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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Sifat Fisik Karamel Susu Sapi 

4.1.1.  Rendemen (yield)  

Nilai rataan terhadap rendemen karamel susu sapi dengan penambahan jus 

daun pandan wangi pada penyimpanan yang berbeda yang dihasilkan dapat dilihat 

pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Rataan Nilai Rendemen Karamel Susu Sapi dengan Penambahan Jus Daun 

Pandan Wangi dengan Penyimpanan yang Berbeda (%) 

 

Konsentrasi Pandan 

(%) 

Berat adonan awal 

(gram) 

Berat akhir 

(gram) 

Nilai Rendemen 

(%) 

0% 1170,48 269 22,98 

1% 1181,36 294 24,88 

2% 1197,64 297 24,79 

3% 1201,38 303 25,21 

4% 1217,49 296 24,13 

 

Berdasarkan tabel diatas nilai konsentrasi 3% yaitu 25,22 % dan konsentrasi 

0% yaitu 22,98 %. Hal ini diduga karena dipengaruhi oleh proses pemasakan dan 

pengolahan. Menurut Soerjadi (1977) faktor-faktor yang memengaruhi rendemen 

yaitu, proses pengolahan dan proses pemasakan, sehingga terjadi penguapan pada 

karamel. Penguapan adalah suatu proses menghilangkan zat pelarut dari dalam 

larutan dengan menggunakan panas. Terjadi reaksi selama pemanasan yang 

menghasilkan air atau zat mudah menguap contohnya gula mengalami karamelisasi 

dan lemak mengalami oksidasi. 
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4.1.2.  Susut Bobot 

Nilai rataan susut bobot karamel susu sapi dengan penambahan jus daun 

pandan wangi dengan lama penyimpanan yang berbeda dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1.  Rataan Uji Fisik Nilai Susut Bobot Karamel Susu Sapi dengan 

Penambahan Jus Daun Pandan Wangi dengan Lama Penyimpanan yang 

Berbeda (%) 

Konsentrasi 

Pandan (%) 

Lama Penyimpanan (Hari) 
Rataan 

0 7 14 28 35 

0 19,98±2,66 18,39±2,48 17,33±2,51 16,06±2,45 14,87±2,47 17,33  

1 19,56±1,11 18,03±1,04 17,50±1,86 15,78±0,97 14,66±1,03 17,11  

2 20,94±0,72 19,35±0,53 17,09±0,53 16,42±0,47 16,09±0,20 17,98  

3 20,55±0,02 19,04±0,03 18,04±0,52 16,10±0,68 14,93±0,66 17,74  

4 19,30±0,05 17,79±0,06 16,58±0,08 15,31±0,19 14,15±0,28 16,63   

Rataan 20,07
a 

18,53
 a
 17,31

 b
 15,94

 b
 14,94

 c
 

 
Keterangan: Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01).  

 Data yang ditampilkan adalah rataan ± standar deviasi.  

Berdasarkan hasil  analisis sidik ragam  menunjukkan bahwa karamel susu 

sapi dengan penambahan jus daun pandan wangi tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap susut bobot karamel susu sapi, lama  penyimpanan yang berbeda 

memberikan berpengaruh yang sangat  nyata (P<0.01), dan tidak terdapat interaksi 

(P>0,05) antara level jus daun pandan dan lama penyimpanan yang berbeda terhadap 

nilai susut bobot karamel susu sapi. 

Hasil pengamatan memeperlihatkan adanya pengaruh perlakuan terhadap 

susut bobot karamel selama penyimpanan pada suhu ruang. Lama penyimpanan  yang 

berbeda memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai susut bobot 

karamel susu sapi, hal ini diduga karena waktu sangat memengaruhi penyimpanan, 

sehingga karamel mengalami pengurangan berat disetiap minggunya. Banyaknya 
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bahan terbuang sehingga mengalami pengurangan berat setelah mengalami proses 

pengolahan sehingga terjadi penguapan pada saat keramel disimpan sesuai dengan 

penelitian Saparinto dan Hidayati (2006) kerusakan fisik oleh faktor lingkungan dan 

proses penyimpanan. 

