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THE EFFECT OF PURPLE SWEET POTATO
EXTRACTADDITION ON FIBER CONTENT,
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ABSTRACT
Caramel milk candy is a non-crystalline or soft candy
made with milk. The addition of purple sweet potato extract
can add nutrients and improve the texture of the caramel milk
candy. The purpose of this research was to determine the best
level and to measure the effect of addition of purple sweet
potato extract of caramel milk candy reviewed by fiber
content, reducing sugar content, moisture content and texture.
The material on the research used caramel milk candy made
from fresh milk, purple sweet potato extract, sukrosa, glukosa
and margarin. The variables of the research were fiber content,
reducing sugar content, moisture content and texture. The
method of this research was laboratory experiment and used
Completely Randomized Design (CRD) including with 5
treatments and 4 replications. The data was analysed by
analysis of Variance (ANOVA) and continued by Duncan’s
viii

Multiple Range Test (DMRT) if it was significant. The results
showed that control treatment and additions purple sweet
potato extract among 5%; 10%; 15; and 20% concentration
gave significantly difference effect (<0.05) on reducing sugar
content and gave highly significant difference effect (P<0.01)
on fiber content, moisture content and texture. The conclusion
of this research was the use purple sweet potato extract (5%)
was the best treatment to produce milk candy with fiber
content of 1.41%, reducing sugar content of 8.45%, moisture
content of 7.84% and texture of 2.01N. It was recommended
to use purple sweet potato extract (5%) to make caramel milk
candy.
Keywords: Milk, caramel milk candy, purple sweet potato
extract

ix

PENGARUH PENAMBAHAN SARI UBI JALAR UNGU
TERHADAP KADAR SERAT, KADAR GULA
REDUKSI, KADAR AIR DAN TEKSTUR PADA
PERMEN KARAMEL SUSU
Yuana Dewi Aprilia1, Masdiana Chendrakasih Padaga2
dan Mustakim3
1
Mahasiswa Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya,
2
Dosen Bagian Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Peternakan
Universitas Brawijaya
E-mail: yuanadewiaprilia@gmail.com
RINGKASAN
Permen karamel susu merupakan jenis permen nonkristal yang lunak menggunakan bahan dasar susu dan bahan
pendukung lainnya dengan metode pemanasan. Prinsip
pembuatan permen karamel susu berdasarkan reaksi
karamelisasi yaitu pemasakan campuran susu dan gula dengan
penambahan bahan-bahan pendukung cita rasa sampai
menghasilkan produk dengan warna kecoklatan akibat dari
proses pemanasan. Penambahan sari ubi jalar ungu dapat
menambah kandungan gizi dan memperbaiki tekstur sehingga
meningkatkan kualitas pada permen karamel susu.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
konsentrasi penambahan sari ubi jalar ungu yang terbaik pada
permen karamel susu dilihat dari kadar serat, kadar gula
reduksi, kadar air dan tekstur. Materi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah permen karamel susu yang dibuat dari
susu segar, sari ubi jalar ungu, sukrosa, sirup glukosa dan
x

margarin. Penelitian ini menggunakan metode percobaan di
laboratorium menggunakan Rancangan Acak Lengkap yang
terdiri dari lima perlakuan dan empat ulangan dengan
konsentrasi sari ubi jalar ungu yang ditambahkan P0 (0%), P1
(5%), P2 (10%), P3 (15%) dan P4 (20%). Data yang diperoleh
dianalisis dengan analisis ragam kemudian dilanjutkan dengan
Uji Jarak Berganda Duncan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa masing-masing
perlakuan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar
serat, kadar air dan tekstur sedangkan terhadap kadar gula
reduksi memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) pada
permen karamel susu. Hasil yang diperoleh pada perlakuan P0,
P1, P2, P3, dan P4 berdasarkan kadar serat 1,05; 1,41; 2,11; 2,33
dan 2,68%, kadar gula reduksi 8,05; 8,45; 8,61; 8,92 dan
8,93%, kadar air 2,94; 7,84; 10,02, 11,70 dan 13,97% dan
tekstur 4,58; 2,01; 1,82; 0,46 dan 0,36N.
Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu perlakuan
terbaik berdasarkan hasil perhitungan Indeks Efektifitas adalah
permen karamel susu dengan penambahan sari ubi jalar ungu
5% (P1). Perlakuan P1 menghasilkan permen karamel susu
dengan kualitas yang baik ditinjau dari nilai rata-rata kadar
serat 1,41%, kadar gula reduksi 8,45%, kadar air 7,84% dan
tekstur 2,01N. Saran dari penelitian ini sebaiknya
menggunakan penambahan sari ubi jalar ungu sebanyak 5%
pada pembuatan permen karamel susu untuk mendapatkan
kualitas terbaik ditinjau dari kadar serat, kadar gula reduksi,
kadar air dan tekstur.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Permen karamel susu merupakan jenis permen non
kristal yang lunak (chewy candies) menggunakan bahan dasar
susu dan bahan pendukung lainnya dengan metode pemanasan.
Susu yang digunakan dalam pembuatan permen karamel susu
dapat menggunakan susu dengan kualitas rendah sehingga
dapat menjadikan suatu alternatif pengolahan susu yang
memanfaatkan susu dengan kualitas rendah. Prinsip
pembuatan permen karamel susuberdasarkan reaksi Maillard
yaitu pemasakan campuran susu dan gula pasir dengan
penambahan bahan-bahan pendukung cita rasa sampai
dihasilkan produk berwarna kecoklatan yang diakibatkan
adanya protein dalam susu dengan gula selama proses
pemanasan (Astuti, Zulferiyenni dan Yuningsih, 2015).
Permen karamel susu yang baik mempunyai rasa susu dan
kelembutan serta tekstur yang baik, lebih lunak dan dapat
dikunyah saat dikonsumsi (Rofiah dan Machfudz, 2014).
Tingkat kesukaan konsumen terhadap permen karamel
susu relatif tinggi sehingga perlu diimbangi dengan manfaat
dalam mengonsumsinya. Penambahan bahan dapat dilakukan
untuk meningkatkan kualitas maupun nutrisi dari permen
karamel susu sehingga perlu adanya diversifikasi produk
olahan yang dapat meningkatkan kualitas dan menambah
kandungan nutrisi dalam permen karamel susu, salah satunya
adalah dengan penambahan sari ubi jalar ungu (Ipomoea
batatas) yang memiliki kulit dan daging umbi yang berwarna
ungu pekat (ungu kehitaman). Kelebihan jenis ubi ini,
diantaranya yaitu mengandung energi, vitamin A, vitamin B6,
1

vitamin E dan asam folat yang berperan penting dalam
kekebalan tubuh, kandungan mineral seperti fosfor, kalsium,
mangan, zat besi, dan kandungan serat yang tinggi, serta
rendah kalori yang dapat menyerap kelebihan lemak atau
kolesterol dalam darah (Susilowati, 2010). Ciri lain dari ubi
jalar ungu adalah kandungan gula yang tinggi sehingga dapat
memberikan rasa manis lebih tinggi daripada sumber
karbohidrat lain. Komposisi kimia lain yang cukup berperan
adalah amilosa yang mempunyai kemampuan menyerap air
lebih besar dan dapat membuat produk menjadi kenyal
sehingga dapat memperbaiki tekstur permen karamel susu.
Permasalahan yang sering dihadapi dalam proses
pembuatan permen karamel susu adalah tekstur yang
dihasilkan terlalu keras dan kandungan nutrisi yang masih
kurang pada permen karamel susu, selain itu belum terdapat
penelitian mengenai penambahan sari ubi jalar ungu pada
pembuatan permen karamel susu. Penelitian yang dilakukan
oleh Susilawati dkk. (2014), mengenai penambahan ubi jalar
ungu pada es krim menunjukan hasil bahwa penambahan ubi
jalar ungu sebesar 30 % dapat meningkatkan kualitas tekstur
menjadi lebih lembut dan rasa manis pada es krim.
Penambahan sari ubi jalar ungu pada permen karamel susu
dapat digunakan sebagai inovasi baru dalam pembuatan
permen karamel susu sehingga dapat meningkatkan kualitas
dan menambah kandungan nutrisi pada permen karamel
susu.Kandungan serat pada ubi jalar ungu dapat mengatasi
ganguan
sistem
pencernaan
sedangkan
kandungan
karbohidratpada ubi jalar ungu juga dapat memperbaiki tekstur
dan memberikan sedikit rasa manis, sehingga rasa manis dari
ubi jalar ungu dapat mengurangi penggunaan gula yang
bermanfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu penelitian ini
2

