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BAB I 

PENDAHULUAN 

Es krim sangat populer di masyarakat terutama anak-anak. Kepopuleran es 

krim di masyarakat terlihat dari pertumbuhan pasar es krim yang meningkat setiap 

tahun setidaknya sebesar 20% (Nugroho dan Abdi, 2014). Es krim merupakan 

produk susu beku yang banyak dikonsumsi masyarakat karena memiliki gizi 

tinggi dan banyak dikembangkan dari berbagai bahan alternatif (Aboulfalzli et al., 

2015). Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI 01-3713-1995) es krim 

didefinisikan sebagai makanan semi padat yang dibuat dengan cara pembekuan 

campuran susu lemak hewani maupun nabati, gula dengan atau tanpa bahan 

makanan lain dan bahan makanan yang diizinkan. Syarat mutu standar nasional 

Indonesia (1995) untuk es krim yaitu mengandung lemak minimal 5%, gula yang 

dihitung sebagai sukrosa minimal 8%, protein minimal 2,7%, dan padatan 

minimal 3,4%. 

Komposisi es krim terdiri dari susu, gula pasir, penstabil, telur, skim 

bubuk, whipping cream, dan sari buah. Kulit pisang sebagai limbah yang hanya 

dibuang begitu saja oleh sebagian besar masyarakat memiliki potensi sebagai 

penstabil/pengental pada pembuatan es krim. Bahan penstabil berfungsi menjaga 

air di dalam es krim agar tidak membeku dan mengurangi kristalisasi es. 

Kandungan pektin dari kulit pisang dapat berfungsi sebagai penstabil pengganti 

carboxymethyl cellulose (CMC). Pektin merupakan pangan yang mempunyai sifat 

fungsional bernilai tinggi yang berguna secara luas dalam pembentukan gel dan 

bahan penstabil pada sari buah, bahan pembuatan jelly, jam dan marmalade 
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(Willat et al., 2006). Bahan penstabil yang umum digunakan dalam pembuatan es 

krim dan frozen dessert yang lain adalah CMC, gelatin, Na-alginat, karagenan, 

gum arab, dan pektin. Pektin secara luas berguna sebagai bahan tekstur dan 

pengental dalam makanan (Goycoolea dan Cardenas, 2003). Penggunaannya yang 

paling umum adalah sebagai bahan perekat/pengental (gelling agent) pada selai 

dan jelly (Yusuf dan Satria, 2008). Dan kulit pisang mengandung pektin dalam 

jumlah cukup banyak, sehingga berpotensi sebagai sumber pektin yang eknomis. 

Kandungan pektin pada kulit pisang berkisar antara 0,9% dari berat kering 

(Hanum et al., 2012). Pemanfaatan limbah pengolahan pisang berupa kulit pisang 

sebagai penstabil dalam es krim merupakan cara mengoptimalkan pemanfaatan 

buah pisang. Kulit pisang mengandung tanin, alkoloid, steroid, saponin, flavonoid 

dan karbohidrat (Okorondu et al., 2010). Penggunaan sari kulit pisang bisa 

menyebakan warna es krim menjadi lebih gelap karena terjadinya oksidasi 

senyawa fenol, dan menimbulkan rasa sepat pada es krim yang ditimbulkan oleh 

tanin.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan sari kulit 

pisang terhadap overrun, resistensi pelelehan dan mutu hedonik es krim. Manfaat 

penelitian ini adalah memberikan informasi terkait pengaruh penggunaan sari kulit 

pisang sebagai bahan alternatif pada pembuatan es krim kepada masyarakat. 

 Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kandungan pektin 

pada kulit pisang diduga dapat berfungsi sebagai  stabilizer emulsi sehingga dapat 

memperbaiki tekstur dan meningkatkan resistensi pelelehan pada es krim, serta 

memperbaiki mutu hedonik es krim. 


