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ABSTRACT 

This study was to determine the influence of sugar concentration on nutritional quality and sensory of 
hard candy. This research was designed using completely random design (CRD) with one factor (sugar 
concentration : green bean juice) i.e S1 (sugar concentration 100% : green bean juice 0%), S2 (sugar 
concentration 90% : green bean juice 10%), S3 (sugar concentration 80% : green bean juice 20%), S4(sugar 
concentration 70% : green bean juice 30%), S5(sugar concentration 60% : green bean juice 40%) and  S6 
(sugar concentration 50% : green bean juice 50%). The data were analyzed using Analysis of Variance (ANOVA) 
at 5% significant level using Co-Stat software and tested using Honestly Significant Difference (HSD). The results 
showed that different sugar concentration had significantly different effect on moisture content, ash content, 
reducing sugar content and sensories green bean candy the parameters of color, taste, aroma and texture. S3 
(sugar concentration 80% : green bean juice 20%) was the best treatment based on SNI with moisture conten 
(2,85%), ash content (0,27%) and reducing sugar content (17,88%) was the best treatment based of sensories 
value (color, taste, aroma, and texture) because it had the neutral to likes quality most preferred which means 
still acceptable by panelists. 

 
Keywords: Green beans, hard candy, sugar.  
 

 

ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh proporsi sari kacang hijau dan gula terhadap mutu 

nutrisi dan sensoris permen keras (Hard Candy). Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan satu faktor (proporsi sari kacang hijau dan gula) yaitu S1 (gula pasir 100% : sari kacang hijau 
0%), S2 (gula pasir 90% : sari kacang hijau 10%), S3 (gula pasir 80% : sari kacang hijau 20%), S4 (gula pasir 

70% : sari kacang hijau 30%), S5 (gula pasir 60% :  sari kacang hijau 40%) dan S6 (gula pasir 50% : sari 
kacang hijau 50%). Data hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis keragaman pada taraf nyata 5% 
menggunakan software Co-Stat dan diuji lanjut menggunakan uji lanjut Beda Nyata Jujur (BNJ). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa proporsi sari kacang hijau dan gula yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda 
nyata terhadap kadar air, kadar abu, kadar gula reduksi dan sifat sensoris permen kacang hijau dengan 
parameter warna, rasa, aroma dan tekstur. Perlakuan  S3 (gula pasir  80% : sari kacang hijau 20%) merupakan 
perlakuan yang terbaik karena warna dan rasa disukai oleh panelis yang memenuhi syarat SNI dengan kadar air 

2,85%, kadar abu 0,27%, kadar gula reduksi 17,88%.  
 
Kata kunci:  gula, kacang hijau, permen keras.  
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PENDAHULUAN 

Kacang hijau (phaseolus radiatus) 

yang juga disebut mengbean merupakan 

tanaman yang dapat tumbuh hampir disemua 

tempat di Indonesia. Kacang hijau 

mengandung  protein sekitar 24,0 /100g biji 

utuh, selain itu juga terdiri dari serat, 

karbohidrat, vitamin dan mineral. Vitamin 

yang banyak dikandung adalah tiamin (B1), 

riboflavin (B2) dan niasin (B3). Sedangkan 

mineral yang terkandung yaitu kalsium, 

fosfor, besi natrium dan kalium (Mustakim, 

2012).  

Menurut Rukmana, (1997) kacang 

hijau dapat dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar tubuh manusia karena 

mengandung unsur makro, mikro, vitamin dan 

asam amino yang dapat memperlancar 

peredaran darah, kaya akan serat. Vitamin A, 

mengobati kolesterol, baik untuk ibu hamil 

dan menyusui karena mengandung asam 

folat, vitamin B1, vitamin B2, protein, 

karbohidrat, kalsium dan fosfor. Tanaman 

kacang hijau sebagai sumber  protein nabati 

dan karbohidrat sangat berguna bagi 

pemenuhan gizi keluarga. Kacang hijau juga 

mengandung rendah lemak yang sangat baik 

bagi yang ingin menghindari konsumsi lemak 

tinggi.  

Menururt Setia, (2014) kacang hijau 

mengandung jenis gula yang sulit dicerna 

oleh tubuh yaitu oligosakarida sehingga dapat 

mengakibatkan perut terasa kembung, oleh 

karena itu perlu dilakukan perendaman dalam 

air bersih selama beberapa waktu untuk 

mengurangi kadar oligosakarida dengan tidak 

menghilangkan kandungan nutrisinya. Selain 

itu, kelemahan dari kacang hijau ini adalah 

masih rendahnya produk olahan pangan 

berbahan baku kacang hijau. Menurut Yuyun, 

(2016) kacang hijau dapat diolah menjadi 

bubur, susu, tepung (makanan bayi), hunkwe 

(pati kacang hijau) dan dapat diolah menjadi 

permen kacang hijau sebagai bentuk 

diversifikasi pangan.  

