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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1       Latar Belakang Masalah 

Daun semanggi atau juga bisa disebut Marsilea Crenata merupakan jenis 

tumbuhan paku-pakuan yang tumbuh di daerah danau, rawa dan sawah. Daun 

semanggi memiliki morfologi yang sangat khas yaitu bentuk daun yang meyerupai 

payung yang tersusun dari empat kelopak anak daun yang berhadapan (Nurjanah, 

Azka, & Abdullah, 2012:152). Di pulau Jawa, daun semanggi banyak dijadikan 

sebagai bahan pangan. Di Surabaya semanggi muda banyak digunakan sebagai 

campuran pecel dan merupakan makanan khas daerah Surabaya yang dinamakan 

semanggi Surabaya. Di India khususnya di bagian kota Brahmanbaria Sadar, daun 

semanggi digunakan sebagai tanaman obat untuk menyembuhkan penyakit 

hepatitis (Molik dkk., 2010:213) 

Saat ini belum banyak dilakukan penelitian mengenai daun semanggi. Jacob 

dkk. (2010) di dalam penelitian Nurjanah, Azka, & Abdullah (2012:152) 

menyatakan bahwa pada tanaman semanggi segar terdapat kadungan fitokimia 

berupa   gula pereduksi, steroid, kandungan karbohidrat, dan flavonoid. Dalam 

pembuatan ice cream berbahan dasar daun semanggi ini bahan-bahan yang 

digunakan yaitu susu, heavy cream, gula, telur dan menggunakan daun semanggi 

segar  dan perlakuan daun semanggi yang dikukus yang telah dicuci bersih dan di-

blender dengan menggunakan susu lalu disaring serta diambil sarinya 
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Ice cream merupakan produk beku hasil olahan susu, krim dan kombinasi 

bahan lainnya yang disukai oleh berbagai kalangan. Ice cream merupakan makanan 

yang sudah terkenal di dunia mengandung tinggi lemak dan gula tetapi tidak 

memiliki kandungan antioxidant alami (Chamchan dkk., 2017:1). Konsumsi ice 

cream mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 terjadi 

peningkatan konsumsi ice cream sebesar 67% dibanding pada tahun 1999. Namun, 

kebanyakan produk ice cream yang dijual di pasaran berupa ice cream yang 

mengandung tinggi lemak dan rendah zat besi (Marantha & Rustanti, 2014:756).  

Ice cream banyak disukai oleh berbagai macam kalangan dan karena belum 

banyak dilakukan penelitian dan belum ada inovasi dari daun semanggi sebagai 

olahan bahan pangan makanan ringan atau makanan penutup. Maka penulis tertarik 

untuk meneliti lebih spesifik mengenai daun semanggi dan membuat inovasi dari 

daun semanggi tersebut dengan membuat ice cream semanggi. 

Proses pembuatan ice cream berbahan daun semanggi ini cukup mudah, 

sama seperti membuat ice cream pada umumnya hanya saja penulis menambahkan 

daun semanggi yang di-blender dengan susu kemudian disaring dan dimasak diatas 

api sedang bersama heavy cream dan kuning telur yang telah diaduk bersama gula. 

Setelah penulis melakukan eksperimen, penulis melakukan uji organoleptik guna 

mengetahui penerimaan masyarakat terhadap ice cream daun semanggi. Pembuatan 

ice cream daun semanggi ini dibagi menjadi dua perlakuan yaitu perlakuan dengan 

menggunakan daun semanggi segar dan daun semanggi yang dikukus. Setelah 

penulis melakukan uji organoleptik, penulis menguji nilai gizi yang terkandung 
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dalam ice cream daun semanggi. Uji lab ini akan dilakukan di Laboratorium 

Biochem yang berlokasi di Jalan Sulawesi No. 36 Ngagel, Wonokromo, Surabaya. 

Sebelum penulis melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terdapat penelitian 

terdahulu dengan topik yang sama yang dapat dijadikan sebagai referensi. Adapun 

pembahasannya sebagai berikut: 

Tabel 1.1     Penelitian Terdahulu 

Sumber: Data Diolah (2017)  

No Uraian Peneliti 1 Peneliti 2 Peneliti 3 

1 Judul Aktifitas 

Antioksidan dan 

Komponen Bioaktif 

Semanggi Air 

(Marsilea Crenata) 

Eficacy of Water 

Clover Extract 

(Marsilea Crenata) 

Againts Blood 

Estrogen, 

Progesteron 

Balance, Blood 

Calcium Levels, and 

Impact on Dense of 

Bone Tissue of Rat 

(Rattus Novergicus) 

Kandungan Gizi, Sifat 

Fisik, dan Tingkat 

Penerimaan Es Krim 

Kacang Hijau dengan 

Penambahan Spirulina 

2 Peneliti Nurjanah, Aulia 

Azka, dan 

Asadatun Abdullah 

Trisunuwati, Pratiwi Marantha, Hardaning 

Ausiea 

3. Tahun 2012 2017 2014 

4. Persamaan 1. Menggunakan 

metode 

penelitian 

eksperimental 

2. Subyek yang 

diteliti adalah 

semanggi. 

