
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Es Krim merupakan salah satu makanan selingan atau jajanan yang banyak diminati 

oleh semua kalangan, baik muda maupun tua. Es krim berbentuk makanan semi padat yang 

umumnya terbuat dari susu, lemak, gula atau tanpa bahan tambahan lain. Beberapa fakta 

menyebutkan bahwa es krim memiliki nilai gizi yang tinggi tergantung pada kualitas bahan 

bakunya sehingga bahan baku yang digunakan perlu diketahui dengan pasti (Malaka, 2010). 

 Es krim dibuat melalui proses pembekuan dan agitasi dengan prinsip membentuk 

rongga udara pada campuran bahan es krim (Ice Cream Mix/ ICM) sehingga dihasilkan 

pengembangan volume es krim. ICM pada es krim dapat dibuat dari campuran susu, bahan 

pemanis, bahan penstabil, pengemulsi dan flavour (Susilorini, 2006).  

 Saat ini pembuatan es krim dapat dilakukan secara sederhana di tingkat rumah tangga 

serta dapat menggunakan berbagai bahan pangan lokal yang ada misalnya ubi jalar putih. 

Penambahan ubi jalar pada es krim untuk meningkatkan nilai energi, membantu emulsifier es 

krim sehingga lebih kental, menambah volume dan citarasa. Hasil penelitian Wahyuni (2008), 

menunjukkan bahwa es krim yang dibuat dari susu dan ubi jalar dengan perbandingan 3:1 

(600 ml : 200 gr) merupakan mutu es krim yang paling baik.  

 

 Ubi jalar merupakan jenis tumbuhan yang tergolong umbi – umbian dan tanaman ini 

mampu tumbuh didataran tinggi dan dataran rendah. Menurut Badan Pusat Statistik (2015), di 

Indonesia produksi ubi jalar sebesar 2.297.634 ton per tahunnya. Dan produksi ubi jalar menurut 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara (2015) khususnya Konawe sebesar 2.451 ton, 

jumlah produksi ubi jalar terbesar ke 4 di Sulawesi tenggara setelah Muna, Buton dan Konawe 



Utara. Dari hasil produksi ubi jalar yang melimpah ini, hanya dimanfaatkan oleh masyarakat 

sebagai olahan produk tradisional (jajanan pasar), seperti : gethuk, bolu kukus, brownies, keripik 

dan ubi jalar goreng. Ubi jalar putih mengandung serat kasar yang tinggi dan sangat berguna 

bagi kelancaran pembuangan pada metabolisme tubuh. Ubi jalar putih mempunyai tekstur 

yang masir (sandy) dibanding dengan ubi jalar jenis yang lain, rasanya manis dan mempunyai 

kadar air yang lebih rendah jika dibandingkan dengan ubi jalar jenis yang lain. Menurut 

Winarti (2010), menunjukkan kandungan gizi ubi jalar per 100 gr yaitu protein 1,8 gr, lemak 

0,7 gr, karbohidrat 27,9 gr, kalsium 30 mg, fosfor 49 mg, besi 0,7 mg, vitamin A 7700 SI, 

vitamin C 22 mg, vitamin B1 0,90 mg. Apabila ubi jalar diolah menjadi es krim maka akan 

meningkatkan nilai gizi pada produk olahannya (Rohmah, 2013). 

 Industri es krim merupakan industri yang cukup potensial dan menjadi peluang  bisnis 

yang menjanjikan. Selain itu di dorong oleh pertumbuhan konsumen, kinerja industri es krim 

di  dalam negeri mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan tersebut  mendorong  

setiap perusahaan industri es krim berkompetisi untuk meraih pangsa pasarnya dengan 

menawarkan produk yang lebih beragam yang diharapkan mampu memenuhi  kebutuhan dan 

keinginan setiap konsumen. Persaingan pada industri ini menyebabkan beragamnya jenis es 

krim dipasaran yang kita dapati dengan variasi, rasa, aroma, bentuk dan tekstur yang berbeda-

beda khususnya di pasaran kota kendari.  

