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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Es krim merupakan salah satu produk olahan susu yang populer dan digemari oleh 

segala kalangan masyarakat baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Es krim 

memiliki rasa manis, tekstur yang creamy, serta sensasi dingin yang menyegarkan. 

Menurut Goff dan Hartel (2013), produksi es krim di daerah Asia Pasifik berada di 

urutan pertama mencapai 31% dari total produksi es krim dunia pada tahun 2010. 

Urutan kedua ditempati oleh Amerika Utara mencapai 29% dan urutan ketiga ditempati 

oleh Eropa Barat mencapai 21%. Setelah itu, pengembangan terbaru tentang produksi es 

krim menyebutkan bahwa New Zealand memperoleh persentase penjualan hingga 38% 

disusul oleh Uni Eropa yang memegang persentase penjualan 32%. Es krim yang dijual 

sebagian besar dieskpor ke lima negara yaitu Mexico, Saudi Arabia, Uni Arab, Kanada, 

dan Australia (Blayney et al., 2016). Oleh karena itu, produksi es krim yang tinggi 

memiliki potensi pengembangan produk yang besar. 

 

Goff dan  Hartel (2013) menyatakan bahwa produk es krim dikatakan rendah lemak 

apabila kandungan lemak pada es krim berkisar antara 4-5%. Permasalahan yang 

seringkali terjadi pada produk es krim rendah lemak adalah penurunan penerimaan es 

krim secara keseluruhan (overall acceptance) oleh konsumen. Penurunan kandungan 

lemak pada es krim menyebabkan penurunan kualitas fisik dan sensoris, seperti flavor, 

body yang terkait dengan daya leleh, dan tekstur es krim. Untuk mengatasi penurunan 

kualitas es krim akibat penurunan kandungan lemak maka diperlukan bahan yang dapat 

berperan sebagai fat replacer.  

 

Penurunan kadar lemak dalam es krim dilakukan dengan beberapa substitusi bahan 

baku, salah satunya menggunakan pengganti lemak (fat replacer) sebagai bahan yang 

memiliki fungsi menyerupai fungsi lemak dalam makanan (Ognean et al., 2006; Serin 

dan Sayar, 2016). Fat replacer sendiri dapat dibagi menjadi 3 yaitu fat replacer berbasis 

karbohidrat, protein, dan lemak. Pada penelitian kali ini, pasta kentang digunakan 

sebagai bahan dasar pengganti lemak (fat replacer) pada es krim yang berbasis 

karbohidrat yaitu bekatul beras merah. 
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Beras merah adalah salah satu bahan pangan pokok di Indonesia yang mempunyai gizi 

tinggi. Menurut Hernawan dan Meylani (2016), beras merah mengandung karbohidrat, 

lemak, protein, serat, mineral, dan senyawa antosianin. Antosianin merupakan pigmen 

merah yang terdapat pada perikarp beras dan banyak ditemukan pada bekatul. Bekatul 

beras merah mempunyai banyak kandungan gizi. Kandungan gizi yang terdapat dalam 

bekatul beras merah antara lain serat, vitamin B kompleks, protein, tiamin, dan niasin 

(Fridata et al., 2014). Kandungan serat pada bekatul dapat mencapai 20-25% yang 

tersusun atas serat larut dan tidak larut air. Selain serat, bekatul juga mempunyai 

kandungan lemak tidak jenuh yang tinggi (Hyun-Wook et al., 2011). 

 

Kentang adalah makanan yang bergizi dan mudah dicerna. Kandungan nutrisi pada 

kentang dapat mencapai 20% dari berat kering. Kandungan nutrisi tersebut tersusun atas 

14% pati, 2% protein, 1% mineral, 0,6% serat, dan 0,1% lemak. Selain itu, kentang juga 

mempunyai vitamin B dan C dalam jumlah yang tinggi (Pandey et al., 2014).  

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pasta kentang sebagai fat replacer pada 

es es krim dengan mengurangi sebagian komposisi whipped cream. Whipped cream 

adalah komponen yang penting di dalam es krim untuk membantu peningkatan rasa 

pada es krim, menghasilkan tekstur yang halus, dan memberi body pada es krim. Selain 

itu juga berperan pada proses pencairan karena berperan dalam destabilisasi lemak. 

