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I. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Es Krim 

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, pengemulsi, serta penambah citarasa (flavor). Es krim biasa 

dikonsumsi sebagai makanan penutup (dessert) dan dikelompokkan dalam 

makanan camilan (snack) (Aliyah, 2010). Es krim merupakan salah satu produk 

olahan susu bersifat semi padat. Es krim dibuat melalui proses pembekuan dan 

agitasi dengan prinsip membentuk rongga udara pada campuran bahan es krim 

(Ice Cream Mix/ICM) sehingga dihasilkan pengembangan volume es krim. 

Komposisi gizi per 100 gram es krim yang menonjol adalah energi 207 kkal, 

protein 4 gram, dan lemak 12,5 gram (Astawan, 2008). 

Prinsip pembuatan es krim adalah membentuk rongga udara pada 

campuran bahan es krim atau Ice Cream Mix (ICM) sehingga diperoleh 

penambahan volume yang membuat es krim menjadi lebih ringan, tidak terlalu 

padat, dan mempunyai tekstur yang lembut. Komposisi adonan akan sangat 

menentukan kualitas es krim. Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas 

tersebut, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, proses pembekuan, 

pengemasan, dan sebagainya (Padaga dan Sawitri, 2005). Syarat mutu es krim 

berdasarkan SNI No. 01-3713-1995 dapat dilihat pada Tabel 1.  

Bahan utama es krim antara lain lemak, bahan kering tanpa lemak 

(BKTL), bahan pemanis, dan bahan penstabil. BKTL berfungsi untuk 

meningkatkan kepadatan es krim dan sebagai sumber protein (Susilorini, 2006). 

Susu skim sebagai BKTL, susu skim merupakan susu tanpa lemak atau susu bebas 
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lemak. Bahan dasar es krim yaitu susu full cream,  susu skim, dan bahan penstabil 

yaitu CMC (Carboxymethyl Celulose) berperan untuk memperpanjang masa 

simpan es krim, dan meningkatkan kekentalan ICM (Ice Cream Mix) yang 

berpengaruh terhadap tekstur es krim. 

Bahan pemanis yang umum digunakan dalam pembuatan es krim adalah 

gula pasir (sukrosa). Bahan pemanis selain berfungsi memberikan rasa manis, 

juga dapat meningkatkan citarasa, menurunkan titik beku yang dapat membentuk 

kristal-kristal es krim yang halus sehingga meningkatkan penerimaan dan 

kesukaan konsumen. Penambahan bahan pemanis sekitar 12 sampai 16 gram per 

100 gram campuran es krim akan menghasilkan es krim dengan tekstur yang 

halus. Laktosa (gula dari susu) juga merupakan sumber pemanis selain gula yang 

ditambahkan dari luar. Laktosa berfungsi untuk menahan titik beku sehingga es 

krim masih mengandung air yang tidak membeku jika disimpan pada temperatur 

yang sangat rendah (-15 sampai -18°C). Jika seluruh air di dalam es krim 

membeku selama penyimpanan, tekstur es krim akan menjadi keras dan sulit 

disendok (Padaga, M, dkk, 2005). 

Bahan penstabil yang umum digunakan dalam pembuatan es krim adalah 

CMC (carboxy methyl celulose), gum arab, sodium alginat, karagenan, dan agar. 

Bahan penstabil berperan untuk meningkatkan kekentalan ICM terutama pada saat 

sebelum dibekukan dan memperpanjang masa simpan es krim karena dapat 

mencegah kristalisasi es selama penyimpanan. Bahan pengemulsi utama yang 

digunakan dalam pembuatan es krim adalah kuning telur, juga minyak hewan atau 

nabati. Bahan pengemulsi bertujuan untuk memperbaiki struktur lemak dan 

distribusi udara dalam ICM, meningkatkan kekompakan bahan-bahan dalam ICM 
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sehingga diperoleh es krim yang lembut, dan meningkatkan ketahanan es krim 

terhadap pelelehan bahan. Campuran bahan pengemulsi dan penstabil akan 

menghasilkan es krim dengan tekstur yang lembut (Padaga, M, dkk, 2005). 