Konsentrasi jus daun pandan wangi memperlihatkan tidak berpengaruh nyata 

(P>0.05) terhadap nilai susut bobot karamel susu sapi yang berkisar antara 16,63 % - 

17,11 %. Pada saat penyimpanan perubahan yang terjadi pada karamel yaitu 

perubahan berat, perubahan warna dan perubahan tekstur (mulanya lengket menjadi 

tidak lengket, mulanya keras setelah disimpan karamel  menjadi rapuh). Terjadi 

penurunan, hal ini diduga karena kandungan saponin dan fenol didalam daun pandan 

wangi dengan konsentrasi pandan 4% belum mampu mempertahankan ketahanan 

fisik untuk nilai susut bobot pada karamel susu sapi (Dalimartha, 2000).   

4.1.3.  Kerapatan  

Nilai rataan terhadap kerapatan karamel susu sapi dengan penambahan jus 

daun pandan wangi pada penyimpanan yang berbeda yang dihasilkan dapat dilihat 

pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.2. Rataan Nilai Kerapatan Karamel Susu Sapi dengan Penambahan Jus Daun 

Pandan Wangi dengan Penyimpanan yang Berbeda (g/cm
3
) 

 

Konsentrasi  

Pandan (%) 

Lama Penyimpanan (Hari) 
Rataan 

0 7 14 28 35 

0 1,44±0,10 1,41±0,32 1,67±0,84 1,50±0,02 1,55±0,59 1,52 

1 1,63±0,45 1,48±0,13 2,97±1,70 1,60±0,02 1,30±0,06 1,80 

2 1,51±0,15 1,28±0,03 2,47±1,46 1,40±0,03 1,48±0,01 1,62 

3 1,51±0,13 1,60±0,53 1,57±0,00 1,66±0,28 1,61±0,33 1,60 

4 1,40±0,06 1,44±0,36 1,27±0,13 1,32±0,48 1,47±0,10 1,38 

Rataan 1,50
 

1,44 1,99 1,50 1,49 
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Hasil analisis data menunjukkan bahwa konsentrasi jus daun pandan, lama 

penyimpanan yang berbeda dan interaksi kedua faktor tidak berpengaruh nyata 

(P>0,05), hal ini disebabkan karena jus daun pandan wangi tidak mampu 

mempertahankan kualitas fisik untuk kerapatan pada karamel, dan pertumbuhan 

mikroorganisme yang sangat lambat sehingga perubahan massa pada karamel susu 

sapi menjadi sangat kecil. Nilai rataan kerapatan terendah terdapat pada lama 

penyimpanann 7 hari dengan 1,44 g/cm
3
 dan nilai rataan tertinggi didapatkan pada 

lama penyimpanan 28 hari 1,50 g/cm
3
. 

 Hal ini dapat dipengaruhi oleh pemanasan. sehingga partikel-partikel 

penyusun dari larutan susu tersebut berbeda kerapatannya. Waktu penyimpanan yang 

semakin lama cenderung perubahan kerapatannya semakin nyata yaitu pada hari ke-0 

sampai hari ke-7, tetapi setelah lebih dari 7 hari kerapatannya semakin menurun.  

 

4.1.3.  Nilai Kekerasan Karamel Susu Sapi  

Nilai tekstur (keempukan / kekerasan) berhubungan dengan kadar air yang 

terkandung di dalam permen (Nisa dkk, 2015). Noviyanti (2012) menambahkan 

bahwa kadar air bahan yang tinggi dapat menyebabkan tekstur lembek pada permen 

karamel susu tetapi apabila kadar air bahan rendah dapat menyebabkan tekstur keras. 