Permen merupakan salah satu bentuk 

makanan olahan dari pendidihan campuran 

gula dan sari buah atau tambahan pangan 

pemberi flavour. Selain sebagai makanan 

menyenangkan atau yang biasa dikenal 

dengan  fun food, permen juga berfungsi 

sebagai sumber energi (kalori) karena permen 

mengandung sukrosa (gula pasir) dan gula 

lainnya (glukosa, sukrosa atau gula alkohol). 

Di samping  sebagai sumber energi, permen 

juga mengandung sejumlah lemak, protein 

dan mineral yang dibutuhkan (Koswara, 

2009). 

Bahan dasar dalam pembuatan 

permen yaitu gula. Permen menurut jenisnya 

dikelompokkan menjadi dua macam yaitu 

permen kristalin (krim) dan permen non 

kristalin (amorphous). Permen kristalin 

biasanya mempunyai rasa yang khas dan 

apabila dimakan terdapat rasa krim yang 

mencolok. Sedangkan permen non kristalin 

(amorphous) terkenal dengan sebutan 

without form, berdasarkan teksturnya 

dibedakan menjadi permen keras/hard candy 

(hard boiled sweet), permen kunyah (chewy 

candy) atau permen lunak (soft candy), gum 

dan jelly. Menurut Henny , (2014) permen 

keras (hard candy) memiliki kandungan total 

solid sebanyak 97% memberikan tekstur yang 

baik dan memberikan umur simpan yang 

optimal. 

Gula atau yang disebut juga dengan 

sukrosa merupakan bahan utama dalam 

proses pembuatan permen. Penambahan 

sukrosa pada pembuatan permen memiliki 

fungsi untuk memberikan rasa manis, dan 

dapat pula sebagai pengawet, yaitu dalam 

konsentrasi tinggi menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme dengan cara menurunkan 

aktivitas air dari bahan pangan (Malik, 2010). 

Selain gula, bahan-bahan yang digunakan 

dalam pembuatan permen keras meliputi air 

dan penambahan flavor seperti sari buah, 

mint, jahe, coklat dan kacang-kacangan 

(Pratiwi, 2008). Salah satu bahan pangan 

yang dapat dimanfaatkan sebagai flavor 

dalam pembuatan permen keras yaitu sari 

kacang hijau.  

Menurut  Zalizar  (2016), Hasniarti 

(2012) gula dengan konsentrasi 60% yang 

ditambahakan dalam pembuatan permen 

keras menghasilkan permen keras (hard 

candy) dengan rasa yang lebih manis, 

demikian pula dengan tekstur dari permen 

lebih keras serta dapat menurunkan kadar air 
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pada produk permen keras. Sedangkan, 

menurut penelitian Jenny dan Teltje, (2016) 

bahwa dengan penambahan sukrosa 

sebanyak 70% dapat menurunkan kadar air 

pada produk permen keras. Menurut Indriyati, 

(2016) Sukrosa digunakan dalam pembuatan 

permen keras umumnya sebanyak 50-70% 

dari berat total. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa peningkatan kadar sukrosa akan 

meningkatkan kekentalan permen yang 

dihasilkan dengan kejernihan yang baik atau 

penampakan mirip air.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui proporsi sari kacang hijau dan 

gula pada pembuatan permen keras (hard 

candy) yang sesuai standar mutu SNI. 

  

Bahan dan Metode 

Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah kacang hijau yang 

diperoleh dari Pasar Tradisional di Daerah 

Sengkol Pujut, gula merk Maniskita dan air 

merk Aqua, alkohol, aquades, CaCO3, pb-

asetat, reagensia Nelsion, reagensia 

Arsenomolbdat. 

Adapun Alat-alat yang digunakan pada 

penelitian ini adalah timbangan analitik, 

blender, kompor, gelas ukur, panci, 

pengaduk, wajan stainlesteels, wadah 

pencetak, baskom, piring, gelas plastik, 

saringan dan palstik pp. Alat-alat yang 

digunakan untuk analisis adalah timbangan 

analitik, mortar, kertas label, pulpen, cawan 

porselin, oven pengering, desikator, tanur, 

penjepit cawan, erlemenyer, gelas ukur, 

stopwatch, tabung reaksi, gelas beaker, bulb, 

hot plate, refluks evaporator, gelas piala, 

kertas saring. 

 

Metode  

 Rancangan percobaan yang 

digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan percobaan faktor tunggal yaitu 

proporsi sari kacang hijau (K) dan gula (S) 

dengan 6 perlakuan K1 (0% sari kacang hijau 

: 100% gula pasir), K2 (10% sari kacang hijau 

: 90% gula pasir), K3 (20% sari kacang 

hijau:80% gula pasir), k4 (30% sari kacang 

hijau:70% gula pasir), K5(40% sari kacang 

hijau:60% gula pasir), K6(50% sari kacang 

hijau:50% gula pasir). 

