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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Susu adalah suatu kebutuhan pokok yang memiliki 

manfaat untuk kesehatan tubuh, karena memiliki kandungan 

nilai gizi. Kandungan nilai gizi tersebut di antaranya adalah 

protein, lemak, mineral, vitamin dan karbohidrat. Oleh karena  

itu, secara umum para ahli pangan dan gizi menganjurkan 

untuk mengkonsumsi susu setiap hari, namun mayoritas dari 

masyarakat Indonesia masih kurang menyadari akan 

pentingnya mengkonsumsi susu. Hal ini mengakibatkan 

tingkat konsumsi susu di Indonesia masih rendah 

dibandingkan dengan negara Asia lainnya.  

Rata-rata konsumsi susu orang Indonesia pada tahun 2011 

hanya dua sendok makan (sdm) per hari atau sekitar  42,44 mL 

per hari (Kementerian Kesehatan, 2011). Menurut data 

Kementerian Pertanian tingkat konsumsi susu di Indonesia 

sekitar 11,9 L/kapita, dan konsumsi tersebut lebih rendah jika 

dibandingkan dengan  beberapa negara Asia seperti India 42,8 

L/kapita, Malaysia 22,1 L/kapita, Thailand 33,7 L/kapita, 

Filipina 22,1 L/kapita, Vietnam 12,1 L/kapita (Respati dkk., 

2013). Rendahnya tingkat konsumsi susu di Indonesia 

disebabkan oleh  kurangnya minat daya beli masyarakat 

terhadap susu, selain itu tidak semua masyarakat Indonesia 

suka mengkonsumsi susu karena dari segi rasa maupun bau. 

Penyebab lain adalah terdapatnya gangguan masalah 

pencernaan yaitu lactose intolerance dimana dalam diri 

seseorang tidak memiliki enzim laktase yang mampu 

memecah laktosa pada susu. Oleh karena itu diperlukan suatu 
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inovasi untuk mengolah susu menjadi produk yang bisa 

dikonsumsi oleh semua orang tanpa mengganggu kesehatan.   

Macam-macam produk inovasi olahan susu yang dapat 

ditemukan di pasaran yaitu yoghurt, keju, kefir, es krim dan 

lain-lain, namun kenyataanya masyarakat Indonesia masih 

kurang menyukai produk inovasi tersebut yang salah satunya 

adalah kefir. Masyarakat pada umumnya belum menyukai 

olahan susu yang berupa kefir ini karena rasanya yang belum 

terbiasa dengan lidah orang Indonesia sehingga peminat kefir 

masih sedikit.  

Kefir merupakan produk hasil olahan susu fermentasi 

yang dibuat menggunakan biji kefir (Lactobacillus kefiri) yaitu 

matriks dari fermentasi yeast laktosa (Kluyveromyces 

marxianus) dan fermentasi yeast non laktosa (Saccharomyces 

unisporus, Saccharomuces cerevisae dan Saccharomyces 

exiguus). Kefir memiliki karakteristik rasa yaitu terdapat rasa 

alkohol dan soda. Sejalan dengan kemajuan ilmu dan 

teknologi pengolahan pangan, untuk meningkatkan minat 

masyarakat dalam mengkonsumsi kefir dapat dilakukan 

dengan cara mengolahnya menjadi es krim. Es krim 

merupakan produk olahan susu yang sangat disukai oleh 

berbagai tingkat usia dari anak-anak hingga dewasa.  

Es krim adalah suatu produk olahan susu yang biasanya 

terbuat dari susu, lemak yang telah diemulsi, protein dalam 

larutan koloid dan larutan laktosa dan garam, ditambahkan 

pemanis, pengemulsi, bahan pencitarasa serta dapat 

ditambahkan pewarna agar menciptakan es krim yang 

menarik.  

