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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 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. 

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, 
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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 (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 

berlemak full cream, susu non-lemak/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 (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 untuk 

meningkatkan nilai gizi es krim, menambah cita rasa, menghasilkan karakteristik 
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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 Maker) 

terutama pada saat sebelum dibekukan dan memperpanjang masa simpan es krim 
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karena dapat mencegah kristalisasi es selama penyimpanan. Kadar penstabil dalam 

es krim yaitu antara 0% sampai 0,4%.  

f) Bahan Pengemulsi 

Bahan pengemulsi utama yang digunakan dalam pembuatan es krim adalah 

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 (2008) 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 (Ultra High Temperature) pada suhu 

99°C-130°C selama 4 detik, dan pasteurisasi vakum pada suhu 90°C-97°C selama 

2 detik. 
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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 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. 
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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 CMC (Carboxy Methyl Cellulose) 

CMC (Carboxylmethyl Cellulose) merupakan salah satu emulsifier buatan 

yang banyak digunakan sebagai stabilizer dalam pembuatan salad dressing. Selain 

itu juga berperan dalam memperbaiki tekstur dan volume. Bahan pengemulsi ini 

merupakan turunan selulosa yang sering dipakai dalam industri makanan untuk 

mendapatkan tekstur yang baik. Misalnya pada pembuatan es krim, pemakaian 

CMC akan memperbaiki tekstur dan kristal laktosa yang terbentuk akan lebih halus 

(Winarno,2008). 
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Carboxy Methyl Cellulose (CMC) merupakan turunan selulosa yang mudah 

larut dalam air. CMC mudah dihidrolisis menjadi gula-gula sederhana oleh enzim 

selulase dan selanjutnya difermentasi menjadi etanol oleh bakteri (Muse, 2004). 

Struktur CMC terdiri dari polimer selulosa yang memiliki ikatan β-(1-4)-D-

glukopiranosa, berbentuk serbuk putih yang halus, tidak berasa, tidak beracun, tidah 

mudah terbakar, mudah terlarut dalam air menjadi larutan berviskositas rendah. 

Larutan CMC mempunyai sifat yang mendukung untuk proses pengentalan 

(thickening), melekatkan (adhering), emulsifier, dan stabilisasi. CMC dapat 

dicampur dengan gliserin, pektin, xanthan gum, dan larutan pati dalam 

penggunaannya. 

 

Gambar 1. Carboxy Methyl Cellulose (CMC) 

[Sumber : LSBU, 2010] 

2.3 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 
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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). 

Terdapat berbagai jenis susu, dan produk susu antara lain adalah susu sapi, 

susu kambing, susu bubuk full cream, susu bubuk skim, susu kultur, susu kental 

bergula (condensed milk). Selain itu, terdapat juga susu kental tak bergula 

(evaporated milk), keju, kepala susu (cream) dan yoghurt . Susu sapi mengandung 

62 kalori energi dan 88,3 g air. Kandungan lemak dan karbohidrat dalam susu sapi 

masing-masing 3,5 g dan 4,3 g. Susu sapi mengandung sebanyak 143 mg kalsium 

dan 0,03 mg tiamin. Susu kambing mengandungi 64 kalori dan kandungan air yang 

lebih rendah jika dibandingkan dengan susu sapi yaitu 85,9 g. Kandungan lemak 

dan karbohidrat dalam susu kambing masing-masing 6,6 g dan 0,9 g. Selain itu, 

kandungan kalsium susu kambing adalah lebih rendah dari susu sapi yaitu sebanyak 

98 mg (Hutagalung, dkk, 2008).  

2.3.1 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) 

 



12 
 

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 pembakar sumber energi 

namun tidak membentuk lemak cadangan dan larut 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 

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). 