Kandungan lemak pada whipping cream sekitar 35% (Bylund, 1995). 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Es Krim 

Es krim merupakan salah satu produk makanan beku yang terbuat dari campuran produk 

susu dengan persentase lemak susu yang sudah terukur kemudian dicampur dengan telur 

dan ditambah dengan penguat citarasa. Jika perlu, produk es krim diberi pewarna 

tertentu sehingga dalam penampilannya tampak lebih menarik (Astawan dan Astawan, 

1988). Goff dan Hartel (2013) juga menambahkan bahwa dalam pembuatan es krim 

seringkali ditambah dengan whipped cream. Whipped cream sangat berhubungan 

dengan udara yang terperangkap selama pengocokan. Udara yang terperangkap akan 

tersebar secara merata dalam bentuk sel-sel kecil sehingga mencegah es krim menjadi 

terlalu berat, keras, dan dingin di mulut. Rata-rata es krim yang baik harus mengandung 
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12% lemak susu, 11% padatan susu tanpa lemak, 15% pemanis, 0,2% stabilizer atau 

emulsifier yang akan memberikan 38,4% total padatan dan sisanya air. 

 

Es krim biasa dikonsumsi sebagai salah satu dessert atau makanan kecil yang populer di 

masyarakat. Bahan-bahan pokok dalam pembuatan es krim adalah susu, krim, gula, 

bahan flavor, bahan penstabil dan pembentuk emulsi. Adapun komposisi bahan-bahan 

tersebut adalah air, protein, lemak, laktosa, sukrosa atau dekstrosa, bahan penstabil, 

bahan flavor, dan abu. Menurut Goff dan Hartel (2013), air merupakan bahan yang 

sangat penting dalam pembuatan es krim karena berperan dalam membuat emulsifikasi 

dengan lemak dan melarutkan bahan-bahan tambahan. Oleh karena itu, air yang 

digunakan dalam pembuatan es krim harus bersih dan bebas dari kontaminasi.  Syarat 

mutu es krim secara lengkap telah diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) 

Indonesia. Standar Nasional Indonesia dengan nomor 01-3713-1995 menerbitkan syarat 

mutu es krim. Syarat mutu es krim dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

1.2.1.1. Komposisi Es Krim 

1.2.1.1.1. Lemak 

Fungsi lemak dalam pembuatan es krim adalah memberikan rasa creamy serta berperan 

dalam pembentukan globula lemak dan turut mempengaruhi besar kecilnya 

pembentukan kristal es. Menurut Goff dan Hartel (2013), lemak sangat penting dalam 

memberikan tekstur es krim yang baik dan meningkatkan kehalusan es krim. Kadar 

lemak dalam es krim biasanya antara 8% hingga 16%. 

 

Lemak susu adalah salah satu bahan penting dalam pembuatan es krim. Lemak susu 

dapat memberikan rasa yang khas pada produk dan dapat meningkatkan tekstur. Lemak 

susu berbentuk jutaan bola-bola kecil dengan diameter 3 mikron. Butiran-butiran ini 

mempunyai daerah permukaan yang luas sehingga susu mudah menyerap flavor asing. 

Lemak yang berasal dari krim dan susu memberikan flavor, massa, dan tekstur pada 

produk. Lemak susu yang semakin besar mengakibatkan tekstur es krim menjadi lebih 

baik dan es krim menjadi semakin tahan terhadap proses pencairan (Bennion dan 

Hughes, 1975). 
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Lemak yang berasal dari susu merupakan bahan penyusun es krim yang patut 

diperhitungkan. Lemak susu merupakan kontribusi utama bagi mouthfeel dan flavor 

yang kaya pada pembuatan es krim. Selain itu, lemak juga dapat meningkatkan dan 

memberikan tekstur yang kompak dan lembut pada es krim. Oleh karena itu, es krim 

dengan kandungan lemak yang tinggi mempunyai tekstur yang lebih baik dan menjadi 

semakin tahan terhadap proses pelelehan (Goff, 2000). 

