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BAB I 

PENDAHULUAN 

Es krim merupakan hidangan beku yang terbuat dari produk sapi perah 

seperti krim dan sejenisnya yang memiliki kandungan gizi tinggi dan banyak 

digemari masyarakat (Chan, 2008). Sekarang ini, konsumen es krim tidak hanya 

terbatas pada golongan anak-anak tetapi sudah meluas dikalangan remaja, dewasa, 

dan orang tua. Konsumsi es krim per kapita di Indonesia meningkat dari 0,3 liter 

menjadi 0,5 liter padah tahun 2004 (Fitrahdini et al., 2010). Perkembangan 

industri es krim di Indonesia semakin meningkat, banyak produk baru es krim 

bemunculan. Tahun 2003 – 2007 tingkat pertumbuhan pasar es krim Indonesia 

meningkat 20% setiap tahunnya (Mien et al., 2008). Produk es krim yang ada di 

pasaran saat ini rasanya masih kurang bervariasi (coklat, vanilla, dan strawberry) 

sehingga peneliti ingin membuat produk es krim dengan rasa yang baru yaitu rasa 

apel. 

Disamping itu apel juga mengandung quercetin dalam jumlah tinggi. 

Dalam 100 g buah apel terkandung sekitar 4,42 mg aglikon quercetin dan 13,2 

glikosida quercetin (Cempaka et al., 2014). Quercetin merupakan antioksidan kuat 

yang termasuk dalam kelompok pigmen tanaman yang bertanggung jawab atas 

warna pada buah-buahan. Selain bermanfaat sebagai antioksidan, apel juga 

memiliki manfaat lain sebagai antiinflamasi, antialergi, antitrombosis, dan 

aktifitas antimicrobial. Apel juga dapat bertindak sebagai antideposit trigliserida, 

antikolestrol, dan antiviral. Apel juga bermanfaat untuk menurunkan kadar 
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kolesterol, mencegah kanker kesehatan, menyehatkan paru-paru, mencegah 

penyakit jantung dan stroke, menurunkan berat badan, menjaga kesehatan gigi 

(Alberto et al., 2006). Apel juga mengandung pektin yang berfungsi untuk 

memperbaiki otot pencernaan dan mendorong sisa makanan pada saluran 

pembuangan (Hyson, 2011).  

Rahasia apel sebagai pencegah penyakit terletak pada nilai antioksidan dan 

kandungan pektinnya yang merupakan serat larut dalam air. Penggunaan senyawa 

antioksidan semakin berkembang baik untuk makanan maupun untuk pengobatan 

seiring dengan bertambahnya pengetahuan tentang aktivitas radikal bebas (Boer, 

2000). Manfaat apel yang sangat berlimpah dan apel merupakan buah yang 

disukai masyarakat karena rasanya yang manis dan daging buahnya padat dan 

renyah, tetapi pengolahannya yang masih tergolong sangat sedikit. Penambahan 

sari buah apel diharapkan dapat menambah nilai aktivitas antioksidan pada es 

krim. 

Berdasarkan hal tersebut  maka  peneliti telah mengadakan penelitian 

tentang pembuatan es krim dengan penambahan sari apel dengan penambahan 

yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas 

antioksidan, sifat fisik yang meliputi overrun, resistensi pelelehan, total solid, dan 

sensoris es krim yang meliputi aroma, rasa, tekstur, warna, dan overall pada es 

krim dengan penambahan sari apel yang berbeda.  

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dalam 

pembuatan es krim yang memliki nilai manfaat bagi kesehatan bagi tubuh serta 

untuk meningkatkan nilai ekonomi buah apel. Manfaat lainnya adalah sebagai 



3 
 

3 
 

diversifikasi pangan olahan untuk alternatif sumber antioksidan selain antioksidan 

yang berbahan dasar dari kurma dan berries yang memiliki harga jauh lebih mahal 

daripada apel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