Setiap perlakuan (t) yaitu 6 perlakuan 

diulang sebanyak 3 kali, sehingga diperoleh 

18 unit percobaan. Data hasil pengamatan 

dianalisis keragaman (Analysis of Variance) 

pada taraf signifikansi 5%  menggunakan 

software Co-Stat. Apabila terdapat perbedaan 

nyata, maka dilakukan uji lanjut 

menggunakan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 

pada taraf 5% (Hanafiah, 2012). 

Parameter yang dianalisa meliputi uji 

kadar air (Sudarmadji dkk, 2007), uji kadar 

abu (Sudarmadji dkk, 1984), kadar gula 

reduksi (Sudarmadji dkk. 1997) serta uji mutu 

sensoris (warna, aroma, rasa dan tekstur) 

(Rahayu,1998). 

 

Proses Pembuatan Permen Keras (hard 

candy) 

Tahap awal pembuatan permen keras 

yaitu dilakukan penimbangan sari kacang 

hijau (0%, 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50%) 

dan gula (100%, 90%, 80%, 70%, 60%, dan 

50%) dengan menggunakan timbangan 

analitik. Setelah penimbangan selanjutnya 

dilakukan pencampuran gula pasir dan sari 

kacang hijau sesuai perlakuan. Kemudian 

dipanaskan dalam wajan sambil diaduk secara 

terus menerus sampai suhu 110oC selama 15 

menit. Kemudian larutan permen diangkat 

dan dicetak dalam cetakan dan didinginkan 

pada suhu ruang. Setelah permen mengeras 

dikeluarkan dari cetakan dan dilakukan 

pengemasan.   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kadar Air 

 Berdasarkan analisis keragaman 

(ANOVA) menunjukkan bahwa proporsi sari 

kacang hijau dan gula yang berbeda 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap kadar air permen keras (hard 

candy). Grafik rata-rata kadar air permen 

dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
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Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan 

bahwa, rata-rata kadar air permen berkisar 

antara 0,45% - 5,87%. Kadar air permen 

mengalami kenaikan seiring dengan 

penambahan sari kacang hijau. Hal ini karena 

semakin rendah konsentrasi gula dan semakin 

tinggi proporsi kacang hijau maka presentasi 

kadar air semakin meningkat. Semakin 

banyak gula yang ditambahkan maka semakin 

rendah kadar air yang dihasilkan. Hal ini juga 

disebabkan karena pemanasan, dimana 

semakin lama waktu pemanasan maka 

semakin berkurangnya kadar air permen. Hal 

ini dikarenakan sifat dari gula yang dapat 

mengikat air sehingga dapat mengurangi 

kadar air pada bahan yang ditambahkan. 

Kemampuan mengikat air adalah sifat yang 

menyebabkan gula dapat mengurangi kadar 

air pada bahan pangan yang ditambahkan. 

Penambahan sari buah memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap kadar air 

permen keras.  Aktivitas  air  dari   bahan  

pangan yang  juga  berkurang  karena  

pengaruh  penambahan  gula  dalam 

konsentrasi yang   tinggi, hal demikian terjadi 

pada pembuatan permen (Hasniarti, 2012). 

 Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan dan jika dibandingkan dengan 

syarat mutu SNI 3547-1- 2008, kadar air 

maksimum permen hard candy adalah 

sebesar 3,5%. Berdasarkan data yang 

dihasilkan maka proporsi gula pasir dan sari 

kacang hijau pada perlakuan S1, S2, S3, S4, 

dan S5 sudah memenuhi syarat mutu SNI 

sedangkan perlakuan S6 belum memenuhi 

syarat mutu SNI. 

 

 

 

2. Kadar Abu 

 Kadar abu merupakan salah satu 

syarat mutu yang penting pada produk 

permen (Nurwati 2011). Kadar abu 

merupakan parameter untuk menunjukkan 

nilai kandungan bahan anorganik (mineral) 

yang ada di dalam suatu bahan atau produk. 

Semakin tinggi nilai kadar abu maka semakin 

banyak kandungan bahan anorganik di dalam 

produk tersebut dan semakin baik kualitas 

produk yang dihasilkan. Kandungan bahan 

anorganik yang terdapat di dalam suatu 

bahan diantaranya kalsium, kalium, fosfor, 

besi, magnesium, dan lain-lain (Wibowo, 

2012). Berdasarkan analisis keragaman 

(ANOVA)  menunjukkan bahwa perlakuan 

proporsi sari kacang hijau dan gula yang 

berbeda memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap kadar abu permen hard candy 

yang dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

 
 

Berdasarkan gambar 4.2. 

menunjukkan bahwa kadar abu permen 

mengalami penurunan seiring dengan 

berkurangnya proporsi gula pasir dan 

bertambahnya penambhan sari kacang hijau 

yaitu dari 0,67% - 0,1%. Kadar abu teringgi 

terdapat pada perlakuan S1 yaitu sebanyak 

0,67%  sedangkan yang terendah terdapat 

pada perlakuan S6 yaitu 0,1%. Hal ini 

disebabkan oleh jenis gula yang digunakan. 

