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I. PENDAHULUAN 

1.1.    Latar Belakang  

Susu didefinisikan sebagai cairan yang dihasilkan oleh kelenjar mammae 

hewan betina. Susu hewan yang umum dikonsumsi ialah susu sapi, susu kambing, 

dan susu kuda. Istilah susu biasanya selalu ditujukan pada susu sapi (Susilorini 

dan Sawitri, 2006). Susu merupakan bahan makanan yang memiliki kualitas 

protein yang dibutuhkan oleh tubuh, oleh karena itu masyarakat menjadikan susu 

sebagai bahan pangan yang dapat diandalkan. Menurut Khomsan (2004) 

meskipun susu memiliki kandungan gizi yang lengkap, namun ternyata konsumsi 

susu di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain 

seperti Amerika, India, Cina dan Malaysia, rata-rata orang Indonesia hanya 

mengkonsumsi susu 5,10 kg dalam satu tahun.  

Menurut Handayani (2007) tingkat konsumsi susu segar di Indonesia masih 

rendah, hal ini disebabkan tidak tahu khasiat dan manfaat susu, baik manfaat 

biologis (kegunaan yang dapat diperoleh dari kandungan gizi dalam susu) maupun 

manfaat ekonomis (keuntungan finansial yang diperoleh bila susu diolah lebih 

lanjut dan dikomersialkan). Puspowardoyo (1997) menyatakan masyarakat 

Indonesia tidak suka mencium aroma serta rasa susu segar. 

 Menurut Sudono dkk (2003) susu hasil olahan sangat diminati oleh 

masyarakat umum, karena rasa dan baunya lebih dapat diterima oleh konsumen. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan membuat 

produk olahan susu salah satu nya adalah karamel dengan penambahan bahan 

tambahan makanan yang alami untuk memberikan warna, aroma serta rasa yang 
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khas dan dengan tujuan untuk memperoleh penganekaragaman produk olahan dari 

susu. 

Seiring dengan berkembangnya teknologi pangan, hasil produk olahan susu 

makin banyak dan berkembang. Macam-macam produk olahan susu yang tersedia 

di pasaran, antara lain susu segar, susu bubuk, susu skim, susu kental manis, susu 

asam dan susu kental tidak manis. Produk susu dapat diolah kembali menjadi jenis 

produk lain seperti yoghurt, mentega, kue-kue, es krim, keju, dan permen 

karamel. Menurut Wahyuningsih (2004), karamel adalah produk bahan pangan 

yang dibuat dari susu cair dengan bahan tambahan makanan yang diizinkan atau 

tanpa penambahan bahan tambahan makanan lain dan berbentuk semi padat, 

karamel merupakan sejenis permen yang dibuat menggunakan bahan dasar susu 

dan berwarna coklat. Pembuatan karamel tentu tidak luput dari penggunaan bahan 

pengawet, pewarna dan perisa sintetis, yang cukup berbahaya dikonsumsi dalam 

jumlah yang banyak, dalam permasalahan tersebut dianjurkan menggunakan 

bahan tambahan makanan alami yang aman dan baik untuk dikonsumsi seperti 

daun pandan wangi, daun suji, daun katu, jahe, temulawak dan lain-lain. 

Menurut penelitian Sistanto dkk (2014) tentang sifat fisikokimia dan 

organoleptik permen susu (karamel) rasa jahe dan temulawak, pada taraf  

penambahan 1% tepung jahe dan tepung temulawak mengurangi tingkat kesukaan 

panelis terhadap produk karamel susu. Penelitian Wiliyanti (2015) tentang 

kualitas hedonik karamel susu kambing saanen (peranakan etawa) dengan 

penambahan jus buah nanas (Ananas comosus L. Merr) pada level berbeda, pada 

taraf penambahan jus buah nanas 30% disukai oleh panelis. Menurut penelitian 

Saramoya (2015) tentang eksperimen pembuatan permen karamel susu substitusi 
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ekstrak ubi jalar ungu dan ekstrak rimpang jahe gajah, pada taraf penambahan 

30% ekstrak ubi jalar ungu dan ekstrak rimpang jahe gajah disukai oleh panelis.  

Daun pandan wangi merupakan tanaman yang sering dimanfaatkan daunnya 

sebagai bahan tambahan makanan, umumnya sebagai bahan pewarna hijau, aroma 

dan citarasa yang khas. Tanaman Pandanus amaryllifolius Roxb termasuk famili 

Pandanaceae, genus Pandanus. Khasiat tanaman ini adalah sebagai rempah-

rempah, bahan penyedap, aroma dan pemberi warna hijau pada masakan atau 

penganan dan bahan baku pembuatan minyak wangi (Dalimartha, 2008). Oleh 

karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memanfaatkan 

daun pandan wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb) yang merupakan bahan alami 

seperti jahe, temulawak, nenas dan ubi jalar ungu sebagai pemberi aroma dan 

warna terhadap karamel susu sapi.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis telah melakukan penelitian 

tentang “Uji Hedonik dan Mutu Hedonik Karamel Susu Sapi dengan Penambahan 

Jus Daun Pandan Wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb) guna mengetahui 

tingkat kesukaan panelis terhadap karamel susu sapi dengan penambahan jus daun 

pandan wangi. 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penambahan jus daun 

pandan wangi terhadap produk karamel susu sapi ditinjau dari uji hedonik dan 

mutu hedonik yang meliputi warna, aroma dan rasa. 
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1.3. Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai informasi tentang 

pemanfaatan daun pandan wangi sebagai bahan tambahan alami dalam pembuatan 

karamel susu. 

1.4. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah penambahan jus daun pandan wangi 

dapat meningkatkan daya terima konsumen terhadap produk karamel susu melalui 

uji hedonik dan mutu hedonik yang meliputi aroma, rasa, dan warna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


