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BAB I 

PENDAHULUAN 

Saat ini, industri makanan dan minuman di Indonesia sedang 

mengalami perkembangan, dimana produk-produk makanan dan minuman 

yang ada terus mengalami perubahan-perubahan atau modifikasi, baik dari 

produk yang sudah ada sebelumnya dan mengalami modifikasi ataupun 

menciptakan produk yang belum pernah ada sebelumnya. Industri 

makanan dan minuman (mamin) nasional merupakan salah satu industri 

yang  memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia (Kemenperin, 2015).  

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (2015) mencatat 

bahwa pada triwulan pertama tahun 2015, pertumbuhan industri mamin nasional 

mencapai 8,16% atau lebih tinggi dari pertumbuhan industri non migas sebesar 

5,21%. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 4,71%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pertumbuhan industri makanan dan minuman lebih tinggi 

dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan industri non migas, juga lebih tinggi 

dari pertumbuhan ekonomi nasional. Dibawah ini merupakan tabel mengenai 

perkembangan industri makanan dan minuman di Indonesia pada kuartal 

pertama tahun 2015-2016. 

TABEL 1 

Perkembangan Industri Makanan dan Minuman di Indonesia tahun 2015-2016 

Kuartal Pertama 

 

Tahun Presentase Pertumbuhan 

2015 8,16 % 

2016 7,55% 
           Sumber: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Tahun 2016 
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Dapat dilihat bahwa  industri makanan dan minuman di Indonesia 

mengalami angka pertumbuhan yang cukup besar. Pada tahun 2015, 

persentase pertumbuhan industri makanan di Indonesia pada kuartal 

pertama sebanyak 8,16% dan mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu 

sebanyak 7,55%. Meskipun mengalami penurunan di tahun 2016, industri 

makanan dan minuman memiliki persentase yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan industri non migas yaitu 4,46% (Kemenperin, 2016). 

 Salah satu produk makanan dan minuman yang mengalami 

perkembangan adalah produk makanan dan minuman siap saji. Indonesia 

dengan jumlah penduduk yang besar, sekitar 252,2 juta penduduk ( BPS, 

2014), mempunyai potensi pasar yang cukup besar dalam produk makanan 

siap saji, dimana produsen produk makanan dan minuman siap saji bisa 

memanfaatkan peluang yang ada dalam meningkatkan penjualan produk 

mereka.  

Dengan jumlah penduduk yang sangat besar di Indonesia, 

membuka peluang bagi produsen makanan dan minuman siap saji yang 

ada di Indonesia untuk menjual atau menawarkan produk-produk mereka 

dengan cara-cara yang baru agar konsumen dapat tertarik dengan produk 

yang ditawarkan oleh para produsen yang ada. Salah satu bentuk dari 

makanan siap saji di Indonesia yaitu es krim.  

Es krim merupakan salah satu hidangan penutup selain sorbet, 

gelato, sherbet, frozen yoghurt, parfait, granita dan beberapa variasi 

produk lainnya yang termasuk dalam frozen desserts. Berdasarkan proses 
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pengolahanya, frozen desserts terbagi menjadi dua kelompok, yaitu churn-

frozen desserts dan still-frozen desserts. (Suas , 2009: 823) 

Menurut Sokol ( 2006: 431),   

Churn-frozen desserts are desserts that are stirred as they freeze 

constantly being churned or rotated where are processed or frozen in an ice 

cream machine, including ice cream, frozen yoghurt, gelato, sorbet, and sherbet.  

 

 

Berdasarkan kutipan diatas, churn-frozen desserts terbagi menjadi 

beberapa variasi produk, yaitu : 

1. Ice Cream 

Adalah sebuah hidangan penutup yang terbuat dari krim, susu, telur, 

gula dan perasa. Es krim terbagi menjadi dua jenis, yaitu Philadelphia-

style ice cream dan custard-style ice cream.  

Philadelphia-style ice cream adalah es krim yang terbuat dari 

campuran bahan berupa krim, gula dan perasa yang tidak mengalami 

proses pemasakan dalam pembuatannya. Jenis es krim ini memiliki 

karakteristik yang kasar atau kurang lembut dan masih ditemukan 

butiran-butiran kristal es yang terbentuk pada proses pendinginan. Hal 

itu disebabkan karena tidak adanya bahan pengikat atau emulsifier 

yang bersumber dari bahan telur, namun dapat diatasi dengan adanya 

perasa seperti coklat dan sari buah yang berfungsi sebagai bahan 

pendukung untuk memberikan tekstur yang lembut pada es krim.  