Gula dengan tingkat kemurnian tinggi dan 

kandungan abunya rendah akan 

menghasilkan permen dengan kejernihan 

yang baik atau penampakan mirip air. 

Kandungan abu yang tinggi menyebabkan 

peningkatan inversi, pewarnaan dan 

pembusaan selama pemasakan sehingga 
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memperbanyak gelembung udara yang 

terperangkap dalam masa gula.   

Menurut Wahyuni (2014) semakin 

banyak konsentrasi sukrosa yang 

ditambahkan maka semakin tinggi pula 

mineral yang dikandungnya, mineral yang 

terkandung dalam gula yaitu kalsium dan 

fosfor. Selain itu kandungan kadar abu 

disebabkan karena kandungan mineral yang 

terdapat dalam bahan baku kacang hijau. 

Kemudian kadar abu tersebut meningkat 

karena adanya kadar abu yang tinggi pada 

sukrosa yang digunakan. Kadar abu yang 

tinggi pada sukrosa akan memicu 

terbentuknya busa selama pemanasan larutan 

gula. Selain itu kandungan abu yang tinggi 

menyebabkan peningkatan inversi dan 

pewarnaan (Bernard 1989 dalam Nurwati 

2012). 

 Menurut Sudarmadji (1997) dalam 

Prasetyo (2018), tingginya kadar abu pada 

suatu bahan pangan yang dihasilkan 

menunjukkan tingginya kandungan mineral 

pada bahan tersebut. Selain berhubungan 

dengan mineral bahan dasarnya, kadar abu 

juga berhubungan dengan kadar air. Dimana 

kadar air berbanding terbalik dengan kadar 

abu. Pendapat ini didukung oleh Desrosier 

(2008) yang menjelaskan bahwa bahan 

pangan kehilangan kadar air menyebabkan 

naiknya kadar zat gizi dalam masa yang 

tertinggal. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan dan jika dibandingkan dengan 

syarat mutu SNI 3547-1- 2008, kadar abu 

maksimum sebesar 2%. Berdasarkan data 

yang dihasilkan maka perbandingan gula pasir 

dan sari kacang hijau pada semua perlakuan 

berkisar antara 0,67% -0,1% memenuhi 

standar mutu kadar abu permen hard candy. 

 

3. Kadar Gula Reduksi 

 Kadar gula reduksi merupakan salah 

satu parameter penting dalam persyaratan 

mutu permen. Gula reduksi merupakan 

senyawa penting dari karbohidrat yang 

mempunyai peran utama yang dapat dijumpai 

pada tumbuh-tumbuhan. Kadar gula reduksi 

yang tinggi dalam suatu bahan pangan 

ditandai dengan rasanya yang manis. Dengan 

demikian semakin manis rasa suatu produk 

maka semakin tinggi kadar gula reduksinya. 

Berdasarkan analisis keragaman (ANOVA) 

menunjukkan bahwa proporsi sari kacang 

hijau dan gula yang berbeda memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap kadar 

gula reduksi permen hard candy yang dapat 

dilihat pada Gambar 4.3. 

 
 

 Berdasarkan gambar 4.3 

menunjukkan bahwa, rata-rata kadar gula 

reduksi permen berkisar antara 28,14%-

13,39%. Kadar gula reduksi tertinggi terdapat 

pada perlakuan S1 yaitu sebanyak 28,14%, 

sedangkan kadar gula reduksi terendah 

terdapat pada perlakuan S6 yaitu sebanyak 

13,39%. Kadar gula reduksi permen 

mengalami penurunan seiring dengan 

berkurangnya konsentrasi gula dan 

penambahan sari kacang hijau. Kadar gula 

reduksi permen ditentukan oleh komposisi 

rasio gula dan sari kacang hijau. Semakin 

banyak gula yang mengalami inversi menjadi 

glukosa dan fruktosa maka gula reduksi 

semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan 

Kuswanto (1987), semakin tinggi konsentrasi 

gula maka semakin tinggi pula kandungan 

gula reduksinya. Winarno (2004) 

mengemukakan bahwa sukrosa yang 

dilarutkan dalam air yang dipanaskan, maka 

sebagian sukrosa akan terurai menjadi 

glukosa dan fruktosa yang disebut gula invert. 

Kadar gula reduksi yang tinggi akan 

menyebabkan perubahan warna melalui 

reaksi Maillard dan karamelisasi. 

 Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan dan jika dibandingkan dengan 

syarat mutu SNI 3547-1- 2008, kadar gula 

reduksi maksimum permen hard candy adalah 
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sebesar 22%. Berdasarkan data yang 

dihasilkan maka proporsi gula pasir dan sari 

kacang hijau pada perlakuan S1, S2, S3, dan 

S4 sudah memenuhi syarat mutu SNI 

sedangkan perlakuan S5 dan S6 belum 

memenuhi syarat mutu SNI. 
 

4. Warna 

Warna atau kenampakan merupakan 

atribut mutu yang ditangkap oleh mata 

konsumen sebelum penilaian atribut mutu 

lainnya dari produk (Kartika, 1990). Menurut 

Kartika (1990) warna atau kenampakan 

merupakan atribut mutu yang ditangkap oleh 

mata konsumen sebelum penilaian atribut 

mutu yang lain dari produk. Peranan warna 

sangat nyata karena umumnya konsumen 

akan mendapatkan kesan pertama, baik suka 

atau tidak suka terhadap suatu produk 

pangan dari warnanya (Andarwulan dkk, 

2011) Adapun grafik dari nilai hedonik dan 

mutu hedonik warna dapat dilihat pada 

Gambar 4.4. 

 
 
 Berdasarkan gambar 4.4 

menunjukkan bahwa, perlakuan konsentrasi 

gula  memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap sifat sensoris warna permen 

keras (hard candy). Semakin tinggi proporsi 

kacang hijau dan semakin rendah proporsi 

gula menyebabkan tingkat kesukaan 

(hedonik) panelis terhadap warna permen 

keras (hard candy) semakin menurun hingga 

perlakuam gula pasir 50% : sari kacang hijau 

50% yaitu sebesar 2,65%. Hal ini disebabkan 

karena semakin banyak sari kacang hijau 

yang ditambahkan maka warna yang 

dihasilkan menjadi berwarna agak coklat 

sehingga kurang disukai oleh panelis. Warna 

coklat yang dihasilkan berasal dari gula yang 

digunakan, semakin banyak gula yang 

digunakan maka warna yang dihasilkan 

semakin coklat. 

 Nilai tertinggi yang diperoleh pada 

perlakuan S3 (gula pasir 80% : sari kacang 

hijau 20%) dengan nilai 4,35% dan 

merupakan perlakuan yang paling disukai oleh 

panelis karena memiliki warna coklat yang 

disukai panelis. Sedangkan nilai terendah 

diperoleh pada perlakuan S6 (gula pasir 50%: 

sari kacang hijau 50%) dengan nilai 2,65%  

yang merupakan perlakuan yang tidak disukai 

panelis. Hal ini dikarenakan warna yang 

dihasilkan tidak coklat karena penambahan 

sari kacang hijau dan gula yang sama. 

  Berdasarkan uji metode mutu hedonik 

semakin tinggi proporsi kacang hijau dan 

semakin rendah proporsi gula pasir yang 

digunakan maka warna coklat yang dihasilkan 

semakin berkurang. Nilai yang diberikan oleh 

panelis berkisar antara 4,25%-1,75% yakni 

berada pada kriteria coklat sampai agak 

coklat. Nilai tertinggi terdapat pada perlakuan 

S3 (gula pasir 80% : sari kacang hijau 20%) 

dengan nilai yaitu 4,25% sedangkan nilai 

terendah terdapat pada perlakuan S6 (gula 

pasir 50% : sari kacang hijau 50%) dengan 

nilai 1,75%.  

 Menurut Winarno (2004) Semakin 

tinggi jumlah sukrosa yang ditambahkan 

maka warna permen yang dihasilkan semakin 

kecoklatan, hal ini disebabkan karena 

terjadinya reaksi karamelisasi dari gula 

dengan adanya pemanasan dan terjadinya 

dehidrasi membentuk warna coklat. 

5. Rasa 

 Rasa merupakan salah satu faktor 

penting untuk menentukan diterima atau 

tidaknya bahan pangan atau makanan. 

Meskipun warna dan aroma makanan baik, 

jika tidak diikuti rasa yang enak maka 

makanan tersebut tidak akan diterima oleh 

konsumen. Rasa suatu bahan pangan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor senyawa 

kimia, temperatur, konsistensi dan interaksi 

dengan komponen rasa lain serta jenis dan 

lama pemasakan (Winarno, 1982). 
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Berdasarkan analisis keragaman (ANOVA) 

menunjukkan bahwa proporsi kacang hijau 

dan gula yang berbeda memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap rasa permen. 

Pengaruh tersebut dapat dilihat pada Gambar 

4.5.  

 

 

Berdasarkan gambar 4.5 

menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi 

kacang hijau dan semakin rendah gula pasir 

maka tingkat kesukaan (hedonik) panelis 

menurun dari 4,45% -3,2% dengan kriteria 

netral sampai suka. Hal ini disebabkan 

semakin tinggi gula yang digunakan maka 

semakin manis pula permen keras (hard 

candy). Hal ini sesuai dengan pendapat 

Sularjo (2010) Peningkatan rasa manis 

disebabkan oleh kosentrasi sukrosa yang 

kemudian dapat mempengaruhi tingkat 

kesukaan terhadap rasa permen. 

