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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Bit Merah (Beta vulgaris) 

 Bit merah merupakan tanaman iklim dingin berwarna merah keunguan yang 

umumnya dijumpai di Eropa, sebagian Asia serta Amerika. Bagian tanaman yang 

dapat dikonsumsi adalah bagian umbi yang berbentuk bulat menggembung 

hampir menyerupai gasing. Umbi ini merupakan hasil perubahan bentuk dari akar 

tunggang dimana pada bagian ujungnya masih terdapat akar (Steenis, 2005). 

 Secara anatomi, umbi bit terdiri atas sumbu akar-hipokotil yang membesar 

yang terbentuk dekat tanah dan bagian akar sejati yang meruncing menyempit. 

Ukuran umbi berkisar dari sekecil-kecilnya berdiameter 2 cm hingga lebih dari 15 

cm. Bentuk umbi beragam, yaitu bundar silinder, kerucut, atau rata (Rubatzky 

dan Yamaguchi, 1999). Dalam taksonomi tumbuhan, Beta vulgaris 

diklasifikasikan sebagai berikut (Splittstoesser, 1984): 

Kingdom : Plantae 

SubKingdom : Tracheobionta 

Super Divisi : Spermatophyta 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Sub Kelas : Hamamelidae 

Ordo : Caryophyllales 

Famili : Chenopodiaceae 

Genus : Beta 

Spesies : Beta vugaris L. 

 Bit merah hanya dapat tumbuh dengan baik di dataran tinggi dengan 

ketinggian lebih dari 1.000 mdpl. Sedangkan jenis bit putih dapat ditanam pada 

daerah dengan ketinggian 500 mdpl. Apabila ditanam di dataran rendah bit tidak 

mampu membentuk umbi (Sunarjono, 2004). Tanaman bit dapat dipanen pada 

umur 2,5-3 bulan. Semakin tua umur tanaman bit, semakin tinggi gula yang 

terkandung di dalamnya sehingga rasa umbi bit bertambah manis. Begitu pula 

dengan kadar vitamin C yang semakin tinggi, tetapi jika terlalu tua umbi bit 

menjadi agak keras atau mengayu (Setiawan, 1995). Menurut Sunarjono (2004), 

bit merah sudah banyak dikembangkan dan dibudidayakan di Pulau Jawa, 

terutama daerah Cipanas, Lembang, Pangalengan, dan Batu. Produksi bit merah 
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di Kota Batu mampu mencapai 10 ton per hektar (Meridianto, 2013 dalam Prista, 

2015). 

 

 

Gambar 2.1 Bit Merah (Sunarjono, 2004) 

 

 Menurut Sumoprastowo (2006), umbi bit yang baik yaitu umbi bit berukuran 

kecil, karena hampir tidak memiliki bagian yang mengayu. Umbi bit yang dipilih 

merupakan umbi yang masih utuh, tidak terlihat bercak-bercak berair atau bagian 

yang telah lunak, serta masih memiliki tangkai yang menjaga sari bit tidak 

merembes keluar.  

 Bit merah merupakan sumber vitamin dan mineral yang baik. Dalam bit 

merah terkandung karbohidrat, protein, serat pangan, asam folat, niacin, asam 

pantotenat, pyridoxine, riboflavin, tiamin, vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin 

K, mineral (Na, K, Ca, Fe, Mg, Mn, dan zinc) dan senyawa fitokimia betalain. 

Komponen bioaktif bit merah yaitu phenolic, flavonoid, vitamin A, vitamin E, asam 

askorbat, dan betalain (Strack et al., 2003). Kandungan gizi bit merah dalam 100 

g bahan dapat dilihat pada Tabel 2.1.  
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Tabel 2.1 Kandungan Gizi Bit Merah dalam 100 g  

Komponen Jumlah 

Air (g) 87,58 
Energi (kkal) 43,00 
Protein (g) 1,68 
Lemak (g) 0,18 
Abu (g) 1,10 
Karbohidrat (g) 9,96 
Serat pangan (g) 2,00 
Gula (g) 7,96 
Kalsium (mg) 16,00 
Besi (mg) 0,79 
Magnesium (mg) 23,0 
Fosfor (mg) 38,0 
Sodium (mg) 77,0 
Kalium (mg) 305,0 
Zinc (mg) 0,35 
Cuprum (mg) 0,075 
Mangan (mg) 0,329 
Selenium (µg) 0,7 
Vitamin C (mg) 3,6 
Thiamin (mg) 0,031 
Riboflavin (mg) 0,027 
Niasin (mg) 0,331 
Asam pantotenat (mg) 0,145 
Vitamin B6 (mg) 0,067 
Folat (µg) 80,0 
Betalain (mg) 128,7 
Beta-karoten (µg) 20,0 
Vitamin A (IU) 33,0 
Vitamin E (µg) 0,04 
Vitamin K (µg) 0,20 

   Sumber : USDA (2016) 

 Namun demikian, bit merah mengandung komponen kimia geosmin dan 

pyrazine yang memberikan aroma dan rasa yang khas (earthy-like-flavour/tanah) 

pada umbi tersebut. Menurut Lu et al. (2003) kandungan geosmin pada bit merah 

mencapai 9,69-26,7 µg/kg. Polak dan Provasi (2002) menjelaskan bahwa hidung 

manusia sangat sensitif terhadap bau yang ditimbulkan oleh geosmin dan 

mampu mendeteksi pada konsentrasi terendah, yaitu 5 ppt. Akan tetapi, menurut 

Gerber et al. (1965), dalam kondisi asam geosmin akan terurai menjadi senyawa 

yang tidak berbau.  

 

2.1.1 Kandungan Antioksidan Bit Merah 

     Bit merah memiliki kandungan antioksidan yang disebut dengan betalain, 

yang diklasifikasikan menjadi betasianin yang berwarna merah keunguan dan 

betaxanthin yang berwarna kuning jingga (Pitalua et al., 2010). Bit memiliki 

konsentrasi betalain yang tinggi, sering digunakan sebagai pewarna atau 
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sebagai bahan tambahan pangan karena dapat meningkatkan kesehatan. 

Betalain merupakan zat yang larut dalam air yang memiliki efek antimikroba dan 

antivirus serta menghambat proliferasi dari sel tumor. Betalain stabil dan cocok 

pada makanan dengan pH rendah atau cenderung asam. Betalain merupakan 

komponen antioksidan yang dapat menghambat radikal bebas serta 

menghambat sel kanker pada serviks dan kandung kemih. Betalain dan 

komponen fenol lain yang terdapat dalam bit merah dapat menurunkan 

kerusakan oksidatif dari lemak dan meningkatkan antioksidan dalam tubuh 

manusia (Ravichandran et al., 2011). 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Betalamic Acid (a), Betasianin (b), dan Betaxanthin (c) (Strack et 

al., 2003) 

 

 Pigmen betalain bersifat larut air, kaya akan nitrogen, dan menghasilkan 

warna kemerahan sehingga sangat potensial dijadikan sebagai pewarna alami 

dalam produk pangan. Pigmen betalain dapat dijadikan sebagai alternatif 

pewarna antosianin yang terkandung pada jenis buah lain karena stabilitas dan 

resistensi betalain terhadap pengaruh pH dan suhu lebih baik terutama pada pH 

rendah (asam). Namun, degradasi betalain dapat berlangsung selama proses 

ekstraksi yang umumnya dipengaruhi oleh enzim dan panas yang berlebihan 

selama proses pengolahan, sehingga aplikasi bit sebagai pewarna produk 

membutuhkan penanganan yang sesuai untuk mempertahankan kualitas 

fisikokimia maupun sensori produk. Senyawa betalain memiliki sifat fungsional 

sebagai antimikroba dan antioksidan yang mampu menghambat perkembangan 

sel-sel tumor pada tubuh manusia (Slavov et al., 2013). 

