
 
 

5 
 

II. 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 

ICM (Ice Cream Maker) 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). 

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 Malaka (2007) menjelaskan bahwa es krim adalah sejenis produk 

makanan beku yang terbuat dari krim susu, gula dengan atau tanpa penambahan 

zat pembentuk aroma dan mengandung antara 8-14% lemak susu. 

Pada pengolahan 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
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akan dicampur, menjadi suatu bahan dasar es krim. Pada proses ini dikenal 

beberapa istilah, salah satunya yaitu viskositas atau 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 (Harris dan 

Asriyadi, 2011). 

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. Susu skim sebagai 

BKTL, susu skim merupakan susu tanpa lemak atau susu bebas lemak. Bahan 

dasar es krim yaitu susu full cream, susu skim, dan bahan penstabil, yaitu 

karagenan berperan untuk memperpanjang masa simpan es krim, dan 

meningkatkan kekentalan ICM (Ice Cream Mix) yang berpengaruh terhadap 

tekstur es krim (Susilorini, 2006). 

2.1.1 Bahan Pembuatan Es Krim 

Menurut Harris dan Asriyadi (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 
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untuk meningkatkan nilai gizi es krim, menambah cita rasa, menghasilkan 

karakteristik tekstur yang lembut, membantu memberikan bentuk dan kepadatan, 

serta 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 (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 (Ice Cream 
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Maker) 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 0,5%.  

f) Bahan Pengemulsi 

Bahan pengemulsi utama yang digunakan dalam pembuatan es krim adalah 

kuning telur. Bahan pengemulsi bertujuan untuk memperbaiki struktur lemak dan 

distribusi udara dalam ICM (Ice Cream Maker), meningkatkan kekompakan 

bahan-bahan dalam ICM (Ice Cream Maker) 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%. 

2.1.2 Proses Dalam Pembuatan Es Krim 

 Menurut Winarno (2002) proses dalam pembuatan es krim yaitu: 

1. Pasteurisasi 

Pasteurisasi merupakan suatu proses memanaskan makanan dengan tujuan 

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

khamir. Pasteurisasi es krim mix dilakukan dengan tujuan untuk membunuh 

sebagian besar mikroba, terutama dari golongan patogen, 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 

(High Temperature Short Time) pada suhu 79°C selama 25-30 detik, UHT 
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(UltraHigh Temperature) pada suhu 99°C-130°C selama 4 detik, dan pasteurisasi 

vakum pada suhu 90°C-97°C selama 2 detik. 

2. Homogenisasi 

Homogenisasi pada pembuatan es krim bertujuan untuk menyebarkan 

globula lemak secara merata keseluruh produk, mencegah pemisahan globula 

lemak ke permukaan selama proses pembekuan dan untuk memperoleh tekstur 

yang halus. Homogenisasi susu dilakukan pada suhu 70°C setelah pasteurisasi 

sebelum proses mixing menjadi dingin dengan suhu minimum 35°C. Manfaat 

homogenisasi yaitu bahan campuran menjadi sempurna, mencegah penumpukan 

disperse globula. 

3. Pendinginan 

Setelah proses homogenisasi, emulsi didinginkan pada suhu 4°C. Efek 

utama dari pendinginan adalah mendinginkan lemak dalam proses emulsi dan 

kristalisasi, mengakibatkan mikroba mengalami heat shock yang menghambat 

pertumbuhan mikroba sehingga jumlah mikroba akan turun drastis. Pendinginan 

dilakukan dengan cara melewatkan ICM (Ice Cream Maker) ke elemen pendingin. 

Proses pasteurisasi, homogenisasi, dan pendinginan dilakukan selama kurang 

lebih satu jam sepuluh menit. ICM (Ice Cream Maker) yang sudah mengalami 

perlakuan tersebut dimasukkan kedalam aging tank untuk mengalami proses 

aging. 

4. Aging 

Aging merupakan proses pemasakan ICM (Ice Cream Maker) dengan cara 

mendiamkan adonan selama 3-24 jam dengan suhu 4,4°C atau di bawahnya. 

