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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Panna cotta merupakan makanan penutup yang berasal dari Italia Utara. 

Panna cotta berbentuk seperti puding yang terbuat dari krim, gula, perisa vanila, 

dan gelatin. Panna cotta memiliki rasa manis dan teksturnya lembut daripada 

puding dan cocok untuk dihidangkan untuk anak–anak yang tidak suka minum 

susu (Conte 2013:23). Di Italia, panna cotta disajikan dengan saus rasberi dan 

diletakkan di atas piring dalam keadaan dingin. Di Indonesia, rasberi sulit 

ditemukan dan harganya terbilang cukup mahal sehingga panna cotta disajikan 

dengan topping lainnya seperti oreo, sereal atau saus stroberi yang diletakkan di 

dalam jar. 

Menurut thekitchn.com (2013) panna cotta merupakan makanan penutup 

yang sempurna karena panna cotta mudah dan cepat dibuat, memakai bahan yang 

sedikit, egg-free dan gluten-free. Selain itu panna cotta juga bisa dikreasikan 

dengan menambahkan berbagai rasa seperti coklat, taro, kopi, caramel, greentea 

dan lain lain. 

Berdasarkan data pada entrepreneur.bisnis.com (2014), Kreme Pattisserie 

merupakan online shop yang menjual panna cotta. Kreme Pattiserie dapat menjual 

120 cup panna cotta di Surabaya setiap pekan. Panna cotta diminati karena 
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memiliki tekstur lembut, rasa krim yang manis, dan kreasi saus yang menggugah 

selera. Hal itu menunjukkan bahwa panna cotta cukup diminati oleh masyarakat. 

Selain itu panna cotta juga memiliki banyak manfaat yang baik dan bisa 

dikonsumsi oleh semua orang karena disajikan dari beberapa bahan dasar yang 

sehat (kulinen.com, 2014). Berdasarkan hal tersebut dan beberapa fakta di atas 

menjadikan dasar bagi peneliti untuk memilih panna cotta sebagai obyek 

penelitian yang menarik. Peneliti juga melakukan inovasi pada panna cotta 

dengan menggunakan gula kurma sebagai pengganti gula pasir dimana belum 

terdapat penelitian sebelumnya yang meneliti tentang panna cotta dengan 

menggunakan gula kurma. 

Kurma (Phoenix dactylifera) sendiri merupakan buah yang cukup terkenal 

di Indonesia. Kurma banyak tumbuh di Timur Tengah dan Afrika Utara. Menurut 

Nwanekezi, dkk., (2015:1), kurma memiliki rasa manis dan fleshy mouth feel atau 

sebuah istilah yang menggambarkan kesan lezat di mulut. 

Menurut El-Sharnouby, dkk., (2014:1), kurma dibagi menjadi tiga tahap 

yaitu Khalal, Rutab dan Tamr. Khalal adalah tahap di mana kurma belum matang, 

memiliki tekstur yang keras dan berwarna kuning atau merah atau merah muda. 

Rutab tahap di mana kurma menjadi lebih lunak. Tamr merupakan tahap di mana 

kurma sudah matang dan merupakan waktu yang tepat untuk dipanen. Peneliti 

akan menggunakan kurma tahap Tamr sebagai gula kurma. 

BPS mengumumkan data kenaikan impor kurma sebesar 49,3% di April 

2017 dibanding tiga bulan sebelumnya. Data BPS menunjukkan nilai impor kurma 

Indonesia pada April 2017 tercatat sebesar 8,63 juta kilogram. Sepanjang Januari-

http://www.kulinen.com/
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April 2017 Indonesia telah mengimpor kurma sebanyak 20,57 juta dari Tunisia 

(liputan6.com, 2017). Data tersebut menunjukkan bahwa kurma sangat diminati 

oleh orang Indonesia khususnya pada saat bulan puasa. Orang Indonesia hanya 

memakan kurma tanpa diolah, padahal kurma dapat diolah menjadi berbagai 

macam makanan dan minuman yang enak. 

