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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Es krim adalah salah satu jenis makanan beku yang bertekstur tidak keras, 

lembut dan kompak dengan proses penyelesaian dibekukan (Aliyah, 2010). 

Kandungan gizi lengkap yang berasal dari bahan penyusunnya yaitu susu, gula, 

emulsifier dan stabilizer (Suprihana, 2010). Es krim merupakan salah satu jenis 

makanan berbentuk beku yang dibuat dengan cara membekukan campuran produk 

susu, gula, penstabil, pengemulsi dan bahan-bahan lainnya yang telah 

dipasteurisasi dan dihomogenisasi untuk memperoleh hasil yang seragam (Darma, 

2013). Menurut Marshall et al., (2003) es krim merupakan sumber energi yang 

baik, terutama karena mengandung kalori, protein, dan lemak.  

Kesehatan menjadi faktor dominan yang mempengaruhi konsumen dalam 

menentukan produk pangan yang dikonsumsi. Selain itu kesadaran masyarakat 

akan pentingnya kesehatan semakin tinggi (Dewi, 2014). Es krim tidak hanya 

disukai oleh anak-anak, tetapi juga sering dikonsumsi oleh orang dewasa. Nilai 

gizi es krim sangat tergantung pada nilai gizi bahan bakunya, adapun bahan utama 

dalam pembuatan es krim adalah susu (Aliyah, 2010).  

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menciptakan es krim sehat 

berbasiskan buah salah satunya adalah penelitian Fitriani (2011) mengkaji formula 

terbaik dari es krim dengan penambahan ekstrak wortel (7%; 14%; 21%) dan 

tepung wortel (2%; 3%; 4%) berdasarkan uji sensoris dan uji kimia. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak penambahan ekstrak wortel, 

warna dan aroma es krim cenderung semakin baik dibandingkan es krim tanpa 
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penambahan wortel. Es krim terbaik diperoleh pada penambahan ekstrak wortel 

14% dan penambahan tepung wortel 2%. 

Buah merupakan sumber zat besi, mineral, dan vitamin B kompleks yang 

baik bagi tubuh (Behrman dkk., 1996). Akhir-akhir ini terjadi perubahan pola 

konsumsi pangan yang menyebabkan menurunnya tingkat konsumsi sayuran dan 

buah-buahan hampir di seluruh provinsi di Indonesia (Santoso, 2011).  

Menurut Pratitasari (2010), ada banyak faktor yang dapat menyebabkan 

menurunnya tingkat konsumsi sayur dan buah secara langsung terutama pada 

anak-anak, di antaranya adalah tidak diperkenalkan sejak dini, cita rasa unik, 

sayuran selalu menjadi menu wajib, suasana dan penyajian yang kurang menarik. 

Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat konsumsi sayur 

dan buah adalah dengan memodifikasi sayur tersebut menjadi makanan yang 

disenangi oleh sebagian besar masyarakat terutama anak-anak salah satunya 

dengan memodifikasinya menjadi makanan yang disukai seperti es krim (Dewi, 

2014). 

Tomat merupakan salah satu contoh dari buah yang jarang dikonsumsi 

secara langsung oleh masyarakat padahal gizi dari tomat sangat baik bagi tubuh. 

Tomat (Lycopersicum esculentum) juga merupakan bahan pangan yang 

mengandung berbagai zat gizi, tetapi yang paling penting adalah kandungan 

likopen dari buah tersebut (Khomsan, 2009). 

 Selain sebagai pigmen pemberi warna merah pada tomat, likopen juga 

merupakan antioksidan yang sangat baik bagi tubuh. Likopen banyak dijumpai 

pada tomat dan hasil olahannya (Khomsan, 2009). Buah tomat apabila 

dicampurkan kedalam bahan makanan, berfungsi memberikan rasa dan warna 



3 

 

serta menyumbangkan kandungan likopen bagi yang mengkonsumsi makanan 

tersebut. 

Penelitian lainnya adalah hasil penelitian Faqih et al.,(2013) menunjukkan 

bahwa es krim yoghurt yang dibuat dengan presentase penambahan sari wortel 

yang berbeda memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap viskositas dan 

kecepatan leleh serta memberikan pengaruh yang nyata terhadap overrun (P>0,05) 

dan tidak memberikan pengaruh (P˃0,05) terhadap nilai pH. Penambahan sari 

wortel 10% merupakan perlakuan terbaik dengan nilai rata-rata viskositas 467,5 

cP, overrun 32,5%, kecepatan meleleh 20,32 menit/50 g, dan nilai pH 4,20.  

Berdasarkan hasil penelitian dari Fitriani (2011) yang mengkaji formula 

terbaik dari es krim dengan penambahan ekstrak wortel (7%; 14%; 21%) dan 

tepung wortel (2%; 3%; 4%) serta penelitian Faqih et al., (2013) maka penulis 

tertarik melakukan penelitian pembuatan es krim dengan penambahan jus tomat 

pada konsentrasi 5%, 10%, dan 15%. Produk es krim dengan penambahan jus 

tomat diduga dapat menambah daya tarik masyarakat untuk mengkonsumsi es 

krim dan dapat diterima oleh konsumen. Oleh karena itu telah dilakukan 

penelitian uji fisik dan uji hedonik es krim dengan penambahan jus tomat. Hal 

tersebut dikarenakan es krim jus tomat merupakan produk tidak familiar sehingga 

perlu dikaji. 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan 

jus tomat terhadap tingkat kesukaan es krim yang meliputi rasa, warna, aroma dan 

tekstur dan sifat fisik es krim meliputi waktu pelelehan pada konsentrasi yang 

berbeda. 
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1.3 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru tentang es krim 

dengan penambahan jus tomat sehingga dapat menjadi acuan penelitian 

selanjutnya. Selain itu diharapkan pula dapat meningkatkan asupan gizi dari buah 

khususnya pada anak-anak serta dapat mengembangkan es krim sehat berbasis 

buah. 

1.4 Hipotesis 

Konsentrasi penambahan jus tomat dapat meningkatkan kualitas fisik 

(waktu pelelehan) dan hedonik es krim (rasa, warna, aroma dan tekstur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


