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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 per 100 

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

protein, karena dilihat dari bahan baku pembuatannya sendiri yaitu susu (Harris, 

2011). 

Banyak sekali jenis es krim yang beredar di masyarakat dengan berbagai 

ragam cita rasa yang berbeda-beda. Pada  umumnya es krim yang beredar memiliki 

cita rasa yang manis karena miliki kandungan gula yang banyak, sehingga apabila 

di konsumsi berlebihan, akan menyebabkan, penyakit diabetes, menaikkan tekanan 

darah, dan penyakit yang di sebabkan konsumsi pemanis berlebih. Oleh karena itu 

perlu dicari alternatif bahan baku yang akan dapat memberikan kontribusi rasa 

manis sehingga akan mengurangi penggunaan pemanis (gula). Salah satu yang 

potensial untuk di gunakan sebagai pengganti pemanis gula (gula) adalah jagung 

manis. 

Jagung manis merupakan tanaman yang memiliki gula yang lebih tinggi dan 

lemak yang rendah. kadar gula yang ada dalam jagung manis dapat menggantikan 

pemanis dari gula sukrosa. Rendahnya kalori dari gula jagung manis dapat 

mencegah dan menurunkan tingkat terjadinya penyakit diabetes, menaikkan 
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tekanan darah  dan penyakit yang di sebabkan oleh pemanis pada umumnya. 

Menurut Iskandar (2007), jagung manis mengandung kadar gula, vitamin A dan C 

yang lebih tinggi serta memiliki kadar lemak yang lebih rendah daripada jagung 

biasa. Kadar gula pada tanaman jagung manis adalah 5 sampai 6% dalam 

endospermnya dibandingkan dengan jagung normal yang hanya mengandung 2 

sampai 3%, juga mengandung pati yang kurang lebih 10 sampai 11% dan kadar air 

sebanyaknya 70%.Sukrosa dalam biji jagung manis dapat mencapai 11 %, pada fase 

masak awal, kandungan gula jagung manis mencapai maximum pada saat 12 hari 

setelah pemasakan awal (Setiawan 2003). 

Dalam pembuatan es krim harus menghasilkan tekstur yang lembut, tidak 

mudah mencair, keseragaman produk dan juga pembentukan kristal es yang 

seragam tidak terlalu besar. Bahan penstabil yang ditambahkan dalam proses 

pembuatan es krim memiliki fungsi untuk membantu menahan terjadinya 

pengkristalan es krim pada saat masa penyimpanan dan menstabilkan pengadukan 

dalam proses pencampuran bahan baku es krim (Chan, 2010). Pada pembuatan es 

krim dilakukan penambahan bahan penstabil. Bahan penstabil yang digunakan 

adalah CMC (Carboxy Methyl Celulose). CMC ini berperan untuk meningkatkan 

kekentalan ICM (Ice Cream Maker) dan memperpanjang masa simpan es krim, 

sehingga CMC ini sangat berpengaruh terhadap tekstur dari es krim. CMC juga  

sebagai pengikat air, pengental, stabilisator emulsi, dan tekstur. CMC digunakan 

dalam ilmu pangan sebagai viscosity modifier atau bahan pengental, dan untuk 

menstabilkan emulsi. CMC mampu menggantikan produk-produk seperti gelatin, 

gum arab, agar-agar, karaginan, traghcanth dan lain-lain (Alam et al., 2010). 
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Dengan demikian peneliti ingin mengembangkan produk es krim dengan 

kombinasi penambahan konsentrasi CMC dan konsentrasi bubur jagung manis, 

sehingga dapat membuat produk es krim dengan pemanis alami dari jagung manis. 

di harapkan penambahan bubur jagung manis dapat menggantikan pemanis buatan 

yang ada pada es krim. Pada pembuatan es krim dengan penambahan bubur jagung 

manis memiliki tekstur yang kasar, untuk memperbaiki tekstur yaitu dengan cara 

menambahakan CMC.. Penambahan CMC pada pembuatan eskrim berfungsi untuk 

memperbaiki teksur, viskositas, memperlambat kecepatan leleh dari es krim jagung 

manis. Sehingga dapat meningkatkan kualitas dari es krim. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan variasi pada produk pangan 

yang terbuat dari jagung manis, dengan tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui pengaruh interaksi antara penambahan proporsi jagung manis dan

penambahan proporsi CMC terhadap mutu eskrim.

2. Mengetahui pengaruh penambahan proporsi jagung manis terhadap mutu es

krim.

3. Mengetahui pengaruh penambahan proporsi CMC terhadap mutu es krim.

1.3 Hipotesa 

Hipotesa dari penelitian ini adalah : 

1. Diduga ada pengaruh interaksi antara penambahan proporsi jagung manis dan

CMC terhadap mutu es krim.

2. Diduga ada pengaruh penambahan proporsi jagung manis terhadap mutu es

krim.

3. Diduga ada pengaruh penambahan proporsi CMC terhadap mutu es krim.