 Salah satu alternatif hasil olahan dari ubi jalar putih yang dapat dikembangkan adalah es 

krim ubi jalar dimana es krim yang divariasikan dengan penambahan ubi jalar putih sehingga 

memiliki rasa yang khas. Jika sebelumnya kita cukup familiar dengan es krim rasa coklat, vanila 

dan varian rasa buah-buahan yang beredar dipasaran sekarang masyarakat mulai mengolah umbi-

umbian seperti ubi jalar untuk di olah menjadi es krim. Meski demikian es krim ubi jalar masih 

terbilang unik dimata masyarakat khususnya di kota Kendari. Salah satu keunggulan penambahan 

ubi jalar putih dalam pembuatan es krim yaitu kandungan patinya yang tinggi sehingga dapat 



mengikat air dan menghambat melelehnya produk es krim. Penambahan ubi jalar pada pembuatan 

es krim berfungsi sebagai bahan penstabil CMC (Carboxy Methyl Celulose) karena ubi jalar putih 

memiliki kandungan pati yang tinggi, CMC ini berperan untuk meningkatkan kekentalan es krim 

dan memperpanjang masa simpan es krim, sehingga penambahan ubi jalar ini sangat berpengaruh 

terhadap tekstur dari es krim. (Susilorini 2006) 

 Dari pemikiran ini, penulis ingin melakukan penelitian tentang “Perbedaan Daya 

Terima Es Krim Ubi Jalar Putih (Ipomea Batatas Linneaus) Terhadap Es Krim Yang Telah 

Dikenal Umum Dipasaran Kota Kendari” 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah bagaimana “Perbedaan Daya Terima Es Krim Ubi Jalar Putih (Ipomea 

Batatas Linneaus) Terhadap Es Krim Yang Telah Dikenal Umum Dipasaran Kota Kendari”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perbedaan Daya Terima Es 

Krim Ubi Jalar Putih (Ipomea Batatas Linneaus) dengan Es Krim Yang Telah Di Kenal 

Umum Di Pasaran Kota Kendari. 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian bertujuan untuk mengetahui : 

a. Mengetahui perbedaan daya terima es krim ubi jalar putih terhadap es krim yang telah 

dikenal umum di pasaran kota kendari dari aspek warna.   



b. Mengetahui perbedaan daya terima es krim ubi jalar putih terhadap es krim yang telah 

dikenal umum di pasaran kota kendari dari aspek aroma. 

c. Mengetahui perbedaan daya terima es krim ubi jalar putih terhadap es krim yang telah 

dikenal umum di pasaran kota kendari dari aspek rasa. 

d. Mengetahui perbedaan daya terima es krim ubi jalar putih terhadap es krim yang telah 

dikenal umum di pasaran kota kendari dari aspek tekstur. 

e. Mengetahui perbedaan daya terima es krim ubi jalar putih terhadap es krim yang telah 

dikenal umum di pasaran kota kendari dari gabungan aspek warna, aroma, rasa dan 

tekstur. 

 

D. Manfaat  

Adapun manfaat dilakukan penelitian ini adalah :  

1. Bagi Masyarakat  

       Untuk memberikan informasi bahwa hasil samping dari pengolahan ubi jalar putih 

yaitu dimanfaatkan menjadi suatu produk makanan selingan yang memiliki nilai 

ekonomis, seperti es krim. 

2. Bagi Institusi  

       Dapat memperoleh informasi mengenai pemanfaatan ubi jalar putih yang dapat 

diolah menjadi berbagai produk makanan selingan salah satunya es krim. 

3. Bagi Peneliti 

       Sebagai masukan yang dapat membuka wawasan penulis tentang pemanfaatan ubi 

jalar putih, dan daya terimanya di masyarakat, selain itu juga penulis dapat 

mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama proses perkuliahan. 

 



E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1. Keaslian Penelitian 

No Nama 

Peneliti 

Subjek Metode Persamaan Perbedaan 

1. 
Hendrayati, 

Suriani 

Rauf, Hj. 

Sukmawati, 

Aswita 

Amir 

(2012) 

Daya Terima 

Es Krim Ubi 

Jalar Pada 

Anak 

Sekolah 

Dasar Di 

Kecamatan 

Biringkanaya 

Metode penelitian 

ini menggunakan 

metode 

pendekatan 

kuantitatif, karena 

jenis penelitian 

ini merupakan 

penelitian 

eksperimen serta 

melakukan uji 

indrawi atau uji 

kesukaan kepada 

panelis dengan 

menggunakan uji 

hedonik dan uji 

organoleptik, 

kriteria yang 

diujikan yaitu 

fisik, warna, 

aroma, rasa, dan 

tekstur sehingga 

dihasilkan suatu 

formula terbaik. 

Pada penelitian 

ini menggunakan 

bahan yang sama 

yaitu sama-sama 

menggunakan ubi 

jalar putih. 

Beberapa variabel 

yang digunakan 

dalam penelitian 

ini sama dengan 

penelitian yang 

akan saya lakukan  

yaitu uji coba 

pembuatan es 

krim serta uji 

daya terima. 

Beberapa 

variabel yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

ada yang 

berbeda yaitu 

uji nilai jumlah 

mikrobiologi 

dan jenis 

mikroba. 

 

 

 