 

Menurut Goff dan Hartel (2013), formulasi lemak dalam es krim dibagi menjadi 4 yaitu 

formulasi non fat ice cream atau es krim tanpa lemak, low fat ice cream atau es krim 

rendah lemak yaitu berkisar antara 4 - 5%, reduced fat ice cream atau disebut juga light 

fat ice cream yaitu berkisar antara 6 - 8%, dan original ice cream yaitu berkisar antara 

8-16%. Formulasi lemak dalam es krim dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Formulasi es krim menurut jumlah lemaknya 

Percent (%) 

 Low fat ice cream Reduced fat ice 

cream 

Original ice cream 

 

Milk fat 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 16,00 

Milk solids 

non-fat 

12,50 12,50 12,00 11,50 11,00 10,50 9,50 

Sucrose 12,00 12,00 12,00 12,00 10,00 12,00 16,00 

Corn syrup 

solids 

6,00 5,50 5,00 5,00 5,00 4,00 - 

Stabilizer 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,30 0,15 

Emulsifier 0,10 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15 - 

Total solids 34,95 35,45 35,5 37,0 36,5 38,95 41,65 

Sumber: Goff dan Hartel (2013) 

 

1.2.1.1.2. Padatan Susu Bukan Lemak 

Goff dan Hartel (2013) menyatakan bahwa salah satu padatan susu bukan lemak yaitu 

protein susu. Salah satu protein yang ada dalam protein susu yaitu whey. Keuntungan 

menggunakan protein whey yaitu meningkatkan tekstur es krim melalui emulsifikasi dan 

peristiwa water holding capacity (WHC) dan meningkatkan overrun pada es krim. Jika 

penggunaan protein whey tidak terukur menyebabkan tekstur es krim mengalami 

sandiness karena adanya kristalisasi laktosa di konsentrasi tinggi. 

 



5 

      

 

 

Secara keseluruhan, protein susu berperan penting dalam pembentukan kristal dalam es 

krim, apabila kandungan protein susu dalam es krim meningkat maka ukuran kristal es 

yang terbentuk akan berkurang. Selain itu, protein susu juga berperan untuk stabilisasi 

permukaan udara pada es krim dan sebagai indikator penting dalam stabilitas tekstur es 

krim (Patel et al., 2006). 

 

1.2.1.1.3. Pemanis 

Pemanis yang banyak digunakan dalam pembuatan es krim yaitu gula sukrosa. Gula 

sukrosa yang dimasukkan dalam pembuatan es krim tergantung pada penerimaan 

konsumen terhadap tingkat kemanisan yang diinginkan dalam es krim. Gula yang 

digunakan secara berlebih dapat menyebabkan turunnya titik beku, menghambat 

pembekuan, dan juga menurunkan pengembangan (Mitchell, 2006). Selain itu, 

penggunaan gula yang berlebihan juga menurunkan titik beku selama pengocokan 

sehingga padatan es krim tidak terbentuk dalam freezer. 

 

Penggunaan gula dalam bahan es krim bertujuan untuk memperoleh tingkat kemanisan 

yang disukai oleh konsumen. Gula dalam es krim berfungsi sebagai pemberi rasa manis 

pada produk, membentuk struktur es krim, menambah kandungan padatan, dan 

menurunkan titik beku dalam pengocokan sehingga tidak terbentuk padatan dalam 

freezer. Penggunaan gula yang berlebihan akan menghambat pembekuan dan dapat 

menurunkan pengembangan es krim. Tekstur es krim yang baik dapat diperoleh dengan 

konsentrasi penambahan gula maksimal 15% (Bennion dan Hughes, 1975). 

 

1.2.1.1.4. Stabilizer 

Stabilizer mempunyai fungsi utama untuk pengikatan air dan memproduksi kekentalan 

yang tepat untuk mengatur pembentukan kristal es dan kristal laktosa. Stabilizer juga 

berperan dalam memberikan udara pada es krim selama proses pembekuan. Proses 

pemberian udara digunakan untuk meningkatkan kekuatan tekstur es krim 

(Bahramparvar dan Tehrani, 2011). 

 

Struktur fisik es krim mempengaruhi tingkat pelelehan dan kekerasan es krim. Tingkat 

pelelehan es krim dipengaruhi beberapa faktor yaitu jumlah udara yang terperangkap, 

karakteristik kristal es dan jaringan globula lemak yang terbentuk selama pembekuan. 
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Es krim leleh karena udara yang hangat melelehkan kristal-kristal es di dalam es krim. 

Pelelehan kristal es terjadi pada bagian luar es krim terlebih dahulu. Saat penetrasi 

panas sudah mencukupi maka bagian dalam es krim meleleh (Muse & Hartel, 2004). 

