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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kefir 

Kefir merupakan salah satu jenis susu fermentasi 

yang dibuat dengan menggunakan bibitgranula kefir. 

Kefir memiliki kekentalan seperti krim serta mempunyai 

rasa asam dan beralkohol. Cara pembuatannya adalah 

dengan fermentasi susu segar dari sapi, kambing atau 

domba dengan kultur kefir (kefir grain yaitu koloni 

bakteri yang bersimbiotik bersama-sama dengan unsur 

lain membentuk jaringan padat) yangterdiri dari bakteri 

asam laktat dan yeast antara lain Streptococcus, 

Lactobacillus sp dan jenis yeast yang memfermentasikan 

laktosa (Usmiati dan Sudono, 2004). Kefir adalah salah 

satu produk fermentasi dari susu sapi, kambing atau 

domba yang dalam proses fermentasinya ditambahkan 

bibit kefir (kefir grains). Koloni yang terdapat dalam bibit 

kefir mengandung kandungan nutrisi seperti vitamin yang 

dapat berguna untuk kesehatan misalnya adalah asam 

folat, asam nikotinat, asam pantotenat, biotin, vitamin B6 

dan B12 (Sawitri ,2014) 

Salah satu produk susu fermentasi adalah kefir. 

Kefir,secara tradisional telah dibuat dengan 

menambahkan bibit kefir pada susu segar. Kefir telah 

dianjurkan untuk dikonsumsi oleh orang sehat di Negara-

negara Soviet untuk menurunan resiko penyakit kronis, 

hipertensi dan alergi (Farnworth, 2005).Bibitkefir 

memiliki komposisi protein, polisakarida dan campuran 

beberapa jenis mikroba. Bakteri asam laktat dan kapang 

yang terdapat padabibitkefir hidup bersimbiosis dan 
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berfungsi pada proses fermentasi asam laktat dan alkohol. 

Bibit kefir dapat memecah laktosa sehingga bibitkefir 

tersebut dapat digunakan pula untuk fermentasi whey dari 

hasil pengolahan keju, yang juga kaya akan laktosa 

(Febrisiantoso, Purwanto dan Widyastuti, 2013). 

Kefir adalah probiotik alami. Probiotik adalah 

makanan yang mengandung bakteri hidup yang 

bermanfaat bagi kesehatan. Kefir mengandung kultur 

aktif hidup flora normal yang terbuat dari beragam strain 

kuat mikroorganisme yang membantu untuk membunuh 

organisme patogen dan membantu dalam proses 

memperlancar proses pencernaan. Mikroorganisme 

predigest protein akan dicerna dan penyerapan dan juga 

menggunakan laktosa sehingga banyak orang yang 

memiliki masalah intoleransi laktosa dapat 

mengkonsumsi kefir (Otles and Cagindi, 2003). Kefir 

merupakan minuman susu fermentasi. Terdiri lebih dari 

30 mikroflora yang berbentuk grain (bibit) atau berbentuk 

seperti bunga kol. Manfaat tambahan adanya bakteri dan 

yeast adalah banyak mengandung kalsium, fosfor, 

magnesium dan vitamin-vitamin lain. Kefir juga 

mengandung banyak antioksidan dan dapat digunakan 

untuk minuman terapi (Gawara, Katode, Dolas, Dhamak, 

Somwanshi, Nikam, Khadse and Khasid, 2011). Menurut 

Laili, Purwadi dan Jaya (2015), kefir mengandung air 

89,5%, lemak 1,5%, protein 3,5%, abu 0,6%, laktosa 

4,5%, dan dengan pH 4,6, komposisi dalam kefir ini 

dipengaruhi oleh bibit. 
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2.2. Es Krim 

