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MOTTO 

 

Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang. 

“And, when you want something, all the universe conspires in helping you to 

achieve it.” 

― Paulo Coelho, The Alchemist  

 “Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk 

merubah dunia” ( Nelson Mandela ) 
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ABSTRAK 

Es krim adalah dessert atau bisa disebut sebagai makanan pencuci mulut. 

Es krim dibuat dengan berbagai campuran sebagai perasanya, hal ini 

menjadikannya kian digemari oleh masyarakat. Es krim biasanya bercita rasa 

manis namun dengan berkembangnya jaman kini tercipta juga es krim dengan cita 

rasa gurih, asam dan juga pedas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah tape singkong dapat digunakan sebagai bahan perasa dalam 

pembuatan es krim dan bagaimana tingkat kesukaan masyarakat berdasarkan 

penilaian dari segi rasa, aroma, warna dan tekstur es krim berbahan dasar tape 

singkong itu sendiri. 

  

Jenis penelitian ini adalah eksperimen kualitatif deskriptif. Peneliti 

menggunakan tape singkong sebagai bahan eksperimen pembuatan es krim yang 

mana akan dinilai kualitas hasil es krimnya sesuai dengan tingkat kesukaan 

konsumen melalui segi rasa, aroma, tekstur dan warna. Judul yang dipilih oleh 

penulis adalah “Analisis Tingkat kualitas penggunaan tape singkong sebagai 

komposit pembuatan es krim”. Eksperimen dilakukan di rumah peneliti yang 

beralamat di Gang Mangga IV no.22, Kledokan, Yogyakarta. Pelaksanaan 

penelitian sekitar bulan desember 2018 hingga januari 2019. Uji kesukaan dengan 

metode hedonik untuk menemukan tingkat kesukaan konsumen lalu dilanjutkan 

dengan metode statistic deskriptif untuk menemukan rata-rata dari aspek yang 

diteliti yaitu rasa, aroma,tekstur dan warna. 

 

Hasil penelitian menunjukan konsumen sangat menyukai es krim tape 

singkong dari segi rasa yang dinyatakan 50% sangat suka, 47% suka dan hanya 3 

% tidak suka, segi aroma menyatakan bahwa 40% sangat suka, 43% suka dan  17 

% tidak suka, segi tekstur menyatakan bahwa 43% sangat suka, 47% suka, 7% 

tidak suka dan 3% sangat tidak suka, segi warna menyatakan bahwa 33% sangat 

suka, 50% suka dan 17% tidak suka. Secara keseluruhan dapat disimpulkan es 

krim tape singkong disukai konsumen dilihat dari segi rasa, aroma, tekstur dan 

warna.  

 

Kata kunci : es krim, tape singkong, dessert. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

        Es krim adalah dessert atau bisa disebut sebagai makanan pencuci 

mulut. Es krim dibuat dengan berbagai campuran sebagai perasanya, hal ini 

menjadikannya kian digemari oleh masyarakat. Es krim biasanya bercita 

rasa manis namun dengan berkembangnya jaman kini tercipta juga es krim 

dengan cita rasa gurih, asam dan juga pedas. 

Menurut Rohmah (2013:5), es krim merupakan minuman hasil olahan 

yang terbuat dari susu sapi segar dan susu skim yang telah mengalami 

proses pembekuan. Es krim berbentuk semi padat yang biasa dikonsumsi 

sebagai makanan selingan dan dibuat melalui proses pembekuan dan agitasi. 

Es krim memiliki kandungan gizi yang sangat baik untuk tubuh, antara lain : 

kalsium, protein, karbohidrat, lemak dan vitamin. Komposisi gizi per 100 

gram es krim yang paling menonjol adalah energi 270 kkal, protein 4,0 g 

dan lemak 12,5 g.  

Pada umumnya bahan perasa yang digunakan untuk pembuatan es 

krim adalah coklat, vanilla, strawberry, kopi, dan lain – lain. Namun kini, es 

krim dapat divariasikan dengan menggunakan bahan perasa yang beraneka 

ragam. Hal ini didorong oleh permintaan konsumen akan varian rasa es krim 

yang baru, seperti extract buah – buahan maupun hasil olahan dari bahan 

umbi – umbian. 
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Umbi-umbian merupakan sumber karbohidrat yang mempunyai 

potensi untuk dikembangkan sebagai bahan pangan pengganti beras atau 

bahan baku industri pangan maupun industri non pangan. Salah satu umbi 

yang banyak dikembangkan menjadi berbagai bentuk olahan adalah 

singkong.    

Singkong atau ubi kayu (Manihot esculenta Crantz. L) merupakan 

salah satu komoditas pertanian yang telah banyak diolah menjadi produk 

setengah jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Di tinjau dari segi 

gizi, singkong kaya akan karbohidrat, mengandung sedikit lemak, hidrat 

arang, kalsium, fosfor, zat besi serta vitamin B dan vitamin C. (Emil Salim, 

2011:10) 

Di Indonesia singkong sering ditemukan dalam makanan – makanan 

tradisional, seperti getuk, tiwul, mie lethek, dan salah satunya tape 

singkong. Olahan yang berbahan baku tape singkong masih sangat terbatas, 

hanya dibeberapa daerah yang pempopulerkan tape singkong sebagai bahan 

makanan. 

