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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Industri merupakan jalur utama bagi pertumbuhan dan perkembangan 

ekonomi pada saat ini, salah satu contohnya industri pangan. Pada dasarnya semua 

kebutuhan sehari-hari tidak akan pernah lepas dari bahan-bahan pangan. Manusia 

tidak hanya membutuhkan makanan pokok, tetapi juga makanan ringan di sela-sela 

aktivitasnya. Kesibukan terhadap pekerjaan akan mengganggu asupan makanan 

dalam tubuh, sehingga diperlukan produk makanan ringan yang bersifat 

menyegarkan dan menyehatkan. 

Semakin berkembangnya zaman, peningkatan selera serta keinginan 

konsumen untuk memperoleh produk pangan yang bercitarasa baik, berkualitas, serta 

terjangkau secara ekonomis dalam bentuk makanan ringan yang efisien dan mudah 

dibawa kemana saja. Salah satu jenis makanan ringan yang cukup diminati oleh 

konsumen Indonesia adalah permen. Akan tetapi Indonesia masih mengimpor 

permen dari negara luar, seperti China. Kekayaan sumber daya alam di Indonesia 

sangat melimpah dan masih belum dimanfaatkan sepenuhnya, sehingga diperlukan 

industri-industri yang inovasi untuk memanfaatkan kekayaan alam. Industri permen 

merupakan salah satu industri yang menggunakan kekayaan alam di Indonesia, dapat 

meningkatkan devisa negara, serta memanfaatkan sumber daya manusia.  

Sejarah perkembangan permen dimulai pada tahun 1828 permen coklat 

pertama di dunia diciptakan oleh seorang Belanda bernama Conrad J. Van Houten. 

Van Houten memeras biji coklat yang dimasak dan dicampur gula hingga menjadi 

permen.Perkembangan permen kedua adalah permen karet dimana permen ini 

termasuk permen lunak, akan tetapi tidak dapat ditelan. Pembuatan permen terjadi 

pada tahun 1869 Thomas Adams, seorang Amerika menciptakan permen dari bahan 

karet. Penemuannya tak sengaja karena awalnya ia ingin membuat mainan terbuat 

dari karet hingga ban sepeda namun percobaannya selalu gagal. Ketika ia 

memasukan karet kedalam mulutnya timbullah ide untuk menambahkan rasa di karet 

itu hingga terciptalah permen karet. Tahun 1871 temuannya itu dipatenkan. 
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Perkembangan permen yang ketiga adalah permen lolly pop, permen ini 

termasuk permen keras (hard candy). Pada tahun 1908 lolly pop, permen bertangkai 

ini diberi nama oleh George Smith H, berdasarkan nama kuda balapnya. Tak banyak 

diketahui awal dari keberadaan permen lolly pop ini. Namun mesin pembuat permen 

lolly pop diciptakan oleh Samuel Born warga Amerika keturunan Rusia. 

Perkembangan permen selanjutnya pada tahun 1912 Clarence Crene menciptakan 

permen mint, ia sendiri sebelumnya membuat permen coklat, namun karena permen 

coklat mudah meleleh pada saat musim panas akhirnya ia mencoba membuat permen 

dari bahan yang lain. Keberadaan permen mint itu sendiri sebenarnya sudah ada di 

daratan Eropa namun kebanyakan berbentuk persegi. Crene akhirnya mencoba 

membuat permen mint dengan bentuk yang lain yaitu bulat dan bolong ditengahnya. 

“Life saver” itulah nama awal permen ini disebut karena memang bentuknya mirip 

seperti pelampung atau ban menyelamat, dan sekarang permen ini lebih dikenal 

orang dengan sebutan permen polo (Ensiklopedi Nasional Indonesia, 2004). 

Perkembangan pada abad ke 19 mulai bermunculan permen yang beraneka 

ragam, dimulai permen yang keras (hard candy) seperti contohnya relaxa, kopiko, 

dll. Ada pula permen lunak (soft candy) dibagi menjadi bermacam contoh, seperti 

sugus, marshmellow, permen karet dll. Hard candy merupakan salah satu permen 

non kristalin yang memiliki tekstur keras, penampakan mengkilat dan bening. 

Permen hard candy memiliki kandungan total solid sebanyak 97% yang memberikan 

tekstur baik dan memberikan umur simpan lebih lama (Jnxoldskool, 2012). 

Soft candy adalah salah satu jenis permen kunyah, bertekstur lebih lunak dan 

dapat dikunyah dan ditelan. Berbeda dengan permen karet yang dapat dikunyah 

tetapi tidak untuk ditelan. Soft candy adalah jenis makanan selingan berbentuk padat, 

dibuat dari gula, atau campuran gula dengan pemanis lain, dengan atau tanpa 

penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan (BTP) yang diijinkan, 

bertekstur lunak atau menjadi lunak apabila dikunyah. Soft candy merupakan salah 

satu produk confectionery yang digemari oleh berbagai kalangan usia dan lapisan 

masyarakat (Badan Standarisasi Nasional, 2008). 
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Permen yang beraneka ragam jenisnya memiliki daya ketertarikan berbeda-

beda, dimana permen lunak (soft candy) memiliki keunggulan dibanding dengan 

permen keras (hard candy) salah satunya yaitu permen lunak lebih nyaman di mulut, 

serta dapat dikunyah dengan lembut. Permen keras (hard candy) apabila teksturnya 

tidak rata (permen terdapat rongga udara) dapat menyebabkan tidak nyaman untuk 

dinikmati. Akan tetapi permen keras lebih tahan lama apabila dikonsumsi. 

Dibandingkan dengan permen keras, permen lunak begitu diminati oleh pasar dengan 

baik.  

Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan sumber daya alam, mulai 

dari sumber daya alam bahari hingga sumber daya alam hutan. Salah satu kekayaan 

alam Indonesia yang tersedia melimpah adalah pohon asam. Asam jawa (Tamarindus 

indica) merupakan salah satu komoditi tanaman pangan yang banyak tersebar di 

beberapa daerah. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah daerah penghasil asam jawa 

terbesar, salah satunya terletak pada Kabupaten Timur Tengah Selatan (IBF, 2013). 

Pohon asam jawa merupakan tanaman yang multifungsi, mulai dari batang 

hingga daunnya dapat dimanfaatkan oleh industri makanan, minuman, farmasi, 

tekstil, kerajinan, kimia, hingga bahan bangunan. Buah asam jawa digunakan sebagai 

tanaman obat-obatan. Disamping daging buah, biji asam memiliki nilai ekonomis 

tinggi karena biji asam biasa dimakan setelah direndam dan direbus, atau setelah 

dipanggang. Selain itu, biji asam juga dijadikan tepung untuk membuat kue atau roti. 

Biji asam juga dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan soft candy 

(CORONEL, R.E., 1997). 