Tujuan aging yaitu memberikan waktu pada stabilizer dan protein susu untuk 
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mengikat air bebas, sehingga akan menurunkan jumlah air bebas. Perubahan 

selama aging yaitu terbentuk kombinasi antara stabilizer dan air dalam adonan, 

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

tampak mengkilap. 

2.1.3 Syarat Mutu Es Krim 

Menurut SNI No. 01-3713-1995, es krim memiliki syarat mutu, dimana 

syarat mutu tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.Syarat Mutu Es Krim 

No Kriteria Uji Unit Standart 

1 Keadaan :   

 Penampakan  Normal 

 Rasa - Normal 

 Bau  Normal 

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

3 Gula dihitung sebagai sakarosa %(b/b) Min 8,0 

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

5 Jumlah Padatan %(b/b) Min 3,4 

6 Bahan Tambahan Makanan :   

 Pemanis Buatan  Negatif 

 Pewarna Tambahan  Sesuai SNI 01-0222-1987 

 Pemantap dan Pengemulsi   

7 Cemaran Logam   

 Timbal (Pb) Mg/kg Maks 1,0 

 Tembaga (Cu)  Mak 20,0 

8 Cemaran Arsen (As) Mg/kg Maks 0,5 

9 Cemaran Mikrobia :   

 Angka Lempeng Total Koloni/g Maks 105 

 Coliform APM/g <3 

 Salmonella Koloni/25 g Negatif 

 Listeria SPP Koloni/25 g Negatif 

Sumber : Standart Nasional Indonesia 01-3713-1995 

2.2 Jenis-Jenis Es Krim 

Jenis es krim yang beredar di pasar dapat dikelompokkan berdasarkan 

beberapa sudut pandang. Berdasarkan nilai ekonomi, es krim dikelompokkan 

sebagai ekonomis, standar, premium dan super premium (Padaga, dkk, 2005). 

Menurut Goff (2000) es krim dapat pula dibagi berdasarkan jenis yang terdapat 
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secara umum di pasaran. Pembagian ini biasanya digunakan bagi kalangan 

industri. Jenis-jenis tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. Berikut ini : 

Tabel 2. Berbagai Jenis Es Krim dan Komponen Penyusunnya Berdasarkan Nilai 

Ekonomi (%) 

Jenis Es Krim 
Komponen 

Lemak Total Padatan Overrun 

Ekonomis 

Standar 

Premium 

Super Premium 

10 

10-12 

12-15 

15-18 

36 

36-38 

38-40 

> 40 

120 

100-120 

60-90 

25-50 

Sumber : Goff (2000) 

 Beberapa jenis es krim komersial diklasifikasikan menjadi nonfat ice 

cream, lowfat ice cream, light ice cream, deluxe ice cream, sherbet, dan ice 

(Marshall dan Arbuckle, 2000). Komposisi dari beberapa jenis es krim tersebut 

sangat bervariasi, menurut Mc Sweeney dan Fox (2009), komposisi es krim paling 

baik adalah 12% lemak, padatan susu tanpa lemak 11%, gula 15%, bahan 

penstabil dan pengemulsi 0,3% dan total padatan 38,3%. 

2.3 CMC (Carboxy Methyl Cellulose) 

Carboxy Methyl Cellulose (CMC) merupakan polielektrolit amoniak 

turunan dari selulosa dengan perlakuan alkali dan monochloro acetic acid atau 

garam natrium yang digunakan luas dalam industri pangan. CMC memiliki rumus 

molekul C8H16NaO8bersifat biodegradable, tidak berwarna, tidak berbau, tidak 

beracun, berbentuk butiran atau bubuk yang larut dalam air namun tidak larut 

dalam larutan organik, stabil pada rentang pH 3-10 dan mengendap pada pH 

kurang dari 3, serta tidak bereaksi pada senyawa organik. Contoh aplikasi CMC 

pada pemrosesan selai, es krim, minuman, saus, jelly, pasta, keju, dan sirup. CMC 

berfungsi mempertahankan kestabilan minuman agar partikel padatannya tetap 
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terdispersi merata ke seluruh bagian sehingga tidak mengalami pengendapan 

(Prasetyo, dkk, 2015). 