 

Jumlah stabilizer yang dibutuhkan pada pembuatan es krim bergantung pada total 

padatan, kandungan lemak, dan overrun yang diinginkan. Pada tingkat lemak yang 

rendah, jumlah konsentrasi stabilizer akan meningkat. Untuk mengurangi pembentukan 

kristal es yang besar maka proses pembuatan es krim memerlukan penambahan 

stabilizer yang banyak (Goff dan Hartel, 2013). 

 

1.2.1.1.5. Emulsifier 

Bahan pengemulsi ditambahkan dalam es krim untuk menghasilkan adonan yang 

merata, memperbaiki tekstur, serta untuk meratakan distribusi udara dalam tekstur es. 

Selain itu, bahan pengemulsi juga berperan untuk menambah kekompakan tekstur dan 

membuat es krim lebih kering pada saat dikeluarkan dari freezer, mengurangi laju 

pelelehan atau tahan terhadap perubahan susu yang mendadak, membantu dispersi dan 

aglomerasi lemak, membentuk tekstur yang halus, dan memberikan kesan yang tidak 

terlalu dingin di mulut pada saat dimakan (Goff dan Hartel, 2013). 

 

Salah satu bahan emulsifier adalah kuning telur. Kuning telur merupakan bahan 

pengemulsi alami dengan kandungan lesitin di dalamnya. Bahan pengemulsi ini 

membantu menyebarkan globula lemak selama pengocokan dan mencegah agar tidak 

menggumpal. Bahan pengemulsi ini juga meningkatkan busa untuk mendapatkan 

overrun yang diinginkan. Batas overrun pada es krim adalah 70 – 100%. Jika es krim 

memiliki overrun 100% berarti es krim memiliki volume udara yang sama dengan 

volume campuran setelah beku (Goff and Hartel, 2013). 

 

1.2.2. Fat Replacer 

Fat replacer dapat disebut sebagai pengganti lemak dalam komposisi makanan. Bahan 

ini dapat menggantikan sebagian lemak dalam makanan tanpa mempengaruhi rasa, 

tekstur, dan mouthfeel. Fungsi fat replacer ada 2 macam yaitu mereduksi jumlah lemak 

dalam makanan dan seringkali digunakan untuk mereduksi kandungan kalori dalam 

makanan (McArthur, 2009). 
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Fat replacer memiliki 3 jenis yaitu fat replacer berbasis karbohidrat, berbasis protein, 

dan berbasis lemak. Fat replacer berbasis karbohidrat memiliki sifat creamy dari 

lemak. Jenis ini dapat menyerap air, menambah volume, dan menstabilkan makanan. 

Fat replacer berbasis protein juga memiliki citarasa mouthfeel yang sama seperti lemak 

(McArthur, 2009). Fat replacer terdiri dari basis lemak, protein, atau karbohidrat yang 

kemudian jenisnya dibagi lagi menjadi dua grup, yaitu fat substitutes dan fat mimetics. 

Fat substitutes adalah makromolekul yang secara fisik dan kimiawi menyerupai 

trigliserida dan yang secara teoritis menggantikan lemak dalam makanan dengan 

perbandingan 1:1. Fat substitutes biasanya disintesis secara kimiawi atau berasal dari 

lemak dan minyak konvensional yang dimodifikasi oleh enzim (Ognean et al., 2006). 

 

Fat mimetics adalah bahan yang meniru sifat organoleptik atau fisik dari trigliserida 

akan tetapi tidak mengganti lemak dengan perbandingan 1:1. Nilai kalori dari fat 

mimetic berkisar antara 0-4 kkal/g. Dalam penelitian kali ini, akan lebih fokus 

membahas penggunaan fat replacer sebagai fat mimetic di dalam komposisi pembuatan 

es krim yang berbasis karbohidrat. 

 

Fat replacer berbasis karbohidrat mempunyai kemampuan untuk membentuk jaringan 

gel akibat proses pemanasan. Pada proses ini terjadi beberapa perubahan yang 

diakibatkan oleh pecahnya ikatan hidrogen. Pemecahan ikatan ini akan menyebabkan 

terjadi perubahan lebih lanjut seperti pengikatan molekul air sehingga terjadi 

penggelembungan molekul, pelelehan kristal, dan peningkatan viskositas. Gel yang 

terbentuk ini berhubungan dengan matriks amilosa dan amilopektin dalam tepung. 

