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Pembuatan Sirup Gula Kelapa Aroma Pandan (Kajian Metode Reprocessing) 
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RINGKASAN 

Gula kelapa cetak terbuat dari nira kelapa yang umumnya dikenal sebagai 

gula batok atau gula merah. Permasalahan mendasar pada pengembangan gula 

kelapa adalah bentuk yang kurang praktis dalam penggunaan dan biaya produksi 

tinggi. Selain itu, sentra industri kecil pembuatan gula cetak kurang 

memanfaatkan gula cetak yang bermutu subgrade. Upaya yang dapat dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan sirup gula kelapa adalah dengan menerapkan sistem 

reprocessing gula kelapa cetak subgrade menjadi sirup gula kelapa aroma pandan 

dengan menggunakan arang aktif sebagai adsorben dan ditambah daun pandan 

agar warna dan aroma sirup yang dihasilkan menjadi lebih menarik. Penelitian 

skala laboratorium Yunita (2011) diperoleh perlakuan terbaik yaitu sampel dari 

perlakuan gula kelapa cetak asal Kabupaten Blitar dengan konsentrasi arang aktif 

5% (b/v). Hasil ini belum dapat secara langsung diterapkan pada skala industri, 

oleh karena itu diperlukan penelitian mengenai studi penggandaan skala pada 

produksi sirup gula kelapa aroma pandan dengan metode reprocessing untuk 

mendapatkan informasi yang cukup guna menentukan apakah proyek sirup gula 

kelapa aroma pandan ini layak untuk dikembangkan ke skala komersial secara 

teknis (kapasitas, kebutuhan bahan baku, utilitas dan tenaga kerja) dan finansial 

(biaya pengolahan). 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan karakteristik kualitas sirup 

gula kelapa aroma pandan pada skala ganda dan menghitung kebutuhan bahan 

baku, utilitas dan tenaga kerja serta biaya pengolahan pembuatan sirup gula 

kelapa aroma pandan pada skala ganda. 

Penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai Juni 2011 di Laboratorium 

Teknologi Agrokimia, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi 

Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. Bahan baku yang digunakan adalah 

gula kelapa cetak subgrade yang berasal dari Kabupaten Blitar dan bahan 

tambahan arang aktif 5% (b/v) dan daun pandan 10% (b/v). Metode penelitian 

yang digunakan yaitu peningkatan kapasitas bahan baku menjadi 15 kg/batch. 

Analisa yang dilakukan meliputi analisa kimia, organoleptik, dan perhitungan 

biaya pengolahan. 

Karakteristik kualitas sirup gula kelapa aroma pandan skala ganda yang 

meliputi total gula 72,67%, total padatan terlarut (TPT) 73,8%, kadar abu 2,84% 

dan kadar air 24,20. Hasil rerata uji organoleptik terhadap warna 4,6 (cenderung 

agak menyukai), aroma 4,4 (cenderung netral), dan rasa 4,8 (cenderung agak 

menyukai). Biaya kebutuhan bahan baku sebesar Rp. 132.450,-. Kebutuhan 

utilitas sebesar Rp. 32.805,-. Biaya kebutuhan tenaga kerja sebesar Rp. 64.000,-. 

Biaya pengolahan sirup gula kelapa aroma pandan skala ganda per batch adalah 

Rp. 229.305,- yang menghasilkan 15 botol (@ 650 ml). Biaya per botol sebesar 

Rp. 15.300,-. 

Kata kunci: penggandaan skala, gula kelapa cetak, sirup gula kelapa, 

reprocessing 
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Aroma Coconut Sugar Syrup Production (Examining Reprocessing Method) 
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 2. Dr. Ir. Wignyanto, MS. 

SUMMARY 

Solid coconut sugar made from coconut sap is known as bathok sugar or 

red sugar. The based problems developing of solid coconut sugar are the shape 

and high production costs. In addition, the small industrial of coconut sugar less 

use quality coconut sugar subgrade. Efforts can be done to supply the needs of 

coconut sugar syrup is to adopt a reprocessing system from of solid coconut sugar 

becomes pandanus aroma coconut sugar syrup by using active charcoal. as 

adsorbent and pandanus leaves for added color and aroma of the resulting syrup 

becomes more attractive. Laboratory-scale research Yunita (2011) obtained the 

best treatment, is the concentration of active charcoal 10% (w/v). These results 

can’t be directly applied on an industrial scale. Therefore, research is needed on a 

study of scaling up on pandanus aroma coconut sugar syrup production using 

reprocessing method to obtain sufficient information to determine whether the 

project is the scent of pandanus aroma coconut sugar syrup is feasible to be 

developed to commercial scale is technically (capacity, need raw materials, 

utilities and labor) and financial (processing cost).  

The purpose of this study is to find the quality characteristic of pandanus 

aroma coconut sugar syrup at scale up and calculate the need for raw materials, 

utilities and labor and processing costs of making pandanus aroma coconut sugar 

syrup on scale up.  

The research conducted in May to June 2011 at the Laboratory of 

Agrichemistry Technology, Department of Agroindustrial Technology, Faculty of 

Agricultural Technology, Brawijaya University Malang. The raw material used is 

solid coconut sugar subgrade from Blitar and additives active charcoal 5% (w/v) 

and pandanus leaves 10% (w/v). The research method used is increasing the 

capacity of raw materials to 15 kg/batch. Data processing using the t test. The 

analysis performed included the analysis of chemical, organoleptic, and the 

calculation of processing costs. 

The results obtained characteristics of the chemical quality of pandanus 

aroma coconut sugar syrup is a total sugar 72,67%, TPT 73,8% and ash content 

2,84% and water content 24,20. Organoleptic test obtained a mean score of color 

4,6 (inclined rather like), the average score of aroma 4,4 (inclined neutral), and the 

average score of taste of 4,8 (inclined rather like). Raw material costs Rp. 

132.450,-, utility costs Rp. 32.805,- and labor costs Rp 64.000,-. The processing 

cost of pandanus aroma coconut sugar syrup of scale up Rp. 229.305,- per batch 

with the end result 15 bottles (@ 650 ml) and the cost per bottle is Rp. 15.300,-. 

Keywords: solid coconut sugar, coconut sugar syrup, scaling up, reprocessing 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kelapa (Cocos nusifera Linn) merupakan salah satu komoditas perkebunan 

yang memiliki nilai ekonomis, terutama nira yang diambil dari hasil penyadapan 

bunganya. Perkebunan kelapa di wilayah Jawa Timur seluas 123.134,4 Ha dengan 

produksi 238.880,73 ton/tahun dan produktivitas 1,94 ton/Ha (Anonymous, 

2009a). Kabupaten Blitar merupakan daerah penghasil gula kelapa cetak yang 

paling besar di wilayah Jawa Timur dengan jumlah industri rumah tangga (home 

industry) gula kelapa sekitar 9.128 unit usaha dengan produksi lebih dari 11.000 

ton/tahun. Khususnya di sekitar Kecamatan Nglegok sendiri terdapat sekitar 2.667 

unit usaha gula kelapa cetak dengan produksi 3.630 ton/tahun (Anonymous, 

2009b). Sumber bahan baku yang melimpah dapat menjadi prospek 

pengembangan gula kelapa yang cukup baik. 

Gula kelapa merupakan gula yang diperoleh dari hasil pemekatan nira 

kelapa. Gula kelapa banyak digunakan sebagai bahan pemanis dalam pengolahan 

makanan di tingkat rumah tangga maupun di berbagai industri makanan olahan 

tradisional (Dinar, 2008). Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam 

pengembangan gula kelapa adalah bentuk gula kelapa cetak. Produk gula kelapa 

cetak kurang praktis dalam penggunaan (sulit dalam penakaran dan sulit larut 

dalam air), dan biaya produksi terlalu tinggi. Selain itu, pada sentra industri kecil 

pembuatan gula kelapa cetak kurang memanfaatkan gula kelapa cetak yang 

bermutu subgrade. Salah satu alternatif untuk memperbaiki bentuk produk gula 

kelapa cetak adalah mengubahnya menjadi sirup gula kelapa yang mempunyai 



 
 

kelebihan yaitu kemudahan dalam pemakaiannya, lebih mudah larut dalam air 

sehingga praktis untuk dikonsumsi dan tahan lama. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sirup gula 

kelapa adalah dengan menerapkan sistem reprocessing gula kelapa cetak 

subgrade menjadi sirup gula kelapa. Dalam metode ini gula kelapa cetak diproses 

ulang menjadi sirup gula kelapa. Permasalahan utama produksi sirup gula kelapa 

dari reprocessing gula kelapa cetak adalah warna yang hitam dan aroma yang 

kurang menarik pada produk sirup yang dihasilkan. Untuk mengatasi hal tersebut 

diperlukan penambahan adsorben yang dalam penelitian ini menggunakan arang 

aktif dan ditambah daun pandan sehingga warna dan aroma sirup yang dihasilkan 

menjadi lebih menarik. 

Sebagian besar industri gula kelapa cetak masih menggunakan teknologi 

sederhana. Proses produksinya menggunakan tungku batu bata dengan bahan 

bakar kayu bakar sehingga untuk memproduksi dalam kapasitas besar akan 

membutuhkan bahan bakar yang besar. Daniati (2005) menyatakan bahwa 

besarnya komponen biaya bahan bakar dalam produksi gula cetak mencapai 

setengah dari total biaya produksi. Untuk menekan biaya bahan bakar akan 

digunakan sistem pengolahan dengan konsumsi energinya lebih rendah yaitu 

menggunakan bahan bakar LPG. Menurut Suryama (2007), keuntungan 

menggunakan bahan bakar LPG antara lain dilihat dari aspek kimiawi, LPG jauh 

lebih mudah terbakar (inflammable) dibanding minyak tanah, lebih hemat karena 

pemakaian 1 liter minyak tanah equivalent 0,4 kg LPG, ramah lingkungan, praktis 

dan aman. Dan saat ini sudah ada penelitian tentang sirup gula kelapa aroma 



 
 

pandan pada skala laboratorium. Hasilnya didapatkan perlakuan terbaik yaitu 

konsentrasi daun pandan sebesar 5% (b/v) dan lama pemasakan 7,5 menit oleh 

Yunita (2011). Untuk menuju pengembangan skala industri sebelumnya 

diperlukan penelitian pada skala ganda. 

Penelitian sirup gula kelapa aroma pandan pada skala laboratorium telah 

dilakukan oleh Yunita (2011). Hasil dari penelitian skala laboratorium belum 

dapat secara langsung diterapkan pada skala industri karena secara teknis 

kapasitas dan peralatan yang digunakan masih relatif kecil. Oleh karena itu, 

diperlukan penelitian lanjutan mengenai studi penggandaan skala pada produksi 

sirup gula kelapa aroma pandan dengan metode reprocessing untuk mendapatkan 

informasi yang cukup guna menentukan apakah proyek sirup gula kelapa aroma 

pandan ini layak untuk dikembangkan ke skala komersial secara teknis (kapasitas, 

kebutuhan bahan baku, utilitas dan tenaga kerja) dan finansial (biaya pengolahan). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana karakteristik kualitas sirup gula kelapa aroma pandan pada 

skala ganda? 

2. Berapakah biaya pengolahan pembuatan sirup gula kelapa skala ganda 

dengan metode reprocessing? 

 

 

 

 



 
 

1.3 Tujuan 

1. Mendapatkan karakteristik kualitas sirup gula kelapa aroma pandan pada 

skala ganda bila dibandingkan dengan skala laboratorium. 

2. Menghitung biaya pengolahan pembuatan sirup gula kelapa aroma pandan 

skala ganda dengan metode reprosessing. 

 

1.4 Manfaat Penelitian. 

 Manfaat dari penelitian ini yaitu mendapatkan karakteristik kualitas sirup 

gula kelapa aroma pandan, mendapatkan analisis kebutuhan bahan baku, utilitas, 

tenaga kerja dan biaya pengolahan sirup gula kelapa aroma pandan pada skala 

ganda serta memberikan informasi bagi pihak-pihak yang akan mendirikan 

industri terkait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Gula Kelapa 

Gula kelapa adalah gula yang dihasilkan dari nira (cairan) pohon kelapa 

(Cocos nucifera Linn) (Santoso, 1993) yang sering disebut sebagai gula merah 

atau gula cetak atau gula bathok.  Cairan nira mempunyai komposisi kimia  

sukrosa, protein, lemak, kadar air, dan kadar abu. Komposisi tersebut 

menyebabkan gula kelapa mempunyai cita rasa yang khas, disamping rasa manis 

juga terasa gurih. Nilai gizi dari gula kelapa ini lebih baik bila dibandingkan 

dengan gula yang lainnya, karena gula kelapa mengandung protein dan lemak 

yang lebih besar sehingga cita rasanya lebih enak (Rao and Lakshminarayana, 

1999). Cita rasa yang khas ini menyebabkan gula kelapa banyak digunakan dalam 

industri-industri tertentu yang sebagian besar menggunakan gula kelapa sebagai 

bahan dasarnya, diantaranya : industri kembang gula, industri pembuatan jenang 

dan dodol, industri pembuatan kecap dan sebagainya (Apriantono et al., 2002). 

Kualitas gula kelapa di pasaran ada 3 macam, yaitu kualitas super, A, dan 

B. Kualitas super adalah gula kelapa yang keras dan warnanya kuning kecoklatan, 

kualitas A adalah gula kelapa yang berwarna coklat kehitaman, dan kualitas B 

adalah gula kelapa yang teksturnya agak lembek dan warnanya kuning kecoklatan 

(Susanto, 1992), sedangkan bentuk gula kelapa di pasaran ada 4 macam, yaitu 

gula bathok, gula kotak, gula bumbung dan gula semut. Gula batok ini bentuknya 

seperti tempurung kelapa, gula kotak berbentuk empat persegi panjang, dan gula 

bumbung berbentuk silinder. Sedangkan gula semut bentuknya seperti gula pasir 



 
 

akan tetapi strukturnya agak kasar dan warnanya kuning kecoklatan (Susanto, 

1992). 