CMC juga berperan sebagai pengikat air, pengental, stabilisator emulsi, 

dan tekstur gum. CMC digunakan dalam ilmu pangan sebagai bahan pengental 

dan untuk menstabilkan emulsi. CMC mampu menggantikan produk-produk 

seperti agar, gum arab, gelatin, dan lain-lain. Jumlah CMC yang diperlukan untuk 

menjaga stabilitas produk yang baik tergantung pada tingkat kekentalan sebelum 

dikonsumsi. Produk yang mengandung sejumlah besar padatan yang kental hanya 

membutuhkan penambahan CMC dalam jumlah sedikit. Sebaliknya, penambahan 

CMC dalam jumlah besar dapat digunakan untuk menciptakan tekstur produk 

yang mengandung beberapa zat padat terlarut (Akkarachaneeyakom and Tinrat, 

2015). 

2.4 Karagenan dan Aplikasinya Pada Produk Es Krim 

Karagenan merupakan polisakarida yang diekstraksi dari rumput laut 

merah jenis Chondrus, Euchema, Gigartina, Hypnea, Iradea, dan Phyllophora. 

Karagenan dibedakan dengan agar berdasarkan kandungan sulfatnya (Hall, 2009). 

Jumlah dan posisi sulfat membedakan macam-macam polisakarida Rhodopyceae, 

polisakarida tersebut harus mengandung 20% sulfat berdasarkan berat kering 

untuk diklasifikasikan sebagai karagenan (FAO, 2007). 

Karagenan komersil memiliki kandungan sulfat 22-38% (w/w). Karagenan 

dijual dalam bentuk bubuk, warnanya bervariasi dari putih sampai kecoklatan 

bergantung dari bahan mentah dan proses yang digunakan. Karagenan yang 

umumnya di pasaran ada 2 tipe, yaitu refined karagenan dan semirefined 

karagenan. Refined karagenan dan semirefined karagenan dibuat dari spesies 
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rumput laut Euchema yang banyak terdapat di Indonesia dan Filipina. Semirefined 

karagenan mengandung lebih banyak bahan yang tidak larut asam (8-15%) 

dibandingkan refined karagenan (2%) (Fahmitasari, 2004). Struktur kappa, iota, 

dan lambda karagenan dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.Struktur Kappa, Iota, dan Lambda Karagenan 

(Sumber : Venugopal, 2011) 

Sifat dasar karagenan terdiri dari tiga tipe karagenan, yaitu iota, kappa, dan 

lambda karagenan. Tipe karagenan yang paling banyak dalam aplikasi pangan 

adalah kappa karagenan. Sifat-sifat karagenan meliputi kelarutan, viskositas, 

pembentukan gel dan stabilitas pH.Karagenan berperan penting sebagai 

stabilisator (pengatur keseimbangan), thickener (bahan pengentalan), pembentuk 

gel, pengemulsi dan lain-lain (Imeson, 2010). Sifat ini banyak dimanfaatkan 

dalam industri makanan, obat-obatan, kosmetik, tekstil, cat, pasta gigi dan industri 

lainnya. Penambahan karagenan dapat mencegah pemisahan es krim serta 

meningkatkan kekentalan lemak dan pengendapan kalsium. Karagenan dapat 

berfungsi sebagai pengikat, melindungi koloid, penghambat sineresis, dan 

flocculating agent. Karagenan termasuk senyawa hidrokoloid yang banyak 
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digunakan untuk meningkatkan sifat-sifat tekstur dan kestabilan suatu cairan 

produk pangan (Distantina et al, 2009). 

2.5 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 

padat yang 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, mempertahankan kualitas, 

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

Susu mempunyai sifat lebih mudah rusak dibandingkan dengan hasil 

ternak lainnya sehingga penanganan susu harus tepat dan cepat. Pengolahan susu 

secara sederhana merupakan salah satu penanganan lepas panen yang perlu 

dikembangkan. Penganekaragaman produk olahan susu sebagai usaha untuk 

menambah nilai produksi susu. Produk susu secara olahan banyak dikembangkan 

diantaranya susu pasteurisasi dan yoghurt (Saleh, 2004). 

