
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Buah merupakan salah satu bagian tanaman yang sering dikonsumsi oleh

manusia. Buah hanya dimanfaatkan dagingnya, sedangkan bagian-bagian lain dari

buah tersebut dibuang, padahal bagian-bagian yang dibuang tersebut mungkin saja

memiliki komponen gizi yang bermanfaat bagi manusia, salah satunya adalah

kulit manggis. Buah manggis (Garcinia mangostana L.) adalah buah tropis yang

kaya akan nutrisi dan bagian kulitnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber

antioksidan. Menurut Yu et al. (2007), kulit manggis mengandung beberapa

senyawa antioksidan, seperti mangostin, tannin, xanthone, isoflavon, dan flavon.

Kulit buah manggis tidak mungkin dikonsumsi secara langsung sehingga

masih jarang dimanfaatkan dalam produk pangan karena memiliki rasa pahit dan

rasa sepat. Oleh sebab itu, kulit manggis yang diketahui memiliki aktivitas

antioksidan tersebut perlu dimanfaatkan dengan dilakukan pengembangan produk

pangan lebih lanjut.

Es krim merupakan salah satu produk susu yang dibekukan. Es krim

dikonsumsi oleh banyak orang, baik anak kecil, orang dewasa, maupun orang tua.

Selain itu, biasanya es krim dibuat dari buah-buahan, bukan dari limbah, seperti

kulit manggis. Es krim yang dibuat dalam penelitian ini adalah es krim dengan

kandungan lemak yang rendah atau dikenal sebagai es krim low fat. Hal ini

dikarenakan selain mampu menghasilkan es krim dengan kandungan antioksidan,

juga mampu menghasilkan es krim yang tidak dihindari untuk dikonsumsi apabila

dikonsumsi dalam jumlah yang banyak karena kandungan lemak yang rendah.

 



Radikal bebas di dalam tubuh manusia dihasilkan oleh proses metabolisme

sel normal yang melibatkan oksigen. Radikal bebas tersebut bersifat sangat reaktif

sehingga mudah bereaksi dan dapat merusak sel-sel tubuh sehingga sel menjadi

rusak, mati, atau bermutasi. Kerusakan sel tersebut dapat menjadi salah satu

penyebab berbagai penyakit degeneratif, seperti kanker. Radikal bebas yang

terjadi di dalam tubuh dapat dikurangi dan dicegah dengan adanya keberadaan

antioksidan. Antioksidan di dalam tubuh tidak cukup untuk mengatasi radikal

bebas, sehingga diperlukan adanya asupan antioksidan dari luar yang salah

satunya dapat diperoleh dari makanan. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan

dilakukan pemanfaatan kulit manggis (Garcinia mangostana L.) sebagai sumber

antioksidan pada es krim rendah lemak.

1.2 Perumusan Masalah

Kulit manggis diketahui memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi,

namun, kulit manggis yang ada di Indonesia merupakan suatu limbah hasil

pertanian buah manggis yang hingga saat ini belum dimanfaatkan secara

maksimal. Kulit manggis masih jarang dimanfaatkan karena memiliki rasa yang

pahit, bahkan dalam bentuk ekstraknya, dan tidak dapat dikonsumsi secara

langsung, sehingga untuk penggunaannya perlu dilakukan diversifikasi produk.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan

tujuan khusus. Tujuan umum dan tujuan khusus akan dicapai pada penelitian ini.

 



1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan

kulit manggis sebagai sumber antioksidan pada es krim rendah lemak.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Mempelajari pengaruh perbandingan jumlah sampel dengan pelarut dari

kulit manggis.

2. Mempelajari konsentrasi kulit manggis yang berbeda terhadap

karakteristik es krim yang dihasilkan.

 