Standar mutu gula kelapa telah ditentukan oleh pemerintah dengan kode 

Standar Industri Indonesia (SII) 0268-85. Standar ini merupakan revisi dari 

Standar Industri Indonesia gula sebelumnya, yaitu SII 0286-80 yang dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Syarat Mutu Gula Kelapa 

No Uraian Persyaratan 

1. Penampakan: 

 Bentuk 

 Warna 

 

 Rasa dan aroma 

 

Padatan normal 

Kuning kecoklatan sampai 

coklat 

Khas 

2. Air Maksimal 10% 

3. Abu Maksimal 2% 

4. Gula pereduksi Maksimal 12% 

5. Jumlah gula dihitung sebagai sukrosa Minimal 77% 

6. Bagian yang tidak dapat larut dalam air Maksimal 1% 

7. SO2 sisa Maksimal 300 mg/Kg 

8. Pemanis buatan (sakarin, siklamat serta 

garam-garam lainnya) 

Tida ditemukan 

9. Cemaran Logam (Pb, Cu, Zn, As) Tidak ditemukan 

Sumber: SII No. 0268 – 85 dalam Santoso (1993). 

2.2 Sirup Gula Kelapa 

Sirup gula kelapa adalah produk yang berupa cairan yang dihasilkan pada 

proses evaporasi pada pembuatan gula kelapa. Sirup gula kelapa yang dihasilkan 

harus memenuhi standar produk sirup yang lain seperti memiliki derajat brix 

sebesar 66
o 

dan berat jenis 1,33 (Al-Farsi, et al., 2007). Sedangkan menurut 

Buckle (1985), sirup gula kelapa merupakan cairan pekat dengan pH 2,5-4 dan 

mempunyai tingkatan padatan terlarut 70
o
 Brix , keadaan ini cenderung membuat 



 
 

sirup gula kelapa relatif aman dari kerusakan mikroorganisme. Karakteristik mutu 

sirup gula kelapa dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Karakteristik Mutu Sirup Gula Kelapa 

Uraian Persyaratan 

Aroma Aroma gula pekat 

Warna Coklat  

Kadar gula Min 70% 

Bahan pengawet benzoat (jika dibutuhkan) Max 250mg/kg 

Asam salisilat Negatif 

Logam berbahaya Negatif 

Sumber : Winarno (1998) 

2.3  Daun Pandan 

 Pandan wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb.) merupakan tumbuhan 

berupa perdu dan rendah, tingginya sekitar dua meter. Batangnya menjalar, pada 

pangkal keluar berupa akar. Daun berwarna hijau kekuningan, diujung daun 

berduri kecil, kalau diremas daun ini berbau wangi. Tumbuhan ini mudah 

dijumpai di pekarangan atau tumbuh liar di tepi-tepi selokan yang teduh. Daun 

tunggal, duduk, dengan pangkal memeluk batang, tersusun berbaris tiga dalam 

garis spiral. Helai daun berbentuk pita, tipis, licin, ujung runcing, tepi rata, 

bertulang sejajar, panjang 40-80 cm, lebar 3-5 cm, berduri tempel pada ibu tulang 

daun permukaan bawah bagian ujung-ujungnya, warna hijau dan berbau wangi 

(Rahayu dan Sri, 2008).  

 Pandan wangi banyak digunakan sebagai pemberi cita rasa dan zat 

pewarna pada makanan dan minuman tradisional. Tanaman ini mengandung 

senyawa 2-asetil-1-pirolin. Komponen penyusun aroma pandan wangi berwarna 

kuning sebagai hasil oksidasi pigmen karotenoid (Buterry, 1983 dalam Lubis, 

2008). Kandungan kimia lain daun pandan wangi yaitu alkaloida, saponin, 



 
 

flavonoida, tanin, dan polifenol yang berkhasiat untuk mengatasi lemah saraf 

(neurasthenia), tidak nafsu makan, rematik, pegal linu, akit disertai gelisah, 

rambut rontok, menghitamkan rambut, dan ketombe (Anonymous, 2010). Dewi 

(2009), menambahkan kegunaan pandan sebagai komponen hiasan penyajian 

makanan, dan juga sebagai bagian dalam rangkaian bunga di pesta perkawinan 

untuk mengharumkan ruangan dan bahan baku pembuatan minyak wangi. 

 

2.4  Bahan Penyerap (Adsorben) 

Adsorben adalah bahan padatan dengan luas permukaan dalam yang 

sangat besar. Permukaan yang luas ini terbentuk karena banyaknya pori yang 

halus pada padatan tersebut. Biasanya luasnya berada dalam orde 200-1000 m
2
/g 

adsorben. Diameter pori sebesar 0,0003-0,02 m. Disamping luas spesifik dan 

diameter pori, maka kerapatan unggun, distribusi ukuran partikel maupun 

kekerasannya merupakan data karateristik yang penting dari suatu adsorben 

(Bernasconi,1995). 

Adsorbsi atau penyerapan adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu 

fluida, cairan maupun gas, terikat kepada suatu padatan atau cairan (zat penyerap / 

adsorben) dan akhirnya membentuk suatu lapisan tipis atau film (zat terserap / 

adsorbat) pada permukaannya (Anonymous, 2009
b
). Hal ini diperkuat oleh 

pernyataan dari (Bernasconi, 1995) yang menyatakan bahwa “ adsorbsi adalah 

suatu proses dimana suatu komponen bergerak dalam suatu fase menuju fase yang 

lain. Proses ini dapat terjadi pada permukaan antara dua fase seperti cair cair, gas 

cair, gas padat atau cair padat. Zat yang diserap disebut adsorbat, sedangkan zat 

yang menyerap disebut dengan adsorben.  



 
 

Dalam adsorbsi, adsorben adalah zat yang mempunyai sifat megikat 

molekul pada permukaannya dan sifat ini telihat pada padatan berpori. Beberapa 

syarat yang harus dipenuhioleh adsorben antara lain mempunyai luas permukaan 

yang besar, berpori, aktif dan murni serta tidak bereaksi dengan adsorbat. Pada 

proses pembuatan gula semut aren, penambahan adsoserben bertujuan untuk 

memperbaiki kualitas warna yang dihasilkan. 

2.4.1 Jenis dan Sifat Adsorben 

 Adsorpsi atau penyerapan adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu 

fluida, cairan maupun gas, terikat kepada suatu padatan atau cairan (zat 

penyerap/adsorben) dan akhirnya membentuk suatu lapisan tipis atau film (zat 

terserap/adsorbat) pada permukaannya (Anonymous, 2007). Menurut 

Koesdarminta (2006), daya penyerapan adsorben akan semakin efektif apabila 

adsorben tersebut memiliki berat jenis yang rendah, kadar air yang tinggi, ukuran 

partikel yang halus, dan pH adsorben mendekati netral (6). Pada proses 

pembuatan sirup gula kelapa, penambahan adsorben bertujuan untuk memperbaiki 

kualitas warna sirup yang dihasilkan. Menurut Koesdarminta (2006), arang aktif 

dapat mengadsorpsi zat warna dan abu dengan baik serta sedikit sekali 

mengadsorpsi sukrosa dan gula reduksi. 

 Jenis adsorben menyangkut sifat khas dari suatu adsorben untuk adsorbat. 

Adsorben yang polar cenderung untuk menyerap adsorbat yang polar sedakan 

untuk sifat adsorben yang berpengaruh adalah kemurnian adsorben dan luas 

permukaan. Biasanya adsorben buatan lebih banyak digunakan dari pada adsorben 

alam, Karena kemurnian adsorben buatan lebih tinggi. Luas permukaan adsorben 



 
 

adalah luas per satuan massa adsorben (m
2
/g), luas permukaan ini sangat 

berpengaruh untuk tersedianya tempat adsorbsi (Sawyer, 1987).  

2.4.2 Arang Aktif 

Arang aktif biasanya disebut karbon aktif yang dapat menyerap beberapa 

jenis zat di dalam cairan ataupun gas. Berarti arang aktif dapat digunakan sebagai 

bahan penjernih ataupun untuk menghilangkan bau busuk. Pada arang aktif 

terdapat banyak pori (zone) berukuran nano hingga micrometer (Subiarto, 2000). 

Menurut Qureshi (2008), karbon aktif digunakan pada industri gula untuk 

menghilangkan warna dari cairan gula dan untuk perawatan air minum serta 

limbah industri. 

Karbon aktif bersifat sangat aktif dan akan menyerap apa saja yang kontak 

dengan karbon tersebut, baik di air maupun di udara. Apabila dibiarkan di udara 

terbuka, maka dengan segera akan menyerap debu halus yang terkandung di udara 

(polusi). Dalam waktu 60 jam biasanya karbon aktif tersebut menjadi jenuh dan 

tidak aktif lagi. Oleh karena itu, biasanya karbon aktif dikemas dalam kemasan 

kedap udara. (Manoi dan Luntungan, 1990). 

Dari segi bentuknya, karbon aktif terbagi atas karbon cetak (misalnya 

granulat berbentuk silider), karbon bongkahan (bentuk tidak teratur) dan karbon 

serbuk. Karbon serbuk terutama digunakan untuk adsorbsi cairan (penghilang 

warna) karena sifatnya yang hidrofobik. Karbon aktif sangat sesuai untuk adsorbsi 

pelarut yang tidak dapat bercampur dengan air (misalnya benzena). Untuk tujuan 

penggunaan seringkali diameter pori dari karbon aktif menjadi dasar pilihan. 

Misalnya untuk adsorpsi bahan bermolekul besar digunakan jenis karbon dengan 



 
 

jenis karbon dengan pori lebih yang lebih besar. Untuk bahan bermolekul kecil, 

yang sesuai ialah karbon berpori halus (Bernasconi, 1995).  Menurut Benrachedi 

(2007), karbon aktif dapat menghilangkan bahan pengotor organik dan warna 

terlarut. Adsorben ini memiliki kemampuan yang sama dan tidak bergantung pada 

senyawa alami yang dihilangkan dari larutan. 

Karbon aktif granular digunakan pada penelitian ini karena memiliki 

kelebihan antara lain: Memiliki berat jenis yang lebih tinggi dari air sehingga jarang 

sekali ikut keluar bersama effluent, memiliki daya ikat flok yang lebih kuat daripada 

bentuk bubuk, murah, mudah diperoleh serta penggunaannya relatif praktis dan tidak 

menimbulkan banyak endapan (Hadiwidodo, 2007). Arang aktif dapat digunakan 

sebagai adsorben untuk memucatkan minyak, dapat juga menyerap suspensi 

koloid yang menghasilkan bau yang tidak dikehendaki (Wahyuni, 2008). 

 

2.5 Teknologi Reprocessing Sirup Gula Kelapa 

Tahapan proses pembuatan sirup gula kelapa dengan cara reprocessing 

adalah sebagai berikut: 

1. Penyediaan Bahan Baku 

Bahan baku proses pembuatan sirup gula kelapa dengan pengolahan 

system reprocessing adalah gula kelapa cetak. Gula kelapa cetak terlebih 

dahulu diiris halus untuk memudahkan pelarutan. Setelah dilarutkan dalam air 

dengan perbandingan 2:1 (2 bagian gula cetak : 1 bagian air) hingga larut. 

Larutan yang diperoleh, selanjutnya disaring dengan tujuan untuk memisahkan 

kotoran atau bahan tabahan tambahan missal parutan aren, dan sebagainya. 



 
 

Penyaringan menggunakan alat berupa saringan yang terbuat dari bamboo atau 

dengan kain saring yang bersih atau juga dengan alat penyaring tepung  

berukuran 40 mes.  (Hanik, 2002). 

2. Pemasakan 

Proses pemasakan larutan gula merupakan tahapan proses yang sangat 

menentukan mutu gula yang dihasilkan. Larutan hasil penyaringan tersebut 

dimasukkan dalam mesin pengaduk untuk dimasak dan diaduk. Suhu 

pemasakan diatur pada 100-110ºC. Pemasakan dilakukan hingga kekentalan 

76º brix atau ditandai dengan mengerasnya larutan gula aren pekat tersebut 

ketika diteteskan kedalam air dingin (20ºC) atau terbentuknya helaian-helaian 

(benang) gula apabila larutan gula aren pekat tersebut diteteskan (Hanik, 2002). 

Sardjono (1991) menyatakan, bahwa proses pemasakan harus diakhiri pada 

saat yang tepat. Jika proses pemasakan diakhiri sebelum waktunya, maka kadar 

air dalam gula yang dihasilkan masih tinggi dan jika terlalu lewat maka gula 

cenderung menjadi karamel. 

 

2.6  Penggandaan Skala 

 Penggandaan skala atau scale up adalah untuk menunjukkan pengertian 

bahwa sistem baru lebih besar dari sistem yang ada, sebuah usaha memproduksi 

sesuatu yang sama jika memungkinkan, hasil prosesnya pada tingkat produksi 

yang lebih besar dibanding yang telah dilakukan sebelumnya. Scale up merupakan 

suatu kegiatan pembesaran atau pengindustrian suatu teknologi yang masih skala 

laboratorium (Sutoyo, 1989). Menurut Valentas (1991) scale up didefinisikan 

sebagai tahapan awal dan operasi pada unit desain ukuran komersial dan operasi 



 
 

prosedur pada bagian-bagian yang didasari pada percobaan dan demontrasi pada 

operasi skala kecil. 

 Menurut Valentas (1991), untuk melakukan scale up suatu proses secara 

benar, maka harus: 

1. Mendefinisikan hasil proses produksi yang diinginkan 

2. Mendefinisikan kriteria utama scale up sebagai parameter atau seperangkat 

parameter yang membuat hasil proses yang diinginkan tidak tergantung 

skala. Secara umum, hal ini membutuhkan percobaan lebih dari satu skala. 

3. Mendefinisikan kriteria kedua untuk proses scale up adalah perubahan 

secara mekanik dan fisik pada skala yang harus diketahui agar dibutuhkan 

kriteria utama scale up. 

 Scale up erat hubungannya dengan pengembangan, manufaktur dan 

kualitas, khususnya untuk mendokumentasikan semua produk yang prosesnya 

spesifik dan menstransfernya ke fasilitas manufaktur. Scale up juga sangat 

mempengaruhi dalam penerapan pilot plant. Pilot plant merupakan langkah yang 

dirancang untuk menguji proses dan kebutuhan produksi dalam simulasi skala 

kecil yang akurat. Tujuan langkah ini adalah menghasilkan informasi yang cukup 

untuk menentukan apakah proyek dapat dikembangkan ke skala komersial 

(Keynote, 2006). 

 Tujuan di dalam tahap pilot plant adalah untuk mendapatkan rencana  

pengolahan yang tepat. Tahap yang pertama adalah untuk mencoba peralatan, 

bahan baku, operator dan sebagainya di bawah kondisi yang bersifat percobaan. 