Tabel 3.Kandungan Gizi Susu Sapi dan Susu Kambing 
Jenis Ternak Kandungan Gizi (%) 

 Lemak Protein Laktosa Mineral Bahan Kering 

Sapi 3,70 3,40 4,10 0,72 12,7 

Kambing 4,10 3,70 4,60 0,80 13,2 

Sumber: Setiawan dan Tanius, 2003 
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2.5.1 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) 

Menurut Putra (2011) manfaat susu diantaranya sebagai berikut : 

1. Mengandung protein 11 asam amino esensial yang mudah dicerna dan dalam 1 

liter susu segar mensuplai 1,15 gram Kalsium. 

2. Mengandung lemak yang berfungsi sebagai bahan bakar, sumber energi namun 

tidak membentuk lemak cadangan dan terlarut dalam vitamin A,D,E dan K. 

3. Kandungan laktosa pada susu merupakan bahan yang mudah dicerna, bahan 

pembakar dan dibutuhkan untuk perkembangan sel otak. 

4. Kandungan proteinnya memiliki nilai biologis yang lebih tinggi daripada 

protein lain,susunan asam amino lengkap dan dibutuhkan untuk pertumbuhan. 

Komposisi 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). 

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) 
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2.6 Buah Naga 

Buah naga termasuk famili kaktus berbentuk lonjong, kulit buah berwarna 

merah, berdaging putih dan berbiji kecil-kecil mirip biji selasih. Rasanya manis 

menyegarkan dan bisa dikonsumsi langsung atau diolah menjadi pie, punch, jus, 

sorbet dan hidangan dessert lainnya (Wiranatakusumah, 2006).  Menurut Saati 

(2012) didalam tanaman, pigmen antosianin terdapat jaringan mesofil tanaman 

bersama – sama dengan molekul air. Salah satu pigmen utama yang terdapat dalam 

jaringan tanaman adalah antosianin. 

Menurut Amat (2008), mulanya buah naga dibawa ke Vietnam sebagai 

tanaman hias yang kemudian ditanam secara besar-besaran setelah mengetahui 

keenakan buahnya. Kini negara Vietnam telah menjadi sumber pemasok utama 

dunia untuk buah naga. Di Indonesia telah ada ditanam sejak beberapa tahun lalu, 

benihnya diambil dari Thailand, berbagai jenis merah, putih, dan kuning, namun 

banyak menanam jenis merah karena harganya lebih baik. Di negara Spanyol buah 

naga disebut dengan nama Pitaya, sedang di Cina dinamakan dengan Paw Wong 

Fa Kor atau Thang Loy, di Asia Timur disebut sebagai Dragon Fruit, di Indonesia 

dikenal dengan Buah Naga dan ada juga yang menamakan sebagai Mustika. 

 
Gambar 2.Buah dan Kulit Buah Naga Merah (Faridah, dkk, 2015) 
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Morfologi tanaman buah naga terdiri dari akar, batang, daun, dan buah. 

Akar tanaman ini merupakan akar serabut dan batangnya berwarna hijau 

berpenampang segitiga, segi empat ataupun segi enam. Pada batang terdapat duri-

duri kecil berwarna hitam yang tumbuh di sepanjang batang. Di bagian duri 

muncul ini akan tumbuh bunga yang bentuknya mirip dengan bunga wijaya 

kusuma. Bunga yang tidak rontok akan berkembang menjadi buah. 

Buah naga bentuknya bulat agak lonjong seukuran dengan buah alpukat. 

Kulit buahnya berwarna merah menyala untuk jenis buah naga putih dan merah, 

berwarna merah gelap untuk buah naga hitam dan berwarna kuning untuk buah 

naga kuning. Disekujur kulitnya dipenuhi jumbai-jumbai yang dianalogikan 

dengan sisik seekor naga (Hariyanto, 2007). 