Perhitungan kapasitas produksi untuk prarencana pabrik ini salah satunya 

didasarkan pada hasil kuesioner peminat soft candy yang ditanyakan ke wilayah 

sekitar Kampus Widya Mandala Kalijudan Surabaya. Kepada 75 responden dianalisa 

peminat permen yang digolongkan ke dalam tiga kategori. Kategori pertama, usia 

muda dengan umur antara range 5 hingga 16 tahun. Kategori kedua, usia remaja 

dimulai umur 17 hingga 35 dan terakir kategori ketiga usia dewasa umur 36 hingga 

60 tahun. Untuk orang yang tua 60 tahun keatas tidak dimasukkan pemilihan 

dikarenakan pada usia tersebut rentan terhadap penyakit, seperti diabetes dll. Untuk 

kategori umur 5 hingga 16 tahun, jumlah responden yang memilih permen soft candy 

sebanyak 19 dari 25 anak kecil, sehingga diperoleh persentase 19
100% 76%

25
   



Bab I Pendahuluan 
 

 I-4 

responden menyukai soft candy. Untuk kalangan usia 17-35 tahun 18 dari 25 orang 

memilih permen soft candy sehingga diperoleh persentase 
18

100% 72%
25

   

responden menyukai soft candy. Untuk kategori usia 36-60 tahun, sebanyak 14 dari 

25 orang koresponden memilih soft candy, sehingga diperoleh persentase 

14
100% 56%

25
  . Apabila digabungkan untuk semua kategori, yang memilih permen 

soft candy diketahui sebesar: 
 

 

19 18 14 51
100%  68%

25 25 25 75

 
  

 
 responden.  

Perhitungan kapasitas produksi untuk menentukan berapa banyak permen 

dikonsumsi setiap tahunnya dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara lisan 

pada peminat permen soft candy. Berdasarkan rincian 9 koresponden dirata-rata 

dalam 1 bulannya, permen dikonsumsi sebanyak: 

 

 

10 20 40+20+10+5+5+30+20 160
 

9 9

 
 = 17,7778 dibulatkan 18 permen kecil. Responden 

memakan kurang lebih 18 permen kecil dalam 1 bulan, sehingga dalam 1 tahunnya 

permen yang dikonsumsi sekitar kurang lebih 216 permen kecil.  

Responden peminat soft candy memiliki berbagai alasan lebih menyukai soft 

candy dari pada hard candy, salah satunya yaitu soft candy dapat dikunyah, dimana 

mulut ikut bergerak dan terasa sensasi makan permen. Sebagian responden 

menyatakan permen hard candy memiliki keunggulan lebih tahan lama.  

Permen soft candy sudah dikenal dan diminati, hal ini merupakan salah satu 

peluang untuk membuat industri makanan yang baru. Keunggulan produk soft candy 

hasil prarencana pabrik ini dengan soft candy yang sudah beredar di pasaran milik 

kompetitor adalah adanya inovasi produk berupa pencampuran gula, bahan tambahan 

pangan dan yoghurt biji asam. Soft candy yoghurt biji asam memiliki fungsi 

tambahan yaitu kandungan vitamin C yang tinggi sehingga bermanfaat bagi 

kesehatan, tidak sekedar hanya camilan yang menggantikan asupan makanan dalam 

tubuh. 
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I.2. Sifat-Sifat Bahan Baku dan Produk 

I.2.1.  Asam Jawa 

 Asam jawa yang bernama ilmiah Tamarindus indica adalah sebuah tanaman 

daerah tropis dan termasuk tumbuhan berbuah polong. Memiliki rasa yang masam, 

biasanya digunakan sebagai bumbu dalam banyak masakan Indonesia sebagai perasa 

atau penambah rasa asam dalam makanan (CORONEL, R.E., 1997). 

 

Gambar I. 1 Asam Jawa (Astrogle, 2012) 

Kerajaan : Plantae 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Ordo : Fabales 

Famili : Fabaceae 

Upafamili : Caesalpinioideae 

Bangsa : Detarieae 

Genus : Tamarindus 

Spesies : T. indica 
 

 

Asam jawa termasuk tumbuhan tropis. Asal–usulnya diperkirakan dari savana 

Afrika timur dimana jenis liarnya ditemukan, salah satunya di Sudan. Tanaman ini 

mulai bermunculan menjelajah ke Asia tropis, hingga Karibia, Amerika Latin dan 

Indonesia. Pohon asam dapat tumbuh baik hingga ketinggian 1000 m (kadang-

kadang hingga 1500 m) pada tanah berpasir atau tanah liat.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://id.wikipedia.org/wiki/Flowering_plant
http://id.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://id.wikipedia.org/wiki/Fabales
http://id.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Caesalpinioideae&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Detarieae&action=edit&redlink=1
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 Asam jawa memiliki karakteristik: 

 Pohon asam bertangkai panjang, sekitar 17 cm dan bersirip genap 

 Bunga berwarna kuning kemerah-merahan 

 Buah polongnya berwarna coklat dengan rasa khas asam 

 Didalam buah polong terdapat biji berkisar 2-5 yang berbentuk pipih 

berwarna coklat agak kehitaman 

 Panjang dan lebar dari biji asam sekitar 10,59-12,64 mm dan 8,84-10,87 

mm (Adeola, A.A., 2012) 

 Tanaman itu sering digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk masakan 

sayur asam. Biji asam memiliki komposisi seperti yang disajikan pada Tabel I. 1. 

Tabel I. 1 Komposisi Biji Asam Jawa (%)  

Komponen Persentase range* Persentase** 

Moisture 9,4-11,3 11 

Protein 13,3-26,9 20 

Lemak/Minyak 4,5-16,2 5,5 

Crude Fiber 3,4-4,8 4,1 

Karbohidrat 50-57 53,1 

Total Abu 1,6-4,2 2,4 

Vitamin C 0,2-4,4 3,9 

 Sumber (*) : Sahoo, dkk, 2010 (**) : Balittri, 2011 

  

I.2.2. Susu Biji Asam 

 Biji asam jawa yang dihancurkan dan dicampur dengan air menghasilkan sari 

asam dapat juga disebut susu biji asam, dikarenakan larutan yang terbentuk memiliki 

warna hampir seperti susu. Susu biji asam memiliki kandungan protein yang dapat 

memenuhi kebutuhan tubuh manusia (Crirec, 2011). 

