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I. PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang 

Es krim merupakan salah satu frozen dessert yang sangat disukai anak-anak 

juga orang dewasa, menarik perhatian, karena rasanya lezat dan penyajian yang 

bervariasi. Hidangan makanan ini digemari oleh berbagai kalangan, terutama 

anak-anak. Es Krim adalah produk pangan beku yang dibuat melalui kombinasi 

proses pembekuan dan proses agitasi (metode pembekuan cepat) pada campuran 

bahan-bahan yang terdiri dari hasil olahan susu, bahan pemanis, bahan penstabil, 

bahan pengemulsi, serta penambah cita rasa (Aliyah, 2010). 

Susu segar atau murni merupakan salah satu pangan hewani yang kaya zat 

gizi dan mudah dicerna karena berbentuk cair. Susu segar diperoleh dari ternak 

perah yaitu ternak sapi, kerbau dan kambing (Zain, 2013). Kandungan susu 

kambing secara umum tidak berbeda dengan susu sapi atau susu ASI. 

Perbedaannya hanya terdapat pada jumlah kandungan. Butiran lemak susu 

kambing berukuran 1 – 10 milimikron yang sama dengan susu sapi. Namun, 

jumlah butiran lemak yang berdiameter kecil dan homogen lebih banyak terdapat 

pada susu kambing, sehingga susu kambing lebih mudah dicerna oleh alat 

pencernaan manusia serta tidak menimbulkan diare pada orang yang 

mengkonsumsinya (Shodiq dan Abidin, 2008). 

Diharapkan dengan diolah susu kambing menjadi es krim dapat 

meningkatkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi susu kambing. Dalam 

pembuatan es krim terdapat prinsip yaitu membentuk rongga udara pada Ice 

Cream Mix (ICM), sehingga diperoleh pengembangan volume es krim agar 
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menjadikan es krim lebih ringan, tidak padat serta mempunyai tekstur yang lebih 

lembut, oleh karena itu es krim merupakan produk olahan susu yang sangat 

disukai masyarakat (Rahmawati, 2012). 

Permasalahan yang sering timbul pada proses pembuatan es krim adalah 

dihasilkan mutu fisik yang terlalu rendah seperti halnya waktu pelelehan yang 

relatif cepat sehingga perlu ditambah penstabil untuk menghasilkan kelembutan 

body dan tekstur, mengurangi peningkatan kristal es selama pembekuan 

penyimpanan dan ketahanan terhadap pelelehan. Perlu adanya usaha untuk 

mencapai kualitas mutu es krim yang baik, yaitu dengan menambahkannya bahan 

penstabil. Bahan penstabil yang digunakan dalam es krim berfungsi untuk 

memperbaiki stabilitas emulsi, meningkatkan kehalusan tekstur dan 

memperlambat melelehnya es krim pada saat disajikan Harianto dkk, (2013). 

Zat penstabil yang umum digunakan dalam proses pembuatan es krim dan 

frozen dessert lainnya adalah CMC (Carboxyl Methyl Cellulose), gelatin, alginat, 

karagenan dan gum arab (Darma dkk, 2013). Akesowan (2008) menyatakan 

bahwa penambahan penstabil pada pembuatan es krim agar membuat struktur 

fisik es krim lebih lembut dan kental dan serta membuat sifat lelehnya berkurang, 

oleh karena itu perlu dicari alternatif penstabil alami lainnya. Salah satu usaha 

yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan penambahan gel cincau hijau 

sebagai bahan penstabil dalam es krim susu kambing. Daun cincau dapat 

membentuk gel yang diperankan oleh karbohidrat yang mempunyai daya 

menjendal bila ditambah air (Pitojo, 2008). 

Cincau hijau (Premna oblongifolia L. Miers) adalah sejenis tanaman yang 

sering digunakan untuk membuat gel cincau dan biasanya dimanfaatkan sebagai 
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bahan campuran minuman penyegar yang dipercaya mampu mengatasi panas 

dalam. Daun cincau mengandung serat yang tinggi dan ekstrak daun cincau 

mengandung polisakarida yang dapat membentuk gel. Komponen pembentuk gel 

(KPG) dari cincau hijau termasuk dalam golongan polisakarida pektin (Artha, 

2001). Selain itu, pektin yang terdapat dalam gel daun cincau diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan pengikat air pada es krim seperti halnya dengan bahan 

penstabil umumnya yaitu CMC (Carboxyl Methyl Cellulose).  

Hasil penelitian Usman dkk. (2012) menyatakan bahwa dengan 100% 

ekstrak gel daun cincau menghasilkan es krim terbaik dari segi viskositas, 

overrun, kecepatan meleleh dan nilai total padatan yang terkandung dalam es krim 

daun cincau dari penggunaan CMC 1 % atau sama dengan 100 gram CMC dalam 

ICM (Ice Cream Mix). Hal ini diperkuat menurut Suharyanto (2009) standar 

penstabil dalam es krim 0,2 – 0,5 %. 

Perbedaan penelitian es krim ini dengan penelitian Usman dkk. (2012) 

adalah penggunaan daun cincau. Penelitian Usman dkk. (2012) menggunakan 

cincau hijau (Premna Obligifolia Merr.) sedangkan penelitian ini menggunakan 

cincau hijau yang merambat (Cyclea barbata Miers). Penggunaan penstabil dalam 

penelitian Usman dkk. (2012) selain gel cincau yaitu ditambahkan bahan CMC 

(Carboxyl Methyl Cellulose) sedangkan di penelitian ini penggunaan penstabil 

hanya gel cincau hijau. 

Penggunaan gel daun cincau hijau (Cyclea barbata Miers.) sebagai 

pengganti bahan penstabil alami dari CMC atau produk stabilizer lainnya dalam 

produk es krim diharapkan dapat meningkatkan kualitas es krim susu kambing 

meliputi kecepatan meleleh, pH (derajat keasaman) dan kadar glukosa. 
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Berdasarkan uraian diatas maka penulis telah melakukan penelitian dengan 

judul : “Kecepatan Leleh, pH dan Kadar Glukosa Es Krim Susu Kambing 

dengan Bahan Penstabil Gel Daun Cincau Hijau (Cyclea barbata Miers) pada 

Konsentrasi Berbeda”. 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui waktu pelelehan, pH 

(derajat keasaman) dan kadar glukosa pada es krim dengan penambahan gel daun 

cincau sebagai bahan pengganti CMC dalam bahan penstabil. 

1.3. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang upaya 

teknologi pangan berbasis penggunaan daun cincau sebagai bahan 

penstabil dalam es krim. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

pemanfaatan daun cincau yang masih minim digunakan. 

3. Hasil penelitian ini juga diharapkan untuk melihat pengaruh daun cincau 

sebagai penstabil dalam es krim. 

1.4. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini adalah penambahan gel daun cincau hijau (Cyclea 

barbata Miers) sebagai bahan penstabil dalam es krim susu kambing memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap nilai kecepatan leleh, menurunkan pH (derajat 

keasaman) dan meningkatkan kadar glukosa. 

 

 