dilakukan untuk mengetahui persentase penambahan sari ubi
jalar ungu untuk menghasilkan kualitas terbaik pada permen
karamel susu dan mengetahui pengaruh penambahan sari ubi
jalar ungu dengan berbagai konsentrasi berbeda terhadap kadar
serat, kadar gula reduksi, kadar air dan tekstur.
1.2 Rumusan Masalah
Menentukan konsentrasi sari ubi jalar ungu untuk
menghasilkan permen karamel susu dengan kualitas terbaik
ditinjau dari kadar serat, kadar gula reduksi, kadar air dan
tekstur.
1.3 Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
konsentrasi penambahan sari ubi jalar ungu yang tepat untuk
menghasilkan permen karamel susu dengan kualitas terbaik
ditinjau dari kadar serat, kadar gula reduksi, kadar air dan
tekstur.
1.4 Manfaat
Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan informasi,
masukan dan pertimbangan lebih lanjut dalam penggunaaan
sari ubi jalar ungu pada pembuatan permen karamel susudan
dapat dijadikan acuan dalam pembuatan permen karamel susu
yang bermanfaat bagi kesehatan serta sebagai sarana
pembangunan ilmu pengetahuan dan sumber informasi
penelitian untuk semua pihak yang terkait.

3

1.5 Kerangka Pikir
Susu merupakan bahan pangan asal ternak yang
mengandung nutrisi cukup tinggi dan lengkap seperti protein,
lemak, karbohidrat yang seimbang, serta mengandung banyak
vitamin dan mineral (Susilorini dan Sawitri, 2007).
Kandungan gizi dan cairan yang tinggi dalam susu sering
dijadikan sebagai media pertumbuhan bakteri sehingga susu
mudah mengalami kerusakan, maka perlu dilakukan
pengolahan secara tepat untuk meningkatkan daya simpan dari
susu tersebut. Salah satu produk olahan yang memiliki daya
simpan relatif lama dengan bahan utama susu adalah dengan
pembuatan permen karamel susu.
Permen karamel susu merupakan produk olahan susu
yang memiliki tekstur lembut tidak terlalu keras dan memiliki
warna khas kecoklatan yang diakibatkan oleh adanya reaksi
karamelisasi dari protein dalam susu dengangula selama
proses pemanasan. Pembuatan permen karamel susu sebagian
besar menggunakan bahan baku susu segar murni dengan
penambahan bahan-bahan lain seperti margarin, glukosa dan
sukrosa untuk meningkatkan citarasa dari permen karamel
susu yang dihasilkan. Salah satu faktor yang sangat penting
dalam menentukan tingkat keberhasilan dalam pembuatan
permen karamel susu adalah pembentukan tekstur yang tidak
terlalu keras maupun terlalu lunak selain itu, kandungan nutrisi
dalam permen karamel susu yang masih kurang lengkap perlu
dilakukan diversifikasi produk dari bahan lain yang dapat
memperbaiki tekstur dan menambah nilai nutrisi sehingga
dapat menghasilkan produk permen karamel susu dengan
kualitas yang lebih baik.
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Ubi jalar ungu memiliki kulit dan daging umbi yang
berwarna ungu pekat dengan kandungan kadar air, kadar gula
dan kadar serat yang cukup tinggi dibandingkan dengan jenis
ubi jalar lainnya. Menurut Ginting dkk (2011) Ubi jalar ungu
mengandung karbohidrat dan energi yang tinggi, kadar serat
sebesar 3,00%, kadar gula reduksi sebesar 0,30%, kadar air
sebesar 70,46% serta beberapa zat yang penting bagi tubuh,
seperti vitamin, mineral dan antosianin. Kandungan antosianin
yang tinggi pada ubi jalar ungu berfungsi sebagai antioksidan
dan mempunyai fungsi fisiologis sebagai anti bakteri
perlindungan terhadap kerusakan hati, penyakit jantung dan
stroke, selain itu kandungan zat aktif pada ubi jalar ungu
berupa selenium dan iodin yang 20 kali lebih tinggi dari jenis
ubi lainnya sehingga dapat menjadikan ubi jalar ungu sebagai
anti kanker.
Kandungan nutrisi yang cukup baik pada ubi jalar
ungu diharapkan dapat menambah nilai nutrisi dan dapat
memperbaiki tekstur pada produk permen karamelsusuyang
dihasilkan sehingga mampu meningkatkan kualitas permen
karamel susu dengan penambahan sari ubi jalar ungu yang
ditinjau dari kadar serat, kadar gula reduksi, kadar air dan
tekstur. Adapun kerangka pikir penelitian secara sistematik
ditunjukkan seperti Gambar 1.
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Susu
Serat 3,00%
Sari ubi ungu
Permen karamel susu
+
Sari ubi jalar ungu

(Ginting dkk.,2011)

Gula 0,30%
(Ginting dkk.,2011)

Air 70,46%

1. Meningkatkan kadar serat
2. Menurunkan kadar gula
reduksi
3. Menurunkan kadar air
4. Memperbaiki tekstur

(Ginting dkk., 2011)

Menghasilkan kualitas
permen karamel susu yang
terbaik ditinjau dari kadar
serat, kadar gula reduksi,
kadar air dan tekstur
Gambar 1. Kerangka pikir penelitian
1.6 Hipotesis
Penambahan sari ubi jalar ungu dengan persentase
yang berbeda pada permen karamel susu dapat meningkatkan
kualitas permen karamel susu yang ditinjau dari kadar serat,
kadar gula reduksi, kadar air dan tekstur.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Permen Karamel Susu
Permen karamel susu adalah produk hasil olahan susu
yang mempunyai ciri khas berwarna coklat kekuningan sampai
coklat pekat, tekstur yang kenyal dan lembut, rasa yang gurih
serta aroma yang memikat yang disebabkan oleh adanya
proses karamelisasi atau reaksi pencoklatan (Maillard
reaction) dari gula pasir dan protein susu selama proses
pemanasan. Permen karamel susu atau lebih dikenal dengan
sebutan toffee adalah suatu produk confectionery yang dibuat
menggunakan bahan pokok antara lain gula (sukrosa), glukosa,
susu (umumnya susu kondensasi), lemak dan garam dengan
kadar air kurang lebih 30% (Handayani, 2007) dan (Rofiah
dan Machfudz, 2014). Tabel 1 menunjukkan syarat mutu
permen karamel susu berdasarkan Standart Nasional
Indonesia.
Tabel 1. Syarat mutu permen karamel susu (SNI)
No. Kriteria Uji
Satuan
Persyaratan
Mutu
1
Keadaan
- Rasa
Normal
- Bau
Normal
2
Kadar air
%
Max. 20
3
Kadar abu
%
Max. 3
4
Gula pereduksi
%
Max. 25
5
Sakarosa
%
Min. 27
Sumber : Badan standarisasi nasional, (2008).
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2.1.1 Bahan Baku Pembuatan Permen Karamel Susu
2.1.1.1 Susu Sapi
Susu mengandung zat-zat makanan yang lengkap dan
seimbang seperti air 87,90%, lemak 3,45%, protein 3,2%,
laktosa 4,6% serta mineral dan vitamin 0,85% . Bahan dasar
pembuatan permen karamel susu pada umunnya adalah susu
sapi karena mudah diperoleh, dapat dengan mudah diolah
menjadi produk pangan dan mudah dicerna atau diserap serta
aroma yang tidak terlalu kuat sehingga banyak disukai
(Susilorini dan Sawitri, 2007). Kriteria susu sapi yang baik
adalah memiliki warna putih kekuningan atau putih kebiruan
dan tidak tembus cahaya, memiliki cita rasa normal khas susu
dan zat gizi yang tidak menyimpang dari codex air susu
(Spreer, 2013).
Salah satu komponen susu yang mempengaruhi
karakteristik permen karamel susu adalah protein. Kandungan
protein pada susu yang relatif tinggi berfungsi sebagai
pengemulsi yang menstabilkan emulsi lemak dalam cairan
gula dan mengikat air sehingga akan mempengaruhi elastisitas
permen. Protein pada susu berfungsi sebagai pemberi aroma,
pemberi karakteristik warna dan menentukan tekstur permen
susu, protein susu yang dipanaskan dengan gula akan
mengalami reaksi Maillard. Reaksi Maillard ditandai dengan
perubahan warna menjadi coklat dan menyebabkan protein
susu menjadi pekat dan akan menahan bentuk pada permen
yang bertekstur soft (halus) dan chewy (kenyal) (Astuti dkk.,
2015).
2.1.1.2 Bahan Pemanis
Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan dalam
makanan atau minuman yang memberikan rasa manis. Fungsi
dari bahan pemanis antara lain meningkatkan cita rasa dan
8

