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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Susu Sapi 

Susu segar (susu sapi) merupakan susu emulsi lemak didalam air yang 

mengandung gula, garam, mineral dan protein dalam bentuk koloid (Widayani, 

2004). Susu sapi segar mengandung zat gizi yang bermanfaat bagi tubuh yaitu 

kandungan lemak, protein, mineral, vitamin dan kalsium yang tinggi sehingga 

baik untuk proses metabolisme seperti mineral dan vitamin. Menurut Susilorini 

dan Sawitri (2007) susu sapi adalah cairan berwarna putih yang diekskresi oleh 

kelenjar mammae (ambing) pada binatang mamalia yang sehat, dan bernilai gizi 

tinggi, baik untuk manusia maupun hewan, mudah dan cocok untuk media 

tumbuh mikroorganisme karena menyediakan berbagai nutrisi. 

Pasteurisasi adalah pemanasan susu dengan suhu dan waktu tertentu. 

Pemanasan pada suhu pasteurisasi dimaksudkan untuk membunuh sebagian 

kuman patogenik yang ada dalam susu, dengan seminimum mungkin kehilangan 

gizinya dan mempertahankan semaksimal mungkin sifat fisik dan cita rasa susu 

segar (Purnomo dan Adiono, 1987).  Menurut Saleh (2004) suhu susu pasteurisasi 

adalah 62°C selama 30 menit, atau pemanasan pada suhu 72°C selama 15 detik. 

Ada dua macam cara pasteurisasi yaitu pasteurisasi lama dengan suhu 62°C - 

65°C selama 30 menit dan pasteurisasi sekejap dengan suhu 85°C - 95°C selama 

1-2 menit. 

 Menurut Sumudhita (1989) susu adalah makanan yang hampir sempurna, 

karena kandungan nutrisinya lengkap dan cukup untuk memenuhi kebutuhan 

hidup pokok manusia, sebagaimana produk peternakan, susu sangat mudah 

mengalami kerusakan akibat pertumbuhan mikroorganisme patogen, oleh karena 
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itu diperlukan suatu tindakan pengolahan susu untuk mempertahankan mutu 

produk susu (Afriani dkk, 2011). Saat ini produk susu lokal baik kuantitas 

maupun kualitasnya belum mampu mencukupi permintaan Industri Pengolahan 

Susu (IPS), belum memenuhi milk codex standard. Disisi lain harga susu lokal 

lebih tinggi dari susu impor, membuat peternak lokal kalah bersaing dengan 

negara-negara pengekspor susu dunia. IPS di Indonesia lebih memilih 

menggunakan susu impor dengan kualitas lebih baik dan harga lebih murah dari 

susu lokal (Nugroho, 2011). Oleh karena itu perlu dicari upaya pemanfaatan susu 

untuk mengurangi kerugian peternak atau bahkan dapat meningkatkan pendapatan 

dengan usaha pengolahan susu tersebut. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan 

dan dikembangkan adalah dengan pembuatan permen karamel susu (Abubakar 

dan Ilyas, 2005). Secara umum komposisi susu sapi dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Komposisi Susu Sapi  

Komposisi Susu Kandungan 

Air 83,30% 

Protein 3,20% 

Lemak 4,30% 

Karbohidrat 3,50% 

Kalium 4,3 mg/100 g 

Kalsium 143,3 mg/100 g 

Fosfor 60 mg/100 g 

Besi 1,7 mg/100 g 

Vitamin A SI 130 

Vitamin B 0,3 mg/100 g 

Vitamin C 1 mg/100 g 

Sumber : Suhendar  (2008).  
 

2.2. Karamel Susu  

Permen karamel adalah suatu produk berwana coklat dan bahan dasarnya 

adalah susu. Warna coklat produk ini disebabkan oleh terbentuknya karamel, serta 
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reaksi antara susu dan gula selama pemanasan (Saramoya, 2015). Karamel  adalah 

sejenis permen yang mempunyai sifat-sifat khas, terutama tekstur, rasa dan 

aromanya, disebabkan kandungan susu dan lemaknya yang tinggi. Rasa dan 

aroma yang khas tadi timbul, karena terjadinya reaksi antara protein susu dan gula 

pada proses pemanasan yang umum dikenal sebagai reaksi Maillard. Karamelisasi 

adalah gula yang dipanaskan pada suhu diatas titik didihnya yang menghasilkan 

senyawa kompleks yang difasilitasi oleh sejumlah kecil asam yang dapat 

menyebabkan perubahan flavor dan warna. Sukrosa adalah bahan yang paling 

umum digunakan untuk pembuatan produk karamel (Murhadi, 2005).  