Es krim merupakan salah satu produk olahan susu 

bersifat semi padat. Es krim dibuat melalui proses 

pembekuan dan gitasi dengan prinsip membentuk rongga 

udara pada campuran bahan es krim (Ice Cream Mix/ 

ICM) sehingga es krim yang menonjol adalah energi 207 

kkal, protein 4 gram dan lemak 12,5 gram (Junior and 

Lannes, 2011). Es krim adalah produk pangan beku yang 

dibuat melalui kombinasi proses pembekuan dan agitasi 

pada bahan-bahan yang terdiri dari susu dan produk susu, 

pemanis, penstabil, pengelmusi, serta penambah citarasa 

(flavor). Es krim biasa dikonsumsi sebagai makanan 

selingan (desert) dan dikelompokkan dalam makanan 

camilan (snack). Prinsip pembuatan es krim adalah 

membentuk rongga udara pada campuran bahan eskrim 

atau Ice cream Mix (ICM) sehingga diperoleh 

pengembangan volume yang membuat eskrim terlalu 

padat, dan mempunyai tekstur yang lembut (Padaga dan 

Sawitri, 2005). 

Es krim merupakan salah satu jenis makanan yang 

sangat disukai oleh segala jenis usia mulai dari anak-anak 

hingga dewasa. Konsumsi es krim meningkat dari waktu 

ke waktu dengan ditandai oleh semakin meningkatnya 

varian dan jumlah es krim di pasaran. Konsumsi es krim 

di Indonesia berkisar 0,5 L/kapita dengan potensi pasar es 

krim di Indonesia mencapai 110 juta liter/tahun, namun 

yang terpenuhi baru 40 juta L/tahun (Bahar, 2008). 

Menurut SNI (1995), proses pembuatan es krim adalah 

dengan cara pembekuan tepung es krim atau dari 

campuran susu, lemak baik hewani maupun nabati, gula, 

dan dengan atau tanpa bahan makanan lain serta bahan 
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tambahan makanan yang diijinkan seperti bahan penstabil 

(agar-agar atau gelatin). 

Es krim harus mengandung minimal 5% lemak, 10% 

gula dan 7,5% padatan susu selain lemak. Pembuatan es 

krim dapat ditambahkan berbagai jenis buah, namun 

harus tetap sesuai dengan standart ataupun sebaliknya. 

Kandungan total lemak, gula dan susu padatan selain 

lemak maksmial 27%. Pada standart tersebut yang 

dimaksud gula adalah sukrosa gula atau dari bahan 

pemanis yang berasal dari pati maksimal mengandung 

maksimal 7,5% sukrosa (Food and Environmental 

Hygiene Department, 2000). Es krim merupakan salah 

satu bahan makanan yang terbuat dari bahan baku susu 

yang ditambahkan bahan lain seperti bahan pemanis, 

penstabil, penambahan citarasa serta pewarna yang dapat 

membuat es krim terlihat menarik (Laili dkk,2015). 

Syarat mutu atau kualitas es krim dapat dilihat dapat 

Tabel 1. 
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Tabel 1. Persyaratan Mutu Es Krim  

Sumber : (SNI,1995) 

 

 

2.3 Bahan Baku Pembuatan Es Krim 

2.3.1 Susu 

Susu merupakan bahan makanan yang bernilai 

gizi tinggi yang diperoleh dari hasil pemerahan hewan 

No Karakter Uji Unit Standart 

1 Keadaan : 

Penampakan 

Rasa 

Bau 

  

Normal 

Normal 

Normal 

2 Lemak % (b/b) Min.5,0 

3 Gula yang dianngap 

sukrosa 

% (b/b) Min. 8,0 

4 Protein % (b/b) Min. 2,7 

5 Jumlah padatan % (b/b) Min. 34 

6 Bahan tambahan 

makanan 

Pemanis tambahan 

Pewarna tambahan 

Pemantap dan 

pengemulsi 

Negatif sesuai 

SNI 01-0222-1987 

7 Cemaran logam 

Timbal (Pb) 

Tembaga (Cu) 

 

mg/kg 

mg/kg 

 

Maks. 1,0 

Maks. 

