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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dewasa ini, susu dari bahan nabati sering digunakan sebagai pengganti 

susu sapi yang mengandung asam lemak jenuh yang dapat menyebabkan 

meningkatnya LDL (Low Density Lipoprotein) dalam darah. Konsumsi susu sapi 

dapat diganti dengan mengonsumsi susu dari kacang-kacangan dan biji-bijian 

karena memiliki kandungan protein, lemak, dan mineral yang cukup tinggi (Lima, 

et al., 2014) 

Biji bunga matahari merupakan salah satu biji-bijian yang memiliki 

kandungan lemak yang cukup tinggi. Menurut Hamed, et al., (2012), biji bunga 

matahari yang sudah dikupas mengandung protein dan lemak masing-masing 

sebesar 28,46% dan 29,09%. Asam lemak pada biji bunga matahari terdiri dari 

asam lemak esensial, seperti asam linoleat dan asam linolenat masing-masing 

sebesar 59,2%, dan 0,07% (Ivanova-Petropulos, et al., 2015). Kandungan nutrisi 

yang terdapat pada biji bunga matahari menyebabkan susu dari biji bunga 

matahari dapat digunakan dalam pembuatan es krim sebagai alternatif dari susu 

sapi yang mengandung lemak jenuh.  

Pada umumnya, susu sapi dan produk olahannya, seperti es krim tidak 

mengandung serat pangan (Arora, et al., 2015). Serat pangan merupakan 

karbohidrat yang tidak dapat dicerna dalam tubuh. Konsumsi serat dapat 

memelihara sistem pencernaan dalam tubuh manusia, mencegah risiko terkena 

penyakit kardiovaskular, dan dapat mencegah obesitas (Slavin, 2013). 
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Penambahan serat pada produk pangan berbasis susu dapat dilakukan untuk 

meningkatkan nilai fungsional dari produk tersebut. 

Beras adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Salah satu jenis 

beras, yaitu beras hitam mengandung serat pangan lebih banyak dibandingkan 

dengan beras lainnya, yaitu sebesar 8,47% (Thomas, et al., 2013). Penambahan 

bubur beras hitam dalam es krim dapat menjadi salah satu cara untuk 

meningkatkan kandungan serat dalam es krim. Beras hitam juga dapat menjadi 

pewarna alami pada produk pangan karena mengandung pigmen antosianin.  

Es krim merupakan salah satu jenis makanan yang digemari oleh 

masyarakat Indonesia, baik dewasa maupun anak-anak. Menurut Badan Pusat 

Statistik (2015), jumlah produksi susu sapi di Indonesia sepanjang tahun 2010 

hingga tahun 2014 mengalami peningkatan lebih dari 100%. Peningkatan jumlah 

produksi susu sapi tersebut dapat mendukung peningkatan produksi produk-

produk olahan susu, salah satunya adalah es krim. 

Berdasarkan kandungan nutrisi dan nilai fungsional dari kedua bahan 

tersebut, keduanya digunakan sebagai bahan dalam pembuatan es krim pada 

penelitian ini. Pembuatan es krim dengan menggunakan kombinasi susu biji 

bunga matahari dan penambahan bubur beras hitam diharapkan dapat memberikan 

nilai fungsional pada es krim sehingga manfaat kesehatan dapat dirasakan oleh 

konsumen dari berbagai usia, serta meningkatkan penerimaan sensori es krim 

berdasarkan karakteristik fisiko-kimianya.  

 

 

 



3 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Es krim merupakan salah satu produk olahan susu sapi yang digemari oleh 

masyarakat di Indonesia. Susu sapi mengandung lemak jenuh dan kolesterol yang 

dapat meningkatkan risiko terjadinya masalah kesehatan pada manusia. Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa penggunaan susu nabati tidak memberikan 

pengaruh signifikan pada karakteristik fisik es krim. Penggunaan susu dari bahan 

nabati, salah satunya susu biji bunga matahari dapat menjadi alternatif 

penggunaan susu sapi dalam pembuatan es krim. Susu sapi dan produk- produk 

olahannya umumnya tidak mengandung serat pangan. Konsumsi serat dapat 

memberikan beberapa manfaat untuk kesehatan manusia, seperti mencegah 

penyakit kardiovaskular, menjaga kesehatan pencernaan, dan mencegah obesitas. 

Beras hitam adalah salah satu jenis beras yang mengandung serat lebih tinggi dari 

jenis beras lainnya. Penggunaan susu biji bunga matahari dengan rasio yang tepat 

dan penambahan bubur beras hitam dengan konsentrasi yang tepat dalam es krim 

diharapkan dapat meningkatkan nilai fungsional dan karakteristik fisiko-kimia es 

krim. 

 

1.3 Tujuan  

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.  

 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum penelitian ini yaitu, untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan susu biji bunga matahari dan bubur beras hitam terhadap 

kualitas es krim.  
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1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus pada penelitian ini, yaitu : 

1. mengetahui rasio paling tepat antara susu biji bunga matahari dan susu 

sapi dalam pembuatan es krim terhadap karakteristik fisiko-kimia es 

krim dan penerimaan konsumen; 

2. mengetahui konsentrasi bubur beras hitam paling tepat terhadap 

karakteristik fisiko-kimia es krim dan penerimaan konsumen. 

 

 

 

 