 Nilai tertinggi terdapat pada 

perlakuan S3 (gula pasir 80% : sari kacang 

hijau 20%) dengan nilai yaitu 4, 45% yang 

merupakan perlakuan yang memiliki rasa 

manis dan sedikit rasa kacang hijau. 

Sedangkan perlakuan terendah terdapat pada 

perlakuan S6 (gula pasir 50% : sari kacang 

hijau 50%) dengan nilai yaitu 3,2%. Hal ini 

dikarenakan pada perlakuan S6 perbandingan 

antara gula pasir dan sari kacang hijau yang 

sama menyebabkan rasa manis dari permen 

berkurang yang menyebabkan kurang disukai 

oleh panelis. 

Berdasarkan uji parameter metode 

mutu hedonik menunjukkan bahwa semakin 

tinggi proporsi kacang hijau dan semakin 

rendah proporsi gula pasir yang digunakan 

maka rasa manis yang dihasilkan berkurang. 

Nilai yang diberikan oleh panelis berkisar 

antara 4,05% – 2,3% yakni berada pada 

tingkat manis sampai sangat manis. Nilai 

tertinggi terdapat pada perlakuan S1 (gula 

pasir 100%) dengan nilai 4,05% sedangkan 

nilai terendah terdapat pada perlakuan S6 

(gula pasir 50% : sari kacang hijau 50%) 

dengan nilai 2,3%. Hal ini disebabkan karena 

semakin tinggi proporsi gula yang digunakan 

maka semakin manis pula permen yang 

dihasilkan. Menurut (Hasniarti, 2012) jumlah 

gula yang lebih banyak menimbulkan rasa 

manis yang menyeimbangi rasa asam yang 

kuat pada permen. 

 

6. Aroma 

Aroma produk dapat mempengaruhi 

penilaian kesukaan terhadap produk. Aroma 

merupakan rangsangan bau yang ditimbulkan 

oleh syaraf olfaktori yang berbeda dari hidung 

ketika makanan masuk ke dalam mulut 

(Winarno, 2014). Berdasarkan analisis 

keragaman (ANOVA) menunjukkan bahwa 

proporsi kacang hijau dan gula yang berbeda 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap aroma permen. Pengaruh tersebut 

dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 

 
 

Berdasarkan gambar 4.6 

menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi 

kacang hijau dan semakin rendah gula pasir 

maka tingkat kesukaan (hedonik) panelis yang 

dihasilkan terhadap aroma permen keras 

(hard candy) yang dihasilkan yaitu 4,15% -

3,25% dengan kriteria netral sampai suka. Hal 

ini desebabkan karena aroma yang dimiliki 

gula sangat berperan penting dalam 
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meningkatkan kesukaan panelis yang mana 

gula memiliki aroma karamel kuat. 

Nilai tertinggi terdapat pada 

perlakuan S1 (gula pasir 100%) dengan nilai 

yaitu 4,15% yang merupakan perlakuan yang 

memiliki yang disukai panelis. Sedangkan 

perlakuan terendah terdapat pada perlakuan 

S6 (gula pasir 50% : sari kacang hijau 50%) 

dengan nilai yaitu 2,5% yang tidak disukai 

panelis. Hal ini dikarenakan pada perlakuan 

S6 perbandingan antara gula pasir dan sari 

kacang hijau yang sama menyebabkan aroma 

karamel tidak terlalu kuat yang menyebabkan 

kesukaan panelis berkurang. 

Berdasarkan uji parameter metode 

mutu hedonik menunjukkan bahwa semakin 

tinggi proporsi kacang hijau dan semakin 

rendah proporsi gula pasir yang digunakan 

maka aroma karamel yang dihasilkan 

berkurang. Nilai yang diberikan oleh panelis 

berkisar antara 4% – 2,5% yakni berada pada 

tingkat aroma karamel tidak kuat sampai 

aroma karamel kuat. Nilai tertinggi terdapat 

pada perlakuan S1 (gula pasir 100%) dengan 

nilai 4% sedangkan nilai terendah terdapat 

pada perlakuan S6 (gula pasir 50% : sari 

kacang hijau 50%) dengan nilai 2,5%. Hal ini 

disebabkan karena proporsi gula pasir yang 

tinggi menyebabkan aroma karamel yang kuat 

pada permen. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Winarno (2004) bahwa Kadar gula reduksi 

yang tinggi akan menyebabkan perubahan 

warna melalui reaksi Maillard dan 

karamelisasi. Semakin tinggi jumlah sukrosa 

yang ditambahkan maka warna permen yang 

dihasilkan semakin kecoklatan, hal ini 

disebabkan karena terjadinya reaksi 

karamelisasi dari gula sehingga menyebabkan 

aroma karamel yang kuat pada produk 

permen. 