20,0 

8 Cemaran arsen (As) mg/kg Maks. 0,5 

9 Cemaran mikroba 

Angka lempeng total 

Coliform 

Salmonella 

Listeria spp 

 

Koloni/gram 

APM/gram 

Koloni/25 gram 

Koloni/25 gram 

 

 

Maks. 10
5 

Negatif 

Negatif 
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seperti sapi, kerbau, kuda, kambing dan unta. 

Komponen penting dalam air susu adalah protein, 

lemak, vitamin, mineral, laktosa serta enzim-enzim dan 

beberapa jenis mikroba yang bermanfaat bagi kesehatan 

sebagai probiotik. Susu segar dapat diolah menjadi 

berbagai produk yang cukup digemari serta memiliki 

daya simpan produk yang relatif lama. Produk-produk 

olahan berbasis susu yang sudah di kenal dalam industri 

pengolahan susu adalah susu homogenisasi, susu skim 

dan krim, mentega, susu kental manis, susu bubuk, 

yoghurt, kefir, susu pasteurisasi atau sterilisasi, keju, es 

krim, karamel atau kembang gula, dodol susu, tahu susu 

dan kerupuk susu. Angka rata-rata komposisi untuk 

semua kondisi dan jenis sapi  perah adalah 87,1% kadar 

air, 3,9% lemak, 3,4% protein, 4,8% laktosa, 0,72% abu 

dan beberapa vitamin yang larut dalam lemak seperti 

vitamin A, D, E dan K. (Usmiati dan Abubakar, 2009). 

Menurut Safitri dan Swaraswati (2011), susu 

mengandung 82% air, lemak 3,9 %, protein 3,4 %, 

laktosa 4,8 %, dan vitamin 0,72 %. 

Susu merupakan bahan yang bersifat mudah 

rusak dan tidak tahan lama, oleh karena perlu adanya 

pengolahan susu menjadi produk lain seperti kefir danes 

krim. Kerusakan kualitas susu juga dipengaruhi oleh 

kondisi kandungan gizi dalam susu. Kondisi gizi yang 

baik dapat membuat pertumbuhan mikroba (bakteri, 

kapang dan khamir). Mikroba juga membutuhkan 

makanan untuk pertumbuhan. Pertumbuhan berbagai 

macam mikroba dapat menyebabkan perubahan warna, 

aroma, rasa dan penampakan susu sehingga dapat 

menyebabkan kerusakan pada susu. 
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2.3.2 Krim  

Krim susu (lemak susu) merupakan komponen 

utama yang penting di dalam es krim. Penggunaan 

dalam jumlah yang sesuai adalah hal yang penting untuk 

diperhatikan, tidak hanya bagi keseimbangan sifat-sifat 

campuran tetapi juga untuk memenuhi persyaratan 

minimal yang telah ditetapkan (Murtaza,  Huma, 

Mueen-Ud-Din, Shabbir and Mahmood, 2004). Menurut 

Hui (2007), untuk menghasilkan es krim dengan cita 

rasa yang baik biasanya digunakan lemak yang bermutu 

baik sebesar 16%,Lemak dalam es krim dapat 

memperlambat pelelehan es krim, meningkatkan 

kekentalan, mengurangi pengembangan dan dapat 

mempengaruhi kestabilan adonan es krim, sedangkan 

menurut Murtaza et al., (2004), sebesar 12%.  

Lemak susu (krim) merupakan sumber lemak 

yangpaling baik untuk mendapatkan eskrim berkualitas 

baik. Lemak susuberfungsi untuk meningkatkan 

nilaigizi es krim, menambah citarasa,nmenghasilkan 

karakteristik teksturyang lembut, membantumemberikan 

bentuk dan kepadatan,serta memberikan sifat meleleh 

yangbaik (Wahyuni, 2013). Penggunaan krim susu 

sebagai salah satu bahan baku dalam pembuatan es krim 

mempunyai kendala yaitu harganya yang relatif mahal, 

sehingga perlu dipertimbangkan nilai ekonomisnya 

untuk industri pembuatan es krim  (Masyakuri, Pranowo 

dan Ardilia, 2012).  
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2.3.3 Skim 

