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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sukun ( Arthocarpus altilis) merupakan salah satu sumber pati 

yang dapat berpeluang untuk dijadikan bahan pembuatan gula, selain dari 

bahan baku tanaman yang mengandung pati lainnya yang telah banyak 

diteliti dan dikembangkan. Saat ini pemanfaatan sukun sementara hanya 

sebatas dikonsumsi sebagai bahan  makanan selingan. Pembuatan maltosa 

dari bahan baku sukun sangat prospektif, selain dari sisi harga yang murah 

juga sangat mudah didapatkan di berbagai tempat tanpa mengenal musim. 

Dalam usaha penganekaragaman makanan, sebenarnya sukun 

merupakan salah satu sumber karbohidrat alternatif untuk menjadi 

pengganti bahan makanan dari beras, jagung, sayuran, dan umbi- 

umbian.  

 Dalam satu tahun akan diperoleh buah sukun sebanyak 400 buah 

pada umur 5 sampai 6 tahun, dan 700 – 800 buah per tahun pada umur 8 

tahun. Sukun mempunyai komposisi gizi yang relatif tinggi. Dalam 100 

gram berat basah sukun mengandung karbohidrat 35,5%, protein 0,1%, 

lemak 0,2%, abu 1,21%, Fosfor 35,5%, Protein 0,1%, kalsium 0,21%, 

kadar air 61,8% dan fiber 2% (Djafar dan Rahayu, 2005).  

Kandungan karbohidrat sukun hampir sama dengan ubi jalar 

atau talas, akan tetapi lebih banyak daripada kentang. Dengan 
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demikian, tanaman sukun dapat digunakan sebagai komoditi 

alternatif bagi petani pada saat kekurangan bahan pangan. 

Buah sukun (Arthocarpus altilis) merupakan bahan pangan 

alternatif yang kini mulai cukup populer dan dikembangkan di berbagai 

daerah.  Buah sukun segar bisa langsung dimanfaatkan sebagai bahan 

pangan, lazimnya yaitu dengan cara menggoreng daging buahnya.  Agar 

dapat disimpan lebih lama sebagai bahan pangan, buah sukun dapat diolah 

menjadi gaplek sukun, tepung sukun, pati sukun, atau tapai sukun, dll.  

Dengan adanya bahan-bahan dasar tersebut, maka aneka makanan dengan 

bahan baku buah sukun dapat dibuat dan dinikmati setiap saat. 

Buah sukun banyak dijadikan sebagai bahan pangan karena 

pohonnya dapat berbuah setiap saat secara kontinyu dan tidak dipengaruhi 

curah hujan. Hal ini merupakan kelebihan tanaman sukun dibandingkan 

dengan tanaman pokok konvensional. Selain itu, berdasarkan kandungan 

nutrisinya buah sukun mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai 

salah satu makanan pokok di samping beras. Kandungan vitamin dan 

mineral buah sukun lebih lengkap dibandingkan beras, namun kalorinya 

lebih rendah. 

Jagung merupakan salah satu jenis bahan makanan yang 

mengandung sumber hidrat arang yang digunakan untuk menggantikan 

beras. Tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia 

ataupun hewan.  



3 

 

 

 

Di Indonesia, jagung merupakan makanan pokok kedua setelah 

padi. Produksi jagung hingga kini dikonsumsi oleh manusia dalam 

berbagai bentuk penyajian. Buah jagung yang masih muda, terutama jenis 

jagung manis sangat disukai orang dan biasanya disajikan dalam bentuk 

jagung rebus atau jagung bakar. Selain itu juga sering dijumpai tepung 

jagung atau tepung maizena dan minyak jagung. 

Kandungan gizi penting pada jagung adalah karbohidrat dan lemak. 

Karbohidrat jagung terdiri dari pati, gula, serat kasar dan pentosan. Pati 

jagung terdiri dari amilosa dan amilopektin, sedangkan gulanya berupa 

sukrosa. Lemak jagung sebagian besar terdapat pada bagian lembaganya. 

Asam lemak penyusunnya terdiri dari asam lemak jenuh yang berupa 

palmitat dan stearat serta asam lemak tidak jenuh berupa oleat dan linoleat. 

Protein jagung mempunyai komposisi asam amino yang cukup baik, tetapi 

 asam amino lisin dan triptofan terdapat dalam jumlah kecil. Jumlah 

kandungan protein dan lemak jagung ini bervariasi tergantung dari umur 

dan varietasnya. Kandungan lemak dan protein jagung muda lebih rendah 

dibandingkan dengan jagung tua.  

