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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Es krim merupakan salah satu jenis makanan atau minuman yang 

sangat disukai oleh semua golongan umur. Menurut Fenny dkk (2014), 

konsumsi es krim per kapita di Indonesia masih terbilang rendah, hanya 0,3 

liter per orang. Di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand 

konsumsi es krim mencapai empat kali lipat dibandingkan Indonesia. 

Komponen yang paling penting dalam pembuatan es krim adalah 

lemak susu. Lemak susu merupakan bahan yang relatif mahal sehingga perlu 

mendapatkan perhatian dalam membuat formulasi es krim.  Selain harganya 

mahal, penggunaan lemak susu tidak begitu diinginkan oleh beberapa 

konsumen di Indonesia terutama bagi penderita hiperkolesterolemia. 

Pamungkasari (2006) menyatakan bahwa lemak yang berasal dari susu sapi 

dapat digantikan dengan lemak yang berasal dari tanaman misalnya kelapa, 

palawija atau lemak yang diperoleh dari kedelai. 

Es puter merupakan salah satu jenis dari produk es krim yang 

dikembangkan oleh masyarakat lokal. Es puter terlahir dari kreasi masyarakat 

Indonesia yang menggantikan bahan utama yaitu susu sapi diganti dengan 

santan kelapa yang lebih mudah didapat serta harganya lebih murah. Sejarah 

es puter berawal dari keterbatasan orang Indonesia yang ingin menikmati es 

krim namun pada masa itu hanya bisa dinikmati oleh kaum tertentu. 

Keinginan orang Indonesia untuk bisa menikmati es krim melahirkan 
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modifikasi pembuatan es krim dengan mengganti bahan utama yaitu susu 

dengan santan kelapa. Santan kelapa bisa dipadukan dengan buah-buahan 

lokal seperti kelapa muda, nangka, atau durian terciptalah es krim yang kita 

kenal dengan sebutan Es Puter (Prihatini, 2008). 

Bahan baku es puter menggunakan yaitu santan kelapa. Santan 

merupakan emulsi minyak dalam air yang diperoleh dengan cara memeras 

daging buah kelapa segar yang telah dihaluskan (Prihatini, 2008). Kebutuhan 

masyarakat terhadap produk santan cukup tinggi dalam pemanfaatan 

kebutuhan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena santan mempunyai 

kandungan air, lemak dan protein yang cukup tinggi sehingga santan kelapa 

bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan es puter. 

Penggunaan susu kedelai juga bisa diterapkan dalam bahan baku 

pembuatan es puter. Alasan yang mendasari mengapa dipilih susu kedelai 

dalam pembuatan es puter adalah susu kedelai memiliki kadar protein dan 

komposisi asam amino yang hampir sama dengan susu sapi. Selain itu susu 

kedelai mengandung mineral dan vitamin dalam jumlah yang cukup. 

Keunggulan susu kedelai dibanding dengan susu sapi  adalah susu kedelai 

tidak mengandung kolesterol. Kedudukan susu kedelai di masa depan 

menjadi makin penting, beberapa keunggulan yang dimiliki oleh susu kedelai 

yaitu tidak mengandung laktosa sehingga cocok untuk penderita intoleran 

lactosa, rendah lemak, bebas kolesterol, bergizi tinggi, teknologi 

pembuatannya relatif mudah, biaya produksi murah dan dapat diolah lebih 

lanjut menjadi es krim, yoghurt dan mayones  (Astawan, 2004). 

Penentuan mutu kimia tentang nilai gizi es puter dilakukan dengan 

analisis proksimat. Analisis proksimat merupakan suatu metode analisis kimia 
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untuk mengidentifikasi kandungan nutrisi seperti air, abu, protein, lemak, 

karbohidrat pada kandungan zat didalam makanan. Manfaat analisis 

proksimat yaitu sebagai penilaian kualitas pangan terutama pada standar zat 

makanan yang seharusnya terkandung (Endra, 2006). 

Penentuan mutu sensoris makanan pada umumnya sangat 

berpengaruh pada beberapa indikator diantaranya yaitu warna, aroma, rasa, 

tekstur.  Pengamatan tentang daya terima es puter dapat dilakukan dengan 

uji hedonik, yaitu panelis bisa menyatakan kesan suka atau tidak suka 

terhadap kualitas makanan yang diujikan (Winarno, 2002). 

Penelitian ini dilakukan karena penulis ingin melakukan kajian lebih 

lanjut tentang perbedaan nilai gizi dari es puter berbahan susu kedelai 

dengan es puter berbahan santan kelapa. Dari latar belakang tersebut 

penulis bertujuan juga untuk mengembangkan produk es puter agar dapat 

diterima oleh masyarakat. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan kadar proksimat pada es puter berbahan 

susu kedelai dan es puter berbahan santan kelapa? 

2. Bagaimana perbedaan daya terima masyarakat terhadap es puter 

berbahan susu kedelai dan es puter berbahan santan kelapa? 
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C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui mutu es puter berbahan susu kedelai dan es puter 

berbahan santan kelapa. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan kadar proksimat dan daya terima es puter berbahan 

santan kelapa. 

b. Mendeskripsikan kadar proksimat dan daya terima es puter berbahan 

susu kedelai. 

c. Menganalisis perbedaan kadar proksimat pada es puter berbahan 

susu kedelai dengan es puter berbahan santan kelapa. 

d. Menganalisis perbedaan daya terima pada es puter berbahan susu 

kedelai dengan es puter berbahan santan kelapa. 

D. Manfaat 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan 

pengetahuan dalam penelitian tentang perbedaan komposisi proksimat 

dan daya terima es puter santan kelapa dan es puter susu kedelai. 

2. Bagi Responden atau Masyarakat 

a) Memberikan inovasi produk baru tentang es puter berbahan susu 

kedelai kepada masyarakat  

b) Meningkatkan nilai mutu susu kedelai dan santan kelapa melalui 

produk olahan es puter serta dapat meningkatkan nilai gizi dari es 

puter. 

c) Memberi alternatif makanan bagi penderita intoleransi lactose. 
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3. Bagi Industri Es Puter 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inovasi dan 

pengembangan kepada produsen es puter untuk memproduksi es puter 

dengan kualitas nilai gizi yang lebih baik. 

E. Ruang Lingkup 

Untuk menghindari meluasnya masalah dan untuk mempermudah 

pemahaman dalam penelitian, maka ruang lingkup materi pada penelitian ini 

dibatasi pada pembahasan mengenai : 

1. Subyek penelitian adalah susu kedelai dan santan kelapa. 

2. Parameter penelitian adalah komposisi proksimat dan daya terima 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


