,42±0,04 

Ash (%) 0,41±0,03  3,70±0,16 

Reducing sugar 

(%) 

4,20±0,06 * 

Non-reducing 

sugar (%) 

3,60±0,03 * 

Total sugar (%) 7,80±0,01 * 

pH  4,50±0,01 6,56 ±0,03 

Titratable 

Acidity (%) 

0,43±0,04 0,15±0,01 

Vitamin-C 

(mg/100g)  

8,30±0,04 * 

Dry matter 

content (%) 

11,80±0,04 39,58±0,28 

Protein (%) * 7,73±0,4 

Fat (%) * 45,37±0,99 

Sumber  : Mufas and Perera, (2013) 

Keterangan  : * tidak ditentukan 

 

      Buah naga jenis super merah (Hylocereus costaricensis) 

mempunyai rasa yang manis, segar, beraroma dan memiliki 

warna yang merah terang tanpa harus diberi zat pewarna 

tambahan lain sehingga aman bagi kesehatan jika ditambahkan 

pada produk pangan khususnya es krim yogurt. Kandungan gula 

pada buah naga merah meliputi glukosa 19,96 mg/100gr, 
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fruktosa 15,09 mg/100gr  dan sukrosa 13,97 mg/100gr lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan buah naga putih (Khalili et al., 

2014). Kandungan gula tersebut diharapkan dapat 

mempertahankan viabilitas BAL dari kerusakan saat proses 

pembuatan es krim karena pembentukan kristal-kristal es seperti 

yang dikemukakan oleh Santoso (2013) yang menyatakan 

bahwa penambahan sirup fruktosa dapat berfungsi melindungi 

sel bakteri asam laktat sebagai cryoprotectant. Penambahan sari 

buah naga super merah ini selain meningkatkan viabilitas BAL 

juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas es krim probiotik 

ditinjau dari nilai pH, kadar air dan warna.  

 

2.3 Bahan Pembuatan Es Krim Yogurt 

2.3.1. Yogurt 

      Yogurt adalah produk olahan susu yang dibuat dengan 

proses fermentasi dari penambahan Bakteri Asam Laktat (BAL) 

yang mengubah laktosa dan kandungan gula lain pada susu 

menjadi asam laktat. Yoghurt sudah lama dikenal sebagai 

produk probiotik yang memberi efek positif terhadap sistem 

pencernaan dengan membantu pencernaan laktosa pada usus, 

meningkatkan penyerapan zat gizi makanan dan mecegah 

infeksi usus (Widiyaningsih, 2011). Bakteri asam laktat yang 

digunakan dalam pembuatan yogurt yaitu Lactobacillus 

acidophillus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus casei, 

Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. 

Bakteri yang biasa digunakan dalam pembuatan yogurt adalah 

Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. 

Lactobacillus bulgaricus berperan dalam pembentukan aroma, 

sedangkan Streptococcus thermophilus, berperan dalam 

pembentukan cita rasa. Lactobacillus bulgaricus dan 



16 
 

Streptococcus thermophilus saat diinokulasi dalam medium 

fermentasi maka Streptococcus thermophilus mula-mula 

tumbuh cepat kemudian pada tingkat keasaman tertentu bakteri 

tersebut tidak dapat aktif , maka Lactobacillus bulgaricus akan 

tumbuh dengan baik. Selama fermentasi berlangsung, 

Lactobacillus bulgaricus melepas asam-asam amino, histidin 

dan glisin yang diperlukan Streptococcus thermophilus 

membantu menurunkan pH dan menghasilkan asam format 

yang dapat menstimulir Lactobacillus bulgaricus. Semakin 

lama fermentasi kandungan gula semakin menurun dan semakin 

tinggi lama fermentasi jumlah asam laktat semakin tinggi 

(Rosiana, Nur dan Isnaeni, 2008). 