Es krim yang memiliki warna menarik banyak dijumpai di 

pasaran tetapi tidak diketahui bahwa pewarna yang digunakan 

dalam pewarnaannya dari bahan alami atau bahan yang aman 
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bagi kesehatan, selain itu es krim tersebut kebanyakan 

memiliki tekstur yang lembut, sedangkan es krim yang 

memiliki tekstur dengan konsistensi padat (es krim yang dapat 

dipotong) keberadaannya masih sedikit. Oleh karena itulah, 

penelitian ini mencoba untuk membuat es krim kefir yang 

dapat dipotong. Es krim dengan konsistensi padat dapat dibuat 

dengan menggunakan bahan-bahan baku yang berbentuk 

padat. Bahan-bahan padat tersebut dapat ditemukan pada 

berbagai jenis tanaman,  sayuran dan berbagai produk lainnya. 

Salah satu sayuran yang dapat ditambahkan dalam pembuaatan 

es krim adalah wortel, selain itu juga dapat ditambahkan 

tepung hunkwee yang selain memiliki fungsi sebagai bahan 

penstabil juga dapat meningkatkan total padatan dan viskositas 

pada es krim. 

Wortel merupakan salah satu jenis sayuran yang dikenal 

memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan dan 

dapat ditemukan dimanapun dengan harga yang relatif murah. 

Penambahan wortel ke dalam pembuatan es krim memiliki 

manfaat sebagai pewarna alami pada es krim kefir karena 

wortel memiliki warna merah jingga yang disebabkan oleh 

kandungan karotenoid. Salah satu kandungan gizi yang 

terdapat dalam wortel adalah betakaroten.  

Betakaroten merupakan salah satu zat gizi yang 

bermanfaat bagi tubuh manusia sebagai provitamin A, selain 

itu wortel juga mengandung protein, lemak dan karoten. 

Karoten merupakan sumber zat antioksidan yang bermanfaat 

bagi kesehatan tubuh untuk menangkal radikal bebas. Menurut 

Ikawati (2005) kandungan karoten pada wortel terdiri dari beta 

karoten 8,285 μg, alpha karoten 3,447 μg, serta dalam 100 g 

wortel mengandung air 88,2 g.  
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Tepung hunkwee merupakan tepung yang berbahan dasar 

dari tepung sari pati kacang hijau. Tepung kacang hijau 

mempunyai kandungan protein dan serat kasar yang tinggi 

(Pradipta dan Putri, 2014). Tepung hunkwee dapat berfungsi 

sebagai bahan penstabil serta memperbaiki tekstur es krim 

kefir, sehingga menghasilkan tekstur es krim yang memiliki 

konsistensi padat sehingga dapat dipotong.  

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini 

mencoba untuk mencari kombinasi terbaik penambahan 

konsentrasi sari wortel dan tepung hunkwee sehingga dapat 

meningkatkan mutu organoleptik, viskositas, total padatan dan 

menghasilkan produk pangan yang bermanfaat bagi kesehatan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pengaruh penambahan sari wortel  dan tepung hunkwee 

terhadap aktivitas antioksidan, viskositas, total padatan dan 

mutu organoleptik (tekstur, rasa dan aroma) pada es krim kefir 

serta berapa kombinasi yang tepat untuk menghasilkan es krim 

kefir yang memiliki konsistensi keras dan padat namun tetap 

lembut. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

kombinasi penambahan sari wortel dan tepung hunkwee 

terhadap aktivitas antioksidan, viskositas, total padatan dan 

mutu organoleptik pada es krim kefir dan mengetahui 

kombinasi penambahan konsentrasi sari wortel dan tepung 

hunkwee yang tepat untuk menghasilkan es krim kefir 

berkualitas baik ditinjau dari aktivitas antioksidan, viskositas, 

total padatan dan mutu organoleptik.  
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

informasi tentang pengaruh kombinasi penambahan sari wortel 

dan tepung hunkwee pada pembuatan es krim kefir dan sebagai 

bahan pertimbangan lebih lanjut tentang penggunaan sari 

wortel dan tepung hunkwee pada pembuatan es krim kefir serta 

pengembangan keanekaragaman produk es krim kefir. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Es krim merupakan produk pangan yang berbentuk beku 

