
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Es Krim 

1. Definisi es krim 

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia, es krim merupakan sejenis 

makanan semi padat yang dibuat dengan cara pembekuan tepung es krim atau dari 

campuran susu, lemak hewani maupun nabati, gula dengan atau tanpa bahan 

makanan lain dari bahan makanan yang diizinkan. 

Es krim adalah sebuah makanan beku yang dibuat dari dairy product, 

seperti krim (atau sejenisnya), digabungkan dengan perasa dan pemanis. Es krim 

juga merupakan produk olahan dengan bahan utama susu, gula, krim dan air. Es 

krim dibuat dengan cara dibekukan dan dicampur dengan bahan baku secara 

bersamaan. Bahan yang digunakan adalah kombinasi susu dengan bahan 

tambahan seperti gula dan madu atau  tanpa  bahan  perasa dan  warna,  

emulsifier dan  stabilizer. Bahan campuran es krim disebut ice cream mix (ICM), 

dengan pencampuran bahan yang tepat dan pengolahan yang benar maka dapat 

dihasilkan es krim dengan kualitas baik (Rahmawati et al., 2012). 

2. Syarat mutu es krim 

Es Krim berdasarkan (Badan Standarisasi Nasional, 1995) seperti 

ditunjukkan pada Tabel 1. 
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Tabel 1 

Syarat Mutu Es Krim 

No. Kriteria Uji  Satuan Persyaratan 
1. Keadaan    

 Bau  - Normal 
 Rasa  - Normal 
 Warna  - Normal 

2. Lemak  % b/b Maks 5 
3. Gula  dihitung sebagai % b/b Min 5 

 

4. 

sukrosa 

Protein 

  

% b/b 

 

Min 4,5 *) 

5. Jumlah padatan  % b/b Min. 3 **) 

6. Bahan             tambahan  Maks 1,0 
makanan 

a. Pewarna tambahan                                Sesuai SNI 01-02220-1995 

b. Pemanias buatan                                                  Negatif

c. Pemantap       dan 
pengemulsi 

Sesuai SNI 01-02220-1995

7.       Cemaran logam                                                       Maks 20.0 

a.   Timbal (Pb)                 mg/kg                            Maks 1.0 
b.   Tembaga (Cu)             mg/kg                            Maks 20.0 

8.       Cemaran arsen (As)          Mg/kg                            Maks 0.5 

9.       Cemaran mikroba

a.   Angka        lempeng 
total 

Kolini/g                         Maks 2x105

b. MPN Colidorm APM/g <3 
c. Salmonella 
d. Kapang 

Koloni/25g 
Koloni/25g 

Negatif 
Negatif 

Sumber : (Badan Standarisasi Nasional, 1995)
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3. Klasifikasi es krim 

Seiring berkembangnya jaman, variasi rasa dan penyajian es krim 

semakin beragam. Para produsen es krim menambahkan bahan lain seperti choco 

chip, kacang-kacangan, dan buah-buahan segar, untuk campuran maupun hanya 

untuk sekedar ditaburkan di atasnya. Selain untuk menambah rasa, bahan tersebut 

juga dapat meningkatkan tampilan es krim agar lebih menarik. Menurut Lou 

Seibert Pappas (1997:13), frozen dessert dapat klasifikasikan menjadi beberapa 

macam dasar :  

a. Ice cream base (Es Krim)  

Ice cream base merupakan es krim berbahan dasar susu dan fresh cream, 

yang ditambah telur sebagai bahan penstabil. 

b. Modern ice cream (Es krim modern)  

Modern ice cream merupakan es krim yang menggunakan emulsifier 

untuk menggantikan telur sebagai penstabil. Emulsifier ini dibuat dari bahan alami 

yang diproses khusus bubuk. Tingkat kestabilannya lebih baik daripada 

menggunakan telur. 

c. Soft ice cream  

Soft ice cream merupakan es krim yang dibuat menggunakan mesin 

khusus yang berbeda dengan mesin es krim biasa. Dengan mesin khusus ini, udara 

yang terkandung didalam es krim akan digandakan sehingga hasilnya lebih lembut 

dan volumenya menjadi lebih besar. Selain itu, kandungan lemaknya menjadi 

tidak terlalu tinggi. 
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d. Gelato  

