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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Caesalpinia Sappan L. atau lebih dikenal dengan secang atau sappan, 

adalah tanaman yang banyak digunakan dalam pengobatan dan pewarna. Secang 

juga dikenal dengan supeuceng di Aceh, sepang di Gayo, soga jawa di Jawa, kayu 

sema di Sulawesi, cang di Bali, dan sefen di Maluku (Gardjito, 2013:52). Khasiat 

dari secang terdapat dari daun dan batangnya. Menurut Rina, dkk., (2012:181) 

kayu secang memiliki banyak kandungan tanin, antioksidan, dan antimikroba. 

Kayu secang juga memiliki kandungan brazilin yang memberi warna merah 

ketika teroksidasi, dan berfungsi sebagai pelindung tubuh dari kimia radikal.  

Menurut Saefudin, dkk., (2014:109) kayu secang berupa salah satu bahan 

yang digunakan untuk obat tradisional. Kayu secang berasal dari daerah Asia 

tenggara dan menjadi bahan yang menguasai pasar pada abad ke-17 antara pasar 

Asia tenggara dan Jepang.  Penelitian modern mengatakan bahwa kayu secang 

dapat menghambat pembekuan darah, obat muntah darah setelah melahirkan, anti 

radang. Saefudin, dkk., (2014:110) juga mengatakan bahwa kayu secang 

digunakan oleh masyarakat kuno sebagai obat antibakteri, antidiare, pereda 

demam, katarak, dan ekspektoran.  Dalam penelitian Saefudin, dikatakan kayu 

secang dapat menurunkan gula darah dalam tubuh. 
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Menurut Sinsawasdi, dkk., (2014:388) kayu secang banyak diketahui oleh 

masyarakat Indonesia, India, dan Thailand sebagai pewarna merah dari beberapa 

jenis minuman, dan khasiatnya untuk obat tradisional, tetapi belum terbentuk 

inovasi kayu secang dalam makanan. Kandungan brazilin dalam kayu secang 

dapat digunakan sebagai pewarna merah alami dalam makanan. Kayu secang 

dapat digunakan untuk menarik perhatian masyarakat dalam menggunakan 

pewarna alami. Dengan itu, penulis memutuskan untuk menggunakan kayu 

secang sebagai inovasi es krim sebagai pewarna. 

Penelitian pengembangan kayu secang ini dilakukan untuk 

memperkenalkan masyarakat akan rempah dari Indonesia yang juga dapat 

dimanfaatkan. Media yang digunakan adalah es krim, karena potensi pasarnya 

yang besar. Alasan penggunaan kayu secang dalam es krim  sebagai pewarna 

adalah untuk memperkenalkan kayu secang dan manfaat kesehatannya untuk 

masyarakat melalui media yang cukup diketahui.  

Es krim adalah produk makanan beku yang terkenal di seluruh dunia. Es 

krim disukai oleh seluruh kalangan masyarakat dari anak-anak hingga dewasa. 

Produk pangan yang telah dikenal sejak abad ke-13 ini berupa gas yang terdispersi 

dalam cairan. Empat komponen penyusun dari es krim berupa padatan lemak 

susu, udara, kristal es, dan air yang melarutkan gula, garam, dan protein susu 

(Magdalena, 2012:1). 

Rahmawati (2013:509) mengatakan bahwa konsumsi es krim di Indonesia 

masih tergolong rendah dibandingkan negara lain. Ini disebabkan oleh kebiasaan 

makan orang Indonesia yang lebih suka makan buah sebagai makanan penutup 
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atau makanan santai dibandingkan dengan es krim. Rahmawati (2013:509) juga 

mengatakan bahwa potensi pasar es krim di Indonesia dapat mencapai 60 juta liter 

per tahun walau saat ini masih 47 juta liter, tetapi pertumbuhan pasar es krim 

mengalami peningkatan sebanyak 5%-10%. Berikut adalah tabel tentang 

penelitian yang terdahulu: 

Tabel 1.1  Penelitian Terdahulu 

 Judul              :  Sensory Expectation and Perception of Red Beverages 

Prepared from Sappanwood (Caesalpinia Sappan L.) 

Water Extract 

Ditulis Oleh    : Sinsawasdi, V. K., Kwanbunjan, K., dan Wei-Yea, H. 

Publikasi         : 2014 

 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan metode 

penelitian kualitatif dan 

kuantitatif. 

  

1. Menggunakan kayu secang yang 

di ekstrak dengan cara 

tradisional. 

2. Media penelitian adalah 

minuman atau air 

3. Kayu berhasil di ekstrak 

menggunakan air dengan pH 8,2. 

2 Judul               : Pemanfaatan Daging Daging Kluwek (Pangium Edule) 

Dalam Pembuatan Ice Cream Ditinjau Dari Nilai Gizi Dan 

Uji Organoleptik 

Ditulis Oleh    : Sutanto, Karisa Riawa 

Publikasi         : 2017 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan metode 

penelitian kualitatif. 

 

1. Obyek penelitian adalah daging 

kluwek. 

2. Media penelitian adalah es krim 

3. Menggunakan simple random 

sampling. 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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Tabel 1.1  Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

    Judul              : Stabilities Natural Colorant of Sappan Wood (Caesalpinia 

Sappan. L) for Food and Beverages in Various pH, 

Temperature, and Matrices of Food 

Ditulis Oleh   : Rina, O., Ibrahim, S., Dharma, A,. Afrizal. Utami, C, W., 

dan Widodo, Y, R.  

Publikasi        : 2017 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan metode 

penelitian kualitatif. 