Ketika rencana bekerja secara efisien dan menghasilkan suatu produk akhir 



 
 

dengan mutu yang konsisten, maka dapat ditingkatkan ke skala semi commercial 

(Keynote, 2006). Tahapan penerapan teknologi dapat dilihat pada Gambar 1 

(Adisuko, 2001): 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tahapan Penerapan Teknologi 

 Pada penelitian ini, peningkatan skala (scale up) dilakukan dari skala 

laboratorium. Peningkatan ini dilakukan terhadap alat yang digunakan, jumlah 

bahan baku serta bahan pembantu yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan 

percobaan skala laboratorium. 

 Unsur-unsur yang terkandung dalam perancangan suatu pilot plant antara 

lain (Keynote, 2006): 

1. Mengatur penyesuaian kapasitas pabrik dengan produksi dan pasar sesuai 

dana yang tersedia. 

2. Mempersiapkan lokasi bangunan (meliputi studi topografi, lahan, dan 

daratan) memperoleh surat ijin untuk listrik dan air. 

3. Mendesain infrastruktur dan peralatan menurut kapasitas dan karateristik 

dari lokasi. 

Penerapan teknologi dalam 

skala “pilot project” 

Penerapan teknologi dalam 

skala komersial 

Hasil penilitian/penerapan teknologi 

pada skala laboratorium 



 
 

4. Mengembangkan suatu rencana untuk pelatihan, operator pabrik dan 

penekanan konsep dan memeriksa prosedur pengendalian mutu, 

kebersihan (terutama untuk bahan makanan) dan pembukuan. 

5. Rencana yang bersifat percobaan dan operasi semicomercial. 

 

2.7 Analisis Kelayakan 

 Analisa kelayakan digunakan untuk mengetahui suatu hasil rancangan 

yang layak untuk diwujudkan atau tidak. Analisa ini akan menghasilkan 

kesimpulan bahwa hasil rancangan atau proyek tersebut dapat dilaksanakan 

dengan berhasil dan menguntungkan atau tidak. Jenis aspek yang dikaji 

tergantung pada besar kecilnya dana yang tertanam dalam investasi tersebut. 

Semakin besar dana yang ditanam, semakin banyak aspek yang dikaji (Husnan 

dan Suwarsono, 1999). 

 Kegiatan proyek dapat diartikan sebagai satu kegiatan sementara yang 

berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu 

dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas dan sasarannya telah digariskan 

dengan jelas. Studi kelayakan proyek adalah pengkajian yang bersifat menyeluruh 

dan mencoba menyoroti segala aspek kelayakan proyek atau investasi (Soeharto, 

1997). 

 Aspek keuangan menyangkut bahasan tentang dana yang diperlukan untuk 

investasi, baik untuk aktiva tetap maupun modal kerja, sumber-sumber 

pembelanjaan yang digunakan, taksiran penghasilan, biaya dan rugi atau laba pada 

berbagai tingkat operasi, manfaat dan biaya dalam artian finansial (Husnan dan 

Suwarsono, 1999) 



 
 

2.7.1 Aspek Teknis 

Aspek teknis merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses 

pembangunan proyek secara teknik dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut 

selesai dibangun (Husnan dan Suwarsono, 1999). Penilaian kelayakan aspek ini 

juga penting untuk dilakukan sebelum suatu usaha dijalankan. Penetuan kelayakan 

teknis atau operasi perusahaan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknis 

atau operasi, sehingga diperlukan kajian khusus untuk memperhitungkan layak 

tidaknya suatu produksi secara teknis. Analisis kelayakan teknis meliputi: 

 

a. Bahan Baku dan Bahan Pembantu 

Tersedianya bahan baku dan pembantu secara konstan merupakan salah satu 

syarat agar proyek dapat beroperasi secara baik dan berkelanjutan. Bahan baku dan 

bahan pembantu harus dapat memenuhi standar syarat teknis produksi yang 

ditentukan, serta dapat tersedia dalam jumlah yang cukup setiap saat (Sutoyo, 1989). 

b. Penentuan Kapasitas Produksi 

Kapasitas produksi ekonomis adalah jumlah satuan produk yang dapat 

dihasilkan selama satuan waktu tertentu secara menguntungkan. Besar kapasitas 

produksi ekonomis bisa ditentukan berdasarkan perkiraan jumlah penjualan 

produk di masa datang, kemungkinan pengadaan bahan baku dan bahan 

pembantu, tersedianya energi serta tersedianya mesin dan peralatan (Sutoyo, 

1989). 

 

 



 
 

c. Pemilihan Jenis Teknologi dan Peralatan 

Klasifikasi teknologi proses terbagi atas 3 bagian, yaitu manual, 

mekanis dan terotomasi. Peran tenaga kerja dan biaya tenaga kerja dalam 

ketiga klasifikasi ini besar dalam teknologi manual, sedang dalam teknologi 

mekanis, dan berkurang mendekati nol dalam teknologi terotomasi. 

Sebaliknya, biaya modal meningkat dalam urutan yang terbalik. Ketiga tipe 

teknologi proses ini penting dalam sistem operasi saat ini, bergantung pada 

volume produk, stabilitas desain produk, dan tuntutan persaingan (Buffa dan 

Sarin, 1999). 

 

2.8   Penelitian Terdahulu 

 Penelitian Riadi (2009) mengenai “Analisis Kelayakan Produksi Sirup 

Gula Siwalan dengan Metode Reprocessing Gula Cetak pada Skala Ganda” 

(kajian pengaruh kadar bentonit dan lama adsorpsi terhadap kualitas sirup). 

Perlakuan terbaik terdapat pada perlakuan dengan kadar bentonit 10% dan lama 

adsorpsi 30 menit dengan karakteristik Analisa kualitas tiap parameter pada 

perlakuan terbaik yaitu total gula 67,88%, TPT 73,5% Brix, kadar abu 2,58% dan 

kadar air 29,46%. 

Berdasarkan penelitian skala laboratorium yang telah dilakukan oleh 

Yunita (2011) tentang “Pengaruh Asal Daerah Gula Kelapa Cetak dan 

Konsentrasi Penambahan Arang Aktif Terhadap Kualitas Sirup Gula Kelapa 

Aroma Pandan Dengan Metode Reprocessing”. Bahan baku yang digunakan yaitu 

gula kelapa cetak kualitas subgrade sebesar 200 gram. Bahan tambahan yang 



 
 

digunakan yaitu arang aktif sebesar 5% (b/v) sebagai bahan adsorben. Didapatkan 

perlakuan terbaik yaitu konsentrasi daun pandan sebesar 10% (b/v) dan lama 

pemasakan 7,5 menit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Mei  sampai Juni 2011 di 

Laboratorium Teknologi Agrokimia, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, 

Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang.  

3.2 Bahan dan Alat Penelitian 

3.2.1 Bahan 

Bahan baku utama pembuatan sirup gula kelapa aroma pandan skala 

ganda yang digunakan adalah gula kelapa cetak subgrade dari UKM di 

Kabupaten Blitar. Bahan pembantu yang digunakan yaitu air, arang aktif dan 

daun pandan. 

3.2.2 Alat 

Alat untuk pembuatan sirup gula kelapa aroma pandan skala ganda 

adalah kompor gas LPG, panci kapasitas 55 liter, pengaduk kayu, baskom, gelas 

ukur, pisau, kain saring, timbangan, reaktor pemasak kapasitas 80 liter dan oven. 

Alat yang digunakan untuk analisa sirup gula kelapa adalah beaker glass, pipet 

volume, erlenmeyer, buret, timbangan analitik, labu ukur, Pocket refraktometer 

digital, dan spektrofotometer. 

 

 

 



 
 

3.3 Batasan Masalah 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada : 

1. Bahan baku yang digunakan yaitu gula kelapa cetak subgrade yang 

didapatkan dari salah satu UKM di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. 

2. Perlakuan terbaik pada penelitian sirup gula kelapa aroma pandan pada skala 

laboratorium oleh Yunita (2011) akan digunakan dalam penelitian skala ganda 

ini. 

3. Aspek teknis dibatasi pada pemilihan alat reaktor pemasak. 

5. Perhitungan biaya pengolahan sirup gula kelapa aroma pandan meliputi 

perhitungan bahan baku, kebutuhan utilitas (air, listrik dan LPG) dan tenaga 

kerja. 

3.4 Tahapan Penelitian 

Diagram alir tahapan penelitian studi penggandaan skala pada produksi 

sirup gula aroma pandan dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Alir Tahapan Penelitian 

Studi Pustaka 
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Pelaksanaan Penelitian Skala Ganda 

 

 



 
 

3.4.1 Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang sirup 

gula kelapa meliputi potensi bahan baku (gula kelapa cetak), proses 

pembuatannya, karakteristik dan kelemahannya serta cara pemecahan masalah 

yang ada. 

3.4.2 Pengumpulan Data 

 Data diperoleh dari penelitian skala laboratorium yang telah dilakukan 

oleh Yunita (2011). Pada penelitian skala laboratorium tentang pengaruh asal 

daerah gula kelapa cetak dan konsentrasi penambahan arang aktif terhadap 

kualitas sirup gula kelapa aroma pandan dengan metode reprocessing didapatkan 

perlakuan terbaik yaitu dengan konsentrasi daun pandan sebesar 10% (b/v), 

konsentrasi arang aktif 5%, dan lama pemasakan daun pandan selama 7,5 menit. 

3.4.3 Identifikasi Masalah 

Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pengembangan gula kelapa 

adalah bentuk gula cetak dan hasil gula cetak yang kurang baik (subgrade). Oleh 

karena itu, maka perlu dilakukan inovasi pada produk gula kelapa. Yaitu dengan 

memanfaatkan gula kelapa cetak (subgrade) untuk dijadikan sirup gula kelapa 

dengan penambahan aroma pandan dan penambahan arang aktif yang tepat pada 

sirup gula diharapkan dapat meningkatkan kualitas sirup gula kelapa. Untuk saat 

ini sudah ada penelitian tentang pembuatan sirup gula kelapa aroma pandan pada 

skala laboratorium, karena pada skala laboratorium belum bisa digunakan sebagai 

acuan dalam mendirikan industri skala kecil maka diperlukan skala ganda 

berdasarkan perlakuan terbaik. 



 
 

Arang Aktif 

Diayak (diambil yang berbentuk granular) 

Arang aktif 

Dipanaskan dalam oven suhu 100°C selama 3 jam 

Didinginkan di desikator 

3.4.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.4.1  Preparasi Adsorben (Arang aktif) 

Preparasi adsorben dilakukan dengan mengayak arang aktif granular 

(diambil arang aktif yang berbentu granular, bukan yang serpihan/serbuk). 

Kemudian dipanaskan dalam oven pada suhu 100°C selama 3 jam dan didinginkan 

dalam desikator setelah itu ditimbang sesuai dengan konsentrasi yang digunakan. 

Setelah ditimbang, arang aktif tersebut dibungkus dalam kapas dan kain saring 

untuk mencegah bercampurnya warna arang aktif ke dalam sirup gula kelapa. 

Preparasi arang aktif secara lebih ringkas dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram alir proses aktivasi arang aktif 

 

3.4.4.2  Pembuatan Sirup Gula Kelapa Aroma Pandan Skala Ganda 

Pembuatan sirup gula kelapa aroma pandan dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 



 
 

1. Gula kelapa cetak sebanyak 15 kg dirajang dengan pisau. 

2. Kemudian dilarutkan dalam air dengan volume 30 L (1:2 b/v) 

sambil dipanaskan di atas kompor gas dan diaduk hingga tingkat kepekatan 

TPT 60%  

3. Selanjutnya disaring menggunakan kain saring dan diukur 

volumenya. 

4. Kemudian ditambahkan arang aktif yang dibungkus dengan kapas 

dan dilapisi kain saring sebanyak 5% (b/v) sambil dipanaskan di reaktor 

pemasak dengan suhu 60
0
C selama 30 menit. 

5. Bungkusan arang aktif diambil dan diukur volumenya. 

6. Selanjutnya ditambahkan daun pandan 10% (b/v). 

7. Dipanaskan kembali hingga tingkat kepekatan TPT 70% (sesuai 

dengan standar sirup mutu I). 

8. Kemudian disaring dengan kain saring dan dikemas dalam botol 

kaca. 

9. Lalu dilakukan analisa total gula, total padatan terlarut, kadar abu, 

kadar air dan uji organoleptik. 

 Diagram alir proses pembuatan sirup gula kelapa pada penggandaan skala 

(scale up) disajikan pada Gambar 4. 



 
 

 

 

Diadsorpsi 

suhu 60
0
C selama 30 menit 

(Reaktor pemasak)  

Dimasak hingga TPT 70% 

(panci) 

Disaring (kain saring) Kotoran 

Sirup gula kelapa aroma pandan  

Analisa: 
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 Kadar air 

 Uji organoleptik 

Gula kelapa cetak (subgrade) 
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(panci) 

Disaring (kain saring) 

Air  

1:2 (b/v) = 30 liter 
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Gambar 4. Diagram Alir Proses Pembuatan Sirup Gula Kelapa Aroma Pandan 

pada Skala Ganda 

 



 
 

 

 

3.5 Analisa Data 

3.5.1 Kualitas Kimia 

Uji kimia yang dilakukan pada sirup gula kelapa aroma pandan meliputi 

total gula, total padatan terlarut (TPT), kadar abu, dan kadar air yang terkandung 

dalam sirup gula kelapa aroma pandan. Setelah didapatkan kualitas kimia sirup 

gula kelapa aroma pandan skala ganda kemudian dibandingkan dengan Standar 

Nasional Indonesia (SNI) atau Standar Industri Indonesia (SII) atau referensi yang 

berkaitan dengan standar mutu produk sirup. 

3.5.2 Uji Organoleptik 

 Uji organoleptik menggunakan metode hedonic scale scoring (uji 

kesukaan) dengan menilai masing-masing atribut yang dimiliki oleh produk, dan 

menggunakan 5 panelis ahli. Adapun atribut-atribut yang dinilai meliputi warna, 

aroma, dan rasa. Atribut produk tersebut secara umum merupakan atribut penting 

yang menjadi pertimbangan konsumen yang akan menggunakan produk sirup gula 

kelapa cetak aroma pandan. Hal ini dikarenakan konsumen cenderung 

menggunakan indera yang dimilikinya untuk menilai suatu produk terutama 

terhadap produk-produk yang baru dikenalnya. Hasil dari uji kesukaan dihitung 

dengan menggunakan rerata untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap 

produk yang dihasilkan. 

