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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan dan ketergantungan konsumsi gula nasional khususnya terhadap 

gula pasir (tebu) semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selama ini kebutuhan 

gula pasir tidak bisa dipenuhi oleh kapasitas produksi pabrik gula nasional yang 

cenderung menurun (Pragita, 2010). 

Dilansir dari website PTPN X berdasarkan keterangan dari Direktorat Jenderal 

Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), kebutuhan gula nasional pada 

tahun 2015 mencapai 5,77 juta ton, dan naik pada tahun 2016 sebesar 5,97 juta 

ton. Diproyeksikan kebutuhan gula nasional akan naik ditahun 2017 sebesar 6,17 

juta ton, tahun 2018 sebesar 6,39 juta ton dan terakhir 6,61 juta ton. Kebutuhan 

gula tersebut akan terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk, 

perkembangan industri makanan dan minuman, hotel, restoran dan lain-lainnya. 

Besarnya konsumsi gula nasional untuk industri pengolahan makanan dan 

domestik rumah tangga tidak bisa dipenuhi oleh produksi pabrik dalam negeri, 

maka diperlukan program diversifikasi industri gula nasional dengan cara mencari 

alternatif sumber sumber gula alami nontebu, salah satunya adalah gula kelapa. 

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah penghasil gula kelapa 

yang sangat potensial di Jawa Tengah bahkan di Indonesia, selain Kabupaten 

Purbalingga dan Banjarnegara. Kabupaten Banyumas juga telah memproduksi 

gula kristal yang diberi nama gula semut kelapa dengan prospek pasar yang jauh 

lebih baik dan menguntungkan dibandingkan gula kelapa cetak. Pada tahun 2015, 

di Kabupaten Banyumas tercatat sebanyak 4.579 unit usaha gula semut kelapa 

dengan total produksi sebesar 13.187.520 kg/tahun, dan terdapat 3.100 unit usaha 

pengrajin gula semut kelapa organik dengan total produksi mencapai 8.488.800 

kg/tahun (Husein, 2015). 

Dilansir dari TribunNews, produk gula serbuk atau gula semut kelapa khas 

daerah Banyumas makin diminati di pasar internasional. Selama ini peminat gula 

olahan sari nira kelapa berasal dari negara-negara seperti Amerika, Eropa serta 

Jepang. Berdasarkan data dari kantor Dinas Perdagangan dan Koperasi, 

permintaan ekspor atas gula semut sebesar 5.000 ton per bulan. Hal ini merupakan 



2 

 

peluang strategis bagi gula kelapa untuk mengurangi atau menggantikan posisi 

gula tebu sebagai sumber pemanis alami. 

Gula semut kelapa yang ada di pasar internasional, oleh negara pengimpor 

akan diolah ulang menjadi produk makanan dan minuman instant beraneka rasa 

maupun produk olahan lainnya, sedangkan di Indonesia, pengolahan gula semut 

kelapa terbatas dalam pemberian varian rasa rempah, seperti jahe, kunyit, 

temulawak, dan sebagainya. Penelitian mengenai pengembangan bentuk olahan 

dan kajiannya terhadap aspek penerimaan sensori olahan gula semut oleh 

konsumen belum banyak dilakukan. 

Salah satu bentuk olahan gula semut kelapa yang potensial untuk 

dikembangkan dan mudah diaplikasi bahkan oleh usaha rumahan (home industry) 

adalah produk confectionary atau aneka permen, yang digemari oleh banyak 

konsumen dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Salah satu jenis permen 

adalah hard candy yang merupakan permen bertekstur keras, berpenampilan 

jernih, dan terdiri dari komponen dasar sukrosa dan sirup glukosa, serta bahan-

bahan lain yang dapat ditambahkan untuk memberikan rasa yang lebih baik 

(Koswara, 2009). 

Secara teknis terminologi, hard candy merupakan campuran sukrosa dengan 

sirup glukosa yang dipanaskan pada suhu tinggi, sehingga bahan yang dipanaskan 

tersebut menjadi bening dengan karakteristik berupa: tidak ada butiran gula pada 

permukaan, bersih dan bening penampilannya, kadar airnya sangat rendah (1 – 

3%) dengan keseimbangan kelembaban relatif di bawah 30 persen, sehingga 

sangat mudah untuk mengabsorbsi kelembaban dari udara luar. Hard candy 

dengan kandungan total solid sebanyak 97% memberikan tekstur yang baik dan 

memberikan umur simpan yang optimal. Kebanyakan hard candy berbahan dasar 

sukrosa dari gula pasir dan sirup glukosa (Faridah, 2008). 

Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk pengembangan gula semut kelapa 

menjadi produk hard candy, dengan mengkaji penerimaan sensori serta 

mengidentifikasi karakter fisik dan kimia dari produk hard candy yang dihasilkan. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh komposisi gula tebu dengan gula semut kelapa 

terhadap karakter fisik, kimiawi, dan organoleptik hard candy.  

2. Menentukan komposisi gula tebu dan gula semut kelapa yang 

menghasilkan produk hard candy paling disukai. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda, maka dilakukan pembatasan 

masalah sebagai berikut : 

1. Yang dimaksud dengan karakter fisik dalam hard candy adalah kadar air 

(diukur dengan metode oven) dan kadar abu (diukur dengan metode 

langsung pengabuan kering). 

2. Yang dimaksud dengan karakter kimia dalam hard candy adalah kadar 

gula pereduksi, kadar gula setelah inversi, dan kadar sukrosa. 

3. Gula semut kelapa yang digunakan sebagai bahan baku utama produk hard 

candy berasal dari pemrosesan nira kelapa oleh petani penderes yang 

tergabung sebagai anggota Koperasi Nira Satria di Kabupaten Banyumas. 

4. Aspek yang dinilai dalam uji organoleptik meliputi warna, rasa, dan 

tekstur. Parameter warna juga dianalisis secara objektif menggunakan 

kromameter. 

5. Panelis yang dipilih sebagai panelis organoleptik dikelompokan kedalam 5 

golongan usia. (1) usia dibawah 6 thn, (2) usia 6 - 12 thn, (3) usia 13 – 18 

thn, (4) usia 19 – 30 thn, dan (5) lebih dari 30 thn, masing-masing 

kelompok sebanyak 10 orang. 

1.4 Signifikansi Penelitian 

Secara praktis, melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh resep 

pembuatan hard candy, dan komposisi modifikasi bahan dasar hard candy gula 

semut kelapa, serta menjadi salah satu pengembangan produk yang dapat diterima 

oleh konsumen. 

Secara ilmiah, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang pengaruh komposisi bahan dasar pembuatan hard candy (gula tebu dan 

gula semut kelapa) terhadap karakter fisik dan kimiawi yang berguna bagi 
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kemajuan ilmu pertanian khususnya dalam hal teknologi pengolahan hasil 

pertanian, dan dapat digunakan lebih lanjut untuk pemanfaatan turunan produk 

gula palma. 

1.5 Model Hipotetik 

Untuk memperjelas tujuan penelitian ini, maka dibuat model hipotetik sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Model Hipotetik Penelitian 

 Keterangan : 

 X   = Perbandingan komposisi gula semut kelapa dan gula tebu 

 Y1 = Karakter fisik 

 Y2 = Karakter kimia 

 Y3  = Organoleptik 

 Z = Produk hard candy yang paling disukai panelis 
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