Tabel 1. Syarat Mutu Es Krim berdasarkan SNI No. 01-3713-1995 

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan    

 1.1 Penampakan - Normal 

 12. Bau - Normal/ khas 

 1.3 Rasa - Normal/ khas 

2. Lemak  % b/b min. 5,0 

3. Gula dihitung sebagai sukrosa % b/b minimum. 8,0 

4. Protein  % b/b minimum. 2,7 

5. Jumlah padatan % b/b minimum. 34 

6. Bahan tambahan   

 6.1 Pewarna tambahan - Sesuai SNI 01-

0222-1995 

 6.2 Pemanis buatan - Negative 

 6.3 Pemantap dan pengemulsi - Sesuai SNI 01-

0222-1995 

7. Cemaran logam   

 7.1 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 1,0 

 7.2 Tembaga (Cu) mg/kg Maks. 20,0 

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

9. Cemaran mikroba   

 9.1 Angka lempeng total Koloni/g Maksimum 2,1 x 

105 

 9.2 MPN  Colidorm APM/gram  3 

 9.3 Salmonella Koloni/25g Negatif 

 9.4 Kapang Koloni/25g Negatif  

Sumber : Departemen Perindustrian (1995) 

Es krim adalah makanan yang mengandung lemak, protein, karbohidrat, 

vitamin, dan mineral. Menurut SNI es krim adalah sejenis makanan semi padat 

yang dibuat dengan cara pembekuan tepung es krim atau campuran susu, lemak 

hewani maupun nabati, gula dan dengan atau tanpa bahan makanan lain yang 

diizinkan. Es krim terdiri dari 62 – 68% air, 32 – 38% bahan padat dan udara. 

Menurut Soeparno (1998) dalam Malaka (2007) menjelaskan bahwa es krim 

adalah sejenis produk makanan beku yang terbuat dari krim susu, gula dengan 
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atau tanpa penambahan zat pembentuk aroma dan mengandung antara 8-14% 

lemak susu.  

Komposisi es krim bermutu tinggi sarat dengan energi, protein dan lemak, 

terutama lemak jenuh. Tabel 2 menyajikan komposisi gizi es krim/100 gram. 

Tabel 2. Kandungan Gizi Es Krim/100 g  

Kandungan Gizi Per 100 gram 

Energi 

Protein 

Lemak 

Kalsium 

Fosfor 

207 kal 

4 g 

 12,5 g 

123 mg 

99 mg 

Sumber : Astawan (2011) 

Es krim dapat ditambahkan dengan bahan pengemulsi dan 

perasa (flavour). Es krim terbukti memiliki beberapa fakta gizi yang didukung 

oleh bahan baku utamanya, yaitu susu tanpa lemk dan lemak susu. Susu disebut 

sebagai makanan yang hampir sempurna karena kandungan zat gizi yang lengkap 

(Astawan, 2011). 

Selain air dan lemak, molekul-molekul tersebut mencakup protein, 

karbohidrat, mineral, enzim-enzim, gas, serta vitamin  A, C dan D. Susu termasuk 

dalam golongan pangan fungsional. Pangan fungsional merupakan pangan yang 

memiliki efek kesehatan lain di samping efek zat gizinya. Susu mengandung 

beberapa komponen bioaktif yang memiliki efek kesehatan yang signifikan. 

Komponen bioaktif susu diantaranya adalah protein susu, laktosa, asam-asam 

lemak dan mineral, terutama kalsium. Hal ini menyebabkan produk-produk 

turunan susu juga masih memiliki efek fungsional, termasuk es krim (Astawan, 

2011). 
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2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produk Es Krim   

Menurut Pandaga, M (2005) yang dapat mempengruhi dalam pembuatan 

es krim adalah : 

1. Lemak Susu  

Lemak bisa dikatakan sebagai bahan baku es krim, lemak yang terdapat 

pada es krim berasal dari susu segar yang disebut krim. Lemak susu berfungsi 

untuk meningkatkan nilai gizi es krim, menambah citarasa, menghasilkan 

karakteristik tekstur yang lembut, membantu memberikan bentuk dan kepadatan, 

serta memberikan sifat meleleh yang baik.Kadar lemak dalam es krim yaitu antara 

8% sampai 16%. 

2. Bahan Kering Tanpa Lemak 

Bahan kering tanpa lemak (BKTL) berfungsi untuk meningkatkan 

kandungan padatan di dalam es krim sehingga lebih kental. BKTL juga penting 

sebagai sumber protein sehingga dapat meningkatkan nilai nutrisi es krim. Unsur 

protein dalam pembuatan es krim berfungsi untuk menstabilkan emulsi lemak 

setelah proses homogenisasi, menambah citarasa, membantu pembuihan, 

meningkatkan dan menstabilkan daya ikat air yang berpengaruh pada kekentalan 

dan tekstur es krim yang lembut. Sumber BKTL antara lain susu skim, susu kental 

manis, dan bubuk whey. Kadar skim dalam es krim yaitu antara 9% sampai 12%.   