 

Gambar I. 2 Susu Biji Asam 
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I.2.3.  Yoghurt 

Yoghurt adalah susu yang dibuat melalui fermentasi bakteri. Kata yoghurt 

berasal dari bahasa Turki yoghurt diambil dari kata sifat ‘yoğun’, yang berarti 

“padat” dan “tebal” atau biasa dikenal dengan susu asam. Yoghurt dapat dibuat dari 

susu apa saja, termasuk susu kacang kedelai. Produksi modern saat ini didominasi 

susu sapi. Yoghurt dibuat melalui proses fermentasi menggunakan campuran bakteri 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, yang dapat menguraikan 

gula susu menjadi asam laktat. Adanya asam laktat inilah yang menyebabkan 

yoghurt berasa asam. Aroma yang spesifik dari yoghurt terdiri dari komponen-

komponen karbonil dengan diacetil dan acetaldehid yang dominan (Belitz dan 

Grosch, 1987). Proses fermentasi menyebabkan kadar laktosa dalam yoghurt 

berkurang, sehingga yoghurt aman dikonsumsi oleh orang yang lanjut usia atau yang 

alergi terhadap susu (Harper Collins. 1991). 

 

Gambar I. 3 Yoghurt (Onlyhdwallpapers. 2013) 

Manfaat secara umum yang dapat diperoleh dari yoghurt, jika dikonsumsi 

secara teratur, yaitu (Agus, 2011): 

1. Meremajakan wajah, Yoghurt mengandung asam laktat, yang merupakan 

komponen penting untuk pergantian kulit. 

2. Membantu pencernaan, Yoghurt dapat membantu masalah perut. Probiotik 

(jenis bakteri yang menguntungkan) terkandung dalam beberapa yoghurt 

menyeimbangkan mikroflora dalam usus dan dapat membantu pencernaan 

serta menjaga tubuh tetap sehat. Untuk mendapat manfaatnya, pastikan 

yoghurt mengandung setidaknya satu miliar unit pembentuk koloni (colony-

forming units atau CFUs) probiotik hidup.  
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3. Menjaga jantung tetap sehat, Yoghurt juga baik untuk jantung sebab rendah 

lemak, bahkan bebas lemak. Mengonsumsinya dapat membantu menurunkan 

risiko terserang tekanan darah tinggi. Protein khusus dalam susu mengatur 

tekanan darah, kadar kalsium, magnesium, potasium, dan menyebabkan efek 

penurun tekanan darah.  

Perbandingan antara yoghurt susu murni dengan asam jawa, disajikan pada 

Tabel I. 2.  

Tabel I. 2 Kriteria Hasil Uji Yoghurt SNI, Yoghurt Susu Murni dan Yoghurt Biji 

Asam Jawa (Samsuharto, 2013) 

No Kriteria Uji 

Hasil Uji 

Yoghurt SNI Yoghurt Susu 

Murni 

Yoghurt Biji 

Asam Jawa 

1 Keadaan Penampakan 

 

Bau 

Rasa 

Konsitensi 

Cairan kental / 

semi padat 

Normal 

Khas Asam 

Homogen 

Cairan kental / 

semi padat 

Normal 

Khas Asam 

Homogen 

Cairan kental / 

semi padat 

Normal 

Khas Asam 

Homogen 

2 Lemak (% b/b) Maks 3,8 2,42 1,01 

3 Protein (% b/b) Minim 3,5 7,52 4,67 

4 Jumlah asam (dihitung 

sebagai asam laktat) 
0,5-2,0 0,51 0,27 

5 Kadar Vitamin C 

(mg/100gram) 
- 2,2 4,44 

6 Cemaran Mikroba Bakteri 

Coliform (angka yang 

paling mungkin ) 

Eschericia coli 

Samonella sp 

Maksimum 10 

 

< 3 

Negatif 

0 

 

0 

Negatif 

0 

 

0 

Negatif 

 

I.2.3.1. Macam-macam Yoghurt 

Menurut Everlasting (2010), macam-macam yoghurt dapat dibedakan 

menjadi beberapa macam, yaitu  

1. Yoghurt pasteurisasi, yaitu yoghurt yang setelah masa inkubasi selesai 

dipasteurisasi untuk mematikan bakteri dan memperpanjang umur simpannya. 

2. Yoghurt beku, yaitu yoghurt yang disimpan pada suhu beku. 

3. Dietetic yoghurt, yaitu yoghurt rendah kalori, rendah laktosa, atau yang 

ditambah vitamin dan protein 

4. Yoghurt konsentrat, yaitu yoghurt dengan total padatan sekitar 24% 
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Berdasarkan kadar lemaknya, yoghurt dapat dibedakan atas yoghurt berlemak 

penuh (kadar lemak lebih dari 3%), yoghurt setengah berlemak (kadar lemak 0,5-

3,0%), dan yoghurt berlemak rendah (lemak kurang dari 0,5%). Perbedaan kadar 

lemak tersebut berdasarkan jenis susu dan campuran bahan yang digunakan dalam 

pembuatannya (Lelydegranny, 2010). 

 

I.2.3.2. Standard Mutu Yoghurt 

Syarat mutu yoghurt berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-2981-

1992, disajikan pada Tabel I.3 (Sumardikan, 2007). 

Tabel I. 3 Syarat Mutu Yoghurt (SNI 01-2981-1992) 

No. Kriteria Uji Spesifikasi 

1. Keadaan 

- Penampakan 

- Bau 

- Rasa 

- Konsentrasi 

-Cairan kental sampai 

 semi padat 

- Normal/khas 

- Asam/khas 

- Homogen 

2. Lemak (% b/b) Maks. 3,8 

3. Bahan Kering Tanpa Lemak (% b/b) Maks. 8,2 

4. Protein (% b/b) Min. 3,5 

5. Abu Maks. 1.0 

6. Jumlah asam (sebagai laktat) (% b/b) 0,5 – 2,0 

7. Cemaran logam 

- Timbal (Pb): mg/kg 

- Tembaga (Cu) : mg/kg 

- Seng (Zn) : mg/kg 

- Timah (Sn) : mg/kg 

- Raksa (Hg) : mg/kg 

- Arsen (As) : mg/kg  

 

Maks.0,3 

Maks. 20 

Maks. 40 

Maks. 40 

Maks. 0,03 

Maks. 0,1  

8. Cemaran mikroba 

- Bakteri coliform 

- E.coli ; APM/g 

- Salmonella 

Maks. 10 

< 3 

Negatif / 100 gram 

*APM = Angka Paling Mungkin (Sumardikan dan Hari, 2007) 

 

I.2.4 Bakteri Fermentasi 

Bakteri (dari kata Latin bacterium; jamak: bacteria) adalah kelompok 

organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam 

domain prokariota dan berukuran sangat kecil (mikroskopik), serta memiliki peran 

besar dalam kehidupan di bumi. Beberapa kelompok bakteri dikenal sebagai agen 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Prokariota
http://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
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penyebab infeksi dan penyakit, sedangkan kelompok lainnya dapat memberikan 

manfaat di bidang pangan, pengobatan, dan industri. Struktur sel bakteri relatif 

sederhana: tanpa nukleus/inti sel, kerangka sel, dan organel-organel lain 

seperti mitokondria dan kloroplas.  