 Menurut Vargas dan Lopez (2003) kandungan pigmen betalain dalam bit 

merah berkisar antara 130-500 mg/100 g bb, bergantung pada varietas bit merah 
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itu sendiri. Perbedaan kandungan ini disebabkan lokasi penanaman yang 

berbeda, seperti yang disebutkan oleh Wang et al. (2006) dan Khandakker et al. 

(2010) bahwa kandungan pigmen betalain dalam kultivar dipengaruhi suhu dan 

pencahayaan pada lokasi penanaman. Kandungan betalain umbi bit tergolong 

paling tinggi jika dibandingkan dengan kandungan betalain pada bayam merah 

dan cactus pear. Umbi bit memiliki kandungan betalain sebesar 120 mg/100 g bb 

Sedangkan, bayam merah dan cactus pear memiliki kandungan betalain berturut-

turut sebesar 46-199 mg/100 g bb dan 15-100 mg/100 g bb (Stintzing dan Carle, 

2008). Sementara itu, Canadanovic (2011) menyatakan nilai IC50 ekstrak betalain 

bit merah adalah sebesar 0,133 mg/ml, termasuk ke dalam golongan antioksidan 

kuat. 

 Menurut Kanner et al. (2001), betalain dari bit merah memiliki aktivitas 

antioksidan dan efek antiradikal yang tinggi. Hal tersebut diperkuat oleh Livrea et 

al. (2004) yang menyatakan betalain dari bit merah dapat berikatan dengan LDL 

(Low Density Lipoporotein) dalam darah dan melindungi LDL dari metabolisme 

yang menyebabkan oksidasi LDL dapat merusak dinding pembuluh darah arteri 

(proses awal terjadinya arterosklerosis). Menurut Gentile et al. (2004) betalain 

memiliki kemampuan melindungi sel endotelial (model in vivo) dari oksidasi yang 

menyebabkan inflamasi. Selain itu, Tesoriere et al. (2005) membuktikan bahwa 

sel darah merah manusia dapat berikatan dengan betalain. Senyawa tersebut 

dapat melindungi sel dan mencegah hemolisis oksidatif pada sel darah merah. 

Zou et al. (2005) menyatakan bahwa betalain yang diperoleh dari ekstrak akar 

tanaman bit merah mampu menghambat pertumbuhan sel kanker serviks, 

ovarium, paru-paru, dan kulit pada tikus secara in vivo dan in vitro. Sementara 

itu, menurut Santiago dan Yahlia (2008) kandungan pigmen yang terdapat pada 

bit diyakini sangat bermanfaat untuk mencegah penyakit kanker terutama kanker 

kolon. 

 Betalain termasuk ke dalam antioksidan primer. Mekanisme kerja betalain 

sebagai antioksidan yaitu memutuskan reaksi berantai dari senyawa radikal 

bebas dengan cara memberikan atom hidrogen dari gugus hidroksil (-OH) dan 

gugus imino (=NH) dari betalain (betasianin dan betaxanthin) ke senyawa radikal 

lipida (R*, ROO*), kemudian mengubahnya menjadi bentuk yang lebih stabil. 

Sementara itu, senyawa turunan radikal antioksidan (A*) memiliki keadaan yang 

lebih stabil dibandingkan senyawa radikal lipid (Slavov et al., 2013). 
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 Menurut Azeredo (2009), stabilitas betalain bit merah dipengaruhi oleh 

cahaya, oksigen, pH, dan temperatur. Semakin tinggi suhu pemanasan, maka 

stabilitas antioksidan dan pigmen akan semakin menurun. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kestabilan betalain diantaranya sebagai berikut. 

1. Suhu  

Suhu merupakan faktor yang paling penting terhadap kestabilan betalain 

pada pengolahan makanan dan penyimpanan. Beberapa studi melaporkan 

degradasi betalain akan semakin meningkat apabila terjadi peningkatan suhu 

(Barrera et al., 1998). Selama pemanasan betalain akan mengalami degradasi 

akibat reaksi isomerisasi, dekarboksilasi atau pemutusan ikatan yang 

menyebabkan penurunan intensitas warna merah bahkan dapat terjadi 

perubahan warna menjadi coklat muda (Huang dan Elbe, 1999). Akan tetapi 

pemanasan yang tinggi tidak akan menyebabkan penurunan aktivitas antioksidan 

pada pigmen betalain. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil penelitian 

Herbach et al. (2006) yang melaporkan bahwa perlakuan dengan pH 3-3,5 dan 

pemanasan suhu 100oC tidak menyebabkan penurunan aktivitas antioksidan 

yang sangat besar pada betalain walaupun terjadi penurunan intensitas warna 

merah dari pigmen betalain.  

2. pH  

 Menurut Jackman dan Smith (1996) betalain relatif stabil pada range pH 3-7. 

Menurut Castellar et al. (2003) dan Vaillant et al. (2005), pH optimal untuk 

mencapai kestabilan betanin maksimum adalah 5-6. Keadaan basa dapat 

menyebabkan ikatan aldimine terhidrolisis, sementara keadaan asam mampu 

menginduksi rekondensasi asam betalamik dengan grup amina (Azeredo, 2009). 

3. Oksigen 

 Attoe dan von Elbe (1999) menyebutkan bahwa oksigen berperan penting 

sebagai fotokatalis dalam perusakan pigmen betalain. Penyimpanan larutan 

betalain dengan kadar oksigen rendah dan tekanan di bawah 1 atm mampu 

menurunkan proses degradasi dari pigmen betalain (Huang dan Elbe, 1999). 

Kestabilan betalain meningkat dengan adanya senyawa antioksidan atau 

keberadaan nitrogen (Drunkler et al., 2006). 

4. Cahaya 

Cahaya dapat mengganggu kestabilan betalain (Attoe dan von Elbe, 1981; 

Cai et al., 1998). Penelitian yang dilakukan oleh Attoe dan von Elbe (1981) 

menunjukkan korelasi negatif (hubungan berbanding terbalik) antara kestabilan 
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betalain dan intensitas cahaya dalam kisaran 2.200-4.400 lux. Proses degradasi 

betalain oleh cahaya juga bergantung pada keberadaan oksigen di lingkungan 

(aerobik) karena degradasi betalain akibat cahaya tidak akan terjadi apabila 

kondisi lingkungan anaerob (Huang dan Elbe, 1999). 

5. Logam 

Beberapa logam seperti alumunium, timah, dan tembaga dapat 

mempercepat degradasi betalain (Sobkowska et al., 1991). Keberadaan agen 

pengkelat seperti asam sitrat dan EDTA mampu mempertahankan kestabilan 

betalain dari serangan logam yang mengkatalis degradasi betalain (Herbach et 

al., 2006). 

 

2.2  Jeruk Mandarin Kinnow (Citrus reticulata Blanco) 

  Jeruk mandarin Kinnow merupakan salah satu kultivar jeruk terbesar yang 

berkembang pesat di Pakistan. Jeruk mandarin Kinnow ditemukan oleh H.B. 