3.5.3 Biaya Pengolahan 

Perhitungan biaya dalam pengolahan sirup gula kelapa ini didasarkan pada 

biaya per-batch, meliputi perhitungan kebutuhan sebagai berikut : 



 
 

1. Kebutuhan Bahan Baku  

Perhitungan kebutuhan bahan baku meliputi kebutuhan bahan baku 

utama, bahan baku pembantu, dan kebutuhan bahan pengemas per batch. 

2. Kebutuhan Utilitas 

Kebutuhan utilitas meliputi penentuan mesin dan peralatan, kebutuhan 

air, listrik, dan kebutuhan gas (LPG). Kebutuhan air dihitung dengan cara 

menakar seluruh pemakaian air pada saat proses produksi, kemudian dikalikan 

dengan tarif perusahaan air minum yang sudah ada. Kebutuhan listrik dihitung 

dengan mengalikan daya listrik pada alat dan waktu yang dibutuhkan pada saat 

proses produksi, sehingga didapatkan utilitas listrik dalam satuan KWH. 

Kemudian dikalikan dengan tarif listrik sesuai dengan tarif yang telah 

ditentukan oleh PLN.  

Kebutuhan LPG dihitung dengan menimbang berat awal dan berat akhir 

tabung sebelum dan sesudah proses produksi dilaksanakan. Kemudian 

dikalikan dengan tarif LPG per kg. 

3. Biaya Tenaga Kerja dan Total Biaya Pengolahan Sirup Gula Kelapa Aroma 

Pandan 

Perhitungan tenaga kerja meliputi tenaga kerja langsung (bagian 

produksi) dan pengawas produksi. Total biaya pengolahan sirup gula kelapa 

aroma pandan didapatkan dari jumlah biaya kebutuhan bahan baku ditambah 

biaya kebutuhan utilitas dan ditambah lagi dengan biaya tenaga kerja. 

 

 

 



 
 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Bahan Baku Gula Kelapa Cetak 

 Bahan baku utama yang digunakan untuk memproduksi sirup gula kelapa 

aroma pandan yaitu gula kelapa cetak subgrade atau kualitas rendah. Gula kelapa 

cetak subgrade diperoleh dari salah satu UKM di daerah Kecamatan Nglegok, 

Kabupaten Blitar. Industri gula kelapa cetak di daerah Kecamatan Nglegok 

terdapat sekitar 2.667 unit dengan kapasitas produksi mencapai 3.630 ton/tahun 

(Anonymous
b
, 2009). Gula kelapa cetak subgrade yang dihasilkan sekitar 5-7% 

dari total produksi. Gula kelapa cetak subgrade dianalisa karakteristik kualitas 

bahan baku awal sebelum diproses menjadi sirup gula kelapa aroma pandan. 

Kualitas bahan baku yang digunakan akan mempengaruhi kualitas sirup yang 

dihasilkan. Karakteristik bahan baku gula kelapa cetak dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Komposisi Kimia Bahan Baku Gula Kelapa Cetak 

No. Parameter Skala Lab. (%) Skala Ganda (%) 

1 Kadar air 9,79 11,02 

2 Kadar abu 3,80 5,64 

3 Total gula 86,29 63,25 

Sumber : Skala Laboratorium (Yunita, 2011) 

  

Berdasarkan data pengamatan di atas, kadar air pada gula kelapa cetak sebesar 

11,02%. Kadar abu pada gula kelapa cetak sebesar 5,64%. Total gula pada gula 

cetak kelapa sebesar 63,25%. Gula kelapa cetak berwujud padatan, setengah 

lingkaran (tidak beraturan), dan warna coklat tua. Dari data diatas, menunjukkan 

bahwa adanya bahan terlarut yang bukan gula (non-gula) yaitu sebesar 0,29% 

pada gula cetak. Bahan terlarut non-gula dapat berupa bahan lain seperti debu, 



 
 

potongan-potongan daun, maupun mineral-mineral lain yang terlarut dalam proses 

pembuatan gula kelapa cetak. Apabila dibandingkan dengan syarat mutu SII No. 

0268-85, secara kimia bahan baku kelapa cetak yang digunakan termasuk dalam 

kualitas super, namun secara penampakan fisiknya termasuk dalam kualitas B 

atau subgrade. Hal ini nampak pada bentuk dan warnanya. Pada umumnya 

produsen gula kelapa cetak untuk menentukan kualitas gula kelapa cetak yang 

dihasilkan dengan penampakan (bentuk dan warna) bukan dari uji kimianya. 

Menurut Kochergin et al. (2000), dalam nira kelapa mengandung sukrosa, gula 

invert (glukosa + fruktosa), senyawa nitrogen (asam amino & protein), 

polisakarida (selulose, hemiselulose, lignin), lipida (lilin, asam lemak), atom-atom 

(Ca, Fe, Mg, Al) yang terikat pada asam-asam, asam organik dan an-organik, serta 

zat warna. Sehingga gula cetak yang dihasilkan tanpa proses pemurnian nira akan 

menghasilkan warna dan aroma yang kurang menarik. 

 

4.2 Karakteristik Kualitas Sirup Gula Kelapa Aroma Pandan pada Skala 

Laboratorium 

 

  Penelitian sirup gula kelapa aroma pandan pada skala laboratorium 

menggunakan bahan baku gula kelapa cetak sebesar 200 gram dengan adsorben 

arang aktif sebesar 5% (b/v). Analisa yang dilakukan sebagai parameter kualitas 

meliputi total gula, kadar abu, dan total padatan terlarut (TPT). Analisa 

pembuatan sirup gula kelapa aroma pandan skala laboratorium dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

 

 



 
 

Tabel 4. Hasil Analisa Sirup Gula Kelapa Aroma Pandan Skala 

Laboratorium 

Perlakuan Parameter (Rerata) 

Konsentrasi 

Pandan 

(%) 

Lama 

Pemanasan 

(Menit) 

Total 

Gula 

(%) 

TPT 

(% Brix) 

Kadar 

Abu 

(%) 

Kadar 

air  

(%) 

3 2,5 63,81 a 69,8 1,16 b 33,22 

3 5 66,70 e 70,1 1,54 d 33,19 

3 7,5 68,33 g * 70,8 1,56 d 33,97 

5 2,5 64,82 b 71,5 0,92 a 35,53 * 

5 5 66,31 d 72,1 1,12 b 34,83 

5 7,5 67,40 f 72,6 1,36 c 33,77 

10 2,5 65,64 c 72,3 1,34 c 30,70 

10 5 66,20 d 73,0 1,5 cd 30,45 

10 7,5 67,88 e 73,5* 2,58 e * 29,46 

Sumber : Yunita (2011), * = nilai tertinggi 

Berdasarkan Tabel 4, pemberian notasi yang berbeda menunjukkan adanya beda 

nyata antar perlakuan dan tidak adanya notasi menunjukkan tidak ada beda nyata 

antar perlakuan. Rerata total gula tertinggi terdapat pada perlakuan dengan 

menggunakan konsentrasi pandan 3% dan lama pemanasan 7,5 menit yaitu 

68,33%. Semakin tinggi lama pemanasan daun pandan semakin tinggi pula total 

gula yang dihasilkan. Namun semakin tinggi konsentrasi pandan yang 

ditambahkan mengakibatkan total gula yang dihasilkan mengalami penurunan. 

Hal ini disebabkan oleh seiring penambahan pandan pada larutan gula 

mengakibatkan kemurnian larutan gula berkurang. Menurut Hanik (2002), 

semakin tinggi tingkat kemurnian gula maka akan semakin tinggi pula kadar gula 

yang dikandungnya. 

Rerata tertinggi untuk total padatan terlarut terdapat pada perlakuan dengan 

menggunakan konsentrasi pandan 10% dan lama pemanasan 7,5 menit yaitu 

73,5% Brix. Semakin besar konsentrasi pandan yang ditambahkan dan semakin 



 
 

lama pemanasan yang dilakukan semakin besar pula TPT yang dihasilkan. 

Diduga, hal ini dikarenakan selama pemanasan terjadi proses penguapan air, 

sehingga berpengaruh terhadap TPT yang dihasilkan. Sedangkan di dalam 

kandungan daun pandan wangi terdapat bahan-bahan yang sulit larut dalam air, 

sehingga terbentuk padatan yang biasanya terdiri dari senyawa anorganik 

(Asmorodewi, 2009).  

  Rerata tertinggi untuk kadar abu terdapat pada perlakuan dengan 

menggunakan konsentrasi pandan 10% dan lama pemanasan 7,5 menit yaitu 

2,58%. Semakin tinggi konsentrasi pandan yang ditambahkan dan semakin lama 

waktu pemanasan semakin tinggi pula kadar abu yang dihasilkan. Hal ini 

disebabkan oleh adanya kandungan pandan yang larut seiring bertambahnya 

waktu pemanasan. Sehingga kadar abu cenderung meningkat dengan 

meningkatnya konsentrasi daun pandan. Didukung oleh Rizal (1991), karena 

semakin tinggi konsentrasi zat atau bahan yang ditambahkan pada proses 

pemanasan, sehingga makin terbentuk dan makin banyak senyawa yang terlarut di 

dalam sirup dan meningkatkan kadar abunya. Menurut Winarno (2002), semakin 

tinggi kadar abu menunjukkan pengolahan produk kurang bersih. 

  Rerata kadar air tertinggi terdapat pada perlakuan dengan menggunakan 

konsentrasi pandan 5% dan lama pemanasan 2,5 menit yaitu 35,53%. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kadar air pada suatu makanan, maka akan 

mempercepat proses kerusakan makanan tersebut, dalam hal ini adalah sirup gula 

kelapa aroma pandan. 

 



 
 

Tabel 5. Karakteristik Sirup Gula Kelapa Aroma Pandan Terbaik 

Kriteria Nilai 

TPT 73,5% Brix 

Total Gula 67,88% 

Kadar Abu 2,58% 

Kadar Air 29,46% 

Daun Pandan 10% 

Rendemen 72,5% 

Warna 5,2 (Cenderung Agak 

Menyukai) 

Aroma 5,6 (Cenderung Menyukai) 

Rasa 5 (Agak Menyukai) 

 

Sumber : Skala Laboratorium (Yunita, 2011) 

 berdasarkan tabel 5, hasil analisa ragam ANOVA dan uji Friedman Yunita 

(2011), didapatkan perlakuan terbaik yaitu konsentrasi pandan 10% (b/v). Analisa 

kualitas tiap parameter pada perlakuan terbaik yaitu total gula 67,88%, TPT 73,5% 

Brix, kadar abu 2,58% dan kadar air 29,46%, dengan uji kesukaan terhadap warna 

5,2 (cenderung agak menyukai), aroma 5,6 (cenderung menyukai) dan rasa 5 

(Agak Menyukai). 

 

4.3 Karakteristik Kualitas Sirup Gula Kelapa Aroma Pandan pada Skala 

Ganda 

 

4.3.1 Uji Kimia 

 Uji kualitas kimia gula sirup aroma pandan dilakukan dengan 

menggunakan parameter yang meliputi total gula, total padatan terlarut (TPT), 

kadar abu, dan kadar air Pada Tabel 6 di bawah ini diketahui perbandingan 

kualitas sirup gula aroma pandan skala laboratorium dengan skala ganda. 

 

 



 
 

Tabel 6. Perbandingan Kualitas Sirup Gula Aroma Pandan Skala 

Laboratorium dengan Skala Ganda 

No. Parameter Skala Lab. Skala Ganda 

1 Total Gula (%) 67,88 72,67 

2 TPT (% Brix) 73,5 73,8 

3 Kadar Abu (%) 2,58 2,84 

4 Kadar Air (%) 29,46 24,20 

Sumber : Skala Laboratorium (Yunita, 2011) 

 

a. Total Gula 

Berdasarkan Tabel 6, hasil penelitian sirup gula aroma pandan pada skala ganda 

menunjukkan total gula sebesar 72,67%. Nilai total gula pada penelitian skala 

ganda lebih besar jika dibandingkan dengan skala laboratorium yaitu 67,88%, 

hasil tersebut memiliki selisih sebesar 4,79 %. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

total gula dari penelitian skala ganda maupun skala laboratorium telah memenuhi 

standar mutu sirup yaitu SNI 01-3544-1994 yaitu minimal 65%. Total gula bahan 

baku gula kelapa cetak pada penelitian skala ganda sebesar 63,25%. Terjadi 

penurunan total gula bahan baku dengan produk sirup sebesar 9,42%. Hal ini 

diduga lama pemasakan gula kelapa dan adsorpsi arang aktif mempengaruhi 

penurunan total gula. Menurut Koesdarminta (2006), selain dapat mengadsorpsi 

zat warna dan abu dengan baik, arang aktif dapat mengadsorpsi sukrosa dan gula 

reduksi. 

b. Total Padatan Terlarut 

Total padatan terlarut menunjukkan adanya bahan terlarut dalam sirup gula kelapa 

aroma pandan, baik gula (sukrosa) maupun bahan terlarut lainnya. Berdasarkan 

Tabel 6, hasil penelitian sirup gula aroma pandan pada skala ganda menunjukkan 

TPT sebesar 73,8%. Nilai TPT pada penelitian skala ganda lebih besar jika 



 
 

dibandingkan dengan skala laboratorium yaitu 73,5%, hasil tersebut memiliki 

selisih sebesar 0,3%. Menurut Riadi (2009), dengan adanya penambahan adsorben 

dan lama adsorpsi, semakin tinggi kadar arang aktif dan lama adsorpsi maka kadar 

TPT juga semakin tinggi. Hal ini dikarenakan arang aktif memiliki kadar air yang 

rendah, sehingga selama proses adsorpsi terjadi penyerapan air dan kadar TPT 

pada sirup akan semakin tinggi seiring dengan lama adsorpsi. Didukung Lubis 

(2007), arang aktif bersifat sedikit menyerap air dan jika didispersikan ke dalam 

air akan cepat mengendap atau tidak terbentuk suspensi. Kadar TPT pada skala 

ganda sudah memenuhi standar TPT sirup yaitu minimal 66% Brix (Al-Farsi et 

al., 2007). Kadar TPT yang tinggi disebabkan oleh terjadinya proses penguapan 

selama proses pemasakan larutan gula sehingga kadar air dalam larutan menurun 

dan kadar TPT menjadi lebih tinggi seiring dengan lama pemasakan. 

c. Kadar Abu 

Berdasarkan Tabel 6 kadar abu sirup gula kelapa aroma pandan yang dihasilkan 

pada skala ganda sebesar 2,84%. Nilai kadar abu pada penelitian skala ganda lebih 

besar jika dibandingkan dengan skala laboratorium yaitu 2,58%, hasil tersebut 

memiliki selisih sebesar 0,26%. Kadar abu bahan baku gula kelapa cetak pada 

penelitian skala ganda sebesar 5,64%. Terjadi penurunan kadar abu bahan baku 

dengan produk sirup gula kelapa yang dihasilkan sebesar 2,8%. Hal ini diduga 

adanya proses adsorpsi akan menurunkan nilai kadar abu yang dihasilkan. 