3. Bahan Pemanis  

Bahan pemanis yang umum digunakan dalam pembuatan es krim adalah 

gula pasir (sukrosa) dan gula bit. Bahan pemanis selain berfungsi memberikan 

rasa manis, juga dapat meningkatkan citarasa, menurunkan titik beku yang dapat 



10 
 

 

membentuk kristal-kristal es krim yang halus sehingga meningkatkan penerimaan 

dan kesukaan konsumen. Penambahan bahan pemanis sekitar 12% sampai 16%. 

4. Bahan Penstabil (stabilizer) 

Bahan penstabil yang umum digunakan dalam pembuatan es krim adalah 

CMC (carboxy methyl celulose), gum arab, sodium alginat, karagenan, dan agar. 

Bahan penstabil berperan untuk meningkatkan kekentalan ICM terutama pada saat 

sebelum dibekukan dan memperpanjang masa simpan es krim karena dapat 

mencegah kristalisasi es selama penyimpanan. Kadar penstabil dalam es krim 

yaitu antara 0% sampai 0.4% 

5. Bahan Pengemulsi 

Bahan pengemulsi utama yang digunakan dalam pembuatan es krim 

adalah garam halus. Bahan pengemulsi bertujuan untuk memperbaiki struktur 

lemak dan distribusi udara dalam ICM, meningkatkan kekompakan bahan-bahan 

dalam ICM sehingga diperoleh es krim yang lembut, dan meningkatkan ketahanan 

es krim terhadap pelelehan bahan. Campuran bahan pengemulsi dan penstabil 

akan menghasilkan es krim dengan tekstur yang lembut. Kadar pengemulsi dalam 

es krim yaitu antara 0% sampai 0.25%. 

6. Aging  

Aging merupakan suatu proses pendinginan campuran yang telah 

dihomogenisasi pada suhu di bawah 5
o
C selama antara 4 sampai 24 jam. Waktu 

aging selama 24 jam memberikan hasil yang terbaik pada industri skala kecil. Hal 

ini menyediakan waktu bagi lemak untuk menjadi dingin dan mengkristal serta 

menghidrasi protein dan polisakarida sepenuhnya. Selain itu kristalisasi lemak, 
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adsorpsi protein, stabilizer dan emulsifier dalam globula lemak membutuhkan 

waktu beberapa jam terutama jika gelatin ditambahkan sebagai stabilizer. 

7. Homogenisasi 

Homogenisasi pada pembuatan es krim bertujuan untuk menyebarkan 

globula lemak secara merata keseluruh produk, mencegah pemisahan globula 

lemak kepermukaan selama pembekuan dan untuk memperoleh tekstur yang halus 

karena ukuran globula lemak kecil, merata, dan protein dapat mengikat air bebas. 

Homogenisasi susu dilakukan pada suhu 70
o
C setelah pasteurisasi sebelum mix 

menjadi dingin dengan suhu minimum 35
o
C. 

Manfaat homogenisasi yaitu bahan campuran menjadi sempurna, 

mencegah penumpukan disperse globula lemak selama pembekuan, memperbaiki 

tekstur dan kelezatan, mempercepat aging dan produk yang dihasilkan lebih 

seragam. 

2.3 Mutu Es Krim 

2.3.1 Kecepatan Meleleh  

Daya simpan (kelelehan) adalah waktu yang dibutuhkan es krim untuk 

meleleh seluruhnya pada suhu ruang. Pengukuran daya leleh dilakukan pada suhu 

ruang. Kecepatan pelelehan ini sebagai salah satu parameter untuk mengetahui 

kualitas es krim (Syafarini, 2009). Es krim yang berkualitas tinggi agak tahan 

terhadap pelelehan pada saat dihidangkan pada suhu kamar (Nelson and Trout, 

1965). Kecepatan meleleh es krim secara umum dipengaruhi oleh stabilizer, 

emulsifier, keseimbangan gula dan bahan - bahan susu serta kondisi pembuatan 

dan penyimpanan yang dapat menyebabkan kerusakan protein (Campbell and 

Marshall, 1975). 
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2.3.2 Mutu Organoleptik  

Hasil pengolahan bahan pangan harus sesuai dengan apa yang disukai oleh 

konsumen. Kesukaan ini dapat menyangkut sifat - sifat bahan pangan dan 

penilaiannya mengandalkan indera (Kartika dkk., 1987). Menurut Winarno 

(1997), informasi tentang suka dan tidak suka, preferensi dan keperluan konsumen 

untuk bisa menerima dapat diperoleh dengan menggunakan metode pengujian 

yang berorientasi pada konsumen dari panelis sensoris yang tidak terlatih. Pada 

pengujian konsumen yang benar, orang yang digunakan sebagai panelis harus 

diperoleh secara acak dan populasi targetnya harus representatif agar diperoleh 

informasi tentang sikap dan preferensi konsumen. 