aroma, sebagai pengawet, memperbaiki sifat fisik dan sebagai
sumber kalori dalam tubuh. Pemanis alami terdiri dari sukrosa,
glukosa dan frukrosa. Proses karamelisasi akan berlangsung
lebih cepat karena glukosa lebih peka terhadap panas dan
dapat memperbaiki tekstur, kekenyalan dan warna lebih cerah
pada permen karamel susu (Swardani, 2015). Penggunaan
sukrosa yang terlalu banyak akan menghasilkan permen yang
keras dan mengkristal, sedangkan jika glukosa terlalu banyak
permen yang dihasilkan akan lunak dan cepat meleleh.
2.1.1.3 Margarin
Margarin merupakan lemak padat yang sudah
ditambah dengan pengawet, pewarna dan perisa (flavor)
bahkan seringkali diperkaya dengan vitamin. Ditambahkan
pendapat Winarno (2008) bahwa margarin merupakan produk
makanan berbentuk emulsi padat atau semi padat yang dibuat
dari lemak nabati dan air serta memiliki bau, konsistensi rasa
dan nilai gizi yang hampir sama dengan mentega. Mentega
dalam bidang pangan bertujuan untuk menambah citarasa
bahan pangan.
Penambahan margarin juga dapat mencegah terjadinya
kristalisasi sukrosa selama proses pemasakan permen sehingga
dapat memperbaiki tekstur permen (Anjarsari, 2010). Lemak
yang terkandung dalam margarin maupun mentega pada
pembuatan permen karamel susu berpengaruh terhadap
terbentuknya tekstur dan flavor dari permen, kandungan lemak
pada permen berfungsi sebagai penghambat kristalisasi dengan
cara menyelimuti permukaan kristal dan mencegah satu
molekul kristal untuk bergabung dengan molekul kristal
lainnya, sehingga membuat kristal tetap dalam bentuk kecil
dan tidak terjadi pembentukan kristal yang terlalu besar maka
tekstur permen tidak terlalu keras
9

2.2 Ubi Jalar ungu
Ubi jalar merupakan tanaman yang familiar dan
terdapat beberapa jenis. Jenis yang paling umum adalah ubi
jalar putih, ungu, kuning atau orange. Kelebihan dari ubi jalar
ungu yaitu warna daging yang ungu, kadar air yang lebih
rendah dibandingkan dengan ubi jalar jenis lain, tekstur yang
lembut dan berdaging tebal serta mengandung antioksidan
yang kuat untuk menetralisir radikal bebas penyebab penuaan
dini dan aneka penyakit degeneratif seperti kanker dan jantung
(Aprilianti, 2010). Ditambahakan oleh Jaya (2013) bahwa ubi
jalar ungu mengandung vitamin B yaitu B6 dan asam folat
yang cukup tinggi yang berguna untuk mengoptimalkan kerja
otak sehingga daya ingat dapat dipertahankan. Ubi jalar ungu
juga mengandung serat, karbohidrat kompleks dan rendah
kalori sehingga dapat mengontrol gula darah didalam tubuh.
Menurut Ginting dkk. (2011), ciri lain ubi jalar ungu
adalah memiliki kadar gula yang relatif tinggi sehingga
mampu memberikan rasa manis lebih tinggi dibandingkan
sumber karbohidrat lain. Komposisi kimia yang cukup
berperan dalam ubi jalar ungu yaitu amilosa. Kadar amilosa
dari ubi jalar ungu bervariasi dari 17,5-20%. Kadar amilosa
pada ubi jalar ungu dapat memberikan rasa berpasir dan
kemampuan menyerap air lebih besar. Ubi jalar ungu dalam
kondisi segar mengandung air (71,1%), pati (22,4%),
sedangkan kandungan gizi lainnya relatif rendah yaitu protein
(1,4%), lemak (0,2%) dan abu (0,7%). Walaupun demikian ubi
jalar ungu kaya akan vitamin A (0,01-0,69 mg/100g) sehingga
perlu dilakukan pengolahan berkelanjutan supaya kandungan
gizi dalam ubi jalar ungu menjadi seimbang. Tabel 2.
Menunjukkan kandungan gizi ubi jalar segar berdasarkan
warna daging umbi.
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Tabel 2. Kandungan gizi ubi jalar segar berdasarkan warna
daging umbi.
Kandungan Gizi
Ubi Putih
Ubi Kuning Ubi ungu
Kalori (kal)
123,00
136,00
123,00
Pati (%)
28,79
24,47
22,64
Gula Reduksi (%)
0,32
0,11
0,30
Lemak (%)
0,77
0,68
0,94
Protein (%)
0,89
0,49
0,77
Air (%)
62,24
68,78
70,46
Abu (%)
0,93
0,99
0,84
Serat (%)
2,79
2,79
3,00
Vitamin C (mg)
28,68
25,00
21,43
Vitamin B (mg)
0,10
0,10
0,90
Vitamin A (SI)
60,00
9000,00
7700,00
Antosianin
110,51
(mg/100g)
Sumber: Rosidah, (2010)
Kandungan vitamin B yaitu B6 dan asam folat yang
cukup tinggi pada ubi jalar ungu berfungsi untuk
mengoptimalkan kerja otak sehingga daya ingat dapat
dipertahankan. Ubi jalar ungu mengandung kadar serat,
karbohidrat kompleks dan rendah kalori sehingga sangat
menguntungkan bagi penderita diabetes karena dapat
memperlambat peningkatan kadar gula dalam darah, kelebihan
lainnya dari ubi jalar ungu yang tidak kalah penting yaitu
adanya sekelompok antosianin yang berperan sebagai
antioksidan bermanfaat dalam mencegah penuaan, penurunan
daya ingat, asam urat, penderita asam lambung, penyakit
jantung koroner, penyakit kanker dan penyakit degeneratif
(Evie, 2010).
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2.3 Uji Kualitas Permen Karamel Susu
2.3.1 Kadar Serat
Ubi jalar ungu kaya akan serat pangan, kandungan
serat pangan pada ubi jalar ungu lebih tinggi dari jenis ubi
lainnya seperti ubi jalar putih maupun ubi jalar kuning yaitu
sebesar 2,3 sampai 3,9 gram/100gram berat basah atau segar
dari ubi jalar ungu. Kandungan serat ubi jalar ungu tersusun
dari komponen pektin, selulosa dan hemiselulosa. Serat pada
ubi jalar ungu mempunyai manfaat bagi kesehatan dan
berpengaruh terhadap pembentukan atau perubahan tekstur
pada suatu produk yang dibuat (Ginting dkk., 2011).
Salah satu komponen penyusun serat pada ubi jalar
ungu adalah pektin yang mempunyai kemampuan
pembentukan gel yang berkaitan dengan pembentukan struktur
pilinan ganda diantara molekulnya, semakin luas pembentukan
pilinan ganda maka kekuatan gel semakin kuat sehingga dapat
meningkatkan tekstur permen menjadi lebih kenyal (Winarno,
2008). Mekanisme terbentuknya pilinan ganda pada pektin
diakibatkan oleh adanya panas dengan suhu yang lebih tinggi
dari suhu pembentukan gel maka polimer dalam larutan akan
terikat silang dan dengan semakin bertambahnya bentuk
pilinan ganda akan terbentuk gel yang semakin kuat membuat
tekstur lebih kenyal (Juwita dkk., 2013).
Kebutuhan asupan serat pangan untuk membantu
memperlancar proses pencernaan yang dianjurkan sebesar 25
gram per hari maka sebagian kebutuhan serat akan terpenuhi
dengan kandungan serat pada ubi jalar ungu (Suda et al.,
2008).
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2.3.2 Gula Reduksi
Pada umumnya buah-buahan atau umbi-umbian
mengandung karbohidrat dalam bentuk monosakarida seperti
glukosa dan fruktosa yang tergolong kedalam gula reduksi
sehingga kadar karbohidrat dalam suatu bahan makanan
berkaitan erat dengan kadar gula reduksi. Mekanisme
perubahan karbohidrat menjadi gula reduksi diakibatkan oleh
adanya hidrolisis yang merupakan reaksi pengikatan gugus –
OH oleh suatu senyawa. Gugus –OH dapat diperoleh dari air
karena dalam hidrolisis molekul karbohidrat berikatan dengan
molekul air, akibatnya pada akhir reaksi karbohidrat yang
merupakan polisakarida terpecah menjadi karbohidrat yang
lebih sederhana (monosakarida) yaitu dalam bentuk fruktosa
dan glukosa yang merupakan gula reduksi (Hidayat dkk,.
2017).
Kadar gula reduksi juga dipengaruhi oleh suhu
pemasakan permen karamel susu terlalu tinggi menyebabkan
perubahan jenis gula sukrosa tidak stabil. Pemanasan yang
dilakukan selama pengolahan mengakibatkan terjadinya
inversi sukrosa menjadi gula-gula reduksi berupa glukosa dan
fruktosa. Inversi sukrosa menghasilkan monomer glukosa dan
fruktosa akan menyebabkan penurunan kadar sukrosa dan
meningkatkan kandungan gula pereduksi (Buckle,1985)
Faktor lain yang berpengaruh terhadap gula reduksi
adalah kandungan pati yang terdapat didalam ubi jalar ungu
saat mengalami proses pemanasan yang mengakibatkan
pemutusan ikatan glikosidaik pada rantai pati oleh enzim
amylase menjadi gula sederhana. Semakin banyak pati yang
terkonversi menjadi gula maka semakin lama reaksi enzimatis
yang terjadi dengan dikatalisasi oleh adanya panas dari uap air
(Ticoalu dkk., 2017). Reaksi pemotongan rantai glikosidik
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pada pati oleh enzim amilase menjadi gula sederhana
berdasarkan Risnoyatiningsih (2011) adalah sebagai berikut:
C6H10O5 + H2O α amylase C6H22O11
Keberadaan gula reduksi dalam permen karamel susu
berfungsi untuk mencegah terbentuknya kristal gula,
meningkatkan palabilitas permen dalam mulut dan mengontrol
kristalisasi dalam pembentukan permen, jika kadar gula
reduksi berlebih menyebabkan produk yang diolah bersifat
higroskopis yang akan meningkatkan kadar air permen dan
mengakibatkan tekstur permen karamel susu menjadi lebih
lunak. (Anjarsari, 2010).
2.3.3 Kadar Air
Kadar air dalam bahan pangan berbeda-beda yang
dapat mempengaruhi penampakan, tekstur serta cita rasa
makanan. Kadar air yang terlalu tinggi mengakibatkan
mudahnya bakteri, jamur atau mikroba untuk berkembangbiak
sedangkan kadar air yang terlalu rendah mengakibatkan
tekstur menjadi keras sehingga mempengaruhi mutu dan
keawetan produk yang dihasilkan (Simatumpang dkk., 2016)
Peningkatan kadar air dapat disebabkan adanya
granula pati yang tersusun dari dua fraksi yaitu fraksi terlarut
disebut amilosa dan fraksi tidak terlarut disebut amilopektin.
Granula pati ubi jalar ungu berbentuk polygonal yang
mengandung amilosa dan amilopektin berturut-turut 20% dan
80% (Kusnandar, 2010). Semakin tinggi kadar amilopektin
pati maka tingkat penyerapan air dalam bahan akan semakin
besar sehingga mengakibatkan semakin kurang sensitifnya
pati terhadap enzim a-amilase dan menyebabkan viskositas
menjadi lebih encer dengan adanya peningkatan kadar air
(Hung and Morita, 2005). Ditambahkan pendapat Swardani
(2015) bahwa peningkatan kadar air pada permen karamel
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susu selain disebabkan adanya pati juga disebabkan adanya
kadar gula reduksi. Gula reduksi merupakan monosakarida
yang mempunyai sifat higroskopis (menyerap air) sehingga
dalam jumlah yang tinggi gula reduksi pada suatu bahan
pangan mudah menyerap air dan mengakibatkan kadar air
dalam produk olahan tersebut meningkat.
Faktor lain yang berpengaruh terhadap kadar air
adalah kandungan serat, karbohidrat dan atau gula yang cukup
tinggi pada ubi jalar ungu karena molekul air yang terikat pada
karbohidrat maupun gugus hidrofilik sulit dihilangkan selama
proses pengeringan, sedangkan molekul air bebas mudah
diupkan saat proses pengeringan (Kusnandar 2010). Menurut
Sudaryati dkk. (2015) Kadar air permen karamel susu minimal
sebesar 3% dan maksimal 20%. Kadar air merupakan indikator
penting dalam bahan pangan, karena dapat mempengaruhi
tekstur, penampakan dan citarasa makanan. Kandungan air
pada bahan pangan juga ikut menentukan daya terima,
kesegaran dan daya tahan produk serta berperan dalam
menentukan daya awet dari bahan pangan karena dapat
mempengaruhi sifat fisik, perubahan kimia, mikrobiologi dan
enzimatis.
2.3.4 Tekstur
Nilai tekstur atau tingkat kekerasan suatu produk
berhubungan dengan kadar air yang terkandung dalam permen.
Semakin tinggi nilai kadar air yang terkandung dalam permen
susu maka tekstur permen susu akan lebih lunak dan
sebaliknya karena bahan kering dalam produk yang relative
rendah mengakibatkan kemampuan menyerap air juga rendah
sehingga produk yang dihasilkan mempunyai tekstur yang
lebih lunak dan tidak terlalu keras.

