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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia mengenal es krim sejak tahun 1970, hingga saat ini 

pemasarannya sudah semakin luas. Es krim merupakan makanan favorit 

masyarakat Indonesia, baik dari golongan anak-anak hingga orang tua, walaupun 

sebagian orang masih menganggap bahwa es krim adalah makanan mewah. Es 

krim merupakan salah satu makanan yang dapat memenuhi kebutuhan protein dan 

meningkatkan kandungan gizi (Anonim, 2004b).  

Es krim adalah makanan beku dengan kombinasi bahan penyusunnya 

adalah lemak 10%, bahan kering lanpa lemak (protein) 36-40%, penstabil 0,3% 

dan pemanis 13,2 % (Abdullah, 2003). Lemak susu yang terdapat pada es krim 

berfungsi untuk meningkatkan nilai gizi es krim, menambah citarasa, 

menghasilkan karakteristik tekstur yang lembut, membantu memberikan bentuk 

dan kepadatan, serta memberikan sifat meleleh yang baik. Bahan kering tanpa 

lemak (sumber protein) dalam hal ini susu skim berfungsi untuk meningkatkan 

kandungan padatan di dalam es krim sehingga lebih kental dan dapat 

meningkatkan nilai nutrisi es krim. Padatan bukan lemak atau bisa disebut juga 

unsur protein dalam pembuatan es krim berfungsi untuk menstabilkan emulsi 

lemak setelah proses homogenisasi, menambah citarasa, membantu pembuihan, 

meningkatkan dan menstabilkan daya ikat air yang berpengaruh pada kekentalan 

dan tekstur es krim yang lembut, serta dapat meningkatkan nilai overrun es krim 

(Padaga et al., 2005). Sumber lemak yang biasa digunakan pada pembuatan es 

krim adalah susu segar, dan untuk bahan kering tanpa lemak (protein) adalah dari 
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susu skim. Sumber protein hewani dapat disubstisusikan dari protein nabati, salah 

satunya adalah pasta tempe.  

Tempe merupakan makanan hasil fermentasi kacang kedelai. Tempe 

merupakan salah satu bahan makanan sumber protein nabati yang mudah didapat 

dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan makanan sumber protein 

lain. Tempe mempunyai zat bioaktif yang dapat mencegah penyakit degeneratif, 

(Handoko, 2010). Pengolahan tempe yang sering dijumpai merupakan pengolahan 

yang kurang divariasikan, sehingga pasta tempe dapat dikembangkan menjadi es 

krim tempe. 

Kandungan gizi, khususnya protein pada tempe tidak kalah dengan bahan 

makanan yang lain. Perbandingan kadar protein antara susu skim, kedelai, dan 

tempe adalah 37%, 35%, dan 20,8%. Perbandingan kadar protein tersebut 

mengakibatkan pasta tempe dapat mensubstitusi susu skim pada pembuatan es 

krim, karena kadar protein pasta tempe tidak jauh berbeda dengan susu skim dan 

tepung kedelai (Anonim, 2010a) 

 Es krim dengan penambahan pasta tempe merupakan olahan baru, karena 

biasanya es krim hanya ditambahkan perasa atau buah di dalamnya. Penambahan 

pasta tempe ini juga dapat meningkatkan kandungan gizi es krim, karena ada 

komponen gizi pada pasta tempe yang tidak ada di es krim. Oleh karena itu, 

penelitian pembuatan es krim formulasi susu skim dan pasta tempe menarik untuk 

dilakukan, karena untuk penelitian ini belum banyak dilakukan. 
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1.2 Tujuan  

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui formulasi susu skim dan pasta tempe untuk menghasilkan 

kualitas es krim terbaik (kimia, fisik, dan organoleptik). 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi penambahan pasta tempe terhadap kadar 

protein es krim 

1.3 Hipotesis 

 Hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1. Diduga formulasi susu skim dan pasta tempe menghasilkan es krim 

dengan kualitas terbaik (kimia, fisik, dan organoleptik). 

2. Diduga konsentrasi penambahan pasta tempe berpengaruh terhadap kadar 

protein es krim 

 


