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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Moringa oleifera atau lebih dikenal dengan nama daun kelor, merupakan 

tanaman yang khasiatnya terdapat pada semua bagian baik daun, batang, akar, 

maupun biji. Tanaman kelor dikenal sebagai Miracle tree dan Mother’s Best 

Friend oleh karena kandungan nutrisinya yang cukup tinggi dan sifat 

fungsionalnya bagi kesehatan. Daun kelor sangat kaya akan nutrisi, diantaranya 

kalsium, besi, protein, vitamin A, vitamin B dan vitamin C (Aminah, dkk., 

2015:35-37). Masyarakat Indonesia mengenal tanaman kelor sebagai tanaman 

yang kaya akan manfaat khususnya dibidang kesehatan. Namun di Indonesia, 

pengolahan kelor hanya sebatas salah satu menu sayuran.  

Sayuran bukanlah makanan yang digemari oleh kebanyakan masyarakat di 

Indonesia, sedangkan sayuran merupakan komponen penting dalam pemenuhan 

kebutuhan gizi, dan pada kenyataannya jumlah masyarakat yang mengkonsumsi 

sayuran sangatlah rendah. Badan Kesehatan Dunia (WHO) serta Badan Pangan 

dan Pertanian Dunia (FAO) menyarankan sayur dan buah dikonsumsi minimal 

400 gram per hari. Tapi rata-rata orang Indonesia baru mengonsumsi 57,7 gram 

sayur. Adapun Riset Kesehatan Dasar 2013 mencatat 93,5 persen penduduk 

Indonesia kurang makan sayur dan buah (Alfiyah, 2017). 
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Sayuran pada umumnya hanya dikonsumsi sebagai makanan tambahan 

ketika seseorang memenuhi kebutuhan pokok pangannya, cara mengkonsumsinya 

pun biasanya hanya ditumis, dibuat sebagai sup, ataupun dimakan mentah. 

Menurut Aminah, dkk., (2015:36) pemanfaatan kelor masih belum banyak 

diketahui, umumnya hanya dikenal sebagai salah satu menu sayuran, hal tersebut 

mendukung kenyataan bahwa sayuran kurang bervariasi dalam pemanfaatannya. 

Namun jika dikembangkan lebih lanjut, sayuran dapat diinovasikan menjadi 

olahan lain. Kurangnya minat masyarakat dalam mengkonsumsi sayuran dapat 

diatasi dengan adanya inovasi dalam pengolahan sayuran menjadi makanan yang 

sedang menjadi tren. Inovasi tersebut dapat berupa pengolahan sayuran menjadi 

cake, cookies, pudding, dan nugget. 

Menurut Euromonitor, walaupun konsumsi per kapita dari es krim rendah, 

pasarnya di Indonesia sangat besar secara ukuran, mencapai 158 juta liter dan 

terbesar di Asia Tenggara. Ini lantaran jumlah penduduk Indonesia yang besar. 

Proyeksinya, hingga tahun 2018 pertumbuhan pasar es krim mencapai 240 juta 

liter atau rata-rata tumbuh 8,75% (Marketeers.com, 2015). Dengan adanya pasar 

yang tinggi peneliti memilih es krim sebagai inovasi metode pengolahan sayuran 

yang baru sehingga konsumsi sayuran dapat mengikuti tren. Peneliti memilih es 

krim daun kelor sebagai bahan penelitian karena produk tersebut belum ada 

sebelumnya, dan juga bahan tersebut mudah didapatkan serta kaya akan manfaat. 

Pengembangan dari olahan daun kelor menjadi es krim dapat menjadi media 

untuk menarik masyarakat agar masyarakat tidak bosan mengkonsumsi olahan 

daun kelor yang pada umumnya hanya sebagai salah satu menu sayuran namun 
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juga sebagai camilan manis yang kaya akan gizi dan nutrisi. Dengan adanya 

pengembangan produk yang inovatif, maka akan muncul produk yang memiliki 

nilai jual tinggi dan dapat menambah lahan bisnis. 