Menurut Koesdarminta (2006), arang aktif dapat mengadsorpsi zat warna dan abu 

dengan baik. 



 
 

Hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa kadar abu dari penelitian skala ganda 

maupun skala laboratorium belum memenuhi standar mutu yang telah ditentukan 

dalam Standar Industri Indonesia (SII) No. 01- 3743 tahun 1995, yaitu maksimal 

2%. Tingginya kadar abu diduga karena kadar abu dalam bahan baku gula cetak 

cukup tinggi. Setelah mengalami proses penguapan air maka larutan sirup gula 

kelapa semakin pekat yang akan menaikkan kadar abu. Hal ini disebabkan oleh 

kandungan bahan anorganik dalam daun pandan meningkatkan kadar abu sirup 

gula kelapa. Kadar abu cenderung meningkat dengan meningkatnya konsentrasi 

daun pandan. Didukung oleh Rizal (1991) karena semakin tinggi konsentrasi zat 

atau bahan yang ditambahkan pada proses pemanasan, maka makin banyak 

senyawa yang larut di dalam sirup sehingga meningkatkan kadar abunya. Menurut 

Hamzah dan Hasbullah (1997), kandungan abu dapat digunakan sebagai ukuran 

kemurnian gula, dimana semakin rendah kandungan abu dalam bahan maka 

kemurnian gula tersebut semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan Winarno (2002), 

bahwa abu menunjukkan adanya bahan anorganik. 

d. Kadar air 

Berdasarkan Tabel 6, hasil penelitian sirup gula aroma pandan pada skala ganda 

menunjukkan kadar air sebesar 24,20%. Nilai kadar air pada penelitian skala 

ganda lebih kecil jika dibandingkan dengan skala laboratorium yaitu 29,46%, 

hasil tersebut memiliki selisih sebesar 5,26 %. Tingginya kadar air pada penelitian 

skala laboratorium diduga dipengaruhi oleh kualitas bahan baku skala 

laboratorium yang lebih lembek dan kadar airnya tinggi. Hasil tersebut dapat 

dikatakan cukup tinggi meskipun tidak terdapat pada syarat mutu SII, karena 



 
 

kadar air yang terdapat pada sirup gula kelapa aroma pandan sekitar seperempat 

bagian dari sirup itu sendiri. 

Ari, dkk. (2010), menyatakan bahwa kadar air merupakan pemegang peranan 

penting, kecuali temperatur maka aktivitas air mempunyai tempat tersendiri dalam 

proses pembusukan dan ketengikan. Kerusakan bahan makanan pada umumnya 

merupakan proses mikrobiologis, kimiawi, enzimatik atau kombinasi antara 

ketiganya. Berlangsungnya ketiga proses tersebut memerlukan air dimana kini 

telah diketahui bahwa hanya air bebas yang dapat membantu berlangsungnya 

proses tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kadar air pada 

suatu makanan, maka akan mempercepat proses kerusakan makanan tersebut, 

dalam hal ini adalah sirup gula kelapa aroma pandan. 

 

4.3.2  Uji Organoleptik 

Uji organoleptik menggunakan uji kesukaan dengan menilai masing-masing 

atribut yang dimiliki oleh produk meliputi warna, aroma, dan rasa. Pada Tabel 7 

di bawah ini diketahui perbandingan rerata tingkat kesukaan masing-masing 

atribut sirup gula kelapa aroma pandan skala laboratorium dengan skala ganda. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 7. Perbandingan Rerata Tingkat Kesukaan Masing-Masing Atribut 

Sirup Gula Kelapa Aroma Pandan Skala Laboratorium dengan Skala Ganda 

 

Atribut Skala Lab. Skala Ganda 

Warna 
5,2 (Cenderung Agak 

Menyukai) 

4,6 (Cenderung Agak 

Menyukai) 

Aroma 5,6 (Cenderung Menyukai) 4,4 (Cenderung Netral) 

Rasa 5 (Agak Menyukai) 
4,8 (Cenderung Agak 

Menyukai) 

Sumber : Skala Laboratorium (Yunita, 2011) 

 

a. Warna 

Sebagian konsumen menilai keadaan umum produk pangan dari pengamatan 

visual mereka, dalam hal ini adalah warna. Warna yang lebih menarik cenderung 

lebih disukai oleh para konsumen. Warna gula sirup yang dihasilkan pada 

penelitian skala ganda adalah coklat agak tua. Menurut Hanik (2002), semakin 

lama waktu pemasakan maka akan didapatkan warna gula kelapa yang lebih gelap 

sehingga mempengaruhi warna sirup gula kelapa yang dihasilkan. Pencoklatan 

pada sirup gula kelapa disebabkan karena adanya karamelisasi yang terjadi pada 

saat pemanasan nira (Issoesetyo, dkk, 2001). Menurut Kochergin, et al. (2000), 

warna dalam sirup terbentuk oleh berbagai macam partikel-partikel melayang 

(suspended solid), makromolekul seperti protein, dan berbagai polisakarida yang 

larut didalamnya. Zat warna dalam nira mentah kemungkinan sebagian terdiri dari 

senyawa dengan BM (berat molekul) tinggi. Sedangkan menurut Fechter, et al. 

(2001), zat warna meliputi zat yang aslinya berwarna (Chlorophyll, xanthophylls, 

caroten, anthocyanin), aslinya tidak berwarna (polyphenol, senyawa amino). 

Disamping itu ada pula zat warna yang berbentuk dalam proses (karamel dan 

perpecahan gula). 



 
 

Dari hasil penilaian kesukaan oleh panelis terhadap warna gula sirup kelapa, 

diperoleh skor kesukaan mulai 2 (tidak menyukai) sampai 6 (menyukai). Sehingga 

rerata skor kesukaan terhadap warna sebesar 4,6 (cenderung agak menyukai). Dari 

Tabel 7, diketahui rerata kesukaan panelis terhadap warna sirup gula kelapa baik 

pada skala laboratorium maupun skala ganda  sama yaitu cenderung agak 

menyukai. Hal ini diduga dengan pemakaian reaktor pemasak pada proses 

adsorpsi zat warna pada sirup gula kelapa yang terjadi lebih maksimal sehingga 

warna yang dihasilkan lebih menarik. Perhitungan rerata panelis terhadap warna 

sirup gula kelapa aroma pandan dapat dilihat pada Lampiran 3. 

b. Aroma 

Aroma cukup menentukan dalam mendukung keputusan konsumen untuk 

membeli, terlebih kemudian untuk mengkonsumsinya. Winarno (1998) 

mengatakan bahwa dalam banyak hal kelezatan makanan ditentukan oleh aroma 

atau bau dari makanan tersebut. Demikian juga pada produk sirup gula kelapa 

aroma pandan, aroma digunakan sebagai kriteria yang menentukan keputusan 

panelis tentang kondisi aroma sirup itu sendiri. Aroma yang khas pada sirup gula 

kelapa berasal dari bahan baku dasarnya yaitu gula cetak kelapa (Soetanto, 1998). 

Ditambah aroma pandan yang dihasilkan dari pemanasan pandan dengan kadar 

dan konsentrasi terterntu menjadi nilai tambah produk ini. 

Dari hasil penilaian panelis terhadap aroma dapat diketahui bahwa skor kesukaan 

terhadap aroma pada sirup gula kelapa aroma pandan antara 4 (netral) sampai 5 

(agak menyukai). Sehingga rerata skor kesukaan terhadap aroma sebesar 4,4 

(cenderung netral). Berdasarkan Tabel 7, diketahui rerata kesukaan panelis 



 
 

terhadap warna sirup gula kelapa aroma pandan pada skala laboratorium 

(cenderung menyukai) lebih baik daripada skala ganda (cenderung netral). Hal ini 

diduga lama pemanasan daun pandan pada skala ganda yang lebih lama sehingga 

aroma pandan menjadi kurang kuat. Perhitungan rerata panelis terhadap aroma 

sirup gula kelapa aroma pandan dapat dilihat pada Lampiran 3. 

c. Rasa 

Rasa merupakan bahan pertimbangan yang paling menentukan bagi konsumen 

dalam memilih produk sirup pada umumnya. Demikian juga pada sirup gula 

kelapa aroma pandan, rasa juga digunakan sebagai kiteria yang menentukan 

keputusan panelis tentang kondisi sirup itu sendiri. Rasa yang ada pada sirup gula 

kelapa aroma pandan dipengaruhi oleh bahan dasarnya, yaitu gula cetak kelapa 

yang umumnya memiliki rasa yang sangat manis dan khas gula kelapa. Rasa 

manis pada gula kelapa berasal dari sukrosa yang terdapat pada nira kelapa bahan 

baku gula kelapa. Menurut (Soetanto, 1998) nira kelapa mengandung sukrosa 

12,30-17,40% dan memiliki kandungan gula reduksi yang relatif rendah. 

Dari hasil uji kesukaan dapat diketahui bahwa panelis memberikan penilaian rasa 

pada sirup gula kelapa aroma pandan dengan skor kesukaan antara 4 (netral) 

sampai 6 (menyukai). Sehingga rerata skor kesukaan terhadap rasa sebesar 4,8 

(cenderung agak menyukai). Berdasarkan Tabel 7, diketahui rerata kesukaan 

panelis terhadap rasa sirup gula kelapa aroma pandan pada skala laboratorium 

(agak menyukai) lebih baik daripada skala ganda (cenderung agak menyukai). Hal 

ini diduga lama pemasakan gula mempengarui rasa sirup gula kelapa aroma 



 
 

pandan yang dihasilkan karena terjadinya karamelisasi. Perhitungan rerata panelis 

terhadap rasa sirup gula kelapa aroma pandan dapat dilihat pada Lampiran 3. 

4.4 Analisis Penggandaan Skala 

Penelitian penggandaan skala merupakan tahap uji coba bahan baku, peralatan, 

utilitas dan tenaga kerja yang digunakan pada pembuatan sirup gula kelapa aroma 

pandan. Latar belakang penggandaan skala sirup gula kelapa aroma pandan adalah 

sirup yang dihasilkan masih dalam skala laboratorium sehingga perlu 

penggandaan skala untuk mengetahui kualitas, biaya bahan baku, utilitas dan 

kebutuhan tenaga kerja pada pembuatan sirup gula kelapa aroma pandan satu 

batch dengan mempertimbangkan alat dan mesin yang digunakan. Pada Tabel 9 di 

bawah ini dapat diketahui karakteristik kondisi proses produksi sirup gula kelapa 

aroma pandan antara skala laboratorium dan skala ganda. 

Tabel 8. Karakteristik Kondisi Proses Produksi Sirup Gula Kelapa 

Aroma Pandan antara Skala Laboratorium dan Skala Ganda 

Karakteristik Proses Skala Laboratorium Skala Ganda 

Bahan baku gula kelapa 200 gram 15 kg 

Bahan pembantu 

 Air 

 Arang aktif (b/v) 

 Daun pandan (b/v) 

 

400 mL 

20 gram 

20 gram 

 

30 L 

0,9 kg 

1,59 kg 

Jenis peralatan 

 Pemasakan gula kelapa 

 Adsorpsi Arang aktif 

 

 

Panci stainless steel 5 L 

Beaker glass, hot plate & 

stirer 

 

Panci aluminium 55 L 

Reaktor pemasak 80 L 

 

Waktu pemasakan 

 Arang aktif 

 Pandan 

 Keseluruhan 

 

30 menit 

7,5 menit 

1 jam 

 

30 menit 

2 jam 

12 jam 

Hasil akhir 130 mL 9,5 L 

Sumber : Skala Laboratorium (Yunita, 2011) 



 
 

Dari Tabel 8, dapat diketahui perbandingan proses pembuatan sirup gula kelapa 

aroma pandan penggandaan skala dengan skala laboratorium pada tiap tahapan 

proses pembuatan. Perbedaan bahan baku, bahan pembantu, dan peralatan di 

antara keduanya menjadikan adanya perbedaan waktu proses dan hasil akhir sirup 

yang diperoleh. Pada penelitian skala laboratorium gula kelapa cetak yang digunakan 

sebesar 200 gram dan menghasilkan ± 130 ml sirup gula kelapa aroma pandan 

sedangkan pada penelitian penggandaan skala menggunakan gula kelapa cetak 

sebanyak 15 kg yang mampu menghasilkan ± 9,5 liter sirup gula kelapa aroma 

pandan. Pada pengamatan baik penelitian penggandaan skala maupun skala 

laboratorium sama-sama menggunakan perbandingan gula kelapa cetak : air  = 1 : 2 

(b/v) dan pemakaian arang aktif 5% (b/v) dengan waktu adsorpsi 30 menit serta 

penambahan daun pandan sebagai aroma sebanyak 5% (b/v). Dari Tabel 8 dapat 

diketahui bahwa waktu pemasakan gula kelapa skala laboratorium berbeda dengan 

skala ganda. Pada skala laboratorium pemasakan gula kelapa menggunakan panci 

dengan kapasitas 5 liter sedangkan pada penggandaan skala menggunakan panci 

dengan kapasitas 55 liter, sehingga untuk mendapatkan panas yang merata 

membutuhkan waktu lebih lama dikarenakan luas permukaan yang lebih besar.  

Pada proses adsorpsi arang aktif, alat yang digunakan pada skala ganda yaitu 

Reaktor pemasak dengan kapasitas 80 liter dengan boiler yang mengelilingi tangki 

dan diisi air ± 15 liter sebagai pengatur panas agar panas merata pada semua sisi 

tangki. Tangki yang diisi ± 18 liter larutan gula untuk mencapai suhu 60°C 

membutuhkan waktu ± 15 menit. Suhu yang dicapai dapat dilihat pada pengatur 

suhu digital. Untuk mengetahui penampang Reaktor pemasak dapat dilihat pada 



 
 

Gambar 5. Sedangkan karakteristik Reaktor pemasak untuk lebih jelas terdapat pada 

Lampiran 5. 
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Saluran Pembuangan 

Air

Gambar 5. Penampang Reaktor Pemasak 

Dari Gambar 5, diketahui bahwa pada Reaktor pemasak terdapat tutup tangki 

sekaligus tempat melekatnya motor listrik yang berfungsi sebagai penggerak alat 

pengaduk. Dengan adanya tutup pada Reaktor pemasak akan mempercepat waktu 

pemanasan sirup sehingga mempengaruhi waktu proses dan mengurangi 

penguapan saat terjadi adsorpsi oleh arang aktif yang berpengaruh pada volume 

hasil akhir sirup. Lain halnya pada skala laboratorium, alat yang digunakan tidak 

terdapat tutup pada Beaker glass, sehingga pada saat proses adsorpsi yang juga 

dilakukan pemanasan pada suhu 60°C terjadi penguapan dan karamelisasi pada 

sirup karena waktu adsorpsi yang beragam.  