15

Pembentukan tekstur juga dipengaruhi oleh adanya
karbohidrat dalam ubi jalar ungu. Ubi jalar ungu mengandung
sekitar 16-40% bahan kering dan sekitar 70-90% dari bahan
kering ini adalah karbohidrat yang terdiri dari pati, gula,
selulosa, hemiselulosa dan pektin. Karbohidrat pada ubi jalar
ungu dalam bentuk pati dan gula yang memiliki kadar tertinggi
maka saat dilakukan pemanasan pada suhu lebih dari 50ºC
membentuk jalinan (matriks) yang mengakibatkan produk
olahan permen menjadi kenyal, kental, pekat atau liat
(Swardani, 2015). Ditambahkan pendapat Rubatzky dan
Yamaguchi (2008) pada ubi jalar ungu terdapat pati yang akan
membentuk gel pada suhu >50ºC karena air yang berada diluar
granula akan terikat kedalam butir-butir pati sehingga tidak
dapat bergerak secara bebas, butir-butir pati tersebut akan
mengalami pembengkakan dan akhirnya menjadi gelatinasi
pati yang mengakibatkan terbentunya tekstur yang relatif
kenyal dan sedikit lunak.
Menurut Susilawati dkk (2014) bahwa unsur
karbohidrat pada proses pembuatan es krim berfungsi
meningkatkan tekstur, menambah cita rasa, meningkatkan dan
menstabilkan daya ikat air yang berpengaruh pada kekentalan
dan pembentukan tekstur yang lembut. Tingkat kekenyalan
atau kelembekan tekstur permen juga dipengaruhi oleh bahan
tambahan seperti gula pasir jika konsentrasi gula pasir yang
ditambahkan sedikit tekstur yang dihasilkan lembek sedangkan
gula pasir yang terlalu banyak maka tekstur yang dihasilkan
keras (Simatupang dkk.,2016). Hal ini juga didukung oleh
pendapat Steward (2009) karena gula memiliki daya ikat yang
tinggi, penambahan gula akan meningkatkan jumlah air terikat
sehingga permen yang dihasilkan memiliki tekstur keras.
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BAB III
MATERI DAN METODE PENELITIAN
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi
Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya untuk
pembuatan permen karamel susu dan pengujian kadar air,
Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan di
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya untuk
pengujian kadar serat dan kadar gula reduksi, Laboratorium
Teknologi PanganFakultas Teknik Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Surabaya untuk pengujian tekstur. Waktu
penelitiandilaksanakan pada bulan Januarisampai Februari
2018.
3.2 Materi dan Bahan Penelitian
Materi yang digunakan adalah permen karamel susu
yang dibuat dari susu segar (diperoleh dari KUD Junrejo,
Batu, Malang), ubi jalar ungu (didapatkan dari daerah
Singosari, Malang) dan sukrosa, glukosa, margarin merk
“forvita” (didapatkan dari toko bahan kue “Prima Rasa”,
Malang) serta air. Bahan yang digunakan untuk analisis adalah
H2SO4 0,3N, air panas, NaOH, K2SO4 10%, aquadest dan
alkohol 95%, larutan glukosa standar, air suling, larutan
sampel dengan kadar gula reduksi sekitar 5 mg/100ml, reagen
Nelson, reagen Arsenomolibdat. Peralatan yang digunakan
antara lain seperangkat alat pembuatan permen karamel susu
sari ubi jalar ungu, tabung erlenmeyer, kertas saring whatmann
no. 40, kertas saring, tabung reaksi, gelas beker,
spektofotometer, cawan petri, oven, desikator, neraca analitik,
penjepit cawan, Manual Texture Analyzer – TVT 6700.
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3.3 Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan
di Laboratorium menggunakan Rancangan Acak Lengkap
(RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Metode tabulasi
data penelitian disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Model tabulasi data penelitian
Ulangan
Perlakuan

