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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jahe 

2.1.1 Tanaman Jahe 

Jahe merupakan salah satu rempah-rempah yang telah dikenal luas oleh 

masyarakat. Selain sebagai penghasil flavor dalam berbagai produk pangan, jahe 

juga dikenal mempunyai khasiat menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti 

masuk angin, batuk dan diare. Beberapa komponen bioaktif dalam ekastrak jahe 

antara lain (6)-gingerol, (6)-shogaol, diarilheptanoid dan curcumin mempunyai 

aktivitas antioksidan yang melebihi tokoferol (Zakaria et al., 2000).  

Jahe merupakan tanaman obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu. 

Jahe berasal dari Asia Pasifik yang tersebar dari India sampai Cina. Oleh karena itu 

kedua bangsa ini disebut-sebut sebagai bangsa yang pertama kali memanfaatkan  

jahe terutama sebagai bahan minuman, bumbu masak dan obat-obatan tradisional. 

Jahe termasuk dalam suku temu-temuan (Zingiberaceae), se-famili dengan temu-

temuan lainnya seperti temu lawak (Cucuma xanthorrizha), temu hitam (Curcuma 

aeruginosa), kunyit (Curcuma domestica), kencur(Kaempferia galanga), lengkuas 

(Languas galanga) dan lain-lain. Nama daerah jahe antara lain halia (Aceh), beeuing 

(Gayo), bahing (Batak Karo), sipodeh (Minangkabau), jahi (Lampung), jahe (Sunda), 

jae (Jawa dan Bali), jhai (Madura), melito (Gorontalo), geraka (Ternate).  (Muhlisah 

F, 2005). 

Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negara kita. Jahe 

merupakan salah satu rempah-rempah penting. Rimpangnya sangat luas dipakai, 

antara lain sebagai bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan seperti roti, 

kue, biskuit, kembang gula dan berbagai minuman. Jahe juga digunakan dalam 

industri obat, minyak wangi dan jamu tradisional. Jahe muda dimakan sebagai 
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lalapan, diolah  menjadi asinan dan acar. Disamping itu, karena dapat memberi efek 

rasa panas dalam  perut, maka jahe juga digunakan sebagai bahan minuman seperti 

bandrek, sekoteng dan sirup (Anonim,2009). 

Jahe yang nama ilmiahnya Zingiber officinale sudah tidak asing bagi kita, 

baik sebagai bumbu dapur maupun obat-obatan. Begitu akrabnya kita, sehingga tiap 

daerah di Indonesia mempunyai sebutan sendiri-sendiri bagi jahe. Nama-nama 

daerah jahe tersebut antara lain halia (Aceh), bahing (Batak karo), sipadeh atau 

sipodeh (Sumatera Barat), jahi (Lampung), jae (Jawa), jahe (sunda), jhai (Madura), 

pese (Bugis) lali (Irian). 

Jahe tergolong tanaman herba, tegak, dapat mencapai ketinggian  40–100 cm 

dan dapat berumur tahunan. Batangnya berupa batang semu yang tersusun dari 

helaian daun yang pipih memanjang dengan ujung lancip. Bunganya terdiri dari 

tandan  bunga yang berbentuk kerucut dengan kelopak berwarna putih kekuningan. 

Akarnya sering disebut rimpang jahe berbau harum dan berasa pedas. Rimpang 

bercabang tak teratur, berserat kasar, menjalar mendatar. Bagian dalam berwarna 

kuning pucat (Windono,dkk.2002). 

2.1.2 Varietas Jahe 

Menurut Navvaro (2002), jahe dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan 

ukuran, bentuk dan warna rimpangnya. Umumnya dikenal 3 varietas jahe, yaitu : 

a. Jahe putih/kuning besar atau disebut juga jahe gajah atau jahe badak rimpangnya 

lebih besar dan gemuk, ruas rimpangnya lebih menggembung dari kedua varietas 

lainnya. Jenis jahe ini bias dikonsumsi baik saat berumur muda maupun berumur tua, 

baik sebagai jahe segar maupun jahe olahan. 

b. Jahe putih/kuning kecil atau disebut juga jahe sunti atau jahe emprit ruasnya kecil, 

agak rata sampai agak sedikit menggembung. Jahe ini selalu dipanen setelah 
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berumur tua. Kandungan minyak atsirinya lebih besar dari pada jahe gajah, sehingga 

rasanya lebih pedas, disamping seratnya tinggi. Jahe ini cocok untuk ramuan obat-

obatan, atau untuk diekstrak oleoresin dan minyak atsirinya. 

Komposisi setiap komponen berbeda-beda berdasarkan varietas, iklim, curah 

hujan dan topografi atau kondisi lahan. Komposisi kimia jahe dapat dilihat pada  

Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi kimia jahe per 100 gram (edible portion). 

Komponen Jumlah 

Air (g) 

Energi (Kcal) 

Prorein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Serat Kasar (g) 

Total Abu (g) 

Kalsium (mg) 

Besi (mg) 

Magnesium (mg) 

Phospor (mg) 

Potasium (mg) 

Sodium (mg) 

Seng (mg) 

Niasin (mg) 

Vitamin A (IU) 

9,4 

347 

9,1 

6 

70,8 

5,9 

4,8 

116 

12 

184 

148 

1342 

32 

5 

5 

147 

Sumber : Farrel, (1995) 

Setiap jenis jahe memiliki perbedaan penggunaan yang disesuaikan dengan 

karakteristik masing-masing varietas. Jahe besar lebih banyak digunakan untuk 

masakan, minuman, permen dan asinan. Jahe kecil banyak digunakan sebagai 

penyedap rasa pada makanan dan minuman. Jahe merah yang mempunyai 

keunggulan dari segi kandungan senyawa kimia lebih banyak digunakan sebagai 

bahan baku obat (Herlina et al., 2002). 

Jahe mempunyai banyak keunggulan terutama ditinjau dari segi kandungan 

senyawa kimia dalam rimpang dimana terdiri dari zat gingerol, oleoresin, dan 

minyak atsiri yang tinggi sehingga lebih banyak digunakan sebagai obat. Sifat khas 

jahe disebabkan oleh adanya minyak atsiri dan oleoresin. Jahe juga mengandung 
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beberapa komponen kimia lain seperti air, pati, minyak atsiri, oleoresin, serat kasar 

dan abu (Koswara,1995). 

Herlina et al (2002), menyatakan bahwa kandungan minyak atsiri dan 

oleoresin yang tinggi pada rimpang jahe menyebabkan jahe memiliki peranan 

penting dalam dunia pengobatan.  