 
 

Secara garis besar dapat diketahui bahwa perhitungan waktu serta produk akhir 

dari proses pembuatan sirup gula kelapa aroma pandan pada penelitian skala 

laboratorium cukup berbeda dengan saat kapasitas tersebut digandakan, sehingga 

perhitungan waktu dan produk akhir pada skala laboratorium tidak bisa langsung 

dikonversikan ke skala yang telah digandakan (kapasitas yang besar) karena 

perbedaan alat, kapasitas dan besarnya energi yang digunakan. Menurut Moreno 

(2006), hal penting yang perlu diperhatikan tentang penggandaan skala yaitu, cara 

yang diusulkan tidak membutuhkan perhitungan yang rumit, menggunakan 

korelasi, maupun penentuan koefisien dari tipe apapun sehingga membuatnya 

mudah untuk diwujudkan selama dupliklat dari perlakuan di bawah sistem dapat 

dijamin. 

4.4.1 Proses Pembuatan Sirup Gula Kelapa Aroma Pandan Skala Ganda  

Pada penelitian penggandaan skala sirup gula kelapa aroma pandan menggunakan 

bahan baku gula kelapa cetak subgrade sebanyak 15 kg dan menghasilkan sirup 

gula kelapa aroma pandan ± 12 liter. Tahapan proses pembuatan sirup gula kelapa 

aroma pandan skala ganda meliputi penimbangan bahan baku gula kelapa cetak 15 

kg, penghancuran gula cetak, pengukuran air 2:1 dengan gula berarti 30 L, 

kemudian campuran tersebut dimasak dalam panci, setelah TPT larutan gula 

mencapai ≥ 60% Brix disaring dengan kain saring, lalu ditambah arang aktif 5% 

(b/v) yang sudah dibungkus dengan kain saring dengan lapisan dalam kapas 

pembalut dan diadsorpsi dengan Reaktor pemasak dengan suhu 60
0
C selama 30 

menit, disaring lalu ditambahkan daun pandan yang telah dirajang dan dipanaskan 

kembali dalam panci hingga TPT sirup gula mencapai ≥ 70% Brix, disaring lagi 



 
 

kemudian dikemas pada botol kaca 650 mL yang telah disterilisasi, selanjutnya 

sirup yang telah dikemas dalam botol kaca disterilisasi dan tahap terakhir yakni 

pendinginan.  

Spesifikasi jenis mesin dan peralatan yang digunakan pada produksi sirup gula 

kelapa aroma pandan pada skala ganda dapat dilihat pada Tabel 9. Dari Tabel 9, 

dapat diketahui fungsi, jumlah dan spesifikasi mesin dan peralatan yang 

digunakan pada produksi sirup gula kelapa aroma pandan pada skala ganda. 

Tabel 9. Jenis Mesin dan Peralatan Produksi Sirup Gula Kelapa Skala 

Ganda 

No. Jenis Peralatan Fungsi  Spesifikasi 

1. Panci  
- wadah proses 

pemasakan gula 
1 

Bahan aluminium, t=45cm, 

=40cm, tebal=0,2cm 

kapasitas 55 Liter 

2. 

Kompor gas dan 

tabung gas 

(LPG) 

- memasak sirup 

- pemanas Reaktor 

pemasak 

1 

Bahan besi, ukuran kompor  

p=72cm, l=38cm, t=12cm, 

LPG kapasitas 12 kg 

3. Meja produksi 
- tempat peralatan 

produksi 
1 

Bahan kayu 

ukuran 2m x 4m 

4. Kursi produksi 
- tempat duduk 

pekerja 
2 

Bahan kayu 

ukuran 50cm x 46cm 

5. Pisau 
- menghancurkan gula 

kelapa cetak 
2 

Bahan besi, ukuran 

p=25cm, l=5cm 

6. Baskom plastik 
- wadah untuk gula 

kelapa cetak 
2 

Bahan plastik 

ukuran t=20 cm, =34 cm 

7. Talenan 

- alas untuk 

merajang gula kelapa 

cetak 

2 
Bahan plastik 

ukuran 30 x 15 cm
2
 

8. Gelas takar - untuk menakar air  2 
Bahan plastik 

kapasitas 1 Liter 

9. Timbangan - menimbang bahan 1 Bahan besi, kapasitas 3 kg 

10. Pengaduk kayu - mengaduk sirup 1 Bahan kayu, panjang 50 cm 

11. Reaktor pemasak - wadah adsorpsi 1 

Bahan stainless steel, 

t=47cm, =47cm, 

tebal=0,2cm kap. 80 Liter 

12. Oven 
- pengeringan arang 

aktif 
1 

Bahan besi, ukuran oven 

p=75cm, l=60cm, t=50cm, 

 



 
 

Proses operasi pembuatan sirup gula kelapa dapat dilihat pada Lampiran 6 yang 

menggambarkan langkah-langkah proses yang dialami bahan mulai awal sampai 

menjadi produk jadi, juga memuat informasi-informasi yang diperlukan, seperti 

waktu yang dibutuhkanan, material yang digunakan, tenaga kerja yang dibutuhkan 

dan alat yang digunakan. Neraca massa proses pembuatan sirup gula kelapa aroma 

pandan skala ganda disajikan pada Lampiran 7. Berdasarkan Lampiran 7, dapat 

diketahui bahwa dalam sekali proses (satu batch) mampu menghasilkan 15 botol (@ 

650 ml) sirup gula kelapa aroma pandan. 

4.4.2 Aspek Teknis 

Aspek teknis dimaksudkan memberikan batasan garis besar parameter-parameter 

teknis yang berkaitan dengan penggandaan skala yang dilakukan untuk membuat 

sirup gula kelapa aroma pandan. Pengkajian aspek teknis meliputi kapasitas 

pembuatan sirup skala ganda, jenis dan jumlah bahan baku serta bahan pembantu 

yang diperlukan, utilitas serta tenaga kerja yang dibutuhkan untuk penggandaan 

skala. 

4.4.2.1 Kapasitas Pembuatan Sirup Gula Kelapa Skala Ganda 

Kapasitas pembuatan sirup gula kelapa aroma pandan skala ganda merupakan 

volume atau jumlah satuan produk yang dihasilkan selama satu satuan waktu 

tertentu dan dinyatakan dalam bentuk keluaran (output) per satuan waktu. Pada 

penggandaan skala sirup menggunakan kapasitas sirup gula kelapa sebesar 9,5 

liter dan menghasilkan 15 botol (@650 ml) sirup dalam satu batch disesuaikan 

dengan bahan baku gula cetak yaitu 15 kg. Penggandaan skala ini bertujuan untuk 

menguji coba alat, dari segi kapasitas bahan dan utilitas serta tenaga kerja agar 



 
 

dapat dihitung besar biaya yang digunakan untuk mengetahui apakah produk 

tersebut dapat bersaing dengan produk sejenisnya. 

4.4.2.2 Kebutuhan Bahan Baku 

a. Bahan Baku Utama 

Ketersediaan bahan baku merupakan faktor yang paling penting untuk 

menentukan kelangsungan proses pembuatan sirup gula kelapa aroma pandan. 

Bahan baku utama yang digunakan untuk memproduksi sirup gula kelapa aroma 

yaitu gula kelapa cetak subgrade atau kualitas rendah. Bahan baku utama tersebut 

diperoleh dari salah satu UKM di daerah Nglegok, Blitar. Gula kelapa cetak 

subgrade sekitar 5-7% dari total produksi atau 15 kg. Harga gula kelapa cetak 

subgrade berkisar Rp 6.000,- per kg. Untuk lebih jelasnya kebutuhan baku baku 

dapat dilihat pada Lampiran 8. 

b. Bahan Pembantu 

Bahan pembantu adalah bahan yang digunakan untuk melengkapi bahan baku 

utama sehingga akan diperoleh produk yang sesuai dengan kualitas dan spesifikasi 

yang diinginkan. Kebutuhan bahan pembantu ini disesuaikan dengan formulasi 

terbaik. Pada pembuatan sirup gula kelapa gula kelapa, bahan pembantu yang 

diperlukan antara lain air, arang aktif dan daun pandan. 

1) Air 

Air yang digunakan adalah air bersih dan jernih dari PDAM. Penggunaan air 

dilakukan pada tahapan pemasakan, sterilisasi bahan pengemas, sterilisasi botol, 

dan pendinginan. Pada tahap pemasakan, air digunakan untuk mengencerkan gula 

kelapa cetak yaitu 30 liter air untuk 15 kg gula kelapa cetak. 



 
 

2) Arang aktif 

Arang aktif yang digunakan sebagai bahan pembantu pembuatan sirup gula kelapa 

adalah serbuk arang aktif yang diperoleh dari Toko Kimia dengan harga 

perkilonya Rp 15.000,-. Arang aktif ini sebenarnya sudah siap pakai, namun untuk 

lebih memperluas pori agar daya adsorpsinya lebih besar, arang aktif ini dapat 

dikeringkan terlebih dahulu sebelum dipakai. Arang aktif ini juga dapat digunakan 

beberapa kali dengan regenerasi terlebih dahulu agar daya serap terhadap zat 

pengotor sirup lebih maksimal. 

3) Daun Pandan 

Daun pandan yang digunakan sebagai aroma sirup gula kelapa adalah daun 

pandan wangi. Harga daun pandan wangi di pasaran berkisar Rp 5.000,- per kg. 

c. Bahan Pengemas 

1) Botol Kaca 

Botol kaca yang digunakan sebagai pengemas sirup gula kelapa aroma pandan 

berukuran besar dengan volume 650 ml. Botol ini mudah diperoleh dari 

pengumpul botol kaca dengan harga beli per-botolnya ± Rp 1000,- tergantung 

bentuk botol yang dipakai dan kebersihan botol tersebut. 

2) Kapas 

Kapas digunakan untuk membungkus arang aktif berukuran sedang dengan berat 

bersih per-pak nya sebesar 500 gram. Kapas ini dapat diperoleh di apotek dengan 

kisaran harga per-pak Rp 12.000,-. Satu pak kapas ini dapat digunakan 3 kali 

produksi. 

 



 
 

3) Kain Saring 

Kain saring digunakan sebagai pembungkus setelah arang aktif dibungkus dengan 

kapas dan dapat dipakai 5 kali proses. Kain saring halus dipasaran biasa disebut 

kain sifon. Harga kain ini per-meternya ± Rp 10.000,-. 

Dari bahan baku dan bahan pembantu tersebut dapat dihitung biaya yang 

dibutuhkan dalam satu kali proses pembuatan sirup gula kelapa aroma pandan. 

Total biaya bahan baku untuk 15 botol sirup adalah Rp 132.450,- dengan 

perhitungan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 8. 

4.4.2.3 Kebutuhan Utilitas 

Proses pembuatan sirup gula kelapa aroma pandan skala ganda membutuhkan air, 

listrik, dan LPG sebagai bahan pembantu dan sumber energi dari alat yang 

digunakan. Pembuatan sirup gula kelapa aroma pandan diasumsikan tiap hari 

dengan menggunakan gula kelapa cetak 15 kg dan menghasilkan sirup gula kelapa 

aroma pandan sebanyak 15 botol/batch. Sehingga untuk perhitungan biaya 

kebutuhan utilitas dihitung per hari dengan asumsi satu bulan adalah 25 hari kerja. 

Kebutuhan utilitas secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 9. 

1) Air 

Air yang digunakan dalam penggandaan skala sirup gula kelapa aroma pandan 

dengan menggunakan saluran PDAM. Penggunaan air antara lain pada tahapan  

pemasakan, bahan pengisi pada boiler, sterilisasi bahan pengemas, sterilisasi 

botol, pendinginan dan pencuci peralatan yang digunakan. Dari hasil perhitungan 

didapatkan kebutuhan air per satu kali proses produksi sirup gula kelapa aroma 



 
 

pandan skala ganda sebesar 0,490 m
3
. Berdasarkan tarif yang dikenakan maka 

biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya untuk pemakaian air sebesar Rp 

52.800,-. Sehingga biaya kebutuhan air untuk satu kali proses produksi skala 

ganda adalah Rp 2.112,-. Kebutuhan air secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 

9. 

2) Listrik 

Penggunaan listrik dalam penggandaan skala sirup gula kelapa aroma pandan 

antara lain untuk Reaktor pemasak, Oven, pengatur suhu digital dan penerangan. 

Jumlah penggunaan listrik per satu kali proses produksi sirup gula kelapa aroma 

pandan sebesar 1,7125 Kwh. Berdasarkan tarif dasar penggunaan listrik, maka 

abonemen yang ditanggung setiap bulannya adalah Rp 66.440,-. Sehingga biaya 

untuk listrik yang dibutuhkan satu kali proses produksi setelah ditambah pajak 

adalah Rp 103.269,73. Sehingga biaya untuk listrik yang dibutuhkan satu kali 

proses produksi adalah Rp 4.130,79. Kebutuhan listrik secara rinci dapat dilihat 

pada Lampiran 9. 

3) Bahan Bakar (LPG) 

LPG digunakan pada proses pemasakan. Kebutuhan LPG dihitung dengan 

mengukur berat tabung awal dan berat tabung akhir dengan menggunakan 

timbangan selanjutnya dicari selisih antara keduanya. Kebutuhan LPG per satu 

kali proses produksi sirup gula kelapa aroma pandan adalah 4,25 kg. Sehingga 

biaya untuk LPG yang dibutuhkan satu kali proses produksi adalah Rp 26.562,5.  