Custard-style ice cream adalah es krim yang terbuat dari campuran 

krim, susu, telur atau kuning telur dan gula yang dimasak. Adonan atau 

base dari es krim ini memiliki tekstur yang lebih lembut dan kaya rasa 

karena adanya bahan telur yang berfungsi sebagai emulsifier atau 
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sebagai pengikat untuk memberikan tekstur yang lebih lembut. Es krim 

jenis ini merupakan jenis es krim yang dibuat dan dijadikan sebagai 

bahan pengajaran pada karya kompetisi profesi ini. 

2. Gelato 

Adalah makanan penutup dingin yang berasal dari Italia yang memiliki 

kemiripan dengan es krim. Meskipun proses pembuatan gelato dan es 

krim memiliki kemiripan, hasil yang dihasilkan tetap memiliki sedikit 

perbedaan dalam tekstur dan rasa.  

Menurut Whetzel (2012), 

Gelato incorporates less air than ice cream, creating denser and more 

flavorful results.  

Dalam proses pembuatannya, udara yang masuk pada saat proses 

pengadukan gelato lebih sedikit dengan udara yang masuk pada saat 

proses pengadukan es krim sehingga membuat tekstur dari gelato 

menjadi lebih padat dan rasa yang ada pada gelato menjadi lebih 

nikmat. 

Tekstur yang ada pada gelato lebih konsisten, padat dan lebih kaya 

rasa jika dibandingkan dengan es krim. Jumlah lemak yang terkandung 

pada gelato juga lebih besar dibandingkan dengan jumlah lemak yang 

terkandung pada produk es krim.  

3. Frozen Yoghurt 

Sesuai dengan namanya, frozen yoghurt adalah yoghurt yang 

mengalami proses pembekuan atau pendinginan. Bahan yang 

digunakan pada frozen yoghurt adalah susu rendah lemak yang 

mengandung lemak susu yang lebih rendah dibandingkan dengan es 
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krim dan membuat makanan penutup ini memiliki kalori dan kolestrol 

yang cukup rendah. 

4. Sorbet 

Tidak seperti es krim, gelato dan frozen yoghurt, sorbet sama sekali 

tidak mengandung dairy products dalam proses pembuatannya. Sorbet 

pada umumnya terbuat dari base yang mengandung buah atau sari 

buah yang ditambahkan dengan sugar syrup yang berfungsi sebagai 

pemanis dan memberikan tekstur yang lembut pada sorbet. 

5. Sherbet 

Sherbet memiliki tekstur dan rasa yang lebih kaya jika dibandingkan 

dengan sorbet karena didalam sherbet, masih terkandung sedikit susu, 

krim dan telur serta gelatin untuk memberikan tekstur yang lebih 

creamy. Dalam hukum yang berlaku, sherbet harus mengandung lemak 

susu kurang dari dua persen. Rasa-rasa buah adalah rasa yang biasanya 

ada pada produk sherbet. 

Still-frozen desserts mempunyai kesamaan dengan churn-frozen 

desserts namun still-frozen desserts tidak mengalami proses churning atau 

pengadukan dalam proses pembuatannya. Contoh dari still-frozen desserts 

antara lain, semifreddos, mousses, bombes dan parfaits. Menurut Sokol 

(2006), karena tidak adanya proses pengadukan dalam proses pembuatan, 

pada umumnya bahan-bahan seperti krim dan telur dicampurkan pada base 

yang ada untuk memberikan tekstur yang lembut.  

Sejarah es krim menurut International Dairy Foods Associations 

(2016), bermula dari awal penemuan hidangan penutup berupa es yang 
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diperkirakan muncul pada A.D 54-68, yaitu pada masa kekaisaran Raja 

Nero yang pada saat itu memberi perintah kepada pelayan raja untuk pergi 

mendaki sebuah gunung, lalu kembali sebelum es yang diambil meleleh, 

kemudian diberi rasa dengan menambahkan buah segar ataupun jus. Selain 

Raja Nero, Alexander the Great juga sudah menikmati hidangan penutup 

dengan rasa madu atau nectar yang berbahan dasar es. 

Beribu-ribu tahun kemudian, Marco Polo membawa sebuah 

hidangan es ke negara Italia yang pada awalnya disebut dengan sherbet. 