      Yogurt dapat diolah kembali menjadi es krim untuk 

meningkatkan kesukaan karena rasa asam yogurt kurang 

disukai. Penambahan bahan-bahan pada es krim seperti full 

cream, susu skim, gula dan perasa akan menurunkan keasaman 

pada yogurt. Penderita lactose intolerance juga dapat 

mengkonsumsi es krim yogurt karena kandungan laktosa pada 

es krim yogurt sangat rendah (Gad, Kholif and Sayed, 2010). 

Kandungan asam laktat inilah yang mengakibatkan rasa asam 

pada yogurt. Menurut Harjianti dkk. (2013) asam laktat pada 

yogurt drink dengan penambahan sari buah mangga berkisar 

0,7539 – 0,797%, sedangkan menurut standart SNI keasaman 

yogurt yaitu 0,5-2,0% (SNI, 2009) 

 

2.3.2. MSNF (Milk Solid Non Fat)  

      Milk Solid Non Fat terdiri dari laktosa, kasein, whey protein 

dan mineral yang berfungsi meningkatkan tekstur dan 

mempertahankan tekstur agar tidak snowy dan flaky pada 

overrun tinggi, memberi bentuk serta membuat es krim tidak 
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kenyal. MSNF yang digunakan dalam pembuatan es krim yaitu 

susu skim sebagai bahan yang sangat penting dalam pembuatan 

es krim selain penambahan full crem (Hartatie, 2011). 

Komposisi es krim yang memenuhi syarat mutu es krim dengan 

total solid non fat minimal 3,4% (SNI, 1995) 

 

2.3.3. Lemak Susu 

      Lemak susu ditambahkan pada pembuatan es krim bertujuan 

untuk memberikan sifat leleh yang baik dan tekstur yang 

lembut. Penambahan lemak susu atau yang banyak dikenal 

dengan full cream sangatlah penting dalam pembuatan es krim 

(Hartatie, 2011). Kandungan lemak susu mempengaruhi rasa 

pada es krim. Es krim dapat dikelompokkan dalam tiga kategori 

yaitu standar, premium dan super premium. Perbedaan ketiga 

jenis tersebut berdasarkan kandungan lemak dan komponen 

MSNF atau susu skim. Es krim yang termasuk kategori super 

premium memiliki kadar lemak paling tinggi yaitu sekitar 17% 

dan memilki MSNF paling rendah yaitu 9,25%. Es krim 

premium mengandung 15% lemak dan 10 persen MSNF. 

Sedangkan es krim standar memiliki kadar lemak 10%  dan 

kadar MSNF 11 % (LIPI, 2006). 

 

2.3.4. Gula 

      Fungsi utama penambahan gula pada es krim yaitu sebagai 

pemanis, sedangkan kegunaan lainnya yaitu untuk penurunan 

titik beku sehingga pada temperatur yang sangat rendah, masih 

terdapat air yang tidak membeku. Tanpa adanya air yang tidak 

beku tersebut, maka es krim akan menjadi sangat keras dan 

sangat sulit untuk disendok. Gula yang digunakan dalam 
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pembuatan es krim bisa berupa sirup fruktosa maupun gula pasir 

atau sukrosa. Menurut SNI (1995), komposisi gula dalam 

pembuatan es krim dihitung sebagai sakarosa minimum 8%. 

Penambahan gula pada es krim yogurt selain meningkatkan 

kesukaan dan menurunkan titik beku juga dapat berfungsi 

sebagai cryoprotectant sehingga meningkatkan viabilitas BAL 

(Santoso, 2013) 

 

2.3.5. Stabilizer 

      Bahan penstabil atau stabilizer yang merupakan senyawa-

senyawa hidrokoloid, biasanya polisakarida, yang berperan 

dalam meningkatkan kekentalan Ice Cream Mix (ICM) terutama 

pada keadaan sebelum dibekukan. Jumlah penstabil yang 

ditambahkan pada es krim biasanya berkisar 0,2%-0,5% 

(Violisa, Amat dan Nunung, 2012). Stabilizer berfungsi 

menjaga air di dalam es krim agar tidak membeku besar dan 

mengurangi kristalisasi es, menghasilkan keseragaman produk 

dan menghambat pelelehan (Hartatie, 2011). Bahan penstabil 

yang umum digunakan dalam pembuatan es krim dan frozen 

dessert yang lain adalah CMC (Carboxymethyl Cellulose), 

gelatin, Naalginat, karagenan, gum arab dan pectin (LIPI, 2006). 