Alasan peneliti menggunakan daun kelor untuk es krim dalam penelitian 

ini yakni karena daun kelor memiliki berbagai macam manfaat dalam bidang 

kesehatan, peneliti juga ingin lebih memperkenalkan daun kelor kepada 

masyarakat dan juga menambah variasi produk olahan makanan yang salah 

satunya adalah menambah varian rasa es krim yang belum ada sebelumnya yaitu 

rasa daun kelor. Daun kelor juga memiliki harga yang murah dan mudah 

didapatkan. Fungsi utama daun kelor dalam penelitian ini yaitu untuk 

menonjolkan warna dari daun kelor, meningkatkan kandungan gizi es krim, dan 

menambahkan kandungan gizi yang tidak terkandung dalam es krim seperti serat 

dengan menambahkan daun kelor. 

Sebelum peneliti melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terdapat beberapa 

penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang dapat dijadikan sebagai 

referensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut:  

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 
1 Judul               : Pemanfaatan Daging Kluwek (Pangium edule) dalam Pembuatan Ice 

Cream Ditinjau dari Nilai Gizi dan Uji Organoleptik 

Ditulis Oleh    : Sutanto, Karisa Riawan 

Publikasi         : 2017 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan metode penelitian 

kualitatif. 

2. Menggunakan metode prosedur dan 

pengumpulan data simple random 

sampling. 

3. Obyek penelitian yang digunakan 

adalah es krim. 

4. Penelitian dilakukan ditinjau dari 

nilai gizi dan uji organoleptik. 

1. Subyek penelitian yang digunakan 

adalah daging kluwek. 

2. Menggunakan populasi dan sampel 

perumahan Kutisari Indah Barat dan 

Universitas Ciputra. 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
2 Judul              : Pemanfaatan Tepung Albedo Durian Sebagai Pengganti Cornstarch 

dalam Pembuatan Ice Cream Ditinjau dari Kandungan Pektin, Gizi, dan 

Organoleptik 

Ditulis Oleh   : Grasielda, Ivana 

Publikasi        : 2017 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan metode penelitian 

kualitatif. 

2. Menggunakan metode prosedur 

dan pengumpulan data simple 

random sampling. 

3. Obyek penelitian yang digunakan 

adalah es krim. 

4. Peneliti dilakukan ditinjau dari 

kandungan gizi dan organoleptik. 

1. Subyek penelitian yang digunakan adalah 

tepung albedo sebagai pengganti 

cornstarch. 

2. Menggunakan populasi dan sampel di 

sekitar perumahan Wonorejo Permai, 

Universitas Ciputra, dan Bukit Darmo 

Boulevard. 

3. Peneliti meninjau kandungan pektin. 

3 Judul              : Kreasi Oat dan Wijen Hitam Sebagai Pengganti Susu Sapi dalam 

Pembuatan Es Krim 

Ditulis Oleh   : Sudarji, Jessica Lolita 

Publikasi        : 2017 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan metode penelitian 

kualitatif. 

2. Obyek penelitian yang digunakan 

adalah es krim. 

1. Subyek penelitian yang digunakan adalah 

oat dan wijen hitam sebagai pengganti 

susu sapi. 

2. Menggunakan metode prosedur dan 

pengumpulan data purposive sampling. 

4 Judul              : Pengaruh Jumlah Susu Skim dan Daun Kelor (Moringa oleifera) 

Terhadap Sifat Organoleptik dan Kecepatan Meleleh Es Krim 

Ditulis Oleh   : Wijayanti, Sandya Sari dan Ismawati, Rita 

Publikasi        : 2016 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan uji organoleptik 

sebagai teknik analisis data. 

2. Obyek penelitian yang digunakan 

adalah es krim. 

3. Variabel dalam penelitian ini 

menggunakan daun kelor. 

1. Variabel pada penelitian ini menggunakan 

susu skim. 

2. Bahan pembuatan es krim daun kelor 

meliputi gelatin, CMC, dan air. 

3. Peneliti meneliti kecepatan meleleh es 

krim. 

4. Menggunakan metode penelitian 

kuantitatif. 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara mengolah es krim dengan daun kelor? 
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2. Bagaimana tampilan, rasa, warna, aroma, tekstur, dan minat dari 

responden (uji organoleptik) pada es krim daun kelor? 

3. Bagaimana kandungan gizi dari es krim daun kelor? 

4. Bagaimana minat responden pada es krim daun kelor? 

5. Bagaimana cara menjual es krim daun kelor? 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui cara mengolah es krim dengan daun kelor sehingga 

memiliki tekstur, bentuk, dan rasa yang cocok. 