U1

U2

U3

U4

Total
Perlakuan
(Yi)
4 Sampel
4 Sampel
4 Sampel
4 Sampel
4 Sampel

P0
P0U1
P0U2
P0U3
P0U4
P1
P1U1
P1U2
P1U3
P1U4
P2
P2U1
P2U2
P2U3
P2U4
P3
P3U1
P3U2
P3U3
P3U4
P4
P4UI
P4U2
P4U3
P4U4
Total
5
5
5
5
20
Ulangan
Sampel
Sampel
Sampel
Sampel
Sampel
(Yj)
Model linear Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan
perlakuan dan ulangan adalah sebagai berikut:
Yij = µ + τi + εij
Keterangan:
Yij
= Hasil pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan
ke-j
µ
= Nilai tengah populasi (population mean)
τi
= Pengaruh aditif dari perlakuan ke-i
εij
= Galat percobaan dari perlakuan ke-i dan kelompok
ke-j
i
= (1, 2, 3, … t)
j
= (1, 2, 3, …, r)
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P0 = 100% susu segar + 0 % sari ubi jalar ungu
P1 = 100% susu segar + 5% sari ubi jalar ungu
P2 = 100% susu segar + 10% sari ubi jalar ungu
P3 = 100% susu segar + 15% sari ubi jalar ungu
P4 = 100% susu segar + 20% sari ubi jalar ungu
( Persentase sari ubi jalar ungu yang ditambahkan berdasarkan
dari volume susuyang digunakan).
Formulasi permen karamel susu dengan penambahan
sari ubi jalar ungu dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Formulasi permen karamel susu dengan penambahan
sari ubi jalar ungu
Perlakuan
Komponen
P0
P1
P2
P3
P4
Susu (ml)
500
500
500
500
500
Sari ubi jalar
0
25
50
75
100
ungu (ml)
Sirup glukosa (g)
20
20
20
20
20
Sukrosa (g)
62,5
62,5
62,5
62,5
62,5
Margarin (g)
10
10
10
10
10
3.4 Variabel Pengamatan
Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah kadar
serat, kadar gula reduksi, kadar air dan tekstur. Pengujian
permen karamel susu dengan penambahan sari ubi jalar ungu
sebagai berikut:
3.4.1 Kadar Serat
Serat adalah komponen dari jaringan tanaman yang
tahan terhadap hidrolisis terdiri dari beberapa jenis karbohidrat
seperti selulosa, hemiselulosa dan pektin. Prosedur
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pengukuran kadar serat berdasarkan AOAC (1995) (Lampiran
1).
3.4.2 Gula reduksi
Gula reduksi merupakan gula yang dapat mereduksi
senyawa-senyawa penerima elektron, hal ini disebabkan oleh
adanya gugus aldehid atau keton bebas (Syafurani dan
Zulfahmi, 2013). Prosedur pengujian gula reduksi berdasarkan
AOAC (1995) (Lampiran 2).
3.4.3 Kadar air
Kadar air merupakan besarnya perbandingan antara
berat air yang dikandung pada sampel dalam keadaan kering,
dinyatakan dalam persen. Prosedur pengujian kadar air
berdasarkan AOAC (1995) (Lampiran 3).
3.4.4 Tekstur
Tekstur merupakan salah satu parameter penting
dalam suatu bahan pangan yang juga digunakan sebagai
parameter kualitas pangan. Pengujian tekstur menggunakan
alat TextureAnalyzer (Manual Texture Analyzer – TVT 6700)
(Lampiran 4).
3.5 Analisis Data
Data yang diperoleh dianalisis dengan ANOVA dan
dibantu dengan menggunakan Microsoft Excel. Setelah
diperoleh data rata-rata kemudian dilanjutkan dengan analisis
ragam, apabila hasil menunjukkan perbedaan yang sangat
nyata (P>0,01) dan nyata (P>0,05) maka dilakukan pengujian
lanjut berupa Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD).
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3.6 Prosedur Penelitian
3.6.1 Prosedur Pembuatan Sari Ubi Jalar Ungu
Pembuatan sari ubi jalar ungu dapat dilihat pada
Gambar 2 sebagai berikut:

Disortir

Dikupas kulitnya sampai bersih

Dipotong kecil dan tipis kemudian dicuci bersih

Ditambah air dengan perbandingan air dan ubi sebesar 1 : 2
dan di blender selama ± 5 menit dengan kecepatan 4200 rpm

Disaring untuk memisahkan cairan dan padatan

Sari Ubi Ungu

Gambar 2. Pembuatan Sari ubi (Yuniarty dan Misbach,
2016)
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3.6.2 Prosedur pembuatan permen karamel susu
Pembuatan permen karamel susu dengan penambahan
sari ubi jalar ungu dapat dilihat pada Gambar 3 sebagai
berikut:
Susu segar

Diaduk

Ditambahkan
sukrosa, glukosa
dan margarin

Diaduk sampai kalis selama
± 1 jam dengan suhu +100°C

Ditambahkan
sari ubi sesuai
perlakuan

Diuji kematangan permen
Dituang kedalam cetakan dan dipotong
Permen karamel
susu

Dilakukan uji
- Kadar serat
- Kadar Gula
reduksi
- Kadar air

Gambar 3. Pembuatan
permen karamel susu (Rofiach dan
22 dimodifikasi
Machfudz, 2014) yang
22