2.3.3 Tekstur  

Faktor - faktor yang mempengaruhi tekstur es krim adalah ukuran, bentuk 

dan distribusi dari kristal es dan partikel lainnya yang membentuk body es krim 

(Barraquia, 1978). Tekstur es krim yang disukai adalah halus, ditunjukkan oleh 

kelembutan seperti beludru dan terasa lembut di mulut (Webb et al., 1980). 

Tekstur yang lembut pada es krim sangat dipengaruhi oleh komposisi campuran, 

pengolahan dan penyimpanan (Campbell and Marshall, 1975). 

2.3.4 Rasa  

Rasa sebagian besar bahan pangan biasanya tidak stabil yaitu dapat 

mengalami perubahan selama penaganan dan pengolahan, selain itu perubahan 

tekstur dan viskositas bahan pangan dapat memberikan rasa (Winarno, 1984). 

Rasa sangat dipengaruhi oleh bahan - bahan dalam ICM. Cacat pada rasa dapat 

disebabkan oleh adanya penyimpanan susu dan produk susu yang digunakan, juga 
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akibat kekurangan atau kelebihan penambahan bahan dalam ICM, termasuk 

penambahan rasa (Eckles et al., 1980). 

2.4 Susu 

Susu adalah suatu emulsi dari bagian-bagian lemak yang sangat kecil 

dalam larutan protein cair, gula, dan mineral-mineral. Emulsi dapat diartikan 

sebagai sesuatu larutan yang stabil dari lemak, air dan bahan-bahan lainnya yang 

tidak akan berpisah dari himpunannya setelah didiamkan. Beberapa jenis susu 

yang padat dapat digunakan dikelompokkan menjadi 3 golongan yaitu susu murni, 

susu padat, dan susu kering. Yang termasuk dalam kelompok susu murni adalah 

susu cair penuh, susu tak berlemak (non fat atau skim). Susu pekat adalah susu 

kental manis dan sejenis itu dan yang termasuk susu kering adalah susu padat 

penuh (susu kering penuh), susu padat tak berlemak (non fat) dan tepung susu 

kurus (whey powder). Susu dapat berfungsi sebagai bahan utama pembuatan es 

krim, memberikan hasil produk yang lebih baik, mempertahankkan kualitas, 

memberikan rasa yang lebih enak, mengandung nili gizi yang baik (Chan, 2008). 

Jenis susu yang biasa digunakan untuk pembuatan es krim adalah susu 

penuh (whole milk). Susu penuh juga dapat digunakan untuk memberikan nilai 

gizi yang cukup tinggi pada es krim dan menghasilkan tekstur yang lembut 

(Susilorini, 2006). 

Secara alamiah yang dimaksud dengan susu adalah hasil pemerahan sapi 

atau hewan menyusui lainnya, yang dapat dimakan atau dapat digunakan sebagai 

bahan makanan, yang aman dan sehat serta tidak dikurangi komponennya atau 

ditambah bahan lain. Komponen-komponen susu yang terpenting adalah protein 
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dan lemak. Terdapat perbedaan komposisi susu dari susu sapi dan susu kambing 

yang dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Komposisi Susu Sapi dan Susu Kambing (%) 

Jenis 
Bahan 

Kering 
Protein Lemak Laktosa Mineral 

Sapi 

Kambing 

12.83 

13,00 

3,50 

3,70 

3,80 

4,00 

4,90 

4,45 

0,73 

0,85 

Sumber : Saleh (2004). 

Menurut Eniza (2004), sifat susu yang perlu diketahui adalah bahwa susu 

merupakan media yang baik sekali bagi pertumbuhan mikrobia sehingga apabila 

penanganannya tidak baik akan dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya 

(“zoonosis”). Disamping itu susu sangat mudah sekali menjadi rusak terutama 

karena susu merupakan bahan biologik. Sifat fisik dan kimia susu diantara lain : 

Sifat fisik susu 

1. Warna Susu  

Warna Susu dapat berubah dari satu warna kewarna yang lain, tergantung 

dari bangsa ternak, jenis pakan, jumlah lemak, bahan padat dan bahan pembentuk 

warna. Warna Susu berkisar dari putih kebiruan hingga kuning keemasan. Warna 

putih dari susu merupakan hasil dispersi dari refleksi cahaya oleh globula lemak 

dan partikel koloidal dari kasein dan kalsium fosfat. Warna kuning adalah karena 

lemak dan karoten yang dapat larut. Bila lemak diambil dari susu maka susu akan 

menunjukkan warna kebiruan. 