 Menurut Winarno (1997) karamelisasi adalah suatu reaksi antara gula dengan 

gula, dimana bila larutan sukrosa diuapkan maka konsentrasinya akan meningkat, 

demikian juga dengan titik didihnya. Keadaan ini akan terus berlangsung sehingga 

seluruh air menguap semua. Bila keadaan tersebut telah tercapai dan pemanasan 

diteruskan, maka cairan yang ada bukan lagi terdiri dari air tetapi sukrosa yang 

lebur. Titik lebur sukrosa adalah 160°C. Bila gula yang telah mencair tersebut 

dipanaskan terus sehingga suhunya melampaui titik leburnya, misalnya pada suhu 

170°C, maka mulailah terjadi karamelisasi sukrosa. Menurut (Winarno, 1995) 

reaksi Maillard adalah ketika protein susu dipanaskan bersama gula akan terjadi 

suatu reaksi kimia yaitu reaksi maillard, reaksi ini membentuk melanoidin 

(pigmen coklat) selama proses pembuatan permen karamel yang menyebabkan 

pencoklatan pada karamel. Kandungan protein yang lebih tinggi diduga 

menyebabkan warna coklat yang lebih gelap pada permen karamel. 

Aroma yang khas dan enak dari karamel susu tersebut juga timbul sebagai 

hasil dekomposisi lemak yang dicampur dengan gula (Wahyuningsih, 2004). 
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Dengan bahan tambahan makanan yang diizinkan atau tanpa penambahan bahan 

tambahan makanan lain dan berbentuk semi padat (Dewi, 2009). 

Bau dan rasa karamel yang khas adalah akibat dari sejumlah hasil 

fragmentasi dan dehidrasi gula, termasuk diasetil, asam asetat, asam format dan 

mempunyai bau khas karamel yaitu asetil formalin (4 hidroksi 2,3,5 heksana trion 

dan 4 hidroksi 25 dimetil-3 (2H) furanon akibat proses karamelisasi yang juga 

akan menghasilkan warna coklat (deMan, 1997). 

 

2.3. Uji Hedonik 

Uji hedonik merupakan suatu kegiatan pengujian yang dilakukan oleh 

seorang atau beberapa orang panelis yang mana memiliki tujuan untuk 

mengetahui tingkat kesukaan atau ketidaksukaan konsumen tersebut terhadap 

suatu produk tertentu. Panelis diminta tanggapan pribadinya tentang kesukaan 

atau ketidaksukaan. Uji hedonik paling sering digunakan untuk menilai komoditi 

sejenis atau produk pengembangan secara organoleptik. Jenis panelis yang bisa 

digunakan untuk melakukan uji hedonik ini adalah panelis yang agak terlatih dan 

panelis tidak terlatih. Penilaian dalam uji hedonik ini bersifat spontan, ini berarti 

panelis diminta untuk menilai suatu produk secara langsung saat itu juga pada saat 

mencoba tanpa membandingkannya dengan produk sebelum atau sesudahnya 

(Kartika dkk, 1992). 

Menurut Soekarto (1985) disamping panelis mengemukakan tanggapan 

senang, suka atau kebalikannya, mereka juga mengemukakan tingkat 

kesukaannya. Tingkat-tingkat kesukaan ini disebut skala hedonik. Misalnya dalam 

hal “suka”, dapat mempunyai skala hedonik seperti: amat sangat suka, sangat 

suka, suka, agak suka. Sebaliknya jika tanggapan itu “tidak suka”, dapat 
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mempunyai skala hedonik seperti: amat sangat tidak suka, sangat tidak suka, 

tidak suka, agak tidak suka. Di antara agak suka kadang-kadang ada tanggapan 

yang disebut netral, yaitu bukan suka tetapi juga bukan tidak suka (neither like 

nor dislike) (Kartika dkk, 1988). Proses analisis skala hedonik ditransformasi 

menjadi skala numerik dengan angka  meningkat menurut tingkat kesukaan. Data 

numerik ini dapat dilakukan analisis statistik dengan adanya skala hedonik 

(Sofyan dan Herliyanti, 2011). Tabel skala hedonik dan skala numerik disajikan 

pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Skala Hedonik dan Skala Numerik 