Menurut Winarno (2004), aroma 

makanan banyak menentukan kelezatan 

makanan tersebut, oleh karena itu aroma 

merupakan salah satu faktor dalam 

penentuan mutu. Pada umumnya bau yang 

diterima oleh hidung dan otak lebih banyak 

merupakan berbagai ramuan atau campuran 

empat bau utama yaitu harum, asam, tengik 

dan hangus. Aroma makanan menentukan 

kelezatan bahan pangan tersebut. Dalam hal 

ini aroma lebih banyak sangkut pautnya 

dengan alat panca indera pencium. Aroma 

yang khas dan menarik dapat membuat 

makanan lebih disukai oleh konsumen 

sehingga perlu diperhatikan dalam 

pengolahan suatu bahan makanan. Pada 

industri makanan, aroma dianggap penting 

karena dapat memberikan hasil penilaian 

terhadap produk terkait diterima atau 

tidaknya suatu produk. Jika orang tidak 

menyukai bau suatu produk makanan maka 

besar kemungkinan orang tersebut tidak akan 

makan makanan tersebut (Bagas, 2017). 

 

7. Tekstur 

Tekstur merupakan parameter yang 

penting dalam penerimaan produk khususnya 

permen hard candy. Menurut Deman (1989) 

dalam Kurniawan (2006) tekstur merupakan 

parameter penting pada makanan lunak. 

Berdasarkan analisis keragaman (ANOVA) 

menunjukkan bahwa proporsi kacang hijau 

dan gula yang berbeda memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap tekstur permen. 

Pengaruh tersebut dapat dilihat pada Gambar 

4.7. 

 

 
 

Berdasarkan gambar 4.7 

menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi 

kacang hijau dan semakin rendah gula pasir 

maka tingkat kesukaan (hedonik) panelis 

menurun dari 4,35% -3,55% dengan kriteria 

netral sampai suka. Nilai tertinggi terdapat 

pada perlakuan S2 (gula pasir 90% : sari 

kacang hijau 10%) dengan nilai yaitu 4,35% 

yang merupakan perlakuan yang disukai 

panelis. Sedangkan perlakuan terendah 

terdapat pada perlakuan S6 (gula pasir 50% : 

sari kacang hijau 50%) dengan nilai yaitu 
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3,55% dengan kriteria netral. Hal ini diduga 

disebabkan semakin tinggi gula yang 

digunakan maka semakin keras tekstur 

permen yang dihasilkan. 

 Berdasarkan uji parameter metode 

mutu hedonik menunjukkan bahwa semakin 

tinggi proporsi kacang hijau dan semakin 

rendah proporsi gula pasir yang digunakan 

maka tekstur yang dihasilkan berkurang. Nilai 

yang diberikan oleh panelis berkisar antara 

4,25% – 1,95% yakni berada pada tingkat 

sangat keras sampai sangat tidak keras. Nilai 

tertinggi terdapat pada perlakuan S1 (gula 

pasir 100%) dan S3 (gula pasir 80% : sari 

kacang hijau 20%) dengan nilai 4,25% 

sedangkan nilai terendah terdapat pada 

perlakuan S6 (gula pasir 50% : sari kacang 

hijau 50%) dengan nilai 1,95%. Hal ini 

dikarenakan semakin tinggi konsentrasi 

sukrosa yang ditambahkan dan semakin 

rendah konsentrasi sari kacang hijau yang 

ditambahkan maka semakin keras tekstur 

permen keras yang dihasilkan. Gula yang 

digunakan mengalami proses kristalisasi 

sehingga menyebabkan tekstur permen 

menjadi keras.  Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Deisi (2016), 

semakin tinggi konsentrasi sukrosa yang 

digunakan maka semakin keras tekstur 

permen yang akan dihasilkan.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan yang terdapat pada ruang 

lingkup penelitian ini, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perlakuan proporsi sari kacang hijau dan 

gula yang berbeda memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap kadar air, 

kadar abu dan kadar gula reduksi.  

2. Perlakuan proporsi sari kacang hijau dan 

gula yang berbeda memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap sifat 

sensoris warna,rasa, aroma dan tekstur 

(uji hedonik) serta warna, rasa, aroma, 

dan tekstur (uji mutu hedonik). 

3. Semakin tinggi konsentrasi gula yang 

digunakan pada permen keras (hard 

candy) menyebabkan kadar air 

berkurang, tekstur semakin keras, aroma 

karamel semakin kuat, dan meningkatkan 

tingkat kemanisan yang tinggi namun 

semakin tinggi konsentrasi gula yang 

digunakan kadar abu dan kadar gula 

reduksi semakin tinggi. 