Gelato gelare

dari Italia yang terbuat dari susu, gula, telur, dan perasa makanan. Adonan gelato 

lebih kental daripada adonan es krim yang berasal dari kandungan kuning telur 

atau putih telur. 

e. Sorbet  

Sorbet lebih ringan dan segar dibandingkan dengan es krim biasa karena 

terbuat dari jus buah yang ditambah pemanis. Adonan sorbet tidak perlu dimasak 

agar kesegaran dan rasa buahnya tetap terjaga. Sorbet tidak mengandung susu, 

krim, dan kuning telur sehingga kandungan kalorinya rendah. Namun karena tidak 

mengandung lemak, adonan sorbet sebaiknya juga ditambah stabilizer dan 

emulsifier agar teksturnya lebih baik. Menurut International Dairy Foods 

Association, kandungan lemak yang terdapat pada es krim jenis sorbet yaitu 

sebanyak 1% - 2%. 

f. Sherbet  

Sherbet hampir sama dengan sorbet, hanya adonannya ditambah dengan 

lemak. 

g. Frozen yoghurt  

Frozen yoghurt merupakan hidangan penutup yang terbuat dari yoghurt 

yang ditambah dengan perasa makanan dan stabilizer es krim. Kandungan 

lemaknya rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. 

4. Bahan penyusun es krim 

Bahan penyusun es krim dalam penelitian ini tersusun atas tiga bahan utama 

yaitu: 
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a. Susu 

Susu dan produk olahannya merupakan komponen utama dalam proses 

pembuatan es krim. Dikarenakan es krim menggunakan bahan utama susu dari 

kandungan gizi es krim merupakan produk yang mengandung kalsium dan 

protein. Lemak memberikan efek sinergis pada penambahan flavor yang 

digunakan, sehingga dapat meningkatkan mutu dan cita rasa es krim. Lemak pada 

susu juga berfungsi untuk melembutkan tekstur es krim, memberikan karakteristik 

pelumeran yang baik dan memberikan kontribusi energi terbesar pada es krim 

(Sari, 2019) 

Jenis produk susu yang digunakan dalam pembuatan es krim sebagai 

berikut :  

1) Susu sterilisasi, merupakan susu mentah yang dipanaskan hingga suhu 100ºC. 

2) Susu pasteurisasi, merupakan susu mentah yang dipanaskan hingga suhu 

80ºC. 

3) Susu bubuk, merupakan susu yang dimasukkan ke dalam ruangan panas 

hingga kandungan airnya menguap dan hanya kandungan kimiawi berupa 

serbuk yang tertinggal. 

b. Bahan pemanis 

Bahan pemanis yang umum digunakan dalam pembuatan es krim adalah 

gula pasir (sukrosa) dan gula bit. Tujuan pemberian pemanis ialah memberikan 

kekentalan dan cara termurah untuk mencapai total solid yang diinginkan 

sehingga dapat memperbaiki body dan tekstur frozen dessert serta menurunkan 

titik beku (Yulita, 2017) 
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Bahan pemanis perlu ditambahakan dalam es krim untuk meningkatakan 

penerimaan konsumen karena meningkatkan intensitas rasa manis, memperkuat 

flavor, rasa, dan aroma. Bahan pemanis atau gula juga ikut berperan dalam 

memperbaiki tekstur dan body es krim. Penggunaan gula dalam es krim berkisar 

12 -16% (Pamungkasari, 2015). 

c. Bahan pengemulsi 

Bahan pengemulsi selain meningkatkan pengembangan adonan, dapat 

juga memberikan penampakan yang lebih kering tetapi dengan tekstur yang lebih 

lembut dan pelelehan yang lebih lama. Hal ini disebabkan bahan pengemulsi 

mempunyai grup hidrofilik dan lipofilik yang dapat menurunkan tegangan 

permukaan dan menstabilkan emulsi. Susu sapi secara alami telah mengandung 

bahan pengemulsi karena di dalamnya terdapat kompleks lesitin-protein yang 

bersifat sebagai bahan pengemulsi (Nurhidayanti, 2015). 