Amilopektin mempunyai kemampuan tinggi untuk mengikat air dan menghasilkan gel 

yang lembut dan mengalir. Gel yang dibentuk oleh amilopektin mempunyai ketahanan 

yang tinggi terhadap proses kerusakan. Amilosa memungkinkan terbentuknya gel dalam 

waktu lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi (Obanni, 1997). 

 

Bahan pangan berbasis karbohidrat yang umum dijumpai, seperti pati dan selulosa dapat 

berperan sebagai fat mimetics. Aneka jenis pati dari berbagai jenis sumber dapat 

menirukan beberapa fungsi lemak dalam makanan melalui kemampuannya untuk 

mengikat air. Dalam fat replacing systems, fat mimetics dapat menyerupai sifat sensoris 
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dari lemak, seperti mouthfeel yang licin dan tekstur yang lembut. Sumber pati pada 

umumnya meliputi maizena, gandum, kentang, ubi kayu (tapioka), beras, dan beras 

ketan (Akoh, 1998; Giese, 1996). 

 

1.2.2. Bekatul Beras Merah  

Bekatul beras merah memiliki potensi yang besar dalam pengembangan produk. 

Bekatul beras merah dapat dimanfaatkan sebagai sereal yang kaya akan gizi. Menurut 

Iriyani dan Fitriyono (2011), kandungan gizi yang terdapat di dalam sereal bekatul beras 

merah yaitu antioksidan antosianin. Antosianin yaitu pigmen yang terdapat pada bekatul 

merupakan komponen dari flavonoid. Antosianin merupakan pigmen yang memberi 

warna pada beras sehingga hanya ditemukan pada beras merah atau hitam. Antosianin 

ini dikenal sebagai substansi yang memiliki aktivitas antioksidan, anti-inflamasi, anti-

kanker, dan efek hipoglikemia. 

  

Bekatul (rice bran) beras merah diperoleh melalui proses penggilingan. Proses 

penggilingan menghasilkan rendemen beras sebanyak 57-60%, sekam sebanyak 18-

20%, dan bekatul sebanyak 8-10% (Widarta et al., 2014). Bekatul yang dihasilkan di 

proses penggilingan padi jarang dimanfaatkan sebagai produk makanan oleh 

masyarakat, padahal potensinya sangat besar apabila dapat dimanfaatkan secara 

optimal. Oleh karena itu, penelitian ini memakai bekatul beras merah dalam pembuatan 

reduced fat ice cream yang berguna untuk meningkatkan kandungan fungsional yang 

dimiliki oleh bekatul beras merah (Cakra Putra, 2008) 

 

Bekatul beras merah mempunyai kandungan gizi yang tinggi. Salah satu kandungan gizi 

yang terdapat dalam bekatul beras merah yaitu antioksidan tokoferol (vitamin E) dan 

vitamin B15. Bekatul beras merah juga kaya akan kandungan serat. Menurut Yunani 

(2017), tepung bekatul beras merah mengandung serat lebih tinggi dibandingkan tepung 

terigu yaitu 7-11,4 g/100 g. Kandungan gizi bekatul beras merah secara lengkap dapat 

dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Kandungan gizi bekatul beras merah (100 g) 

No. Kandungan gizi Bekatul beras merah  

1. 

1. 2. 

Aktivitas antioksidan (%) 

2. Karbohidrat (g) 

96,62 

3. 58,57 

3. Protein (g) 14,61 

4. Lemak (g) 13,72 

5. Serat kasar (g) 13,44 

6. 

4. 7. 

Abu (g) 

5. Air (g) 

9,37 

6. 3,73 
Sumber: Iriyani dan Fitriyono (2011) 

 

Aplikasi bekatul di dalam produk makanan sudah banyak dilakukan. Salah satu 

penelitian dari Liandani dan Zubaidah (2015), bekatul dapat dibuat sebagai mie instan. 

Bekatul yang dibuat menjadi mie instan meningkatkan kadar protein, lemak, dan serat 

kasar. Rasa bekatul yang khas membuat para panelis lebih menyukai mie instan yang 

terbuat dari bekatul. Selain mie instan, bekatul dapat digunakan untuk membuat cookies 

yang dapat meningkatkan kadar protein, lemak cookies. Rasa cookies bekatul juga 

memiliki rasa khas bekatul (Mulyani et al., 2015).  

