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Abstract 
 

This study aims was to obtain the formula of angkak ginger milk candy and to analize the 
sensory profiles. This research was conducted at the Laboratory of Engineering and Food 
Analysis, Faculty of Engineering, Universitas Negeri Jakarta, on Jan-July 2016. The study was 
conducted in three steps: 1). Processing   ginger powder, 2). Processing angkak powder, 3). 
Formulation and analysis of hedonic quality of angkak ginger milk candy. The sensory test was 
performed by trained panelists. The hedonic quality profile of angkak ginger milk candy  F3, F4 
and F5 formula was analized. Angkak ginger milk candy  had a red color to red to purple colour, 
less spicy sweet taste and  sweet-spicy taste, weak to strong angkak flavour and less chewy    
and very chewy texture. 

 
Keywords: milk candy, red ginger, angkak. 

PENDAHULUAN 
 Permen susu adalah permen berbahan 

dari susu yang mempunyai tekstur yang 
lunak, dapat digigit dan tidak lengket di gigi 
sewaktu dikunyah. Produk permen susu yang 
saat ini beredar di pasaran secara luas 
berwarna putih saja atau coklat karamel. 
Modifikasi terhadap produk permen susu 
relatif belum banyak dilakukan. Jahe 
merupakan salah satu rempah yang banyak 
dimanfaatkan sebagai campuran pada 
pengolahan produk pangan. Rasa pedas jahe 
yang disebabkan  oleh jahe cukup dominan 
dan disebabkan oleh senyawa keton 
zingeron. Kandungan minyak atsiri dan 
oleoresin yang cukup tinggi pada rimpang 
jahe merah menyebabkan jahe merah 
memiliki peranan penting dalan dunia 
pengobatan, baik pengobatan tradisional 
maupun untuk skala industri dengan 
memanfaatkan kemajuan teknologi. Angkak 
atau red fermented rice, juga dikenal di Cina 
sebagai hung-chu atau hong-qu. Angkak 
adalah hasil fermentasi beras dengan 
menggunakan kapang merah (Monascus 
pusrpureus). Fungsi dari monascus 
purpureus selama fermentasi angkak adalah 
untuk menghasilkan warna merah yang terdiri 

dari monaskorubin dan pigmen kuning 
monasko-flavin dalam beras yang direndam.  

Kemampuan angkak atau ekstraknya 
dalam meningkatkan cita rasa makanan 
dimungkinkan terkait dengan kandungan oligo 
peptidanya. Senyawa ini kemungkinan 
dihasilkan selama proses fermentasi melalui 
proses hidrolisis sebagian kandungan protein 
dalam beras oleh enzim-enzim protease yang 
disekresi oleh kapang monascus (Tisnadjaja, 
2006). Keunggulan lain dari penggunaan 
angkak adalah pigmen yang dihasilkan dapat 
larut dalam air, warna yang dihasilkan dapat 
bercampur dengan pigmen lain serta aman 
untuk dikonsumsi (Atma, 2015). Penelitian ini 
bertujuan untuk mendapatkan formula 
permen susu jahe dengan menggunakan 
angkak dan menganalisis kualitas sensori dari 
permen susu jahe angkak. 
  
METODE PENELITIAN 
 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium 
Rekayasa dan Analisis Boga, Fakultas 
Teknik, Universitas Negeri Jakarta. Pengujian 
mutu hedonik dilakukan oleh panelis terlatih 
di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Program 
Studi Tata Boga. Penelitian formulasi permen 
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susu angkak rasa jahe dilakukan 
menggunakan metode eksperimen, 
pengambilan data dan uji mutu hedonik 
sesuai prosedur (Alsuhendra dan Ridawati, 
2006) 
 
Tabel 1. Rancangan penilaian mutu hedonik 

permen susu angkak rasa jahe.   

Aspek 
penilaian 

Formula  

I II III 

Warna     
Rasa     
Aroma     
Tekstur     

 
Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian 
ini terdiri dari bahan untuk pembuatan 
permen susu angkak rasa jahe, yang terdiri 
dari jahe bubuk, angkak bubuk, mentega 
putih, susu bubuk, dan susu kental manis. 
Formula dasar permen susu dapat dilihat 
pada Tabel 2. 
 