Frost tahun 1915, merupakan hasil persilangan jeruk King dan Willow. Jeruk 

mandarin Kinnow dikenal karena rasa, flavour, dan aroma yang superior 

dibandingkan dengan jenis jeruk lainnya (Ghafoor dan Al-Juhaimi, 2013). 

Komposisi kimia jeruk mandarin Kinnow per 100 gram bahan dapat dlihat pada 

Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Komposisi Kimia Jeruk Mandarin Kinnow per 100 g  

Komponen Jumlah 

Air Jeruk (%) 51-54 
Total Padatan Terlarut (%) 0,9-10,3 
Total Asam (%) 0,55-1,0 
Asam Askorbat (mg) 41-53 
Total Gula (%) 7,2-7,5 
Total Fenol (ppm) 852-1059 
Aktivitas Antioksidan (%) 65-73 
Kalsium (mg) 0,75 
Besi (mg) 0,338 
Magnesium (mg) 7,48 

      Sumber : Khalid dan Malik, Rashid (2007) 

 Tanaman jeruk mandarin Kinnow banyak dibudidayakan di daerah Punjab, 

Pakistan. Tanaman jeruk ini memiliki kemampuan toleransi terhadap iklim yang 

ekstrim. Temperatur di atas 45oC selama beberapa hari tidak banyak 

menyebabkan penurunan kualitas jeruk mandarin Kinnow (Altaf et al., 2008). 

Menurut Altaf dan Khan (2009) waktu panen berdasarkan tingkat kematangan 

terbaik jeruk mandarin Kinnow yaitu pada pertengahan bulan Januari dan 
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pertengahan bulan Februari, dengan karakteristik pH 3,5-4,3, total asam 0,7-1%, 

dan total padatan terlarut 8,5-14,5% Brix.  

 

 

Gambar 2.3 Tanaman Jeruk Mandarin Kinnow (Kanwar, 2012) 

 

 Buah jeruk mandarin Kinnow memiliki karakteristik kulit mudah dikupas dan 

berwarna oranye tua sampai oranye kemerahan apabila sudah matang. Menurut 

Singh et al. (2004) kulit jeruk mandarin Kinnow lebih tebal jika dibandingkan 

dengan kulit jeruk mandarin tipe lainnya, dengan ketebalan mencapai 2,9 mm. 

Hal ini disebabkan ketebalan kulit diwariskan dari varietas jeruk King. Ukuran 

buah jeruk mandarin Kinnow bervariasi dengan diameter antara 5-9 cm. Menurut 

Altaf et al. (2008) buah jeruk mandarin Kinnow memiliki warna daging buah 

oranye-kekuningan, memiliki kandungan air jeruk yang tinggi, juicy, dan kaya 

akan senyawa aromatik yang khas.  

2.2.1 Kandungan Antioksidan Jeruk  

 Jeruk memiliki beberapa kandungan antioksidan seperti vitamin C, beta- 

karoten, dan senyawa bioflavonoid (Soelarso, 1996). Flavonoid merupakan 

senyawa pereduksi yang baik, senyawa ini menghambat reaksi oksidasi baik 

secara enzimatis maupun non enzimatis (Mailandari, 2012). Menurut Meiyanto et 

al. (2012) kandungan flavonoid yang terdapat dalam jeruk diantaranya tangerin, 

nobiletin, hesperetin, hesperidin, naringenin, dan naringin. Senyawa flavonoid 

tersebut mampu menghambat pertumbuhan sel kanker.  

 Vitamin C atau asam askorbat merupakan antioksidan larut air dengan 

kemampuan reduksi yang tinggi dan banyak terdapat pada buah-buahan segar. 

Kandungan vitamin C pada buah berbeda-beda berdasarkan varietas, tahap 

pematangan, dan keadaan musim yang berbeda (Kusuma, 2007). Vitamin C 

mudah teroksidasi dan proses tersebut dapat dipercepat dengan adanya panas, 
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cahaya, enzim, oksidator, serta katalis tembaga dan besi. Oksidasi akan 

terhambat apabila vitamin C dibiarkan dalam keadaan asam atau pada suhu 

rendah (Winarno, 1992). Struktur kimia vitamin C dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

 

Gambar 2.4 Struktur vitamin C (Winarno, 1992) 

 

 Penelitian yang dilakukan oleh Ghafoor dan Al-Juhaimi (2013) menunjukkan 

jeruk mandarin Kinnow memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengangkal 

radikal bebas dibandingkan dengan jeruk manis dan lemon. Dalam penelitian 

sebelumnya Arena et al. (2001) dan Yoo et al. (2004) menyebutkan bahwa asam 

askorbat memiliki peranan yang penting dibandingkan dengan senyawa fenolik. 

Sebaliknya, beberapa studi menunjukkan senyawa fenolik mendominasi peranan 

vitamin C sebagai antioksidan dalam jus jeruk (Sun et al., 2002). Hal ini dapat 

terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan kultivar jeruk, tingkat 

kematangan, dan pemilihan metodologi dalam menganalisa antioksidan.  

 

2.3 Madu  

 Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-3545-1994, madu merupakan 

cairan manis yang dihasilkan oleh lebah madu berasal dari berbagai sumber 

nektar. Nektar adalah semacam cairan yang dihasilkan oleh kelenjar nektar 

tumbuhan yang kaya akan berbagai bentuk karbohidrat (3-87%), seperti sukrosa, 

fruktosa dan glukosa, mengandung sedikit senyawa-senyawa pengandung 

nitrogen, seperti asam-asam amino, amida-amida, asam-asam organik, vitamin-

vitamin, senyawa aromatik, dan juga mineral-mineral. Madu mengandung 

fruktosa 38%, glukosa 31%, sukrosa 1,9%, dekstrin 1,5%, mineral 0,2%, air 17%, 

dan zat-zat lain diantaranya asam amino sebanyak 3,5% (Bogdanov, 2011). 

 Codex Alimentarius Commision mendefinisikan madu sebagai zat manis 

yang dihasilkan oleh lebah madu, berasal dari nektar bunga yang berkembang 

atau disekresi tanaman yang dikumpulkan oleh lebah, kemudian dibentuk dan 

dikombinasikan dengan zat khusus yang ada pada tubuh lebah, selanjutnya 
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disimpan hingga masak pada sel-sel madu. Zat khusus pada lebah yang 

berfungsi dalam proses pemecahan gula adalah cairan saliva lebah yang 

mengandung enzim-enzim hidrolase. Enzim invertase yang ditambahkan oleh 

lebah pekerja ketika meminum dan memuntahkan kembali madu, berfungsi untuk 

mengubah sukrosa menjadi dekstrosa (glukosa) dan levulosa (fruktosa) (CODEX 

STAN 12-2001 dalam Adriani, 2011). 

 Secara umum madu memiliki pH 3,9 dengan rentang antara 3,4-6,1 dan 

kandungan asam 0,57% dengan rentang 0,17-11,7% terutama asam glukonat. 