1. Obyek penelitian adalah kayu  

secang 

2. Media penelitian adalah air 

karbon, sirup, jus jeruk, bubur 

jambu, bubur pisang, jus tomat, 

bunga rosella, yogurt, air gula, dan 

susu. 

3. Kayu secang di ekstrak dengan 

ethanol selama 3x24 jam lalu di 

evaporasi dan dikeringkan. 

4. Warna merah dipengaruhi dari pH 

kayu secang. 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

1.2   Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian,  rumusan masalah dari penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara mengolah es krim dengan kayu secang? 

2. Bagaimana rasa, warna, aroma, tekstur, dan minat dari panelis pada es 

krim kayu secang? 

3. Bagaimana kandungan gizi dari es krim kayu secang? 

4. Bagaimana minat panelis pada es krim kayu secang? 

5. Bagaimana cara menjual es krim kayu secang? 
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1.3   Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tujuan yang diinginkan peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui cara mengolah es krim dengan kayu secang. 

2. Untuk mengetahui minat panelis terhadap rasa, warna, aroma, tekstur 

pada es krim kayu secang. 

3. Untuk mengetahui kandungan gizi dari es krim kayu secang. 

4. Untuk mengetahui minat panelis pada es krim kayu secang. 

5. Untuk mengetahui bagaimana cara menjual es krim kayu secang. 

 

1.4   Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1.   Aroma 

Diharapkan es krim kayu secang berbau biasa, karena menurut Rina, dkk.,  

(2017:100), kayu secang tidak memiliki aroma. 

2.   Rasa 

Diharapkan es krim kayu secang memiliki rasa biasa, karena menurut 

Rina, dkk.,  (2017:100), kayu secang tidak memiliki rasa. 

3.   Warna 

Diharapkan es krim kayu secang memiliki warna merah kecoklatan. 

4.   Tekstur 

Diharapkan es krim kayu secang memiliki tekstur lebih baik dari es krim 

biasa. 
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5.  Kandungan Gizi 

Diharapkan es krim kayu secang memiliki kandungan gizi yang lebih 

dibandingkan es krim biasanya, dikarenakan nutrisi yang dimiliki kayu 

secang. 

 

1.5   Pentingnya Pengembangan 

1. Kandungan gizi dari kayu secang yang menambah nilai kesehatan dari es 

krim dibanding dengan penambah es krim lainnya. 

2. Memperkenalkan kepada masyarakat akan keberadaan kayu secang dan 

manfaatnya. 

 

1.6   Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1. Asumsi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Asumsi es krim kayu secang berwarna merah kecoklatan karena 

kandungan brazilin yang ada dalam kayu secang. 

b. Asumsi gizi dari es krim kayu secang tinggi akan tanin berdasarkan 

teori dari latar belakang . 

2. Keterbasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Tidak ada penambahan rasa dan aroma pada es krim, membuat nilai 

manfaat secara rasa dan aroma berkurang. 

 

 

 



7 

 

1.7   Definisi Istilah 

1. Es Krim 

Es krim adalah produk pangan beku. 

2. Kayu Secang  

Tanaman yang banyak digunakan dalam pengobatan dan pewarna, 

khususnya menggunakan kayunya 

3. Brazilin 

Kandungan dalam kayu secang yang memberi warna merah dalam 

gunanya sebagai pewarna. 

 

1.8   Sistematika Penulisan 

 Bab 1 adalah pendahuluan. Pada bab ini tertulis latar belakang yang 

mendukung penelitian tentang es krim kayu secang. Tertulis juga rumusan 

masalah dan tujuan pengembangan didasarkan dari latar belakang. Spesifikasi 

produk yang diharapkan, pentingnya pengembangan, asumsi dan keterbatasan 

pengembangan, dan definisi istilah yang digunakan untuk penelitian ini juga 

tertulis, serta sistematika penulisan dari penelitian. Bab 2 adalah kajian pustaka. 

Pada bab ini tertulis tinjauan dari bahan dan gizi dari es krim kayu secang. 

Tinjauan berupa kandungan dan manfaat dari kayu secang, dan bahan-bahan yang 

digunakan untuk membuat es krim pada umumnya. Bahan-bahan tersebut berupa 

susu sapi, whipping cream, kuning telur, dan gula. Tertulis juga cara pembuatan 

es krim dan syarat mutu es krim sesuai SNI. Tertulis juga tinjauan kandungan 

yang ada dalam es krim dan kayu secang, yakni karbohidrat, protein, lemak, dan 
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brazilin, serta tinjauan tentang 8P. Bab 3 adalah metode pengembangan. Pada bab 

ini tertulis model pengembangan dari penelitian es krim kayu secang, yakni model 

prosedural. Model prosedural adalah model penelitian yang dilakukan sesuai 

dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan untuk menghasilkan produk. 

Tertulis juga prosedur pengembangan yang terdiri dari berupa bahan penelitian, 

peralatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, dan proses pembuatan produk 

es krim kayu secang. Uji coba produk yang terdiri dari desain uji coba, subyek uji 

coba, jenis data, pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab 4 adalah hasil 

pengembangan. Pada bab ini tertulis kajian hasil uji serta hasil dari pengulangan–

pengulangan yang telah dilakukan oleh penulis. Tertulis juga hasil pengujian di 

lapangan terhadap panelis, hasil uji laboratorium. Aspek bisnis terkaji untuk 

mengetahui minat panelis terhadap produk dan rencana bisnis. Bab 5 adalah 

penutup. Pada bab ini, tertulis rangkuman dari hasil penelitian dan saran bagi 

penulis yang ingin mengembangkan penelitian ini.  