Dari kebutuhan utilitas yang dibutuhkan meliputi air, listrik dan LPG tersebut 

dapat dihitung biaya yang dibutuhkan dalam satu kali proses pembuatan sirup 



 
 

gula kelapa aroma pandan. Total biaya utilitas untuk 15 botol sirup adalah Rp 

32.805,29 dengan perhitungan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 9 

4.4.2.4 Kebutuhan Tenaga Kerja 

Peran tenaga kerja dan biaya tenaga kerja dalam ketiga klasifikasi ini besar dalam 

teknologi manual, sedang dalam teknologi mekanis, dan berkurang mendekati nol 

dalam teknologi terotomasi. Menurut Prawirosentono (2007) tenaga kerja 

bertindak sebagai operator yang mengoperasikan mesin-mesin produksi untuk 

mengolah bahan baku menjadi barang jadi sehingga untuk melakukan proses 

produksi diperlukan tenaga kerja yang mencukupi kebutuhan. 

Pada pembuatan sirup gula kelapa aroma pandan skala ganda, peran tenaga kerja 

berada pada klasifikasi sedang karena sebagian proses menggunakan alat otomatis 

sehingga dibutuhkan tiga orang tenaga kerja yaitu dua tenaga kerja langsung dan 

satu tenaga pengawas yang ikut menyelesaikan proses pembuatan sirup gula 

kelapa aroma pandan. Perhitungan biaya tenaga kerja diasumsikan 25 hari kerja 

dalam 1 bulan dan tiap harinya melakukan 1 kali proses pembuatan sirup gula 

kelapa (1 batch). Biaya yang dibutuhkan dalam satu kali proses pembuatan adalah 

Rp 64.000,-. Pada Lampiran 10 dapat diketahui lebih jelas mengenai tenaga kerja 

yang dibutuhkan pada pembuatan sirup gula kelapa skala ganda. 

4.4.3 Total Biaya Pembuatan Sirup Gula Kelapa Aroma Pandan Skala 

Ganda 

Penelitian mengenai sirup gula kelapa aroma pandan skala ganda dengan bahan 

baku gula kelapa cetak subgrade telah dilakukan dan menghasilkan kualitas yang 

sesuai dengan syarat mutu sirup gula kelapa. Biaya pembutan sirup gula kelapa 



 
 

aroma pandan skala ganda per batch-nya dapat dijumlah dari biaya bahan baku, 

utilitas dan tenaga kerja. Perhitungan biaya pembuatan sirup gula kelapa aroma 

pandan dilakukan tanpa menghitung biaya investasi dan peralatan yang dipakai 

karena tujuan penggandaan skala ini untuk mengetahui biaya secara teknis 

Total biaya pembuatan sirup gula kelapa terdapat pada Lampiran 10. Perhitungan 

biaya kebutuhan bahan baku dapat dilihat pada Lampiran 8 dengan biaya Rp  

132.450,-; kebutuhan utilitas pada Lampiran 9 yaitu memerlukan biaya Rp 

32.805,29 dan tenaga kerja pada Lampiran 10 dengan biaya Rp 64.000,-. Dari 

perhitungan-perhitungan tersebut dapat diketahui total biaya pembuatan sirup gula 

kelapa aroma pandan dengan hasil 15 botol (@ 650 ml) sirup yaitu Rp 229.305,29 

sehingga biaya pembuatan sirup tiap botol adalah Rp 15.287,35. ≈ Rp 15.300,-, dan 

diharapkan sirup gula kelapa aroma pandan ini dapat bersaing dengan produk 

sejenis di pasaran dengan harga berkisar Rp. 15.000,- sampai Rp. 30.000,-. 

Keunggulan sirup gula kelapa aroma pandan yaitu alami, tidak ditambah bahan 

tambahan dan bahan pengawet sehingga aman dikonsumsi dan kekentalan sirup 

lebih pekat sehingga mampu menghasilkan hasil pengenceran yang lebih banyak. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Karakteristik kualitas sirup gula kelapa aroma pandan skala ganda yang 

meliputi total gula 72,67%, total padatan terlarut (TPT) 73,8%, kadar abu 

2,84% dan kadar air 24,20. Hasil rerata uji organoleptik terhadap warna 4,6 

(cenderung agak menyukai), aroma 4,4 (cenderung netral), dan rasa 4,8 

(cenderung agak menyukai). 

2. Biaya kebutuhan bahan baku sebesar Rp. 132.450,-. Kebutuhan utilitas meliputi 

air sebesar 0,490 m
3
/batch dengan biaya Rp. 2.112,-; listrik sebesar 1,7125 

kwh/batch dengan biaya Rp. 4.131,-; LPG sebesar 4,25 kg/batch dengan biaya Rp. 

26.563,-; total biaya utilitas sebesar Rp. 32.805,-. Biaya kebutuhan tenaga kerja 

sebesar Rp. 64.000,-. 

3. Biaya pengolahan sirup gula kelapa aroma pandan skala ganda per batch adalah 

Rp. 229.305,- yang menghasilkan 15 botol (@ 650 ml). Biaya per botol sebesar 

Rp. 15.300,-. 

5.2 Saran 

Perlu dilakukan penelitian mengenai perancangan unit pengolahan sirup 

gula kelapa aroma pandan beserta biaya investasinya sehingga dapat diketahui 

kelayakan industrinya. 
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Lampiran 1. Prosedur Analisa 

1. Total Padatan Terlarut  

Analisa total padatan terlarut menggunakan handrefraktometer digital, yaitu 

dengan cara meneteskan sampel larutan sirup pada kaca refraktometer. Kemudian 

dilakukan pembacaan skala dengan melihat angka yang tertera pada alat. Total 

padatan terlarut dinyatakan dalam persen (%). 

2. Total Gula (Apriyantono, dkk., 1989) 

Pembuatan kurva standar : 

- Pipet ke dalam tabung reaksi (0,0 / blanko); 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; dan 1,0 mL. 

larutan glukosa standar. Tambahkan air sampai total volume masing-masing 

tabung reaksi 1,0 mL. Tambahkan dengan cepat 5 mL pereaksi Anthrone ke 

dalam masing-masing tabung reaksi. 

- Tempatkan dalam water bath 100°C selama 12 menit (rendam dalam air 

mendidih). Dinginkan dengan cepat menggunakan air mengalir. 

- Pindahkan tabung reaksi ke dalam kuvet, baca absorbansinya menggunakan 

spektrofotometer pada panjang gelombang 630 nm. 

Penetapan Total Gula : 

- Masukkan 1 ml sampel (dari persiapan sampel) ke dalam tabung reaksi. 

- Tambahkan dengan cepat 5 mL pereaksi Anthrone ke dalam masing-masing 

tabung reaksi lalu tutup dan campur merata. 

- Tempatkan dalam water bath 100°C selama 12 menit (rendam dalam air 

mendidih). Dinginkan dengan cepat menggunakan air mengalir. 



 
 

- Pindahkan tabung reaksi ke dalam kuvet, baca absorbansinya menggunakan 

spektrofotometer pada panjang gelombang 630 nm. 

- Tentukan konsentrasi total gula dalam sampel dengan rumus : 

Total Gula   = 

χ  x  Pengenceran 

 x  100 % 

Berat sampel (g) x 1000 

3. Kadar Abu (Sudarmadji, Haryono, dan Suhardi, 1984) 

Prinsip: 

Abu dalam suatu bahan dapat diperoleh dengan memanaskan bahan pada tanur 

suhu tinggi (furnace) pada suhu 600 
o
C sampai terbentuk abu putih. Dengan 

menimbang abu yang terbentuk dapat diketahui prosentase abu dalam suatu 

sampel. 

Alat: 

Botol timbang, oven, desikator, mortal martil, alas penimbang 

Bahan: 

Silika gel, sampel bahan 

Cara Kerja: 

a. Cuci cawan porselen yang hendak digunakan sebagai tempat sampel 

b. Keringkan cawan porselen dengan memanaskannya dalam oven lalu 

dinginkan dalam desikator 

c. Timbang cawan porselen lalu catat (a gram), jangan lupa untuk diberi label 

d. Timbang dengan teliti sampel sebanyak 1-2 gram bergantung pada kadar abu 

bahan dan letakkan dalam cawan porselen 



 
 

e. Abukan bahan dalam furnace selama 5 jam pada suhu 600 °C, lalu matikan 

dan tunggu sampai indikator suhu menunjukkan suhu kamar, keluarkan 

cawan porselen dan dinginkan dalam desikator, lalu timbang cawan porselen 

beserta abu 

 

4. Kadar Air (Sudarmajdi, Haryono dan Suhardi, 1984) 

a. Cawan petri beserta tutupnya dikeringkan dalam  oven selama 1 jam dengan 

suhu 100-105
o
C dan dinginkan dalam eksikator, kemudian ditimbang. 

b. Timbang sampel sebanyak 1-5 gr yang sudah dihomogenkan. 

c. Kemudian keringkan dalam oven pada suhu 100-105
o
C selama 3-5 jam 

tergantung bahannya. Kemudian dinginkan dalam eksikator dan ditimbang. 

d. Pengurangan berat merupakan banyaknya air dalam van, dihitung dengan 

rumus : 

 

5. Uji Organoleptik (Soekarto, 1995) 

 Uji kesukaan dilakukan untuk menilai warna, aroma, dan rasa sirup gula 

kelapa aroma pandan. Pengujian menggunakan skala hedonik. Panelis diminta 

tanggapannya terhadap kesukaan atau ketidaksukaan terhadap sirup gula kelapa 

aroma pandan. Uji kesukaan dilakukan untuk menilai warna, aroma, dan rasa 

sirup gula kelapa aroma pandan. Pengujian menggunakan skala hedonik. Panelis 



 
 

diminta tanggapannya terhadap kesukaan atau ketidaksukaan terhadap sirup gula 

kelapa aroma pandan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 2. Uji Organoleptik 

 

Lembar Uji Kesukaan Sirup Gula Kelapa Aroma Pandan 

Hedonic Scale Scoring 

Nama Panelis  : 

Umur   : 

Pekerjaan  : 

Alamat   : 

Telepon  : 

Nama Peneliti  : Kelick Adityasna Putra 

Nama Produk  : Sirup Gula Kelapa Aroma Pandan 

 Saudara dimohon untuk memberikan penilaian terhadap warna, aroma, dan 

rasa dari sampel sirup gula kelapa aroma pandan ini sesuai dengan tingkat 

kesukaan Saudara. Hasil penilaian anda akan dinyatakan dalam skala angka.  

 

Skala Penilaian : 

1 = Sangat tidak menyukai 

2 = Tidak menyukai 

3 = Agak tidak menyukai 

4 = Netral 

5 = Agak menyukai 

6 = Menyukai 

7 = Sangat menyukai 

 

 

 

 

No Kode Warna Aroma Rasa 

1. A    

Malang,  ........................ . 2011 

 

 



 
 

Lampiran 3. Perhitungan Kualitas Organoleptik Sirup Gula Kelapa Aroma 

Pandan Skala Ganda 

 

 

Hasil Uji Organoleptik 

 

Panelis Warna Aroma Rasa 

1 5 4 6 

2 5 4 4 

3 5 5 5 

4 6 4 5 

5 2 5 4 

Jumlah 23 22 24 

Rerata ( x ) 4,6 4,4 4,8 

Kesimpulan 

Cenderung 

Agak 

Menyukai 

Cenderung 

Netral 

Cenderung 

Agak 

Menyukai 

 

Keterangan Skala Penilaian : 

1 = Sangat tidak menyukai 

2 = Tidak menyukai 

3 = Agak tidak menyukai 

4 =  Netral 

5 = Agak menyukai 

6 = Menyukai 

7 = Sangat menyukai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 4. Daftar Panelis Ahli Sirup Gula Kelapa Aroma Pandan Skala 

Ganda 

 

 

1. Nama          : Binti Alfiah 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Umur : 37 Tahun 

Pekerjaan : Pengusaha/Pemilik industri gula kelapa cetak UD. Anugrah 

Gula 

Alamat : Bangsri RT. 03/I Nglegok Blitar 

Telepon : 085 649 287 911 

 

2. Nama          : Yudi 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur : 40 Tahun 

Pekerjaan : Supervisor sirup herbal CV. Agro Medica 

Alamat : Perum Permata Tlogomas A-21 Dinoyo Malang 

Telepon : 0341 570526 

 

3. Nama          : Effi Hidayati 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Umur : 54 Tahun 

Pekerjaan : Pengusaha/Pemilik Palm Snack and Cookies 

Alamat : Jl. Hasanuddin No. 01 Malang 

Telepon : 0341 364690 

 

4. Nama          : Ruslan Guntoro 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Umur : 55 Tahun 

Pekerjaan : Pengusaha/Pemilik R-Rovit Herbal 

Alamat : Jl. Trunojoyo II Nusa Indah 22 Batu 

Telepon : 0341 598716/03419018106 

 

5. Nama          : Sri Utami 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Umur : 47 Tahun 

Pekerjaan : Pengusaha/Pemilik industri gula kelapa cetak 

Alamat : Tempursari RT. 25/IV Donomulyo Malang 

Telepon : 0341 9087996/03417681207 
 

 

 

 



 
 

Lampiran 5. Karakteristik Reaktor Pemasak 

E-1

I-3

S-1

S-2

V-4

E-13

S-3

P-2

Motor listrik

Pengatur suhu

Kompor Gas

Pengaduk

Saluran Pengeluaran 

Hasil

Boiler/

pemanas

Saluran Air

S-7

Saluran Pembuangan 

Air

 

Penampang Reaktor Pemasak 

 

  

 

 

 

 

Spesifikasi Ukuran Reaktor Pemasak 

 

 

E-1
S-1

S-2

S-7

60 cm

42 cm

47 cm

22 cm

65 cm

47 cm

Keterangan : 

- Kapasitas tangki = 80 liter 

- Motor Listrik untuk penggerak pengaduk 

Type CB 1560-301T 

Daya 60 watt dan 100 volt 

Kecepatan 1300 / 1550 rpm 

- Pengatur suhu digital untuk mengatur suhu 

secara otomatis 

Daya : 50 watt 

- Kompor gas sebagai sumber panas 

- Boiler untuk tempat air sebagai pengatur 

panas agar merata sebanyak ± 15 liter 



 
 

Lampiran 6. Peta Proses Operasi Pembuatan Sirup Gula Kelapa Aroma 

Pandan 

 

Nama Obyek  : Pembuatan Sirup Gula Kelapa Aroma Pandan 

Nomor Peta  : 1 

Dipetakan oleh : Kelick Adityasna Putra 

Tanggal Pembuatan : 07 Mei 2011 

 
Ringkasan 

Kegiatan Jumlah Waktu (menit) 

 

 17 213 

 

 
6 690 

 

 
1 - 

Total 903 

 



 
 

Lampiran 7. Neraca Massa Proses Pembuatan Sirup Gula Kelapa Aroma 

Pandan 

 

Basis produksi  = 15 kg/proses 

Perhitungan neraca massa setiap tahapan proses produksi adalah sebagai berikut : 

1. Penghancuran Bahan (Perajangan) 

 Bahan baku yang dipilih adalah gula kelapa cetak kualitas subgrade yang 

berupa padatan dengan bentuk setengah lingkaran (tidak beraturan) dan 

berwarna coklat tua. 

