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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hidangan pencuci mulut atau dikenal sebagai dessert, sangat umum 

didengar oleh masyarakat sebagai hidangan penutup. Kata dessert berasal dari 

bahasa Perancis yaitu desservir yang berarti “membersihkan meja”. Krondl 

(2016) menjelaskan bahwa dessert adalah makanan yang disajikan pada akhir 

makan, yang pada umumnya terdiri dari makanan manis. Istilah ini berasal 

antara abad ke-14 hingga abad ke-20. 

Salah satu dessert yang terkenal adalah perpaduan dingin dengan manis 

yang dikenal sebagai es krim. Sejarah es krim sangat beragam, dapat dilihat 

dalam berbagai negara memiliki sejarah terciptanya es krim. Es krim 

berevolusi dari minuman es dan es air yang populer di Eropa selama abad 

pertengahan.  Awalnya bahwa anggur dan jus buah dengan madu didinginkan 

dengan es dan salju yang dibawa dari Pegunungan Apennine ke istana kaisar 

Romawi Nero pada abad pertama Masehi.  Sayangnya, tidak ada deskripsi 

pasti, kecuali bahwa salju dan es digunakan untuk mendinginkan dan mungkin 

membekukan makanan penutup yang manis (Marshall & Arbuckle, 1996). 

Pada abad ke-13, Marco Polo kembali ke Italia dari perjalanannya yang 

terkenal ke Timur dan membawa resep untuk es air yang konon telah 

digunakan di Asia selama ribuan tahun.  Seni membuat produk ini kemudian 

pindah ke Perancis, Jerman, dan Inggris selama beberapa abad 

berikutnya.  Pada tahun 1560, seorang Italia menulis tentang makanan yang 
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terbuat dari susu yang dimaniskan dengan madu dan dibekukan. Kemudian 

pada tahun 1660 Cafe Procope didirikan di Perancis oleh seorang Italia 

bernama Cotelli, dan es air diproduksi dan dijual.  Tahun 1768 di Perancis, 

terbit sebuah buku berjudul The Art of Making Frozen Desserts. Buku ini 

memberikan formula untuk makanan yang sesuai untuk para dewa yang secara 

harafiah adalah makanan mewah untuk para bangsawan (Marshall & 

Arbuckle, 1996). 

Industri es krim sebagian besar dikembangkan di Amerika Serikat, produk 

ini diperkenalkan ke Amerika Serikat dari Eropa.  Menurut Arbuckle (1981) 

es krim diperkirakan datang ke Amerika Serikat dengan awal penjajah 

Inggris.  Bukti tertulis pertama dari es krim di Amerika tertulis dalam surat 

tertanggal 17 Mei 1744, oleh seorang tamu gubernur bernama William Bladen 

dari Maryland.  Surat itu menyatakan bahwa makanan pencuci mulut yang 

membuat rasa penasaran adalah es krim.  

Awal mula sebelum terciptanya es krim, pada zaman dahulu orang 

menggunakan es serut lalu dicampurkan dengan berbagai macam buah dan 

sirup sebagai rasa dalam es tersebut yang sekarang kenal sebagai sorbet. Jadi 

sorbet merupakan awal mula terciptanya dessert es krim. Asal mula sorbet 

ditemukan saat orang pada zaman dahulu menggunakan salju di musim dingin 

untuk mengawetkan persediaan makanan. Selain itu di Pulau Sisilia, dahulu 

orang terbiasa mencampurkan salju Etna dengan jus lemon atau susu dari 

kacang almond saat musim panas untuk membuat minuman yang 

menyegarkan. Nama sorbet diambil dari bahasa Arab yaitu serbat yang berarti 

minuman segar. Sorbet sudah dikenal di Tiongkok sejak abad ke-7 SM, dari 
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cara orang Tiongkok mempertahankan es di sebuah tempat tertentu.  Sorbet 

buatan Tiongkok ini menyebar hingga ke negara-negara lainnya lewat jalur 

Timur Tengah. Setelah menyebar ke berbagai negara, sorbet mulai dibuat 

dengan berbagai variasi, tidak hanya mencampurkan es dengan buah saja. 

Salah satunya pada abad ke-17, Inggris mulai mengimpor serbuk sorbet dari 

Turki yang terbuat dari berbagai buah kering dan bunga yang dicampur 

dengan gula. Di beberapa negara seperti Kanada, sorbet lebih dianggap 

sebagai makanan atau buah beku dibandingkan sebagai es krim (Wening, 

2019).  

Dalam sejarah, sorbet adalah makanan yang terbuat dari salju, sehingga 

teksturnya akan seperti es serut. Bahan utama pada sorbet modern sangat 

sederhana yaitu gula, air, dan buah. Proses pembuatan sorbet hampir sama 

dengan gelato, tetapi tanpa menggunakan kuning telur, krim, dan susu. Sorbet 

terkenal akan rasa buah yang dominan karena sorbet menggunakan buah asli 

(Adrian, 2015). 

Kandungan vitamin dalam sorbet tergolong banyak dan baik untuk tubuh. 

Dalam setiap sajian sorbet (satu cangkir), terdapat kandungan nutrisi yang 

berbeda-beda, tergantung pemilihan bahan yang digunakan untuk membuat 

sorbet. Sorbet sendiri bisa diolah dari berbagai macam buah segar atau 

cokelat. Rerata setiap satu cangkir kurang lebih 200 gram per penyajian 

mengandung 175 kalori. Sekitar 160 kalori berasal dari karbohidrat, 10 kalori 

protein dan 5 kalori lemak. Sorbet adalah salah satu kudapan yang rendah 

kalori jika dibandingkan dengan satu cangkir es krim yaitu 267 kalori atau 

satu cangkir frozen yogurt yaitu sebesar 214. Selain kandungan kalori yang 
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lebih rendah, jumlah gula yang terdapat pada kudapan sehat ini juga relatif 

aman. Satu sajiannya atau sekitar 200 gram mengandung rerata 34 gram gula. 

