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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penduduk Indonesia semakin meningkat jumlahnya dari tahun ke 

tahun, hal ini akan berpengaruh pada tingginya tingkat konsumsi terhadap 

suatu produk, termasuk produk makanan. Inovasi berbagai jenis makanan 

pun semakin banyak diolah untuk memenuhi kebutuhan konsumentersebut. 

Es krim merupakan salah satu jenis makananyang banyak diminati oleh 

semua kalangan. Popularitas es krim semakin meningkat di negara-negara 

yang beriklim tropis atau panas seperti halnya di Indonesia. Konsumsi es 

krim di Indonesia berkisar 0,5 L/orang/tahun dan diperkirakan semakin 

meningkat seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang menyukai es 

krim (Setiadi, 2002 dalam Filiyanti, 2013). 

Es krim merupakan produk olahan susu yang dibuat melalui proses 

pembekuan dan agitasi dengan prinsip membentuk rongga udara pada 

campuran bahan es krim. Bahan yang digunakan adalah kombinasi susu 

dengan bahan tambahan seperti gula dan madu atau tanpa bahan perasa dan 

warna, 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 (Susilorini dan Sawitri, 2007). 

Menurut Fitrahdini (2010) nilai gizi es krim sangat tergantung pada 

nilai gizi bahan baku yang digunakan, dengan menggunakan susu sebagai 

bahan utama maka es krim memiliki sumbangan terbesar terhadap nilai 

gizinya.Susu sapi memiliki zat gizi berupa lemak susu, komponen makro 

dari lemak susu sapi berupa fosfo lipid sebanyak 0,3%, tokoferol (vitamin E) 

karoten, vitamin A, dan vitamin D. Total casein dalam susu sapi mencapai 

80% dari total protein, susu sapi juga mengandung laktosa dan mineral 

(Saleh, 2004). Menurut Maheswari (2008) susu sapi memiliki komposisi 

nutrisi tinggi (setiap 100 ml), antara lain: kalori 69 kkal, protein 3,3 g, lemak 

3,7 g, laktosa 4,8 g, kalsium 125 mg, kasein 2,8 g, besi 0,10 mg, mineral 
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0,72 g. Kandungan-kandungan inilah yang membuat susu sapi secara umum 

digunakan sebagai bahan dasar es krim. Saat ini, lemak susu sapi sebagai 

bahan dasar es krim dapat digantikan dengan susu sapi olahan seperti susu 

skim, susu bubuk, krim susu, ataupun dari lemak nabati.  

Menurut penelitian Saputro (2014) mengenai pemanfaatan kacang tolo 

sebagai bahan tambahan es krim, digunakan kadar susu skim sebanyak 

100%, 75%, 50%, 25%. Hasil terbaik terdapat pada es krim kadar susu skim 

25%, yaitu dengan kadar protein dan kalsium tertinggi sebesar 25,30 g dan 

318,10 g. Komposisi es krim selain lemak susu biasanya juga ditambahkan 

CMC (Carboxy Methyl Cellulose). CMC berfungsi sebagai pengikat, 

pencegah kristalisasi, stabilisator, pembentuk gel, dapat meningkatkan 

kekentalan, dan memperbaiki tekstur (Prayitno, 2006). Penggunaan 

maksimal CMC dalam pembuatan es krim adalah 0,5% dari total volume 

adonan (Adimidjaja dan Pulu, 2011). 

Produksi buah pisang di Indonesia sangat melimpah, banyak yang 

menyukai buah pisang ini dengan mengkonsumsi langsung sebagai buah atau 

diolah menjadi berbagai jenis olahan seperti sale pisang, kripik pisang, selai 

pisang, dan lain sebagainya. Namun banyak produsen yang belum mengolah 

kulit pisang secara maksimal sehingga menimbulkan limbah yang 

mencemari lingkungan. Limbah kulit pisang biasanya hanya digunakan 

sebagai makanan ternak atau dibuang begitu saja. Padahal kulit pisang 

mengandung 18,90 g karbohidrat pada setiap 100 g (Muna, 2007). 

Berdasarkan hasil penelitian Febriyanti (2015) adanya penambahan tepung 

kulit pisang pada es krim dapat meningkatkan total bakteri asam laktat. 