5. Kandungan zat gizi es krim 

Es krim dengan kelembutan dan rasa manisnya terbukti memiliki 

beberapa fakta gizi yang tak terduga. Keunggulan es krim didukung oleh bahan 

baku utamanya, yaitu susu tanpa lemak dan lemak susu. Susu disebut sebagai 

makanan yang hampir sempurna karena kandungan zat gizi yang lengkap. Para 

peneliti menemukan lebih dari 100.000 jenis molekul yang terkandung di dalam 

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

karbohidrat, mineral, enzim-enzim, gas, serta vitamin A, C dan D (Yulita, 2017). 

6. Tahapan pembuatan es krim 

Kawasan Kejawan Gebang Suarabaya Melalui Pelatihan Pembuatan Es Krim Ubi 



11 
 

-bahan pembuatan es krim yang diugunakan meliputi, 225 ml susu 

cair, 1 sdm tepung maizena, 1 sachet susu skim, 2 sdm gula, 1/4 sdt garam, 1/2 sdt 

sp, dan 1 sdt vanili (Wahyudi et al., 2020). 

Tahapan Pembuatan Es Krim Dalam proses pembuatan es krim dimulai 

dengan beberapa tahap yaitu pencampuran, pasteurisasi, homogenisasi, 

pematangan (aging), pembekuan dan agitasi, pengemasan, pembekuan serta 

penyimpanan. 

a. Pencampuran  

Bahan yang berupa cairan serperti susu dimasukan terlebih dahulu 

kemudian dipanaskan hingga suhu mencapai ± 45oC dan selanjutnya bahan-bahan 

kering seperti gula ditambahkan dalam campuran secara perlahan-lahan untuk 

menghindari terjadinya penggumpalan. 

b. Pasteurisasi  

Pasteurisasi bertujuan untuk membunuh mikroba merugikan seperti 

bakteri patogen, membantu melarutkan bahan-bahan, menghasilkan produk yang 

seragam, memperpanjang umur simpan, dan memperbaiki aroma. Pasteurisasi 

dilakukan dengan metode High Temperature Short Time (HTST) pada suhu 78oC 

 80oC selama 25 detik, selain membebaskan adonan dari bakteri patogen, proses 

ini juga membantu melarutkan bahan, memperbaiki cita rasa dan mutu 

simpan,mencegah globula lemak bersatu, dan mengurangi waktu yang diperlukan 

bagi proses aging pada adonan sehingga kekentalan tekstur es krim lebih baik. 

c. Homogenisasi  

Homogenisasi bertujuan menyebarkan globula lemak secara merata ke 

seluruh produk untuk memperoleh tekstur yang halus dengan memecah globula 
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lemak. Homogenisasi membuat permukaan globula lemak menjadi lebih 

luas,meningkatkan kemampuan pembuihan (whipping quality), mengurangi 

kekentalan dan membentuk keseragaman tekstur pada es krim, sehingga dapat 

menghasilkan tekstur produk yang lebih seragam. Adonan es krim biasanya 

dihomogenisasi pada suhu 80oC. Proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti tingkat viskositas, komposisi, stabilitas adonan, suhu dan konstruksi mesin 

yang digunakan. 

d. Pembentukan Kristal es 

Suhu dingin pada proses pembentukan kridtal (aging) dapat 

menyebabkan adonan menjadi sangat kental dan es krim yang dihasilkan memiliki 

kristal es yang besar sehingga teksturnya kasar, Proses aging membentuk kristal-

kristal es krim yang lembut. Proses pembekuan dilakukan selama 3 4 jam di pada 

suhu 0oC. 

e. Pendinginan  

Pendinginan harus dilakukan secepat mungkin setelah proses 

homogenisasi hingga 0oC  4oC yang bertujuan untuk membekukan adonan yang 

disertai dengan memerangkap udara (pengadukan). Prinsip kerjanya ialah 

mendinginkan sambil mengaduk agar kristal es yang terbentuk lembut dan halus. 