Tingkat penambahan skim mempengaruhi 

tingginya kadar proteinnya karena susu skim sendiri 

merupakan sumber protein. Susu skim digunakan untuk 

mencapai kandungan solid non fat dan sebagai sumber 

protein, secara otomatis kadar protein semakin tinggi, 

sama halnya dengan jumlah asam  (asam  laktat), karena 

susu skim sebagai media pertumbuhan bakteri asam 

laktat. Protein yang terdapat dalam susu skim adalah 

kasein. Bakteri memecah protein dengan menghasilkan 

energi dalam jumlah kecil, tetapi nitrogen dari hasil 

pemecahan tersebut digunakan untuk membangun 

protoplasma didalam sel, sedangkan energi yang 

dibutuhkan untuk sintesis tersebut terutama diperoleh 

dari hasil pemecahan karbohidrat (Triyono, 2010). 

Komponen penyusun es krim yaitu krim, skim, 

air, gula dan stabilizer. Kadar air dalam es krim antara 

60%-62%. Kandungan air terlalu banyak maka es krim 

menjadi kasar, dan jika air terlalu sedikit maka es krim 

akan menjadi terlalu padat. Kadar bahan kering adalah 

38-40%. Bahan-bahan penyusun es krim memiliki 

fungsinya masing-masing. Krim adalah bagian yang 

paling banyak mengandung lemak pada susu. Fungsi 

krim adalah memberikan aroma susu dan mencegah 

pembentukan kristal yang terlalu besar. Krim adalah 

lemak, maka kita bisa menggunakan lemak lain seperti 

santan atau telur. Kadar lemak dalam es krim adalah 8-

16%. Susu sapi diambilnya krimnya, maka yang tersisa 

tinggal air dan bahan padatan lain meliputi protein, 

karbohidrat dan mineral. Fungsi skim pada es krim 

adalah sebagai tubuh yang membentuk tekstur. 



15 
 

Membuat es krim tanpa skim hasilnya seperti kocokan 

whipcream. Lembut, tapi ringan, sama dengan krim, 

pada hakekatnya skim ini adalah bahan padatan yang 

terdiri dari protein, karbohidrat dan mineral, jadi bisa 

diambilkan dari telur atau santan. Kadar skim dalam es 

krim adalah sama dengan krim yaitu antara 8% sampai 

16%  (Owni, Zeinab and Khater, 2009). 

 

 

2.3.4 Bahan pemanis 

 

 Bahan pemanis yang umum digunakan dalam 

pembuatan es krim adalah gula pasir dan gula bit. Bahan 

pemanis selain berfungsi untuk memberikan rasa manis, 

juga dapat meningkatkan cita rasa, menurunkan titik 

beku yang dapat membentuk kristal-kristal es krim yang 

halus sehingga meningkatkan penerimaan dan kesukaan 

konsumen (Padaga dkk, 2005). Gula atau sukrosa 

merupakan bahan yang digunakan sebagai pemanis 

utama dalam pembuatan es krim karena harganya yang 

murah dan memiliki rasa manis yang awet. Gula 

berfungsi mengatur kandungan padatan dalam es krim 

dan untuk memberikan rasa manis serta berfungsi 

menurunkan titik beku pada es krim (Khuenpet, Jittanit, 

Watchrakorn and Pongpinyapibul, 2015) 

 

 

2.3.5 CMC 

Carboxy methyl celluse (CMC) adalah turunan 

dari selulosa dan ini sering dipakai dalam industri 

makanan untuk mendapatkan tekstur yang baik. Fungsi 
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CMC ada beberapa terpenting yaitu sebagai pengental, 

stabilisator, pembentuk gel, sebagai pengemulsi dan 

dalam beberapa hal dapat merekatkan penyebaran 

antibiotik. Pada pembuatan es krim CMC akan 

memperbaiki tekstur dan kristal laktosa yang terbentuk 

akan lebih halus (Winarno, 2002). CMC berperan 

menghambat pembentukan kristal es, mencegah 

pengendapan bahan-bahan terlarut juga membuat 

tekstur es krim menjadi halus. Pada minuman ringan, 

larutan CMC yang ditambahkan berfungsi untuk 

menambah citarasa minuman dalam pembuatan es 

krim(Sanger, 2010). Berdasarkan sifat dan fungsinya 

maka CMC dapat digunakan sebagai bahan aditif pada 

produk minuman dan juga aman untuk dikonsumsi. 