3.6 Batasan Istilah
1. Permen
: Permen lunak yang dibuat dari susu,
karamel susu sukrosa, glukosa dan margarin yang
sari ubi ungu
dimodifikasi dengan penambahan sari
ubi jalar ungu.
2. Serat
: Kadar serat yang terkandung dalam
produk permen karamel susu dengan
penambahan sari ubi jalar ungu yang
dianalisis
menggunakan
metode
gravimetri.
3. Gula reduksi
: Kadar gula yang terkandung dalam
permen
karamel
susu
dengan
penambahan sari ubi jalar ungu yang
dianalisis
menggunakan
metode
spektrofotometri.
4 Kadar air
: Kadar air yang terkandung dalam
permen
karamel
susu
dengan
.
penambahan sari ubi jalar ungu yang
dianalisis dengan menggunakan metode
pengeringan.
5. Tekstur
:: Tingkat kekerasan atau kelunakan pada
permen
karamel
susu
dengan
penambahan sari ubi jalar ungu yang
dianalisis menggunakan alat Texture
Analyzer.
6. Sari ubi jalar : Air perasan dari ubi jalar ungu yang
ungu
telah
dihilangkan
kulitnya
dan
ditambahkan air dengan perbandingan
1:2 air dan ubi kemudian dihaluskan
serta disaring untuk memisahkan cairan
dari endapan.
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BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
Hasil analisis ragam menunjukan bahwa penambahan
sari ubi jalar ungu dengan konsentrasi yang berbeda pada
setiap perlakuan dalam pembuatan permen karamel susu
memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar
serat, kadar air dan tekstur, namun memberikan pengaruh yang
nyata (P<0,05) terhadap kadar gula reduksi permen karamel
susu seperti tertera pada Tabel 5. Hasil analisis data
menggunakan ANOVA dan dilanjutkan dengan Uji Jarak
Berganda Duncan (UJBD) 1% dan 5% dijelaskan pada
Lampiran 5, 6, 7 dan 8.
Tabel 5. Pengaruh penambahan sari ubi jalar ungu terhadap
kualitas permen karamel susu.
Kadar serat Kadar gula
Kadar air
Tekstur
Perlakuan
(%)
reduksi (%)
(%)
(Newton)
a
a
a
P0
1,05± 0,02
8,05± 0,52
2,94± 0,80
4,58± 2,73c
P1
1,41± 0,02b 8,45± 0,55b 7,84± 1,34b 2,01± 1,45b
P2
2,11± 0,02c 8,61± 0,36c 10,02± 0,88c 1,82± 0,48b
P3
2,33± 0,03d 8,92± 0,18d 11,70± 0,71c 0,46± 0,22a
P4
2,68± 0,03e 8,93± 0,10d 13,97± 0,99d 0,36± 0,20a
Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama
menunjukkan pengaruh sangat nyata (P<0,01)
terhadap kadar serat, kadar air dan tekstur,
namun memberikan pengaruh nyata (P<0,05)
terhadap kadar gula reduksi.
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4.2 Pengaruh Penambahan Sari Ubi Jalar Ungu Terhadap
Kadar Serat Permen Karamel Susu
Rata-rata kadar serat permen karamel susu dengan
penambahan sari ubi jalar ungu disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Rata-rata kadar serat permen karamel susu dengan
penambahan sari ubi jalar ungu
Rata-rata ± SD
Peningkatan
Perlakuan
(%)
(%)
a
P0 (0%)
1,05 ± 0,02
0
P1 (5%)
1,41 ± 0,02b
34,28
P2 (10%)
2,11 ± 0,02c
100,95
d
P3 (15%)
2,33 ± 0,03
121,90
P4 (20%)
2,68 ± 0,03e
155,24
Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama
menunjukkan pengaruh sangat nyata (P<0,01)
Kadar serat terendah terdapat pada perlakuan kontrol
(P0) yaitu 1,05% dan berbeda sangat nyata (P<0,01)
dibandingkan kadar serat pada perlakuan P1 (penambahan sari
ubi jalar ungu 5%), P2 (penambahan sari ubi jalar ungu 10%),
P3 (penambahan sari ubi jalar ungu 15%) dan P4 (penambahan
sari ubi jalar ungu 20%). Perbedaan nyata kadar serat juga
ditunjukkan pada perbandingan antara perlakuan P1 dengan
P2, P3, dan P4 (Tabel 6).
Berdasarkan data tabel 6 menunjukkan hasil rata-rata
kadar serat pada permen karamel susu berkisar 1,41-2,68%
dengan persentase peningkatan kadar serat permen karamel
susu antara 34,28% -155,24%. Peningkatan konsentrasi sari
ubi ungu memberikan kecenderungan tingginya kadar serat
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kasar permen karamel susu. Ubi jalar ungu sebagai bahan baku
utama merupakan tanaman yang mengandung serat yang
potensial dibandingkan dengan jenis umbi-umbian lainnya.
Ginting dkk. (2011) menyatakan bahwa ubi jalar ungu kaya
akan serat pangan, kandungan serat pangan pada ubi jalar ungu
lebih tinggi dari jenis ubi jalar putih maupun ubi jalar kuning
yaitu 2,3 sampai 3,9 gram/100gram berat basah atau segar dari
ubi jalar ungu yang terdiri dari pektin, selulosa dan
hemiselulosa.
Salah satu komponen serat yang terkandung dalam
sari ubi jalar ungu yang ditambahkan adalah pektin. Pektin
yang merupakan komponen penyusun serat mempunyai
kemampuan pembentukan gel yang berkaitan dengan
pembentukan struktur pilinan ganda diantara molekulnya,
semakin luas pembentukan pilinan ganda maka kekuatan gel
semakin kuat sehingga dapat meningkatkan tekstur permen
menjadi lebih kenyal (Winarno, 2008). Mekanisme
terbentuknya pilinan ganda pada pektin diakibatkan oleh
adanya panas dengan suhu yang lebih tinggi dari suhu
pembentukan gel maka polimer dalam larutan akan terikat
silang sehingga semakin kuat yang membuat tekstur lebih
kenyal (Juwita dkk., 2013).
Kandungan kadar serat yang meningkat pada produk
permen karamel susu dengan penambahan sari ubi jalar ungu
masih dalam keadaan normal untuk memenuhi kebutuhan serat
pangan pada manusia. Menurut Suda et al. (2008), kebutuhan
asupan serat pangan yang dianjurkan 25 gram per hari maka
sebagian kebutuhan serat akan terpenuhi dengan kandungan
serat pada ubi jalar ungu yang ditambahkan pada pembuatan
permen karamel susu.
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4.3 Pengaruh Penambahan Sari Ubi Jalar Ungu Terhadap
Kadar Gula Reduksi Permen Karamel Susu
Rata-rata kadar gula reduksi permen karamel susu
dengan penambahan sari ubi jalar ungu disajikan pada Tabel 7.
Tabel 7. Rata-rata kadar gula reduksi permen karamel susu
dengan penambahan sari ubi jalar ungu
Rata-rata ± SD
Peningkatan
Perlakuan
(%)
(%)
P0 (0%)
8,05 ± 0,52a
0
b
P1 (5%)
8,45 ± 0,55
4,97
c
P2 (10%)
8,61 ± 0,36
6,96
P3 (15%)
8,92 ± 0,18d
10,81
P4 (20%)
8,93 ± 0,10d
10,93
Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama
menunjukkan pengaruh yang nyata (P<0.05)
Hasil analisis kadar gula reduksi menunjukkan bahwa
perlakuan kontrol (P0) berbeda nyata dengan perlakuan P1
(penambahan sari ubi jalar ungu 5%), P2 (penambahan sari ubi
jalar ungu 10%), P3 (penambahan sari ubi jalar ungu 15%) dan
P4 (penambahan sari ubi jalar ungu 20%). Perlakuan P1
berbeda nyata dengan P2, P3, dan P4 demikian juga dengan P2
berbeda dengan P3 dan P4 namun P3 tidak berbeda nyata
dengan P4. Kadar gula reduksi tertinggi P4 yaitu 8,93%
sedangkan terendah pada P0 yaitu 8,05%. Meskipun demikian
dengan penambahan sari ubi ungu pada pembuatan permen
karamel susu terbukti mengalami peningkatan antara 4,97% 10,93% (Tabel 7).
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Perlakuan P1 berbeda nyata dengan P2, P3, dan P4
demikian juga dengan P2 berbeda dengan P3 dan P4. Hal ini
disebabkan sari ubi jalar ungu mengandung sukrosa yang
meningkatkan gula reduksi pada permen karamel susu.
Sukrosa merupakan agensia pereduksi karena menghasilkan 2
gula reduksi yang berupa fruktosa dan glukosa. Semakin
banyak penambahan sari ubi jalar ungu, maka kandungan
glukosa akan naik dan meningkatkan gula reduksi. Menurut
Hidayat dkk. (2017), kadar karbohidrat suatu bahan makanan
berkaitan erat dengan kadar gula reduksi. Karbohidrat akan
mengalami hidrolisis yang merupakan reaksi pengikatan gugus
–OH oleh suatu senyawa, dimana hidrolisis molekul
karbohidrat berikatan dengan molekul air, akibatnya pada
akhir reaksi karbohidrat yang merupakan polisakarida terpecah
menjadi karbohidrat yang lebih sederhana (monosakarida)
yaitu fruktosa dan glukosa yang merupakan gula reduksi.
Nilai kadar gula reduksi permen karamel susu P3
(penambahan sari ubi jalar ungu 15%) tidak memberikan
perbedaan nyata terhadap P4 (penambahan sari ubi jalar ungu
20%). Hal ini diasumsikan bahwa kadar gula reduksi juga