1. Menggunakan 

metode 

penelitian 

eksperimen. 

2. Membahas daun 

semanggi. 

1. Menggunakan metode 

penelitian 

ekperimental. 

2. Penelitian yang 

digunakan merupakan 

penelitian food 

production. 

3. Penelitian ditinjau dari 

nilai gizi. 

4. Menggunakan metode 

kuantitatif. 

5. Obyek penelitian yang 

digunakan adalah ice 

cream. 

5. Perbedaan 1. Obyek 

penelitian yang 

digunakan 

adalah aktifitas 

antioksidan dan 

komponen 

bioaktif daun 

semanggi. 

2. Menggunakan 

hasil uji 

proksimat. 

1. Menggunakan 

statistical 

analisi. 

2. Obyek 

penelitian yang 

digunakan 

adalah darah 

dan tikus putih. 

3. Jenis penelitian 

kualitatif. 

1. Subyek penelitian 

yang digunakan 

adalah spirulina 

2. Menggunakan uji 

hedonik untuk 

mengetahui 

penerimaan ice 

cream. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pengolahan daun semanggi untuk membuat kreasi ice 

cream dari daun semanggi? 

2. Bagaimana cara membuat  ice cream dari daun semanggi? 

3. Bagaimana tampilan, rasa, warna, aroma, tekstur dari ice cream daun 

semanggi? 

4. Bagaimana minat responden uji organoleptik terhadap ice cream daun 

semanggi? 

5. Bagaimana kandungan gizi dari ice cream daun semanggi? 

6. Bagaimana cara memasarkan ice cream daun semanggi kepada konsumen? 

 

1.3       Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui cara mengolah daun semanggi untuk dijadikan ice 

cream. 

2. Untuk mengetahui cara membuat kreasi ice cream dari daun semanggi. 

3. Untuk mengetahui tampilan, rasa warna, aroma dan tekstur dari ice cream 

daun semanggi. 

4. Untuk mengetahui minat responden uji organoleptik terhadap ice cream 

daun semanggi. 
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5. Untuk mengetahui kandungan gizi yang terkandung di dalam ice cream daun 

semanggi. 

6. Untuk mengetahui cara memasarkan ice cream daun semanggi kepada 

konsumen. 

 

1.4       Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Dalam pembuatan ice cream semanggi ada beberapa spesifikasi produk 

yang diharapkan oleh penulis, diantaranya sebagai berikut: 

1. Bahan yang digunakan dalam pembuatan ice cream daun semanggi 

merupakan bahan-bahan yang berkualitas. Bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian terdiri dari, susu, krim, gula pasir, telur, dan daun 

semanggi. 

2. Mempunyai tekstur ice cream yang lembut sehingga terasa enak saat 

dimakan. Rasa ice cream yang enak sesuai dengan lidah responden yang 

nantinya akan diteliti lewat uji organoleptik dengan memberikan tester dan 

kuesioner kepada responden.  

3. Mempunyai warna dan tampilan ice cream yang menarik agar masyarakat 

tertarik untuk mencoba ice cream daun semanggi. 

4. Mempunyai kandungan gizi yang baik sehingga dapat bermanfaat bagi 

konsumen. Menurut penelitian, daun semanggi memilik kandungan 

antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh. 

  



 

6 
 

1.5       Pentingnya Pengembangan  

1. Daun semanggi merupakan tumbuhan yang banyak ditemukan di pulau 

Jawa. Pada bidang kuliner daun semanggi masih kurang dikembangkan. Di 

kota Surabaya daun semanggi hanya diolah untuk dijadikan  pecel 

semanggi. Dengan adanya pengembangan daun semanggi yang 

diinovasikan menjadi ice cream, penulis berharap masyarakat kota 

Surabaya mempunyai makanan khas baru selain pecel semanggi yaitu ice 

cream daun semanggi. 

2. Menurut penelitian, daun semanggi mempunyai banyak manfaat salah 

satunya yaitu memiliki kandungan antioksidan. Dengan diolah menjadi ice 

cream, masyarakat juga dapat menikmati manfaat yang terkandung dalam 

daun semanggi tersebut.  

3. Bagi penulis, penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat kelulusan 

Sarjana Pariwisata Strata satu di Universitas Ciputra peminatan Culinary 

Business. 

4. Bagi Universitas Ciputra, hasil penelitian diharapkan dapat menambah data 

kepustakaan dan bahan referensi maupun pembelajaran untuk penelitian 

selanjutnya. 

5. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pembaca dan sebagai sumber informasi mengenai pembuatan ice cream 

berbahan daun semanggi. 
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1.6       Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan  

Asumsi penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Daun semanggi memiliki aktivitas antioksidan paling tinggi yaitu sebesar 

634,73 ppm sehingga daun semanggi dapat dikembangkan dalam industri 

pangan maupun farmasi (Nurjanah, Azka, & Abdullah, 2012:157) 

2. Daun semanggi diasumsikan memiliki kandungan protein yang menjadi 

sumber asam amino yang berfungsi sebagai bahan dasar pembentukan sel-

sel dan jaringan dalam tubuh. 

Dalam pengembangan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan di 

antaranya sebagai berikut: 

1. Kemampuan penulis dalam mengelolah daun semanggi menjadi ice cream 

masih terbatas karena sebelumnya belum ada penelitian tentang ice cream 

semanggi. 

2. Keterbatasannya peralatan yang dimiliki oleh penulis untuk membuat ice 

cream.  

 

1.7      Definisi Istilah 

Adapun definisi istilah yang berkaitan dengan judul laporan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Ice cream sesuai namanya memiliki rasa krim yang kuat proses 

pembuatannya diaduk secara cepat dan kuat dengan menggunakan mesin 

dan didinginkan dengan suhu minus 20 hingga 12 derajat celcius yang 

membuat ice cream terasa tajam di lidah (Adrian, 2015).  
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2. Daun Semanggi adalah jenis tumbuhan paku-pakuan yang tersusun dari 

empat kelopak anak daun yang berhadapan. Daun semanggi banyak 

ditemukan di daerah Jawa biasanya tumbuh di pematang sawah, danau, 

kolam, rawa, dan sungai. 

3. Nilai Gizi adalah unsur yang terkandung di dalam makanan, yang dimana 

unsur-unsur itu dapat memberikan suatu manfaat bagi tubuh yang ketika 

mengkonsumsinya dapat menjadi sehat. 

4. Uji Organoleptik adalah pengujian menggunakan indera manusia sebagai 

alat utama untuk menilai mutu produk. Penelitian menggunakan alat indera 

ini meliputi spesifikasi mutu kenampakan, bau, rasa, dan tekstur serta 

beberapa faktor lain yang diperlukan untuk menilai produk tersebut. 

 

1.8      Sistematika Penulisan 

Penulis menggunakan sistematika penulisan yang telah ditentukan oleh 

Universitas Ciputra, Peminatan Culinary Business sebagai pelaksana lembaga 

pendidikan, dimana penulis melaksanakan tugas penelitian ini guna memperolah 

gelar Sarjana Strata satu Pariwisata. Sistematika yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

Bab I yaitu pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan pengembangan, spesifikasi produk yang diharapkan, pentingnya 

pengembangan, asumsi dan keterbatasan pengembangan, definisi istilah, dan 

sistematika penulisan.  
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Lalu dilanjutkan dengan Bab II yang berisikan tentang penjelasan setiap sub 

bab yang diambil dari kutipan buku atau jurnal yang berhubungan dengan 

penelitian. Pada bab II ini yang dibahas adalah tinjauan daun semanggi beserta 

manfaat dan nilai gizinya, tinjauan susu berserta manfaat dan nilai gizinya, tinjauan 

gula pasir beserta manfaat dan nilai gizinya, tinjauan telur beserta manfaat dan nilai 

gizinya, tinjauan krim beserta manfaat dan nilai gizinya, tinjauan ice cream, 

perbedaan ice cream, gelato, dan sorbet, dan yang terakhir adalah cara membuat 

ice cream pada umumnya. 

Setelah itu dilanjutkan pada Bab III, bab ini berisikan tentang metode-

metode yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh hasil 

penelitian. Sub bab ini terdiri dari metode pengembangan, prosedur pengembangan, 

bahan dan peralatan penelitian, desain uji coba, subyek uji coba, jenis data, 

pengumpulan data, teknis analisis data, metode eksperimen, metode observasi, uji 

laboratorium, uji organoleptik dan statistik deskriptif. 

Bab IV berisikan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan 

metode-metode yang sudah digunakan oleh penulis sesuai dengan perencanaan 

penelitian yang telah ditulis dalam Bab III. 

Bab V yaitu Penutup. Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian 

serta saran pemanfaatan, deseminasi dan pengembangan produk lebih lanjut. Lalu 

dilanjutkan dengan Daftar Pustaka yang berisikan judul-judul buku, jurnal, atau 

artikel yang terkait dalam penelitian. 
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Lembar terakhir adalah lampiran berisikan hasil organoleptik yang telah 

dibagikan ke seluruh responden, hasil rekapitulasi data uji organoleptik dan hasil 

uji laboratorium. 

 