Tape memiliki rasa manis dan sedikit mengandung alkohol, memiliki 

aroma yang menyenangkan, bertekstur lunak dan berair. Sebagai produk 

makanan, tape cepat rusak karena adanya fermentasi lanjut setelah kondisi 

optimum fermentasi tercapai, sehingga harus segera dikonsumsi (Hidayat, 

2018:21).  

Dengan proses pengolahan yang baik, tape ini dapat tahan lebih dari 

satu minggu. Makanan ini dibuat dari beras ketan ataupun singkong dengan 
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jamur Endomycopsis fibuligeria, Rhizopus oryzae ataupun Saccharomyces 

cereviciae sebagai ragi. Ragi tersebut tersusun oleh tepung beras, air tebu, 

bawang merah dan putih, serta kayu manis. Sebelum membuat tape perlu 

diperhatikan untuk menghasilkan kualitas yang bagus warnanya, rasanya 

manis dan strukturnya lembut (Hidayat, 2018:23). 

Pada umumnya rasa, aroma dan warna es krim mejadi hal pertama 

yang diperhatikan oleh konsumen untuk membeli. Pewarnaan merupakan 

salah satu daya tarik masyarakat untuk membeli. Pewarnaan alami yang 

digunakan dalam pembuatan es krim ini ialah tape singkong. Warna kuning 

yang dimiliki singkong dapat dijadikan daya tarik karena mengandung 

antosianin. Kandungan antosianin pada singkong sangat tinggi sehingga 

mampu menyerap polusi udara dari luar, dan memperlancar peredaran darah 

(Ayustarningwarno, 2014:38). 

Mencermati kelebihan-kelebihan yang ada pada singkong, sangat baik 

bila dimanfaatkan dalam bentuk olahan produk yang lebih luas. Salah 

satunya sebagai bahan subtitusi pembuatan es krim. Warna tapai singkong 

yang kekuning-kuningan memberikan warna es krim yang menarik serta 

menciptakan es krim yang lebih bervariasi yang kemungkinan akan diterima 

oleh konsumen atau pasar. 

Pada penelitian ini akan dilakukan percobaan penggunaan tape 

singkong sebagai perasa dalam pembuatan es krim. Kemudian dilakukan 

pengukuran kualitas produk dilihat dari rasa, aroma tekstrur dan warna. 

Mengingat produk es krim ini cukup diminati berbagai kalangan dan benilai 
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jual cukup tinggi, dan bagaimana pengaruh penggunaan tape singkong 

dalam pembuatan es krim yang dihasilkan maka peneliti tertarik memilih 

judul “Analisis Tingkat Kualitas Penggunaan Tape Singkong Sebagai 

Bahan Perasa Pembuatan Es Krim”. 

 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Apakah tape singkong dapat menjadi bahan 

perasa dalam pembuatan es krim ini dan bagaimana tingkat kesukaan 

masyarakat dilihat dari segi rasa, aroma, warna dan teksur es krim 

berbahan dasar tape singkong ini.” 

 

C. Batasan Masalah 

       Agar penelitian ini memperoleh hasil yang optimal, maka perlu 

pembatasan masalah untuk lebih memperjelas tujuan penelitian. Dalam 

penelitian ini peneliti membatasi pada masalah sebagai berikut: 

1. Apakah tape singkong dapat digunakan sebagai salah satu bahan 

perasa dalam pembuatan es krim? 

2. Bagaimana tingkat kesukaan masyarakat berdasarkan penilaian dari 

segi rasa, aroma, warna dan tekstur es krim berbahan dasar tape 

singkong. 
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D. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui apakah tape singkong dapat digunakan 

sebagai bahan perasa dalam pembuatan es krim dan bagaimana tingkat 

kesukaan masyarakat berdasarkan penilaian dari segi rasa, aroma, warna 

dan tekstur es krim berbahan dasar tape singkong itu sendiri. 

 

E. Manfaat Penelitian 

       Penelitian ini di harapkan dapat memberikan hasil yang berarti dan 

bermanfaat sejalan dengan tujuan penelitian diatas.manfaat dari penelitian 

ini adalah: 

1. Bagi peneliti 

Memberikan pemikiran dan ide-ide terbaru dalam pembuatan 

produk di bidang pastry, sehingga produk ini dapat dikembangkan 

di masa yang akan datang sebagai produk yang digemari oleh 

seluruh masyarakat umum. 

2. Bagi Perusahaan yang Bergerak di Bidang Pastry 

Melalui penelitian ini, diharapkan perusahaan dapat 

mengembangkan dan menghasilkan inovasi baru dari es krim yang 

berbahan dasar tape singkong sesuai dengan selera masyarakat. 
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3. Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan informasi kelayakan pengolahan usaha di 

bidang pastry yang menggunakan tape singkong pembuatan es 

krim. 
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