4. Perlakuan terbaik yaitu perlakuan S3 

(Gula Pasir 80% : Sari Kacang Hijau 20%) 

karena warna dan rasa disukai oleh 

panelis dengan kadar air 2,85%, kadar 

abu 0,27%, kadar gula reduksi 17,88% 

yang memenuh standar mutu permen 

keras (hard candy) berdasarkan SNI. 

DAFTAR PUSTAKA 

Andarwulan, N., F.. Kusnandar, dan D., 
Herawati. 2011. Analisis Pangan. PT. 
Dian Rakyat. Jakarta. 

 
Bagas, W.P., 2017. Uji Organoleptik dan 

Kalori Brownies Kelor (Moringa 
oleifera) dengan Substitusi Pemanis 
Stevia (Stevia rebaudiana). The 6th 
University Research Colloquium. 
Uiversitas Muhamadiyah Magelang. 

 

Desrosier, N.W. 1988. Teknologi Pengawetan 
Pangan. Penerjemah M. Muljoharjo. 
UI Press. Jakarta.  

 
Hasniarti, 2012. Studi Pembuatan Permen 

Buah Dengen (Dillenia serrata 
Thumb.). Skripsi Jurusan Teknologi 
Pertanian Universitas Hasanudin. 
Makasar. 

 
 Henny, J. M., 2014. Komposisi Beberapa 

Senyawa Gula dalam Pembuatan 
Permen Keras Dari Buah Pala. Jurnal 
Penelitian Teknologi Industri  6 (1) : 
1-10. 

 
Indriaty, F., Reny S. dan Sjamsiwarni. 2016. 

Pengaruh Penambahan Sari Buah 
Nenas Pada Permen Keras. Jurnal 
Penelitian Teknologi Industri (8) 2 : 

129-140. 
 
Kartika B., 1990. Pedoman Uji Inderawi Bahan 

Pangan. Pusat Antar Universitas 
Pangan dan Gizi UGM. Yogyakarta. 

 

Koswara, S. 2009. Teknologi Pembuatan 
Permen. Ebook Pangan.com. (Diakses 
pada Tanggal 01 April 2018) 

 



 

10 
 

Koswara, S. 2009. Teknologi Pengolahan 
Susu. Ebook Pangan.com. (Diakses 
pada Tanggal 01 April 2018). 

 
Malik, I., 2010. Permen Jelly Yup. 

http://iwanmalik.wordpress.com. 

(Diakses Tanggal 31 Maret 2018). 
 
Mustakim, M. 2012. Budidaya Kacang Hijau 

Secara Intensif. Pustaka Baru Press. 
Yogyakarta. 

 

Nurwati. 2011. Formulasi Hard Candy Dengan 
Penambahan Ekstrak Buah Pedada 
(Sonneratia caseolaris) Sebagai 
Flavor. Naskah Skripsi-S1. Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut 
Pertanian Bogor, Bogor. 

 
Pratiwi, Hestiawan, M.S., Hestiana., 

Bachtiar,A., dan Kusumaningrum. 
2008. Pengembangan Produk Permen 
Lolipop dari Ekstrak Daun Sirih (Piper 
bitle) sebagai Functional 
Confectionary. Institut Pertanian 
Bogor, Bogor. 

 
Rahayu ES., dan Kuswanto KR. 1987. 

Teknologi Pengolahan Pangan 
Beralkohol. PAU Pangan dan Gizi. 
Yogyakarta. 

 

Rahayu, W.P. 1998. Penentuan Praktikum 
Organoleptik. Fakultas Teknologi 
Pertanian. IPB. Bogor. 

 
 Rahayu, P., 2006. Perbedaan Penggunaan 

Jenis Bahan Pengenyal Terhadap 
Kualitas Kembang Gula. Skripsi 
Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Semarang, Semarang. 
 
Rukmana, R. 1997. Kacang Hijau Budidaya 

Dan Pasca Panen. Kanisius. 
Yogyakarta. 

 

Sudarmadji, S., Haryono, dan B Suhardi., 
1997. Prosedur Analisa Bahan 
Makanan dan Pertanian. Penerbit 

Liberty. Yogyakarta. 
 
Sudarmadji, S., Haryono, dan B Suhardi., 

2007. Analisa Bahan Makanan dan 
Pertanian, Universitas Gadjah Mada 
Press. Yogyakarta. 

 
Sularjo, 2010., Pengaruh Perbandingan Gula 

Pasir dan Daging Buah Pepaya 

Terhadap Kualitas Permen Pepaya. 

ISSN 0215-9511. Klaten.  
 

Winarno, F. G., 2004. Kimia Pangan dan Gizi. 
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 

 

Zalizar. 2016. Perbandingan  Penambahan 
Glukosa Dan Sukrosa Terhadap 
Kualitas Permen Susu Kambing 
Peranakan Etawa  (Pe) Berdasarkan 
Preferensi Konsumsi. Seminar 
Nasional dan Gelar Produk. UMM. 

 
  
 

 
 
 

 
 

 

http://iwanmalik.wordpress.com/

