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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Edamame atau kedelai Jepang merupakan jenis sayuran yang dikenal khas 

Jepang dan diimpor langsung dari Jepang, padahal pada kenyataannya Indonesia 

sendiri yang melakukan ekspor edamame untuk kebutuhan internasional. 

Diungkapkan oleh direktur Mitratani, Wasis Pramono bahwa sebanyak 9.000 ton 

produksi edamame, sebesar 85% untuk kebutuhan ekspor dan hanya sebesar 15% 

untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik (Ariyanti, 2017). Minat masyarakat 

Indonesia dalam mengkonsumsi edamame dapat dikatakan rendah dilihat dari 

kebutuhan pasar domestik hanya sebesar 15%.   

Edamame sendiri mengandung sembilan asam amino esensial yang 

diperlukan tubuh dan protein yang tinggi. Edamame memiliki kadar lemak jenuh 

yang rendah, juga kaya akan serat, vitamin C dan B, serta kalsium, zat besi atau 

magnesium, dan asam folat (Rosiana dan Amareta, 2016:84). Bahkan menurut 

Samruan dkk. (2012) dalam Rosiana dan Amareta (2016:84) kedelai edamame 

mengandung komponen fitokimia yaitu isoflavon (0,1-3%), sterol (0,23-0,46%) 

dan saponin (0,12-6,16%) yang dapat menurunkan risiko penyakit stroke, jantung, 

hipertensi, diabetes dan hiperkolesterol. Peneliti melihat banyaknya kandungan gizi 

pada edamame sehingga ingin menjadikan edamame sebagai makanan yang lebih 
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diminati oleh masyarakat umum terutama karena mengandung protein yang tinggi 

dan kadar lemak jenuh yang rendah.  

Di Indonesia, konsumsi edamame belum umum, hanya dapat ditemui di 

restoran Jepang sebagai camilan yang bercita rasa gurih atau asin. Penyajian 

edamame juga hanya terbatas pada direbus kemudian dikonsumsi bijinya, ataupun 

dicampur ke dalam sup sehingga kurang menarik untuk dikonsumsi. Minat 

masyarakat dalam mengkonsumsi sayuran dapat dikatakan rendah. World Health 

Organization (WHO) yang memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia 

mengkonsumsi buah dan sayur hanya sebanyak 2,5 porsi per hari atau 34,55 kg per 

tahun. Jumlah ini jauh di bawah anjuran Food Agriculture Organization (FAO) 

untuk konsumsi buah per kapita per tahun sebanyak 73 kg (Dewi, 2015) padahal 

mengkonsumsi sayuran merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk 

kesehatan.  

Menurut SNI (1995) dalam Yuwono (2015) es krim adalah jenis makanan 

semi padat yang dibuat dengan cara pembekuan tepung es krim atau dari campuran 

susu, lemak hewani maupun nabati, gula, dengan atau tanpa bahan makanan lain 

dan bahan tambahan makanan yang diizinkan. Es krim merupakan hidangan 

penutup yang banyak diminati oleh masyarakat, tidak mengenal usia, mulai dari 

anak-anak hingga orang dewasa kebanyakan menyukai es krim. Namun es krim 

yang dijual kebanyakan mengandung protein yang rendah dengan kandungan lemak 

yang cukup tinggi yang membuat es krim menjadi hidangan yang kurang sehat 

untuk dikonsumsi.  
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Peneliti tertarik untuk menginovasikan es krim dengan penambahan 

edamame di dalamnya dengan harapan menambahkan kandungan protein dan serat, 

serta dapat mengurangi kadar lemak pada es krim. Mengkonsumsi edamame tidak 

lagi sebagai sayuran yang bercita rasa asin tetapi es krim yang diminati dan 

memiliki kandungan manfaat bagi kesehatan. 