Bakteri dapat ditemukan di hampir semua tempat: di tanah, air, udara, 

dalam simbiosis dengan organisme lain maupun sebagai agen parasit (patogen), 

bahkan dalam tubuh manusia. Pada umumnya, bakteri berukuran 0,5-5 μm. 

Umumnya bakteri memiliki dinding sel, seperti sel tumbuhan dan jamur, tetapi 

dengan bahan pembentuk sangat berbeda (peptidoglikan). Beberapa jenis bakteri 

bersifat motil (mampu bergerak) dan mobilitasnya ini disebabkan oleh flagel. Dalam 

pembuatan yoghurt bakteri yang digunakan yaitu bakteri Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophilus (Machfud, 2009). Bakteri pembentuk 

asam laktat merupakan bakteri bertipe mix growth associated product dimana produk 

asam laktat akan tercipta ketika mulai fase eksponensial (Shuler dan Kargi, 1992). 

 

I..2.4.1. Lactobacillus bulgaricus 

Bakteri Lactobacillus bulgaricus dikenal pertama kali pada 1905 oleh Stamen 

Grigorov, seorang dokter asal Bulgaria, saat menganalisis yoghurt. Pada penelitian 

tersebut, Grigorov mengidentifikasi sejenis mikroba yang memakan laktosa dan 

mengeluarkan asam laktat. Asam laktat tersebut tidak hanya berperan 

mengawetkan susu, tetapi mendegradasi laktosa sehingga susu dapat dikonsumsi 

oleh orang yang intoleran terhadap susu. 

 

Gambar I. 4 Lactobacillus bulgaricus (Fxpro, 2011) 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Infeksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit
http://id.wikipedia.org/wiki/Pangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Obat
http://id.wikipedia.org/wiki/Industri
http://id.wikipedia.org/wiki/Nukleus
http://id.wikipedia.org/wiki/Kerangka_sel
http://id.wikipedia.org/wiki/Organel
http://id.wikipedia.org/wiki/Mitokondria
http://id.wikipedia.org/wiki/Kloroplas
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Udara
http://id.wikipedia.org/wiki/Simbiosis
http://id.wikipedia.org/wiki/Parasit
http://id.wikipedia.org/wiki/Patogen
http://id.wikipedia.org/wiki/Dinding_sel
http://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
http://id.wikipedia.org/wiki/Fungi
http://id.wikipedia.org/wiki/Peptidoglikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Flagel
http://www.anneahira.com/bakteri-lactobacillus-bulgaricus.htm
http://www.anneahira.com/askep-asam-urat.htm
http://www.anneahira.com/alergi-susu-sapi-pada-bayi.htm
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Manfaat Bakteri Lactobacillus bulgaricus untuk kesehatan manusia adalah 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kemampuan usus besar menyerap zat mutagenik dan 

mencegah kanker 

2. Meningkatkan kekebalan tubuh dengan kandungan zat antitumor 

3. Alternatif untuk diet sehat karena memiliki kandungan gizi sangat 

tinggi, sedangkan kandungan lemaknya justru rendah 

4. Menurunkan risiko infeksi candida pada penderita diabetes 

5. Mencegah osteoporosis 

Lactobacillus bulgaricus termasuk dalam golongan asam laktat. Bakteri asam 

laktat sebagai mikroorganisme yang berperan besar dalam kehidupan manusia 

memiliki tiga keunggulan di antaranya: 

 Bakteri asam laktat memiliki efisiensi yang tinggi karena mampu 

beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan 

 Bakteri asam laktat keberadaannya sangat melimpah, karena mampu 

diperoleh dari berbagai sumber yang ada di muka bumi, seperti 

makanan, minuman, sayur, maupun buah 

 Ketersediaan yang sangat mencukupi dan pengolahaannya yang mudah, 

membuat bakteri asam laktat memiliki potensi besar untuk 

dikembangkan baik dalam industrikecil, menengah maupun besar 

Yoghurt merupakan salah satu hasil olahan susu yang mengalami fermentasi 

akibat dari aktivitas enzim yang dihasilkan oleh bakteri Streptococcus 

thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Proses pembuatan sajian yang memiliki 

rasa yang asam ini biasanya menggunakan kultur campuran antara 

bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus sebagai starter. 

Klasifikasi bakteri Lactobacillus bulgaricus adalah sebagai berikut : 

Kingdom   : Prokariotik 

Divisio    : Schizophyta 

Kelas       : Eubacteriales 

Familia      : Lactobacillaceae 

Genus      : Lactobacillus 

Spesies    : Lactobacillus bulgaricus 

http://www.anneahira.com/zat-adiktif-makanan.htm
http://www.anneahira.com/belanja-iklan.htm
http://www.anneahira.com/makanan-penderita-diabetes-8721.htm
http://www.anneahira.com/kehidupan-suku-asmat.htm
http://www.anneahira.com/cara-pencegahan-banjir.htm
http://www.anneahira.com/rujak-buah-10227.htm
http://www.anneahira.com/amdal-industri.htm
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Karakteristik dari bakteri Lactobacillus bulgaricus: 

 Berbentuk batang tak berspora dan sering membentuk pasangan dan 

rantai dari sel-selnya 

 Mempunyai karakteristik gram positif  

 Termasuk jenis homofermentatif 

 Temperatur 40°C sampai 50°C 

Kultur campuran antara bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus 

thermophilus dapat menghasilkan enzim yang menjadikan susu memiliki tingkat 

keasaman yang rendah. Kerja dari kultur tersebut saling melengkapi antara 

bakteri Lactobacillus bulgaricus dengan Streptococcus thermophilus. Kultur 

ditambahkan setelah susu dipanaskan pada suhu 90°C selama 15-30 menit dan 

kemudian didinginkan hingga suhu 43°C. Fermentasi dimulai ketika aktifitas dari 

bakteri Streptococcus thermophilus merubah laktosa (gula susu) menjadi asam laktat 

dan menurunkan keasaman susu hingga 5-5,5.  

Pada saat itu juga kecenderungan untuk terjadinya reaksi-reaksi kimia yang 

dapat merugikan pada produk akhir mulai dihambat. Bakteri Lactobacillus 

bulgaricus mulai beraktifitas mensekresikan enzimnya untuk menurunkan keasaman 

hingga 3,8-4,4 dan menciptakan cita rasa khas yoghurt setelah keasaman mencapai 5-

5,5. Cita rasa khas yoghurt ditentukan dari terbentuknya asam laktat, asetaldehid, 

asam asetat dan asetil. Keberadaan ke dua bakteri tersebut sangat penting. 

Bakteri Streptococcus thermophilus membantu menciptakan kondisi lingkungan 

yang lebih baik bagi bakteri Lactobacillus bulgaricus untuk menghasilkan enzimnya. 