2.1.2.1 Jahe Gajah(Zingiber officinale var. officinale) 

Varietas jahe ini banyak ditanam di masyarakat dan dikenal dengan nama 

Zingiber officinale var. officinale. Batang jahe gajah berbentuk bulat, berwarna hijau  

muda, diselubungi pelepah daun, sehingga agak keras. Tinggi tanaman 55.88-88,38 

cm. Daun tersusun secara berselang-seling dan teratur, permukaan daun bagian atas 

berwarna hijau muda jika dibandingkan dengan bagian bawah. Luas daun 24.87 - 

27.52 cm
2
 dengan ukuran panjang 17.42-21.99 cm, lebar 2.00 - 2.45 cm, lebar tajuk 

antara 41.05 - 53.81 cm dan jumlah daun dalam satu  tanaman 25-31 lembar. 

(Herlina et al., 2002). 

Ukuran rimpangnya lebih besar dan gemuk jika dibandingkan jenis jahe 

lainnya. Jika diiris rimpang berwarna putih kekuningan. Berat rimpang berkisar 

0.18-1.04 kg dengan panjang 15.83-32.75 cm, ukuran tinggi 6.02-12.24 cm. Ruas 

rimpangnya lebih menggembung dari kedua varietas lainnya. Jenis jahe ini bisa 

dikonsumsi baik saat berumur muda maupun berumur tua, baik sebagai jahe segar 

maupun jahe olahan. Akar jahe gajah ini memiliki serat yang sedikit lembut dengan 

kisaran panjang akar 4.53-6.30cm dan diameter mencapai kisaran 4.53-6.30 mm. 

Rimpang  memiliki aroma yang kurang tajam dan rasanya kurang pedas. Kandungan 

minyak atsiri pada jahe gajah 0.82-1.66%, kadar pati 55.10%, kadar serat 6.89% dan 

kadar abu 6.6-7,5%.(Herlina et al., 2002). 
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Jahe gajah diperdagangkan sebagai rimpang segar setelah dipanen pada umur 

8-9 bulan. Rimpang tua ini padat berisi. Ukuran rimpangnya 150-200 gram/rumpun. 

Ruasnya utuh; daging rimpangnya cerah; bebas luka dan bersih dari batang semu, 

akar, serangga tanah dan kotoran yang melekat (Rukmana, 2000). 

2.1.2.2 Jahe Emprit (Zingiber officinale var. Rubrum)  

Jahe emprit (Zingiber officinale var. Rubrum) merupakan salah satu jenis 

jahe yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku obat-obatan. Hal ini dikarenakan 

rimpang jahe emprit berserat lembut beraroma tajam, dan berasa pedas meskipun 

ukuran rimpang kecil. Rimpang jahe emprit juga mengandung gizi cukup tinggi, 

antara lain 58% pati, 8% protein, 3-5% oleoresin dan 1-3% minyak atsiri (Rukmana, 

2000). 

Jahe ini dikenal dengan nama Latin Zingiber officinale var. rubrum, memiliki 

rimpang dengan bobot berkisar antara 0.5-0.7 kg/rumpun. Struktur rimpang kecil-

kecil dan berlapis. Daging rimpang berwarna putih kekuningan. Tinggi rimpangnya 

dapat mencapai 11 cm dengan panjang antara 6-30 cm dan diameter antara 3.27-4.05 

cm. Ruasnya kecil, agak rata sampai agak sedikit menggembung. Jahe ini selalu 

dipanen setelah berumur tua. Akar yang keluar dari rimpang berbentuk bulat. 

Panjang dapat mencapai 26 cm dan diameternya berkisar antara 3.91-5.90 cm. Akar 

yang banyak dikumpulkan dari satu rumpun dapat mencapai 70 g lebih banyak dari 

akar jahe besar. Tinggi tanaman jika diukur dari permukaan tanah sekitar 40-60 cm 

sedikit lebih pendek dari jahe besar. Bentuk batang bulat dan warna batang hijau 

muda hampir sama dengan jahe besar, hanya penampilannya lebih ramping dan 

jumlah batangnya lebih banyak. (Herlina et al., 2002). 

Aplikasi Penelitian mengenai jahe sejauh ini lebih banyak pada analisis 

kandungan dan khasiatnya. Penelitian tersebut antara lain yaitu minyak atsiri dari 
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varietas rimpang jahe segar dan kering. Pengaruh air perasan rimpang jahe terhadap 

toksisitas akut propanolol dan kindin pada mencit. Pemanfatan oleoresin jahe 

(zingiber offcinale) untuk mengatasi kelainan antioksidan intrasel superoxide 

dismustase (SOD) hati tikus di bawah kondisi stress. (Wresdiyati dkk., 2005). 

2.1.3 Komponen Kimia Jahe 

Menurut Kesumaningati (2009), Kandungan rimpang jahe terdiri dari dua 

komponen yaitu :  

1. Volatile oil (minyak menguap) 

Biasa disebut minyak atsiri merupakan komponen pemberi aroma yang  khas 

pada jahe, umumnya larut dalam pelarut organik dan tidak larut dalam air. Minyak 

atsiri merupakan salah satu dari dua komponen utama minyak jahe. Jahe kering 

mengandung minyak atsiri 1-3%, sedangkan jahe segar yang tidak dikuliti 

kandungan minyak atsiri lebih banyak dari jahe kering. Bagian tepi dari umbi atau di 

bawah kulit pada jaringan epidermis jahe mengandung lebih banyak minyak atsiri 

dari bagian tengah demikian pula dengan baunya. Kandungan minyak atsiri juga 

ditentukan umur panen dan jenis jahe. Pada umur panen muda, kandungan minyak 

atsirinya tinggi. Sedangkan pada umur tua, kandungannya pun makin menyusut 

walau baunya semakin menyengat. 

2. Non-volatile oil (minyak tidak menguap)  

Biasa disebut oleoresin salah satu senyawa kandungan jahe yang sering 

diambil, dan komponen pemberi rasa pedas dan pahit. Sifat pedas tergantung dari 

umur panen, semakin tua umurnya semakin terasa pedas dan pahit. Oleoresin 

merupakan minyak berwarna coklat tua dan mengandung minyak atsiri 15-35% yang 

diekstraksi dari bubuk jahe. Kandungan oleoresin dapat menentukan jenis jahe. Jahe 

rasa pedasnya tinggi, seperti jahe emprit, mengandung oleoresin yang tinggi dan 
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jenis jahe badak rasa pedas kurang karena kandungan oleoresin sedikit. Jenis pelarut 

yang digunakan, pengulitan serta proses pengeringan dengan sinar matahari atau 

dengan mesin mempengaruhi terhadap banyaknya oleoresin yang dihasilkan. 

Tabel 2. Komponen Volatil dan Non-volatil Rimpang Jahe 

Fraksi Komponen 

Volatile 

 

 

 

 

 

 

 

Non-volatile 

(-)-zingeberene, (+)-ar-curcumene, (-)-β-

sesquiphelandrene, 

-pinene, bornyl acetat, borneol, 

camphene,-bisaboline, -cymene, 

cineol, cumene, β-elemene, farnesene, β-

phelandrene, geraneol, limonene, linalool, 

myrcene, β-pinene, sabinene. 