Menurut Primurdia (2014:99) kurma merupakan sumber terbaik serat dan 

beberapa mineral penting seperti besi, potasium, selenium, kalsium dan vitamin 

seperti vitamin C, B1, B2, A, riboflavin dan niasin, tetapi rendah dalam lemak dan 

protein, selain itu juga mengandung senyawa antioksidan. Menurut El-Sharnoby, 

dkk., (2014:1) kurma jenis Tamr mengandung kelembaban 10% hingga 22%, gula 

total 62% hingga 75%, protein 2,2% hingga 2,7%, serat 5% hingga 8%, lemak 

0,4% hingga 0,7%, debu 3,5% hingga 4,2% dan total keasaman 0,06% hingga 

0,20%. Menurut Prapasuwannakul, dkk., (2017:5) mengatakan bahwa tingkat gula 

yang tinggi pada kurma memungkinkan kurma menjadi pengganti gula. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin menggunakan kurma 

sebagai pemanis dan pengganti gula pada panna cotta. Alasan peneliti 

menggunakan buah kurma dikarenakan peneliti ingin memperkenalkan olahan 

buah kurma sebagai pemanis pengganti gula. Fungsi utama buah kurma dalam 

penelitian ini yaitu untuk membuktikan bahwa panna cotta gula kurma memiliki 

kandungan gula total yang lebih rendah dari pada panna cotta yang menggunakan 

gula pasir. 

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang peneliti pakai 

sebagai referensi. Ada pun pembahasannya sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

1 Judul               :  The Use of Date Flesh as Sugar Substitute in Cracker 

Ditulis Oleh    :  Prapasuwannakul, dkk. 

Publikasi         :  2017 

Persamaan Perbedaan 

1. Subyek penelitian yang 

digunakan adalah gula kurma. 

2. Penelitian dilakukan ditinjau 

dari uji organoleptik. 

1. Obyek penelitian yang digunakan 

adalah biskuit. 

2.   Dipotong kecil dan tidak di oven 

2 

 

 

 

Judul               :  Effect of Substitution of Sucrose with Date Palm 

Ditulis Oleh    :  Nwanekezi, dkk. 

Publikasi         :  2015 

Persamaan Perbedaan 

1. Subyek penelitian yang 

digunakan adalah gula 

kurma. 

2. Penelitian dilakukan ditinjau 

dari uji organoleptik. 

1. Obyek penelitian yang digunakan 

adalah roti. 

2. Di oven selama 8 jam dengan          

suhu 65°C 

3 Judul               :  Effect of Substituting Sugar with Date Palm Pulp Meal 

on the Pyhsicochemical, Organoleptic and Storage 

Properties  of Bread 

Ditulis Oleh    :  Obiegbuna, dkk. 

Publikasi         :  2013 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. 

2. Subyek penelitian yang 

digunakan adalah gula 

kurma. 

3. Peneliti dilakukan ditinjau 

oleh uji organoleptik. 

1. Obyek penelitian yang digunakan 

adalah roti. 

2. Suhu yang digunakan 46°C selama 

8 jam. 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana proses pembuatan gula kurma? 

2. Bagaimana proses pembuatan panna cotta gula kurma? 
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3. Bagaimana warna, aroma, rasa, dan tekstur pada panna cotta gula 

kurma? 

4. Bagaimana kandungan gula total pada panna cotta gula kurma? 

5. Bagaimana minat panelis terhadap panna cotta gula kurma? 

6. Bagaimana cara memasarkan panna cotta gula kurma agar diterima 

konsumen? 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui proses pembuatan gula kurma. 

2. Untuk mengetahui proses pembuatan panna cotta gula kurma. 

3. Untuk mengetahui warna, aroma, rasa, dan tekstur panna cotta gula 

kurma. 

4. Untuk mengetahui kandungan gula total yang terkandung di dalam panna 

cotta gula kurma. 

5. Untuk mengetahui minat panelis terhadap panna cotta gula kurma. 

6. Untuk mengetahui cara memasarkan panna cotta gula kurma agar diterima 

konsumen. 
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1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Warna 

Diharapkan panna cotta memiliki warna coklat sedikit karena gula kurma 

berwarna coklat.  

2. Aroma 

Diharapkan panna cotta memiliki aroma whipping cream yang lebih 

mendominan. 

3. Rasa 

Diharapkan panna cotta memiliki rasa manis khas kurma.   

4. Tekstur 

 Diharapkan panna cotta memiliki tekstur yang lembut dan creamy. 

      

1.5 Pentingnya Pengembangan 

 Peneliti ingin mengenalkan gula kurma kepada masyarakat sebagai 

pengganti gula alami, karena kandungan gula pada kurma lebih sedikit 

dibandingkan dengan gula pasir. Dengan dilakukannya pengembangan dari gula 

kurma, peneliti dapat memuaskan kebutuhan pangan masyarakat dalam gizi 

kesehatan terutama bagi para pencinta panna cotta yang peduli dengan kesehatan. 