Sementara itu bakteri Lactobacillus bulgaricus menghasilkan asetaldehid sehingga 

cita rasa yang khas pada yoghurt dapat tercapai. 

Perbandingan yang baik antara kedua bakteri ini sehingga menghasilkan 

yoghurt yang baik adalah 1:1. Dapat dibayangkan apabila pembuatan yoghurt hanya 

menggunakan satu jenis bakteri saja. Apabila hanya Streptococcus thermophilus saja 

maka keasaman dan cita rasa yang dihasilkan tidak maksimal karena tidak dihasilkan 

asetaldehid serta keasaman yang dihasilkan sekitar 5-5,5. Begitu juga apabila hanya 

menggunakan Lactobacillus bulgaricus saja akibatnya enzim yang dihasilkannya 

untuk membentuk asetaldehid akan terganggu karena kondisi lingkungan yang 
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terbentuk kurang baik. Oleh karena itu hubungan simbiotik antara kedua bakteri ini 

sangat penting agar dihasilkan yoghurt dengan kualitas yang baik. (Krisno, 2011). 

 

I.2.4.2. Streptococcus thermophilus 

Streptococcus thermophilus adalah salah satu bakteri gram-positif yang juga 

diklasifikasikan sebagai bakteri asam laktat. Bakteri ini sering digunakan dalam 

produk susu fermentasi seperti yoghurt, keju dan minuman susu lainnya. 

Streptococcus thermophilus salah satu dari banyak bakteri menguntungkan yang 

ditambahkan ke makanan dan minuman untuk meningkatkan fungsi sistem kekebalan 

tubuh seseorang dan membantu menjaga kesehatan dari usus besar. 

 

Gambar I. 5 Streptococcus thermophilus (Foodbacteria, 2012) 

Kemampuan Streptococcus thermophilus untuk bertahan hidup sangatlah 

sederhana, bakteri ini memiliki dinding sel yang tebal yang dapat membantu 

bertahan hidup dalam suhu ekstrim. Contohnya pada produk susu yang dipanaskan 

untuk memproses hingga 100°C dan bakteri ini dapat bertahan pada suhu ekstrim. 

Kingdom   : Bacteria 

Phylum   : Firmicutes 

Class    : Cocci 

Order    : Lactobacilles 

Family    : Streptoccaceae 

Genus    : Streptococcus 

Species   : S. salivarius 

Subspcies   : S. salivarius subsp. thermiphilus 

Bionomial name  : Streptococcus salivarius subsp. thermophiles  
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Karakteristik dari bakteri Streptococcus thermophilus:  

 Berbentuk bulat (seperti rantai) 

 Termasuk jenis homofermentatif 

 Termperatur 40°C sampai 50°C 

 Memiliki pH optimum 6,5 

Di era modern, penggunaan Streptococcus thermophilus adalah untuk 

melawan penyebaran bakteri merugikan di dalam usus. Metode ini disebut 

pengobatan Probiotik. Streptococcus thermophilus dan bakteri baik lainnya yang 

terdapat dalam produk susu seperti yoghurt dan susu berbasis minuman berfungsi 

melawan bakteri jahat, ragi, jamur dan racun dalam tubuh (Nelega, 2012). 

 

I.2.5. Gula  

Gula yang digunakan dalam pembuatan soft candy adalah gula pasir 

(sukrosa). Sukrosa berperan sebagai pemberi rasa manis dan membentuk body 

permen. Sifat gula higroskopis sehingga tidak dapat disimpan terlalu lama. 

Spesifikasi gula yang diinginkan pabrik yang direncanakan sesuai dengan 

persyaratan mutu yang tertera pada Tabel I. 4. 

Tabel I. 4 Standar Mutu Gula Pasir (SII 0722-90) 

Kriteria Uji Persyaratan 

Keadaan:   

Bau - 

Rasa  - 

Warna (nilai remisi yang direduksi) Minimum 53% b/b 

Besar jenis butir 0,8-1,2 mm 

Air Maksimum 0,1% b/b 

Sukrosa Maksimum 99,3% b/b 

Gula pereduksi Maksimum 0,1% b/b 

Abu  Maksimum 0,1% b/b 

Bahan asing tidak larut Maksimum 5% 

Bahan tambahan makanan: belerang dioksida (SO) Maksimum 20 mg/kg 

Cemaran logam:  

Timbal (Pb) Maksimum 2,0 mg/kg 
Tembaga (Cu) Maksimum 2,0 mg/kg 
Raksa (Hg) Maksimum 0,03 mg/kg 
Seng (Zn) Maksimum 40,0 mg/kg 
Sianida (Sn) Maksimum 40,0 mg/kg 
Arsen Maksimum 1,0 mg/kg 
Sumber: Departemen perindustrian RI, 1990 
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I.2.6. Air 

Air dibutuhkan dalam pembuatan soft candy karena air berfungsi untuk 

melarutkan bahan-bahan yang digunakan seperti gula, sirup glukosa, thickening 

agent, serta bahan-bahan tambahan lain sehingga terdispersi merata dalam permen 

yang dihasilkan (Badan Standarisasi Nasional, 2006). 

Air yang digunakan berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Air 

tersebut sebelum digunakan di-treatment terlebih dahulu sehingga kualitas air yang 

digunakan benar-benar bersih. Air yang telah di-treatment akan digunakan untuk 

semua proses produksi, serta sanitasi mesin dan peralatan proses. Pengujian mutu air 

dilakukan oleh quality control. Mutu air yang diharapkan harus memenuhi standar 

mutu air minum pada Tabel I. 5.  

Tabel I. 5 Persyaratan Mutu Air Minum (SNI 01-3553-2006) 

Kriteria Uji Persyaratan 

Keadaan:  

Bau Tidak berbau 

Rasa  

Warna  

Normal 

Maksimum 5 

pH 6,0-8,5 

Kekeruhan Maksimum 1,5 NTU 

Zat terlarut Maksimum 500 mg/L 

Zat organic (angka KMnO4) Maksimum 1,0 mg/L 

Nitrat (sebagai NO3) Maksimum 45 mg/L 

Nitrit (sebagai NO2) Maksimum 0,005 mg/L 

Amonium (NH4) Maksimum 0,15 mg/L 

Sulfat (SO4) Maksimum 200 mg/L 

Klorida (Cl) Maksimum 250 mg/L 

Fluorida (F) Maksimum 1 mg/L 

Sianida (CN) Maksimum 0,05 mg/L 

Besi (Fe) Maksimum 0,1 mg/L 

Klor bebas (C12) Maksimum 0,1 mg/L 

Selenium (Se) Maksimum 0,01 mg/L 

Cemaran logam:  