Sementara itu, es krim dalam takaran yang sama menawarkan 44 gram gula 

dan yoghurt dalam takaran yang sama mengandung 38 gram gula. Sorbet yang 

terbuat dari bahan-bahan asli tanpa campuran krim atau susu membuat rasa 

manis alami (Anindyaputri, 2019). 

Hasil riset Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan 

Masyarakat pada tahun 2014 menyebutkan bahwa sebesar 98,4% remaja 

kurang konsumsi sayur dan buah. Ketidaksukaan seseorang pada buah atau 

sayuran bisa disebabkan oleh dua faktor yaitu food neophobia dan picky/fussy 

eating. Food neophobia secara umum adalah keengganan untuk makan atau 

menghindari makanan baru. Sementara picky/fussy eating bisa dicontohkan 

dengan anak yang mengonsumsi banyak jenis makanan dan melakukan 

pemilihan dengan menyaring makanan yang serupa alias dipilih satu saja 

(Dovey, Staples, Gibson, & Halford, 2008). Biasanya anak-anak dan remaja 

cenderung memilih makanan ringan yang lebih menarik, contohnya seperti 

makanan dengan rasa yang manis. Anak-anak pada usia remaja dengan 

aktivitas yang tinggi akan mempengaruhi pemilihan makanan. Golongan usia 

anak-anak dan remaja pada umumnya memiliki kebiasaan untuk memilih dan 

membeli sendiri makanan yang dikonsumsi. Pemilihan makanan pada usia ini 

bukan didasarkan pada manfaat kesehatan, namun lebih kepada warna yang 

menarik dan rasa yang sesuai dengan lidah.  

Dengan penjelasan tersebut maka perlu disiasati agar anak-anak tetap 

mendapatkan asupan buah dan sayur, salah satunya adalah melalui makanan 
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penutup yaitu sorbet. Sorbet merupakan hidangan penutup yang terbuat dari 

campuran buah, air dan gula atau yang terbuat dari buah-buahan memiliki 

kandungan pemanis alami yang khas. Hal ini cocok dengan remaja menurut 

hasil penelitian Sartika (2015) menyatakan bahwa berdasarkan preferensi, 

tercatat 85% remaja menyukai makanan manis. Sorbet biasanya memiliki 

tekstur yang lebih kasar dari es krim. Seiring dengan perkembangan di bidang 

pangan membuat sorbet tidak hanya terbuat dari buah-buahan, tetapi juga 

bahan lainnya, diantaranya adalah sayur.  Menjadi hal yang menarik jika 

perpaduan buah, sayur dan es krim dapat dijadikan sebagai alternatif makanan 

ringan bagi masyarakat, khususnya pada anak-anak dan remaja, sehingga 

mereka dapat menikmati es krim yang sekaligus memberikan manfaat buah 

dan sayur. 

Berdasarkan perjelasan di atas, muncul sebuah gagasan membuat 

rancangan buku resep sorbet berbahan buah dan sayur. Rancangan buku resep 

berjudul Sorbet Pertamaku. Alasan mengambil sorbet sebagai tema buku resep 

karena penulis menyadari sorbet sebagai dessert yang disukai dan sehat bagi 

anak-anak, khususnya remaja. Kata “pertama” yang digunakan sebagai judul 

berarti resep ini memberikan pengalaman cara membuat sorbet berbahan buah 

dan sayur untuk pertama kalinya. Maka dari itu penulis berharap dengan 

rancangan buku resep yang dihadirkan dapat memberikan informasi 

bermanfaat mengenai alternatif mengkonsumsi buah dan sayur yang dikemas 

dalam bentuk sorbet dan cara berkreasi membuat sorbet sesuai keinginannya. 

Target pembaca dari rancangan buku resep Sorbet Pertamaku yaitu pada 

usia 10-15 tahun karena pada usia tersebut anak-anak dan remaja sangat perlu 
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untuk mencukupi kebutuhan nutrisi buah dan sayur. Dari segi desain buku, 

penulis memberikan warna yang cerah dan gambar yang menarik sehingga 

anak-anak dan remaja lebih tertarik untuk membacanya. Warna dan gambar 

yang menarik mampu menstimulasi sehingga anak-anak dan remaja memiliki 

imajinasi yang dapat menumbuhkan kreativitas. Untuk ukuran buku, 

rancangan buku resep dicetak dengan ukuran yang tidak terlalu besar sehingga 

dapat dengan mudah dibaca dan dibawa oleh anak-anak dan remaja. 

Rancangan buku resep Sorbet Pertamaku terdapat tiga kategori yaitu buah, 

sayur dan campuran buah dan sayur. Jumlah resep di dalam rancangan buku 

resep ini adalah sebanyak 15 kreasi sorbet. Keunikan dari buku resep ini 

adalah menggunakan bahan buah, sayur dan kreasi campuran buah dan sayur, 

dimana pada umumnya sorbet terbuat dari bahan buah saja. Oleh karena itu, 

melalui rancangan buku resep Sorbet Pertamaku, pembaca dapat mengetahui 

cara membuat kreasi sorbet berbahan buah dan sayur. 

 

B. Tujuan Rancangan Buku Resep 

Tujuan dari pembuatan rancangan buku resep dengan judul Sorbet 

Pertamaku adalah untuk: 

1. Menyampaikan informasi tentang manfaat buah dan sayur.  

2. Membuat kreasi sorbet berbahan buah dan sayur. 