Hidangan sherbet itu lalu mengalami evolusi menjadi produk es krim, 

dimana sejarah mencatat evolusi dari sebuah produk sherbet menjadi 

produk es krim berlangsung pada abad ke-16. (IDFA, 2016) 

IDFA (2016) juga mencatatkan sejarah es krim yang masuk ke 

negara Amerika Serikat. Es krim pertama kali terdengar di Amerika pada 

tahun 1744 di dalam surat yang ditulis oleh gubernur Maryland, William 

Bladen. Iklan es krim pertama muncul pada New York Gazette di tanggal 

12 Mei 1777, yang diikuti dengan kabar bahwa es krim tersedia hampir 

setiap harinya. Pada musim panas tahun 1790, Presiden George 

Washington hampir menghabiskan $200 untuk mengkonsumsi es krim. 

Sampai pada tahun 1800, es krim masih cukup langka dan hanya dapat 

dinikmati oleh kalangan elit saja. Pada tahun 1851 pabrik es krim menjadi 

sebuah industri, dipelopori oleh Baltimore milk dealer bernama Jacob 

Fussell.  

Pada akhir abad ke-19, keberadaan es krim yang besar menjadikan 

tahun tersebut sebagai awal dari sebuah kreasi baru. Tahun 1874 muncul 
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inovasi es krim baru yang dipelopori oleh the American Soda Fountain 

and the Profession of the “Soda Jerk”, yaitu es krim dengan rasa soda. 

Berhubungan dengan kritik dari kelompok religi yang menyatakan sebuah 

dosa untuk memakan es krim soda pada hari minggu, maka diputuskan 

untuk tidak menggunakan air soda sebagai bahan dasar dari pembuatan es 

krim, dan tercipta es krim Sunday pada akhir tahun 1890. Nama tersebut 

kemudian diubah menjadi es krim sundae untuk menghilangkan koneksi 

dengan hari sabat. Es krim juga menjadi simbol semangat pada perang 

dunia kedua, dan pada tahun 1945 tercipta es krim Floating Ice Cream 

Parlor pertama di Pasifik Barat, yang sekarang lebih dikenal dengan nama 

Float Ice Cream. (IDFA, 2016) 

IDFA (2016) juga mencatat, pada sekitar tahun 1940 sampai 1970, 

produksi es krim menjadi konstan, mengakibatkan banyaknya es krim 

yang sudah dikemas dijual di supermarket dan hilangnya es krim yang 

dijual di pasar tradisional dan oleh soda fountains. Sekarang ini toko-toko 

khusus es krim dan restaurant unik yang menjual es krim telah melonjak 

dalam popularitas bahkan mendunia. Dilanjutkan dengan penemuan 

produk Ice Cream Cone yang ditemukan oleh Italo Marchiony pada tahun 

1896 di kota New York.  

Menurut Brown (2004),  

Federal and state regulations determine the minimum levels of fat and 

MSNF for many frozen desserts, and at least 14 percent fat must be present in 

premium ice creams. 

 

Peraturan federal dan negara menentukan tingkat minimum lemak 

yang terkadung dan MSNF( Milk Solids Non Fat ) untuk produk makanan 
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pencuci mulut beku, setidaknya mengandung 14 persen lemak di dalam es 

krim yang masuk dalam kategori premium. 

Dalam pembuatan produk es krim, bahan-bahan dan cara 

pembuatannya sangat beraneka ragam. Untuk memberikan rasa yang 

beraneka ragam, banyak dari pencipta es krim yang menambahkan rasa 

seperti vanilla dengan menggunakan vanilla essence sebagai penambah 

rasa. Bahan-bahan umum yang sering digunakan dalam pembuatan es krim 

adalah susu, krim, kuning telur, gula dan garam.  

Bahan pertama dari pembuatan es krim adalah susu, susu 

merupakan sumber makanan yang paling pertama dan terutama bagi 

mamalia, termasuk manusia dan mengandung zat gizi penting bagi 

kelangsungan hidup manusia ( Varnam and Sutherland, 2001). Sebagai 

bahan pangan, susu mengandung zat gizi yang sangat berguna bagi 

manusia berupa lemak, protein, karbohidrat, dan mineral . 

Menurut Varnam dan Sutherland (2001), 

Milk is the first food ingested for young mammals, including human 

infants and contains varying quantities of lipids, proteins and carbohydrates 

which are synthesized with mammary grand. 

 

Produksi susu segar cukup besar di Indonesia, juga diikuti dengan 

produk-produk olahan yang dihasilkan dari susu segar tersebut antara lain 

susu segar dalam kemasan, mentega, margarin, krim, keju, susu fermentasi 

,es krim dan produk lainnya. 