Timbal (Pb) Maksimum 0,005 mg/kg 

Tembaga (Cu) Maksimum 0,5 mg/kg 

Kadmium (Cd) Maksimum 0,003 mg/kg 

Raksa (Hg) Maksimum 0,001 mg/kg 

Perak (Ag) - 

Kobalt (Co) - 

Cemaran arsen Maksimum 0,01 mg/L 
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Lanjutan Tabel I. 5 Persyaratan Mutu Air Minum (SNI 01-3553-2006) 

Kriteria Uji Persyaratan 

Cemaran mikroba  

Angka lempeng total awal Maksimum 1,0x10
2
 koloni/mL 

Angka lempeng total akhir Maksimum 1,0x10
5
 koloni/mL 

Bakteri bentuk koli < 2 APM/100 mL 

Salmonella Negatif/100mL 

Pseudomonas aeruginosa Nol 

Keterangan:  NTU = nephelometric turbidity unit 

 APM = angka paling mungkin 

 

I.2.7. Bahan Pengental 

Bahan pengental yang digunakan dalam pembuatan soft candy adalah gum 

arabic. Gum arabic adalah eksudat kering yang didapatkan dari tangkai dan batang 

tanaman Acacia senegal atau Acacia seyal. Eksudat adalah campuran serum, sel atau 

sel yang rusak keluar dari pembuluh darah keluar jaringan. Menurut FAO (1995), 

gum arabic tersusun terutama atas polisakarida dengan berat molekul tinggi dan 

kalsium, magnesium serta garam kalium. Gum arabic dalam pembuatan soft candy 

berguna dalam memberikan kesan chewy yang tahan lama serta untuk menghambat 

proses kristalisasi gula sehingga tekstur permen yang dihasilkan tidak kasar dan 

berpasir (Ranken, dkk, 1997). 

Spesifikasi gum arabic yang diinginkan oleh pabrik adalah sesuai dengan 

spsifikasi mutu yang dikeluarkan oleh FAO (Food and Agriculture Organization), 

yang disajikan pada Tabel I. 6. 

Tabel I. 6 Persyaratan Mutu Gum Arabic 

No. Kriteria Uji Persyaratan 

1. Identifikasi  

 Kelarutan 

Warna  

 

Rasa 

Maks 55% (b/v) 

Top Quality: Tidak Berwarna 

Average Quality: Putih Pucat 

Tidak ada rasa 

 Rotasi optik Gum dari A. senegal: levorotary 

Gum dari A. seyal: dekstrorotari 

2. Kemurnian   

 Total abu < 4% 

 Abu tidak larut dalam asam < 0,5% 

 Senyawa tidak larut asam  < 1% 

 Arsen < 3mg/kg 

 Pati atau dekstrin Lolos uji 
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Lanjutan Tabel I. 6 Persyaratan Mutu Gum Arabic 

No. Kriteria Uji Persyaratan 

3. Mikrobiologis   

 Salmonella sp. Negatif 

 E.coli Negatif dalam 1 gram 

Sumber : FAO (1995) 

 

I.2.8. Pewarna 

 Pewarna makanan ditambahkan dalam soft candy untuk memberikan 

penampilan yang menarik pada produk akhir. Pemilihan jenis pewarna makanan 

disesuaikan dengan aroma buah-buahan dari Essence sehingga menimbulkan kesan 

sesuai dengan jenis buah tertentu. Contohnya, warna kuning menimbulkan kesan rasa 

nenas dan warna merah menimbulkan kesan rasa strawberry. 

Pewarna sintetik sebelum dapat digunakan sebagai zat pewarna makanan 

harus melalui berbagai pengujian keamanan (food safety). Zat warna yang telah 

diijinkan penggunaannya disebut dengan certified color. Penggunaan pewarna yang 

diijinkan oleh badan yang berwenang umumnya adalah 100 mg/kg.  

Pewarna yang ditambahkan berbeda-beda tergantung pada warna soft candy 

yang diharapkan dan disesuaikan dengan warna buah yang menjadi rasa soft candy 

tersebut. Zat warna yang dapat digunakan seperti Tatrazine Cl 19140 untuk pewarna 

kuning (rasa nenas) dan Ponceau 4R Cl 16290 (rasa strawberry) (Lanchasire, 2011). 

Batasan penggunaan pewarna tersebut sebesar 200 mg/kg (SNI 01-0222-1995) 

(Ningsih, 2006). 

 

1.2.9. Perasa senyawa Flavor/Essence  

Essence merupakan salah satu bahan tambahan makanan yang berfungsi 

memberikan atau mempertegas aroma tertentu pada makanan. Kekuatan flavor yang 

diberikan oleh Essence relatif kuat sehingga penggunaannya relatif sedikit.  

Senyawa flavor yang umum digunakan adalah senyawa ester yang dalam 

jumlah kecil telah dapat menimbulkan aroma yang baik. Senyawa-senyawa ester 

tertentu (flavormatik) mempunyai aroma yang menyerupai aroma buah-buahan 

misalnya amil asetat menyerupai aroma pisang, vanillin memberi aroma seperti 

ekstrak vanili, dan amil kaproat mempunyai aroma seperti apel dan nenas. 

Penggunaan senyawa flavor pada bahan pangan tidak diijinkan melebihi 300 ppm 
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(SNI 01-0222-1995). Spesifikasi mutu senyawa flavor yang diinginkan adalah 

memiliki kemurnian tinggi, stabil selama proses penyimpanan, dan sesuai dengan 

aroma buah yang diinginkan (DeMan, 1997).  

 

I.2.10. Susu Skim  

Susu skim adalah bagian susu yang tertinggal sesudah krim diambil sebagian 

atau seluruhnya. Susu skim mengandung semua zat makanan susu, sedikit lemak dan 

vitamin yang larut dalam lemak. Susu skim seringkali disebut sebagai susu bubuk tak 

berlemak yang banyak mengandung protein dan kadar air sebesar 3%. Penggunaanya 

dalam pengolahan pangan dapat berfungsi sebagai penstabil emulsi, pengikat air, 

koagulasi, dan lain-lain. Susu kering tanpa lemak ini mempunyai kemampuan untuk 

mengemulsikan lemak yang terbatas, karena kasein yang dimilikinya berkombinasi 

dengan sejumlah kalsium (Ca), sehingga tidak mudah larut dalam air. Kelarutan 

kasein dalam air dan kapasitas emulsifikasi akan meningkat (Soeparno, 1998). 

Komposisi susu skim dapat dilihat pada Tabel I. 7. 