CMC mampu menyerap air yang terkandung dalam 

udara dimana banyaknya air yang terserap dan laju 

penyerapannya bergantung pada jumlah kadar air yang 

terkandung dalam CMC serta kelembaban dan 

temperatur udara disekitarnya (Kamal, 2010). 

 

 

2.4 Buah Naga Super Merah 

Buah naga atau dragon fruit (Hylocereus 

undatus (Haw.) Britt and Rose; famili Cactaceae) saat 

ini banyak dikembangkan di Indonesia. Buah yang 

berasal dari Meksiko ini berbeda dengan family 

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). Ada empat jenis buah naga yakni 
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buah naga daging putih (Hyocereus undatus), buah naga 

daging merah (Hylocereus polyrhizus), buah naga 

daging super merah (Hylocereus costaricensis), dan 

buah naga kuning daging putih (Selenicerius 

megalanthus) (Bellec et al., 2006). Kandungan nutrisis 

buah naga merah dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kandungan nutrisi buah naga merah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Khalili et al., 2006) 

 

Buah naga merupakan salah satu buah 

berbentuk oval merah dengan sisik hijau besar. Buah 

naga sangat berperan membantu proses pencernaan, 

mencegah kanker colon, diabetes, mengandung 

substansi yang mampu menetralisir racun dan 

menurunkan tekanan darah, mencegah batuk dan asma, 

pelindung kesehatan mulut, pencegah pendarahan dan 

mengobati keluhan keputihan. Secara keseluruhan, 

setiap buah naga merah mengandung protein yang 

Nutrisi Jumlah 

Kadar Air (%) 87,30  

Abu (gr) 0,16  

Protein (gr) 0,16  

Lemak (gr) 0,23  

Serat Kasar (gr) 10,10  

Karbohidrat (gr) 1,48  

Kalsium (mg) 5,7  

Fosfor (mg) 23  

Magnesium (mg) 28,3  

Sodium (mg) 50,15  

Potasium (mg) 56,96  

Zat Besi (mg) 3,4  

Zinc (mg) 13,87 
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mampu meningkatkan metabolisme tubuh dan menjaga 

kesehatan jantung. Serat untuk mencegah kencing manis 

dan diet, karoten untuk kesehatan mata, menguatkan 

otak dan mencegah masuknya penyakit, kalsium untuk 

menguatkan tulang. Buah naga juga mengandung zat 

besi untuk menambah darah, vitamin B1 untuk 

mencegah demam, vitamin B2 untuk menambah selera 

makan, vitamin B3 untuk menurunkan kadar kolesterol 

dan vitamin C untukkehalusan kulit serta mencegah 

jerawat (Mufas dan Perera, 2013). 

Buah naga (Hylocereus sp.) merupakan salah 

satu tanaman sejenis kaktus yang tergolong baru 

ditengah masyarakat Indonesia dan cukup populer 

karena rasanya yang manis dan memiliki beragam 

manfaat untuk kesehatan. Buah naga memiliki beragam 

jenis diantaranya buah naga berdaging putih, berdaging 

merah dan berdaging kuning. Buah berdaging merah 

adalah buah yang paling disukai dibandingkan buah 

naga yang lainnya karena rasanya yang manis dan 

warna daging buahnya merah dan menarik (Satria, 

2011). 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Buah naga merah  (Hylocereus costaricensis) 

 

Buah naga dapat digunakan untuk 

menurunkan kolesterol dan gula darah karena memiliki 

kandungan protein 0,48-0,5%, karbohidrat 4,33-4,98, 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hylocereus_costaricensis&action=edit&redlink=1
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lemak 0,17-0,18%, dan vitamin seperti karoten, thiamin, 

riboflavin, niasin, dan asam askorbat. Vitamin C dan 

karoten yang dimilikinya bersifat antioksidan yang 

dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Buah naga 

juga menyediakan sumber vitamin B1, B2, dan B3. 