2. Untuk mengetahui minat responden tentang penampilan, rasa, warna, 

aroma, dan tekstur (uji organoleptik) eksperimen es krim daun kelor.  

3. Untuk mengetahui kandungan gizi yang terkandung di dalam es krim 

daun kelor. 

4. Untuk mengetahui minat responden terhadap es krim daun kelor. 

5. Untuk mengetahui bagaimana cara menjual es krim daun kelor. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Es krim daun kelor 

a. Aroma 

Diharapkan bau langu dari daun kelor hilang karena telah melewati 

proses pengolahan sehingga aroma yang dihasilkan adalah aroma yang 



6 

 

wangi. Menurut www.kompasiana.com (2011) daun kelor memiliki 

bau yang langu saat masih mentah, namun ketika sudah di masak 

aroma langu akan hilang. 

b. Rasa 

Diharapkan es krim daun kelor memiliki rasa khas daun kelor yang 

manis dan gurih. 

c. Warna 

Diharapkan es krim daun kelor memiliki warna hijau tua daun yang 

alami dan pekat sehingga penampilannya menarik dan menggugah 

selera konsumen. 

d. Kandungan gizi 

Diharapkan es krim daun kelor memiliki kandungan gizi yang lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan es krim pada umumnya dimana hal 

tersebut didukung dengan kandungan nutrisi pada daun kelor yang 

cukup tinggi. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya mengkonsumsi 

sayuran merupakan salah satu alasan penting adanya pengembangan 

produk ini. Dengan mengikuti tren makanan yang digemari masyarakat, 

tingkat mengkonsumsi sayuran dapat ditingkatkan secara tidak langsung 

yaitu adanya konsumsi sayuran dalam produk ini yaitu es krim. Adanya 

pengembangan dalam produk ini tak hanya meningkatkan jumlah 
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kandungan nutrisi dan gizi dalam produk es krim, juga meningkatkan 

minat masyarakat dalam mengkonsumsi sayuran. 

2.   Kandungan gizi yang tinggi pada daun kelor jika dibandingkan dengan 

bahan tambahan pada es krim lainnya merupakan salah satu alasan 

pentingnya pengembangan produk es krim daun kelor. Dengan 

dilakukannya pengembangan produk es krim daun kelor, peneliti dapat 

memuaskan kebutuhan pangan masyarakat dalam sisi kenikmatan dan juga 

kesehatan. 

 

1.6   Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1. Dalam penelitian ini, es krim daun kelor dikembangkan dengan adanya 

beberapa asumsi, yaitu: 

a. Penelitian tentang peran daun kelor sebagai pengawet alami mulai 

banyak dilakukan yang bertujuan untuk memperpanjang umur simpan 

produk pangan segar selain berkontribusi terhadap rasa dan aroma 

pada produk olahan. Komponen bioaktif yang cukup tinggi, seperti 

asam askorbat, karotenoid, dan senyawa phenolic sangat berperan 

dalam memperpanjang masa simpan produk (Muthukumar dalam 

Aminah, dkk., 2015:38). Adanya teori tersebut peneliti 

mengasumsikan bahwa daun kelor dapat menjadi pengawet alami bagi 

produk es krim. 
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b. Es krim daun kelor diasumsikan memiliki rasa yang agak pahit, tetapi 

rasa pahit dari daun kelor akan hilang jika kelor sering dipanen secara 

berkala untuk dikonsumsi (Aminah, dkk., 2015:37). 

c. Es krim daun kelor diasumsikan memiliki kandungan protein, 

potassium, kalsium, vitamin A, dan vitamin C yang lebih tinggi dari es 

krim biasa berdasarkan teori yang sudah tertulis di latar belakang. 

2. Dalam pengembangan es krim daun kelor terdapat beberapa keterbatasan 

yaitu, rasa pahit dari kurang tepatnya pengolahan daun kelor akan 

membatasi minat responden dan konsumen dalam menikmati produk es 

krim daun kelor. 

 

1.7 Definisi Istilah 

1. Daun Kelor 

 Tanaman kelor adalah perdu dengan tinggi sampai 10 meter, berbatang 

lunak dan rapuh, dengan daun sebesar ujung jari berbentuk bulat telur dan 

tersusun majemuk. 

