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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Hard Candy 

 Permen adalah sejenis gula-gula (confectionary) yang dibuat dengan 

mencairkan gula di dalam air. Salah satu produk permen adalah hard candy yang 

digemari dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Hasil survei dari Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tahun 2014 menunjukkan bahwa permen 

dan cokelat merupakan produk turunan gula yang paling banyak dikonsumsi 

dengan kisaran antara 2,3 sampai 2,8 persen dari total penduduk di Indonesia 

(Buku Studi Diet Total, 2014). 

Berdasarkan SNI 3547.1:2008 kembang gula keras (hard candy) merupakan 

jenis makanan selingan berbentuk padat, dibuat dari gula atau campuran dengan 

pemanis lain, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, dan bahan 

tambahan pangan (BTP) yang diizinkan, bertekstur keras, tidak menjadi lunak jika 

dikunyah. Persyaratan mutu hard candy menurut SNI dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel. 2.1. Persyaratan Mutu Hard Candy sesuai dengan SNI (3547.1:2008) 

No. Kriteria Uji Satuan Hard Candy 

1 Keadaan 

Bentuk, Rasa, Bau 

 Normal 

2 Air % (b/b) Max. 3,5 

3 Abu % (b/b) Max. 2,0 

4 Gula Reduksi (sebagai gula invert) % (b/b) Max. 24 

5 Sakarosa/Sukrosa % (b/b) Min. 35 

6 Bahan Tambahan 

6.1 Pemanis Buatan 

6.2 Pewarna Buatan 

  

Negatif 

Negatif 

 Bahan utama dalam pembuatan hard candy adalah sukrosa, air, dan sirup 

glukosa atau gula invert, sedangkan bahan-bahan lainnya adalah perasa, pewarna, 

dan zat pengasam permen selain berbahan dasar gula, komponen perasa juga 

sangat penting dalam permen sebagai salah satu bahan pangan (Amos, 2002). 

 Sukrosa merupakan polimer dari molekul glukosa dan fruktosa yang 

mempunyai peranan yang penting dalam pengolahan makanan, biasanya gula ini 

digunakan dalam bentuk kristal halus atau kasar (Winarno, 2008). Penggunaan 

sukrosa dalam pembuatan hard candy umumnya sebanyak 50-70 % dari berat 
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total. Permen yang jernih dapat dihasilkan dengan kandungan air yang rendah, 

dan penambahan glukosa yang akan mempertahankan viskositas tinggi (Buckle et. 

al, 2009). 

 Masalah yang sering terjadi pada produk-produk gula adalah graining dan 

stickiness. Graining adalah terbentuknya kristal-kristal kecil yang menyebabkan 

berkurangnya mutu rupa dan tekstur, sedangkan stickiness adalah terbentuknya 

produk yang lengket sehingga mengakibatkan menurunnya daya simpan. 

 Stickiness terjadi karena hard candy merupakan produk yang memiliki kadar 

air sangat rendah (1–3%) dengan keseimbangan kelembaban relatif di bawah 

30%, sehingga sangat mudah untuk mengabsorpsi uap air dari atmosfer, maka 

dibutuhkan bahan kemasan dan tempat penyimpanan yang sesuai. Stickiness dapat 

diatasi dengan menggunakan sirup glukosa dan sukrosa, tetapi rasio antara 

sukrosa dan sirup glukosa perlu disesuaikan, karena kesalahan rasio kedua bahan 

tersebut dapat menyebabkan graining (mengkristal). 

 Penyimpanan pada suhu dan RH yang tinggi juga dapat menimbulkan masalah 

pelengketan dan graining, karena permen menyerap air, sehingga RH 

penyimpanan harus dijaga agar tidak lebih dari 45 %. Permen diharapkan tidak 

lengket atau tidak mengkristal ketika diterima oleh konsumen, maka ketepatan 

formula dan pengontrolan proses sangat penting. 