Pembekuan yang tidak disertai pengadukan akan menghasilkan kristal es yang 

besar dan kasar. Proses pembekuan dilakukan pada suhu 3oC selama ± 30 - 40 

menit dengan menggunakan cooler tank dalam alat es krim, selanjutnya es krim 

dimasukkan ke dalam wadah-wadah sesuai dengan yang dikehendaki dan 

dimasukkan ke dalam freezer untuk proses pembekuan. Pengemasan dapat 
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dilakukan secara manual, semi otomatis, maupun otomatis, dan prinsipnya harus 

dilakukan secara cepat agar es krim tidak meleleh.  

f. Pembekuan 

Pembekuan dilakukan dengan menyimpan es krim dalam freezer. 

Pengerasan biasanya dilakukan pada suhu -5oC sampai -10oC atau lebih rendah. 

Pengerasan bertujuan untuk mempertahankan karakter sehingga bentuk, tekstur, 

kelembutan, dan kenampakan tidak mengalami perubahan. Pengerasan dilakukan 

selama ± 24 jam hingga diperoleh es krim setengah beku dengan volume 

mengembang dan tekstur yang lembut. 

B. Kacang Merah 

1. Klasifikasi kacang merah 

Menurut Rukmana (2018), kedudukan kacang merah dalam tatanan 

(sistematika) adalah sebagai berikut :  

Kingdom : Plantae  

Divisi : Spermatophyta  

Sub divisi : Angiosspermae  

Kelas : Dicotyledonae  

Sub kelas : Calyciflorae  

Ordo : Rosales (Leguminales)  

Famili : Leguminosae (Papilionaceae)  

Sub family : Papilionoideae  

Genus : Phaseolus   

Spesies : Phaseolus vulgaris L. 



14 
 

 

Gambar 1. Kacang Merah (Phaseolus vulgaris L.) 

2. Definisi kacang  merah 

Salah satu jenis kacang-kacangan yang memiliki kandungan pati serta 

serat yang tinggi adalah kacang merah. Dalam bentuk biji yang telah tua dapat 

dikonsumsi dalam keadaan segar maupun yang telah dikeringkan. Kacang merah 

mengandung asam folat, kalsium, karbonat kompleks, serat, dan protein pada 

kacang merah tergolong tinggi. Kacang merah tergolong makanan nabati 

kelompok kacang polong (legume); satu keluarga dengan kacang hijau, kacang 

kedelai, kacang tolo, dan kacang uci (Purnamawati, 2013)  

Kacang merah merupakan jenis kacang-kacangan yang relative murah 

sehingga banyak terdapat di pasar-pasar tradisional dan mudah di dapat. Beberapa 

masakan umum sering menggunakan kacang merah seperti sup, rendang, dan juga 

kue-kue, mengingat kacang merah memiliki kandungan nilai gizi yang tinggi akan 

sumber protein, saat ini kacang merah menjadi umum untuk diolah dan 

dikonsumsi oleh bayi (Fatimah et al., 2013). 

Pemanfaatan kacang merah di negara lain sangat bervariasi seperti 

dimanfaatkan untuk pembuatan roti, kue kering, es krim atau protein isolat. 

Penggunaan kacang merah yang paling popular yakni sebagai campuran dengan 

daging babi, direbus dengan daging sapi dalam bentuk tepung, sup, dan sebagai 
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campuran salad kacang-kacangan. Namun di Indonesia sampai saat ini masih 

terbatas sebagai pelengkap menu dalam konsumsi sehari-hari masyarakat seperti 

untuk sayur asam, sambal goreng atau sup kacang merah (Nurhidayanti, 2015). 

Selain diolah menjadi beberapa jenis makanan, kacang merah juga dapat 

diolah menjadi tepung. Pengolahan kacang merah menjadi tepung dapat 

memperpanjang masa simpan kacang merah itu dan memberikan peluang 

pengaplikasian lebih luas. Tepung kacang merah merupakan hasil penggilingan 

kacang merah yang telah melalui tahapan pengukusan kemudian dikeringkan. 