2.6.1 Taksonomi Tanaman Buah Naga 

Menurut Hariyanto (2007), tanaman buah naga diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatopyta  

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Cactales 

Famili   : Cactacae 

Genus  : Hylocereus 

Spesies : Hylocereus undatus (buah naga putih/ daging putih) 

  Hylocereus polyrhizus(buah naga merah/daging merah) 

Jenis buah naga yang kini banyak dibudidayakan adalah jenis buah naga 

putih (Hylocereus undatus), buah naga merah (Hylocereus polyrhizus), dan buah 

naga kuning (Selenicerius megalanthus), namun jenis buah naga merah dan putih 
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yang banyak beredar di pasaran. Ketiga jenis buah naga tersebut memiliki ciri-ciri 

yang berbeda yaitu :  

1. Buah Naga Putih  (Hylocereus undatuss) 

Buah naga putih termasuk tanaman jenis kaktus pemanjat dengan bentuk 

buah bulat agak lonjong. Kulit buahnya berwarna merah bersisik. Daging buahnya 

berwarna putih, teksturnya lunak dan bertabur biji kecil-kecil berwarna hitam. 

Berat buah naga putih berkisar 500-600 gram/buah. 

2. Buah Naga Merah (Hylocereus polyrhizus) 

Buah naga merah termasuk tanaman jenis kaktus pemanjat dengan bentuk 

buah bulatmirip buah nanas. Kulit buahnya berwarna merah bersisik. Daging 

buahnya berwarna merah, teksturnya lunak dan bertabur biji kecil-kecil berwarna 

hitam. Berat buah naga merah berkisar 400-500 gram/buah. 

3. Buah Naga Kuning (Selenicerius megalanthus) 

Buah naga kuning termasuk jenis kaktus pemanjat dengan bentuk buah 

bulat agak lonjong. Kulit buahnya berwarna kuning penuh tonjolan disekujur kulit 

buah. Daging buahnya berwarna putih agak bening, teksturnya lunak dan bertabur 

biji kecil-kecil berwarna hitam. Berat buah naga kuning berkisar 300-400 

gram/buah. 

Selain ketiga jenis buah tersebut, ada dua jenis buah naga yang belum 

begitu populer dan masih langka yaitu buah naga Super red (Hylocereus 

mommoth). Dengan ciri kulit merah dan daging buahnya berwarna lebih merah, 

buah naga hitam (Hylocereus madagascariensis) dengan ciri kulit berwarna merah 

bersisik kehitaman (Hariyanto, 2007). 
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Menurut Senior (2007), ada empat jenis buah naga, yaitu buah naga daging 

putih (Hylocereus undatus), buah naga daging merah (Hylocereus polyrhizus), 

buah naga daging super merah (Hylocereus costaricensis), dan buah naga kulit 

kuning daging putih (Selenicerius megalanthus). Dari keempat jenis buah naga 

tersebut, buah naga daging putih paling digemari dan diminati. Selain bentuk dan 

ukurannya yang lebih besar dari tiga jenis buah naga lainnya, buah naga daging 

putih juga terasa lebih segar karena mengandung rasa masam yang khas. 

  Buah naga ini mempunyai jenis yang berbeda-beda. Pada dasarnya buah 

naga mempunyai 9 jenis yang ada, namun orang awam menyebutkan ada 3 jenis 

buah naga berdasarkan warna daging buahnya. Daging buah naga ada 3 macam 

warna yaitu putih, merah, dan ungu dengan taburan biji-biji yang berwarna hitam 

yang boleh dimakan. Rasa buah naga adalah seperti buah kiwi. Ciri-ciri unik 

inilah yang menjadikan buah naga amat sesuai dijadikan campuran dalam salad 

buah-buahan. 

2.6.2 Kandungan Gizi Buah Naga Merah 

Buah naga dapat dipanen saat buah mencapai umur 50 hari terhitung sejak 

bunga mekar. Pemanenan pada tanaman buah naga dilakukan pada buah yang 

memiliki ciri-ciri warna kulit merah mengkilap, jumbai atau sisik berubah warna 

dari hijau menjadi kemerahan. Musim panen terbesar buah naga terjadi pada bulan 

September hingga Maret (Dinas Pertanian Jawa Timur, 2005). Buah naga merah 

termasuk golongan yang rajin berbuah, namun tingkat keberhasilan bunga menjadi 

buah kecil hanya mencapai 50%, sehingga produktivitas buahnya cenderung 

rendah (Panjuantiningrum, 2009). 
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Buah kaktus madu (buah naga) cukup kaya dengan berbagai zat vitamin 