2. Susu Sapi 

Susu sapi merupakan bahan utama dalam pembuatan es krim yaitu untuk 

memberikan bentuk, menambah rasa, melembutkan tekstur, memperlambat 

pencairan, dan mempertahankan mutu dalam penyimpanan karena 

menahan pengkristalan adonan es krim. 
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3. Gula Pasir 

Gula berfungsi sebagai bahan pemanis, penentu struktur es krim, dan 

bahan pengawet alami. 

4. Telur 

Telur merupakan pengental dan stabilizer alami dalam pembuatan es krim. 

5. Krim 

Krim yang digunakan dalam penelitian ini adalah whipping cream karena 

karakteristik dan fungsinya yang sesuai dengan kebutuhan pembuatan 

produk es krim daun kelor. 

6. Es Krim 

Es krim merupakan sejenis makanan semi padat yang dibuat dengan 

pembekuan campuran susu, lemak hewani, gula, dan dengan atau tanpa 

bahan makanan lain. 

7. Serat 

Serat merupakan bagian dari tumbuhan yang tersusun dari karbohidrat, 

memilik sifat resistan terhadap proses pencernaan dan penyerapan di usus 

halus manusia, serta mengalami fermentasi sebagian atau keseluruhan di 

usus besar. Serat merupakan kandungan gizi yang baik bagi pencernaan 

dan kadarnya dalam daun kelor lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

sayuran lain. 

8. Lemak 

Lemak tersusun dari atom-atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Struktur 

molekul dari lemak mengandung gugus asam lemak. 
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9. Es Krim Daun Kelor 

Es krim daun kelor merupakan kreasi es krim dengan penambahan daun 

kelor dengan harapan akan menambahkan kandungan serat ke dalam es 

krim. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

 Pada Bab I peneliti menuliskan latar belakang masalah yang mendukung 

dilakukannya penelitian mengenai es krim daun kelor, rumusan masalah 

berdasarkan latar belakang masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai dari 

rumusan masalah, spesifikasi produk yang diharapkan, argumentasi mengapa 

perlu ada pengubahan kondisi nyata pada latar belakang masalah ke kondisi ideal 

dengan melakukan pengembangan produk es krim daun kelor, asumsi yang 

menentukan karakteristik es krim daun kelor yang dihasilkan dimana asumsi 

tersebut diangkat dari teori-teori yang teruji sahih, pandangan ahli, atau data 

empiris yang relevan dengan masalah yang ingin dipecahkan menggunakan 

produk es krim daun kelor, keterbatasan pengembangan mengungkapkan 

keterbatasan dari es krim daun kelor untuk memecahkan masalah yang dihadapi, 

definisi istilah-istilah khas yang dipakai dalam pengembangan produk yang 

diinginkan, dan sistematika penulisan. 

 Bab II berisikan tentang tinjauan singkat mengenai daun kelor, susu sapi, 

gula pasir\, telur, krim, es krim secara umum, serat, lemak, dan proses pembuatan 

es krim secara umum. Tinjauan membahas manfaat dan kandungan gizi dari 

bahan yang digunakan dalam proses pembuatan es krim daun kelor, dan syarat 
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mutu es krim. Syarat mutu es krim yang digunakan oleh peneliti merupakan syarat 

mutu yang berdasarkan dari SNI (Standar Nasional Indonesia).  

 Pada Bab III peneliti menuliskan model pengembangan yang digunakan 

yaitu model prosedural dimana pengembangan penelitian ini dilakukan sesuai 

dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan untuk menghasilkan produk, 

prosedur pengembangan, uji coba produk yang bertujuan untuk mengumpulkan 

data yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menetapkan tingkat efektivitas, 

efisiensi, dan atau daya tarik dari produk yang dihasilkan. 

 Pada Bab IV peneliti menuliskan hasil pengembangan, pada bab ini akan 

disajikan data hasil uji coba yang dilakukan terhadap es krim daun kelor, analisis 

data yang dihasilkan berupa hasil uji organoleptik yang telah dilakukan ditinjau 

dari segi rasa, warna, bentuk, aroma, dan tekstur, dan juga hasil uji laboratorium 

dari es krim vanilla dan es krim daun kelor. Pada Bab V peneliti menuliskan 

penutup yang berisi pembahasan mengenai kajian produk yang telah dihasilkan 

yaitu es krim daun kelor, saran pemanfaatan, dan pengembangan es krim 

menggunakan pasta daun kelor. 