Tepung kacang merah dapat digunakan sebagai campuran pada berbagai produk 

seperti roti, cake, cookies, dan es krim (Panjaitan, 2019). 

3. Kandungan kacang merah 

Kacang merah merupakan satu dari banyaknya sumber protein nabati 

yang murah dan mudah dikembangkan, oleh sebab itu peranannya dalam usaha 

perbaikan gizi sangat penting. Selain kaya akan protein, kacang merah baik untuk 

sumber karbohidrat, vitamin B1 (tiamin), vitamin B2 (riboflavin) dan masin. 

Disamping itu, kacang merah mengandung karoten yang merupakan prekursor 

vitamin A, juga sebagai sumber mineral yang baik meliputi kalsium, besi, 

tembaga, fosfor serta magnesium dalam jumlah yang relatif besar (Nurhidayanti, 

2015) 

Kacang merah sangat menguntungkan bagi kesehatan tubuh dikarenakan 

memiliki kandungan gizi yang sangat baik. Kacang merah kering merupakan 

sumber protein nabati, karbohidrat kompleks, serat, vitamin B, folasin, tiamin, 

kalsium, fosfor, dan zat besi. Namun kelemahan dari kacang-kacangan adalah 
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tingginya kandungan senyawa nirgizi yang sebagian besar didominasi oleh asam 

fitat (Lestari, 2018)  

Tabel 2 

Kandungan Gizi Dalam 100 Gram Kacang Merah 
Zat Gizi Satuan Nilai per 100 gram 

Energi  kkal 314 
Protein g 22,1 
Lemak  g  1,1 
Karbohidrat g 56,2 
Serat pangan  g 4 

Sumber : Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI) 2017 

4. Manfaat kacang merah 

Kacang merah dalam bahasa Inggris disebut kidney bean (artinya kacang 

ginjal) karena bentuk dan warna biji kacang merah mirip ginjal. Kacang merah 

memiliki banyak nutrisi penting yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Beberapa 

manfaat makan kacang merah antara lain : (Panjaitan, 2019) 

a. Memperkuat imunitas tubuh  

Terdapat 8 macam asam amino essensial yang terkandung di dalam 

kacang merah, diketahui berperan dalam memperkuat kekebalan tubuh terhadap 

serangan berbagai macam penyakit. 

b. Mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas 

Kacang merah kaya akan anthacyanin yang merupakan antioksidan yang 

berperan mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. 

c. Menurunkan kolesterol darah 

Serat yang terdapat dalam kacang merah akan mengikat asam empedu 

dalam usus. Asam empedu berguna untuk sintesis kolesterol. Berkurangnya asam 

empedu yang tersedia mengurangi pembentukan kolesterol dalam tubuh. 
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d. Mengendalikan glukosa darah 

Kacang merah mengandung serat larut (soluble fiber). Serat larut akan 

larut dalam air dan membentuk gel dalam usus sehingga memperlambat 

penyerapan karbohidrat yang akan diubah menjadi glukosa. Hal ini 

memperlambat kenaikan glukosa darah. 

e. Mencegah anemia 

Anemia dapat disebabkan karena kekurangan zat besi. Kacang merah 

mengandung zat besi sehingga mengkonsumsi kacang merah dapat membantu 

mencegah anemia. 

f. Detoksifikasi sulfit 

Kacang merah mengandung mineral molibdenum yang membantu 

detoksifikasi (menghilangkan racun) sulfit dari makanan 

g. Mencegah radang sendi 

Kacang merah mengandung mineral tembaga yang membantu 

mengurangi inflamasi (peradangan) khususnya radang sendi. 

h. Mencegah nyeri otot 

Kacang merah mengandung magnesium yang membantu 

merelaksasi/mengendurkan otot 

i. Melancarkan pencernaan 

Serat yang terdapat dalam kacang merah membantu melancarkan 

pencernaan sehingga memudahkan BAB (Buang Air Besar) dan mencegah 

berbagai gangguan pencernaan. 
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j. Menguatkan tulang dan gigi 