 Menurut Varnam and Sutherland (2001), susu berperan penting 

dalam pembuatan produk es krim, karena susu berperan sebagai penambah 

lemak yang akan mempengaruhi tekstur yang akan dihasilkan. Tanpa 
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kadar lemak yang tinggi, tekstur yang dihasilkan akan tidak bagus dan 

tidak lembut.  

Begitu pula dengan krim yang sangat berperan penting dalam 

pembuatan es krim. Krim adalah bahan terpenting dalam pembuatan es 

krim, karena krim yang berperan dalam membentuk tekstur dan 

kelembutan dari produk es krim. Krim adalah bahan olahan dari susu yang 

memiliki kandungan lemak yang tinggi. Semakin berat dan padat krim 

tersebut, semakin tinggi kandungan lemak yang terkandung. Kandungan 

lemak yang terdapat pada light whipping cream adalah sekitar 30 – 36 

persen, sedangkan pada heavy whipping cream kandungan lemaknya tidak 

kurang dari 36 persen (Varnam and Sutherland, 2001). 

Peran telur dalam pembuatan produk es krim juga cukup penting, 

yaitu sebagai perekat atau pengelmusi agar tekstur es krim tidak mudah 

hancur dan tidak mudah mencair. Fungsi telur juga untuk memberikan 

kesan kaya rasa pada es krim dan memberikan tambahan lemak pada 

tekstur es krim. 

Setelah telur, peran gula dalam pembuatan es krim juga cukup 

penting, yaitu untuk memberikan rasa manis pada es krim. Selain untuk 

memberikan rasa manis, gula juga berperan untuk memberikan tekstur dan 

menentukan lembut atau tidaknya suatu es krim. Gula membuat tekstur es 

krim mudah untuk disendok namun tetap dapat mempertahankan bentuk es 

krim itu sendiri saat disendok dan mencegah agar tekstur es krim tidak 

keras seperti es batu atau kristal-kristal es, karena gula dapat menurunkan 



10 

 

titik beku pada es krim menjadi lebih rendah. Semakin banyak gula yang 

terkandung, maka semakin rendah titik beku yang akan dihasilkan.  

Setelah mengetahui informasi dan pengetahuan yang berkaitan 

dengan es krim di atas, telah dilakukan penelitian atau uji coba didalam 

membuat produk es krim dengan jenis Custard-style ice cream. Custard-

style ice cream merupakan jenis es krim yang dipilih dan dijadikan bahan 

penelitian serta pengajaran yang akan digunakan sebagai materi pelatihan 

karena jenis es krim ini merupakan jenis es krim yang mempunyai 

komposisi yang lebih baik dibandingkan dengan jenis philadelphia-style 

ice cream dan karakteristik produk yang dihasilkan setelah proses 

pembuatan lebih baik, serta jenis es krim ini merupakan jenis es krim yang 

lebih familiar dibandingkan dengan philadelphia-style ice cream. 

Didalam melakukan uji coba atau penelitian dalam membuat 

produk es krim, pada awalnya dicari resep-resep es krim yang paling 

sesuai dalam proses pembuatan dan hasil yang dihasilkan. Resep-resep 

yang dicari adalah bersumber dari buku-buku yang ditemukan di Johannes 

Oentoro Library dan buku-buku yang ada diluar. Resep yang dicari adalah 

resep dari custard-style ice cream dimana beberapa buku mempunyai 

bahan-bahan dan proses pembuatan yang berbeda. Dikarenakan adanya 

bahan-bahan dan proses pembuatan yang berbeda, dipilih dua resep yang 

terbaik yang selanjutnya dilakukan uji coba.  

Dari dua jenis resep yang ada, terdapat persamaan dalam proses 

pembuatan dan perbedaan pada bahan-bahan yang digunakan. Perbedaan 

bahan ada pada jenis bahan emulfisier dimana pada resep pertama 
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menggunakan bahan gelatin sebagai emulsifier tambahan dan di resep 

kedua tidak menggunakan bahan emulsifier tambahan karena emulsifier 

sudah ada pada bahan telur. Bahan emulsifier terdapat pada kuning telur 

yang berfungsi sebagai perekat dalam adonan yang pada umumnya 

berbahan dasar cairan. Emulsifier mempunyai fungsi yang hampir sama 

dengan gelatin. 

