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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Saat ini sudah banyak terdapat berbagai macam produk olahan dari 

berbagai jenis makanan dan minuman salah satunya adalah es krim. Es krim 

merupakan jenis makanan yang disukai oleh berbagai kalangan segala usia 

mulai dari anak-anak hingga dewasa. Faktor utama dalam perningkatan 

konsumsi es krim adalah kondisi cuaca di Indonesia yang panas dan 

pertumbuhan jumlah penduduk yang diikuti dengan peningkatan daya beli 

(Santi, 2017). 

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-3713-1995, es krim adalah 

jenis makanan yang semi padat yang dibuat dengan cara pembekuan tepung 

es krim atau dari campuran susu lemak hewani maupun nabati dan gula 

bahan tambahan makanan yang diijinkan seperti buah-buahan atau zat 

pewarna makanan. Saat ini es krim yang ada di pasaran sebagian besar 

mengandung bahan utama susu sapi (Yohmi, 2001).  

Kedelai dikembangkan untuk mewujudkan salah satu tujuan yaitu 

diverifikasi pangan yang ditujukan untuk peningkatan konsumsi protein. 

Kedelai dapat diolah menjadi produk-produk makanan dan minuman. Produk 

minuman yang telah dikenal yaitu susu kedelai yang dibuat dari ekstrak 

kedelai dengan cara menambahkan air (Picauly, 2015). 

Susu kedelai memiliki kadar protein dan komposisi asam amino yang 

hampir sama dengan susu sapi, kelebihan dari susu kedelai adalah bebas 

laktosa sehingga susu ini cocok untuk dikonsumsi oleh penderita lactose 

intolerance (Violisa, 2012). Susu kedelai mengandung lemak esensial, lemak 

ini berperan penting dalam menurunkan kandungan kolesterol. Selain itu 
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kandungan asam amino esensialnya juga relatif lengkap sehingga susu 

kedelai mempunyai mutu dan nilai cerna yang sangat baik, setara dengan 

protein hewani (Setyo, 2005). 

Susu kedelai merupakan minuman yang bergizi tinggi, terutama karena 

kandungan proteinnya yang setara dengan susu sapi yaitu sekitar 3,5 g/100g, 

memiliki kandungan vitamin dan mineral yang sedikit lebih rendah daripada 

susu sapi. Susu kedelai memiliki kandungan lemak yang lebih rendah 

(2,5g/100g), sehingga susu kedelai baik digunakan bagi mereka yang 

menjalani diet rendah lemak (Koswara, 2006). 

Protein merupakan komponen penting es krim yang berfungsi 

membentuk lapisan permukaan di sekitar globula lemak saat homogenisasi 

dan menyelubungi gelembung udara pada saat pembuihan. Kadar protein 

minimum pada es krim yaitu 2,7% (Prasetyo,2013). 

Lemak juga menghasilkan tekstur yang lembut pada es krim di mana 

lemak yang tersebar merata dengan ukuran homogen dan kecil membantu 

menghasilkan titik leleh yang diinginkan. Kadar lemak dalam es krim yaitu 

minimal 5% (Nissa, 2013). 

Pemanfaatan ekstrak umbi bit telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya. Salah satunya adalah Liana, dkk (2017) dengan judul 

Pemanfaatan susu kedelai dan ekstrak umbi bit dalam pembuatan es krim. 

Variable yang digunakan yaitu rasio perbandingan antara susu kedelai 

dengan ekstrak umbi bit (100:0 ; 90:10 ; 80:20 ; 70:30 ; 60:40). Dari hasil 

penelitian tersebut diperoleh formulasi terbaik pada perbandingan susu 

kedelai dengan ekstrak umbi bit 90:10 dengan overrun 70,33%, waktu leleh 

18,43 menit, padatan total 37,32% dan kadar lemak 3,21% serta skor 

organoleptik penelitian secara keseluruhan 4,16. 



3 
 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Guruh, dkk (2016) tentang 

karakteristik yogurt susu wijen dengan penambahan ekstrak umbi bit, 

digunakan konsentrasi ekstrak umbi bit yang digunakan 5%, 10% dan 15%. 

Hasil penelitian yang diperoleh dengan kombinasi perlakuan terbaik pada biji 

wijen 14% dan konsentrasi ekstrak umbi bit 15%. 

Dalam 100 g bahan bit mengandung air 87,6 g; energi 41 kkal; protein 1,6 

g; lemak 0,1 g, karbohidrat 9,6 g, abu 1,1 g, kalsium 2 mg, fosfor 43 mg, besi 

1 mg, tiamin 0,02 mg, dan vitamin C 10 mg (Mastuti dan Retno, 2010). 

Tekstur es krim susu kedelai cukup lembut walaupun tidak sebaik tekstur 

susu sapi, sedangkan yang membedakannya adalah aroma, warna yang 

sedikit kuning dan rasa kedelai yang masih cukup terasa langu 

(Pamungkasari, 2008). 

Bit (Beta vulgaris) adalah sumber utama pewarna ungu kemerahan alami, 

yang dikenal sebagai “bit merah”. Pigmen betalain yang diekstrak dari umbi 

bit merah (Beta vulgaris) memberikan alternatif alami untuk pewarna merah 

sintetis (Hanifan, 2016).  

Penggunaan ekstrak umbi bit merupakan salah satu upaya untuk 

memberikan nilai gizi yang berbeda pada es krim susu kedelai. Berdasarkan 

latar belakang tersebut peneliti melakukan penelitian “Pengaruh 

Penambahan Ekstrak Umbi Bit (Beta vulgaris L) Terhadap Kadar Lemak dan 

Protein Pada Es Krim Susu Kedelai” 

 

B. Masalah Penelitian 

Dari uraian latar belakang di atas maka peneliti menyusun rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu “Apakah penggunaan ekstrak umbi bit 

mempengaruhi kadar protein dan lemak pada es krim susu kedelai dengan 

penambahan ekstrak umbi bit (Beta vulgaris L)?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Melihat pengaruh kadar protein, dan lemak pada es krim susu kedelai 

dengan penambahan ekstrak umbi bit (Beta vulgaris L). 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengukur kadar protein pada es krim susu kedelai dengan 

penambahan ekstrak umbi bit (Beta vulgaris L). 

b. Mengukur kadar lemak pada es krim susu kedelai dengan penambahan 

ekstrak umbi bit (Beta vulgaris L). 

c. Menganalisis pengaruh penambahan ekstrak umbi bit (Beta vulgaris L) 

terhadap kadar potein dan lemak pada es krim susu kedelai. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang gizi dengan 

mengembangkan olahan susu kedelai dalam bentuk es krim dengan 

penambahan ekstrak umbi bit (Beta vulgaris L) sebagai inovasi pangan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Peneliti 

Sebagai referensi untuk menambah pengetahuan tentang 

penambahan ekstrak umbi bit tehadap kadar protein dan lemak pada 

es krim susu kedelai 

b. Masyarakat 

1) Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk 

mendapatkan makanan yang dibekukan es krim nabati susu 

kedelai dengan pewarna dari ekstrak umbi bit (Beta vulgaris L). 
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2) Dapat memberikan informasi terhadap masyarakat bahwa kedelai 

dan ekstrak umbi bit dapat dimanfaatkan menjadi makanan 

seperti olahan es krim. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian tersebut dibatasi pada pembahasan 

mengenai pengaruh penambahan ekstrak umbi bit terhadap kadar protein 

dan lemak pada es krim.  