Tabel 3.  Formula Permen Susu Sari dan 
Bubuk Jahe   

Formula F 1 F2 

 (%) (%) 

Susu kental 
manis 

55 55 

Susu bubuk 45 45 

Total  100 100 

Gelatin 10 10 
Air panas 10 10 
Mentega putih 8 8 
Jahe bubuk  5 0 
Sari jahe 0 15 

 
 
Tabel 4    Formula Permen Susu Angkak 
Rasa Jahe  

Formula F3 F4 F5 

(%) (%) (%) 

Susu kental 
manis 

55 55 55 

Susu bubuk 45 45 45 

Total  100 100 100 

Gelatin 10 10 10 
Air panas 10 10 10 
Mentega putih 8 8 8 
Jahe bubuk 2,5 2,5 2,5 

Angkak bubuk 1,0 1,5 2,0 
               

 

Gambar  1. Diagram Alur Pembuatan Permen 
Susu Angkak Rasa Jahe 

                   
PEMBAHASAN 
 
 Permen susu  rasa jahe diformulasi 
menggunakan jahe bubuk (F1) dan sari jahe 
(F2). Penggunaan angkak bubuk 
menghasilkan permen susu dengan tekstur 
kenyal, warna kuning kecoklatan, rasa manis 
dan pedas, serta beraroma susu dan jahe 
(Gambar 2). Permen susu dengan 
penambahan sari jahe memiliki tekstur sangat 
lunak dan tidak menyerupai permen, warna 
kuning, muda, rasa manis sedikit pedas dan 
aroma susu jahe. Penggunaan sari jahe 
mengakibatkan tekstur permen tidak kenyal, 
sehingga formula yang dilanjutkan adalah 
formula F1. Selanjutnya dilakukan formulasi 
penambahan bubuk angkak untuk 
memberikan warna pada permen susu rasa 
jahe. 
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Gambar 2.  Permen susu dengan 

penambahan jahe bubuk 

Penambahan angkak bubuk 
memberikan warna merah yang bervariasi 
pada permen susu. Permen susu rasa jahe 
penambahan angkak bubuk dengan 
persentase 1%, 1,5% dan 2% memiliki warna 
merah keunguan, merah marun, merah, 
merah muda, hingga merah pucat (Gambar 
3). 

 
   

 
 
 
 
 
 

Gambar 3.  Permen susu angkak dengan 

penambahan jahe bubuk 

 

Gambar 4. Aspek Warna Permen Susu 
Angkak Rasa Jahe  

Permen susu angkak rasa jahe formula 
F3 memiliki warna merah dan merah pucat 
dinyatakan berturut-turut oleh 3 dan 2 panelis 
terlatih, sedangkan permen susu jahe formula 
F4 memiliki warna merah, merah marun dan 
merah muda yang dinyatakan oleh 2, 2 dan 1 

panelis. Formula permen susu angkak F3 
memiliki warna merah keunguan (2 panelis), 
merah marun (2 panelis) hingga merah (1 
panelis) (Gambar 4).    
 Angkak memiliki pigmen warna yang 
mengubah warna permen susu. Semakin 
besar konsentrasi angkak yang digunakan 
maka intensitas warna merah permen yang 
dihasilkan juga akan semakin tinggi. Hal ini 
disebabkan oleh pigmen merah dari angkak 
yang juga semakin tinggi dengan bertambah 
konsentrasinya. Seperti diketahui bahwa 
angkak adalah hasil fermentasi beras dengan 
menggunakan kapang merah (Monascus 
pusrpureus). Fungsi dari monascus 
purpureus selama fermentasi angkak adalah 
untuk menghasilkan warna merah yang terdiri 
dari monaskorubin dan pigmen kuning 
monasko-flavin dalam beras yang direndam 
(Tisnadjaja, 2006). 
  