Dibawah ini  merupakan tabel dari percobaan pembuatan base es krim:  

 

TABEL 2 

Percobaan Pembuatan Base Es krim 

 

Keterangan Tanggal Percobaan yang dilakukan Hasil Percobaan 

Percobaan 

pertama 

6 Juni 

2016 

1. Pembuatan base es 

krim (tanpa perasa 

apapun). 

2. Proses pengadukan. 

1. Gagal, tidak maksimal.  

2. Tekstur kurang bagus 

3. Rasa dari base es krim 

terlalu manis. 

Percobaan 

kedua 

 

13 Juni 

2016 

1. Pembuatan base es 

krim (tanpa perasa 

apapun). 

2. Proses pengadukan. 

1. Hasil sudah lebih baik,. 

2. Tesktur sudah lebih baik  

3. Rasa manis masih terlalu 

dominan. 

Percobaan 

Ketiga 

17 Juli 

2016 

1. Pembuatan Base es 

krim (tanpa perasa 

apapun). 

2. Proses pengadukan. 

3. Penentuan variasi rasa 

1. Hasil sudah baik dan 

maksimal. 

2. Tesktur dan rasa sudah 

sesuai. 

3. Rasa yang akan dibuat 

antara lain fruit cereal, 

popcorn, peanut butter 

dan sarsaparilla. 
  Sumber: hasil Olahan Data (2016) 

 

Percobaan pertama dilakukan pada 6 Juni 2016 dimana pada saat 

itu hasil yang diperoleh tidak maksimal atau gagal. Percobaan pertama ini 

hanya membuat base es krim itu sendiri tanpa menambah perasa apapun. 

Kegagalan berada dalam tahap proses pembuatan dimana ada kesalahan 
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didalam membaca dan mengaplikasikan resep yang ada. Namun, proses 

pembuatan tetap dilanjutkan sampai tahap pengadukan es krim untuk 

melihat hasil dari es krim itu sendiri dan sebagai bahan pembelajaran serta 

pembandingan untuk pembuatan es krim selanjutnya. Hasil yang diperoleh 

pada percobaan pertama, yaitu tekstur yang kurang bagus dan rasa yang 

terlalu manis. Tekstur yang dihasilkan masih cukup kasar dan masih 

terdapat butiran-butiran es yang dihasilkan karena proses pengadukan 

kurang maksimal. Rasa yang dihasilkan juga terlalu manis padahal belum 

diberikan perasa apapun pada base es krim tersebut.  

Percobaan kedua dan ketiga dilanjutkan tetap dengan pembuatan 

base es krim itu sendiri dimana hasil yang diperoleh berbeda dengan hasil 

dalam percobaan pertama. Percobaan pembuatan base es krim yang kedua 

dilakukan sampai es krim tersebut siap untuk dikonsumsi, juga tidak 

memberikan perasa apapun dalam base es krim yang ada. Hasil yang 

diperoleh pada percobaan yang kedua yaitu es krim mempunyai tekstur 

yang lebih baik dibandingkan dengan percobaan pertama, dan cukup 

lembut. Dari segi rasa, rasa manis masih cukup dominan, padahal masih 

belum ditambahkan perasa didalam base es krim tersebut. 

Dalam percobaan pembuatan base es krim yang ketiga atau yang 

terakhir, hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan yang diinginkan dimana 

dari segi tekstur dan rasa sudah sesuai. Tekstur yang dihasilkan sudah 

cukup baik dan rasa yang dihasilkan juga tidak semanis dengan rasa pada 

percobaan pertama dan kedua. Kadar gula pada percobaan pembuatan base 

es krim yang ketiga dikurangi agar rasa manis yang dihasilkan tidak terlalu 
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dominan. Rasa manis pada adonan es krim juga dapat berkurang ketika 

base es krim yang sudah jadi berada didalam freezer untuk beberapa hari. 

Pada percobaan ini, penentuan varian rasa juga sudah dilakukan dimana 

varian rasa tersebut yaitu, fruit cereal, popcorn, peanut butter dan 

sarsaparilla. 

Pada percobaan keempat, pembuatan produk es krim sudah dengan 

menggunakan bahan-bahan yang sesuai dengan rasa-rasa yang sudah 

ditentukan. Berikut merupakan tabel dari percobaan pembuatan produk es 

krim dengan varian rasa :  

TABEL 3  

Percobaan pembuatan produk es krim dengan varian rasa 

 

Varian Rasa Percobaan Hasil Keterangan 

Fruit cereal 

Pertama Berhasil 

Tidak maksimal, tekstur sudah baik 

namun rasa masih terlalu manis. 