Kacang merah mengandung kalsium yang merupakan komponen penting 

struktur tulang dan gigi 

5. Tepung kacang merah 

Penepungan merupakan salah satu cara untuk menyimpan bahan dalam 

waktu yang lebih lama, mudah dicampur dengan tepung lainnya, kaya zat gizi, 

dibentuk dan lebih cepat untuk dimasak sesuai dengan tuntuan kehidupan modern 

yang ingin serba praktis. Pembuatan tepung kacang merah diawali dengan dicuci 

lalu selanjutnya akan dilakukan perendaman selama 1 jam. Pada saat perendaman 

dilakukan, dinding sel akan menyerap air dan akan menjadi lunak, namun dengan 

adanya elastisitas, dinding sel akan kembali ke dalam bentuk semula ketika 

kacang merah dikeringkan. Setelah dilakukan perendaman akan dilanjutkan 

dengan pengupasan, dimana kacang merah sudah menjadi lunak maka akan 

mempermudah saat pengupasan kulit kacang merah. Kacang merah yang sudah 

tidak berisi kulit dijemur selama 1 hari hingga kering. Setelah melewati proses 

pengeringan, blender kacang merah. Tahap terakhir dalam proses penepungan 

yakni menggunakan pengayakan. 

C. Susu Kedelai 

Salah satu jenis kacang-kacangan yang dapat digunakan sebagai sumber 

protein, lemak, vitamin, mineral dan serat adalah kedelai (Glycine max L. 

Merrill). Kacang kedelai mengandung sumber protein nabati yang kadar 

proteinnya tinggi yakni sebesar 35% bahkan pada varietas unggul dapat mencapai 

40-44%. Selain itu kedelai juga mengandung asam lemak essensial, vitamin dan 

mineral yang cukup. Disamping protein, kacang kedelai mempunyai nilai hayati 
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yang tinggi setelah diolah,karena kandungan susunan asam aminonya mendekati 

susunan asam amino pada protein hewan (Yulita, 2017). 

Kedelai dapat menjadi berbagai macam hasil olahan, salah satunya yaitu 

pengolahan menjadi susu kedelai. Hal ini disebabkan oleh beberapa keunggulan 

yang dimiliki susu kedelai, yaitu tidak mengandung laktosa, proteinnya tidak 

menimbulkan alergi, rendah lemak, bebas kolesterol, bergizi tinggi, teknologi 

pembuatannya relatif mudah, biaya produksi relatif murah, dan dapat diolah lebih 

lanjut menjadi es krim, yoghurt dan mayonese. Susu kedelai dapat digunakan 

sebagai alternatif pengganti susu sapi karena mengandung gizi yang hampir sama. 

Protein susu kedelai memiliki susunan asam amino yang hampir sama dengan 

susu sapi. Kandungan protein susu kedelai mencapai 1,5 kali protein susu sapi. 

Protein susu kedelai mempunyai susunan asam amino yang mirip susu sapi 

sehingga sangat baik digunakan sebagai pengganti susu sapi, terutama bagi 

mereka yang alergi terhadap susu sapi dan penderita lactose intolerance. Selain 

itu, susu kedelai juga mengandung lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, 

vitamin A, vitamin B1 vitamin B2, dan isoflavon. Kandungan asam lemak tak 

jenuh pada susu kedelai lebih besar serta tidak mengandung kolesterol (Arniah, 

2017).  
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Tabel 3  
Kandungan Gizi Susu Kedelai dan Susu Sapi per 100 gram 

Zat Gizi Susu 
Kedelai 

Susu   
Sapi 

Air (g) 90,8 88,6 
Energi (kalori) 44 59 
Protein (g) 3,6 2,9 
Lemak (g) 2,0 3,3 
Abu (g) 0,5 0,7 
Karbohidrat (g) 2,9 4,5 
Kalsium (mg) 15 100 
Besi (mg) 1,2 0,1 
Natrium (mg) 2,0 36,0 
Vitamin B1 (mg) 0,03 0,04 
Vitamin B2 (mg) 0,02 0,15 
Niacin (mg) 0,50 0,10 
Asam lemak jenuh (g) 40-48 60-70 

