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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kacang-kacangan adalah bahan pangan yang biasa dikonsumsi 

oleh masyarakat Indonesia. Pada umumnya kacang-kacangan tersedia 

dalam bentuk utuh, terbelah dua, atau dicincang. Kacang-kacangan cepat 

rusak, sehingga penyimpanan harus disimpan dalam wadah tertutup dan 

tehindar dari sinar matahari langsung. Kacang yang sering dijumpai di 

Indonesia antara lain kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, 

kacang polong, kacang tanah, almond, dan kacang panjang. Kacang-

kacangan juga memiliki keunggulan dari segi harga yang murah, memiliki 

kandungan lemak yang umumnya baik untuk kesehatan, dan 

mengandung berbagai mineral yang cukup banyak (Ekafitri, 2014). 

Lemak banyak dijumpai dalam makanan nabati ataupun hewani, 

lemak menghasilkan 9 Kkal untuk setiap gramnya. Nilai ini dua kali lipat 

energi yang didapat dari karbohidrat (Tobias, Chen, Manson, & Ludwig, 

2015). Menurut Festi (2018), lemak yang terdapat di dalam makanan 

berperan sebagai sumber dan cadangan energi, membantu penyerapan 

vitamin A,D,E, dan K, sumber asam lemak esensial, penyebab makanan 

mempunyai tekstur khusus (lunak atau keras) dan menambah lezat 

hidangan serta memberikan rasa kenyang yang lebih lama.  

Salah satu sumber lemak yang menyehatkan untuk tubuh ialah 

lemak dalam kacang almond. Dalam setiap 100 gram almond 

mengandung total lemak (nabati) sebesar 49,9 gram; serat pangan 12,2 
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gram; vitamin B (B1, B2, B3, B6) 4,7 mg; vitamin E 25,63 mg; serta tinggi 

kalsium yaitu sebesar 269,481 mg: kalium 269,481 mg; dan fosfor 

sebesar 733 mg. Lebih dari 90% lemak dalam almond merupakan asam 

lemak tidak jenuh, contohnya asam oleat dan linoleat pada almond 

sangat berperan baik dalam tubuh salah satunya menekan kolesterol 

sehingga baik untuk jantung serta meningkatkan laju aliran darah 

(Damayanti, 2018). 

Kacang almond mengandung senyawa antioksidan berupa 

flavonol dan flavon-3-ols yang memiliki banyak manfaat pada saluran 

pencernaan serta dapat menjadi antivirus, anti inflamasi, anti alergi, anti 

mutagenik, anti kanker dan juga anti kolesterol (Lubis, 2016). Manfaat 

dari senyawa antioksidan ini yaitu dapat menekan terjadinya peningkatan 

stress oksidatif pada seseorang dengan kondisi ASD (Atrial Septal 

Defect) (Mandalari & Nueno-Palop C, 2008). 

Almond adalah produk impor dan harganya relatif mahal, akan 

tetapi almond banyak diminati karena memiliki karakteristik yaitu rasanya 

yang gurih dan kandungan gizi yang tinggi. Banyak olahan kacang 

almond yang sangat disukai masyarakat, mulai dari dipanggang, sangrai 

dan sebagai bahan tambahan untuk membuat kue. Olahan-olahan seperti 

ini biasanya dijadikan cemilan atau makanan yang dapat menemani pada 

saat santai dan biasa juga ditemui sebagai topping pada makanan. Salah 

satu olahan kacang almond yang sampai sekarang menjadi trend adalah 

susu almond (Damayanti, 2018). Susu almond juga dapat digunakan 

sebagai alternatif pengganti susu sapi bagi penderita Lactose Intolerance 

(Purwati, 2015). 
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Es krim merupakan produk olahan beku yang dibuat dengan cara 

membekukan adonan. Es krim adalah salah satu produk pangan beku 

yang bisa dihidangkan sebagai hidangan penutup atau pencuci mulut 

yang terbuat dari susu, pemanis, penstabil, emulsifier, dan flavor. Es krim 

adalah produk pangan yang populer di dunia dan di gemari semua 

kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa karena rasanya yang 

lezat, aromanya harum, teksturnya lembut, terjangkau harganya, dan 

mudah didapat. 

Proses pembuatan es krim diakukan dengan beberapa tahap yaitu 

pasteurisasi, homogenisasi, pematangan, penyimpanan dalam kulkas, 

pembekuan, dan pengadukan. Es krim dapat dikatakan berkualitas tinggi 

yaitu jika cepat leleh saat di suhu kamar, dan memiliki tekstur yang 

lembut. Kualitas es krim juga dipengaruhi oleh penambahan bahan 

penstabil yang bersifat mengentalkan adonan sehingga, lemak, air, dan 

udara tetap stabil. Bahan penstabil yang sering digunakan dalam 

pembuatan es krim yaitu Carboxymethyl Cellulose (CMC), gelatin, 

karagenan, dan gum arab (Siswati, 2019). 

Kandungan lemak yang tinggi pada es krim dapat berasal dari 

susu dengan kandungan lemak tinggi seperti susu Full Cream, 

sedangkan es krim dengan kandungan lemak yang rendah berasal dari 

susu skim. Es krim dengan kadar lemak rendah memiliki kekurangan dari 

segi sifat fisik dan organoleptik, yaitu overrun yang rendah dan tekstur 

yang kasar. Upaya memperbaiki sifat fisik dan organoleptik es krim 

adalah dengan penggunaan susu Full Cream (Putri, 2015). 
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Menurut Amalia (2012), susu krim (Full Cream) adalah susu segar 

yang kaya akan lemak. Lemak susu yang digunakan dalam pembuatan 

es krim berperan dalam menghasilkan tekstur yang lembut, meningkatkan 

citarasa, dan memberikan karakteristik pelumeran yang baik. 

Penelitian sebelumnya pada susu almond yang sudah dilakukan 

ialah analisis mineral seperti kalsium, besi, magnesium, kalium, fosfor, 

sodium, besi, seng, protein, kadar air, lemak, abu, serat, karbohidrat, dan 

energi (Yetunde, 2015). 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Kadar Lemak Dan Daya Terima Es 

Krim Yang Terbuat Dari Perbandingan Susu Almond Dan Susu UHT Full 

Cream”, sebagai bentuk upaya inovasi produk pangan bagi masyarakat 

dan peningkatan gizi di masyarakat. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kadar lemak 

dan daya terima es krim kacang almond dengan perbandingan susu 

almond dan susu UHT Full Cream?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kadar lemak dan 

daya terima es krim kacang almond dengan perbandingan susu 

almond dan susu UHT Full Cream. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengukur kadar lemak es krim kacang almond dengan 

perbandingan susu almond dan susu UHT Full Cream. 

b. Mengetahui daya terima panelis terhadap es krim kacang almond 

dengan perbandingan susu almond dan susu UHT Full Cream. 

c. Mengetahui pengaruh perbandingan susu almond dan susu UHT 

Full Cream terhadap kadar lemak dan daya terima es krim. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pembaca 

Menambah pengetahuan pembaca mengenai cara penggunaan 

kacang almond pada pembuatan es krim dan mutu es krimnya. 

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan ide pemikiran dan masukan kepada masyarakat untuk 

melakukan inovasi terhadap produk pangan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

memberikan tambahan informasi agar data yang diperoleh peneliti 

selanjutnya bisa lebih baik. 

  


