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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Es krim adalah produk pangan beku yang dibuat melalui kombinasi proses 

pembekuan dan agitasi pada formula yang terdiri dari susu, pemanis, penstabil, 

dan pengemulsi (Padaga dan Sawitri, 2005). Data konsumsi es krim di Indonesia 

selama lima tahun (2004-2009) mengalami peningkatan sebesar 34,2% yaitu dari 

63,5 juta liter menjadi 85,2 juta liter per tahun (Smith, 2010).  Produk es krim 

yang banyak beredar di pasaran merupakan es krim dari susu sapi yang kaya akan 

lemak hewani dan hampir tidak memiliki serat (Mahmud, 2008).  Lemak hewani 

dalam jumlah yang tinggi dapat menyebabkan beberapa efek yang kurang baik 

bagi kesehatan, salah satunya yaitu resiko obesitas (Schaefer, 2002). Penggunaan 

bahan pangan nabati rendah lemak, misalnya kacang hijau, bekatul beras merah, 

dan minyak nabati dapat dipertimbangkan sebagai bahan baku pembuatan es krim. 

Kacang hijau adalah salah satu jenis kacang-kacangan yang banyak 

dibudidayakan di Indonesia, karena dapat tumbuh hampir di seluruh daerah. 

Setiap 100 gram kacang hijau mengandung 23 gram protein, 62 gram karbohidrat, 

dan 1,15 gram lemak. Kacang hijauπ juga mengandung mineral-mineral seperti 

kalsium (132 mg) dan fosfor (367 mg) yang sangat diperlukan tubuh (USDA, 

2007). Saat ini, kacang hijau biasa digunakan untuk membuat minuman seperti 

sari kacang hijau atau sebagai filling pada roti dan biskuit (Rukmana, 2000). 

Penelitian terdahulu tentang pemanfaatan kacang hijau telah dilakukan oleh 
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Wijanto (1995), Supriyono (2008), dan Wijaningsih (2008) yang masing-masing 

menelitinya pada proses pembuatan kefir, es krim, dan susu kental manis. 

Bekatul merupakan hasil samping dari pengolahan padi yang masih sangat 

terbatas pemanfaatannya. Saat ini bekatul lebih banyak digunakan sebagai pakan 

ternak. Berdasarkan penelitian, bekatul memiliki karbohidrat antara 48,3-50,7%, 

kadar protein kasar 15,7-17,2%, dan kadar lemak 23,3-24,9% (Huang et al., 

2005). Bekatul memiliki kandungan total serat makanan sebesar 21%-27% 

(Kahlon, 2009). Menurut Devi dan Arumughan (2006), bekatul memiliki 

komponen bioaktif seperti senyawa fenolik dan polifenol yang dapat berperan 

sebagai antioksidan yang baik. 

Komponen lemak dari produk olahan susu dapat berasal dari lemak susu 

(milk fat) atau lemak nabati (vegetable fat). Minyak nabati yang biasa digunakan 

di Indonesia antara lain berupa campuran beberapa minyak, misalnya minyak 

kelapa sawit dan minyak kacang kedelai. Seiring dengan meningkatnya produksi 

minyak nabati di Indonesia maka minyak nabati dapat digunakan sebagai salah 

satu alternatif sebagai sumber lemak pada produk olahan susu (Marsono et al., 

2007). 

Dewasa ini konsumen memilih pangan tidak sekedar untuk memenuhi 

kebutuhan energi, rasa yang lezat, dan penampilan yang menarik, tetapi juga 

mempertimbangkan kandungan gizi dan aspek kesehatan. Penggunaan susu 

kacang hijau dan bekatul beras merah pada pembuatan es krim diharapkan dapat 

mengurangi kadar lemak pada es krim sekaligus memperkaya kandungan serat 

sehingga es krim yang dihasilkan memiliki nilai gizi yang lebih lengkap. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Es krim berbahan baku utama susu sapi memiliki kandungan lemak jenuh 

yang tinggi, yang dapat menyebabkan berbagai resiko, misalnya obesitas. Produk 

dengan basis susu sapi juga tidak dapat dikonsumsi oleh penderita lactose 

intolerant. Kacang hijau banyak tumbuh di Indonesia dan merupakan bahan yang 

kaya akan protein serta lemak nabati. Kelemahan yang dimiliki kacang hijau 

adalah aroma yang agak langu. Bekatul beras merah merupakan sumber serat 

yang memiliki antioksidan yang tinggi tetapi masih jarang digunakan. Pembuatan 

es krim dari susu kacang hijau, bekatul beras merah, dan lemak nabati diharapkan 

dapat mengatasi permasalahan diatas. 

1.3       Tujuan 

1.3.1    Tujuan Umum 

Tujuan umum pada penelitian ini yaitu untuk mengembangkan pembuatan 

es krim rendah lemak dari susu kacang hijau, bekatul beras merah, serta sumber 

lemak nabati. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. menentukan lama pemasakan kacang hijau untuk mendapatkan kadar 

protein tertinggi pada susu kacang hijau, serta menentukan jenis flavor 

terbaik pada pembuatan susu kacang hijau berdasarkan uji sensori.  

2. menentukan konsentrasi bekatul beras merah dan susu kacang hijau, serta 

jenis lemak nabati yang menghasilkan es krim paling disukai berdasarkan 

uji organoleptik. 
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3. mengkaji pengaruh perbedaan konsentrasi bekatul beras merah dan susu 

kacang hijau, serta jenis lemak nabati terhadap karakteristik fisiko-kimia 

es krim rendah lemak. 

4. mengevaluasi kandungan nutrisi es krim susu kacang hijau dan bekatul 

beras merah dari formulasi yang paling disukai. 

 

  


