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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Es krim merupakan olahan beku yang diminati oleh segala usia, 

karena rasanya manis, tekstur lembut dan adanya sensasi dingin yang mampu 

menyegarkan tubuh. Es krim terbuat dari susu, protein sebagai bahan 

pengemulsi, dan glukosa dari pemanis gula, sehingga banyak yang menyukai 

es krim. Bahan utama es krim, yaitu lemak, bahan kering tanpa lemak, 

pemanis, penstabil dan pengemulsi (Padaga, 2005). 

Bahan penstabil dan pembentuk emulsi berfungsi menutupi sifat 

buruk dan menyempurnakan hasil es krim. Sedangkan bahan substitusi akan 

mempengaruhi kualitas es krim, seperti roti, ekstrak buah dan sayuran. Salah 

satu bahan substitusi yang saat ini masih tergolong baru untuk pembuatan es 

krim adalah kentang hitam. 

Kentang hitam merupakan bahan padatan yang dapat digunakan 

dalam pembuatan es krim untuk mendapatkan tekstur yang lembut sehingga 

dapat menentukan kualitas es krim. Kentang hitam merupakan salah satu 

sumber pangan alternatif yang potensial, namun dalam pembudidayaan di 

masyarakat saat ini semakin langka. Pemanfaatan kentang hitam sebagai 

sumber pangan yang mengandung karbohidrat tinggi, diolah hanya direbus 

dan digoreng, padahal kentang hitam dapat dibuat produk olahan yang 

inovatif dan dikembangkan sehingga memiliki daya tarik sebagai bahan 

padatan pada es krim yang memiliki nilai gizi. 
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Susu skim adalah bagian susu yang tertinggal sesudah krim diambil 

sebagian atau seluruhnya. Susu skim tidak mengandung lemak dan vitamin-

vitamin yang larut dalam lemak. De Vuyst (2000) menyatakan bahwa susu 

skim dapat dijadikan bahan pengental. Wahyuni (2012) menyatakan bahwa 

susu skim dan ubi jalar kukus dapat dijadikan padatan susu agar es krim lebih 

kental, sedangkan Harris (2011) menyatakan bahwa ubi jalar dapat dijadikan 

bahan substitusi atau pengganti susu skim pada pembuatan es krim.  

Pewarnaan es krim merupakan salah satu daya tarik konsumen karena 

warna merupakan salah satu penentu mutu suatu pangan. Suatu produk 

makanan yang memiliki nilai gizi, rasanya enak dengan tekstur lembut tidak 

akan dikonsumsi jika memiliki warna yang tidak. 

Hasil penelitian Sulcha (2009) menunjukkan bahwa zat warna alami 

pada makanan tidak memberikan dampak negatif terhadap kesehatan. Hal ini 

disebabkan zat warna alami tidak bersifat toksik sehingga tidak berbahaya 

jika digunakan sebagai bahan pewarna untuk makanan. Adapun bahan 

pewarna makanan alami yang biasa digunakan adalah kunyit dan daun suji. 

Bahan alami lain yang bisa digunakan sebagai bahan pewarna makanan 

adalah daun cincau yang memiliki daun berwarna hijau. 

Daun cincau bermanfaat sebagai bahan pangan, karena mengandung 

protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B1, 

dan vitamin C. Cincau dapat digunakan sebagai bahan pangan fungsional atau 

tanaman konversi karena memiliki kemampuan untuk dapat hidup pada 
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kondisi yang kering dan tanah yang tidak subur serta sebagai komoditas 

agrobisnis dan agroindustri (Pitojo, 2005). 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengambil inisiatif 

untuk melakukan penelitian, untuk mengetahui kadar glukosa dan kalsium 

pada es krim kentang hitam dengan penambahan daun cincau sebagai 

pewarna alami. 

B. Pembatasan Masalah 

Agar pokok masalah yang dibahas tidak terlalu luas, maka 

permasalahan dibatasi sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian : kentang hitam, susu skim dan daun cincau, 

2. Objek penelitian : es krim kentang hitam dengan daun cincau sebagai  

      pewarna alami, 

3. Parameter penelitian : deskriptif kuantitatif dari glukosa dan kalsium,  

dan deskriptif kualitatif dari kecepatan meleleh  

dan organoleptik. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka perumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kadar glukosa dan kalsium es krim kentang hitam dan susu 

skim dengan daun cincau? 

2. Bagaimana kecepatan meleleh dan organoleptik es krim kentang hitam 

dan susu skim dengan penambahan daun cincau? 
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui kadar glukosa dan kalsium es krim kentang hitam dan susu 

skim dengan penambahan daun cincau. 

2. Mengetahui kecepatan meleleh dan organoleptik es krim kentang hitam 

dan susu skim dengan penambahan daun cincau. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

b. Penelitian ini akan memberi kontribusi dalam bidang biologi, 

khususnya pemanfaatan kentang hitam. 

c. Penelitian ini untuk diversifikasi makanan. 

2. Manfaat Umum 

a. Dapat meningkatkan nilai guna dan nilai ekonomis dari kentang 

hitam. 

b. Kentang hitam dapat dibuat menjadi es krim. 

 


