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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Es krim adalah salah satu makanan yang memiliki gizi 

tinggi akan tetapi kandungan gizi terbesar pada es krim berasal 

dari bahan baku susu, bahan tersebut dapat membuat es krim 

memiliki nilai gizi lebih tinggi dari jenis minuman lainnya. 

Para peneliti menemukan lebih dari seratus ribu jenis molekul 

yang terkandung di dalam susu yaitu air, lemak, protein, 

karbohidrat, mineral, enzim-enzim, gas, serta vitamin A, C dan 

D  (Simanungkalin, Indriyani dan Ulyarti, 2016). Penambahan 

yoghurt pada pembuatan es krim dapat menjadi es krim 

sebagai makanan sumber probiotik dikarenakan kandungan 

berbagai jenis bakteri yang sangat bermanfaat bagi tubuh.  

Yoghurt merupakan salah satu produk olahan susu 

dengan kandungan gizi lebih tinggi, yoghurt difermentasi dan 

proses pembuatannya menggunakan bakteri asam laktat. 

Bakteri asam laktat yang berperan dalam proses fermentasi 

pada yoghurt antara lain adalah Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophillus. Yoghurt bermanfaat terutama 

bagi penderita lactose intolerance, karena laktosa dalam susu 

yoghurt telah diubah menjadi asam laktat dan kandungan 

enzim laktase yang berasal dari bakteri starter yang masih aktif 

(Prasojo, Thohari dan Purwadi, 2014). Lebih lanjut, Kasmadi, 

Mirdayanti dan Rahmati (2011), menyatakan bahwa tingkat 

konsumsi susu fermentasi seperti yoghurt pada usia 27-32 

tahun memiliki tingkat persentase rendah sebesar 2%, hal ini 

dikarenakan yoghurt belum cukup dikenal, sehingga untuk 

perkembangan yoghurt agar dapat dikonsumsi oleh konsumen 
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terus meningkat, harus diciptakannya inovasi baru dari bahan 

fermentasi susu tersebut.  

Sawo manila (Manilkara zapota) merupakan tanaman 

yang sudah sangat dikenal oleh berbagai masyarakat 

Indonesia, sudah sejak lama tanaman sawo manila sudah lama 

ditanam dan dikonsumsi di Indonesia terutama di pulau Jawa. 

Sawo yang merupakan tanaman hortikultura yang juga mudah 

rusak pada saat sawo itu telah masak, kerusakan yang dialami 

yaitu baik fisik, mekanik maupun kerusakan mikrobiologis 

(Sukandar, Muawanah, Amelia dan Anggraeni, 2014). Buah 

sawo manila cukup mudah penanamannya dan memiliki rasa 

yang manis, selain rasa manis sawo juga terdapat kandungan 

energi 98.00kal, kalsium 28.00mg, Karbohidrat 21.40g, 

phospor 72.00mg, dan karoten 97.00g (Ganjyal, Hanna and 

Devadattan 2005), selain karoten vitamin C yang terdapat pada 

sawo juga cukup tinggi. Menurut Milind and Preeti (2015), 

Vitamin C pada sawo manila berkisar 14,7mg (cukup tinggi). 

Kandungan vitamin C yang tinggi dan karoten merupakan 

sumber antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas dan 

penyakit degeneratif. Hal ini dapat menjadikan penambahan 

ekstrak sawo manila sebagai pangan fungsional yang 

menyehatkan untuk tubuh. 

Penggunaan yoghurt pada pembuatan es krim dapat 

memberikan nilai gizi tinggi yang sangat dibutuhkan oleh 

tubuh dan sebagai penambah flavor dari rasa asam saat proses 

fermentasi oleh bakteri asam laktat pada pembentukan 

yoghurt. Selain itu, penambahan ekstrak buah sawo manila 

menurut Arsyad dan Annisa (2016), menunjukkan adanya 

flavonoid, glikosida, dan tanin pada buah sawo manila. Lebih 

lanjut, Menurut Ajizah, Thihana dan Mirhanuddin (2007), 

tentang kandungan alkaloid, flavonoid, triterpenoid, tanin dan 
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saponin mampu menghambat pertumbuhan Salmmonella 

aureus pada konsentrasi 2% dan 2,5%. Menurut  Arsyad dan 

Annisa (2016), ekstrak buah sawo manila muda dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli sebesar 

22,5%. Oleh karena itu, penelitian yang meliputi variabel 

penelitian berupa pH, TPC, BAL dan Aw pada pembuatan es 

krim yoghurt dengan penambahan ekstrak sawo manila perlu 

untuk dikaji. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah berapa 

persentasi penggunaan ekstrak sawo manila (Manilkara 

zapota) yang tepat untuk menghasilkan es krim yoghurt yang 

berkualitas baik ditinjau dari pH, TPC, BAL dan Aw? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

persentase penambahan ekstrak sawo manila (Manilkara 

zapota) yang tepat untuk menghasilkan es krim yoghurt yang 

berkualitas baik terhadap es krim yoghurt ditinjau dari uji pH, 

TPC, BAL dan Aw. 