2. Rasa dan bau Susu  

Kedua komponen ini erat sekali hubungannya dalam menentukan kualitas 

susu. Susu terasa sedikit manis, yang disebabkan oleh laktosa, sedangkan rasa asin 

berasal dari klorida, sitrat dan garam-garam mineral lainnya. Buckle et al., (1987) 
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menyatakan bahwa cita rasa yang kurang normal mudah sekali berkembang di 

dalam susu dan hal ini mungkin merupakan akibat dari:  

a. Sebab-sebab fisiologis seperti cita rasa pakan sapi misalnya alfalfa, bawang 

merah, bawang putih, dan cita rasa algae yang akan masuk ke dalam susu jika 

bahan-bahan itu mencemari pakan dan air minum sapi.  

b. Sebab-sebab dari enzim yang menghasilkan cita rasa tengik karena kegiatan 

lipase pada lemak susu. 

c. Sebab-sebab kimiawi, yang disebabkan oleh oksidasi lemak. 

d. Sebab-sebab dari bakteri yang timbul sebagai akibat pencemaran dan 

pertumbuhan bakteri yang menyebabkan peragian laktosa menjadi asam laktat 

dan hasil samping metabolik lainnya yang mudah menguap.  

e. Sebab-sebab mekanis, bila susu mungkin menyerap cita rasa cat yang ada 

disekitarnya, sabun dan dari larutan chlor.  

Bau susu mudah berubah dari bau yang sedap menjadi bau yang tidak 

sedap. Bau ini dipengaruhi oleh sifat lemak susu yang mudah menyerap bau 

disekitarnya. Demikian juga bahan pakan ternak sapi dapat merubah bau susu. 

3. Berat jenis susu  

Susu mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada air. BJ susu = 

1,027-1,035 dengan rata-rata 1,031. Akan tetapi menurut codex susu, BJ susu 

adalah 1,028. Codex susu adalah suatu daftar satuan yang harus dipenuhi susu 

sebagai bahan makanan. Daftar ini telah disepakati para ahli gizi dan kesehatan 

sedunia, walaupun disetiap negara atau daerah mempunyai ketentuan-ketentuan 

tersendiri. Berat jenis harus ditetapkan 3 jam setelah susu diperah. Penetapan 

lebih awal akan menunjukkan hasil BJ yang lebih kecil. Hal ini disebabkan oleh : 
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a. ¾ perubahan kondisi lemak ¾  

b. Adanya gas yang timbul didalam susu 

4. Kekentalan susu (viskositas)  

Seperti BJ, maka viskositas susu lebih tinggi daripada air. Viskositas susu 

biasanya berkisar 1,5 – 2,0 cP. Pada suhu 20°C viskositas whey 1,2 cP, viskositas 

susu skim 1,5 cP dan susu segar 2,0 cP. Bahan padat dan lemak susu 

mempengaruhi viskositas. Temperatur ikut juga menentukan viskositas susu. Sifat 

ini sangat menguntungkan dalam pembuatan mentega. 

5. Titik beku dan titik cair dari susu  

Pada codex susu dicantumkan bahwa titik beku susu adalah -0,50 
o
C. 

Akan tetapi untuk Indonesia telah berubah menjadi -0,52 
o
C. Titik beku air adalah 

0 
o
C. Apabila terdapat pemalsuan susu dengan penambahan air, maka dengan 

mudah dapat dilakukan pengujian dengan uji penentuan titik beku. Karena 

campuran susu dengan air akan memperlihatkan titik beku yang lebih besar dari 

air dan lebih kecil dari susu. Titik didih air adalah 100°C dan susu 100,16°C. Titik 

didih juga akan mengalami perubahan pada pemalsuan susu dengan air. 

6. Daya cerna susu  

Susu mengandung bahan/zat makanan yang secara totalitas dapat dicerna, 

diserap dan dimanfaatkan tubuh dengan sempurna atau 100%. Oleh karena itu 

susu dinyatakan sangat baik sebagai bahan makanan. Tidak ada lagi bahan 

makanan baik dari hewani terlebih-lebih nabati yang sama daya cernanya dengan 

susu. 