dan mineral yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Penelitian 

menunjukkan buah naga merah sangat baik untuk sistem peredaran darah. Buah 

naga juga dapat untuk mengurangi tekanan emosi dan menetralkan toksik dalam 

darah. Penelitian juga menunjukkan buah ini dapat mencegah kanker usus, selain 

mengandung kolestrol yang rendah dalam darah dan pada waktu yang sama 

menurunkan kadar lemak dalam tubuh. Secara keseluruhan, setiap buah naga 

merah mengandung protein yang mampu mengurangi metabolisme badan dan 

menjaga kesehatan jantung, serat (mencegah kanker usus, kencing manis, dan 

diet), karotin (kesehatan mata, menguatkan otak, dan mencegah penyakit), 

kalsium (menguatkan tulang), dan fosfor. Buah naga juga mangandung zat besi 

untuk menambah darah, vitamin B1 (mengawal kepanasan badan), vitamin B2 

(menambah selera), vitamin B3 (menurunkan kadar kolestrol), dan vitamin C 

(Zain, 2009).Kandungan zat gizi buah naga dapat dilihat di Tabel 5. 

2.6.3 Senyawa Antioksidan dan Manfaatnya   

 Antioksidan adalah senyawa-senyawa yang mampu menghilangkan, 

membersihkan, menahan pembentukan ataupun memadukan efek 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. Masalah-masalah ini berkaitan dengan kemampuan 

antioksidan untuk bekerja sebagai inhibitor (penghambat) reaksi oksidasi oleh 

radikal bebas reaktif yang menjadi salah satu pencetus penyakit-penyakit di atas 

(Tahir, dkk, 2003). 
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Tabel 5.Kandungan Zat Gizi Buah Naga Merah per 100 gram 

Komponen Kadar 

Air (g) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Serat (g) 

Betakaroten (mg) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Zat Besi (mg) 

Vitamin B1 (mg) 

Vitamin B2 (mg) 

Vitamin C (mg) 

Niasin (mg) 

82,50-83 

0,16-0,23 

0,21-0,61 

0,7-0,9 

0,005-0,012 

6,3-8,8 

30,2-36,1 

0,55-0,65 

0,28-0,30 

0,043-0,045 

8-9 

1,297-1,300 

Sumber : Taiwan Food Industry Development and Research Authorities dalam 

(Panjuantiningrum, 2009) 

 Fungsi utama antioksidan digunakan sebagai upaya untuk memperkecil 

terjadinya proses oksidasi dari lemak dan minyak, memperkecil terjadinya proses 

kerusakan dalam makanan, memperpanjang masa pemakaian dalam industri 

makanan, meningkatkan stabilitas lemak yang terkandung dalam makanan serta 

mencegah hilangnya kualitas sensori dan nutrisi. Lipid peroksidasi merupakan 

salah satu faktor yang cukup berperan dalam kerusakan selama dalam 

penyimpanan dan pengolahan makanan (Hernani dan Raharjo, 2005). Antioksidan 

tidak hanya digunakan dalam industri farmasi, tetapi juga digunakan secara luas 

dalam industri makanan, industri petroleum, industri karet dan sebagainya (Tahir 

dkk, 2003). 

 Antioksidan dalam bahan makanan dapat berasal dari kelompok yang 

terdiri atas satu atau lebih komponen pangan, substansi yang dibentuk dari reaksi 

selama pengolahan atau dari bahan tambahan pangan yang khusus diisolasi dari 

sumber-sumber alami dan ditambahkan ke dalam bahan makanan. Adanya 

antioksidan alami maupun sintetis dapat menghambat oksidasi lipid, mencegah 
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kerusakan, perubahan dan degradasi komponen organik dalam bahan makanan 

sehingga dapat memperpanjang umur simpan (Rohdiana, 2001). 