Sumber : Astawan, 2014 

D. Protein 

1. Definisi protein 

Protein termasuk zat gizi untuk metabolism dan kesehatan tubuh. Protein 

merupakan zat pembangun yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Protein 

adalah nutrisi dengan fungsi utama memperbaiki jaringan sel agar bisa bekerja 

dengan baik dan juga fungsi yang penting dari protein yakniu memproduksi enzim 

dan hormone untuk membantu menjaga fungsi sel dan organ tubuh. Selain itu, 

protein digunakan sebagai zat pembangun tubuh untuk mengganti dan memelihara 

sel tubuh yang rusak, reproduksi, meningkatkan system imun, mencerna makanan 

dan kelangsungan proses normal dalam tubuh. Sumber protein berasal dari 

kacang-kacangandan hasil olahannya, telur, teri, ikan segar, daging, udang, susu 

dan lainnya.  
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2. Fungsi dan peranan protein 

Menurut (Adriani dan Wirjatma, 2012) protein mempunyai beberapa 

fungsi, yakni : 

a. Membentuk jaringan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan tubuh 

b. Memelihara jaringan tubuh, memperbaiki serta mengganti jaringan yangrusak 

atau mati 

c. Menyediakan asam amino yang diperlukan untuk membentuk enzim 

pencernaan dan metabolism serta antibody yang diperlukan 

d. Mengatur keseimbangan air yang terdapat dalam tiga kompartemen, yaitu 

intraseluler, ekstraseluler/intraseluler dan intravaskuler. 

Protein memiliki peran yang penting bagi tubuh, namun terlalu banyak 

mengkonsumsi protein terutama hewani akan membuat system pencernaan sulit 

untuk diuraikan dan diserap secara menyeluruh Karena sisa-sisa makanan yang 

tidak diserap oleh tubuh akan menumpuk dan akhirnya membusuk di dalam usus. 

Racun yang dihasilkan oleh sisa-sia makanan yang menumpuk akan dinetralkan 

oleh ati. Kondisi inilah yang mengakibatkan sebagaian besar enzim didalam usus 

dan hati menguras energinya hanya untuk melindungi tubuh dari racun-racun yang 

ada di dalam pencernaan. Kerugian yang didapatkan oleh tubuh adalah protein 

akan terbuang sia-sia melalui urine (Jufri, 2017) 

3. Sumber protein 

Menurut (Muchtadi 2016) sumber protein bagi manusia dapat 

digolongkan menjadi 2 macam, yaitu sumber protein konvensional dan non-

konvensional.  
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a. Protein konvensional  

Protein yang berupa hasil pertanian dan peternakan pangan serta produk-

produk hasil olahannya. Berdasarkan sifatnya, sumber protein konvensional ini 

dibagi lagi menjadi dua golongan yaitu protein nabati dan protein hewani.  

1) Protein nabati, yaitu protein yang berasal dari bahan nabati (hasil tanaman), 

terutama berasal dari biji-bijian (serealia) dan kacang-kacangan.  

2) Protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hasil-hasil hewani seperti 

daging (sapi, kerbau kambing, dan ayam), telur (ayam dan bebek), susu 

(terutama susu sapi), dan hasil-hasil perikanan (ikan, udang, kerang, dan lain-

lain). Protein hewani disebut sebagai protein yang lengkap dan bermutu tinggi, 

karena mempunyai kandungan asam-asam amino esensial yang lengkap yang 

susunannya mendekati apa yang diperlukan oleh tubuh, serta daya cernanya 

tinggi sehingga jumlah yang dapat diserap (dapat digunakan oleh tubuh) juga 

tinggi. 

b. Protein non-konvensional  

Protein non-konvensional merupakan sumber protein baru, yang 

dikembangkan untuk menutupi kebutuhan penduduk dunia akan protein. Sumber 

protein non- konvensional berasal dari mikroba (bakteri, khamir, atau kapang), 

yang dikenal sebagai protein sel tunggal (single cell protein), tetapi sampai 

sekarang produknya belum berkembang sebagai bahan pangan untuk dikonsumsi.  