Menurut Endang Hartatie (2011), adanya stabilizer dalam 

formula es krim dapat memperbaiki tekstur.  

 

2.3.6. Emulsifier 

      Bahan emulsifier dipakai untuk memperbaiki tekstur es krim 

yang merupakan campuran air dan lemak (LIPI, 2006). Molekul 

emulsifier akan menggantikan membrane protein, satu ujung 

molekul akan melarut di air, sedangkan ujung lainnya akan 
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melarut di lemak. Lecitin, molekul yang terdapat dalam kuning 

telur, adalah contoh emulsifier alami. Selain itu, dapat 

digunakan mono atau di-gliserida atau polisorbat yang dapat 

mendispersikan globula lemak dengan lebih efektif (Hartatie, 

2011). Garam merupakan salah satu emulsifier yang digunakan 

dalam pembuatan es krim guna menurunkan titik beku sehingga 

menurunkun daya leleh. 

 

2.4 Proses Pembuatan Es Krim Yogurt 

2.4.1 Persiapan Bahan 

      Bahan merupakan salah satu faktor penentu kualitas es krim 

yogurt yang meliputi bahan utama (yogurt), skim, full cream, 

stabilizer, emulsifier, gula dan flavour (sari buah naga super 

merah). Formula ditentukan terlebih dahulu untuk menciptakan 

produk dengan rasa yang tepat. Plain yogurt sebagai bahan 

utama di buat terlebih dahulu dengan pasteurisasi susu segar, 

penambahan srarter,dan inkubasi. Pasteurisasi terbagi menjadi 2 

jenis berdasarkan suhu yaitu LTLT (Low Temperature Long 

Time) dengan suhu 63  ̊ C selama 3 menit dan HTST (High 

Temperature Short Time) dengan suhu 72 ̊C selama 15 detik. 

Metode HTST lebih efektif digunakan karena lebih sedikit 

menimbulkan kerusakan pada kandungan gizi dan karakteristik 

organoleptik susu dibandingkan dengan LTLT. Penambahan 

starter dilakukan pada suhu 45 ̊C (Hidayat dkk, 2013), pada suhu 

tersebut mayoritas BAL tumbuh secara optimal (Ginting dan 

Elsegustri, 2005) dan dilanjutkan dengan inkubasi. Inkubasi 

pada yogurt dapat dilakukan dengan inkubator ataupun 

disimpan pada ruangan. Inkubasi yogurt pada skala rumah 

tangga biasanya hanya diletakkan pada toples dan disimpan 

pada suhu ruang selama 24 jam. 
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2.4.2 Pencampuran Bahan 

      Bahan yang sudah disiapkan sesuai dengan formulasi yang 

telah ditentukan selanjutnya dicampur untuk menciptakan Ice 

Cream Mix (ICM) yang homogen. Pencampuran dapat 

dilakukan dengan pengocokan atau pengadukan. Pencampuran 

bahan dilakukan untuk menyatukan bahan cair dan padat. 

Pengocokan atau pengadukan merupakan kunci dalam 

pembuatan es krim karena itu selama proses pembekuan, 

adonan harus diguncang-guncang (LIPI, 2006). Proses 

pengguncangan ini mempunyai dua tujuan . Tujuan yang 

pertama untuk mengecilkan ukuran kristal es yang terbentuk dan 

tujuan yang kedua dari proses ini supaya terjadi pencampuran 

udara ke dalam adonan es krim. Gelembung-gelembung udara 

yang tercampur ke dalam adonan es menghasilkan busa yang 

seragam atau homogen. Menurut Hartatie (2011), ICM perlu 

dilakukan pengadukan untuk memecah globula lemak sehingga 

ukurannya lebih kecil dan dapat menyebar rata sehingga 

didapatkan es krim dengan tekstur yang lembut, memiliki cita 

rasa yang merata dan daya buih baik. 

