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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Es krim merupakan produk pangan yang banyak digemari masyarakat di 

berbagai tingkat usia karena rasanya yang manis, teksturnya yang lembut dan 

lumer di mulut, dan sensasi dingin yang mampu memberikan kesejukkan dalam 

tubuh. Es krim memiliki sumber energi yang cukup tinggi. Kandungan lemak 

dalam es krim tiga sampai empat kali lebih banyak dari pada susu dan setengah 

dari total padatannya berupa gula (laktosa, sukrosa, dan lain-lain). Kandungan gizi 

dalam es krim terdapat 88 kalori dengan 46% lemak, 47% karbohidrat, 7% 

protein, karena dilihat dari bahan baku pembuatannya sendiri yaitu susu. 

Pada proses pembuatan seluruh bahan baku es krim akan dicampur, 

menjadi satu bahan dasar dalam pembuatan es krim yang disebut juga dengan 

istilah viskositas/kekentalan. Kekentalan pada adonan es krim akan berpengaruh 

pada tingkat kehalusan tekstur, serta ketahanan es krim sebelum mencair (Harris, 

2011). Banyak sekali jenis es krim yang beredar di masyarakat dengan berbagai 

ragam cita rasa dan warna yang berbeda-beda. Es krim yang saat ini sedang 

digemari masyarakat dunia adalah es krim dengan warna hitam atau black ice 

cream.  

Es krim hitam ini sudah lebih dahulu diproduksi dan diperdagangkan di 

Amerika Serikat, salah satunya toko es krim Morgenstern di New York City yang 

tahun lalu sempat menjual es krim hitam dengan nama "Coconut Ash" dan juga 

toko es krim Little Damage yang memberi nama es krimnya dengan “Goth Black 

Ice Cream” yang ramai diperbincangkan di media sosial. Warna hitam dari es 

krim ini didapat dengan menambahkan arang aktif (activated charcoal) ke dalam 
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proses pembuatan es krim. Namun seperti yang kita ketahui bahwasannya arang 

aktif merupakan bahan yang memiliki daya serap yang tinggi dan baik yang 

mampu mengadsorpsi gas dan senyawa kimia tertentu hingga bau. Sehingga 

dikhawatirkan ketika ditambahkan akan menyerap nutrisi yang ada pada bahan 

makanan tersebut seperti pada penelitian Esvandriyani dkk. (2010) bahwa 

penambahan arang aktif sebanyak 9% pada susu kedelai menyebabkan penurunan 

kadar protein sebanyak 0.89%. Maka perlu ada alternatif pewarna hitam lain 

sebagai pengganti arang aktif ini, salah  satunya adalah abu klaras atau abu daun 

pisang kering.  

Klaras atau yang biasa dikenal masyarakat sebagai daun pisang kering ini 

sendiri merupakan salah satu bagian dari pohon pisang yang jarang diperhatikan 

keberadaannya dan mempunyai kandungan nutrisi cukup tinggi. Daun pisang 

kering ini mungkin difikiran banyak orang hanya dapat digunakan sebagai bahan 

keterampilan saja misalnya bahan untuk membuat tas atau pigora, atau bahkan 

sebagian orang tidak ingin memanfaatkan untuk apapun karena bahan tersebut 

bisa dikatakan sebagai sampah yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Ternyata daun 

pisang kering atau klaras yang dibakar hingga menjadi abu dapat diambil sarinya 

untuk digunakan sebagai bahan pewarna alami makanan yang menghasilkan 

warna hitam atau abu-abu pada makanan.  

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengembangkan suatu produk 

pangan yang baru khususnya pada es krim yaitu black ice cream yang dibuat 

dengan menggunakan pewarna alami dari abu daun pisang kering. Pengembangan 

produk diperlukan guna meningkatkan gizi setiap produk dengan tujuan masing-

masing. Es krim yang diberi pewarna abu daun pisang kering ini bukan hanya 
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dibuat dengan bahan baku susu sapi melainkan dengan susu kambing juga. 

Penggunaan jenis susu ini dikarenakan kandungan dari susu sapi dan susu 

kambing yang berbeda. Selain itu susu kambing ternyata juga memiliki nilai 

khasiat yang tidak kalah dibandingkan susu sapi yaitu kandungan proteinnya yang 

setara dengan ASI dan nilai daya cernanya yang tinggi. Oleh karena itu dengan 

penggunaan jenis susu yang berbeda ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

dari es krim sehingga dapat diterima oleh konsumen dan memberikan efek yang 

baik bagi konsumen. Selain itu pula penggunaan jenis susu yang berbeda dengan 

kombinasi abu ini juga bertujuan untuk membandingkan dan melihat perbedaan 

kualitas karakteristik baik secara fisik maupun kimia dari es krim yang dihasilkan. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan variasi pada produk pangan yang 

terbuat dari abu daun pisang kering, dengan tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh perbedaan jenis susu dengan 

penggunaan konsentrasi yang berbeda abu daun pisang kering terhadap 

kualtas es krim 

2. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh perbedaan jenis susu terhadap 

kualitas es krim 

3. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh perbedaan konsentrasi abu daun 

pisang kering terhadap kualitas es krim. 
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1.3 Hipotesa 

Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu : 

1. Ada pengaruh penambahan pengaruh perbedaan jenis susu dengan 

penggunaan konsentrasi yang berbeda abu daun pisang kering terhadap 

kualtas es krim 

2. Ada pengaruh penggunaan jenis susu yang berbeda terhadap kualitas es krim. 

3. Ada pengaruh penggunaan konsentrasi abu daun pisang kering yang berbeda 

terhadap kualitas es krim. 

 