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 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

 

 

 Peneliti 1 Peneliti 2 Peneliti 3 

Judul  Pemanfaatan Tepung 

Albedo Durian 

sebagai Pengganti 

Cornstarch dalam 

Pembuatan Ice 

Cream Ditinjau dari 

Kandungan Pektin, 

Gizi, dan Uji 

Organoleptik  

Pemanfaatan Daging 

Kluwek (Pangium 

Edule) dalam 

Pembuatan Ice Cream 

Ditinjau dari Nilai Gizi 

dan Uji Organoleptik  

Karakterisasi Es Krim 

Edamame dengan 

Variasi Jenis dan Jumlah 

Penstabil 

Peneliti Grasielda, Ivana Sutanto, Karisa Riawan Istiqomah, Windrati, dan 

Praptiningsih 

Tahun 

publikasi 

2017 2017 2017 

Persamaan  1. Menggunakan 

metode 

penelitian 

kualitatif. 

2. Obyek penelitian 

adalah es krim. 

3. Menggunakan 

metode dan 

prosedur 

pengumpulan 

data simple 

random 

sampling. 

4. Peneliti meninjau 

nilai gizi dan uji 

organoleptik. 

1. Menggunakan 

metode penelitian 

kualitatif. 

2. Obyek penelitian 

adalah es krim. 

3. Menggunakan 

metode dan 

prosedur 

pengumpulan data 

simple random 

sampling. 

4. Peneliti meninjau 

nilai gizi dan uji 

organoleptik. 

1. Menggunakan 

metode penelitian 

kualitatif. 

2. Obyek penelitian 

adalah es krim. 

3. Peneliti meninjau uji 

organoleptik. 

4. Subyek dari 

penelitian adalah 

edamame. 
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Tabel 1.1  Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Berapa jumlah edamame yang tepat sebagai bahan tambahan pada es 

krim? 

2. Bagaimana pengaruh penambahan edamame terhadap warna, aroma, 

tekstur, dan rasa pada es krim? 

3. Bagaimana kandungan gizi (lemak, protein, karbohidrat, dan serat) 

yang terdapat dalam es krim edamame? 

4. Bagaimana minat dari masyarakat terhadap es krim edamame? 

5. Bagaimana cara menjual es krim edamame? 

 

 

 

 

 Peneliti 1 Peneliti 2 Peneliti 3 

Perbedaan 1. Subyek penelitian 

adalah albedo 

durian. 

2. Populasi dan 

sampel penelitian 

adalah 

masyarakat yang 

berada  di 

Universitas 

Ciputra dan 

masyarakat di 

perumahan 

Wonorejo Permai 

dan Bukit Darmo 

Boulevard. 

1. Obyek penelitian 

adalah daging 

kluwek. 

2. Populasi dan 

sampel penelitian 

adalah 

masyarakat yang 

berada di 

Universitas 

Ciputra dan 

masyarakat di 

perumahan 

Kutisari Indah 

Barat. 

1. Meninjau variasi 

jenis dan jumlah 

penstabil. 

2. Rancangan 

percobaan 

menggunakan 

Rancangan Acak 

Lengkap dengan dua 

faktor. 
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1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui jumlah edamame yang tepat sebagai bahan tambahan 

dalam es krim. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penambahan edamame terhadap warna, 

aroma, tekstur, dan rasa pada es krim. 

3. Untuk mengetahui kandungan gizi (lemak, protein, karbohidrat, dan 

serat) yang terdapat dalam es krim edamame. 

4. Untuk mengetahui minat masyarakat terhadap es krim edamame. 

5. Untuk mengetahui cara menjual es krim edamame. 

  

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Es krim edamame 

a. Aroma  

Diharapkan memiliki aroma yang khas edamame dan diterima oleh 

masyarakat. 

b. Warna 

Diharapkan memiliki warna hijau yang alami yang tidak mencolok dan 

khas edamame serta diterima oleh masyarakat. 

c. Rasa  

Diharapkan memiliki rasa yang khas edamame dan diterima 

masyarakat. 
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d. Kandungan Gizi 

Diharapkan memiliki kandungan protein dan serat yang tinggi dan 

memiliki kandungan lemak yang lebih rendah dibandingkan dengan es 

krim vanilla. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

1. Banyaknya kandungan gizi yang terkandung dalam edamame membuat 

edamame menjadi sayuran yang dipilih oleh peneliti untuk dikembangkan 

lebih lanjut.  

2. Cara mengkonsumsi edamame yang monoton membuat masyarakat kurang 

tertarik mengkonsumsi edamame sehingga diperlukan inovasi yaitu 

ditambakan ke dalam es krim agar lebih diminati masyarakat. 