 

 



17 
 

 

7. Sifat kimia susu 

Keasaman dan pH susu, susu segar mempunyai sifat ampoter artinya dapat 

bersifat asam dan basa sekaligus. Jika diberi kertas lakmus biru, maka warnanya 

akan menjadi merah, sebaliknya jika diberi kertas lakmus merah warnanya akan 

berubah menjadi biru. Potensial ion hidrogen (pH) susu segar terletak antara 6,5 – 

6m,7. Jika dititrasi dengan alkali dan kataliasator penolptalin, total asam dalam 

susu diketahui hanya 0,10 – 0,26 % saja. Sebagian besar asam yang ada dalam 

susu adalah asam laktat. Meskipun demikian keasaman susu dapat disebabkan 

oleh berbagai senyawa yang bersifat asam seperti senyawa-senyawa pospat 

komplek, asam sitrat, asam-asam amino dan karbondioksida yang larut dalam 

susu. Bila nilai pH Susu lebih tinggi dari 6,7 biasanya diartikan terkena mastitis 

dan bila pH dibawah 6,5 menunjukkan adanya kolostrum ataupun pemburukan 

bakteri. 

2.4.1 Susu Sapi 

Susu mengandung protein bermutu tinggi dengan kadar lemak 3,0 hingga 

3,8%. Susu ini merupakan sumber kalsium dan fosfat yang baik, tinggi kandungan 

vitamin A, thiamin, niacin, dan riboflavin. Namun susu ini miskin mineral, 

terutama zat besi. Susu memiliki kadar air sebanyak 87,5%. Kandungan gulanya 

pun cukup tinggi, 5% tapi rasanya tidak manis karena gula susu yaitu laktosa yang 

daya kemanisannya lebih rendah dari gula pasir atau sukrosa (Ide, 2008) 

Kompisisi susu umumnya berbeda untuk masing-masing spesies hewan 

yang berbeda. Perbedaan tersebut juga ditemukan dalam ras dan breed sebagai 

sifat genetik dan pengaruh pemuliabiakan (Hidayat et al., 2006). 
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Tabel 4. Komposisi Susu Sapi 

Komponen Presentase (%) 

Bahan kering 

Lemak 

Protein 

Kasein 

13 

4 

   3,4 

   2,8 

Laktosa 

Abu 

   4,8 

   0,7 

Sumber : Hidayat et al., (2006) 

2.4.2 Susu kambing 

Susu merupakan sumber energi karena mengandung laktosa dan lemak, 

sumber zat pembangun karena mengandung protein dan mineral serta sebagai 

bahan-bahan pembantu proses metabolisme seperti mineral dan vitamin. Secara 

kimiawi susu normal mempunyai susunan kimia sebagai berikut: air 87,20%, 

lemak 3,70%, protein 3,50%, laktosa 4,90% dan mineral 0,07% (Sumudhita, 

1989). Menurut Buckle et al., (1987) komposisi susu adalah lemak 3,90%, protein 

3,40%, laktosa 4,80%, abu 0,72% dan air 87,10%. Susu kambing memiliki bau 

prengus disebabkan oleh kadar asam lemak yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan susu sapi.  

Karakteristik susu kambing dibandingkan dengan susu sapi adalah: (1) 

warna susu lebih putih (2) globula lemak susu lebih kecil dengan diameter 0,73 – 

8,58 μm (3) mengandung mineral kalsium, fosfor, vitamin A, E dan B kompleks 

yang tinggi (4) dapat diminum oleh orang-orang yang alergi minum susu sapi dan 

untuk orang-orang yang mengalami berbagai gangguan pencernaan (lactose 

intolerance) (5) dari segi produktivitas, produksi susu kambing lebih cepat 

diperoleh karena kambing telah dapat berproduksi pada umur 1,5 tahun, 

sedangkan sapi baru dapat berproduksi pada umur 3 – 4 tahun, tergantung ras 

(Saleh, 2004). 
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Susu kambing dapat menghasilkan susu kolostrum dalam jangka waktu 0-

3 hari yang mengandung sangat banyak zat gizi dibandingkan dengan susu sapi. 

Susu kambing rata-rata banyak dikonsumsi di Timur Tengah sejak 700 SM. Susu 

kambing memiliki protein terbaik setelah telur dan hampir setara dengan ASI. 