Tabel I. 7 Komposisi Kandungan Susu Skim 

komponen Berat (%) 

Protein 36,81 

Laktosa 52 

Air 3,19 

Abu 8 

 

I.2.11. Sirup Glukosa 

 Sirup glukosa digunakan dalam pembuatan candy untuk mengatur tingkat dan 

kecepatan proses kristalisasi sesuai dengan keinginan. Apabila hanya larutan gula 

saja yang digunakan, akan sangat cepat pembentukan kristal pada saat penurunan 

suhu larutan. Perbandingan jumlah sirup glukosa dan sukrosa yang digunakan dalam 

pembuatan permen sangat menentukan tekstur yang terbentuk. Campuran glukosa 

dan sukrosa dapat membuat tekstur yang dihasilkan lebih liat, tetapi kekerasannya 

cenderung menurun. Mengatur perbandingan antara gula dan sirup glukosa 

merupakan perpaduan ilmiah dan seni yang sangat menarik, untuk mendapatkan 

tekstur akhir yang diinginkan. Perlu perbandingan yang khas dan tepat untuk kedua 

bahan utama ini.  
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I.3. Kegunaan dan Keunggulan Produk  

Soft candy yoghurt merupakan inovasi baru di industri pangan, yaitu berupa 

camilan yang menyehatkan kesehatan tubuh. Dikarenakan sibuknya menjalankan 

pekerjaan yang dapat mengganggu asupan makanan dalam tubuh, diperlukan produk 

makanan ringan biasa disebut camilan yang dapat menjaga asupan tubuh yang 

bersifat menyegarkan dan menyehatkan. Permen dapat menghilangkan stres serta 

mual bila mengkonsumsinya. Soft candy yoghurt merupakan camilan yang 

menyehatkan dan mudah dibawa berpergian. 

Soft candy yoghurt merupakan permen empuk dengan keunggulan dapat 

dikunyah, ternyata mengunyah memiliki manfaat yaitu (Nyata, 2013): 

 Mengencangkan kulit wajah 

Mengunyah seperti melakukan senam wajah untuk melatih elasitas kulit dan 

peredaran darah di wajah. Otot rahang akan bergerak kemudian akan berlanjut 

pada gerakan mulut dan bibir, hingga dapat menyebabkan kulit wajah juga akan 

lebih kencang. 

 Menambah konsentrasi 

Mengunyah akan membuat peredaran darah menjadi lebih lancar, sehingga 

asupan oksigen ke otak pun akan meningkat dan meningkatkan konsentrasi. 

 Tingkat kekuatan otak 

Kebiasaan mengunyah dapat menstimulasi beberapa daerah di otak. Kondisi ini 

dapat mengurangi stres, serta lebih mudah menyerap dan menyimpan informasi 

di otak lebih lama. 

 Meredakan stres 

Mengunyah dapat membuat kadar hormon kortisol sebagai penyebab stres dalam 

ludah akan berkurang. 

Selain itu fungsi yoghurt sendiri dapat diketahui memiliki 10 kegunaan 

(Healthdetik, 2013): 

 Menjaga tulang tetap sehat 

 Mudah dicerna 

 Mengandung bakteri baik 

 Membantu menurunkan tekanan darah tinggi 

 Baik untuk kesehatan kulit 
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 Mengandung berbagai jenis vitamin 

 Meningkatkan kekebalan tubuh 

 Mengurangi risiko infeksi jamur 

 Meningkatkan kesehatan usus 

 Membantu menurunkan berat badan 

 

I.4. Ketersediaan Bahan Baku dan Analisis Pasar 

Pembuatan soft candy yoghurt dari biji asam didasarkan pada ketersediaan 

bahan baku. 

I.4.1. Ketersediaan Berdasarkan Bahan Baku 

Dalam perencanaan pabrik ini, biji asam jawa sebagai bahan baku dalam 

produksi soft candy yoghurt diperoleh dari Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Timur 

Tengah Selatan (TTS). Produksi biji asam yang terletak di TTS melimpah, dimana 

dapat menghasilkan sekitar 2000 ton setiap tahunnya. Produksi buah asam memiliki 

masa panen, buah asam akan matang pada bulan Agustus hingga Oktober. Pohon 

asam jawa terletak di dalam hutan dan tidak punya pemilik, siapa saja bebas memetik 

ataupun memungut buahnya yang jatuh ke tanah. Oleh karena itu, dalam prarencana 

pabrik harus diperhitungkan bahan baku yang harus disimpan.dalam gudang 

penyimpanan bahan baku. Biji asam yang didatangkan dari pengepul memiliki kadar 

air sekitar 11%, dimana kadar sebesar itu biji asam dapat disimpan dengan tempat 

yang tidak lembab, tertutup, dan terhindar dari udara yang masuk (Coronel, 1991). 

Selama ini buah asam jawa diolah masyarakat menjadi asam kawak, dengan 

besar produksi asam kawak mencapai 2.000-3.000 ton pertahun. Biji asam yang 

terletak di NTT dimanfaatkan sebagai pangan ternak dan akan mulai diolah untuk 

menjadi tepung biji asam. Pemanfaatan biji asam sebagai pangan ternak masih belum 

optimal, sedangkan pemanfaatan biji asam untuk tepung biji asam masih berupa 

usulan yang diajukan dan belum diaplikasikan (Balittri, 2011). 

 

I.4.2. Analisis Pasar 

Produk soft candy yoghurt berpotensi untuk dikembangkan dan bersaing 

dengan produk-produk industri pangan lain di Indonesia. Soft candy yoghurt 

memiliki nilai gizi yang setara dengan yoghurt yang beredar di pasaran. Masyarakat 
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akan lebih mudah mengkonsumsi yoghurt karena inovasi yang menjadikan yoghurt 

menjadi permen empuk (soft candy). Pada umumnya pembuatan yoghurt 

menggunakan susu sapi, tetapi dalam pembuatan yoghurt pada prarencana pabrik ini 

dilakukan inovasi pada bahan baku dengan menggunakan biji asam jawa. Biji asam 

jawa belum banyak dimanfaatkan untuk suatu produk dalam bidang industri pangan, 

berbeda dengan daging buah asam jawa yang sering digunakan sebagai pembuatan 

manisan, ataupun bahan tambahan masakan khas Indonesia. Data BPS (Badan Pusat 

Statistik) mengenai produksi asam jawa di Indonesia mengalami kenaikan 

pertahunnya dari tahun 2007 hingga 2012, dimana sebagian besar produksi asam 

jawa terdapat di NTT. Jumlah produksi asam jawa disajikan dalam Tabel I. 8. 

