
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Es krim merupakan kudapan yang sangat digemari, diseluruh dunia, 

meskipun makanan ini berasal dari Cina, es krim sudah menjadi sajian 

istimewa di berbagai negara yang mempunyai tradisi khusus pembuatan es 

krim, (diunduh dari: Femi Adi S, 2008, 

http://kancutmerah.wordpress.com/2008/06/25/sejarah-es-krim/). Es krim 

menggunakan bahan dasar dari susu. Susu merupakan sumber protein yang 

dibutuhkan sebagai pengikat air dan emulsifikasi. Komponen terpenting dari 

es krim adalah susu.  

Es krim adalah makanan dengan gizi tinggi dan merupakan suatu 

hidangan yang berbentuk emulsi air dalam minyak (water in oil). Hidangan 

yang sudah tersaji sejak zaman Romawi atau 400 tahun SM itu ternyata 

mampu menyembuhkan influenza, serta mengandung zat antitumor dan 

HIV. (diunduh dari:  Yumi Saki, 2009, 

http://yumisaki889.blogspot.com/2009/01/manfaat-es-krim.html).  Selain 

mudah meleleh di mulut, es krim juga dapat memberikan nilai gizi yang 

cukup berarti bagi tubuh. Kelembutannya telah menyebabkan banyak orang 

mengharapkan kehadirannya. Di pasaran, es krim digolongkan atas kategori 

economi, good average dan deluxe. Perbedaan utama dari ketiga jenis es 

krim tersebut terletak pada kandungan lemak susunya. 



 

Susu sapi merupakan bahan dasar dari es krim pada umumnya. Seperti 

susu sapi yang sudah diolah dalam bentuk kemasan, susu bubuk maupun 

susu sapi segar. Di Semarang sendiri ada yang memproduksi es krim 

berbahan dasar susu sapi segar tepatnya di Kuncen RT 04/RW 03, Bubakan-

Mijen milik bapak Sahadi. Es cream produksinya diberi nama Ice Cream 

FIRDA - Fresh Milk. Selain itu juga ada produksi es krim yang 

menggunakan susu sapi bubuk yang dilakukan oleh bapak Hidayat yang 

diberi nama Ice Cream MILANO di daerah Tunjung Biru- Semarang.  

Sekarang ini, banyak sekali es krim yang terbuat dari susu sapi 

khususnya susu bubuk, yang mengandung berbagai bahan kimia seperti 

melamin yang menimbulkan efek negatif bagi kesehatan, sehingga 

meresahkan konsumen. Efek negatif melamin yaitu membuat iritasi bila 

terhisap dan bila kontak dengan mata atau kulit. Melamin juga dapat 

mengakibatkan kerusakan pada reproduksi, kandung kemih, dan batu 

ginjal,juga dapat menyebabkan kanker. Tujuan melamin ditambahkan ke 

dalam susu adalah untuk membuat ‘seolah-olah’ kadar protein dalam susu 

tinggi. (diunduh dari http://www.artiku.com/2008/09/24/hindari-28-produk-

mengandung-melamin/). Oleh karena itu, pembuatan es krim dari bahan 

alami perlu dilakukan untuk memenuhi permintaan konsumen akan es krim 

dengan bahan alami yang aman untuk dikonsumsi serta berkhasiat untuk 

kesehatan tubuh.  

Di kota-kota besar seperti Jakarta, sudah melakukan suatu perubahan 

di dalam pembuatan es krim yaitu bahan dasar es krim yang biasanya 



 

terbuat dari susu sapi kini telah diganti dengan susu kedelai atau banyak 

yang menyebutnya dengan istilah es krim tahu. Hal  ini bisa di jumpai di 

Warung Tahu yang berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, sudah 

mulai memproduksi es krim yang berbahan dasar kedelai ini, dan hasilnya 

pun cukup digemari oleh masyarakat sekitar. (Eka Septia, 2009, diunduh 

dari: http://bisnisukm.com/kreasi-susu-kedelai-menjadi-es-krim.html).  

Di kota Semarang sendiri banyak toko menjual es krim, baik yang 

berupa kemasan  seperti es krim walls, campina, indoeskrim , baskin robbin 

maupun es krim yang sudah dikreasikan oleh cafe-cafe yang menyediakan 

menu es krim. Contohnya di LindsCafe, di PelangiCafe, dan di Florian, café 

es krim tersebut rata-rata hampir sama dalam menjual berbagai olahan es 

krim, seperti  bentuk es krim dengan buah dan es krim biasa, tanpa variasi 

toping maupun buah. Harga yang ditawarkan berkisar Rp 12.500- Rp 

75.000,00. Harga ini dihitung berdasarkan jumlah per skop es krim dan 

tergantung pada variasi buah maupun toping.  

 

Gambar 1 
Es Krim Buah 

 



 

 
 

Gambar 2 
Es Krim Biasa tanpa variasi 

Sumber: http://abangtamiang.blogspot.com/2011/01/konsep-teori-dasar-

pembuatan-dan.html 

Melihat hal tersebut penulis ingin melakukan suatu inovasi baru dalam 

dunia es krim, khususnya untuk daerah Semarang. Dalam penelitian ini 

inovasi dilakukan dengan memodifikasi atau mengkreasikan produk untuk 

membuat hasil yang lebih baik. Di mana produk tersebut berupa susu 

kedelai yang kemudian diberi sentuhan inovasi sehingga muncul varian baru 

dari produk tersebut tanpa mengurangi kualitasnya. Maka dilakukan 

terobosan baru dengan memproduksi es krim dengan bahan baku alami 

yaitu menggunakan protein kedelai. Dengan penggunaan bahan dasar susu 

kedelai yakni merupakan susu dengan harga murah, memiliki nilai gizi 

tinggi serta cocok untuk tua dan muda. Pertimbangan untuk melakukan 

inovasi adalah agar para konsumen baru dapat lebih tertarik dan mau 

mencoba produk es krim ini. 