Vitamin-vitamin tersebut dapat meningkatkan energi, 

bantuan untuk metabolisme makanan, dan bahkan 

meningkatkan kualitas kulit. Kombinasi nutrisi dalam 

buah naga membantu mengatur tekanan darah dan gula 

darah. Buah naga juga sangat baik untuk asma dan 

batuk, mengandung vitamin yang meningkatkan 

pandangan mata. Mineral yang terkandung dalam buah-

buahan membantu meningkatkan kepadatan tulang dan 

kesehatan gigi (Megawati dan Ulinuha, 2014) 

Daging dan kulit buah naga jenis super merah 

(Hylocereus costaricensis) sama-sama kaya polyphenol 

dan sumber antioksidan yang baik, bahkan menurut 

studi yang dilakukannya terhadap total phenolic konten, 

aktivitas antioksidan dan kegiatan antiproliferative, 

kulit buah naga merah lebih kuat inhibitor pertumbuhan 

sel-sel kanker daripada dagingnya (Li Chen Wu, Hsiu-

Wen Hsu, YunChen Chen, Chih-Chung Chiu, Yu-In Lin 

and Annie, 2005). 

Buah Hylocereus costaricensis sepintas 

memang mirip buah Hylocereus polyrhizus. Rasa manis 

buah ini memiliki kadar kemanisan mencapai 13-15 

brix. Apabila buah naga terlambat dipetik, rekahan akan 

terjadi dan buah mudah rusak dan tidak akan bertambah 

manis setelah dipetik, oleh karena itu, untuk 

memastikan buah yang dipetik manis dan enak dimakan 

buah naga perlu dipanen pada masa yang sesuai. Buah 
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naga bercita rasa manis bercampur masam segar, 

mempunyai sisik atau jumbai kehijauan disisi luar, serta 

kadar kemanisannya lebih tinggi dibandingkan dengan 

buah naga jenis lain. Brix adalah jumlah zat padat semu 

yang larut (dalam gr) setiap 100 gr larutan, selain itu 

brix juga merupakan satuan dalam pengukuran tingkat 

kemanisan (Oktiara, 2015). 

 

 

2.5 Kualitas Uji Kimia Es Krim  

2.5.1 Total BAL (Bakteri Asam Laktat) 

Bibit kefir terdiri dari Bakteri Asam Laktat 

(BAL) dan khamir antara lain Lactobacillus lactis dan 

Lactobacillus kefirgranum yang berperan dalam 

pembentukan asam laktat, Lactobacilus kefiranofaciens 

penyebab terjadinya penggumpalan, Leuconostoc 

pembentuk diasetil dan Candida kefirpembentuk etanol 

dan CO2 (Susilorini dan Sawitri, 2005).  

BAL dalam kefir bermanfaat di bidang 

kesehatan yakni sebagai probiotik penghasil senyawa 

antimikroba seperti bakteriosin, hidrogen peroksida dan 

berbagai antibiotik yang menekan pertumbuhan bakteri 

penyebab penyakit saluran pencernaan, meningkatkan 

fungsi pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan serta 

membantu memperlancar BAB (Bahar, 2008). 