 

Gingerol, shogaol, gingediol, 

gingediasetat, Gingerdion, 

Gingerenon. 

 

 

Sumber : WHO Monographs on selected medicinal plants Vol 1,1999 

 

Kandungan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tanaman jahe 

terutama golongan flavonoida, fenolik, terpenoida, dan minyak atsiri (Benjelalai, 

1984). Senyawa fenol jahe merupakan bagian dari komponen oleoresin, yang 

berpengaruh dalam sifat pedas jahe sedangkan senyawa terpenoida adalah 

merupakan komponen-komponen tumbuhan yang mempunyai bau, dapat diisolasi 

dari bahan nabati dengan penyulingan minyak atsiri. Monoterpenoid merupakan 

biosintesa senyawa terpenoida, disebut juga senyawa “essence” dan memiliki bau 

spesifik. Senyawa monoterpenoid banyak dimanfaatkan sebagai antiseptik, 

ekspektoran, spasmolitik, sedative, dan bahan pemberi aroma makanan dan parfum. 

(Kesumaningati, 2009). 

2.2 Senyawa Antioksidan 

2.2.1  Definisi dan Peranan Antioksidan 

Antioksidan adalah senyawa yang melindungi senyawa atau jaringan dari 

efek destruktif jaringan oksigen (Swarth, 2004). Sedangkan menurut Sri 
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Kumalaningsih (2006), antioksidan adalah senyawa yang mempunyai struktur 

rmolekul yang dapat memberikan elektronnya kepada molekul radikal bebas dan 

dapat memutus reaksi berantai dari radikal bebas. 

Antioksidan merupakan substansi nutrisi maupun non-nutrisi yang 

terkandung dalam bahan pangan, yang mampu mencegah atau memperlambat 

terjadinya kerusakan oksidatif dalam tubuh. Antioksidan merupakan senyawa 

pemberi elektron (elektron donor) atau reduktan/reduktor. Antioksidan mampu 

menghambat reaksi oksidasi dengan cara mengikat radikal bebas dan molekul yang 

sangat reaktif sehingga kerusakan sel dapat dicegah. Senyawa ini mempunyai berat 

molekul kecil tapi mampu menginaktivasi reaksi oksidasi dengan mencegah 

terbentuknya radikal (Winarsi, 2007). Antioksidan merupakan zat yang dapat 

menunda, memperlambat dan mencegah terjadinya proses oksidasi. Antioksidan 

sangat bermanfaat bagi kesehatan dan berperan penting dalam mempertahankan 

mutu produk pangan (Tamat et al.,2007) 

Tubuh manusia mempunyai sistem antioksidan yang diproduksi secara 

kontinue untuk menangkal atau meredam radikal bebas, seperti enzim superoksida 

dismutase (SOD), katalase dan glutation peroksidase. Bila jumlah senyawa radikal 

bebas melebihi jumlah antioksidan alami dalam tubuh maka radikal bebas akan 

menyerang komponen lipid, protein dan DNA. Sehingga tubuh kita membutuhkan 

asupan antioksidan yang mampu melindungi tubuh dari serangan radikal bebas 

tersebut (Prakash, 2001; Winarsi, 2007; Hapsari, 2008). 

Radikal bebas (free radical) merupakan salah satu bentuk senyawa yang 

mempunyai elektron tidak berpasangan (Winarsi, 2007). Adanya elektron tidak 

berpasangan menyebabkan senyawa tersebut sangat reaktif mencari pasangan. 

Radikal bebas ini akan merebut elektron dari molekul lain yang ada di sekitarnya 
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untuk menstabilkan diri. Radikal bebas erat kaitannya dengan kerusakan sel, 

kerusakan jaringan, dan proses penuaan. Radikal bebas juga dapat mengubah suatu 

molekul menjadi suatu radikal (Tamat et al., 2007).  

Radikal bebas akan menyerang biomakromolekul penting dalam tubuh 

seperti komponen penyusun sel, yaitu protein, asam nukleat, lipid dan polisakarida. 

Target utama radikal bebas adalah protein, asam lemak tak jenuh dan lipoprotein 

serta DNA termasuk polisakaridanya. Asam lemak tak jenuh adalah yang paling 

rentan. Radikal bebas akan merusak lemak tak jenuh ganda pada membran sel 

sehingga dinding sel menjadi rapuh, merusak pembuluh darah dan menimbulkan 

aterosklerosis. Radikal bebas juga merusak basa DNA sehingga mengacaukan sistem 

informasi genetika dan membentuk sel kanker. Jaringan lipid juga akan dirusak oleh 

senyawa radikal bebas sehingga terbentuk peroksida dan menimbulkan penyakit 

degeneratif (Winarsi, 2007).  

Serangan  radikal bebas terhadap molekul sekelilingnya dapat menyebabkan 

reaksi berantai dan kemudian menghasilkan senyawa radikal baru. Hal ini akan 

menimbulkan kerusakan sel atau jaringan, penyakit degeneratif hingga kanker. 

Berbagai gangguan akibat kerja radikal bebas adalah gangguan fungsi sel, kerusakan 

struktur sel, molekul yang tidak teridentifikasi oleh sistem imun bahkan mutasi. 

Semua gangguan tersebut memicu timbulnya berbagai macam penyakit (Sadikin, 

2001). 

Secara umum, tahapan reaksi pembentukan reaksi radikal bebas melalui 3 

tahapan reaksi yaitu inisiasi, propagasi dan terminasi. Tahap inisiasi merupakan awal 

pembentukan radikal bebas, tahap propagasi merupakan pemanjangan rantai dan 

tahap terminasi merupakan bereaksinya senyawa radikal dengan radikal lain atau 

dengan penangkap radikal sehingga potensi propagasinya rendah.  
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Reaktivitas radikal bebas dapat dihambat dengan cara mencegah (prevention) 

atau menghambat (inhibition) pembentukan radikal bebas baru, menginaktivasi 

(inactivation) atau menangkap radikal bebas (free radical scavenger) dan memotong 

propagasi (pemutusan rantai), memperbaiki (repaire) kerusakan yang diakibatkan 

oleh radikal bebas (Sadikin, 2001). 

Antioksidan merupakan substansi penting yang mampu melindungi tubuh dari 

serangan radikal bebas dan meredamnya. Konsumsi antioksidan dalam jumlah 

memadai mampu menurunkan resiko terkena penyakit degeneratif seperti 

kardiovaskuler, kanker, aterosklerosis, osteoporosis dan lain-lain. Konsumsi 

makanan yang mengandung antioksidan dapat meningkatkan status imunologi dan 

menghambat timbulnya penyakit degeneratif akibat penuaan. Kecukupan antioksidan 

secara optimal dibutuhkan oleh semua kelompok umur (Winarsi, 2007).  