Madu mengandung protein (0,26%), nitrogen (0,04%), asam-asam amino 

(0,05%-0,10%), dan titik isoelektriknya pada 4,3 (Sihombing, 2005). Standar 

mutu madu di Indonesia terutama untuk kepentingan komersial mengacu pada 

SNI 01-3545-1994. Kadar air madu maksimal 22%, dengan kandungan sukrosa 

minimal 10% (berat sukrosa per berat madu atau b/b). Standar mutu madu 

secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Standar Mutu Madu berdasarkan SNI 01-3545-1994 

No. Jenis Uji Satuan Persyaratan 

1. Aktivitas enzim diastase DN Minimal 3 

2. Hidroksimetil furfural (HMF) mg/kg Maksimal 40 

3. Air % Maksimal 22 

4. Gula pereduksi (dihitung 

sebagai sukrosa) 
%b/b Maksimal 60 

5. Sukrosa %b/b Maksimal 10 

6. Keasaman Ml NaOH 1 N/kg Maksimal 40 

7. Padatan yang tidak larut 

dalam air 
%b/b Maksimal 0,5 

8. Abu %b/b Maksimal 0,5 

9. 

9.1 

9.2 

Cemaran Logam 

Timbal (Pb) 

Tembaga (Cu) 

 

mg/kg 

mg/kg 

 

Maksimal 1,0 

Maksimal 5,0 

10. Cemaran Arsen mg/kg Maksimal 0,5 

 Sumber : Dewan Standarisasi Nasional (1994) 

 Komposisi kimia madu dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

komposisi nektar asal madu, keadaan iklim, topografi, jenis lebah, dan cara 

penyimpanan (Sihombing, 2005). Karbohidrat merupakan komponen terbesar 

yang terkandung dalam madu, yaitu sebesar 75%. Jenis karbohidrat yang paling 

dominan dalam hampir semua madu adalah golongan monosakarida yang 

biasanya terdiri dari levulosa dan dekstrosa. Levulosa dan dekstrosa mencakup 

85-90% dari total karbohidrat yang terdapat dalam madu, sisanya terdiri dari 

disakarida dan oligosakarida (Sihombing, 2005).  



14 
 

 Komposisi terbesar kedua setelah karbohidrat adalah air. Kadar air yang 

terdapat dalam madu berkisar antara 15-25%. Kadar air yang bervariasi  

disebabkan oleh beberapa fakor, diantaranya kelembaban udara, jenis nektar, 

proses produksi, dan penyimpanan (Suranto, 2004). Komposisi kimia madu per 

100 gram dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Komposisi Kimia Madu dalam 100 g  

Komposisi Jumlah 

Kalori (kal) 328  
Kadar Air (g) 17,2 
Protein (g) 0,5  
Karbohidrat (g) 82,4  
Abu (g) 0,2  
Tembaga (mg) 4,4-9,2 
Fosfor (mg) 1,9-6,3 
Besi (mg) 0,06-1,5 
Mangan (mg) 0,02-0,4 
Magnesium (mg) 1,2-3,5 
Thiamin (mg) 0,1 
Riboflavin (mg) 0,02 
Niasin (g) 0,2 
Lemak (g) 0,1 
pH 3,9 
Total Asam (mg) 43,1 

    Sumber : Suranto (2004) 
 

 Enzim yang terkandung dalam madu diantaranya enzim diastase, enzim 

invertase, enzim glukosa oksidase, enzim peroksidase, dan enzim lipase. Enzim 

diastase adalah enzim yang mengubah karbohidrat kompleks (polisakarida) 

menjadi karbohidrat sederhana (monosakarida). Enzim invertase adalah enzim 

yang memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Sedangkan enzim 

oksidase adalah enzim yang membantu oksidasi glukosa menjadi asam 

peroksida. Enzim peroksidase melakukan proses oksidasi metabolisme. Semua 

zat tersebut berguna untuk proses metabolisme tubuh (Suranto, 2004). 

 Madu tergolong ke dalam makanan asam karena memiliki pH rendah, 

berkisar antara 3,42-6,10. Keasaman madu sebagian besar ditentukan oleh 

kandungan mineral seperti Ca, Na, K, dimana madu yang kaya akan mineral 

memiliki pH yang relatif lebih tinggi. Mineral dalam madu terbagi dalam tiga jenis, 

yakni abu, mineral esensial, dan kandungan logam dalam jumlah yang sangat 

kecil. Dalam madu terdapat 18 unsur mineral esensial dan 19 munsur mineral 

non-esensial yang pernah diteliti oleh Bogdanov (2011). Beberapa vitamin larut 

air yang terdapat dalam madu antara lain tiamin (B1), riboflavin (B2), piridoksin 

(B6), asam pantotenat, niasin, asam askorbat, biotin, asam folat, kolin, dan asetil 
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kolin. Sedangkan, vitamin larut lemak yang dapat ditemukan dalam madu adalah 

vitamin K (Silitonga, 2011).  

 Kandungan organik yang terdapat di dalam madu antara lain asam format, 

asam asetat, asam butirat, asam laktat, asam oksalat, asam suksinat, asam 

tartarat, asam malat, asam pyroglutamat, asam piruvat, α-ketoglutarat, dan asam 

glikolat (Bogdanov, 2011). Beberapa jenis asam tersebut sangat bermanfaat bagi 

kesehatan yakni berguna bagi metabolisme tubuh, diantaranya asam oksalat, 

asam tartarat, asam laktat, dan asam malat. Kandungan asam dalam madu 

sendiri cukup rendah, yaitu kurang dari 0,5% dari padatannya, namun memiliki 

kontribusi dalam penentuan dari rasa madu tersebut. Tingkat keasaman juga 

dapat memegang peranan terhadap ketahanan dan kestabilan madu terhadap 

mikroorganisme. Terdapat 18 jenis asam organik di dalam madu dengan 

konsentrasi yang berbeda-beda. Asam glukonat diketahui merupakan asam yang 

paling tinggi jumlahnya di dalam madu (Bogdanov, 2011). 

 Kandungan mineral dalam madu dapat dilihat berdasarkan nilai abunya. 

Secara umum, madu dengan kandungan mineral yang tinggi akan berwarna 

lebih gelap dibandingkan madu dengan kandungan mineral yang lebih rendah. 

Nilai abu suatu madu akan berbeda-beda tergantung jenisnya dan umumnya 

berkisar antara 0,02% hingga 1%. Kandungan nitrogen dalam madu termasuk 

cukup rendah, rata-rata sekitar 0,04% walaupun terkadang mencapai 0,1%. 

Penelitian menunjukkan bahwa hanya 40-65% dari total nitrogen dalam madu 

merupakan protein alam (Doner, 2003).  

 Warna gelap madu menunjukkan keberadaan mineral di dalamnya. 

Beberapa kandungan mineral dalam madu diantaranya belerang, kalsium, 

tembaga, mangan, besi, fosfor, klor, kalium, magnesium, iodium, seng, silikon, 

natrium, molibdeum, dan alumunium. Kandungan mineral ini bervariasi dari 

0,02% hingga sedikit melebihi 1 % untuk madu floral (Saputra, 2012). 

 

2.4  Velva  

 Velva merupakan makanan beku pencuci mulut non-dairy yang dibuat dari 

hancuran buah, gula, dan bahan yang dibekukan dalam alat pembeku es krim 

untuk memperoleh tekstur (Nurrifah, 2001). Winarti (2006) menambahkan velva 

sering disebut sebagai frozen dessert berserat tinggi karena bahan bakunya 

berasal dari buah-buahan yang mengandung serat tinggi. Komposisi velva 

secara umum yaitu sukrosa 10%, padatan jus buah 8,5%, stabilizer 0,4%, asam 
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sitrat 0,7%, air 57,40%, dan campuran bahan-bahan lainnya (Wahyuni, 2010). 

Lemak yang terkandung dalam velva sangat rendah dan hanya berasal dari 

bahan baku (buah yang digunakan) yang relatif kecil. 