Warna sudah sesuai. 

Kedua Berhasil 

Sudah maksimal, tekstur sudah baik 

dan rasa manis sudah cukup sesuai. 

Warna sudah sesuai. 

Popcorn 

Pertama Gagal 

Tesktur masih kasar, masih banyak 

terdapat sisa endapan dari popcorn 

yang dihaluskan. 

Kedua Berhasil 

Tekstur sudah lebih halus, namun 

masih terdapat sisa endapan dari 

popcorn yang dihaluskan. Rasa 

masih kurang manis. Warna sedikit 

pucat. 

Ketiga Berhasil 

Tekstur sudah cukup halus dan rasa 

manis sudah cukup sesuai. Warna 

juga sudah cukup bagus. 

Sumber: Hasil Olahan Data (2016) 
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TABEL 3  

Percobaan pembuatan produk es krim dengan varian rasa (Lanjutan) 

 

Peanut 

Butter 

Pertama Berhasil 

Tekstur dan rasa sudah sesuai 

namun tesktur terasa berat saat 

ditelan. Warna sudah cukup sesuai. 

Kedua Berhasil 

Tekstur dan rasa sudah sesuai dan  

tekstur sudah tidak terasa berat saat 

ditelan dan warna juga sudah cukup 

sesuai. 

Sarsaparilla 

Pertama Gagal 

Tidak sampai menjadi es krim 

karena proses pengadukan yang 

tidak sempurna. 

Kedua Gagal 

Proses pengadukan sudah berhasil 

namun tekstur tidak terbentuk 

sempurna, dan rasa sarsaparilla 

sedikit kurang terasa. 

Ketiga Berhasil 
Tekstur, rasa dan warna sudah 

cukup baik dan sesuai. 

Sumber: Hasil Olahan Data (2016) 

Percobaan pembuatan produk dengan variasi rasa dilakukan 

beberapa kali pada masing-masing rasa untuk memperoleh hasil yang 

maksimal. Berikut merupakan pemaparan dari percobaan dan hasil yang 

diperoleh setelah dilakukan percobaaan : 

1. Percobaan pembuatan produk es krim dengan rasa fruit cereal 

Percobaan pembuatan es krim dengan rasa fruit cereal dilakukan 

sebanyak dua kali dimana hasil yang diperoleh pada dua percobaan 

tersebut adalah berhasil. Namun, diantara dua percobaan tersebut 

terdapat perbedaan dimana hasil pada percobaan pertama tidak 

maksimal karena rasa yang diperoleh terlalu manis. Untuk tekstur dan 

warna es krim itu sendiri sudah cukup lembut dan warna sudah cukup 

sesuai. Pada percobaan kedua, bahan fruit cereal yang digunakan 
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dikurangi untuk mengurangi rasa manis dari fruit cereal itu sendiri. 

Setelah melakukan percobaan kedua, es krim fruit cereal ini dibawa 

kepada dosen pembimbing dan dosen-dosen di ruang kantor STPPH 

untuk mengetahui kekurangan-kekurangan apa saja yang ada pada es 

krim ini dengan memberikan kuisioner yang berisi pertanyaan-

pertanyaan tentang es krim fruit cereal tersebut.  

2. Percobaan pembuatan produk es krim dengan rasa popcorn 

Dilakukan sebanyak tiga kali dimana dalam tiga percobaan tersebut 

hasil yang diperoleh mulai dari percobaan pertama sampai percobaan 

ketiga adalah gagal pada percobaan pertama dan berhasil pada 

percobaan kedua dan ketiga. Kegagalan berada pada saat proses 

penyaringan popcorn yang sebelumnya dihaluskan menggunakan 

mesin blender. Popcorn yang dihaluskan didalam blender terlalu 

hancur sehingga banyak dari butiran-butiran popcorn yang tersisa. 

Pada proses penyaringan, banyak sisa-sisa dari butiran popcorn yang 

mengendap pada alat penyaringan dan ada yang tercampur ke dalam 

base es krim itu sendiri. Sisa-sisa dari butiran popcorn yang tercampur 

ke dalam base merupakan faktor yang membuat tekstur pada es krim 

popcorn menjadi kasar atau tidak halus pada saat dikonsumsi. Setelah 

melakukan percobaan ketiga, es krim popcorn yang sudah jadi dibawa 

menuju ke dosen pembimbing dan dosen-dosen lain yang ada di ruang 

kantor STTPH untuk mengetahui kekurangan-kekurangan apa saja 

pada es krim tersebut. Penyebaran serta pengisian kuisioner juga 
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diberikan dan pengujian produk es krim ini dilakukan pada saat yang 

sama dengan pengujian produk es krim fruit cereal.  