Menurut Kartikawati (1999), terdapat tiga macam mekanisme kerja antioksidan 

pada radikal bebas, yaitu: 

A. Antioksidan primer yang mampu mengurangi pembentukan radikal bebas baru 

dengan cara memutus reaksi berantai dan mengubahnya menjadi produk yang 

lebih stabil. Contohnya adalah superoskida dismutase (SOD), glutation 

peroksidase, dan katalase yang dapat mengubah radikal superoksida menjadi 

molekul air. 

B. Antioksidan sekunder berperan mengikat radikal bebas dan mencegah 

amplifikasi senyawa radikal. Beberapa contohnya adalah vitamin A 

(betakaroten), vitamin C, vitamin E, dan senyawa fitokimia. 

C. Antioksidan tersier berperan dalam mekanisme biomolekuler, seperti 

memperbaiki kerusakan sel dan jaringan yang disebabkan radikal bebas. 
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Menurut Ardiansyah (2007), sumber-sumber antioksidan dapat 

dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu antioksidan sintetik (antioksidan yang 

diperoleh dari hasil sintesis reaksi kimia) dan antioksidan alami (antioksidan hasil 

ekstraksi bahan alami). Antioksidan alami dalam makanan dapat berasal dari (a) 

senyawa antioksidan yang sudah ada dari satu atau dua komponen makanan, (b) 

senyawa antioksidan yang terbentuk dari reaksi-reaksi selama proses pengolahan, (c) 

senyawa antioksidan yang diisolasi dari sumber alami dan ditambahkan ke dalam 

makanan sebagai bahan tambahan pangan. 

Berdasarkan sumbernya, antioksidan terbagi menjadi antioksidan alami dan 

antioksidan buatan. Antioksidan sintetik seperti BHA (Butil Hidroksi Anisol),BHT 

(Butil Hidroksi Toluen), PG (Propil Galat), dan TBHQ (tert-butil Hidrokuinon) 

dapat meningkatkan terjadinya karsinogenesis (Amarowicz et al., 2000) sehingga 

penggunaan antioksidan alami mengalami peningkatan.  

Menurut Elvina Karyadi (2006), contoh antioksidan alami adalah vitamin E, 

vitamin C, β-karoten, bilirubin, dan albumin. Mekanisme kerja antioksidan memiliki 

dua fungsi. Fungsi pertama merupakan fungsi utama dari antioksidan yaitu sebagai 

pemberi atom hidrogen. Antioksidan (AH) yang mempunyai fungsi utama tersebut 

sering disebut sebagai antioksidan primer. Senyawa ini dapat memberikan atom 

hidrogen secara cepat ke radikal lipida atau mengubahnya ke bentuk lebih stabil, 

sementara turunan radikal antioksidan tersebut memiliki keadaan lebih stabil 

dibanding radikal lipida. Fungsi kedua merupakan fungsi sekunder antioksidan, yaitu 

memperlambat laju autooksidasi dengan mekanisme pemutusan rantai autooksidasi 

dengan mengubah radikal lipida ke bentuk lebih stabil (Ardiansyah, 2007).  

Aktivitas antioksidan dapat diukur dengan berbagai cara, antara lain dengan 

pengujian DPPH Radical Scavenging Methode, pengujian aktivitas penghambatan 
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pembentukan peroksida, pengujian aktivitas antioksidan dengan metode pemucatan 

β-karoten, TBA, Weight Gain Methode dan pengujian aktivitas antioksidan dengan 

ujidiena terkonjugasi. Uji DPPH merupakan uji untuk melihat aktivitas ekstrak 

antioksidan dalam menangkap radikal bebas.  

Menurut Osawa dan Namiki (1981dalam Anis Dzakiyyah, 1994), prinsip 

pengujian dengan metode DPPH ini adalah reaksi antara radikal bebas DPPH dengan 

hidrogen. Ekstrak antioksidan merupakan donor hidrogen dan akan menangkap 

radikal DPPH. Larutan DPPH berwarna ungu. Intensitas warna ungu akan menurun 

ketika radikal DPPH berikatan dengan hidrogen. Semakin kuat aktivitas antioksidan 

sampel, maka semakin besar penurunan intensitas warna ungu. Penurunan intensitas 

warna ungu diukur dengan mengukur absorbansinya pada panjang gelombang 515 

nm. 

DPPH merupakan radikal yang mempunyai struktur kimia sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Molekul DPPH (Dzakiyyah, 1994). 

 

DPPH merupakan radikal sintetik yang stabil serta larut dalam pelarut polar 

seperti metanol dan etanol. Selain dengan DPPH, daya antioksidan juga dapat 

ditentukan dengan metode linoleat-tiosianat. Hasil daya antioksidan pada sampel 

yang diuji dibandingkan dengan pembanding vitamin E 1% yang sudah diketahui 

sebagai antioksidan (Rohman, 2005). 
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2.2.2  Antioksidan Pada Jahe 

   Menurut Sofia (2007), antioksidan terbagi menjadi antioksidan enzim dan 

vitamin. Antioksidan enzim meliputi superoksida dismutase, katalase, dan glutation 

peroksidase. Antioksidan vitamin lebih populer sebagai antioksidan dibandingkan 

enzim. Antioksidan vitamin mencakup alfa tokoferol (vitamin E), beta karoten, dan 

asam askorbat (Vitamin C).  

Secara umum pengertian antioksidan adalah senyawa yang mampu menangkal 

atau meredam efek negatif oksidan dalam tubuh, bekerja dengan cara mendonorkan 

satu elektronnya kepada senyawa yang bersifat oksidan sehingga aktifitas senyawa 

oksidan tersebut dapat dihambat (Winarsih, 2007). 

 Antioksidan dikelompokkan menjadi dua, yaitu antioksidan enzimatis dan 

antioksidan non-enzimatis.  

1. Antioksidan enzimatis 

Antioksidan enzimatis merupakan antioksidan endogenus, yang termasuk 

didalamnya adalah enzim Superoksida Dismutase (SOD), katalase, Glutation 

Peroksidase (GSH-PX), serta Glutation Reduktase (GSH-R) (Mates JM, 1999; 

Tuminah, 2000). Sebagai antioksidan, enzim-enzim ini bekerja menghambat 

pembentukan radikal bebas, dengan cara memutuskan reaksi berantai (polimerisasi), 

kemudian mengubahnya menjadi produk yang lebih stabil, sehingga antioksidan 

kelompok ini disebut juga chain-breaking-antioxidant (Winarsih, 2007).  