dipengaruhi oleh suhu pemasakan permen karamel susu terlalu
tinggi menyebabkan perubahan jenis gula sukrosa tidak stabil.
Menurut pendapat Buckle (1985) sukrosa sebagai penyusun
utama permen karamel susu merupakan gula yang sifatnya
tidak stabil. Pemanasan yang dilakukan selama pengolahan
mengakibatkan terjadinya inversi sukrosa menjadi gula-gula
reduksi berupa glukosa dan fruktosa. Inversi sukrosa
menghasilkan monomer glukosa dan fruktosa akan
menyebabkan penurunan kadar sukrosa dan meningkatkan
kandungan gula pereduksi. Menurut Astuti dkk. (2015) bahwa
keberadaan gula reduksi dalam permen karamel susu berfungsi
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untuk mencegah terbentuknya kristal gula, meningkatkan
palabilitas permen dalam mulut dan mengontrol kristalisasi
dalam pembentukan permen, jika kadar gula reduksi berlebih
menyebabkan produk yang diolah bersifat higroskopis yang
akan meningkatkan kadar air permen dan mengakibatkan
tekstur permen karamel susu menjadi lebih lunak.
Peningkatan kadar gula reduksi pada penelitian ini memenuhi
standart mutu permen karamel susu karena SNI kadar gula
reduksi pada permen karamel susu maksimal 25% sedangkan
pada penelitian ini nilai kadar gula reduksi permen karamel
susu dengan penambahan sari ubi jalar ungu masih dibawah
batas maksimal.
4.4 Pengaruh Penambahan Sari Ubi Jalar Ungu Terhadap
Kadar Air Permen Karamel Susu
Rata-rata kadar air permen karamel susu dengan
penambahan sari ubi jalar ungu disajikan pada Tabel 8.
Tabel 8. Rata-rata kadar air permen karamel susu dengan
penambahan sari ubi jalar ungu
Rata-rata ± SD
Peningkatan
Perlakuan
(%)
(%)
a
P0 (0%)
2,94 ± 0,80
0
b
P1 (5%)
7,84 ± 1,34
166,67
P2 (10%)
10,02 ± 0,88c
240,82
c
P3 (15%)
11,70 ± 0,71
297,96
P4 (20%)
13,97 ± 0,99d
375,17
Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama
menunjukkan perbedaan yang sangat nyata
(P<0,01)
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Kadar air permen karamel susu pada perlakuan kontrol
(P0) berbeda sangat nyata (P<0,01) dibandingkan kadar air
permen karamel susu seluruh perlakuan yang mendapat
penambahan sari ubi jalar ungu. Perlakuan P1 berbeda nyata
dengan P2, P3, dan P4 namun P2 tidak berbeda nyata dengan P3.
Kadar air tertinggi terdapat pada perlakuan P4 yaitu 13,97%
sedangkan terendah pada P0 yaitu 2,94%. Meskipun demikian
dengan penambahan sari ubi jalar ungu pada pembuatan
permen karamel susu terbukti mengalami peningkatan antara
166,67% - 375,17% (Tabel 8)
Perlakuan P1 (penambahan sari ubi jalar ungu 5%), P2
(penambahan sari ubi jalar ungu 10%), P3 (penambahan sari
ubi jalar ungu 15%) dan P4 (penambahan sari ubi jalar ungu
20%) memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap
kadar air permen karamel susu, namun kadar air permen
karamel susu P2 (penambahan sari ubi jalar ungu 10%) tidak
memberikan perbedaan sangat nyata terhadap P3 (penambahan
sari ubi jalar ungu 15%). Hal ini menunjukkan bahwa semakin
tinggi persentase sari ubi jalar ungu yang diberikan, maka
kadar air yang dihasilkan akan semakin meningkat. Kadar air
sari ubi jalar ungu mencapai 92,02% karena dalam pembuatan
sari ubi jalar ungu ada penambahan air yang cukup banyak
sebesar 2: 1 antara ubi dan air sehingga bahan kering yang
terkandung relatif rendah dan dapat menurunkan kemampuan
untuk mengikat air.
Ubi jalar ungu mengandung pati yang tersusun dari
granula. Granula pati tersusun dari dua fraksi yaitu amilosa
dan amilopektin. Granula pati ubi jalar ungu berbentuk
poligonal yang mengandung amilosa dan amilopektin berturutturut 20% dan 80% (Kusnandar, 2010). Kandungan
amilopektin yang tinggi dalam pati akan mengurangi reaksi
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enzim amilase sehingga pemutusan ikatan glikosidaik pada
rantai pati oleh enzim amilase menjadi gula sederhana
mengalami kesulitan yang mengakibatkan penyerapan air
dalam produk menurun sehingga kadar air tersebut mengalami
peningkatan. Semakin tinggi kadar amilopektin pati maka suhu
gelatinasi pati akan mengalami peningkatan dan
mengakibatkan kurang sensitifnya pati terhadap enzim aamilase sehingga viskositas menjadi lebih encer dengan
adanya peningkatan kadar air dan berpengaruh terhadap
pembentukan tekstur (Hung dan Morita, 2005).
Kadar air perlakuan P2 (penambahan sari ubi jalar
ungu 10%) dibandingkan P3 (penambahan sari ubi jalar ungu
15%) menunjukkan perbedaan yang tidak nyata. Hal ini
disebabkan kadar air dalam bahan pangan dapat dalam
keadaan bebas, terserap dalam jaringan pangan atau terikat
secara kimia pada komponen kimia pangan. Molekul air yang
terikat pada karbohidrat maupun gugus hidrofilik sulit
dihilangkan selama proses pengeringan, sedangkan molekul
air bebas mudah diuapkan saat proses pengeringan (Kusnandar
2010). Kandungan serat, karbohidrat dan atau gula yang cukup
tinggi pada ubi jalar ungu dapat meningkatkan jumlah air yang
terikat dan berdampak pada semakin sedikitnya berat air bebas
yang dapat diuapkan sehingga kadar air pada sari ubi jalar
ungu yang ditambahkan saat pembuatan permen karamel susu
tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kadar air pada
permen karamel susu dengan penambahan sari ubi jalar ungu
sebesar 20% adalah 13,97% yang berarti produk tersebut
masih memenuhi Standart Nasional Indonesia permen karamel
susu yaitu maksimal kadar air sebesar 20%. Menurut Sudaryati
dkk. (2015) Kadar air permen karamel susu minimal sebesar
3%.
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Kadar air merupakan indikator penting, karena
menentukan tingkat ketahanan terhadap daya simpan dan
tekstur dari produk itu sendiri. Semakin rendah kadar air
produk yang dihasilkan, semakin panjang masa simpan produk
tersebut karena air dalam produk yang digunakan untuk
pertumbuhan mikroorganisme berkurang dan memiliki tekstur
yang lebih keras. Didukung oleh pendapat Simatumpang dkk.
(2016) Kadar air dalam bahan pangan berbeda-beda yang
dapat mempengaruhi penampakan, tekstur serta cita rasa
makanan, Kadar air yang terlalu tinggi mengakibatkan
mudahnya bakteri, jamur atau mikroba untuk berkembangbiak
sedangkan kadar air yang terlalu rendah mengakibatkan
tekstur menjadi keras sehingga mempengaruhi mutu dan
keawetan produk yang dihasilkan.
4.5 Pengaruh Penambahan Sari Ubi Jalar Ungu Terhadap
Tekstur Permen Karamel Susu
Rata-rata hasil pengujian tekstur permen karamel susu
dengan penambahan sari ubi jalar ungu disajikan pada Tabel 9.
Tabel 9. Rata-rata hasil pengujian tekstur permen karamel susu
dengan penambahan sari ubi jalar ungu
Rata-rata ± SD
Penurunan
Perlakuan
(Newton)
(%)
c
P0 (0%)
4,58 ± 2,73
0
b
P1 (5%)
2,01 ± 1,45
56,11
P2 (10%)
1,82 ± 0,48b
60,26
a
P3 (15%)
0,46 ± 0,22
89,96
a
P4 (20%)
0,36 ± 0,20
92,14
Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama
menunjukkan pengaruh sangat nyata (P<0,01)
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Permen karamel susu dengan penambahan sari ubi
jalar ungu memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01)
terhadap tekstur permen karamel susu. Tekstur permen
karamel susu pada perlakuan kontrol (P0) berbeda sangat nyata
(P<0,01) dibandingkan tekstur permen karamel susu seluruh
perlakuan yang mendapat penambahan sari ubi jalar ungu.
Perlakuan P1 berbeda nyata dengan P3 dan P4 namun tidak
berbeda nyata dengan P2 sedangkan P3 tidak berbeda nyata
dengan P4. Tekstur permen karamel susu tertinggi terdapat
pada perlakuan P0 yaitu 4,58% sedangkan terendah pada P4
yaitu 0,36%. Nilai tekstur permen karamel susu mengalami
penurunan seiring dengan peningkatan konsentrasi sari ubi
jalar ungu yang diberikan. Persentase penurunan tekstur
permen karamel susu antara 56,11% - 92,14% (Tabel 9)
Tekstur permen karamel susu pada P1 (penambahan
sari ubi jalar ungu 5%) tidak berbeda nyata dengan P2