dan disukai oleh berbagai kalangan, memiliki kandungan gizi 

tinggi. Modifikasi produk diperlukan untuk menambah nilai 

suatu pangan tersebut untuk menghasilkan kualitas es krim 

yang baik serta memiliki citarasa yang dapat disukai oleh 

masyarakat. Modifikasi pangan dilakukan dengan penambahan 

sari wortel pada produk es krim kefir sehingga dapat 

meningkatkan nilai tambah pada wortel. Hal ini disebabkan 

wortel selama ini kurang disukai oleh masyarakat karena 

rasanya yang langu dan pemanfaatannya hanya sebagai 

sayuran dan untuk minuman jus saja. Apabila ditinjau dari 

nilai gizinya wortel merupakan tanaman yang mengandung 

gizi yang cukup tinggi.  

Wortel mengandung betakaroten yang menghasilkan 

warna merah jingga,  sumber vitamin A dan mengandung 

antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia 

(Samichah dan Syauqy, 2014). Selain itu, wortel juga dapat 

dijadikan sebagai bahan substitusi padatan pada pembuatan es 

krim. Hasil penelitian Anggrahini, Radiati dan Thohari (2013) 

menjelaskan bahwa penambahan sari wortel pada es krim 

yoghurt memberikan hasil terbaik terhadap mutu organoleptik, 

nilai air dan total padatan. 
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Pembuatan es krim dilakukan dengan penambahan 

pemanis, pewarna maupun penstabil untuk menghasilkan 

produk yang berkualitas baik. Penambahan bahan penstabil  

dimaksudkan untuk memperbaiki tekstur serta mencegah 

pengkristalan es krim. Agar-agar merupakan salah satu bahan 

pangan penstabil yang sering digunakan dalam pembuatan es 

krim karena memiliki sifat kental. 

      Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan 

mengakibatkan telah banyak dilakukan penelitian tentang 

bahan-bahan penstabil jenis lain yang dapat menghasilkan es 

krim dengan kualitas yang baik. Salah satu bahan tersebut 

berupa tepung yang terbuat dari umbi-umbian dan biji-bijian. 

Salah satu jenis tepung yang dapat digunakan sebagai bahan 

penstabil dalam pembuatan es krim adalah tepung hunkwee. 

Selama ini belum ada penelitian yang  menggunakan tepung 

hunkwee sebagai bahan penstabil dalam pembuatan es krim. 

Oleh karena itulah, dalam penelitian ini mencoba untuk 

menggunkan tepung hunkwee sebagai bahan penstabil dalam 

pembuatan es krim kefir.  

Penggunaan tepung hunkwee dalam pembuatan es krim 

kefir diharapkan dapat menghasilkan viskositas yang tinggi 

serta dapat membentuk tekstur es krim  yang padat tetapi tetap 

lembut sehingga es krim dapat dipotong. Penelitian Harianto, 

Thohari dan Purwadi (2013) menjelaskan bahwa penambahan 

tepung porang sebanyak 0,2 % pada pembuatan es krim 

menghasilkan larutan dengan viskositas yang tinggi secara 

alamiah karena kandungan glukomannan pada tepung porang 

yang mampu menyerap air hingga 200 kali lipat bobot 

molekulnya.  

       Berdasarkan uraian diatas maka dilakuakan penelitian 

lebih lanjut tentang kombinasi penambahan sari wortel dan 
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tepung hunkwee  terhadap aktivitas antioksidan, viskositas, 

total padatan dan mutu organoleptik pada es krim kefir.  

Kerangka pikir penelitian ini ditunjukkan dalam bentuk skema 

pikir penelitian yang ditunjukan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah kombinasi sari wortel dan 

tepung hunkwee diduga meningkatkan aktivitas antioksidan, 

viskositas, total padatan dan mutu organoleptik (tekstur, rasa 

dan aroma). 

 