Enzim katalase dan glutation peroksidase bekerja dengan cara mengubah 

H2O2 menjadi H2O dan O2 sedangkan SOD bekerja dengan cara mengkatalisis reaksi 

dismutasi dari radikal anion superoksida menjadi H2O2 (Langseth L, 1995; Winarsih 

2007).  

2. Antioksidan Non-enzimatis.  
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Antioksidan non-enzimatis disebut juga antioksidan eksogenus, antioksidan 

ini bekerja secara preventif, dimana terbentukanya senyawa oksigen reaktif dihambat 

dengan cara pengkelatan metal, atau dirusak pembentukannya (Winarsih, 2007). 

Antioksidan non-enzimatis bisa didapat dari komponen nutrisi sayuran, buah dan 

rempah-rempah. Komponen yang bersifat antioksidan dalam sayuran, buah dan 

rempah-rempah misalnya jahe yang meliputi vitamin C, vitamin E, β-karoten, 

flavonoid, isoflavon, flavon, antosianin, katekin dan isokatekin (Kahkonen et 

al.,1999).  

Senyawa-senyawa fitokimia ini membantu melindungi sel dari kerusakan 

oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Antioksidan alami di dalam makanan 

dapat berasal dari senyawa antioksidan yang sudah ada dari satu atau dua komponen 

makanan, senyawa antioksidan yang terbentuk dari reaksi-reaksi selama proses 

pengolahan dan yang ketiga adalah senyawa antioksidan yang diisolasi dari sumber 

alami dan ditambahkan ke makanan sebagai bahan tambahan pangan 

(Kumalaningsih, 2006). 

Hasil penelitian Kikuzaki dan Nakatani (1993), menunjukkan bahwa 

senyawa aktif non volatil fenol seperti gingerol, shogaol dan zingeron, yang terdapat 

pada jahe terbukti memiliki kemampuan sebagai antioksidan. Sebagai antioksidan, 

senyawa fenol jahe diharapkan dapat menghambat radikal bebas atau turunan-

turunan oksigen (reactive oxygen spesies, ROS) seperti radikal superoksida, singlet 

oksigen, hidrogen peroksida, peroksida lemak, radikal alkosil, radikal peroksil dan 

radikal hidroksil, sehingga dapat melindungi sel dari kerusakan oksidatif, 

mengurangi proses penuaan, mencegah penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes 

militus dan kanker. 
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Beberapa penelitian telah membuktikan jahe memiliki aktivitas antioksidan 

yang sangat kuat. Kandungan senyawa jahe yang berpengaruh dalam aktivitas 

antioksidan juga telah ditemukan dan beberapa diantaranya telah diidentifikasi.   

Pada penelitian oleh Fugio et al.,2002, mengenai data In Vitro sifat 

antioksidan komponen jahe, ditemukan komponen shogaol dan zingibereneyang 

memperlihatkan aktivitas antioksidan yang kuat. Fugio juga menyimpulkan bahwa 

aktivitas antioksidan ini tergantung pada struktur rantai samping dan pola substitusi 

cincin benzene. Selanjutnya penelitian dilanjutkan oleh Tsushida et al,.ditemukan 12 

komponen pada jahe yang memiliki aktivitas antioksidan lebih tinggi dibanding α-

tokoferol. Dari 12 komponen tersebut, aktivitas antioksidan jahe terutama 

dipengaruhi oleh komponen gingerol dan heksahidrokurkumen. Tsuhida juga 

membuktikan bahwa salah satu komponen fenolik antioksidan jahe, yakni shogaol 

merupakan komponen dengan aktivitas antioksidan yang tinggi. 

Menurut Hernani dan Monoharjo (2005),kandungan kimia masing-masing 

jenis jahe berbeda, diantaranya adalahsenyawa fenolik seperti shagaol dan gingerol, 

seskuiterpen, zingiberen, zingiberol, kukumen, sesquiphellandran, zingeron, 6-

dehidrogingerdion, ginger-glikolipid, dan asam organik (asam laurat, palmitat, oleat, 

linoleat, dan stearate). 

Menurut Tsai dkk. (2005) senyawa yang berperan sebagai antioksidan dalam 

jahe adalah substansi fenol. Negri (2005) menyatakan bahwa komponen aktif 

hipoglisemik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan adalah terpenoid, alkaloid, 

cumarin, flavonoid, dan capsaicin. Antioksidan yang berasal dari jahe adalah 

gingerol, shogaol, alanin, dan lain-lain. Berdasarkan hal-hal tersebut maka diduga 

jahe yang mengandung senyawa fenol yang mempunyai kemampuan mereduksi 

sehingga juga mempunyai antioksidatif dan aktivitas hipoglisemik (Suhaj, 2006). 
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2.3 Senyawa Fenol 

2.3.1 Definisi Senyawa Fenol 

Senyawa Fenol merupakan senyawa yang memiliki sebuah cincin aromatik 

dengan satu atau lebih gugus hidroksil. Senyawa fenol pada bahan pangan dapat 

dikelompokkan menjadi fenol sederhana dan asam fenolat (P-kresol, 3-etil fenol, 

3,4-dimetil fenol, hidroksiquinon, vanillin, asam galat ), turunan asam hidroksi 

sinamat (p-kumarat, kafeat, asam fenolat, dan asam kloregenat), dan flavonoid 

(katekin, proantosianin, antisianidin, flavon, flavonol, dan glikosidanya). Senyawa 

fenol dapat bergabung dengan glukosida, protein, alkaloid dan terpenoid yang 

terdapat dalam rongga sel (Widiyanti, 2009). 

Struktur dasar senyawa fenol terdiri dari cincin aromatik dengan satu gugus 

hidroksil. Komponen dasar ini memiliki rumus kimia C6H5OH, dengan berat 

molekul 94.1. Struktur molekular fenol diperlihatkan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Kimia Fenol (Chemical Roguecc Education, 2005) 

Fenol baik dalam keadaan solid maupun liquid, memiliki titik lebur rendah 

yakni 41˚C. Fenol sedikit larut dalam air, dan kelarutan fenol dalam air bervariasi 

antara suhu 0-65
˚
C. Sebaliknya fenol sangat larut dalam pelarut organik. Fungsi 

utama fenol adalah sebagai desinfektan dan antioksidan (Widiyanti, 2009). 

2.3.2 Senyawa Fenol Pada Jahe 

Senyawa fenol jahe merupakan bagian dari komponen oleoresin, yakni yang 

berpengaruh pada sifat pedas jahe. 10 senyawa fenol yang memiliki sifat 
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antioksidan telah ditemukan dengan percobaan Thin Layer Chromatography  (TLC)  

dan High Performance Liquid Chromatography (HPLC). Kedua percobaan ini 

mampu mengidentifikasi dan  mengetahui kuantitas dari setiap senyawa fenol yang 

terkandung dalam suatu bahan alam. Dari 10 senyawa tersebut baru 5 yang 

teridentifikasi struktur kimianya, yakni (4)-, (6)-, (8)-, dan (10)-gingerol serta (6)-

shogaol dengan menggunakan determinasi berat molekular. Senyawa (6)-gingerol 

merupakan senyawa yang memiliki potensi antioksidan paling besar dibanding 

dengan 9 senyawa lainnya. (Widiyanti, 2009). 