 Berbagai macam buah dapat digunakan dalam pembuatan velva sebagai 

sumber cita rasa, warna, dan padatan. Jenis buah-buahan dengan kandungan 

total padatan cukup tinggi dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan 

velva, diantaranya nanas, jambu biji, sirsak, melon, belimbing, mengkudu, 

bahkan bunga rosella. Perbedaan utama antara velva dan es krim adalah 

konsistensi buah yang digunakan. Velva menggunakan puree buah yakni adonan 

buah dalam bentuk bubur sebagai bahan utamanya, sedangkan es krim 

menggunakan sari buah (Winarti, 2006). 

 Parameter mutu yang penting pada produk velva adalah tekstur, cita rasa 

yang sesuai dengan buah asli, serta adanya kandungan vitamin C, dan serat 

kasar yang cukup tinggi. Velva yang baik mempunyai tekstur yang lembut hampir 

mendekati tekstur es krim. Tingkat kehalusan tekstur tergantung pada (1) 

kecepatan pindah panas selama pembekuan, (2) presentase air dan padatan 

terlarut dalam bubur buah, (3) proporsi, ukuran partikel dan distribusi dari 

padatan tidak terlarut (Muchtadi dan Sugiyono, 1992). Nurrifah (2001) 

menambahkan bahwa tekstur produk beku umumnya juga dipengaruhi oleh 

kandungan gula, metode pembekuan, serta jenis dan jumlah bahan penstabil 

yang digunakan. 

 Jenis dan jumlah bahan penstabil yang digunakan menentukan overrun, 

syrup drainage, dan tekstur. Jenis dan jumlah penstabil pada velva memiliki 

peranan penting dibandingkan pada es krim karena velva pada umumnya 

mempunyai total padatan dan kadar lemak rendah. Selain itu, bahan penstabil 

berfungsi untuk mempertahankan warna dan flavour yang terdistribusi selama 

pembekuan, meningkatkan tekstur, dan mencegah pembentukan kristal es yang 

besar (Bahramparvar dan Tehrani, 2011). 

  

2.4.1 Bahan Tambahan Velva 

a. Air 

 Air merupakan komponen dalam es krim maupun velva yang memiliki proporsi 

tinggi yaitu berkisar antara 60-72%. Air adalah medium dimana semua bahan 

baku es krim terlarut atau menyebar. Selama proses pembekuan dan 

pengerasan sebagian air berubah menjadi es (Clarke, 2008). 
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b. Gula (Sukrosa) 

 Secara kimiawi, sukrosa merupakan senyawa oligosakarida (disakarida) dan 

secara sistematika kimiawi disebut α-D-glukopiranosil-β-D-froktofuranosida 

(Sudarmadji, 1997). Sukrosa memiliki berat molekul 342,20 yang terdiri dari 

gugus glukosa dan fruktosa. Sebagai senyawa yang digabung dari glukosa dan 

fruktosa, sukrosa bila ditambahkan air dan dipanaskan dapat terurai menjadi 

glukosa dan fruktosa yang disebut sebagai gula invert. 

 Gula dapat memberikan rasa manis dan menurunkan titik beku adonan Ice 

Cream Mix (ICM), sehingga tidak terlalu cepat membeku pada saat mengalami 

proses pengolahan. Pengaturan titik beku penting agar udara yang masuk ke 

dalam adonan dapat lebih banyak sehingga tekstur menjadi lebih lembut (Potter 

dan Hotchkiss, 1997). Penggunaan sukrosa dalam pembuatan velva memiliki 

beberapa keunggulan. Gula sukrosa merupakan penyumbang padatan yang 

relatif murah, dapat meningkatkan tekstur dan memperkuat cita rasa es krim juga 

berfungsi sebagai bahan pelindung dan kerusakan akibat proses pembekuan 

(Arbuckle dan Mashall, 1997). 

 Rasa manis pada velva biasanya tergantung dari selera konsumen. 

Penambahan gula dalam adonan velva belum diketahui secara pasti jumlahnya, 

tetapi pada Ice Cream Mix (ICM) rata-rata 13-15% gula dari berat bahan (Clark et 

al., 2009). Pemanis juga berfungsi untuk meningkatkan tekstur, menambah 

flavour, dan meningkatkan total padatan. 

c. Bahan Penstabil (Stabilizer)  

 Stabilizer biasanya ditambahkan dalam campuran Ice Cream Mix (ICM) 

sebesar 0,2-0,5% (Marshall et al., 2003). Stabilizer dalam es krim digunakan 

untuk menurunkan konsentrasi air bebas dengan menyerap air tersebut sehingga 

mengurangi kristalisasi es, memperkecil kristal es, dan dapat meningkatkan 

kehalusan tekstur sehingga akan mempengaruhi tekstur akhir produk es krim 

yang dihasilkan. 

 Menurut Goff dan Hartel (2013), tujuan penggunaan bahan penstabil pada 

es krim adalah (1) meningkatkan kekentalan pada Ice Cream Mix (ICM), (2) 

menghambat pembentukan kristal es selama penyimpanan, (3) memberikan 

keseragaman terhadap produk, (4) mengurangi laju pelelehan, (5) menghasilkan 

es krim dengan body dan tekstur yang lembut, dan (6) membantu mencegah 

penyusutan volume produk selama penyimpanan. 
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 Carboxymethylcellulose (CMC) merupakan polisakarida linear dengan rantai 

panjang anionik dan larut dalam air. CMC merupakan zat penstabil sintetis yang 

diperoleh dari perlakuan selulosa dengan NaOH yang direaksikan dengan 

natrium monokloroasetat. Fungsi dasar CMC adalah untuk mengikat air atau 

memberikan kekentalan sehingga dapat memantapkan komponen lainnya atau 

mencegah sineresis (Bahramparvar dan Tehrani, 2011).  

 

 

Gambar 2.5 Struktur CMC (Hasan, 2013) 

 

 Dalam pembuatan produk es krim, stabilizer diperlukan untuk mengontrol 

pertumbuhan kristal es dan menghasilkan tekstur es krim yang halus. Untuk 

produk es krim, penggunaan CMC biasanya dikombinasikan dengan gelatin, 

pektin, atau locust bean gum. Menurut Kusbiantoro dkk. (2005) CMC memiliki 

beberapa kelebihan yang lain diantaranya kapasitas mengikat air yang lebih 

besar, mudah larut dalam adonan es krim, serta harganya yang relatif lebih 

murah. 

 CMC merupakan bahan stabil turunan selulosa yang berwarna putih, padat, 

tidak berbau, kelarutannya agak lambat pada air dingin tetapi lebih mudah larut 

pada air panas. CMC mampu menghambat pembentukan kristal es, mengikat air 

bebas, dan mencegah pengendapan bahan-bahan terlarut. Menurut Fennema 

(1996) mekanisme CMC akan terdispersi di dalam air dan membentuk butiran 

CMC yang bersifat hidrofilik yang mampu mengikat air dan membengkak. Air 

yang sebelumnya berada di luar granula dan bebas bergerak, tidak mampu 

bergerak lagi sehingga larutan lebih kuat, dan terjadinya peningkatan viskositas. 

Selain itu, CMC juga mampu menghambat pembentukan terjadinya kristal es 

serta menghambat pengendapan dari bahan-bahan terlarut. 
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2.4.2 Proses Pembuatan Velva 

a. Blansing  

Bit merah yang telah disortasi dan dicuci kemudian diberi perlakuan steam 

blanching menggunakan suhu 90oC selama 7 menit (Slavov et al., 2013). 