 Perhitungan : tidak ada massa yang berubah pada proses ini. 

      
Penghancuran Bahan

1 2

 

 

 

 

2. Pemasakan Gula 

 Dari hasil penelitian terdahulu untuk menghasilkan sirup dengan metode 

reprocessing dibutuhkan perbandingan antara gula cetak dan air adalah 1 : 

2, sehingga gula cetak dibutuhkan 15 kg dan air 30 L untuk memperoleh 

sirup ± 12 L. 

Pemasakan 

2

3

4

5

 

  

 

Massa masuk (kg/hari) 

 Gula kelapa cetak  (1) = 15 kg 

Massa keluar (kg/hari) 

 Gula kelapa serut  (2) = 15 kg 

Massa masuk (L/hari) 

 Gula kelapa serut (2) = 15 kg 

 Air bersih   (3) = 30 L 
 

Total  = 38,8 L 

L 

Massa keluar (L/hari) 

 Uap air (4) = 22,86 L 

 Cairan gula  (5) = 15,94 L 
 

Total = 38,8 L 



 
 

Pengadukan & Pemanasan 

 

8 

9 

10 

11 

Lampiran 7. (Lanjutan) 

3. Penyaringan I 

 Menggunakan kain saring dan saringan untuk tepung (ayakan tepung). 

 

  

 

 

4. Pemanasan Reaktor Pemasak 

 Pemanasan Reaktor pemasak dengan penambahan air pada boiler tidak 

mempengaruhi cairan gula, dan pemanasan berlangsung 15 menit. 

Pemanasan 
7 8

 

  

 

5. Adsorpsi 

 Arang aktif yang dimasukkan pada cairan gula dengan suhu 60°C menurut 

perlakuan terbaik adalah 5% (b/v) dengan lama pemanasan 30 menit. Arang 

aktif yang dimasukkan, dibungkus dengan kapas dan kain saring terlebih 

dahulu kemudian diikat dengan tali. Arang aktif dibungkus tiap ± 150 gram 

sehingga terdapat ± 13 bungkus Arang aktif. 

 

 

 

 

Massa masuk (L/hari) 

 Cairan gula+kotoran (5) = 15,94 L 

Massa keluar (L/hari) 

 Kotoran  (6) = 0,3 L 

 Cairan gula bersih (7) = 15,64 L 
 

Total = 15,94 L 

Massa masuk (L/hari) 

 Cairan gula bersih (7) = 15,64 L 

Massa keluar (L/hari) 

 Cairan gula bersih (8) = 15,64 L 

Massa masuk (L/hari) 

 Cairan gula bersih (8) = 15,64 L 

 Arang aktif  (9) = 0,9 kg 
 

 

Total  = 16,54 L 

 

Massa keluar (L/hari) 

 Uap air  (10)    = 0,2 L 

 Sirup gula + arang aktif (11) = 16,3 L 
 

Total     = 16,54 L 

  

 

Penyaringan I 

 

5 

6 

7 



 
 

Pengadukan & Pemasakan 

 

13 

14 

15 

16 

Lampiran 7. (Lanjutan) 

6. Penyaringan II 

 Penyaringan menggunakan kain saring dan bungkusan Arang aktif menjadi 

berat karena kapas dan kain yang menyerap sebagian sirup. 

Penyaringan II

12

1311

 

  

 

 

7. Pemasakan Daun Pandan 

 Daun pandan yang dibutuhkan dalam pemasakan daun pandan dengan sirup 

gula sesuai dengan perlakuan terbaik yaitu 5% (b/v). Sebelumnya daun 

pandan dirajang dan tidak mempengaruhi massa sirup gula. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Penyaringan III 

 Penyaringan menggunakan kain saring (kain cifon) dan saringan untuk 

tepung (ayakan tepung). 

Massa masuk (L/hari) 

 Sirup gula+Arang aktif (11) = 
16,3 L 

Massa keluar (L/hari) 

 Arang aktif&cairan yg terserap (12)= 1,9 L 

 Sirup gula bersih I     (13  =14,4 L 
 

Total = 16,3 L 

Massa masuk (L/hari) 

 Sirup gula bersih I (13) = 
14,4 L 

 Daun pandan  (14) = 1,59 kg 
 

Total  = 15,99 L 

 

Massa keluar (L/hari) 

 Uap air (15) = 0,2 L 

 Sirup gula+daun pandan (16) = 
15,79 L 

 

Total  = 15,99 L 

  

 



 
 

Lampiran 7. (Lanjutan) 

 

  

 

 

 

 

9. Pengemasan  

 Sirup gula kelapa aroma pandan dikemas dalam botol kaca isi 650 ml 

kemudian disterilkan dalam panci yang berisi air mendidih ± 30 menit 

kemudian didinginkan dengan keadaan botol kaca tertutup rapat ke dalam 

ember yang berisi air dingin. 

 

 

 

 

Keterangan: 

Perhitungan neraca massa di atas berdasarkan hasil dari proses penggandaan skala 

(scale up) yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

Pengemasan 

 

18 19 

Massa masuk (L/hari) 

 Sirup gula bersih II (18) = 9,5 L 
(9500 ml) 

Massa keluar (L/hari) 

 Sirup gula kelapa aroma pandan 
 (@ 650 ml) (19) = 15 Botol 

Massa masuk (L/hari) 

 Sirup gula+daun pandan (16)  
= 15,79 L 

Massa keluar (L/hari) 

 Daun pandan+uap air (17) = 6,29 L 

 Sirup gula bersih II (18) = 9,5 L 
 

Total = 15,79 L 

Penyaringan III 

 

1

6 

17 

18 



 
 

Lampiran 8. Kebutuhan Bahan Baku 

 

a. Kebutuhan Bahan Baku Utama 

 

No Bahan 
Harga Satuan 

(Rp) 

Kebutuhan per 

batch 

Biaya/batch 

(Rp) 

1 Gula kelapa cetak (kg) 6.000 15 kg 90.000 

 

 

b. Kebutuhan Bahan Baku Pembantu 

 

No Bahan 
Harga Satuan 

(Rp) 

Kebutuhan per 

batch 

Biaya/batch 

(Rp) 

1 Arang aktif (kg) 15.000 1,8 kg/2xpakai 13.500 

2 Daun pandan wangi (kg) 5.000 1,59 kg 7.950 

Total 
  

21.450 

 

 

c. Kebutuhan Bahan Pengemas 

 

No Bahan 
Harga 

Satuan (Rp) 

Kebutuhan per 

batch 

Biaya/batch 

(Rp) 

1 Kapas  (pak) 12.000 1/3 pak 4.000 

2 Kain  saring (m
2
) 10.000 1 m

2
/5xpakai 2.000 

3 Botol kaca (650 ml) 1.000 15 botol 15.000 

Total     21.000 

 

 

 Total biaya bahan baku tiap batch 

 

a) Kebutuhan bahan baku utama       : Rp   90.000,- 

b) Kebutuhan bahan baku pembantu : Rp   21.450,- 

c) Kebutuhan bahan pengemas          : Rp   21.000,- 

Total Rp  132.450,- 

 

 

Jadi, total biaya bahan baku untuk 15 botol sirup gula kelapa aroma 

pandan adalah Rp 132.450,-. 



 
 

 
 

Lampiran 9. Kebutuhan Utilitas  

 

a. Kebutuhan Air 

No. Jenis 
Jml bahan 

/proses  

Jml air /proses 

(liter) 

∑ Air per 

hari (m
3
) 

1 Sterilisasi botol 15 botol 15 0,015 

2 Pemasakan gula kelapa 15 botol 40 0,040 

3 Sterilisasi kemasan 15 botol 15 0,015 

4 Pendinginan 15 botol 30 0,03 

5 Pencucian alat - 200 0,2 

6 Lain-lain - 200 0,2 

Total  0,490 

 

Biaya per m
3
 = Rp 2.800 (PDAM Kota Malang, Mei 2011) 

Biaya langganan, sewa meteran, retribusi  = Rp 18.500 

Biaya pemakaian air (Rp 2.800/m
3
 x 0,490)  = Rp   1.372,-  

Biaya pemakaian per bulan   = (1.372 x 25) + 18.500 

= Rp 52.800,- 

Jadi, biaya pemakaian air per batch proses skala ganda pembuatan sirup 

gula kelapa aroma pandan = Rp 2.112,-.  

b. Kebutuhan Listrik 

No. Peralatan 
Daya 

(kwh) 

Jml/

alat 

Daya 

total 

Jam / 

proses 

Keb/hari 

(kwh) 

1 Reaktor pemasak 0,06 1 0,06 0,75 0,045 

2 Pengatur suhu digital 0,05 1 0,05 0,75 0,0375 

3 Oven 0,05 1 0,05 1 0,05 

4 Penerangan 0,045 2 0,09 12 1,08 

5 Lain-lain 0,1 - 0,1 5 0,5 

Total 1,7125 

 

Biaya listrik per kwh (Mei 2011) = Rp 790,- (Daya terpasang 2200 kwh) 

Biaya listrik per bulan = 790 x 1,7125 x 25 = Rp 33.821,87 

Abodemen PLN = (Daya/1000) x (Rp/kVA) 

Untuk R1/2200, Rp/kVA yang ditetapkan PLN adalah Rp 30.200,-. 

Abodemen untuk R1/2200 = (2200/1000) x Rp 30.200,- = Rp 66.440,-

Total tagihan listrik tanpa pajak = 33.821,87 + 66.440 = Rp 100.261,87 

Total tagihan listrik dengan pajak = (3% x 100.261,87) + 100.261,87 

  = Rp 103.269,73 

 



 
 

 
 

Lampiran 9. (Lanjutan) 

 

Jadi, biaya pemakaian listrik per batch proses skala ganda pembuatan 

sirup gula kelapa aroma pandan = Rp 4.130,79. 

 

c. Kebutuhan Gas LPG 

No. Proses 

Wkt 

proses 

(jam) 

∑ alat 
Keb.LPG 

/jam 

Kebt /hari 

(kg) 

1. Sterilisasi botol 0,75 1 0,2 0,15 

2. Pembuatan sirup gula 10 1 0,4 4 

3. Sterilisasi kemasan 0,5 1 0,2 0,1 

Total 4,25 

 

Kebutuhan LPG per hari = 4,25 kg 

1 tabung LPG berisi 12 kg = Rp 75.000,- 

1 kg LPG   = Rp 6.250,- 

Biaya LPG per hari (batch) = 4,25 x Rp 6.250,- = Rp 26.562,5 

 

 

 Total Biaya Utilitas tiap batch: 

 

a) Kebutuhan air       :     Rp   2.112,- 

b) Kebutuhan listrik  : Rp   4.130,79 

c) Kebutuhan LPG    : Rp 26.562,50 

Total Rp 32.805,29 

 

Jadi, total biaya utilitas untuk 15 botol sirup gula kelapa aroma pandan 

adalah Rp 32.805,29. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 10. Biaya Tenaga Kerja dan Total Biaya Pembuatan Sirup Gula 

Kelapa Aroma Pandan 

 

a. Biaya Tenaga Kerja 

Jenis Pekerjaan 
Jml 

(org) 

Gaji/bln 

(Rp) 

Biaya/Hari 

(Rp) 

Total 

Biaya/batch 

(Rp) 

Tenaga kerja bagian produksi 

(Tk. langsung) 
2 500.000 20.000 40.000 

Pengawas produksi 1 600.000 24.000 24.000 

TOTAL 36.000 64.000 

 

 

b. Total biaya pembuatan sirup tiap batch (15 botol): 

 

a) Kebutuhan bahan baku  : Rp 132.450,-  

b) Kebutuhan utilitas         : Rp   32.805,29 

c) Biaya tenaga kerja         : Rp   64.000,- 

Total Rp 229.255,29 

 

Jadi, biaya pembuatan sirup gula kelapa aroma pandan tiap botol adalah  

= Rp 229.255,29 / 15 

= Rp 15.283,69. ≈ Rp 15.300,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 11. Dokumentasi Penelitian Sirup Gula Kelapa Aroma Pandan 

Skala Ganda 

 

 
Gula kelapa cetak subgrade 

Hasil perajangan gula kelapa 

 

Pemasakan gula kelapa dalam panci 

 
 

Pengadukan 

 
 

Arang aktif 

 
 

Adsorpsi dengan reaktor pemasak 



 
 

 
 

Lampiran 11. (Lanjutan) 

 

 

 

 

 
Daun pandan wangi 

Has

il perajangan daun pandan wangi 

Pemasakan gula kelapa setelah 

ditambah daun pandan wangi 
 

Sirup gula kelapa aroma pandan 

 
Sirup gula kelapa aroma pandan 

dalam kemasan botol 

 
 

Pocket Refraktometer Digital 

 



 
 

 
 

Lampiran 12. Log Sheet Penelitian Penggandaan Skala Sirup Gula Kelapa 

Aroma Pandan 

Tanggal Waktu 

(WIB) 

Jam 

ke- 

Suhu 

(
o
C) 

TPT 

(
%

brix) 

Kebutuhan 

LPG (kg) 

Keterangan 

07-05 -2011 14 : 30 0 27 30,4 28 V = 38,8 L 

15 : 30 1 76 33,2 27,7  

16 : 30 2 97 36,9 27,4  

17 : 30 3 97 39,1 26,8  

18 : 30 4 97 44,7 26,5  

19 : 30 5 97 48,6 26,1  

20 : 30 6 97 54,2 25,8 V =  18 L 

21 : 00 7 97 60,2 25,6  

Pemanasan 

dalam 

pasteurisator 

(adsorbsi) 

V = 15,94 L 

21 : 15 7 97 60,2 25,6 

21 : 30 7 97 60,2 25,6 

22 : 00 8 60 61,1 25,3 

22 : 20 9 60 61,1 25,3 

23 : 20 10 97 62,2 25,1 

24 : 00 11 97 73,8 24,8 

 

Hasil 

Volume awal  : 38,8 L 

Volume akhir  : 9,5 L 

Kebutuhan air  : 30 L   

Kebutuhan arang aktif  : 0,9 kg 

Kebutuhan daun pandan : 1,59 kg 

Kebutuhan LPG  : 8,8 kg 

 