2.4 Proses Ekstraksi 

Proses ekstraksi merupakan tahapan yang penting dalam pembuatan ekstrak 

jahe.Kesempurnaan proses tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

ukuran bahan baku, pemilihan pelarut, waktu proses ekstraksi, suhu ekstraksi dan 

lain-lain (Enymia, 2002). 

Beberapa faktor yang berpengaruh dalam operasi ekstraksi adalah sebagai 

berikut : 

a. Penyiapan bahan sebelum ekstraksi 

Untuk memudahkan proses ekstraksi perlu dilakukan penyiapan bahan baku 

yang meliputi pengeringan bahan dan penggilingan. Sebelum di ekstraksi bahan 

harus dikeringkan dahulu untuk mengurangi kadar airnya dan disimpan pada tempat 

yang kering agar terjaga kelembabannya. Dengan pengeringan yang sempurna akan 

dihasilkan ekstrak oleoresin yang memiliki kemurnian yang tinggi. 

b. Ukuran partikel 

Operasi ekstraksi akan berlangsung dengan baik bila diameter partikel 

diperkecil. Pengecilan ukuran ini akan memperluas bidang kontak antara jahe 

dengan pelarut, sehingga produk ekstrak yang diperoleh pun akan semakin besar. 
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Sebaliknya ukuran padatan yang terlalu halus dinilai tidak ekonomis karena biaya 

proses penghalusannya mahal dan semakin sulit dalam pemisahannya dari larutan. 

c. Pelarut 

Dalam pemilihan jenis pelarut faktor yang perlu diperhatikan antara lain 

adalah daya melarutkan oleoresin, titik didih, sifat racun, mudah tidaknya terbakar 

dan pengaruh terhadap alat peralatan ekstraksi (Gamse, 2002). 

d. Metode yang digunakan 

Ekstraksi oleoresin dapat dilakukan dengan cara antara lain ekstraksi dengan 

cara perkolasi, ekstraksi kontinyu dan ekstraksi cara soklet (batch). Waktu dan suhu 

ekstraksi merupakan hal yang berpengaruh dalam ekstraksi oleoresin jahe ini. 

Semakin lama waktu ekstraksi dan semakin tinggi suhu maka jumlah oleoresin yang 

terekstrak akan semakin banyak (Gaedcke, 2005). 

e. Suhu ekstraksi 

Semakin tinggi suhu maka jumlah oleoresin yang terekstrak pun semakin 

banyak namun juga dapat menyebabkan kerusakan oleoresin yang tidak tahan pada 

suhu di atas 45˚C (Gaedcke, 2005). 

f. Waktu ekstraksi 

Waktu ekstraksi merupakan hal yang berpengaruh dalam ekstraksi oleoresin 

jahe ini. Semakin lama waktu ekstraksi maka semakin banyak pula oleoresin yang 

didapat. Namun waktu yang terlalu lama menyebabkan biaya operasi semakin tinggi. 

g. Proses pemisahan pelarut 

Proses pemisahan pelarut dari hasil ekstraksi bertujuan untuk memisahkan 

pelarut dari ekstrak oleoresin dengan cara distilasi (Treybal, 1981). 

Ekstraksi padat cair atau leaching adalah proses pengambilan komponen 

dalam suatu padatan dengan menggunakan pelarut yang sesuai (Treybal, 1981). 
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Interaksi antara solute dengan padatan, solute dengan pelarut dan pelarut dengan 

padatan sangat berpengaruh pada proses ekstraksi. Pada proses ekstraksi ini, dengan 

adanya pemanasan solute yang terperangkap di dalam padatan mulai meleleh, 

bergerak melalui pori-pori padatan. Adanya penambahan pelarut menyebabkan pori-

pori padatan mengembang dan pelarut yang masuk kemudian melarutkan solute 

dilanjutkan dengan berdifusi keluar permukaan partikel padatan dan bergerak ke 

lapisan film sekitar padatan, untuk selanjutnya ke badan cairan. 

Menurut Koswara (1995), Suatu proses ekstraksi biasanya melibatkan tahap-

tahap berikut : 

1. Pencampuran bahan ekstraksi dengan pelarut dan membiarkannya saling kontak. 

Dalam hal ini terjadi perpindahan massa secara difusi pada bidang antar muka 

bahan ekstraksi dengan pelarut. Dengan demikian terjadi pelarutan ekstrak. 

2. Memisahkan larutan ekstrak dan raffinate, yang sering dilakukan dengan cara 

penjernihan atau filtrasi. 

3. Mengisolasi ekstrak dari larutan ekstrak dan mendapatkan kembali pelarut, 

umumnya dilakukan dengan menguapkan pelarut. Dalam hal-hal tertentu, larutan 

ekstrak dapat langsung diolah setelah dipekatkan.  

Pada tahapan ekstraksi memerlukan pelarut yang digunakan untuk ekstraksi 

oleoresin jahe dimana harus memiliki selektivitas yang tinggi dan aman sesuai 

standar makanan serta farmasi. Dalam hal ini digunakan etanol sebagai pelarut 

karena etanol memiliki kemampuan mengekstrak yang sangat baik dan aman 

dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit menurut standar Federal Food, Drug and 

Cosmetic Regulation. 

Disamping itu, ukuran partikel padatan merupakan faktor yang berpengaruh 

dalam ekstraksi. Semakin kecil ukuran partikel maka luas permukaan bidang kontak 
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padatan dengan pelarut akan semakin besar namun ukuran padatan yang terlalu kecil 

juga memiliki kelemahan yaitu banyaknya kandungan minyak atsiri yang menguap 

dan terjadi kesulitan dalam proses filtrasi padatan setelah proses ekstraksi. Menurut 

Zancan (2002) ukuran padatan jahe yang optimal adalah 16 - 48 mesh. 

Menurut Gamse (2002), Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

pemilihan pelarut, yaitu : 

a. Sifat pelarut, terdiri dari : 

- Selektivitas 

- Koefisien dan Densitas  

- Tegangan antar permukaan  

- Kemudahan pengambilan kembali pelarut  

- Keaktifan secara kimia  

b. Jumlah pelarut  

Semakin banyak jumlah pelarut semakin banyak pula jumlah produk yang 

akan diperoleh, hal ini dikarenakan : 

- Distribusi partikel dalam pelarut semakin menyebar, sehingga memperluas 

permukaan kontak. 