3. Percobaan pembuatan produk es krim dengan rasa peanut butter  

Dilakukan sebanyak dua kali dimana pada kedua percobaan tersebut 

hasil yang diperoleh adalah berhasil. Namun, masih terdapat 

kekurangan pada produk es krim ini karena pada saat dikonsumsi, 

tekstur dari es krim ini terasa berat dan sedikit sulit untuk ditelan 

akibat dari adonan peanut butter yang dicampurkan pada base es krim 

terlalu berat. Sehingga, pada percobaan yang kedua, resep adonan 

peanut butter sedikit diubah dengan mengurangi bahan kacang tanah 

yang digunakan untuk membuat adonan peanut butter tersebut. Produk 

es krim ini juga diajukan kepada dosen pembimbing dan dosen-dosen 

lain di ruang kantor STTPH. Penyebaran dan pengisian kuisioner juga 

dilakukan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan apa yang ada 

pada produk es krim ini. 

4. Percobaan pembuatan produk es krim dengan rasa sarsaparilla 

Dilakukan sebanyak tiga kali dimana hasil yang diperoleh pada 

percobaan pertama dan kedua yaitu gagal, sedangkan pada percobaan 

ketiga adalah berhasil. Kegagalan pada percobaan pertama adalah pada 

saat proses pengadukan dimana tekstur dari base es krim sarsaparilla 

ini terlalu cair sehingga pada proses pengadukan base es krim ini, hasil 

yang diperoleh adalah gagal karena base es krim yang telah diaduk 

selama lebih dari sepuluh menit ini tidak berubah atau mengental. Pada 

percobaan kedua, proses pengadukan sudah berhasil namun pada saat 



17 

 

es krim keluar dari dalam freezer, tekstur yang dihasilkan tidak 

terbentuk sempurna atau masih cukup lunak sehingga tekstur es krim 

hancur pada saat disendok. Pada percobaan ketiga, minuman 

sarsaparilla ini dijadikan konsentrat atau direbus terlebih dulu sampai 

kurang lebih satu jam. Tujuan untuk menjadikan konsentrat adalah 

agar minuman sarsaparilla ini sedikit mengental sehingga base es krim 

ini tidak terlalu cair dan proses pengadukan menjadi lebih mudah. 

Setelah melakukan percobaan ketiga, dilakukan pengujian produk atau 

food test pada jenis es krim ini kepada dosen pembimbing dan dosen-

dosen lain di ruang kantor STPPH dengan melakukan penyebaran dan 

pengisian kuisioner untuk mengetahui kekurangan-kekurangan apa 

yang ada pada es krim sarsaparilla ini. 

Setelah melakukan percobaan dan pengujian produk, dengan 

berbagai pertimbangan yang ada, dipilih dua varian rasa yang akan 

digunakan sebagai materi pelatihan sebagai wujud pengabdian kepada 

masyarakat. Kedua rasa yang dipilih adalah fruit cereal dan popcorn. 

Kedua rasa ini dipilih sebagai bagian dari pelatihan karena bahan-bahan 

yang digunakan cukup mudah untuk ditemukan dan proses pembuatannya 

tidak memakan waktu yang lama. Proses pengajaran pembuatan es krim 

juga disesuaikan dengan profil dari peserta pelatihan.  

Pelatihan adalah proses, cara, kegiatan atau pekerjaan melatih 

(kbbi.web.id, 2016). Suatu kegiatan pelatihan bertujuan untuk memberikan 

ilmu pengetahuan dan ketrampilan terhadap suatu hal yang diajarkan, 



18 

 

seperti pelatihan pembuatan produk, pelatihan penggunaan teknologi, 

pelatihan merias diri dan lain sebagainya.  

Pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau yang biasa disebut 

sebagai PKK adalah salah satu wahana untuk meningkatkan peranan 

wanita dalan upaya menyejahterakan keluarga. (sumselprov.go.id, 2011) 

Pemberdayaan kesejahteraan keluarga ini sebagai gerakan pembangunan 

masyarakat bermula dari Seminar Home Economic di Bogor pada tahun 

1957. Pada tahun 1961 dimana Kementerian Pendidikan bersama 

kementerian-kementerian lainnya dengan menyusun sepuluh pokok segi 

kehidupan keluarga (sumselprov.go.id,2016). 