(penambahan sari ubi jalar ungu 10%). Hal ini disebabkan
adanya kandungan pati pada sari ubi jalar ungu yang mampu
mempengaruhi nilai tekstur permen karamel susu.
Perbandingan jumlah komponen amilosa dan amilopektin
tidak jauh berbeda antara perlakuan P1 dan P2 sehingga
kekompakan tekstur permen karamel susu menunjukkan nilai
yang sama. Menurut Julita (2012) Pati ubi jalar ungu tersusun
dari dua komponen yaitu amilosa sebesar 20% dan
amilopektin sebesar 80%. Rasio amilosa dan amilopektin pada
ubi jalar ungu adalah 1: 3 atau 1: 4 yang berpengaruh dalam
pembentukan tekstur pada suatu adonan.
Tekstur permen karamel susu pada P3 (penambahan
sari ubi jalar ungu 15%) tidak berbeda nyata dengan P4
(penambahan sari ubi jalar ungu 20%). Hal ini disebabkan
pada saat pembuatan permen karamel susu yaitu dengan proses
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pemanasan dan pengadukan, kandungan pati berupa amilosa
pada perlakuan P3 dan P4 mempunyai kemampuan menyerap
air selama proses karamelisasi. Pada saat bahan yang
mengandung pati dipanaskan pada suhu dan waktu tertentu
akan terjadi proses gelatinasi. Proses ini meliputi pemutusan
ikatan hidrogen dan perubahan granula pati pada suhu sekitar
65°C granula pati mulai mengembang dan menyerap air dalam
jumlah banyak (Souripet, 2015). Selama proses pemasakan,
granula pati menyerap air dan mengembang lebih besar
dibandingkan ukuran aslinya. Mengembangnya granula pati
ubi jalar ungu pada kondisi adanya air merupakan hubungan
antara suhu dengan struktur amilosa dan amilopektin yang
keduanya berhubungan dengan pembentukan dan perubahan
tekstur pada permen karamel susu.
Perbedaan tingkat kekenyalan atau kelembekan tekstur
pada permen yang dibuat disebabkan adanya perbedaan
perbandingan sari ubi jalar ungu pada setiap perlakuannya.
Semakin banyak sari ubi jalar ungu yang ditambahkan maka
tekstur permen yang ditambahkan semakin lembek atau kenyal
karena semakin banyak kandungan air dalam sari ubi jalar
ungu yang dapat diserap oleh granula pati pada saat
pemasakan. Sesuai dengan pernyataan Winarno (2008)
menyebutkan apabila suspensi dalam air yang dipanaskan, air
yang semula berada diluar granula akan terikat kedalam butirbutir pati sehingga tidak dapat bergerak secara bebas, butirbutir pati tersebut akan mengalami pembengkakan dan
akhirnya menjadi gelatinasi pati. Tingkat kekenyalan atau
kelembekan tekstur permen juga dipengaruhi oleh bahan
tambahan seperti gula pasir jika konsentrasi gula pasir yang
ditambahkan sedikit tekstur yang dihasilkan lembek sedangkan
gula pasir yang terlalu banyak maka tekstur yang dihasilkan
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keras. Semakin tinggi gula pasir yang ditambahkan pada
pembuatan permen maka gula pasir tersebut semakin jenuh
(tidak larut) sehingga terbentuk kristal-kristal dipermukaan
permen (Simatupang dkk.,2016). Hal ini juga didukung oleh
pendapat Steward (2009) karena gula memiliki daya ikat yang
tinggi, penambahan gula akan meningkatkan jumlah air terikat
sehingga permen yang dihasilkan memiliki tekstur keras.
4.6 Penentuan Perlakuan terbaik
Perlakuan terbaik ditentukan sebagai pertimbangan
dalam pengambilan keputusan dengan membandingkan antara
variabel dan perlakuan yang dilakukan.Perlakuan terbaik
diambil dengan menggunakan metode indeks efektivitas (De
Garmo, Sulliavan and Canada, 1984).Analisis perhitungan
penentuan perlakuan terbaik tertera pada Lampiran 9.
Penentuan pemilihan perlakuan terbaik menggunakan data
kuantitatif yaitu 1) kadar serat, 2) kadar gula reduksi, 3) kadar
air dan 4) tekstur. Pembobotan variabel didasarkan pada
tingkat kepentingan atau keutamaan setiap parameter dalam
mempengaruhi hasil penelitian. Bobot nilai tertinggi pada
variabel yang diamati adalah tekstur karena pada permen
karamel susu tekstur permen penting untuk meningkatkan
daya terima konsumen. Menurut (Rofiah dan Machfudz,
2014) permen karamel susu yang baik mempunyai rasa susu
dan kelembutan serta tekstur yang baik, lebih lunak dan dapat
dikunyah saat dikonsumsi.
Berdasarkan hasil perhitungan indeks efektivitas
perlakuan terbaik dilihat dari kadar serat, kadar gula reduksi,
kadar air dan tekstur permen karamel susu ditetapkan pada
perlakuan P1 yaitu dengan penambahan sari ubi jalar ungu
sebanyak 5%. Berdasarkan Ginting dkk (2014), ubi jalar ungu
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kaya akan serat pangan yang bermanfaat bagi kesehatan. Hasil
yang diperoleh pada perlakuan P1 mengandung kadar serat
yang cukup yaitu 1,41 ± 0,02% yang dapat memenuhi
sebagian kebutuhan akan serat. Semakin meningkatnya
konsentrasi penambahan sari ubi jalar ungu pada setiap
perlakuan berpengaruh sangat nyata terhadap tekstur permen
karamel susu yang terbentuk hal ini karena adanya kandungan
karbohidrat pada ubi jalar ungu yang relatiftinggi sehingga
menambah rasa manis pada permen yang dibuat dan adanya
kandungan pati pada ubi jalar ungu mampu membuat tekstur
permen lebih kenyal dan penampakan permukaan permen
lebih mengkilap sehingga dapat meningkatkan ketertarikan
konsumen untuk membelinya. Menurut Susilawati dkk.
(2014), kandungan karbohidrat yang cukup tinggi pada ubi
jalar ungu adalah pati dan gula, pati mempunyai sifat
membentuk gel pada saat dilakukan pemanasan sehingga
sebagian kandungan air pada bahan akan terikat oleh pati dan
adonan semakin lama akan mengalami pengentalan karena
berhubungan dengan kemampuan pati dalam ubi jalar ungu
dalam mengikat senyawa yang bersifat hidrofilik (air). Hal ini
yang mengakibatkan tekstur suatu bahan menjadi lebih kenyal
atau sedikit lembek. Diperkuat oleh pendapat Nuryadi (2012)
unsur karbohidrat dalam ubi jalar ungu berfungsi
meningkatkan tekstur, menambah cita rasa, meningkatkan dan
menstabilkan daya ikat air yang berpengaruh pada kekentalan
dan tekstur yang terbentuk sehingga lebih kenyal dan lembut
tidak terlalu keras.Hasil yang diperoleh pada perlakuan P1
menghasilkan tekstur permen karamel susu yang tidak terlalu
keras maupun terlalu lunak yaitu sebesar 2,01 ± 1,45 N.
Konsentrasi penambahan sari ubi jalar ungu yang
semakin meningkat pada permen karamel susu menyebabkan
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kadar gula reduksi semakin meningkat, sehingga bahan
tersebut bersifat higroskopis yangmengakibatkan kadar air
permen karamel susu meningkat. Kadar air merupakan
indikator penting dalam suatu bahan pangan, karena
menentukan tingkat ketahanan terhadap daya simpan dan
tekstur dari produk itu sendiri. Semakin rendah kadar air
produk yang dihasilkan, semakin panjang masa simpan produk
tersebut karena air dalam produk yang digunakan untuk
pertumbuhan mikroorganisme berkurang dan memiliki tekstur
yang lebih keras (Astuti dkk.,2015). Berdasarkan hasil
penelitian nilai kadar air perlakuan P1 sebesar 7,84 ± 1,34%.
Kadar air pada perlakuan P1 masih memenuhi standart karena
berdasarkan SNI kadar air permen karamel susu maksimal
20%.Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penambahan
sari ubi jalar ungu sebesar 5% merupakan konsentrasi paling
tepat dibandingkan dengan perlakuan lainnya.
Tabel 10. Hasil Penentuan Perlakuan Terbaik
Perlakuan
Nilai Hasil (Nh)
P0 0%
0,87
P1 5%
0,88*
P2 10%
0,81
P3 15%
0,81
P4 20%
0,76
BAB V
Keterangan: * (Perlakuan Terbaik
)
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
penggunaan sari ubi jalar ungu sebanyak 5% dalam permen
karamel susu memberikan hasil yang terbaik dengan nilai
rataan kadar serat 1,41%, kadar gula reduksi 8,45%, kadar air
7,84% dan tekstur 2,01 N.
5.2 Saran
Disarankan untuk menggunakan penambahan sari ubi
jalar ungu sebanyak 5% pada pembuatan permen karamel susu
untuk mendapatkan kualitas terbaik ditinjau dari kadar serat,
kadar gula reduksi, kadar air dan tekstur.
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