 

1.6  Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1. Dalam penelitian ini, panna cotta gula kurma dikembangkan dengan 

adanya beberapa asumsi, yaitu: 
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a. Kurma sebagai gula kurma sudah mulai banyak digunakan untuk 

menggantikan rasa manis dari gula pasir. Kurma juga diasumsikan 

dapat menekan kandungan gula. Menurut Amir (2017:49) dibuktikan 

bahwa gula kurma dapat menekan kandungan gula sehingga dapat di 

konsumsi oleh penderita diabetes. 

b. Panna cotta gula kurma diasumsikan memiliki warna coklat 

dikarenakan gula kurma berwarna coklat. 

2. Dalam pengembangan panna cotta gula kurma terdapat warna coklat dan 

kurang tepatnya pengolahan panna cotta gula kurma membatasi minat 

panelis dan konsumen dalam menikmati produk panna cotta gula kurma. 

 

1.7 Definisi Istilah 

1. Panna cotta 

 Panna cotta merupakan makanan penutup dari Italia dan berbentuk seperti 

puding. 

2. Kurma 

 Buah yang digunakan untuk membuat gula kurma. Kurma memiliki rasa 

manis. 

3. Gula kurma 

 Gula yang terbuat dari buah kurma yang dikeringkan. 

4. Panna cotta gula kurma 

 Panna cotta yang dibuat dengan gula kurma sehingga memiliki warna 

coklat dan rasa manis khas kurma. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

 BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini peneliti menuliskan latar belakang 

masalah yang mendukung peneliti dalam melakukan penelitian mengenai panna 

cotta gula kurma, menuliskan rumusan masalah berdasarkan latar belakang 

masalah, menuliskan tujuan yang ingin dicapai dari rumusan masalah, menuliskan 

gambaran secara lengkap mengenai karakteristik panna cotta gula kurma, 

menuliskan alasan pentingnya pengembangan, menuliskan asumsi dan 

keterbatasan dalam penelitian ini, menuliskan definisi istilah-istilah khas yang 

dipakai dalam penelitian ini dan menuliskan cara pengorganisasian keseluruhan 

tugas akhir. 

 BAB II KAJIAN PUSTAKA, pada bab ini peneliti menuliskan tinjauan 

singkat mengenai buah kurma berserta manfaat dan kandungan gizinya, 

menuliskan tinjauan singkat mengenai gelatin beserta manfaat dan kandungan 

gizinya, menuliskan tinjauan singkat mengenai perisa vanila, beserta manfaat dan 

kandungan gizinya, menuliskan tinjauan singkat mengenai krim, beserta jenis 

krim dan kandungan gizinya, menuliskan tinjauan singkat mengenai panna cotta 

dan kandungan gizinya, menuliskan tinjauan gula total, menuliskan proses 

pembuatan panna cotta secara umum, dan peneliti menuliskan strategi pemasaran 

yang akan dipakai yaitu 8P. 

 BAB III METODE PENGEMBANGAN, pada bab ini peneliti 

menjelaskan model pengembangan yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu  

model prosedural yang bersifat deskriptif, peneliti mendeskripsikan langkah-

langkah untuk melakukan penelitian. Peneliti juga menjelaskan mengenai 
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prosedur pengembangan yang terdiri atas: bahan penelitian, peralatan penelitian, 

waktu penelitian, tempat penelitian dan proses pembuatan panna cotta gula 

kurma. Peneliti juga melakukan uji coba produk yang menjelaskan mengenai 

desain uji coba, subyek uji coba, jenis data, instrumen pengumpulan data dan 

teknik analisis data dalam penelitian ini. 

 BAB IV HASIL PENGEMBANGAN, pada bab ini peneliti menjelaskan 

mengenai hasil penelitian dan pembuatan gula kurma dan panna cotta gula kurma. 

Peneliti juga menjelaskan mengenai hasil uji organoleptik, hasil uji laboratorium, 

analisis biaya, harga jual, desain kemasan, dan strategi pemasaran dan panna cotta 

gula kurma. 

 BAB V PENUTUP, pada bab ini peneliti memberikan kesimpulan dan 

saran yang berkaitan dengan penelitian ini. 