 

2.4.3 Aging 

      Aging atau penuaan bertujuan untuk memberikan 

kesempatan terjadinya hidrasi protein dan menaikkan 

viskositas. Aging merupakan proses penyimpanan adonan es 

krim pada suhu rendah dalam jangka waktu yang dianjurkan 

mulai dari 2 jam hingga 4 jam yang bertujuan memberikan 

waktu pada stabilizer dan protein susu untuk mengikat air bebas, 

sehingga jumlah air bebas yang berada pada adonan akan 
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menurun (Kilara and Ramesh, 2007). Perubahan selama aging 

adalah meningkatnya viskositas, campuran jadi lebih stabil, 

lebih kental, lebih halus dan tampak mengkilap, ditambahkan 

oleh Mufas and Perera (2013) yang menyatakan bahwa aging 

dilakukan selama 3 jam dengan suhu 4 ̊ C. 

 

2.4.4 Pembekuan 

      Pembekuan merupakan pemaparan produk pangan pada 

suhu sangat rendah yang bertujuan menurunkan suhu produk 

mencapai titik bekunya membungkus dua formasi bahan 

menjadi struktur busa dan permulaan. Selama proses 

pembekuan, panas dipindahkan secara konduksi dari produk ke 

permukaan kemudian diambil oleh media pembeku, dengan titik 

beku susu yaitu -0,5 ̊ C (Anonimous, 2007). Pembekuan 

merupakan tahap paling penting dalam pembuatan es krim 

yogurt, namun terbentuknya kristal-kristal es berukuran besar 

dapat merusak dan membunuh bakteri probiotik yang 

terkandung dalam ICM. Total bakteri probiotik berkurang 

selama proses pembekuan. Keuntungan dilakukan proses 

pembekuan yaitu kemampuan dalam penggabungan udara dan 

mengurangi ukuran yang lebih kecil dalam melakukkan proses 

pengkristalan es krim (Smith and Christen, 2002) 

 

2.4.5 Hardening 

      Hardening dilakukan dengan cara menyimpan es krim soft 

pada mesin pendingin dengan suhu yang sangat rendah atau 

dillakukan sampai es krim mengeras dari bentuk cair menjadi 

padat. Tujuan dilakukan proses hardening yaitu meminimalisir 

terjadinya pengkristalan es krim dan mempertahankan kualitas 
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es krim (Smith and Christen, 2002). Menurut Mufas and Perera 

(2013) penyimpanan es krim dilakukan pada suhu -140C untuk 

memepertahankan kualitasnya. 

 

2.5 Kualitas Es Krim Probiotik 

2.5.1 Total Bakteri Asam Laktat 

      Bakteri asam laktat merupakan komponen penting dalam 

pembuatan yogurt yaitu mengubah laktosa pada susu menjadi 

asam laktat. BAL dapat hidup dengan baik di saluran 

pencernaan manusia sehingga memiliki manfaat yang baik bagi 

sistem saluran pencernaan. Semakin banyak kandungan BAL 

pada es krim yogurt, kadar asam laktatnya semakin tinggi, 

namun beberapa penelitian menyebutkan bahwa penyimpanan 

beku pada es krim probiotik menyebabkan penurunan total BAL 

rata-rata 1 log (CFU/ml) setiap 10 hari penyimpanan beku, hal 

ini dikarenakan terbentuknya kristal es, besarnya perbedaan 

suhu penyimpanan dengan suhu pertumbuhan optimal 

mempengaruhi kecepatan pertumbuhan BAL menjadi lambat 

dan berhenti (Mulyani, Nurwantoro dan Maqfiroh, 2008). 