 Bila suatu larutan glukosa diuapkan, maka konsentrasinya akan meningkat, 

demikian juga dengan titik didihnya. Keadaan ini akan terus berlangsung, 

sehingga seluruh air menguap semua. Bila keadaan tersebut telah tercapai dan 

pemanasan terus dilakukan, maka cairan yang ada bukan lagi terdiri dari air tetapi 

cairan sukrosa yang lebur. Titik lebur sukrosa adalah 160
o
C (Winarno, 2008).  

 Bentuk dari pigmen karamel disebut reaksi browning non-enzimatis dengan 

kehadiran komponen nitrogen. Ketika gula dipanaskan tanpa air atau dipanaskan 

dalam bentuk larutan yang berkonsentrasi tinggi, rangkaian reaksi yang terjadi 

akhirnya akan membentuk karamel (De Man, 1980). Pencegahan browning non-

enzimatis yang dapat dilakukan, yaitu : 

1. Penurunan suhu, karena browning ini disebabkan oleh suatu panas, dengan 

penurunan suhu dapat mencegah atau mengurangi terjadinya browning. 
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2. Pengurangan kandungan air, reaksi browning tergantung dari adanya air, 

sebab itu pengurangan kadar air dengan proses dehidrasi dapat mencegah 

browning. 

3. Penggunaan inhibitor kimia, banyak zat-zat kimia yang dapat mencegah 

browning non-enzimatis seperti: sulfit, bisulfit, dan garam-garam dapur. 

2.2 Gula Semut Kelapa 

 Gula semut kelapa merupakan hasil olahan nira tanaman famili palmae yang 

berbentuk serbuk. Perbedaan antara gula semut kelapa dengan gula merah yaitu 

dalam pembuatan gula semut kelapa tidak dilakukan pencetakan, melainkan 

diputar sehingga akan berbentuk serbuk atau kristal (Mustaufik, 2007). 

 Selama ini produk gula kelapa yang terdapat di pasaran masih memiliki 

kelemahan, diantaranya memiliki daya simpan yang tidak lama (sekitar 2-4 

minggu), belum adanya pengemasan yang baik, serta kurang praktis dalam 

penyajian (Dyanti, 2002). Perubahan bentuk gula kelapa dari cetak menjadi 

butiran (gula semut) merupakan salah satu alternatif produk yang dapat membuat 

gula kelapa memiliki umur simpan yang lebih panjang serta memiliki kemudahan 

dalam penyajian (Suroso, 2014). Gula semut kelapa mempunyai beberapa 

keunggulan dibandingkan dengan gula kelapa cetak, yaitu: lebih mudah larut 

karena berbentuk kristal, daya simpan yang lebih lama, bentuknya lebih menarik, 

pengemasan dan pengangkutan lebih mudah, serta rasa dan aromanya lebih khas. 

Produk gula semut kelapa dan kemasan yang beredar di pasaran dapat dilihat pada 

gambar 2.1. 

Gambar 2.1. Produk Gula Semut Kelapa di Pasaran 

 Bentuk gula semut kelapa yang berupa serbuk dapat meningkatkan kualitas 

dari sisi penyajian karena lebih praktis, mudah dikemas dan dibawa, serta daya 

simpan yang lama karena memiliki kadar air yang rendah (Febrianto, 2011).  
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 Proses pembuatan gula semut kelapa memerlukan suhu tinggi dan waktu 

pemasakan yang lama. Selain dipengaruhi oleh suhu dan waktu pemasakan, mutu 

gula semut juga dipengaruhi oleh mutu bahan bakunya, gula semut kelapa dapat 

dibuat dari nira kelapa atau dari gula kelapa cetak. Pemanfaatan gula semut kelapa 

sama dengan gula pasir (tebu) yakni dapat digunakan sebagai bumbu masak, 

pemanis minuman (sirup, susu, soft drink), dan untuk keperluan pemanis untuk 

industri makanan seperti adonan roti, kue, kolak, dan lain-lain (Mustaufik dkk, 

2004).  

 Bahan yang digunakan untuk pembuatan gula semut kelapa di tingkat home 

industry adalah nira segar sebagai bahan baku, kapur sirih (laru) atau sulfit dan 

minyak kelapa atau santan. Kapur sirih (laru) dan sulfit berfungsi untuk 

menetralkan nira sampai derajat keasaman (pH) berkisar 6,0-7,0 sehingga 

fermentasi terhambat (Sardjono, 1988), sedangkan minyak kelapa atau santan 

berfungsi untuk menjaga agar busa atau buih tidak meluap ketika pemasakan 

berlangsung. 