Fermentasi bahan pangan yang menggunakan Bakteri 

Asam Laktat antara lain, yoghurt, kefir dan keju serta 

masih masih byak yang lainnya. Industry modern saat 

ini menggunakan Bakteri Asam Laktat sebagai bibit 

dalam proses fermentasi ( Halasz, 2011). 
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Kefir diolah dengan menambahkan secara 

sengaja kefir grains ke dalam susu yang telah 

dipasteurisasi, diperam dan konsentrasi kefir grains 

akan menentukan lama pemeraman dan keasaman yang 

terbentuk, sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas 

produk akhir yang dihasilkan.BAL dalam kefir grains 

membutuhkan enzim yang dihasilkan khamir untuk 

pertumbuhan, sedangkan khamir menggunakan produk 

hasil fermentasi BAL sebagai sumber karbon dan energi 

sehingga BAL dan khamir dapat tumbuh dengan 

perbandingan yang seimbang (Bergmann, Periera, 

Veiga, Schneedorf, Oliveira and Fiorini, 2010). 

 

 

2.5.2 Kadar protein  

 Protein merupakan salah satu komponen 

penting yang harus ada dalam produk es krim. Adonan 

es krim merupakan sistem emulsi dimana keberadaan 

protein dalam sistem memegang peranan yang cukup 

besar. Kandungan protein pada es krim yaitu antara 

3,44,5%. Protein dalam es krim merupakan bagian dari 

padatan susu bukan lemak (PSBL). Protein sendiri 

secara khusus berperan dalam mengembangkan struktur 

dari es krim termasuk di dalamnya berperan dalam 

emulsifikasi adonan, whipping properties, dan 

peningkatan kapasitas pengikatan air (Bahar, 

2008).Menurut Standart Nasional Indonesia (SNI, 

1995), protein yang terkandung dalam es krim adalah 

minimal 2,7%, sedangkan es krim susu sapi sebagai 

kontrol memiliki kadar protein sebesar 4,430%.  
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2.5.3 Kadar lemak 

Lemak memiliki peran penting dalam stabilisasi 

struktur es krim, lemak sebagian bersatu terutama untuk 

menstabilkan gelembung udara dan struktur busa 

(Koxholt,Eisenmann and Hinrichs, 2001). Seperti lemak 

susu diganti dengan replacers lemak, baik tekstur dan 

profil rasa es krim bisa berubah (Prindiville, Marshall 

and Heymann,  2000). Dalam upaya untuk memberikan 

rasa dan tekstur karakteristik yang diinginkan penuh 

lemak es krim, produsen karbohidrat pengganti dan 

protein berdasarkan replacers lemak untuk lemak susu 

(Welty, Marshall, Grun and Ellersieck, 2001). 

Kandungan lemak dalam es krim lebih baik sekitar 10 – 

12 % (Umelo, Uzoukwu, Odimegwu, Agunwah, Njoku 

and Alagbaoso, 2014) 

Lemak berfungsi untuk meningkatkan nilai gizi 

es krim, menambah cita rasa, danmenghasilkan 

karakteristik tekstur yang lembut.Unsur protein dalam 

pembuatan es krim berfungsiuntuk menstabilkan emulsi 

lemak, membantupembuihan, meningkatkan dan 

menstabilkan dayaikat air (Putrid an Lutfiati, 2014). 

 

 

2.5.4 Keasaman 

Menurut Abdullah, Rehman, Zubair, Saeed, 

Kousar and Shahid (2003), keasaman ditentukan dengan 

mengambil sampel 10 gram es krim dalam sebuah 

piring porselen dan menambahkan suling air untuk 

membuat volume atas 20 ml. Kemudian beberapa tetes 

indikator fenolftalein ditambahkan dan materi dititrasi 

terhadap 0,1 M NaOH ke titik akhir merah muda. Titrasi 
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keasaman menentukan kandungan asam laktat yang 

terkandung dalam kefir (Nurliyani, Harmayani and 

Sunarti, 2014). Menurut Lengkey and Balia (2014) 

keasaman ditentukan dari presentase pemberian starter 

yang digunakan, semakin banyak starter yang 

digunakan akan semakin meningkatkan keasaman yang 

kemudian akan berpengaruh terhadap pH. 

Cara menentukan keasaman adalah sebagai berikut : 

 

 % keasaman  =  0,009xvol 0,1NaOH x 100% 

       Berat sampel 

 