Susu nabati seperti susu jagung, dibutuhkan terutama bagi 

seseorang yang alergi terhadap susu sapi. Sebagai minuman, susu jagung 

diharapkan dapat menyegarkan dan menyehatkan tubuh karena tidak 

mengandung kolesterol. Susu jagung diperoleh dengan cara penggillingan 

biji jagung yang telah direbus dalam air. Hasil penggilingan kemudian 

disaring untuk memperoleh filtrat yang kemudian dipasteurisasi dan diberi 
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flavor untuk meningkatkan rasanya. Kandungan ekstrak karbohidrat dalam 

susu jagung dipengaruhi oleh varietas jagung, jumlah air yang 

ditambahkan, jangka waktu dan kondisi penyimpanan, kehalusan gilingan, 

dan perlakuan panas. Selain jagung manis, bahan utama pembuatan susu 

jagung adalah gula pasir, CMC dan air (Anonim,2012). 

Banyaknya kandungan karbohidrat pada jagung, maka jagung 

diolah menjadi susu jagung sebagai tambahan karbohidrat pada pembuatan 

es krim dengan bahan dasar sukun (Arthocarpus altilis), sehingga pada 

penelitian ini melakukan penelitian kandungan karbohidrat es krim sukun 

setelah ditambahkan dengan susu jagung. 

Dalam pembuatan es krim ini selain dilakukan perbandingan antara 

susu jagung dengan sukun, juga memberikan konsentrasi 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. Berdasarkan hasil penelitian 

Sundari dkk (2009), kombinasi perlakuan terbaik gelling agents CMC 

dengan konsentrasi 0,5% menghasilkan kualitas es krim lidah buaya 

terbaik.  

Hasil penelitian Octaviany (2010), hasil uji organoleptik mellorine 

dari mengkudu dan rosella menunjukkan bahwa konsentrasi susu skim 

20% dan Na-CMC 1% merupakan mutu mellorine yang paling baik. Hasil 
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penelitian Harris (2011) menunjukkan bahwa ubi jalar dapat dijadikan 

bahan subtitusi atau pengganti susu skim.  

Hasil penelitian Setiawati (2011), Yogurt susu jagung manis-

kedelai dengan komposisi susu jagung manis kedelai dengan perbandingan 

I : I memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi karena mengandung 

vitamin C,vitamin A, natrium dan zat besi. 

Dengan dilatarbelakangi persoalan yang tersebut diatas maka 

peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “PEMANFAATAN  

SUKUN (Arthocarpus altilis )  DAN SUSU JAGUNG (Zea mays) 

DALAM PEMBUATAN ES KRIM DENGAN PENAMBAHAN  CMC 

(Carboxy Methyl Cellulose)”. 

B. Pembatasan Masalah 

Agar pokok masalah yang dibahas tidak terlalu luas, maka permasalahan 

dibatasi sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian 

Sukun dan susu jagung dengan penambahan CMC. 

2. Obyek penelitian 

Es krim dari sukun dan susu jagung 

3. Parameter penelitian 

Uji kualitatif dan uji kuantitatif. Uji Kuantitatif meliputi uji kadar 

karbohidrat dan daya simpan es krim sukun. Sedangkan uji kualitatif 

meliputi uji organoleptik (warna, rasa, aroma dan tekstur) dan daya 

terima es krim sukun. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kadar karbohidrat dan daya simpan es krim dari sukun 

dan susu jagung dengan penambahan CMC? 

2. Bagaimana organoleptik dan daya terima es krim dari sukun dan susu 

jagung dengan penambahan CMC? 

3. Pada perlakuan manakah dari es krim sukun dan susu jagung dengan 

penambahan CMC dapat diterima oleh masyarakat? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, penelitian ini bertujuan 

untuk:  

1. Mengetahui kadar karbohidrat dan daya simpan es krim dari sukun dan 

susu jagung dengan penambahan CMC . 

2. Mengetahui organoleptik dan daya terima es krim dari sukun dan susu 

jagung dengan penambahan CMC. 

3. Mengetahui kombinasi perlakuan terbaik es krim dari sukun dan susu 

jagung dengan penambahan CMC dapat diterima oleh masyarakat. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

a. Dapat memperoleh pengalaman langsung cara membuat es 

krim dari sukun. 
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b. Dapat menambah wawasan ,pengetahuan,maupun ketrampilan 

peneliti khususnya yang terkait dengan penelitian es krim 

sukun dengan penambahan susu jagung. 

2. Bagi masyarakat 

a. Hasil penelitian dapat dikembangkan sebagai sentra usaha 

kecil yang dapat pendapatan masyarakat. 

b. Menambah pengetahuan dan informasi kepada masyarakat 

untuk menambah wawasan tentang keanekaragaman pangan 

melalui es krim sukun dengan penambahan susu jagung. 

3. Bagi Penelitian selanjutnya 

a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

b. Memberikan suatu pemikiran dan dapat dipakai sebagai 

bahan masukan apabila melakukan penelitian yang sejenis.  