 

 
Gambar 5. Aspek Rasa Permen Susu Angkak 

Rasa Jahe  
   

Rasa permen susu angkak rasa jahe 
secara umum adalah manis pedas, manis 
agak pedas, agak manis dan pedas, agak 
manis sedikit pedas dan kurang manis dan 
pedas. Permen formula F3 memiliki rasa agak 
manis pedas (3 panelis) dan manis agak 
pedas (2 panelis). Permen formula F4 
memiliki rasa agak manis sedikit pedas (3 
panelis) dan manis agak pedas (2 panelis). 
Sedangkan permen formula F5 memiliki rasa 
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agak manis sedikit pedas (2 panelis), manis 
agak pedas (2 panelis) dan manis pedas (1 
panelis) (Gambar 5). Rasa manis permen 
susu diperoleh dari kandungan gula yang 
terdapat pada susu kental manis dan rasa 
pedas dari bubuk jahe yang digunakan. 
Rimpang jahe mengandung vitamin, asam 
organik, oleoresin (gingerin) dan minyak atsiri 
(zingeron, zingerol, zingeberol, dan 
zingiberin). Kandungan senyawa volatil pada 
jahe menyebabkan jahe memiliki rasa pedas 
yang khas dan menyegarkan, sehingga jahe 
sering digunakan sebagai bahan pemberi 
rasa pada produk makanan olahan. 

Hasil uji mutu hedonik terhadap aroma 
permen susu angkak rasa jahe (Gambar 6) 
adalah aroma angkak kuat pada permen 
formula F5 (1 panelis), agak kuat pada 
permen formula F5 dan F4 (masing-masing 1 
panelis),  kurang kuat dinyatakan oleh 2 
panelis untuk permen F4,   1 panelis untuk 
permen F3 dan F5. Aroma angkak lemah 
dinyatakan oleh panelis untuk permen 
formula F3 (3 panelis), F4 (2 panelis) dan F5 
(2 panelis).   

 Aroma angkak atau cita rasa angkak 
timbul dimungkinkan terkait dengan 
kandungan oligopeptida yang terdapat pada 
angkak. Senyawa ini kemungkinan dihasilkan 
selama proses fermentasi melalui proses 
hidrolisis sebagian kandungan protein dalam 
beras oleh enzim-enzim protease yang 
disekresi oleh kapang monascus (Tisnadjaja, 
2006)    

 

Gambar 6. Aspek Aroma Permen Susu 
Angkak Rasa Jahe  

 
Aspek tekstur dari permen susu angkak rasa 
jahe adalah dari sangat kenyal  hingga 
kurang kenyal.  Permen susu dengan formula 
F4 dan F5 umumnya memiliki tekstur lebih 
kenyal dibandingkan F3,  terlihat pada 
Gambar 7.  Kekenyalan tekstur dari permen 
susu diperoleh dari pemanasan susu kental 
manis yang mengandung gula dan 
penambahan gelatin. Warna yang mengkilap 
serta tekstur yang tidak lengket dihasilkan 
dari penggunaan mentega putih sebanyak 8% 
dari berat bahan utama.   

Gelatin adalah suatu produk yang 
diperoleh dari hidrolisis parsial kolagen yang 
berasal dari kulit, jaringan ikat dan tulang 
hewan. Gelatin digunakan untuk memberikan 
tekstur kenyal pada produk.   (Koswara, 
2009). Gelatin merupakan salah satu jenis 
bahan tambahan pangan yang aman untuk 
digunakan (Effendi, 2009).  
 

 
Gambar 7. Aspek Tekstur Permen Susu 

Angkak Rasa Jahe  
 
KESIMPULAN 

 Formula permen susu angkak rasa 
jahe terdiri dari susu kental manis 55%, susu 
bubuk 45%, gelatin 10% air panas 10%, 
mentega putih 8%, jahe bubuk 2,5%, angkak 
bubuk 1% (F3), 1,5% (F4) dan 2,0% (F5). 
Permen susu angkak rasa jahe memiliki 
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warna merah hingga merah keunguan, rasa 
manis pedas hingga kurang manis dan 
pedas, aroma angkak lemah hingga kuat dan 
tekstur permen kurang kenyal hingga sangat 
kenyal.  
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