Tabel I. 8 Jumlah Produksi Asam Jawa pada Tahun 2007-2012 

Tahun 
Jumlah produksi asam 

jawa di NTT (kg) 

Buah asam jawa 80% dari total produksi di 

NTT (kg) yang terdapat di TTS 

2007 6.920.138 5.536.110,412 

2008 7.333.086 5.866.468,451 

2009 8.339.204 6.671.363,578 

2010 9.104.039 7.283.231,137 

2011 9.898.499 7.918.798,843 

2012 10.295.394 8.236.314,922 

Sumber : BPS (2013) 

Tabel I. 9 Massa Biji Asam* 

Tahun 
Biji Asam (25,5% dari 

buah asam, kg)* 

Berat Kulit Biji Asam (7,84% 

dari Biji Asam, kg)* 

Berat Daging 

Biji Asam 

2007 1.411.708,15 110.722,21 1.300.985,94 

2008 1.495.949,54 117.329,38 1.378.620,17 

2009 1.701.197,62 133.427,26 1.567.770,35 

2010 1.857.223,96 145.664,62 1.711.559,33 

2011 2.019.293,80 158.375,98 1.860.917,81 

2012 2.100.260,38 164.726,30 1.935.534,07 

Keterangan (*) : Berdasarkan percobaan pendahuluan 

 

Dengan melinearisasikan data produksi biji asam pada tahun 2007 hingga 2012 

yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), data regresi linear y ax b  , 

dimana 413.092,4857a  dan -825.174.322,9151b   sehingga diperoleh persamaan 

413.092,4857 825.174.322,9151y x  dan R
2 

= 0,9866. Dengan demikian pada 

tahun 2016 dapat diprediksikan produksi daging biji asam sekitar 2.368.509,73 kg = 
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2.368,5097 Ton. Data peningkatan produksi biji asam pada tahun 2013 hingga 2016 

di sajikan pada Tabel I. 10. 

Tabel I. 10 Jumlah Produksi Asam Jawa pada Tahun 2013-2016 

Tahun 
Jumlah produksi asam 

jawa di NTT (kg) 

Buah asam jawa 80% dari total produksi di 

NTT (kg) yang terdapat di TTS 

2013 10.763.657 8.610.925,600 

2014 11.182.128 8.945.702,591 

2015 11.906.053 9.524.842,056 

2016 12.598.456 10.078.764,800 

Tabel I. 11 Massa Biji Asam* 

Tahun 
Biji Asam (25,5% dari 

buah asam, kg)* 

Berat Kulit Biji Asam 

(7,84% dari Biji Asam, kg)* 

Berat Daging 

Biji Asam 

2013 2.195.786,03 172.218,51 2.023.567,52 

2014 2.281.154,11 178.914,05 2.102.240,06 

2015 2.428.834,81 190.496,85 2.238.337,96 

2016 2.570.085,02 201.575,30 2.368.509,73 

Keterangan (*) : Berdasarkan percobaan pendahuluan 

 

Dapat diperkirakan kapasitas produksi yang didasarkan pada bahan baku 

sekitar 2000-2500 Ton/tahun. Kabupaten TTS memanfaatkan biji asam jawa sebagai 

pangan ternak dan mungkin diaplikasikan pembuatan tepung, sehingga asumsi 50% 

dari kapasitas berat biji asam jawa akan digunakan Kabupaten TTS. (Patrickseko, 

2008) 

Kapasitas tepung + pangan ternak = 50 % × kapasitas berat biji asam 

 = 50 % × 2.570,0850 Ton/tahun 

 = 1.285,0425 Ton/tahun 

Sisa kapasitas produksi yang dapat digunakan untuk permen soft candy yoghurt 

yaitu sebesar 1.285,0425 Ton/tahun dikurangi massa kulit biji asam sebesar 100,7876 

Ton/tahun sehingga diperoleh berat daging biji asam 1.184,2549 Ton/tahun. 

Tabel I. 12 Data Penduduk Indonesia (1970 – 2010) Usia 5-60 tahun 

 

 

 

 

  

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010) 

Tahun Jumlah penduduk Indonesia dengan usia 5-60 tahun 

1970 151.571.262 

1980 179.853.331 

1990 211.741.979 

2000 238.627.628 

2010 270.004.359 
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Data-data jumlah penduduk Indonesia dengan usia 5-60 tahun disajikan pada 

Tabel I. 12. Dengan melienarisasikan data jumlah penduduk Indonesia dengan usia 

5-60 tahun yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), diperoleh persamaan 

2.956.404,91 5.672.886.059,59y x   dan R
2
 = 0,9994. Dengan demikian pada 

tahun 2016 diprediksi jumlah penduduk Indonesia dengan usia 5-60 tahun sekitar 

287.226.238 orang. Pertimbangan mengenai sasaran distribusi permen soft candy 

yaitu umur berkisar 5-60 tahun. Dari data BPS jumlah penduduk yang berada di 

pulau Jawa, dan Bali sebesar 45% dari jumlah penduduk di Indonesia, sehingga 

jumlah penduduk Indonesia di pulau Jawa, dan Bali yang berusia 5-60 tahun adalah 

sebesar: 

Jumlah penduduk = 45% × Jumlah penduduk Indonesia 

 =  45% × 287.226.238 orang 

 =  129.251.807 orang 

Dengan persentase 68% penyuka soft candy, dapat diperkirakan pembeli 

permen soft candy yoghurt nantinya sebesar: 

Pembeli Soft candy  = 129.251.807 orang × 68% peminat soft candy 

  = 87.891.229 orang  

Pembelian permen  dalam 1 tahun = 216 permen kecil/orang × 87.891.229 orang 

   = 18.984.505.427 permen kecil   

Apabila setiap tahun pabrik soft candy yoghurt dari daging biji asam dapat 

menghasilkan 3.096.483.255 permen kecil soft candy yoghurt. Dengan rincian: 

Dalam 1 batch menggunakan 3.947,5162 kg daging biji asam akan menghasilkan 

30.964,8326 kg adonan permen soft candy yoghurt per hari. 

Pencetakan 1 bungkus kecil  = berat adonan permen soft candy yoghurt / 3 gram 

 = 30.964,8326 kg / 3 gram/permen kecil 

 = 30.964.832,6 gram / 3 gram/permen kecil 

 = 10.321.610,8512 permen kecil 

 ≈ 10.695.610 permen kecil / hari 

Dalam 1 tahun beroperasi 300 hari  = jumlah permen kecil per hari× 300 hari 

 = 10.321.610,8512 × 300 

 = 3.096.483.255 permen kecil 
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Maka, prarencana pabrik soft candy yoghurt dalam satu tahunnya hanya dapat 

mencakup kebutuhan masyarakat di Pulau Jawa, dan Bali sebesar: 

Kebutuhan masyarakat  = kapasitas produksi pabrik
 100%
kebutuhan masyarakat - kapasitas produksi pabrik

  

 = 
3.096.483.255

 100%
18.984.505.427 - 3.096.483.255

  

 = 
3.096.483.255

 100% 19,49%
15.888.022.172

   

Produk soft candy yoghurt hanya dapat memenuhi 19,49% kebutuhan masyarakat di 

Pulau Jawa, dan Bali dengan mempertimbangkan keberadaan kompetitor produsen 

soft candy lain seperti produsen fruitella, kino, sugus dll. 