Blansing merupakan suatu cara perlakuan pendahuluan yang dilakukan pada 

suhu kurang dari 100oC selama beberapa menit, dengan menggunakan air 

panas atau uap. Proses blansing termasuk ke dalam proses termal dan 

umumnya membutuhkan suhu berkisar antara 75-95oC selama 10 menit 

(Muchtadi dan Sugiono, 1992). Blansing suhu 90oC selama 7 menit dilakukan 

untuk menginaktivasi enzim β-glukosidase, polyphenoloxidase, dan peroksidase 

(Delgado-Vargas et al., 2000). Apabila enzim-enzim tersebut tidak diinaktivasi 

dapat mendegradasi betalain dan menyebabkan terjadinya kehilangan warna.  

 Blansing dapat dilakukan dengan cara memanaskan buah atau sayur pada air 

mendidih atau dengan menggunakan uap. Blansing uap lebih banyak digunakan 

karena kehilangan mineral dan vitamin larut air dapat diminimalisir. Blansing 

dengan uap panas dapat menekan terjadinya kehilangan zat-zat gizi diakibatkan 

pelarutan oleh air. Tujuan blansing diantaranya (1) membersihkan bahan dari 

kotoran dan mengurangi jumlah mikroba awal bahan (2) mengeluarkan atau 

menghilangkan gas-gas dari dalam jaringan tanaman (3) menghilangkan bau dan 

flavour yang tidak dikehendaki (4) menghilangkan lendir pada beberapa jenis 

sayuran (5) memperbaiki warna produk (Fellow, 2000).  

b. Persiapan Puree Bit Merah 

Bit merah yang telah diblansing kemudian dihancurkan menggunakan blender 

dan ditambahkan air dengan rasio bit merah : air (1 : 2). Penggunaan rasio 

tersebut berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Arum (2012) dan Sarie 

(2012). 

c. Pasteurisasi  

Pasteurisasi merupakan proses perlakuan panas suhu sedang yang bertujuan 

untuk membunuh mikroba patogen dan sebagian mikroba pembusuk, serta 

berfungsi untuk inaktivasi enzim (Kusuma, 2007). Umumnya, proses pasteurisasi 

dengan bath atau Long Temperature Long Time (LTLT) dilakukan pada suhu 

70oC selama 30 menit, sedangkan pasteurisasi High Temperature Short Time 

(HTST) dilakukan selama 25 detik pada suhu 82oC (Potter dan Hotchkiss, 1997). 

Proses pasteurisasi sari jeruk dilakukan menggunakan suhu 85oC selama 15 
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detik untuk menginaktivasi enzim pektinesterase dan poligalakturonase (Kusuma, 

2007). 

d. Pencampuran Adonan  

Pada tahap pencampuran adonan dilakukan penambahan bahan-bahan 

tertentu seperti sukrosa, CMC, dan asam sitrat, kemudian diaduk (homogenisasi) 

agar adonan seragam dan tekstur velva yang diperoleh halus.  

e. Penuaan Adonan (Aging) 

 Menurut Goff dan Hartel (2013) aging dalam pembuatan es krim dilakukan 

bertujuan untuk memperoleh adonan es krim yang lebih kental, lebih halus, 

tampak lebih mengkilat, dan menambah kehalusan serta pengembangan volume 

es krim yang dihasilkan. Idris (1992) menjelaskan aging dapat menambah 

kehalusan serta pengembangan volume bahan. Namun, adonan juga tidak boleh 

terlalu kental karena akan menyulitkan pengembangan dan memperkecil 

overrun. Aging dilakukan selama 4-24 jam pada suhu 5oC untuk meningkatkan 

kekentalan dan memperbaiki tekstur serta kenampakan produk (Eckles et al., 

1980 dalam Sarie, 2012). Perubahan yang terjadi selama aging adalah 

terbentuknya kombinasi antara stabilizer dengan air dalam adonan es krim, 

meningkatkan kekentalan, dan adonan yang didapat lebih stabil (Desrossier dan 

Tessler, 1988). 

f. Pembekuan (Freezing) 

 Pembekuan merupakan tahap penting dalam pembuatan es krim. Proses 

pembekuan harus terjadi secara tepat untuk memperoleh kristal es dan tekstur 

yang lembut. Pembekuan secara lambat akan menyebabkan terbentuknya kristal 

es yang besar sehingga akan menghasilkan tekstur yang kasar. Tujuan 

pembekuan dan pembuihan yaitu membekukan sampai suhu terendah secepat 

mungkin dan mendapatkan kelebihan volume yang cukup, yaitu naiknya volume 

es krim selama proses pembekuan karena penyatuan gelembung udara halus 

dalam proses (Sarie, 2012). 

 Pembekuan (freezing) terjadi mulai pada suhu -2,8oC (Desrossier dan Tessler, 

1988). Proses ini menggunakan alat pembeku yang bertujuan untuk 

membekukan hingga suhu terendah, sehingga diperoleh nilai overrun yang 

dikehendaki. Overrun diketahui setelah pembekuan yang merupakan nilai 

prosentase kelebihan volume es krim akibat penyatuan gelembung udara yang 

dibandingkan dengan volume adonan es krim sebelum dibekukan (Buckle et al., 

1987). 
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g. Pengerasan (Hardening) 

 Semakin cepat proses pengerasan maka kristal es yang terbentuk akan 

semakin kecil dan tekstur es krim semakin lembut. Proses pengerasan dianggap 

cukup apabila suhu di bagian tengah produk telah mencapai -18oC (Arbuckle dan 

Marshall, 1997). Pengerasan (hardening) dilakukan dalam freezer namun tidak 

dilakukan proses pengadukan. Temperatur yang digunakan mulai -34oC atau 

lebih rendah (Potter dan Hotchkiss, 1997). Proses hardening harus dilakukan 

secepat mungkin (fast hardening) untuk menghindari terbentuknya kristal es yang 

besar. Ukuran dan bentuk permukaan kemasan, sirkulasi udara, pembagian 

ruangan, suhu es krim setelah dibekukan, komposisi adonan es krim, dan nilai 

overrun mempengaruhi proses hardening (Arbuckle dan Marshall, 1997). 

 

2.4.3 Sifat Fisik, Kimia, dan Organoleptik Velva 

1. Sifat Fisik 

a. Overrun 

 Menurut Arbuckle dan Marshall (1997), overrun didefinisikan sebagai 

pengembangan volume es krim terhadap volume adonan mula-mula karena 

terdapat udara yang terperangkap dalam es krim yang dapat dihitung 

berdasarkan volume yang sama atau berat yang sama. Overrun merupakan 

salah satu parameter penting dalam industri es krim, dimana semakin besar nilai 

overrun, maka tekstur yang dihasilkan semakin baik. Overrun dapat dihasilkan 

dari pengadukan (agitasi) saat proses pembekuan, tanpa adanya overrun es krim 

akan berbentuk gumpalan massa yang keras. Overrun mempengaruhi tekstur 

dan kepadatan yang sangat menentukan kualitas es krim (Padaga dan Sawitri, 

2005). 