Peningkatan total BAL pada  pisang terjadi karena kandungan serat kasar 

dan pati yang tinggi pada tepung kulit pisang sehingga dapat dimanfaatkan 

oleh Lactobacillus casei untuk tumbuh. Perlakuan yang diberikan terdiri dari 

3 level (2%, 4%, 6%). Total BAL tertinggi didapat pada es krim probiotik 

kulit pisang dengan jenis pisang raja dan konsentrasi penambahan tepung 

kulit pisang raja sebanyak 4%. 
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Kandungan lain pada pisang yang cukup tinggi dan bermanfaat adalah 

pektin. Pektin merupakan senyawa hidrokoloid karbohidrat yang  terdapat 

pada jaringan tanaman muda dan buah. Selain itu pektin dapat menyerap air 

40-100 kali volumenya (Hanifah, 2004 dalam Tyas, 2008). Pektin pada 

tanaman banyak terdapat pada lapisan kulit pada buah. Pektin dapat 

membentuk gel dengan bantuan adanya asam dan gula. Penggunaannya yang 

paling  umum adalah  sebagai bahan perekat/pengental (gelling agent) pada 

selai dan jelly (Satria H, 2009). Dalam pembuatan es krim kulit pisang, 

pektin bermanfaat sebagai stabiliser emulsi dan juga sebagai sumber serat 

dalam es krim. 

Dalam penelitian ini kulit pisang yang digunakan adalah kulit pisang 

ambon karena pisang ambon merupakan pisang yang umum dikonsumsi 

masyarakat Indonesia. Menurut penelitian Someya (2002) dalam 

Fitrianingsih (2012) dibuktikan bahwa pada kulit buah pisang Cavendish 

mengandung aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan daging 

buahnya. Pisang cavendish dan pisang ambon merupakan tanaman pisang 

dari jenis yang sama. 

Es krim kulit pisang dalam penelitian ini menggunakan daun kelor 

sebagai bahan tambahan dan sebagai sumber gizi alternatif. Tanaman kelor 

atau yang dalam bahasa latin disebut Moringa oleifera Lamk. merupakan 

tanaman perdu dengan tinggi batang 7-11 meter (Widowati, 2014). Daun 

kelor sendiri biasanya dikonsumsi sebagai sayuran dengan rasa yang khas 

dan juga hanya digunakan untuk pakan ternak khususnya unggas. Daun kelor 

memiliki kandungan kalsium yang tinggi dan kaya akan zat besi. Menurut 

hasil penelitian Pangaribuan (2013) kadar serat pada serbuk kelor adalah 

sebesar 24,01%, sementara menurut Fuglie (2001), kandungan kalsium pada 

daun kelor mencapai 440 mg/100 g. 

Berdasarkan hasil penelitian Kurnianingsih (2015) tentang pengaruh 

penambahan tepung daun kelor (Moringa oleifera) pada karakteristik 

fisikokimia dan sensoris es krim menunjukkan bahwa penambahan daun 

kelor dapat meningkatkan kadar kalsium pada es krim dengan formula terbaik 
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pada penambahan 10 g, 15 g, dan 20 g. Dari hasil uji pendahuluan, 

menunjukkan hasil yang berbeda nyata yaitu sebesar 1186,18 mg/100 g untuk 

daun kelor blanching dan 1268,30 mg/100 g untuk daun kelor non blanching. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mendapatkan 

inspirasi untuk meneliti dengan judul “Uji Organoleptik Dan Kadar 

Kalsium Es Krim Dengan Penambahan Kulit Pisang Dan Daun Kelor 

Sebagai Sumber Gizi Alternatif”.  

 

B. Pembatasan Masalah 

Obyek penelitian  : Es krim dengan penambahan kulit pisang dan daun 

                                      kelor sebagai sumber gizi alternatif. 

Subyek penelitian  :  Kulit pisang, susu sapi, dan daun kelor. 

Parameter penelitian  : Kualitas organoleptik (aroma, rasa, tekstur, warna,  

  dan daya terima), kadar kalsium, dan kecepatan 

  meleleh es krim kulit pisang. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka 

penelitimerumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh kulit pisang dan daun kelor terhadap kualitas 

organoleptik dan kadar kalsium pada es krim? 

2. Bagaimana pengaruh kulit pisang dan daun kelor terhadap kecepatan 

meleleh pada es krim? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh kulit pisang dan daun kelor terhadap 

kualitas organoleptik dan kadar kalsium pada es krim. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kulit pisang dan daun kelor terhadap 

kecepatan meleleh pada es krim. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

a. Menambah wawasan mengenai pemanfaatan kulit pisang. 

b. Sebagai acuan dalam pengembangan pemanfaatan kulit pisang. 

 

2. Bagi masyarakat 

a. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep praktik 

pemanfaatan kulit pisang. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran 

terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah 

pemanfaatan kulit pisang. 

 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca. 

b. Sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut. 

c. Menambah referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