 Peralatan yang digunakan dalam pembuatan gula semut kelapa ditingkat home 

industry atau pengrajin gula kelapa pada umumnya meliputi kain saring untuk 

menyaring nira sebelum dimasak, wajan sebagai tempat nira dimasak, tungku atau 

kompor sebagai sumber perapian, ember atau wadah lain untuk menampung nira 

dari bumbung, serok untuk mengambil buih atau kotoran ketika nira mendidih, 

pengaduk kayu dari batok kelapa untuk proses granulasi/kristalisasi, kertas lakmus 

untuk mengontrol pH nira dan termometer untuk mengukur suhu serta ayakan 

yang celah-celahnya cukup rapat untuk menyeragamkan ukuran partikel gula 

semut (Soetanto, 1998). 

 Pada prinsipnya proses produksi gula semut kelapa meliputi:proses pengaturan 

pH dan penyaringan nira atau pemilihan gula cetak, pemanasan/pemasakan nira 

atau larutan gula, proses solidifikasi, proses granulasi/kristalisasi, pengayakan, 

pengeringan dan pengemasan (Mustaufik dan Haryanti, 2006). 

 Gula semut kelapa juga kaya akan mineral, perbedaan jumlah kandungan 

mineral mikro dan makro antara gula semut kelapa dengan gula pasir (gula tebu) 

dapat dilihat pada tabel 2.2. 
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Tabel. 2.2. Perbandingan Mineral Makro dan Mikro  

pada Gula Semut Kelapa dan Gula Pasir 

Kandungan mineral Coconut Palm Sugar Refined (White) Sugar 

Mineral mikro mg/L (ppm) dalam bahan kering 

Mangan (Mn)  1.3  0 

Boron (B)  0.30  0 

Seng (Zn)  21.20  1.20 

Besi (Fe)  21.90  1.20 

Tembaga (Cu)  2.3  0.60 

Mineral makro mg/L (ppm) dalam bahan kering 

Nitrogen (N)  2,020  0 

Fosfor (P)  790  0.70 

Kalium (K)  10,300  25 

Kalsium (Ca)  60  60 

Magnesium (Mg)  290  10 

Natrium (Na)  450  10 

Klorin (Cl)  4,700  100 

Belerang (S)  260  20 

 Sumber :Philippine Coconut Authority – Plant and Tissue Analysis  

Laboratory (Sept 11, 2000) dalam Prayogo. 

 Salah satu penelitian terdahulu mengenai pembuatan gula semut kelapa yang 

sudah dilakukan adalah rekayasa pembuatan gula kelapa kristal yang diperkaya 

dengan vitamin A dan uji preferensinya kepada konsumen (Mustaufik, 2007), 

serta penelitian mengenai evaluasi mutu gula kelapa kristal beriodium yang dibuat 

dengan teknik fortifikasi dan jenis bahan baku yang berbeda. 

 Failasufa (2015) meneliti pemanfaatan gula semut kelapa sebagai bahan adisi 

pembuatan youghurt susu jagung. Pemanfaatan gula semut kelapa sebagai gula 

rendah kalori diteliti oleh Pangrerang (2012) dengan melihat pengaruh antara 

penambahan susu kedelai dan gula berkalori rendah dalam produk coklat truffle 

sebagai pangan fungsional. 

  

  

  

 

  



10 

 

2.3 Gula Reduksi, Gula Setelah Inversi, dan Sukrosa 

 Beberapa parameter penting yang diatur oleh SNI 3547.1:2008 mengenai 

pembuatan hard candy antara lain berupa kadar gula reduksi, dan kadar sukrosa. 

 Sukrosa bukan merupakan gula reduksi. Menurut Desrosier (1989) dalam 

Jumri (2015) sukrosa tidak mempunyai gugus OH bebas yang reaktif, tetapi jika 

terhidrolisis oleh adanya air dan panas menjadi gula reduksi berupa glukosa dan 

fruktosa. 