Overrun es krim dan fruit ices yang baik berada pada kisaran 20-25% 

(Arbuckle dan Marshall, 1997). Padaga dan Sawitri (2005) menambahkan 

semakin tinggi padatan pada campuran es krim dapat menyebabkan campuran 

es krim menjadi lebih kental dan sulit untuk mengembang, es krim yang memiliki 

overrun rendah cenderung memiliki kecepatan meleleh atau resistensi yang 

cenderung lebih lama. Es krim yang memiliki overrun rendah mengindikasikan 

bahwa terdapat banyak padatan di dalamnya, sehingga untuk meleleh atau 

mencair dibutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan es krim yang 

memiliki overrun tinggi. Es krim dengan overrun tinggi didalamnya terdapat lebih 
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banyak gelembung udara, sehingga dapat mencair lebih cepat. Adonan yang 

kental akan menyebabkan overrun rendah, karena adonan mengalami kesulitan 

untuk mengembang dan udara sukar menembus masuk permukaan adonan. 

b. Daya Leleh 

Daya leleh atau kecepatan mencair es krim berkaitan dengan tekstur dan 

kekentalan adonan es krim. Kandungan padatan yang tinggi dalam adonan 

menyebabkan adonan menjadi lebih kental, sehingga pada saat pembekuan titik 

beku turun, struktur produk lebih lambat, dan produk memiliki daya leleh yang 

lambat (Dewi, 2010). Menurut Bodyfelt et al. (1988), daya leleh velva yang baik 

berkisar antara 10-15 menit. 

c. Kekentalan (Viskositas) 

Viskositas merupakan sifat reologi adonan yang dapat berpengaruh 

secara siginifikan pada proses pembuatan produk beku (Marcela et al., 2013). 

Viskositas atau kekentalan adonan dipengaruhi oleh bahan-bahan penyusun 

velva, salah satunya serat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Wulandari dkk., (2014) serat dalam ubi jalar dapat meningkatkan kandungan 

padatan dalam adonan velva ubi jalar oranye. Hal ini disebabkan kemampuan 

serat dalam mengikat air, sehingga adonan menjadi kental.  

2. Sifat Kimia 

a. pH 

pH didefinisikan sebagai ion-ion hidrogen dari suatu larutan (Tranggono, 

1998). Berdasarkan hasil penelitian Kusbiantoro (2005), nilai pH velva labu 

Jepang perlakuan terbaik adalah 4,39. Sedangkan pada penelitian Nurrifah 

(2001), velva buah mangga dengan nilai pH 3,853 merupakan perlakuan terbaik. 

b. Total Asam 

Total asam merupakan jumlah total asam organik yang dapat dititrasi 

dengan larutan NaOH. Total asam dalam velva berpengaruh terhadap kualitas 

rasa dari produk tersebut. Jika total asam semakin tinggi semakin tinggi maka 

rasa dari produk akan semakin asam. Umumnya total asam dibandingkan 

dengan oBrix untuk mencapai cita rasa tertentu (Crandall, 2002). 

3. Sifat Organoleptik 

a. Warna 

Warna merupakan faktor penting penentu kualitas makanan. Bersama 

dengan aroma, rasa, dan tekstur, warna memegang peranan penting dalam 

penerimaan makanan oleh konsumen. Warna merupakan refleksi cahaya pada 
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permukaan bahan yang ditangkap oleh indra penglihatan dan ditransmisi dalam 

sistem syaraf (Lestario dkk., 2013).  

b. Aroma 

Aroma merupakan salah satu parameter yang mempengaruhi persepsi 

rasa enak suatu makanan. Dalam industri pangan, pengujian terhadap aroma 

dianggap penting karena berhubungan dengan penilaian minat konsumen 

terhadap produk (Soekarto, 1995). Terbentuknya aroma pada es krim 

ditimbulkan dari bahan-bahan dalam adonan Ice Cream Mix (ICM). Oleh sebab 

itu, tidak boleh terdapat aroma menyimpang pada bahan-bahan penyusun ICM 

seperti tengik, pahit, sangit (cooked flavor) dan sebagainya (Larmond, 1997). 

c. Rasa 

Rasa makanan dapat dikenali dan dibedakan oleh kuncup-kuncup 

cecapan yang terletak pada papila, yaitu noda merah jingga pada lidah. Faktor 

yang mempengaruhi rasa yaitu senyawa kimia, suhu, konsistensi, dan interaksi 

pangan dengan komponen rasa yang lain serta jenis dan lama pemasakan. 

Atribut rasa banyak ditemukan oleh formulasi yang digunakan dan kebanyakan 

tidak dipengaruhi oleh pengolahan suatu produk pangan (Winarno, 1992).  

Penerimaan es krim sangat tergantung dari cita rasa. Rasa dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, diantaranya senyawa kimia, suhu, konsentrasi, dan 

interaksi dengan komponen rasa yang lain. Sensitifitas terhadap rasa berkurang 

apabila suhu di bawah 20oC atau di atas 30oC. Es krim yang mencair akan terasa 

sangat manis jika dibandingkan dalam keadaan beku (Winarno, 1992). 

d. Tekstur 

  Tekstur merupakan kualitas tertentu suatu permukaan yang timbul 

sebagai akibat dari struktur tiga dimensi atau kombinasi dari sifat fisik partikel 

penyusunnya yang dapat dirasakan oleh lidah. Sifat fisik tersebut dapat berupa 

ukuran dan kehalusan partikel. Tekstur es krim yang baik ditunjukkan oleh 

kelembutannya (Idris, 1992). 

  Proses pembekuan juga dapat mempengaruhi tekstur es krim yang 

dihasilkan. Tekstur es krim yang lembut didapat jika proses pembekuan 

dilakukan dengan metode pembekuan cepat, sehingga dihasilkan kristal-kristal 

es yang lebih kecil. Menurut Susrini (2003), kecepatan pembekuan akan 

mempengaruhi tekstur es krim, semakin cepat pembekuan, semakin kecil kristal 

es yang terbentuk sehingga tekstur es krim menjadi halus. 
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2.5  Antioksidan 

2.5.1 Definisi Antioksidan 

 Antioksidan merupakan substansi yang diperlukan tubuh untuk menetralisir 

radikal bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas 

terhadap sel normal, protein, dan lemak. Antioksidan menstabilkan radikal bebas 

dengan melengkapi kekurangan elektron yang dimiliki radikal bebas dan 

menghambat terjadinya reaksi berantai dari pembentukan radikal bebas yang 

dapat menimbulkan stress oksidatif (Mailandari, 2012). Senyawa antioksidan 

alami umumnya adalah senyawa fenolik atau polifenolik yang dapat berupa 

golongan flavonoid, kumarin, dan tokoferol. Golongan flavonoid yang memiliki 

aktivitas antioksidan meliputi flavon, flavonol, isoflavon, katekin, dan kalkon 

(Windono dkk., 2001). 

 Senyawa antioksidan dapat berfungsi sebagai penangkap radikal bebas, 

pembentuk senyawa kompleks dengan logam-logam pro-oksidan dan berfungsi 

sebagai senyawa pereduksi. Fungsi antioksidan dalam menghambat mekanisme 

oksidatif tersebut menyebabkan senyawa antioksidan memiliki kemampuan untuk 

mengurangi risiko penyakit-penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, kanker, 

katarak, artritis, dan disfungsi otak (Miller et al., 2000). Antioksidan juga memiliki 

peranan penting dalam mempertahankan mutu produk pangan. Berbagai 

kerusakan seperti ketengikan, perubahan nilai gizi, perubahan warna dan aroma, 

serta kerusakan fisik lain pada produk pangan karena oksidasi dapat dihambat 

oleh antioksidan (Trilaksani, 2003).  

