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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Es krim merupakan salah satu jenis makanan yang sangat digemari oleh 

berbagai kalangan. Banyak hal yang mendasari es krim menjadi makanan yang sangat 

disukai, salah satunya disebabkan oleh rasanya yang enak dan teksturnya yang lembut 

serta harganya cukup terjangkau untuk dibeli oleh masyarakat. Es krim sendiri dibuat 

dengan cara mencampurkan antara campuran lemak, padatan susu tanpa lemak, gula, 

bahan penstabil, pembentuk emulsi, dan flavor atau citarasa. Secara sederhana es 

krim dibuat dengan cara mencampurkan antara gula, garam, es dan air kemudian 

didinginkan atau dibekukan. Pada pembuatan es krim biasanya juga ditambahkan 

berbagai varian buah untuk memberikan rasa buah-buahan pada es krim yang akan 

diolah serta kandungan nutrisi pada buah yang sangat bermanfaat untuk tubuh. Salah 

satu jenis buah yang bisa ditambahkan dalam pembuatan es krim adalah buah naga 

merah. 

Buah naga (Dragon Fruit) adalah buah tropis yang banyak digemari oleh 

masyarakat karena memiliki khasiat dan manfaat serta nilai gizi yang cukup tinggi. 

Buah naga pun dapat diolah menjadi aneka olahan makanan, salah satunya yaitu es 

krim buah naga. Pemanfaatan es krim dari buah naga masih jarang sekali diproduksi 

padahal manfaat kesehatannya sangatlah tinggi apabila diolah menjadi es krim.Buah 

naga merah memiliki zat bioaktif dominan yang bermanfaat bagi tubuh diantaranya 

antioksidan (dalam asam askorbat, β-karoten, dan antosianin) (Goff dan Hartel, 2011, 

dalam Saati, dkk, 2014). Antioksidan adalah senyawa-senyawa yang mampu 

menghilangkan, membersihkan, menahan pembentukan ataupun memadukan efek 
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spesies oksigen reaktif. Penggunaan senyawa antioksidan juga anti radikal saat ini 

semakin meluas seiring dengan semakin besarnya pemahaman masyarakat tentang 

peranannya dalam menghambat penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, 

arteriosklerosis, kanker, serta gejala penuaan. 

Selama proses pembuatan es krim diperlukan bahan penstabil yang tepat 

untuk pembentukan emulsi, yaitu membentuk selaput yang berukuran mikro untuk 

mengikat molekul lemak, air, dan udara. Dengan demikian air tidak akan mengkristal, 

dan lemak tidak akan mengeras. Zat penstabil juga bersifat mengentalkan adonan, 

sehingga selaput-selaput tadi bisa stabil. Zat penstabil yang umum digunakan dalam 

pembuatan es krim dan frozen dessert, yaitu CMC (Carboxy Metyl Cellulose), 

gelatin, Na-alginat, karagenan, gum arab, dan pektin (Syahputra, 2008). 

Bahan penstabil yang paling lazim dan sering digunakan dalam pembuatan es 

krim, yaitu CMC (Carboxy Metyl Cellulose).Hal ini disebabkan karena CMCmudah 

didapatkan di pasaran serta kemampuan CMC yang berfungsi sebagai pengental, 

stabilisator, pembentuk gel, serta pengemulsi sehingga sering digunakan sebagai 

bahan penstabil pada es krim. Akan tetapi CMC terbuat dari bahan sintetis.Oleh 

karenanya, diperlukan alternatif lain yang lebih potensial untuk menggantikan CMC 

dalam penggunaan penstabil, yaitu dengan menggunakan karagenan. Karagenan 

sendiri terbuat dari bahan yang alami, yaitu rumput laut “Eucheuma cottoni”. 

Penggunaan karagenan sebagai penstabil dapat memperkuat cita rasa dan juga 

memperkokoh tekstur es krim dengan konsentrasi tertentu.Menurut (Maslikhah, 

2015), karagenan dalam es krim digunakan sebagai penstabil dalam es krim, untuk 
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menjaga thawing dan pembekuan kembali, dan kemampuan untuk menahan lebih 

banyak air. 

Karagenan dijual dalam bentuk bubuk, warnanya bervariasi dari putih sampai 

kecoklatan bergantung dari bahan mentah dan proses yang digunakan. Karagenan 

yang umumnya ada di pasaran terdiri atas 2 tipe, yaitu refinedkaragenan dan 

semirefined karagenan. Refined karagenan (karagenan murni) dan semirefined 

karagenan dibuat dari olahan rumput laut karaginofit, yang umumnya berasal dari 

rumput laut jenis Eucheuma cottoni. Semirefined karagenan mengandung lebih 

banyak bahan yang tidak larut asam (8-15%) dibandingkan refined karagenan (2%) 

(Fahmitasari 2004) 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan kajian dan penelitian tentang 

“Kajian Pemanfaatan Buah Naga Merah (Hylocereus polyrhizus) dalam Pembuatan 

Es Krim dengan Variasi Penambahan Karagenan”. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1 Mengetahui interaksi penambahan bubur buah naga dan variasi penambahan 

karagenan terhadapkualitas fisikokimia dan organoleptik es krim. 

2 Mengetahui kualitas fisikokimia dan organoleptik es krim dengan 

penambahan bubur buah naga. 

3 Mengetahui kualitas fisikokimia dan organoleptik es krim dengan variasi 

penambahan karagenan. 

4 Mengetahui proporsi terbaik penambahan bubur buah naga dan variasi 

penambahan karagenan. 
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1.3 Hipotesis 

1. Diduga terdapat pengaruh terhadap kualitas fisikokimia dan organoleptik es 

krim dengan interaksi penambahan bubur buah naga dan variasi penambahan 

karagenan. 

2. Diduga terdapat pengaruh terhadap kualitas fisikokimia dan organoleptik es 

krim dengan penambahan bubur buah naga. 

3. Diduga terdapat pengaruh terhadap kualitas fisikokimia dan organoleptik es 

krim dengan variasi penambahan karagenan. 

4. Diduga terdapat proporsi terbaik es krim dengan penambahan bubur buah 

naga dan variasi penambahan karagenan. 