 Tubuh manusia menghasilkan senyawa antioksidan, tetapi jumlahnya 

sering kali tidak cukup untuk menetralkan radikal bebas yang masuk ke dalam 

tubuh (Hernani dan Rahardjo, 2005). Sebagai contoh, tubuh manusia dapat 

menghasilkan glutathione, salah satu antioksidan yang sangat kuat, akan tetapi 

tubuh memerlukan asupan vitamin C sebesar 1.000 mg untuk memicu tubuh 

menghasilkan glutathione ini. Kekurangan antioksidan dalam tubuh membutuhkan 

asupan dari luar. Bila mulai menerapkan pola hidup sebagai vegetarian akan 

sangat membantu dalam mengurangi resiko keracunan akibat radikal bebas. 

Keseimbangan antara antioksidan dan radikal bebas menjadi kunci utama 

pencegahan stress oksidatif dan penyakit-penyakit kronis seperti jantung koroner 

dan kolesterol yang dihasilkan (Kuncahyo dan Sunardi, 2012). 

 Berdasarkan sumbernya, antioksidan dibedakan dalam dua kelompok, 

antioksidan alami dan sintetik. Antioksidan alami merupakan antioksidan yang 

diperoleh dari hasil ekstraksi bahan alami atau terbentuk dari reaksi-reaksi kimia 

selama proses pengolahan (Santoso, 2005). Antioksidan alami dapat diperoleh dari 

beragam sumber bahan pangan, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, rempah-

rempah, dan lain-lain. Contoh dari antioksidan alami adalah vitamin C, vitamin E, 

dan β-karoten. Menurut Santoso (2005), senyawa antioksidan alami dalam 

tumbuhan umumnya adalah senyawa fenolik dan polifenolik, seperti golongan 

flavonoid, turunan asam sinamat, kumarin, tokoferol, dan asam-asam organik 

polifungsional. Golongan flavonoid yang memiliki fungsi sebagai antioksidan 

meliputi flavon, flavanol, isoflavon, katekin dan kalkon, sedangkan turunan asam 
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sinamat meliputi asam kafeat, asam ferulat, asam klorogenat, dan lain-lain 

(Santoso, 2005). 

 Flavonoid merupakan senyawa polifenol yang terdapat pada teh, buah-

buahan, sayuran, anggur, bir dan kecap (Kuncahyo dan Sunardi, 2012). 

Kekurangan salah satu komponen tersebut akan menyebabkan terjadinya 

penurunan status antioksidan secara menyeluruh dan berakibat perlindungan tubuh 

terhadap serangan radikal bebas melemah, sehingga terjadilah berbagai macam 

penyakit seperti kolesterol dan diabetes. Pemeriksaan status antioksidan tubuh 

sekarang menjadi suatu piranti diagnostik yang penting. Pemeriksaan ini dapat 

dilakukan melalui pengukuran yaitu Status Antioksidan Total, Superoksida 

Dismutase dan Glutation Peroksidase. 

 Menurut (Hartanto, 2012), mekanisme kerja senyawa antioksidan adalah 

mengkelat ion logam, menghilangkan oksigen radikal, memecah reaksi rantai 

inisiasi, menyerap energi oksigen singlet, mencegah pembentukan radikal, 

menghilangkan dan atau mengurangi jumlah oksigen yang ada. Mekanisme reaksi 

senyawa antioksidan pada Gambar 3 

 

Gambar 3.Mekanisme Reaksi Senyawa Antioksidan (Hartanto, 2012) 

Keterangan : 

AH  = antioksidan  

ROO. = radikal peroksil 
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RH  = lemak atau minyak tak jenuh 

R.  = radikal asam lemak tak jenuh 

 Berdasarkan struktur kimianya antioksidan terbagi menjadi antioksidan 

enzim dan vitamin. Antioksidan enzim meliputi superoksida dismutase (SOD), 

katalase dan glutation peroksidase (GSH.Prx). Antioksidan vitamin lebih populer 

sebagai antioksidan dibandingkan enzim. Antioksidan vitamin mencakup alfa 

tokoferol (vitamin E), beta karoten dan asam askorbat (vitamin C) yang banyak 

didapatkan dari tanaman dan hewan (Kuncahyo dan Sunardi, 2012).  