Kesepuluh segi pokok segi keluarga tersebut antara lain, 

penghayatan dan pemahaman pancasila, gotong royong, pangan, sandang, 

perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan ketrampilan, 

kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan 

hidup dan perencanaan sehat. Gerakan Pemberdayaan kesejahteraan 

keluarga dalam masyarakat muncul pada tahun 1967 didasari oleh 

kepedulian dari isteri Gubernur Jawa Tengah, setelah melihat keadaan 

masyarakat yang menderita busung lapar (sumselprov.go.id).  

Berdasarkan ketertarikan terhadap es krim dan penjelasan tentang 

informasi dan pengetahuan seputar es krim, untuk meningkatkan dan 

mengaplikasikan hasil uji coba es krim dengan varian rasa fruit cereal dan 

popcorn, diselenggarakan sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dalam bentuk kegiatan pelatihan pembuatan produk es krim kepada ibu-
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ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Binong, 

Tangerang.  

Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan 

memberi pengetahuan seputar es krim serta bagaimana cara untuk 

membuat produk es krim yang divariasikan dengan varian rasa baru yaitu 

fruit cereal dan popcorn. Kedua varian rasa ini dipilih sebagai bagian dari 

pelatihan karena beberapa bahan-bahan untuk membuat varian rasa 

tersebut mudah untuk didapat namun tetap menonjolkan rasa yang baru 

kepada peserta pelatihan. Kedua varian rasa ini juga sudah diuji coba 

beberapa kali sebelumnya untuk mendapatkan konsistensi pada tekstur dan 

rasa.  

Pelatihan pembuatan produk es krim ini menggunakan panduan 

atau resep dari es krim yang sebenarnya namun disesuaikan sedemikian 

rupa dengan tujuan agar peserta yang mengikuti pelatihan pembuatan 

produk es krim ini dapat dengan mudah mengikuti dan mempraktikkan apa 

yang sudah diajarkan oleh tim ditempat tinggal atau dirumah mereka.  

Pelatihan pembuatan produk es krim ini tidak dilakukan sampai produk es 

krim tersebut benar-benar jadi seluruhnya, dikarenakan membutuhkan 

waktu yang cukup panjang, minimal delapan sampai 12 jam didalam 

freezer  untuk menjadikan sebuah adonan es krim sampai menjadi es krim 

yang siap makan. Oleh karena itu, tim memutuskan untuk menekankan 

pengajaran pada pembuatan adonan es krim sampai sepenuhnya jadi. 

Ibu-ibu PKK Kelurahan Binong dipilih sebagai peserta dalam 

pelatihan ini karena diketahui bahwa Pemberdayaan Kesejahteraan 
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Keluarga adalah sebuah organisasi yang ada dalam suatu masyarakat 

dengan tujuan yang baik, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan 

keluarga melalui sepuluh segi pokok keluarga dengan membentuk tim 

penggerak PKK di semua tingkatan (sumselprov.go.id, 2016). Oleh karena 

itu, untuk mencapai tujuan dari ibu-ibu PKK Kelurahan Binong, 

pengetahuan dan ketrampilan yang diberikan dan diperoleh pada saat 

pelatihan bertujuan agar mereka dapat terus menjadi bagian untuk 

meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga mereka. 

Dengan memberikan pelatihan pembuatan produk es krim kepada 

ibu-ibu PKK Kelurahan Binong , diharapkan apa yang diberikan pada saat 

pelatihan, yang berupa pengetahuan dan ketrampilan, bisa dimanfaatkan 

dengan baik oleh peserta pelatihan agar dikemudian hari dapat mereka 

pergunakan sebagai wadah atau sarana untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga mereka, termasuk kebutuhan ekonomi sehingga bisa memberikan 

kesejahteraan untuk keluarga mereka. Pengetahuan dan ketrampilan yang 

diperoleh setelah mengikuti pelatihan dapat dimanfaatkan untuk membuat 

produk yang sudah diajarkan ketika pelatihan, dan produk tersebut bisa 

dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan ekonomi mereka.  

Ibu-ibu PKK Kelurahan Binong dipilih sebagai peserta pelatihan 

juga karena ibu-ibu PKK Kelurahan Binong membutuhkan pelatihan 

pembuatan produk-produk makanan dan jenis pelatihan lainnya. Pelatihan 

pembuatan produk es krim cukup jarang dilakukan sehingga kesempatan 

ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menambah 

ketrampilan dan pengetahuan yang berkaitan dengan produk es krim. 




