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BAB I 

PENDAHULUAN 

        Es krim merupakan salah satu jenis makanan yang banyak disukai 

masyarakat. Es krim sering dihidangkan sebagai makanan pencuci mulut ataupun 

sebagai hidangan ringan. Es krim memiliki aneka rasa baik rasa buah-buahan 

ataupun rasa yang lain. Es krim dibuat dari bahan-bahan yang terdiri dari lemak 

susu, gula, atau bahan pemanis, bahan padat bukan lemak, zat penstabil dan 

kuning telur. Es krim selain dapat sebagai asupan bergizi dapat dikembangkan 

pula sebagai asupan fungsional, sebagai makanan probiotik. Es krim probiotik 

merupakan es krim yang diperkaya oleh  bakteri asam laktat (BAL). Kandungan 

bakteri asam laktat dalam es krim probiotik menurun seiring dengan lama 

penyimpanan es krim tersebut oleh karena disempurnakan dengan prebiotik di 

dalamnya. 

        Pengembangan produk dari es krim probiotik adalah es krim sinbiotik. Es 

krim sinbiotik merupakan salah satu modifikasi es krim yang dilakukan dengan 

menambahkan probiotik dan prebiotik sebagai komponen penyusunnya.  Sinbiotik 

berasal dari kata syn berarti sinergi dan biotic berarti hidup. Sinbiotik berarti 

potensi yang sinergi antara probiotik dan prebiotik berada di dalam suatu 

makanan. Kombinasi dari bakteri probiotik dan bahan prebiotik dikenal sebagai 

sinbiotik bersifat sinergisme untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya 

masing-masing (Raman et al., 2013). Makanan sinbiotik menggunakan campuran 

prebiotik dan probiotik karena memiliki mekanisme kerja yang baik dalam 
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meningkatkan daya tahan usus. Makanan sinbiotik ini juga dapat menekan 

pertumbuhan bakteri patogen, dimana probiotik berkompetisi dalam pemanfaatan 

nutrisi. 

Parameter penelitian ini adalah total bakteri asam laktat (BAL), keasaman, 

dan tekstur es krim sebagai indikator kualitas es krim sinbiotik. Kualitas es krim 

didasarkan pada bahan padatnya yang dilihat dari ketahanan lelehannya atau daya 

leleh. Potensi lokal yang dapat digunakan sebagai bahan padat tanpa lemak yang 

dimungkinkan untuk ditambahkan pada adonan es krim adalah ubi jalar ungu. 

Skim pada es krim yang berfungsi sebagai bahan padatan es krim berpotensi 

diganti dengan ubi jalar ungu yang harganya lebih terjangkau.  Ubi jalar juga 

mengandung sumber gula rafinosa yang bermanfaat bagi pertumbuhan BAL. 

Rafinosa dalam ubi jalar diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan BAL 

selama fermentasi adonan es krim (Usmiati dan Utami, 2008).  Meningkatnya 

pertumbuhan BAL akan mempengaruhi proses pemecahan laktosa dalam 

menghasilkan asam laktat yang dapat mempengaruhi keasaman es krim.  

Penggunakan ubi jalar ungu yang berbeda pada adonan es krim yang berbeda 

diduga akan berpengaruh pada tekstur es krim sinbiotik yang dihasilkan.  

Kualitas es krim digunakan sebagai indikator penerimaan es krim terhadap 

panelis. Pada penelitian ini digunakan parameter total bakteri asam laktat, 

keasaman dan tekstur es krim. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh berbagai komposisi adonan es krim sinbiotik dari susu segar 

yang dikombinasikan dengan ubi jalar ungu terhadap total bakteri asam laktat, 

total asam dan tekstur. Penggunaan ubi jalar ungu diduga akan mampu 
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mempertahankan kulitas total bakteri asam laktat, keasaman, dan tekstur es krim.  

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang total bakteri asam laktat, 

total asam serta tekstur berbagai jenis es krim sinbiotik pada komposisi yang 

berbeda yang berasal dari susu segar yang dikombinasikan dengan ubi jalar ungu 

serta dapat menambah diversifikasi olahan susu menjadi pangan yang lebih 

bervariasi dan bermanfaat bagi kesehatan masyarakat dengan harga yang lebih 

ekonomis dan disukai masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