Skala Hedonik Skala Numerik 

Amat sangat suka 7 

Sangat suka 6 

 suka 5 

Netral 4 

Agak tidak suka 3 

Tidak suka 2 

Sangat tidak suka 1 

Sumber: Setyaningsih dkk (2010) 

 

2.4     Uji Mutu Hedonik 

 Uji mutu hedonik adalah uji dimana panelis menyatakan kesan pribadi 

tentang baik atau buruk (kesan mutu hedonik), kesan mutu hedonik lebih spesifik 

dari kesan suka atau tidak suka, dan dapat bersifat lebih umum (Susiwi,  2009). 

Contoh kesan mutu hedonik dari suatu produk adalah kesan sepet tidaknya 

minuman teh, pulen keras nasi, dan empuk keras dari daging. Jumlah tingkat skala 

juga bervariasi tergantung dari rentangan mutu yang diinginkan dan sensitivitas 

antar skala, skala hedonik untuk uji mutu hedonik dapat berarah satu dan berarah 

dua (Sarastani, 2012). Seperti halnya pada uji kesukaan pada uji mutu hedonik, 
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data penilaiaan dapat ditransformasi dalam skala numerik dan selanjutnya dapat 

dianalisis statistik untuk interprestasinya (Astridiani, 2007). Uji mutu hedonik 

terdiri dari aspek warna, aroma dan rasa. 

Warna yang menarik akan meningkatkan penerimaan produk. Warna 

merupakan atribut fisik yang dinilai terlebih dahulu dalam penentuan mutu 

makanan dan terkadang bisa dijadikan ukuran untuk menentukan cita rasa, tekstur, 

nilai gizi dan sifat mikrobiologis (Nurhadi dan Nurhasanah, 2010). Warna hijau 

biasanya diperoleh dari daun-daunan yang mengandung klorofil contohnya daun 

pandan wangi. Klorofil adalah pigmen pemberi warna hijau yang terdapat pada 

kloroplas sel tanaman, sebagian besar klorofil terdistribusi dalam daun, sehingga 

sering disebut sebagai zat hijau daun. Warna dapat mengalami perubahan saat 

pemasakan. Hal ini dapat disebabkan oleh hilangnya sebagian pigmen akibat 

pelepasan cairan sel pada saat pemasakan atau pengolahan, intensitas warna 

semakin menurun (Elviera, 1988).  

Aroma merupakan salah satu parameter yang menentukan rasa enak dari 

suatu makanan. Dalam industri pangan, uji terhadap aroma dianggap penting 

karena dengan cepat dapat memberikan penilaian terhadap hasil produknya, 

apakah produk tersebut disukai atau tidak disukai oleh konsumen (Soekarto, 1985 

dalam Ratna, 2004). Aroma suatu produk ditentukan saat zat-zat volatile masuk 

ke dalam saluran hidung dan ditanggapi oleh sistem penciuman (Meilgaard et al., 

1999). 

Menurut Winarno (2002) rasa suatu makanan merupakan salah satu faktor 

yang menentukan daya terima konsumen terhadap suatu produk. Rasa makanan 

merupakan gabungan dari rangsangan cicip, bau dan pengalaman yang banyak 
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melibatkan lidah. Pramitasari (2010) menyatakan rasa terbentuk dari sensasi yang 

berasal dari perpaduan bahan pembentuk dan komposisinya pada suatu produk 

makanan yang ditangkap oleh indera pengecap serta merupakan salah satu 

pendukung cita rasa yang mendukung mutu suatu produk.  

 

2.5     Kriteria Panelis 

Panelis adalah salah satu atau sekelompok orang yang bertugas untuk 

menilai sifat atau mutu benda berdasarkan kesan subyektif. Panelis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah panelis semi terlatih merupakan kelompok 

dimana anggotanya bukan merupakan hasil seleksi tetapi umumnya terdiri dari 

individu-individu yang secara spontan mau bertindak sebagai penguji, dengan 

memberikan penjelasan tentang sampel dan sifat-sifat yang akan dinilai serta 

memberikan sekedar latihan, kelompok ini sudah dapat berfungsi sebagai alat 

analisis (Kartika dkk, 1988).  