- Perbedaan konsentrasi solute dalam pelarut dan padatan semakin besar.  

Pemilihan jenis pelarut faktor yang perlu diperhatikan antara lain adalah daya 

melarutkan, titik didih, sifat racun, mudah tidaknya terbakar dan pengaruh terhadap 

alat peralatan ekstraksi. Pada umumnya pelarut yang sering digunakan adalah etanol 

karena etanol mempunyai polaritas yang tinggi sehingga dapat mengekstrak lebih 

banyak dibandingkan jenis pelarut organik yang lain. Pelarut yang mempunyai gugus 

karboksil (alkohol) dan karbonil (keton) termasuk dalam pelarut polar. Etanol 

mempunyai titik didih yang rendah dan cenderung aman. Etanol juga tidak beracun 
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dan berbahaya. Kelemahan penggunaan pelarut etanol adalah etanol larut dalam air, 

dan juga melarutkan komponen lain seperti karbohidrat, resin dan gum. Larutnya 

komponen ini mengakibatkan berkurangnya tingkat kemurnian oleoresin. 

Keuntungan menggunakan pelarut etanol dibandingkan dengan aseton yaitu etanol 

mempunyai kepolaran lebih tinggi sehingga mudah untuk melarutkan senyawa resin, 

lemak, minyak, asam lemak, karbohidrat, dan senyawa organik lainnya ( Gamse, 

2002). 

2.5 Es Krim 

2.5.1 Definisi 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 selingan (desert) dan dikelompokkan dalam makanan 

camilan (snack). Prinsip pembuatan es krim adalah membentuk rongga udara pada 

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

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

padat, dan mempunyai tekstur nyang lembut (Padaga, dkk., 2005). 

Es krim  adalah buih setengah beku yang mengandung lemak teremulsi dan 

udara. Sel-sel udara yang ada berperan untuk memberikan tekstur lembut pada es 

krim tersebut. Tanpa adanya udara, emulsi beku tersebut akan menjadi terlalu dingin 

dan terlalu berlemak. Sebaliknya, jika kandungan udara dalam es krim terlalu banyak 

akan terasa lebih cair dan lebih hangat sehingga tidak enak dimakan. Sedangkan, bila 

kandungan lemak susu terlalu rendah, akan membuat es lebih besar dan teksturnya 

lebih kasar serta terasa lebih dingin. Emulsifier dan stabilisator dapat menutupi sifat-

sifat buruk yang diakibatkan kurangnya lemak susu dan memberi rasa lengket 

(Marshall, 1996).  
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Es krim dapat didefinisikan sebagai makanan beku yang dibuat dari produk 

susu dan dikombinasikan dengan pemberi rasa dan pemanis. Menurut Standar 

Nasional Indonesia, 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. Campuran bahan es 

krim diaduk ketika didinginkan untuk mencegah pembentukan kristal es yang besar 

(Arbuckle, 2000).  

Pada pembuatan es krim, komposisi adonan akan sangat menentukan kualitas 

es krim tersebut nantinya. Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas tersebut, 

mulai dari bahan baku, proses pembuatan, proses pembekuan,pengepakan, dan 

sebagainya. Pada proses pembuatan seluruh bahan baku es krim akan dicampur, 

menjadi suatu bahan dasar es krim. Pada proses ini dikenal beberapa istilah, salah 

satunya yaitu viskositas/kekentalan. Kekentalan pada adonan es krim akan 

berpengaruh pada tingkat kehalusan tekstur, serta ketahanan es krim sebelum 

mencair. Proses pembuatannya sendiri melalui pencampuran atau mixer bahan-bahan 

menggunakan alat pencampur yang berputar (Pradaga,dkk., 2005). 

2.5.2 Komposisi Es Krim  

Bahan yang digunakan dalam pembuatan es krim sangat menentukan kualitas 

produk es krim., sehingga pemilihan bahan baku dalam pembuatan es krim sangat 

penting.  Bahan-bahan utama yang diperlukan dalam pembuatan es krim antara lain 

yaitu lemak, bahan kering tanpa lemak (BKTL), bahan pemanis, bahan penstabil, 

danbahan pengemulsi. Menurut Harris (2011), es krim yang baik harus memenuhi 

persyaratan  komposisi umum   Ice Cream Mix (ICM) atau  campuran es krim seperti 

pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Komposisi Umum Es Krim 

Komposisi Jumlah (%) 

Lemak susu  

Bahan kering tanpa lemak  

Bahan pemanis gula  

Bahan penstabil  

Bahan pengemulsi  

Air 

10-16% 

9-12% 

12-16% 

0-0,4% 

0-0,25% 

55-64% 

Sumber : Harris (2011) 

Lemak susu (krim) merupakan sumber lemak yang paling baik untuk 

mendapatkan es krim berkualitas baik. Pada produk es krim tidak diberikan bahan 

tambahan  makanan karena penguat cita rasa adalah suatu zat bahan tambahan yang 

ditambahkan kedalam  makanan yang dapat memperkuat aroma dan rasa (Fitrahdini, 

2010). 

2.5.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produk Es Krim  

Faktor yang mempengaruhi produk es krim antara lain: 

1. Bahan-bahan yang  terdapat pada es krim 

2. Proses yang dilakukan dalam pembuatan es krim  

Menurut Haris (2011), Bahan-bahan yang terdapat dalam es krim antara lain:  

a. Air 

Air merupakan komponen terbesar dalam campuran es krim, berfungsi 

sebagai pelarut bahan-bahan lain dalam campuran. Komposisi air dalam campuran 

bahan es krim umumnya berkisar 55-64%.  

b. Lemak Susu. 

Lemak biasa 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 cita rasa, menghasilkan karakteristik 

tekstur yang lembut, membantu memberikan bentuk dan kepadatan, serta 
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memberikan sifat meleleh yang baik. Kadar lemak dalam es krim yaitu antara 10% 

sampai 16%. 

c. Bahan Kering Susu Tanpa Lemak.  

Bahan kering susu tanpa lemak berfungsi untuk meningkatkan kandungan 

padatan di dalam es krim sehingga lebih kental. Bahan kering susu tanpa lemak 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 cita rasa, membantu pembuihan, 

meningkatkan dan menstabilkan daya ikat air yang berpengaruh pada kekentalan dan 

tekstur es krim yang lembut. Sumber bahan kering susu tanpa lemak antara lain susu 

skim, susu kental manis, dan bubuk whey. Kadar skim dalam es krim yaitu antara 

9% sampai 12% . 

d. 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 cita rasa, 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% .  

e. Bahan penstabil.  