 

1.4 Mafaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan informasi 

bagi mahasiswa dan semua pihak yang berminat terhadap 

teknologi pengolahan hasil ternak dan menambah pola fikir 

yang kreatif dan inovatif baru dan gagasan yang dapat 

melahirkan inspirasi dalam pembuatan es krim yoghurt dengan 

penambahan ekstrak buah sawo manila (Manilkara zapota). 

 

 



4 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Es krim adalah salah satu makanan yang diminati 

kalangan anak-anak hingga dewasa. Kandungan gizi es krim 

didapatkan dari susu. Yoghurt merupakan produk fermentasi 

dengan bahan dasar pembuatannya adalah susu yang bahkan 

memiliki nilai gizi lebih tingggi dari bahan utama 

pembuatannya yakni susu. Selain itu, dikarenakan yoghurt 

terbentuk karena susu telah terfermentasi oleh bakteri asam 

laktat sehingga hal ini mengakibatkan rasa dari yoghurt 

tersebut asam. Tidak semua orang menyukai rasa asam yang 

terkandung didalam yoghurt sehingga dibentuklah sebuah 

inovasi dengan pembuatan yoghurt dalam bentuk es krim 

dengan penambahan ekstrak sawo manila (Manilkara zapota). 

Menurut Arsyad dan Annisa (2016), menyatakan bahwa 

ekstrak buah sawo manila muda dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri Escherichia coli sebesar 22,5%. 

Pembuatan es krim yoghurt ekstrak sawo manila ini memiliki 

sifat antimikroba yang dapat menekan pertumbuhan patogen. 

Ganjyal, dkk., (2005), menyatakan bahwa buah sawo manila 

meiliki kandungan energi 98,00kal, kalsium 28,00mg, 

karbohidrat 21,40g, phospor 72,00mg, dan karoten 97,00g dan 

kandungan vitamin C yang tinggi 14,7mg (Milind and Preeti, 

2015). Sebagai penambah flavor dari rasa asam saat proses 

fermentasi oleh bakteri asam laktat (BAL) pada pembentukan 

yoghurt dapat ditangani dengan penambahan ekstrak sawo 

manila sebagai variasi rasa baru pada es krim yoghurt dan juga 

sawo manila dapat meningkatkan nilai gizi es krim yoghurt. 

Sawo manila merupakan bahan pangan yang mudah rusak, 

umumnya daya simpan sawo manila hanya dapat bertahan 5 - 

7 hari sehingga apabila dimanfaatkan sebagai bahan tambah 

rasa dari es krim akan memiliki nilai tambah (add value) dan 
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sebagai inovasi baru. Kandungan karoten yang tinggi dan 

didukung dengan kadar vitamin C sawo manila yang cukup 

tinggi dapat membuat penambahan ekstrak sawo pada es krim 

yoghurt sebagai antioksidan yang dapat menghambat 

timbulnya penyakit degradatif, sehingga dengan penambahan 

ekstrak sawo manila pada es krim yoghurt dapat dijadikan 

sebagai makanan fungsional yang menyehatkan selain itu 

diharapkan dapat meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat 

Indonesia terhadap produk yoghurt. Skema kerangka pikir 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini yaitu penambahan ekstrak sawo 

manila (Manilkara zapota) pada es krim yoghurt diduga 

memberi pengaruh yang berbeda terhadap pH, TPC, BAL dan 

Aw. 

Subtitusi susu 

dengan yoghurt 

-Nilai gizi 

meningkat 

-Aman untuk 

Lactose intolerant 

Penambahan 

ekstrak buah sawo 

manila 

 

- Aman untuk 

Lactose intolerant  

-Nilai gizi 

meningkat 

Yoghurt Es krim -Nilai gizi rendah 

-Lactose intolerant 

- Lemak 0,1-1% 

- Protein 4-6% 

- Laktosa 2-3% 

- Asam laktat 0,6-1,3% 

- pH 3,8-4,6 

(Susilorini dan Sawitri, 2007) 

 

L
a

Pembuatan es krim 

yoghurt dengan  

berbagai perlakuan  

Karoten 97,00g 

(Ganjyal, dkk.,2005)  

Tanin, flavanoid, 

terpenoid 

(Arsyad dan Ayu, 2014) 

Vit. C 14,7mg (Milind 

dan Preeti, 2015) 

 

Pengujian: 

pH 

TPC 

BAL 

Aw 

 

Menjadi  pangan  

fungsional  

- Sebagai pemanis   

alami 

- Meningkatkan 

tekstur 
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