Tabel 2. 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 Jagung manis 

Tanaman jagung merupakan salah satu jenis tanaman pangan biji bijian 

(serelia) dari keluarga rumput-rumputan. Di Indonesia, budidaya tanaman jagung 

dilakukan secara intensif karena kondisi tanah dan iklimnya sangat mendukung 

untuk pertumbuhannya. Menurut Tjitrosoepomo (2007), menyatakan bahwa 

klasifikasi jagung adalah sebagai berikut: 
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Divisio   : Spermatophyta (tumbuhan berbiji)  

Sub Divisio  : Angiospermae (berbiji tertutup)  

Classis   : Monocotyledone (berkeping satu)  

Ordo    : Graminae (rumput-rumputan)  

Familia   : Graminaceae Genus  : Zea Species  : Zea mays L. 

Jagung manis termasuk dalam famili Graminae dari ordo Maydae. 

Berdasarkan tipe bijinya, jagung dapat diklasifikasikan dalam empat kelompok, 

yaitu jagung tepung (floury corn, jagung gigi kuda (dent corn), jagung mutiara (flint 

corn), dan jagung berondong (pop corn). Jagung manis pada mulanya berkembang 

dari tipe dent (Zea mays identata) disebut juga jagung tipe kuda dan jagung tipe 

flint (Zea mays indurata). Melalui kedua jenis varian jagung inilah jagung manis 

berkembang dan kemudian terjadi mutasi menjadi gen gula yang resesif (Palapasari, 

2002). 

Tabel 3. Kandungan Gizi Jagung Biasa dan Jagung Manis per 100 gram 

Komponen Jagung Biasa Jagung manis 

Energi (cal) 129 96.0 

Protein (gr) 4.1 3.5 

Lemak (gr) 1.3 1.0 

Karbohidrat (gr) 30.3 22.8 

Kalsium (mg) 5.0 3.0 

Fosfor (mg) 108.0 11.1 

Besi (mg) 1.1 0.7 

Vitamin A (SI) 117.0 400 

Vitamin B (mg) 0.18 0.15 

Vitamin C (mg) 9.0 12.0 

Air (gr) 63.5 72.7 

Sumber : Direktorat gizi (2000) 

Jagung manis mengandung kadar gula, vitamin A dan C yang lebih tinggi 

serta memiliki kadar lemak yang lebih rendah dari pada jagung biasa. Di dalam 100 

g bahan jagung manis terdapat 400 SI vitamin A atau 0,55-0,63 mg β-karoten dan 

lemak sebesar 1,00 g (Winarno, 2002). β-karoten bersifat fungsional sebagai 
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antioksidan, dapat meningkatkan kekebalan tubuh, melindungi dari kerusakan 

akibat terkena sinar matahari dan menghambat pertumbuhan kanker (Russel, 2006). 

Menurut Iskandar (2007), jagung manis mengandung kadar gula, vitamin A dan C 

yang lebih tinggi serta memiliki kadar lemak yang lebih rendah daripada jagung 

biasa. Kadar gula pada tanaman jagung manis adalah 5 sampai 6% dalam 

endospermnya dibandingkan dengan jagung normal yang hanya mengandung 2 

sampai 3%, juga mengandung pati yang kurang lebih 10 sampai 11% dan kadar air 

sebanyaknya 70%. Sukrosa dalam biji jagung manis dapat mencapai 11 %, pada 

fase pemaskan awal, kandungan gula jagung manis mencapai maximum pada saat 

12 hari setelah pemasakan awal (Setiawan 2003). gula yang disimpan dalam biji 

jagung manis adalah sukrosa yang dapat mencapai jumlah 11%. Karbohidrat dalam 

biji jagung mengandung gula pereduksi (glukosa & fruktosa), sukrosa, polisakarida 

dan pati (Supriyanto, 2006). Sedangkan kandungan gizi gula pasir dalam 100 gram 

yaitu energi sebesar 364 kilokalori, protein 0 gram, karbohidrat 94 gram, lemak 0 

gram, kalsium 5 miligram, fosfor 1 miligram, dan zat besi 0 miligram. Selain itu di 

dalam Gula Pasir juga terkandung vitamin A sebanyak 0 IU, vitamin B1 0 miligram 

dan vitamin C 0 miligram,gula pasir, kelebihan konsumsi gula pasir dapat 

menyebabkan penyakit, diabetes, obesitas, menaikkan tekanan darah, asam urat, 

kanker pankreas. (Agung, 2014). 