Ada banyak manfaat kesehatan yang akan kita peroleh dengan 

mengkonsumsi soy protein atau protein kedelai dalam pola makan kita 

sehari-hari. Soy protein akan mencegah terkena penyakit jantung, 

osteoporosis, penyakit ginjal, dan beberapa jenis kanker.  Dillihat dari hasil 



 

penelitian ilmiah yang pernah dilakukan, protein kedelai juga diyakini 

mampu membantu mencegah perkembangan kanker payudara. Kacang 

kedelai menyediakan nutrisi lengkap dan hampir tidak mengandung lemak 

jenuh atau kolesterol.  Kedelai memberikan banyak protein dan merupakan 

sumber serat yang baik. Sebagai hasilnya, akan merasa kenyang dan 

menghindarkan kita dari keinginan makan berlebihan. (Tim Sportindo, 

2010, diunduh www.dennysantoso.com/protein-membantu-penurunan-

berat-badab.html). 

Ide untuk melakukan inovasi ini muncul karena penulis ingin 

menambah menu kreasi baru dan tentunya menyehatkan. Selain itu inovasi 

pembuatan ini merupakan salah satu bentuk untuk mengatasi kurangnya 

masyarakat dalam mengkomsunsi susu kedelai. Susu kedelai kurang diminati 

oleh masyarakat karena susu cepat mengendap. Selain itu masyarakat di 

Indonesia yang sudah lama mengenal kedelai, masih ada yang beranggapan 

bahwa produk olahan Kedelai seperti tahu, tempe, merupakan makanan yang 

kurang bermutu atau hanya diperuntukkan bagi kaum yang memiliki taraf 

ekonomi susah.( Herbalshop, 2011, diunduh http://herbalshop07.com). 

Dengan direalisasikanya ide yang berupa es krim ini diharapkan akan 

menambah tingkat komsumsi masyarakat akan susu kedelai, karena es krim 

sangat aman untuk dikomsumsi dan baik untuk konsumen yang sedang 

menjalani diet. Alasan lain diproduksinya produk tersebut adalah untuk 

mengotimalkan pemanfaatan kacang kedelai, karena selama ini kacang 

kedelai hanya dimanfaatkan dalam pembuatan makanan seperti tempe, tofu, 



 

dan kecap. Penggantian bahan dasar yang semula susu sapi diganti dengan 

susu kedelai memberikan cita rasa tersendiri khasiatnyapun tidak kalah 

dibanding dengan susu sapi. Hal berikut yang menjadi pembeda antara susu 

sapi dan susu kedelai: 

Tabel 1.1 Perbedan Kandungan Susu Sapi dan Susu Kedelai 

Susu Sapi Susu Kedelai 
Mengandung Kolestrol Tidak Mengandung Kolestrol 
Protein hewan Protein sayuran 
Protein hewan yang berlebihan dapat 
menjadi tidak sehat 

Protein sayuran lengkap yang diperlukan 
oleh tubuh 

Untuk anak – anak dan bayi yang 
normal 

Untuk anak – anak dan bayi yang normal 
termasuk baik yang alergi yang tidak 
boleh meminum susu sapi 

Tidak mengandung isoflavone Mengandung isoflavone 
Tidak mengandung letichin Mengandung letichin 
Sumber: http://melileanetwork.wordpress.com/category/02-susu-kedelai-organic/ 

Dalam hal ini terkait dengan kelebihan susu kedelai yang memiliki 

kandungan – kandungan yang kaya akan gizi sehingga dipergunakan susu 

kedelai sebagai bahan baku utama dalam pembuatan es krim ini. Dari latar 

belakang yang dikemukakan diatas maka penulis membuat judul mengenai  

“PROSES INOVASI ES KRIM BERBAHAN DASAR SUSU KEDELAI”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah ”Bagaimanakah proses 

inovasi es krim berbahan dasar susu kedelai? 

 

 

 



 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti proses inovasi es 

krim berbahan dasar susu kedelai. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk peneliti 

Munculnya produk es krim yang berbahan dasar kedelai ini dapat 

memicu jiwa kreatif dan inovatif dalam menciptakan suatu produk baru 

yang bermanfaat bagi kesehatan. 

2. Untuk Kalangan Akademisi : 

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dan referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang sejenis. 

3. Untuk masyarakat 

Adanya produk ini diharapkan masyarakat semakin menyukai 

mengkomsumsi protein kedelai, kerena dalam penyajiannya tersebut 

sudah dikreasikan dalam bentuk es krim. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka penulisan penulisan 

penelitian ini  disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

 

 



 

BAB I.  PENDAHULUAN   

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang , perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dalam 

penelitian ini. 

BAB II.   LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori, pengembangan hipotesis, 

serta kerangka pemikiran penyusunan skripsi. 

BAB III.  METODE PENELITIAN   

Dalam bab ini berisi tentang lokasi dan obyek penelitian, populasi 

dan sampel, jenis dan sumber data, serta alat analisis data yang 

digunakan. 

BAB IV.  ANALISIS DAN PEMBAHASAN    

Dalam bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan data yang akan 

menguraikan berbagai perhitungan yang diperlukan untuk menjawab 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 

BAB V.  KESIMPULAN 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dari analisa yang telah 

dilakukan pada bagian sebelumnya 

 

 

 

 

 


	logo: 