 

2.5.2 Penggolongan dan Sumber Antioksidan 

  Berdasarkan sumbernya, antioksidan dapat dibedakan menjadi dua 

kelompok yaitu antioksidan sintetik dan antioksidan alami. Antioksidan sintetik 

merupakan antioksidan yang diperoleh dari hasil sintetis reaksi kimia. Beberapa 

senyawa antioksidan sintetis yang umum digunakan adalah butil hidroksi toluen 

(BHT), butil hidroksil anisol (BHA), propil galat (PG), dan tert-butil hidrokuinon 

(TBHQ).  

 Sementara itu, antioksidan alami merupakan antioksidan hasil ekstraksi 

bahan alami. Antioksidan alami dalam makanan dapat berasal dari senyawa 

yang sudah ada di dalam makanan, senyawa antioksidan yang terbentuk dari 

reaksi-reaksi selama proses pengolahan makanan, maupun antioksidan yang 

diisolasi dari sumber alami dan ditambahkan ke makanan sebagai bahan 
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tambahan pangan (Trilaksani, 2003). Antioksidan alami dapat diperoleh dari 

makanan sehari-hari seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan dan 

tanaman lainnya yang mengandung antioksidan bervitamin (seperti vitamin A, C, 

dan E), asam-asam fenolat (seperti asam ferulat, asam klorogerat, asam elagat, 

dan asam kafeat) dan senyawa flavonoid seperti kuersetin, miriserin, apigenin, 

luteolin, dan kaemferol (Rohdiana, 2001). 

Menurut Winarsi (2007), antioksidan dibagi menjadi antioksidan primer, 

sekunder, dan tersier berdasarkan mekanisme kerja. Antioksidan primer 

merupakan antioksidan yang bereaksi dengan radikal lipid berenergi tinggi untuk 

menghasilkan produk yang memiliki kestabilan termodinamis lebih baik. 

Antioksidan golongan fenol seperti isoflavon termasuk ke dalam antioksidan yang 

memiliki mekanisme seperti ini. Antioksidan sekunder juga dikenal sebagai 

antioksidan pencegah (preventive antioxidant) yang dapat memperlambat reaksi 

inisiasi dengan cara memutus rantai (chain-breaking antioxidant) hidroperoksida. 

Contoh antioksidan sekunder yaitu vitamin C, vitamin E, beta-karoten, dsb. 

Antioksidan tersier merupakan antioksidan yang mendegradasi peroksida 

sehingga menjadi stabil. Antioksidan tersier dapat mengurangi laju awal reaksi 

rantai, contohnya metionin sulfoksida reduktase yaitu enzim yang memperbaiki 

DNA pada inti sel. 

 

2.5.3 Pengujian Aktivitas Antioksidan Metode DPPH 

 Salah satu metode pengujian aktivitas antioksidan secara in vitro adalah 

metode DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil). Metode DPPH merupakan metode 

yang dapat mengukur aktivitas total antioksidan baik dalam pelarut polar maupun 

non polar. Beberapa metode lain terbatas mengukur komponen yang larut dalam 

pelarut yang digunakan dalam analisa. Metode DPPH mengukur semua 

komponen antioksidan, baik yang larut dalam lemak ataupun dalam air (Prakash, 

2001). Metode DPPH dipilih karena sederhana, mudah, cepat, dan peka serta 

hanya memerlukan sedikit sampel. Aktivitas antioksidan dari suatu makanan 

dapat berbeda apabila diuji dengan metode yang berbeda (Sunarni, 2006). 

Radikal bebas adalah suatu senyawa organik yang mengandung nitrogen 

tidak stabil dengan absorbansi kuat pada panjang gelombang maksimal 517 nm 

dan berwarna ungu gelap. Setelah bereaksi dengan senyawa antioksidan DPPH 

tersebut akan tereduksi dan terjadi perubahan warna menjadi kuning (Prakash, 

2001). Perubahan tersebut dapat diukur dengan spektrofotometer dan diplotkan 
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terhadap konsentrasi penurunan intensitas warna yang terjadi disebabkan oleh 

berkurangnya ikatan rangkap terkonjugasi pada DPPH. Hal ini dapat terjadi 

apabila terdapat penangkapan satu elektron oleh antioksidan, menyebabkan 

tidak adanya kesempatan elektron untuk beresonansi (Pratimasari, 2009). 

Aktivitas tersebut dinyatakan sebagai konsentrasi inhibisi (Inhibition 

Concentration) atau IC50 (Sharma et al., 2011).  

IC50 merupakan nilai yang menunjukkan kemampuan penghambatan 

proses oksidasi sebesar 50% suatu konsentrasi sampel (ppm). Nilai IC50  yang 

semakin kecil menunjukkan aktivitas antioksidan yang semakin tinggi. Suatu 

senyawa dikatakan memiliki aktivitas antioksidan sangat kuat jika nilai IC50 

kurang dari 50 ppm, antioksidan kuat IC50 bernilai 50-100 ppm, antioksidan 

sedang IC50 bernilai 100-150 ppm, dan antioksidan lemah jika IC50 bernilai 151-

200 ppm (Molyneux, 2004). 

 

2.6 Pangan Fungsional  

 Berdasarkan konsensus International Life Science Institute (ILSI) tahun 

1996, pangan fungsional merupakan pangan dapat memberikan manfaat bagi 

kesehatan karena kandungan komponen aktifnya, di luar manfaat yang diberikan 

oleh zat-zat gizi yang terkandung di dalamnya. Menurut American Dietic 

Association (ADA), pangan fungsional termasuk di dalamnya pangan alamiah 

pangan yang difortifikasi atau diperkaya, memiliki efek potensial yang bermanfaat 

untuk kesehatan jika dikonsumsi sebagai menu pangan yang bervariasi secara 

teratur pada dosis yang efektif (Sarie, 2012). 

 Suatu produk dapat dikategorikan sebagai pangan fungsional jika bentuknya 

berupa pangan (makanan maupun minuman), dikonsumsi sebagai pangan 

sehari-hari, dan mempunyai fungsi tertentu pada waktu dicerna atau memberikan 

peran tertentu selama proses metabolisme di dalam tubuh (mengandung 

komponen bioaktif). Pangan fungsional harus memiliki tiga fungsi dasar pangan, 

yaitu pertama fungsi sensori dengan warna dan penampilan yang menarik serta 

memiliki cita rasa yang enak. Fungsi kedua yaitu nutritional atau memiliki nilai gizi 

yang tinggi. Fungsi ketiga yaitu physiological yang memberikan pengaruh 

fisiologis menguntungkan bagi tubuh. Fungsi fisiologis antara lain yaitu 

pencegahan terhadap penyakit, meningkatkan daya tahan tubuh, regulasi kondisi 

ritme fisik tubuh, memperlambat proses aging, dan penyembuhan kembali 

(Muchtadi, 2005). 



27 
 

 Komponen atau senyawa dalam pangan fungsional diantaranya vitamin, 

mineral, asam lemak tak jenuh, asam amino, serat pangan, prebiotik, probiotik, 

kolin, isoflavon, antioksidan, dan polifenol. Komponen-komponen pangan 

fungsional seperti serat pangan dan kandungan antioksidan juga terdapat dalam 

sayuran dan buah-buahan yang berperan baik dalam kesehatan. Salah satu 

peranan antioksidan yaitu melindungi sel normal dari serangan kanker (Muchtadi, 

2005). 

 