Panelis semi terlatih sebelumnya terlebih dahulu dilatih untuk mengetahui 

sifat-sifat tertentu, seperti seorang panelis membutuhkan indra yang berguna 

dalam menilai sifat indrawi suatu produk, yaitu penglihatan yang berhubungan 

dengan warna kilap, indra peraba yang berkaitan dengan struktur, tekstur, indra 

pembau juga dapat digunakan sebagai suatu indikator terjadinya kerusakan pada 

produk dan indra pengecap dalam hal rasa. Penilaian organoleptik suatu produk 

yang dilakukan oleh panelis, pertama penyiapan laboratorium, penyiapan sampel 

dan format uji untuk panelis (Susiwi, 2009). 
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2.6    Pandan Wangi (Pandanus amaryllifolius) 

Klasifikasi Pandan Wangi menurut Van Steenis (2008) adalah sebagai 

berikut: Regnum : Plantae, Divisio : Spermatophyta, Classis : Monocotyledonae, 

Ordo : Pandanales, Familia : Pandanaceae, Genus : Pandanus, Species : Pandanus 

amaryllifolius, Roxb.  Tumbuhan pandan wangi disajikan pada Gambar 2.6.1 

berikut ini. 

 

                 
                     Gambar 2.6.1. Tumbuhan Pandan Wangi  

 

Pandan wangi merupakan tanaman perdu, tingginya sekitar 1-2 m. Tanaman 

ini mudah dijumpai dipekarangan atau tumbuh liar di tepi-tepi selokan yang 

teduh, dikebun, dan dihalaman rumah. Batangnya bercabang, menjalar, pada 

pangkal keluar akar tunjang. Daun pandan wangi berwarna hijau, diujung daun 

berduri kecil, kalau diremas daun ini berbau wangi. Daun tunggal, dengan pangkal 

memeluk batang, tersusun berbaris tiga dalam garis spiral. Helai daun tipis, licin, 

ujung meruncing, tepi rata, bertulang sejajar, panjang 40-80 cm, lebar 3-5 cm, dan 

berduri tempel pada ibu tulang daun permukaan bawah bagian ujung-ujungnya. 

Beberapa varietas memiliki tepi daun yang bergerigi (Dalimartha, 2000). Pandan 

wangi adalah salah satu species pandan yang daunnya berbau (aroma) harum. 
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Pandan wangi (Pandanus amaryllifolius) banyak digunakan sebagai pemberi cita 

rasa dan zat warna pada makanan-makanan dan minuman tradisional, komponen 

penyusun aroma pandan wangi berwarna kuning sebagai hasil oksidasi pigmen 

karotenoid (Buttery et al., 1983). Pandan wangi memiliki aroma yang khas pada 

daunnya. Komponen aroma dasar dari daun pandan wangi itu berasal dari 

senyawa kimia 2-acetyl-1-pyrroline (ACPY) (Cheetangdee dan Sinee, 2006). 

Daun pandan wangi banyak memiliki manfaat, sebagai rempah-rempah 

dalam pengolahan makanan, pemberi warna hijau pada masakan, dan juga sebagai 

bahan baku pembuatan minyak wangi. Selain itu daun pandan wangi juga 

memiliki banyak manfaat dalam bidang pengobatan, antara lain pengobatan lemah 

saraf, pengobatan rematik pegal linu, menghitamkan rambut, mengurangi 

ketombe, penambah nafsu makan, mengatasi hipertensi (Tsalies, 2004). 

Daun pandan wangi mengandung alkaloid, saponin, flavonoida, tanin, 

polifenol, dan zat warna (Sugati dan Jhonny, 1991). Tanaman yang berpotensi 

digunakan sebagai pengawet sekaligus penambahan aroma produk pangan adalah 

tanaman pandan wangi (Pandanus amaryfollius Roxb) yang termasuk dalam 

famili monocotiledon (Thomas, 1989).  

 

 

 

 

 

 