Susu kambing mengandung 12,1% bahan kering (3,8% lemak, 3,4% protein, 

4,1%, laktosa, 0,8% bahan mineral) (Winarno, 2007). 

Menurut Saleh, (2004) dibandingkan dengan susu sapi, susu kambing 

mempunyai karakteristik sebagai berikut :  

1. Warna susu lebih putih.  

2. Globula lemak susu lebih kecil dan beremulsi dengan susu. Lemak harus 

dipisahkan dengan mesin pemisah (separator) karena lemak tersebut tidak 

dengan sendirinya muncul ke permukaan.  

3. Lemak susu kambing lebih mudah dicerna.  

4. Curd proteinnya lebih lunak sehingga memungkinkan untuk dibuat keju yang 

spesial.  

5. Susu kambing mengandung kalsium, fosfor, vitamin A, E, dan B kompleks 

yang tinggi  

Menurut Munir (2009), ciri fisik susu kambing murni yang dalam keadaan 

baik adalah sebagai berikut :  

1. Bila kondisi beku (-18ºC), susu harus terlihat berwarna kekuning-kuningan 

yang menandakan kandungan kalsiumnya tinggi. 

2. Mudah cair dalam suhu ruang (kandungan air rendah). 

3. Mudah diremas setelah dikeluarkan 30 menit dari freezer.  

4. Aroma susu tercium dengan rasa sedikit manis dan gurih. 
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5. Krim susu dengan air menyatu dan tidak pecah atau menggumpal. 

6. Bau khas kambing tidak tercium menyengat. 

Kandungan gizi susu kambing berbeda dengan susu sapi dan ASI. 

Perbedaan yang mengakibatkan susu kambing mempunyai karakteristik yang 

spesifik ialah kandungan lemak. Lemak susu kambing mempunyai sifat yang 

mudah dicerna daripada susu sapi, karena diameter globula lemak susu kambing 

lebih kecil (Devendra, 1980). Kadar lemak susu kambing di peternakkan Umban 

Sari sebesar 6,27% (Zain, 2013). Kadar lemak dipengaruhi oleh asam asetat yang 

berasal dari hijauan (Ace dan Wahyuningsih, 2010; Ramadhan et al, 2013). 

Protein dari susu kambing memiliki keistimewaan, yaitu lebih mudah dicerna 

(Jenness, 1980). 

Penggunaan susu sapi sering menimbulkan terjadinya intolerance 

contohnya lactose-intolerance maupun protein-intolerance. Lactose-intolerance 

atau ketidakmampuan mencerna laktosa itu terjadi karena seseorang tidak dapat 

memproduksi enzim beta-galaktosidase oleh sel epitel usus halus akibat kelainan 

genetik. Sedangkan protein-intolerance disebabkan laktoglobulin yang 

merupakan protein penyebab utama yang dapat menjadi antigen yang kuat 

(Winarno, 2007). Oleh sebab itu, susu kambing dapat menjadi pilihan bagi 

penderita intolerance karena kandungan laktosanya yang lebih rendah dan lebih 

mudah dicerna dibandingkan susu sapi sehingga tidak menimbulkan diare bagi 

penderita lactose-intolerance. Susu kambing juga tidak mengandung beta-

laktoglobulin sehingga dapat dikonsumsi oleh penderita protein-intolerance. 

Senyawa alergen itu merupakan pemicu reaksi alergi seperti asma, bendungan 

saluran pernapasan, infeksi radang telinga, eksim, kemerahan pada kulit, dan 
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gangguan pencernaan makanan. Susu kambing juga mengandung flourin. 

Kandungan flourin yang terdapat pada susu kambing berkisar antara 10 sampai 

100 kali lebih besar dibandingkan susu sapi. Kandungan flourin bermanfaat 

sebagai antiseptik alami dan dapat membantu menekan pembiakan bakteri di 

dalam tubuh (Yudi, 2009). 

2.5 Pisang Kepok (Musa paradisiaca formatypica) 

Pisang kepok (Musa paradisiaca forma typica) merupakan jenis pisang 

olahan yang paling sering diolah terutama dalam olahan pisang goreng dalam 

berbagai variasi, sangat cocok diolah menjadi keripik, buah dalam sirup, aneka 

olahan tradisional, dan tepung. Pisang dapat digunakan sebagai alternatif pangan 

pokok karena mengandung karbohidrat yang tinggi, sehingga dapat menggantikan 

sebagian konsumsi beras dan terigu. Pisang kepok memiliki kulit yang sangat 

tebal dengan warna kuning kehijauan dan kadang bernoda cokelat, serta daging 

buahnya manis. Pisang kepok tumbuh pada suhu optimum untuk pertumbuhannya 

sekitar 27
o
C dan suhu maksimum 38

o
C. Bentuk buah pisang kepok agak gepeng 

dan bersegi. Ukuran buahnya kecil, panjangnya 10-12 cm dan beratnya 80-120 

gram. Pisang kepok memiliki warna daging buah putih dan kuning (Prabawati 

dkk., 2008). 

