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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Es krim merupakan salah satu produk olahan susu bersifat semi padat 

yang biasa dikonsumsi sebagai makanan selingan, teksturnya yang lembut 

banyak disukai oleh segala kalangan dari anak-anak, remaja maupun orang 

dewasa. Es krim dibuat melalui proses pembekuan dan agitasi dengan prinsip 

membentuk rongga udara pada campuran bahan es krim (Ice Cream Mix/ 

ICM) sehingga dihasilkan pengembangan volume es krim. ICM pada es krim 

dapat dibuat dari campuran susu, bahan pemanis, bahan penstabil, pengemulsi 

dan flavour (Susilorini, 2006). Es krim memiliki nilai gizi yang tinggi 

dibandingkan dengan jenis minuman lain, karena terbuat dari bahan dasar 

susu. Komposisi gizi per 100 gram es krim yang menonjol adalah energi 207 

kkal, protein 4 gram, dan lemak 12,5 gram (Astawan, 2008). Untuk 

meningkatkan nilai gizi es krim, maka digunakan ubi jalar sebagai salah satu 

alternatif bahan campuran susu skim dalam pembuatan es krim. 

Ubi jalar merupakan salah satu pangan yang cukup melimpah di 

Indonesia. Tanaman ubi jalar mampu tumbuh baik di dataran rendah maupun 

di dataran tinggi. Berdasarkan warnanya ada beberapa jenis ubi jalar, yaitu 

ubi jalar putih, ubi jalar ungu, dan ubi jalar merah atau orange. Sebenarnya 

ubi jalar merah warna daging buahnya tidak merah, melainkan berwarna 

kekuningan hingga jingga atau orange. Dalam 100 gram ubi jalar merah 
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mengandung 76 kalori yang terdiri dari 17,6 gram karbohidrat, 1,57 gram 

protein, 0,05 gram lemak, 0,61 mg zat besi, 30 mg kalsium, 25 mg 

magnesium, 0,30 mg seng, dan 22,7 mg vitamin C. Ubi jalar merah yang 

daging buahnya berwarna jingga tersimpan 9900 mkg (32967 SI) betakaroten. 

Semakin pekat warna jingganya, maka semakin tinggi kadar betakarotennya 

yang merupakan bahan pembentuk vitamin A dalam tubuh (Setiawan, 2010). 

Komposisi es krim antara lain lemak, bahan kering tanpa lemak 

(BKTL), bahan pemanis, bahan penstabil, bahan pengemulsi dan flavour. 

BKTL berfungsi untuk meningkatkan kepadatan es krim dan sebagai sumber 

protein (Susilorini, 2006). Dalam pembuatan es krim menggunakan susu skim 

sebagai BKTL, karena susu skim merupakan susu tanpa lemak atau susu 

bebas lemak. Kandungan lemak susu skim sangat rendah (kurang dari 1%), 

tetapi kandungan laktosa dan proteinnya sangat tinggi sekitar 52,3% dan 

37,4% (Susilorini, 2006). Untuk meningkatkan nilai gizi es krim, maka 

dilakukan penambahan ubi jalar merah sebagai bahan campuran susu skim. 

Kandungan gizi yang terdapat pada ubi jalar merah sangat banyak dan 

bermanfaat sekali bagi tubuh, salah satunya adalah betakaroten. Betakaroten 

merupakan provitamin A yang dapat berubah menjadi vitamin A. Didalam 

senyawa betakaroten terdapat zat antioksidan yang dapat menangkal radikal 

bebas yaitu zat-zat yang bersifat toksin di dalam tubuh dan mempengaruhi 

keseimbangan tubuh serta dapat mencegah penyakit mata misalnya penyakit 

katarak (Krisno dan Agustine, 2012). 
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Dalam pembuatan es krim ini selain dilakukan perbandingan antara 

susu skim dengan ubi jalar merah, juga memberikan konsenterasi bahan 

penstabilnya. Bahan penstabil yang digunakan adalah CMC (Carboxy Methyl 

Celulose). CMC ini berperan untuk meningkatkan kekentalan ICM dan 

memperpanjang masa simpan es krim, sehingga CMC ini sangat berpengaruh 

terhadap tekstur dari es krim. Agar warna yang dihasilkan oleh es krim ubi 

jalar merah ini lebih menarik, maka dilakukan penambahan ekstrak buah naga 

merah sebagai pewarna alami. Buah naga merah dipilih sebagai pewarna 

alami, karena buah naga memiliki warna merah dan sebagai salah satu 

sumber betakaroten (Astawan, 2008). Buah naga mengandung provitamin A, 

vitamin C, vitamin E, kalsium, fosfor, dan zat besi. Manfaat buah naga bagi 

kesehatan antara lain dapat meningkatkan kesehatan mata, antioksidan, dan 

mencegah konstipasi (Baskhara, 2008). 

Hasil penelitian Wahyuni (2008), menunjukkan bahwa es krim yang 

dibuat dari susu skim dan ubi jalar dengan perbandingan 3 : 1 (7,5% : 2,5%) 

merupakan mutu es krim yang paling baik. 

Hasil penelitian Octaviany (2010), hasil uji organoleptik mellorine 

dari mengkudu dan rosella menunjukkan bahwa konsenterasi susu skim 20% 

dan Na-CMC 1% menghasilkan mutu mellorine terbaik. 

Dari latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian 

dengan judul “PEMANFAATAN UBI JALAR MERAH SEBAGAI 

BAHAN TAMBAHAN DALAM PEMBUATAN ES KRIM SECARA 

TRADISIONAL DENGAN PENAMBAHAN CMC”. 
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B. Pembatasan Masalah 

 Agar pokok bahasan tidak terlalu luas, maka permasalahan dibatasi 

sebagai berikut; 

1. Subyek penelitian  : Penambahan ubi jalar merah dan CMC. 

2. Obyek penelitian : Es krim dari ubi jalar merah. 

3. Parameter  : Kualitas organoleptik (warna, rasa, aroma dan 

tekstur), daya terima, daya simpan, kadar protein, 

dan kadar glukosa es krim ubi jalar merah.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

Bagaimana pengaruh penambahan ubi jalar merah dan CMC pada es 

krim terhadap organoleptik dan daya terima masyarakat? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, penelitian 

ini bertujuan sebagai berikut: 

Mengetahui pengaruh penambahan ubi jalar merah dan CMC pada es 

krim terhadap organoleptik dan daya terima masyarakat. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Peneliti 

Dapat memperoleh pengalaman secara langsung cara membuat es 

krim dari ubi jalar merah. 

2. Bagi masyarakat 

a. Dapat memberikan informasi tentang pemanfaatan ubi jalar merah 

dalam pembuatan es krim. 

b. Meningkatkan nilai mutu ubi jalar merah melalui produk olahan es 

krim, serta dapat meningkatkan nilai gizi es krim. 

3. Bagi Penelitian selanjutnya 

a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

b. Menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang pemanfaatan ubi jalar 

merah untuk membuat es krim. 

 