Bahan penstabil yang umum digunakan dalam pembuatan es krim adalah 

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

Bahan penstabil berperan untuk meningkatkan kekentalan ICM terutama pada saat 

sebelum dibekukan dan memperpanjang masa simpan es krimkarena dapat 

mencegah kristalisasi es selama penyimpanan. Kadar penstabil dalam es krim yaitu 

antara 0% sampai 0,4%. 
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f. 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 danpenstabil akan 

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

krim yaitu antara 0% sampai 0,25% . 

Beberapa proses yang  dalam pembuatan es krim yaitu : 

a. Pasteurisasi 

Pasteurisasi adalah sebuah proses pemanasan makanan dengan tujuan 

membunuh organisme merugikan seperti bakteri, virus, protozoa, kapang, dan 

khamir. Jadi dalam makanan dan minuman yang dipasteurisasi, beberapa mikroba 

yang menguntungkan untuk makhluk hidup sebenarnya dibiarkan tetap hidup. 

Pasteurisasi es krim mix dilakukan dengan tujuan untuk membunuh sebagian besar 

mikroba, terutama dari golongan pathogen, melarutkan dan membantu pencampuran 

bahan-bahan penyusun, menghasilkan produk yang seragam dan memperpanjang 

umur simpan. Pasteurisasi dapat dilakukan dengan empat metode yaitu: batch 

system pada suhu 68°C selama 25-30 menit, HTST padasuhu 79°C selama 25-30 

detik, UHT pada suhu 99°C-130°C selama 4 detik, dan pasteurisasi vakum pada 

suhu 90°C-97°C selama 2 detik (Anonima, 2011). 

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

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

menjadi dingin dengan suhu minimum 35°C. Manfaat homogenisasi yaitu bahan 

campuran menjadi sempurna, mencegah penumpukan dispersi globula lemak selama 

pembekuan, memperbaiki teksturdan kelezatan, mempercepat aging dan produk 

yang dihasilkan lebih seragam (Susilorini, 2007). 

c. Pendinginan 

Setelah proses homogenisasi emulsi didinginkan pada suhu 4°C yang 

dipasang sepanjang layar dingin. Efek utama dari pendinginan adalah  mendinginkan 

lemak dalam proses emulsi dan kristalisasi dari inti, mengakibatkan mikroba 

mengalami heat shock yang menghambat pertumbuhan mikroba sehingga jumlah 

mikroba akan turun drastis. Pendinginan dilakukan dengan cara melewatkan ice 

cream mix ke PHE elemen pendingin. Proses pasteurisasi, homogenisasi, dan 

pendinginan dilakukan selama kurang lebih satu jam sepuluh menit. Ice cream mix 

yang sudah mengalami perlakuan tersebut dimasukkan kedalam aging tank untuk 

mengalami proses aging (Anonima, 2011) 

d. Aging 

Aging merupakan proses pemasakan ice cream mix dengan cara mendiamkan 

adonan selama 3-24 jam dengan suhu 4,4°C atau dibawahnya. Tujuan aging yaitu 

memberikan waktu pada stabilizer dan protein susu untuk mengikat air bebas, 

sehingga akan menurunkan jumlah air bebas. Perubahan selama aging adalah 

terbentuk kombinasi antara stabilizer dan air dalam adonan, meningkatkan  

viskositas, campuran jadi lebih stabil, lebih kental, lebih halus,dan tampak 

mengkilap (Pradaga,dkk., 2005). 

e. Pembekuan dan Pengerasan 



29 

 

 

 

Proses pembekuan dan pengerasan es krim dilakukan pada deep freezer. 

Perubahan selama proses ini akan berpengaruh pada tekstur es krim, daya kembang 

es krim dan titik leleh es krim. Proses pembekuan juga mempengaruhi tekstur es 

krim yang dihasilkan. Tekstur es krimyang 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. 

2.5.4 Syarat Mutu Es Krim  

Susu  merupakan  produk olahan susu yang dibuat dengan cara membekukan 

dan mencampur bahan baku secara sama-sama. Bahan yang digunakan dalam proses 

pembuatannya biasanya adalah kombinasi susu dengan satu atau lebih bahan 

tambahan lain seperti gula dengan atau tanpa stabilizer. Campuran tersebut akan 

membentuk sistem emulsi beku, oleh karena itu mutu es krim yang dihasilkan sangat 

dipengaruhi oleh cara pengolahan dan bahan baku termasuk stabilizer yang 

digunakan (Sinurat et al., 2006) Menurut Standar Nasional Indonesia, 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 (Haris, 2011).  

Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat es krim mempengaruhi sifat es 

krim. Jumlah bahan yang digunakan menentukan total padatan pada es krim. Total 

padatan yang rendah menyebabkan jumlah air yang membeku semakin besar 

sehingga udara yang terperangkap pada es krim sedikit dan pengembangan es krim 

akan terbatas, akibatnya overrun es krim rendah (Arbuckle, 2000). 
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Menurut SNI No. 01-3713-1995, es krim memiliki syarat mutu, dimana 

syarat mutu tersebut dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini. 

Tabel 4.Syarat Mutu Es Krim 

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

9 

Keadaan : 

Penampakan  

Rasa 

Bau 

Lemak 

Gula dihitung sebagai sakarosa 

Protein  

Jumlah padatan  

Bahan Tambahan Makanan : 

Pemanis Buatan 

Pewarna Tambahan 

Pemantap dan Pengemulsi 

Cemaran logam 

Timbal (Pb) 

Tembaga (Cu) 

Cemaran Arsen (As) 

Cemaran Mikroba : 

Angka Lempeng Total 

Coliform 

Salmonella 

Listeria SPP 

- 

 

 

% (b/b) 

% (b/b) 

% (b/b) 

% (b/b) 

 

 

 

 

 

mg/kg 

 

mg/kg 

 

Koloni/g 

APM/g 

Koloni/25 g 

Koloni/25 g 

 

Normal 

Normal 

Normal 

Min 5,0 

Min 8,0 

Min 2,7 

Min 3,4 

 

Negatif sesuai SNI 

01-0222-1987 

 

 

Maks 1,0 

Maks 20,0 

Maks 0,5 

Maks 105 

< 3 

Negatif 

Negatif 

Sumber: Standart Nasional Indonesia No. 01-3713-1995. 

Komposisi es krim yang dikategorikan sebagai es krim standar dengan kadar 

lemak paling rendah 10% dan kadar padatan bukan lemak 11%, es krim premium 

dengan kadar lemak 15% dan kadar padatan bukan lemak 10%, sedangkan es krim 

super premium dengan kadar lemak 17% dan kadar padatan bukan lemak 9,25% . Es 

krim dengan kandungan utama lemak sangat beresiko tinggi dengan proses oksidasi 

yang menyebabkan kualitas es krim menurun bahkan mengalami kerusakan.  

Komposisi adonan es krim sangat menentukan mutu dan kualitas es krim (Hartatie, 

2011). 