Menurut Medanense (2011), klasifikasi pisang kepok, adalah sebagai berikut:  

Kingdom : Plantae  

Divisi : Spermatophyta  

Class : Monocotyledoneae  

Ordo : Zingiberales  

Famili : Musaceae  
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Genus : Musa  

Spesies : Musa paradisiaca. L. 

 Nama Lokal : Pisang Kepok 

Pisang kepok termasuk pisang berkulit tebal dengan kulit berwarna kuning 

apabila sudah matang. Satu tandan terdiri dari 10-16 sisir dengan berat 14-22 kg. 

Setiap sisir terdapat ± 20 buah (Lubis, 2011). Perubahan kimia yang sangat 

menonjol pada saat proses pematangan buah pisang adalah perubahan pati 

menjadi gula. Kandungan pati pada buah pisang masih muda lebih dominan. Saat 

buah pisang sudah matang, sebagian besar kandungan pati akan berubah menjadi 

sukrosa, glukosa, dan fruktosa, serta sejumlah kecil maltosa. Kadar pati serentak 

turun dari 20% pada daging buah hijau menjadi 1-2% pada daging buah matang 

(Setiakawan, 2012). 

2.6 Abu Daun Pisang Kepok Kering 

Daun pisang kering atau klaras merupakan salah satu bagian dari pohon 

pisang yang jarang diperhatikan keberadaannya. Pemanfaatan daun pisang kering 

dapat mengurangi limbah pertanian. Pemanfaatan daun pisang kering biasa 

digunakan sebagai pewarna hitam karena kandungan karbonnya yang cukup 

tinggi. Masyarakat sering memanfaatkan hal tersebut untuk membuat makanan 

tradisional cenil yang berwarna hitam. Proses pembuatan pewarna sangat 

sederhana hanya dengan membakar daun pisang kering menjadi arang, dilarutkan 

dalam air maka produk pewarna hitam sudah dapat dihasilkan. Pembuatan 

pewarna alami sumbernya sangat banyak tidak perlu ditambah pewarna kimia, 

pewarna tekstil yang membahayakan kesehatan bagi tubuh manusia. 
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Abu merupakan zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. 

Kandungan abu dan komposisinya tergantung pada macam bahan dan cara 

pengabuannya. Kadar abu ada hubungannya dengan kandungan mineral suatu 

bahan (Sudarmadji dkk., 1996). 

Abu adalah sisa pembakaran sempurna dari suatu bahan. Pembakaran 

sempurna terhadap suatu bahan pada suhu 500 - 600
o 

C selama beberapa waktu 

akan membuat senyawa organik yang terkandung di dalamnya menguap, 

sedangkan sisanya yang tidak menguap merupakan abu. Didalam abu terkandung 

campuran dari berbagai oksida mineral sesuai dengan jenis mineral yang 

terkandung di dalam bahan (Kamal 1994). Unsur dalam bentuk oksidanya antara 

lain: natrium oksida (Na2O), kalium oksida (K2O), magnesium oksida (MgO), 

seng oksida (ZnO), besi oksida (Fe2O3), silikon oksida (SiO2), dan fosfor oksida 

(P2O5) (Mappiratu 1985). Apabila abu dilarutkan dalam air maka sebagian unsur 

yang terkandung di dalamnya akan larut dan dapat dipisahkan berdasarkan sifat 

kelarutannya dalam air. Unsur yang mempunyai bentuk oksida basa akan berubah 

menjadi basa, sedangkan unsur yang mempunyai bentuk oksida asam akan 

berubah menjadi asam (Mappiratu 1985). 

Tabel 5. Komposisi Kimia Abu Daun Pisang 

Komponen Komposisi Abu Daun Pisang (%) 

Silicon dioksida (SiO2) 48,7 

Besi Oksida (Fe2O2) 1,4 

Aluminium Oksida (Al2O2) 2,6 

Sodium Oksida (Na2O) 0,21 

Loss Of Ignition (LOI) 5,06 

Sumber : Kanning R.C, et al,. (2014) 

 