 Gula reduksi adalah gula yang mempunyai kemampuan untuk mereduksi, 

yang disebabkan oleh adanya gugus aldehida atau keton bebas dalam molekul 

karbohidrat. Sifat ini tampak pada reaksi reduksi ion-ion logam misalnya ion Cu
++

 

dan ion Ag
+
 yang terdapat pada pereaksi-pereaksi tertentu (Poedjadi, 2006). Hal 

inilah yang menyebabkan metode Luff Schrool  bisa digunakan untuk menentukan 

kadar gula reduksi, karena ion Cu
++ 

pada CuSO4.5H2O yang digunakan sebagai 

salah satu bahan dalam reagen Luff Schrool dapat mengalami reduksi. 

 Gula reduksi seperti glukosa, fruktosa, maltosa dan laktosa akan mereduksi 

larutan Luff Schoorl menjadi CuO2. Jumlah larutan gula yang mereduksi larutan 

Luff Schoorl ditentukan dengan cara titrasi dengan larutan natrium tio sulfat. 

 Menurut Less dan Jackson (1999) dalam Jumri (2015), kadar gula reduksi 

berkaitan dengan proses inversi sukrosa menjadi gula invert (glukosa dan 

fruktosa). Proses yang dikenal dengan istilah inversi sukrosa pada dasarnya 

merupakan hidrolisis sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Proses inversi akan 

terjadi karena adannya reaksi dari asam dan panas secara terpisah maupun 

dikombinasikan. 

 Inversi sukrosa pada penentuan gula reduksi dan gula setelah inversi dalam 

metode Luff Schrool  menggunakan kombinasi reaksi pemanasan dan penggunaan 

asam kuat dari HCl. Kondisi asam menyebabkan putusnya ikatan glikosidik yang 

terjadi antara glukosa dan fruktosa, sehingga dengan adanya bantuan air, sukrosa 

terurai menjadi glukosa dan fruktosa. 

 Pengukuran dengan metode Luff Schoorl didasarkan pada reaksi antara 

monosakarida dengan larutan cupper. Monosakarida akan mereduksikan CuO 

dalam larutan Luff Schoorl menjadi Cu2O. Kelebihan CuO akan direduksikan 

dengan KI berlebih, sehingga membebaskan I2. Pada dasarnya prinsip metode 
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analisa yang digunakan adalah Iodometri karena penetapan kadar didasarkan pada 

I2 yang bebas dalam larutan.  

 Dalam proses analisis, apabila terdapat zat oksidator kuat (misal H2SO4) 

dalam larutannya yang bersifat netral atau sedikit asam, penambahan ion iodida 

berlebih akan membuat zat oksidator tersebut tereduksi dan membebaskan I2 yang 

setara jumlahnya dengan dengan banyaknya oksidator. I2 yang bebas tersebut 

akan dititrasi dengan larutan standar Na2S2O3 sehinga I2 akan membentuk 

kompleks iod-amilum yang tidak larut dalam air. Oleh karena itu, jika dalam suatu 

titrasi membutuhkan indikator amilum, maka penambahan amilum sebelum titik 

ekivalen. 

 Reaksi yang terjadi dalam penentuan gula cara Luff Schoorl dapat dituliskan 

sebagai berikut : 

R–COH+ 2CuO       Cu2O + R-COOH 

H2SO4 + CuO   CuSO4 + H2O 

CuSO4 + 2 KI   Cu2I2 

I2 + Na2S2O3  Na2S4O6 + NaI (Sudarmadji, 1996). 

2.4 Uji Organoleptik 

 Analisis organoleptik akan memberikan keyakinan terhadap pengambilan 

keputusan penting yang sangat bergantung pada data pengujian kualitas sensori 

produk. Uji penerimaan merupakan salah satu jenis organoleptik yang meliputi uji 

kesukaan atau uji hedonik dan uji mutu hedonik. Pada uji hedonik, panelis 

mengemukakan tanggapan pribadi suka atau tidak suka, serta tingkat kesukaannya 

(skala hedonik). Tingkat kesukaan tersebut ditransformasikan ke dalam skala 

numerik (Soekarto, 1981). 