Wulandari (2010) menyebutkan bahwa selama masa 

penyimpanan beku, terdapat 2 kemungkinan pada BAL, yaitu 

dorman atau mati, pendapat tersebut didukung pula oleh Kim, 

Sung-han, Lim, Lee, and An (2009) yang menyatakan bahwa 

jumlah BAL yang hidup pada es krim yogurt selama pembekuan 

mengalami penurunan 4 kali lipat, yaitu 20% BAL yang hidup. 

      Pertumbuhan bakteri asam laktat dipengaruhi oleh nutrisi 

yang tersedia pada media hidupnya, oleh karena itu beberapa 

penelitian dilakukan dengan penambahan sari ataupun ekstrak 

buah untuk menambah kandungan gula pada susu sehingga 

BAL dapat tumbuh lebih banyak dan memiliki viabilitas yang 



23 
 

tinggi. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan yaitu 

penambahan ekstrak buah mangga, sari wortel, sari apel dan sari 

buah naga super merah pada yogurt, namun untuk penelitian 

selanjutnya yaitu pada produk es krim probiotik belum pernah 

dilakukan. Menurut Maysadara dkk. (2013), penambahan sari 

buah naga super merah tidak berpengaruh nyata terhadap 

populasi BAL begitu pula dengan penelitian  Hidayat dkk. 

(2013) mengenai penambahan ekstrak buah mangga pada 

yogurt. 

      Penanaman untuk BAL menggunakan metode tuang (pour 

plate) dan total ditentukan melalui perhitungan koloni dalam 

cawan dengan prosedur pengujian dengan medium deMan 

Regose Sharp Agar (MRSA) (Fardiaz, 1993). Hasil analisis 

ditentukan berdasarkan Standar Plate Count (SPC) 

(Kumalasari, 2012) 

 

2.5.2 Nilai pH 

      Yogurt memiliki kadar asam yang tinggi karena proses 

pembuatannya melalui proses fermentasi menggunakan bakteri 

asam laktat. Nilai pH yang sesuai untuk yogurt yaitu berkisar 

antara 4,5-4,7. Menurut Hidayat dkk. (2013), nilai pH yogurt 

drink berkisar 3,8-4,6. Susanti (2005) menyatakan bahwa nilai 

pH es krim yogurt kedelai bekisar antara 4,99-6,96, sedangkan 

menurut Askar dan Sugiarto (2005), pH yogurt dengan 

penambahan susu skim berkisar antara 3,68 – 4,15. Penambahan 

buah pada yogurt atau es krim yogurt juga dapat mempengaruhi 

nilai pH. Menurut Hidayat dkk. (2013), pH buah mangga dapat 

mempengaruhi pH yogurt sehingga mengalami penurunan.  

      Nilai pH yang terlalu rendah akan membuat rasa es krim 

menjadi asam sehingga menurunkan palatabilitas es krim. 
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Tingkat keasaman yang terlalu tinggi pada es krim tak 

dikehendaki karena dapat menyebabkan terjadinya penurunan 

kualitas es krim yaitu kekentalannya meningkat, mengurangi 

pengembangan (overrun) dan menurunkan cita rasa dari es krim 

itu sendiri (Marshall and Arbuckle, 2000). Pengujian pH 

dilakukan dengan pH meter elektronik. Sebelum pH meter 

elektronik digunakan, ujung katoda indikator dicuci dengan 

aquades, kemudian dibersihkan dengan tissue. Kemudian pH 

meter elektronik dikalibrasi dengan ujung katoda dicelupkan ke 

dalam larutan buffer 4 dan 7 (AOAC, 1995). Kemudian ujung 

katoda dicelupkan dalam sampel drink yogurt. Hasil 

pengukuran dibaca pada pH meter.  