Peningkatan dan penurunan tekstur (keempukan) dapat dipengaruhi oleh adanya 

proses pemanasan dan sifat bahan penyusun permen itu sendiri (Wulandari dkk., 

2014). Tekstur (keempukan) dihubungkan dengan sifat higroskopis permen akibat 

reaksi gula. Permen karamel yang baik memiliki tekstur yang kenyal dan lembut 

(Usmiati dan Abu Bakar, 2009). 
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Kekerasan bahan dapat didefinisikan sebagai daya tahan suatu benda atau 

sampel terhadap suatu tekanan, sifat ini dipengaruhi oleh kadar air dan lama 

penyimpanan. Pengertian fisik dari alat ukur yang digunakan (hardness tester) adalah 

semakin besar nilai kekerasan menunjukkan simpangannya semakin besar, artinya 

permen semakin lunak (Handayani, 2007).  

Nilai rataan kekerasan karamel susu sapi dengan penambahan jus daun 

pandan wangi dan lama penyimpanan berbeda dalam penelitian ini dapat disajikan 

pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Rataan Nilai Kekerasan Karamel Susu Sapi dengan Penambahan Jus Daun 

Pandan Wangi dan Lama Penyimpanan yang Berbeda (dyne/cm
2
). 

 

Konsentrasi 

Pandan (%) 

Lama Penyimpanan (Hari) 
Rataan 

0 7 14 28 35 

0 20,0±0,0 13,0±1,4 13,8±6,5 11,5±1,8 12,8±1,9 14,25
 b
 

1 20,0±0,0 9,5±1,1 14,7±2,5 12,5±4,2 11,5±1,4 13,65
 b
 

2 18,5±2,1 8,5±6,4 12,1±0,9 8,7±3,9 10,0±2,1 11,57
 ab

 

3 20,0±0,0 15,0±0,0 13,2±2,5 12,2±0,4 10,5±0,7 14,20
 b
 

4 9,75±1,8 9,87±4,1 9,7±6,0 11,7±4,6 1,47±0,10 10,32
 a
 

Rataan 17,65
b 

11,17
 a
 12,75

 a
 11,35

a
 11,07

 a
 

 
Keterangan: superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan pengaruh yang nyata 

(P<0,05). 

 superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01). 

  Data yang ditampilkan adalah rataan ± standar deviasi.  

 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa karamel susu sapi dengan level jus 

daun pandan wangi lama penyimpanan yang berbeda berpengaruh nyata (P<0,05) 

terhadap kualitas fisik nilai kekerasan pada karamel, semakin lama penyimpanan 

maka semakin banyak air yang keluar dari bahan melalui penguapan, sehingga 

mengakibatkan kekerasan pada karamel menurun. Hal ini disebabkan oleh kandungan 
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gula yang terdapat dalam karamel, gula mengalami proses pengkristalan selama 

penyimpanan sehingga menurunkan nilai kekerasan. 

Tabel 4.3. menunjukkan bahwa penambahan jus daun pandan wangi dengan 

konsentrasi 0% mampu mempertahankan nilai kekerasan dan mendapatkan nilai 

tertinggi yaitu 14,25 dyne/ cm
2
, dan tidak jauh berbeda dengan konsentrasi 1% yaitu 

13,65 dyne/cm
2
, konsentrasi 2% yaitu 11,57 dyne/cm

2
, dan konsentrasi 3% yaitu 

14,20 dyne/cm
2
, tetapi tidak sama nilai kekerasannya dengan konsentrasi 4% yaitu 

10,32 dyne/cm
2
. Sedangkan untuk nilai kekerasan dengan lama penyimpanan 0 hari 

yaitu 17,65 dyne/cm
2
 mampu mempertahankan nilai kualitas fisik kekerasan dengan 

mendapatkan nilai tertinggi, namun tidak sama dengan penyimpanan 7 hari yaitu 

11,75 dyne/ cm
2
, penyimpanan 14 hari yaitu 12,75 dyne/ cm

2
, penyimpanan 28 hari 

11,35 dyne/cm
2
 dan penyimpanan 35 hari 11,07 dyne/cm

2
.   