Skala dalam uji kesukaan dapat direntangkan menurut rentangan skala 

yang dikehendaki. Hasil yang paling baik diperoleh dari skala yang seimbang, 

yaitu yang jumlahnya ganjil, misalnya skala 1-3,1-5, 1-7, dan 1-9 (Setyaningsih, 

2010). 

 Penerimaan konsumen dapat dipengaruhi oleh sifat-sifat sensori pada 

makanan seperti rasa, aroma, tekstur dan penampakan (Cardello, 1994), secara 

lebih rinci Setyaningsih (2010) juga menyebutkan penilaian kualitas sensori dapat 

dilakukan dengan melihat bentuk, ukuran, kejernihan, kekeruhan, warna, serta 
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sifat-sifat permukaan seperti kasar-halus, suram, mengkilap, homogen-heterogen, 

dan datar bergelombang. 

2.5 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka di atas, 

maka disusunlah hipotesis sebagai berikut: 

1. Perbandingan komposisi gula semut kelapa dan gula tebu berpengaruh 

terhadap karakter fisik, kimiawi, dan organoleptik hard candy. 

2. Produk hard candy yang paling diterima konsumen berdasarkan warna, 

rasa, dan tekstur adalah produk dengan perbandingan gula tebu dan gula 

semut kelapa 1:1. Perbandingan yang seimbang diasumsikan tidak akan 

mengakibatkan perubahan warna, rasa, dan tekstur yang terlalu ekstrim, 

sehingga dapat menghasilkan produk yang paling disukai. Penambahan 

gula semut kelapa yang lebih banyak dari perbandingan 1:1 diduga dapat 

menurunkan penilaian panelis terhadap parameter warna, rasa, dan tekstur.  
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2.6 Definisi dan Pengukuran Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Periode Ukur 

Kadar Air 

Selisih antara berat 

produk hard candy 

sebelum dan sesudah 

dilakukan pemanasan 

(hingga berat produk 

mencapai titik konstan), 

dinyatakan dalam satuan 

persen (%) 

Metode Oven 
Akhir pembuatan 

disetiap ulangan 

Kadar Abu 

Kadar komponen 

anorganik atau mineral 

yang terdapat pada 

produk hard candy, 

dinyatakan dalam satuan 

persen (%) 

Metode 

Pengabuan 

Kering 

Akhir pembuatan 

disetiap ulangan 

Kadar Gula 

Pereduksi 

Kadar gula reduksi dalam 

produk, dinyatakan dalam 

satuan persen (%) 

Metode Luff 

Schrool 

Akhir pembuatan 

disetiap ulangan 

Kadar Gula 

setelah 

Inversi 

Kadar gula setelah inversi 

dalam  produk, 

dinyatakan dalam satuan 

persen (%) 

Metode Luff 

Schrool 

Akhir pembuatan 

disetiap ulangan 

Kadar 

Sukrosa 

Kadar sukrosa produk, 

dinyatakan dalam satuan 

persen (%) 

Metode Luff 

Schrool 

Akhir pembuatan 

disetiap ulangan 

Warna 

Tingkat kesukaan 

terhadap warna secara 

keseluruhan serta kesan 

mengkilap hard candy 

pada setiap perlakuan 

Uji organoleptik 
Akhir pembuatan 

disetiap ulangan 

Warna 

Penentuan warna secara 

objektif menggunakan 

kromameter 

Chromameter 
Akhir pembuatan 

disetiap ulangan 

Rasa  

Tingkat kesukaan 

terhadap rasa manis 

produk dan rasa dominasi 

gula semut kelapa, serta 

rasa keseluruhan hard 

candy pada setiap 

perlakuan 

Uji organoleptik 
Akhir pembuatan 

disetiap ulangan 

Tekstur 

Penilaian terhadap 

kekerasan, kelengketan, 

kesan berpasir, dan 

tekstur secara keseluruhan 

Uji organoleptik 
Akhir pembuatan 

disetiap ulangan 

 