 

2.5.3 Kadar Air 

      Kadar air es krim lebih rendah dibandingkan kadar air susu, 

karena padatan susu dari es krim mempunyai presentase lebih 

tinggi dengan penambahan bahan-bahan es krim seperti full 

cream, susu skim, gula, stabilizer, emulsifier dan bahan 

tambahan pangan lainnya. Eckles et al. (1998) menyatakan 

bahwa air merupakan komponen terbesar dalam campuran es 

krim, berfungsi sebagai pelarut bahan-bahan lain dalam 

campuran. Komposisi air dalam campuran bahan es krim 

umumnya berkisar 55-64%. Kadar air pada es krim lebih kecil 

dari pada es krim lebih kecil dari pada yogurt sebagai bahan 

utama es krim yogurt, menurut Askar dan Sugiarto (2005), 

Kadar air yogurt berkisar 71-90%. Perbedaan kadar air 

dikarenakan kadar air susu yang berbeda-beda dan proses 

pengolahan yang dapat mempengaruhi hasil akhir produk. Nilai 

kadar air berkaitan erat dengan total padatan, sedangkan total 

padatan berhubungan dengan pemanfaatan nutrisi oleh bakteri 
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asam laktat selama proses fermentasi. Kadar air juga 

mempengaruhi aktifitas BAL pada media tumbuhnya. Metode 

pengukuran kadar air pada es krim yogurt dilakukan dengan 

metode oven sesuai AOAC (1995) yaitu cawan logam atau 

porselen dikeringkan dalam oven selama 30 menit pada suhu 

100-105 ̊C, didinginkan dalam desikator selama 30 menit dan 

ditimbang. Sampel ditimbang sebanyak 5 gram lalu dikeringkan 

dalam oven dengan suhu 100-105 ̊C selama 6 jam, didinginkan 

dalam desikator selama 30 menit dan ditimbang.  

 

2.5.4 Warna 

      Warna merupakan penambah daya tarik pada produk pangan 

dan mempengaruhi selera konsumen. Pewarna yang sering 

digunakan dalam pembuatan es krim yaitu pewarna sintetik. 

Pewarna sintetik ini lebih banyak digunakan dari pada pewarna 

alami karena harganya yang lebih ekonomis dan stabilitas 

warnanya yang baik walaupun kekurangannya yaitu beresiko 

bagi kesehatan. Penggunaan pewarna sintetik diatas ambang 

batas dapat menyebabkan gangguan metabolisme tubuh 

(Jamilla et al., 2011). Penggunaan pewarna alami lebih aman 

bagi kesehatan dibandingkan dengan pewarna sintetik. 

Tumbuhan di Indonesia banyak yang berpotensi sebagai bahan 

pewarna alami. Kekurangan dari pewarna alami yaitu memiliki 

keterbatasan konsentrasi pigmen dan stabilitas yang rendah, 

keseragaman kurang baik dan spektrum tidak seluas pewarna 

sintetik (Satriyanto dkk., 2012) 

      Pengujian warna dapat dilakukan dengan menggunakan 

color reader atau colorimeter sehingga dapat dideteksi nilai L*, 

a* dan b*. L* menunjukkan kecerahan atau  tingkat gelap terang 

dengan kisaran 0-100, dimana 0 kecenderungan warna hitam 
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sedangkan 100 kecenderungan warna putih (Jamilla et al., 

2011). Nilai L* meningkat seiring dengan peningkatan 

kematangan pada penggunaan buah sebagai pewarna alami 

(Phebe, Chew, Suraini, Lai and Janna, 2009).  Kecerahan 

merupakan spektrum warna dasar, penambah warna lain pada 

suatu objek akan menurunkan nilai kecerahan. b* menunjukkan 

intensitas warna kuning (+) atau biru (-), sedangkan a* 

merupakan intesitas warna merah (+) atau hijau (-), sehingga 

nilai yang ditunjukkan color reader atau colorimeter  bernilai 

positif (+) maka sample cenderung kekuningan dan negatif 

menunjukkan sample berwarna kebiruan sama halnya dengan 

nilai a*, jika menunjukkan nilai positif maka warna cenderung 

kemerahan dan negatif cenderung kehijauan. Nilai a* dan b* 

merupakan indikator yang tepat untuk menunjukkan intensitas 

warna dari betasianin (Jamilla et al., 2011) 

  