Semakin lama karamel disimpan maka tekstur karamel akan semakin lunak, 

semakin lama proses pemasakan karamel maka warna yang dihasilkan akan menjadi 

semakin cokelat, posisi karamel juga memengaruhi nilai kekerasan pada karamel. 

Warna pada bahan pangan dapat disebabkan oleh beberapa sumber, salah satunya 

yang terpenting adalah pigmen atau biasa disebut zat warna. Pigmen juga sangat 

sensitif terhadap perubahan fisik dan kimia selama pengolahan (Muchtadi,1989). 

Warna dapat memberikan petunjuk mengenai perubahan kimia dalam makanan, 

seperti pencoklatan dan pengkaramelan. Warna makanan disebabkan oleh pigmen 

alam atau pewarna yang ditambahkan. Pigmen alam adalah segolongan senyawa yag 

berasal dari hewan dan tumbuhan. Pigmen alam mencakup pigmen yang sudah 

terdapat dalam makanan dan pigmen yang terbentuk pada pemanasan, penyimpanan, 
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atau pengolahan (De Man, 1977).  Hal ini sesuai dengan penelitian (Handayani, 2007) 

yaitu nilai kekerasan karamel susu kambing dengan penambahan ekstrak jahe 

penyimpanan selama 28 hari masih aman untuk dikonsumsi dan tidak terdapat jamur 

(mengandung pengawet alami).   

 

4.1.4. Pengamatan Kapang atau Jamur 

Selama penyimpanan, parameter mutu yang meliputi karakteristik fisik 

kimia, mikrobiologi dan organoleptik, akan mengalami perubahan. Hal ini terjadi 

sebagai akibat pengaruh lingkungan, seperti suhu, kelembaban dan tekanan udara 

atau komposisi bahan makanan. Suhu penyimpanan produk pangan akan 

mempengaruhi jenis bakteri yang mungkin berkembang dan menyebabkan kerusakan. 

Suhu rendah sering digunakan untuk memperlambat kecepatan perkembangbiakan 

bakteri (Buckle et al. 1987).  

Dari hasil penelitian yang disimpan selama 35 hari terhadap karamel susu 

sapi dengan penambahan jus daun pandan wangi bahwa karamel masih aman untuk 

dikonsumsi karena tidak adanya jamur, serta tekstur karamel masih bagus, tidak 

berbau, dan rasanya pun tidak berubah, penyimpanan karamel susu sapi dari 

penyimpanan 0 hari sampai 35 hari dapat dilihat pada gambar 4.2. 
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Gambar 4.2. Karamel disimpan 35 Hari 

Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan pada makanan selama 

penyimpanan adalah (1) iklim, mempengaruhi fisik dan komposisi kimia makanan 

(sinar UV, kelembaban, oksigen, suhu), (2) kontaminasi (mikroorganisme, serangga), 

(3) kerusakan mekanik (benturan, goncangan atau pengikisan), (4) pencurian, 

pengrusakan, atau pencemaran (Fellows dan Axtell 1993). Kelembaban dan suhu 

ruang merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada proses penyimpanan. 

Kelembaban berperan dalam menentukan mutu bahan dan proses kerusakan selama 

penyimpanan. Kadar air suatu bahan akan meningkat bila disimpan pada ruangan 

dengan kelembaban yang tinggi. Bahan yang disimpan akan menyerap uap air dari 

udara atau melepaskannya sampai tekanan uap air dalam bahan sama dengan tekanan 

uap air udara ruang penyimpanan. Setiap bahan mempunyai keseimbangan kadar air 

tertentu yang dipengaruhi oleh komposisi kimia bahan tersebut (Nathanson, 1997). 

 