3. Minat masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi sayuran masih sangat 

rendah sehingga diperlukan cara lain untuk mengkonsumsi sayuran dengan 

menambahkannya ke dalam es krim.  

 

1.6   Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Es krim edamame diasumsikan dapat menjadi es krim yang memiliki kadar 

lemak jenuh yang rendah, hal ini dikarenakan oleh edamame yang tidak 

mengandung kolestrol dan sedikit lemak jenuh (Rosiana dan Amareta, 2016:84). 

Dari sisi rasa, edamame diasumsikan memiliki rasa manis yang disebabkan oleh 

kandungan sukrosa, rasa enak/lezat/gurih (savory) disebabkan oleh kandungan 

asam amino seperti asam glutamate.  Bau langu (beany flavor) berasal dari oksidasi 
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asam linolenik oleh enzim lipoksigenase, dan juga mengahasilkan rasa pahit 

(Rackis dkk. 1972 dalam Nirmagustina dan Rani, 2013:173). Namun dikarenakan 

kedelai mengandung isoflavon yang tinggi, zat ini akan meningkatkan kemampuan 

tubuh untuk memproduksi hormon tiroid, yang berfungsi mengontrol sistem 

metabolisme hingga suhu tubuh. Beberapa penelitian menyebutkan mengkonsumsi 

kedelai dalam jangka panjang, dapat mengakibatkan masalah tiroid, seperti 

hypothyroidism (sebuah kondisi yang ditandai oleh kenaikan berat badan dan 

keletihan) (Prevention Indonesia, 2011). 

 

1.7 Definisi Istilah 

1. Edamame: kedelai yang memiliki biji yang lebih besar, memiliki rasa yang 

lebih manis, dan tekstur yang lebih lembut dibandingkan dengan kacang 

kedelai biasa (Tjahyani dkk. 2015:512). 

2. Es krim: makanan berbahan dasar susu dan fresh cream, yang di tambah 

telur sebagai penstabil. Sebelum masuk proses pendinginan, campuran 

bahan ini juga biasa disebut dengan dasar cream custard (Chan, 2008:3). 

3. Uji Organoleptik: penilaian indera atau penilaian sensorik merupakan suatu 

cara penilaian dengan menafaatkan panca indera manusia untuk mengamati 

tekstur, warna, bentuk, aroma, rasa suatu produk makanan, minuman 

ataupun obat (Ayustaningwarno, 2014:1). 
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1.8 Sistematika Penulisan 

 Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini akan membahas latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pengembangan, spesifikasi produk 

yang diharapkan, pentingnya pengembangan, asumsi dan keterbatasan 

pengembangan, definisi istilah, dan sistematika penulisan untuk penelitian ini. 

 Bab II merupakan kajian pustaka. Dalam bab ini akan dibahas tinjauan, 

manfaat, dan kandungan dari setiap bahan yang digunakan dalam pembuatan es 

krim edamame yang merupakan teori-teori yang digunakan sebagai landasan 

peneliti dalam penelitian ini. Pada bab ini pula dibahas mengenai proses pembuatan 

es krim edamame, kandungan gizi yang terkandung pada setiap bahan dan juga 

marketing mix. Bab III berisi metode pengembangan. Dalam bab ini dibahas 

mengenai model pengembangan, prosedur pengembangan, bahan, dan peralatan 

penelitian, serta uji coba produk. 

 Bab IV berisi hasil pengembangan. Dalam bab ini akan disajikan data hasil 

uji coba yang dilakukan peneliti dalam pembuatan es krim edamame dan juga 

analisis data yang dihasilkan berupa hasil uji organoleptik yang telah dilakukan 

yang ditinjau dari segi warna, aroma, rasa, dan tekstur. Dalam bab ini juga 

dijelaskan aspek bisnis yang digunakan untuk mengembangkan produk dari analisis 

biaya, kemasan, penerimaan pasar, dan strategi pemasaran yang digunakan. 

 Bab V merupakan penutup. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai kajian 

produk yang telah dihasilkan yaitu es krim edamame dan juga saran pemanfaatan, 

diseminasi, dan pengembangan produk es krim edamame lebih lanjut. 