 

1.2.3. Kentang 

Kentang merupakan sayuran semusim. Selama penanaman, umbi kentang mengandung 

zat solanin yang beracun dan berbahaya bagi yang memakannya. Menurut Putro (2010), 

racun solanin berkurang atau hilang apabila umbi telah tua. Umbi kentang yang masih 

mengandung racun solanin berwarna hijau.  

 

Kentang (Solanum tuberosum) merupakan tanaman dikotil yang bersifat 

semusim, termasuk famili Solanaceae, memiliki umbi batang yang dapat dimakan. 

Tanaman kentang berbentuk semak atau herba. Kentang merupakan sayuran umbi yang 

kaya vitamin C dan kalium, selain karbohidrat dan protein. Dengan kandungan gizi 

yang tinggi, kentang cocok dijadikan sebagai bahan sumber pangan lain selain beras. 

 

Kentang (Solanum tuberosum L.) adalah salah satu jenis umbi-umbian yang 

mengandung banyak kandungan gizi. Salah satu kandungan gizi kentang di Tabel 3 

antara lain karbohidrat, mineral (besi, fosfor, magnesium, natrium, kalsium, dan 

kalium), protein, serta vitamin terutama vitamin C dan B1 (Hani, 2012). Kandungan gizi 

pada kentang yang tinggi dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pembuatan 
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berbagai macam makanan. Menurut Suryani (2012), kentang dapat dibuat menjadi 

berbagai macam hidangan antara lain potatoes schotel dan chicken toufu potatoes. Hasil 

uji penerimaan terhadap hidangan tersebut enak dan tekstur menjadi lebih empuk. 

 

Tabel 3. Kandungan gizi kentang (100 g) 

Kandungan gizi Kentang 

Air  75 g 

Karbohidrat  19 g 

Pati  15 g 

Serat  2.2 g 

Protein  2 g 

Lemak  0,1 g 

Fosfor  56,00 mg 

Vitamin C  16 mg 

Kalsium  11 mg 

Niacin  1,40 mg 

Besi  0,70 mg 

Vitamin B1  

7. Vitamin B2  

0,09 mg 

8. 0,03 mg 

Energi  321 kJ (77 kcal) 

Sumber: Hani (2012) 

Salah satu manfaat fungsional dari kentang adalah serat. Menurut Perry dan Ying 

(2016), serat dibagi menjadi 2 yaitu serat larut air (soluble dietary fiber) dan serat tidak 

larut air (insoluble dietary fiber). Di dalam kentang, manfaat fungsional kentang 

diperoleh dari resistant starch dan oligosakarida. Menurut Pastuszewska (2009), 

sebagian besar kentang tersusun atas selulosa dan sebagian kecil lignin di dalam bagian 

serat tidak larut air sebesar 54%. Untuk serat yang larut air, kentang mempunyai fraksi 

sebesar 46%. Kedua jenis serat tersebut mempunyai fungsi yang penting untuk 

menyehatkan usus dan mencegah penyakit diabetes melitus tipe 2. 

 

Fat replacer berbasis karbohidrat dapat ditemukan di dalam kentang. Menurut Ali et al. 

(2011), kentang adalah bahan yang penting untuk membuat produk makanan yang 

renyah. Kentang terdiri dari 65-80% bahan kering dan mempunyai kalori dan peran 

fungsional yang penting. Komposisi pati kentang terdiri dari 21% amilosa dan 75% 

amilopektin, 0,1% protein, dan 0,08% fosfor. Dengan kandungan amilopektin yang 

tinggi, maka produk akhir yang dihasilkan mempunyai daya rekat yang kuat dan 
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menghasilkan tekstur yang kokoh. Menurut Kusmana et al. (2008) kentang juga 

mengandung gula reduksi sebesar 0,048°brix. 

 

Cookies dapat dibuat dari tepung kentang. Menurut Hernawati (2013), cookies yang 

dibuat dari tepung kentang mempunyai kandungan natrium yang rendah sebesar 0,19%  

dan kalium yang rendah sebesar 0,32%. Setelah itu, tepung kentang dapat menggantikan 

seluruh tepung terigu yang dipakai di pembuatan cookies. Hasil panelis masyarakat 

terhadap cookies tepung kentang yaitu disukai. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penambahan bekatul beras 

merah dan pasta kentang terhadap karakteristik fisikokimiawi dan sensoris dalam 

pembuatan reduced fat ice cream. 
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