Berdasarkan fungsinya, antioksidan dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

antioksidan primer, sekunder, dan tersier. Antioksidan primer berperan dalam 

menghentikan reaksi rantai radikal bebas dengan berfungsi sebagai pendonor atom 

H atau elektron pada radikal bebas dan berdampak pada pembentukan produk 

yang lebih stabil. Antioksidan primer (AH) dapat memutuskan tahap inisiasi 

dengan bereaksi dengan sebuah radikal bebas atau menghambat reaksi propagasi 

dengan cara bereaksi dengan radikal peroksil atau alkoksida (Madhavi dan 

Salmakhe, 1995 dalam Sari, 2005).  

Contoh antioksidan yang memiliki mekanisme ini adalah tokoferol, 

flavonoid dan asam askorbat, sedangkan BHA, BHT dan TBHQ merupakan 

contoh antioksidan primer yang dibuat secara sintetik (Hartanto, 2012). 

Antioksidan sekunder berperan dalam mengikat atau mengkelat ion logam, 

sebagai penangkal oksigen, mengubah hidroperoksida menjadi molekul 

nonradikal, menyerap radiasi UV, dan menginaktifkan oksigen singlet. 

Antioksidan tersier adalah antioksidan yang berfungsi memperbaiki kerusakan sel 

dan jaringan yang disebabkan oleh radikal bebas. Contoh dari antioksidan tersier 
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adalah enzim DNArepair dan metionin sulfoksida reduktase yang berperan dalam 

perbaikan biomolekul yang disebabkan oleh radikal bebas (Hartanto, 2012). 

2.6.4 Senyawa Antioksidan dalam Buah Naga Merah 

 Buah naga atau dragon fruit mempunyai kandungan zat bioaktif yang 

bermanfaat bagi tubuh diantaranya antioksidan (dalam asam askorbat, 

betakaroten, dan antosianin), serta mengandung serat pangan dalam bentuk pektin. 

Selain itu, dalam buah naga terkandung beberapa mineral seperti kalsium, phosfor, 

besi, dan lain-lain. Vitamin yang terdapat di dalam buah naga antara lain vitamin 

B1, vitamin B2, vitamin B3, dan vitamin C (Farikha, dkk., 2013). Kandungan zat 

antioksidan dari buah naga merah dapat dilihat pada Tabel. 6 

Tabel 6.Kandungan Zat Antioksidan Buah Naga 

Buah TSP (μg GA/g 

puree) 

TAA (mg/100g 

puree) 
ORAC (μM 

TE/g puree) 
DPPH (μg 

GA/g puree) 

Buah naga 

merah 

1075,8 ± 71,7 55,8 ± 2,0 7,6 ± 0,1 134,1 ± 30,1 

Buah naga 

putih 

523,4 ± 33,6 13,0 ± 1,5 3,0 ± 0,2 34,7 ± 7,3 

Sumber : Mahattanatawee, dkk, 2006 

Keterangan : 

TSP  : Total Soluble Phenolic 

TAA  : Total Ascorbic Acid 

ORAC  : Oxygen Radical Absorbance Capacity 

DPPH  : 1,1-Diphenyl-2-Picrylhydrazyl 

 Buah naga merah memiliki betalains yang mengandung fenolik dan 

struktur non-fenolik yang bertanggung jawab untuk kapasitas antioksidan utama 

Hylocereus ungu, sedangkan fenolik non-betalainik menyumbang senyawa hanya 

sampai batas kecil yaitu 7,21 ± 0,02 mg CE/100 gram. Betalains terkait dengan 

antosianin (yaitu turunan flavonoid), pigmen kemerahan yang ditemukan di 
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kebanyakan tanaman. Namun, betalains secara struktural dan kimia seperti 

anthocyanin karena mengandung nitrogen sedangkan anthocyanin tidak 

(Nurliyana, dkk,2010).  

 Buah naga biasanya dikonsumsi oleh orang-orang secara langsung atau 

diproses menjadi jus. Oleh karena itu, produk sampingan utama buah naga adalah 

kulitnya. Betalains di pulp spesies Hylocereus ungu bertanggung jawab atas 

kapasitas antioksidan utama dan kulit juga mengandung lebih atau kurang sifat 

antioksidan karena warna yang sama. Dengan demikian, baik kulit dan buah dapat 

bermanfaat terutama dalam makanan (Nurliyana dkk., 2010). 


