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ABSTRACT 

 
Analisis proksimat dilakukan untuk semua formulasi permen coklat yang disubstitusi dengan VCO dengan 

taraf 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan mutu daya saing produk pangan 

berbasis cokelat dengan substitusi VCO pada beberapa konsentrasi yang berbeda dan ketersediaan teknologi 

pengolahan permen cokelat dengan VCO untuk industri kecil. Data perlakuan dengan dua kali ulangan disajikan 

secara deskriptif berdasarkan data hasil pengamatan terhadap parameter pengujian. Produk permen cokelat yang 

dihasilkan kemudian dianalisis secara fisiko kimia, meliputi pengujian kadar lemak, kadar protein, kadar serat dan 

kadar karbohidrat. Hasil analisis proksimat menunjukan permen coklat dengan substitusi VCO 20% memiliki 

kandungan protein (3,8%), lemak (41,84%), kadar serat (41,84%) paling tinggi dibandingkan dengan substitusi VCO 

dengan konsentrasi 0,10%, 30%, 40% dan 50%, serta kandungan karbohidrat tertinggi pada konsentrasi VCO 50%. 

Uji stabilitas permen cokelat yang dihasilkan selama 21 hari pada suhu ruang tidak menyebabkan terjadinya fat 

blooming. Hasil Analisis menunjukkan adanya peningkatan mutu permen cokelat yang disubstitusi dengan VCO 

dibanding permen coklat tanpa substitusi VCO dan teknologi pengolahan permen coklat substitusi VCO dengan 

konsentrasi 20% dapat didiseminasikan ke berbagai industri kecil. 
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PENDAHULUAN 

 

 
Produk kakao yang umum dikenal 

masyarakat adalah permen coklat (cocoa candy). 

Permen coklat termasuk jenis makanan ringan 

yang jenisnya sangat beragam. Produk kakao yang 

sangat populer lainnya adalah berbagai jenis 

makanan dan es krim (ice cream), bubuk coklat 

(cocoa powder) juga dapat digunakan sebagai 

bahan pembuat kue dan pengoles roti, disamping 

itu ada produk setengah jadi yaitu lemak coklat 

(cocoa butter) yang digunakan oleh industri 

farmasi dan industri kosmetika (bahan pembuat 

lipstik) (Anonimus, 2004). 

Kakao mengandung anti oksidan yaitu 

fenol dan plafonoid yang mampu menangkap 

radikal bebas dalam tubuh karena coklat juga 

mengandung beberapa vitamin yang berguna bagi 

tubuh seperti vitamin A, vit B1, vit C, vit D dan vit 

E. Selain itu coklat juga mengandung zat maupun 

nutrisi yang penting untuk tubuh seperti zat besi, 

kalium dan kalsium, kakao merupakan sumber 

magnesium alami tertinggi. Lemak cokelat atau 

cocoa fat atau disebut juga cocoa butter 

mempunyai warna putih kekuningan dan berbau 

khas coklat. Lemak cokelat dikeluarkan dari pasta 

cokelat dengan cara dikempa atau dipres. 

Komposisi lemak cokelat terdiri dari asam lemak 

jenuh stearat (33,2%), palmitat (25,4%), dan asam 

lemak tak jenuh oleat (32,6%) yang tertinggi 

(Hilda, 2010). 

Demikian juga dengan Virgin Coconut Oil 

(VCO) merupakan produk olahan kelapa yang 

berupa minyak disertai dengan proses pengolahan 

terkontrol, proses pengolahannya memodifikasi 

sebagian cara tradisional dan mudah dilakukan 

oleh petani kelapa di pedesaan (Rindengan dan 

Hengki, 2005). VCO mengandung asam lemak 

rantai sedang (medium chain fatty acids, MCFA) 

yang mudah diurai dalam tubuh. Beberapa asam 

lemak rantai sedang yang terkandung di dalam 

VCO yaitu asam Kaprilat (C8) 5-10%, asam 

Kaprat (C 10) 4,5-8%, dan asam laurat (C 12) 43-

53%. Kandungan asam lemak rantai sedang ini 
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yang sangat berperan dalam menjaga kesehatan 

dan menghalau berbagai serangan maut. Asam 

laurat misalnya, didalam tubuh akan diubah 

menjadi monolaurin, yaitu sebuah senyawa 

monogliceride yang bersifat antivirus, antibakteri, 

dan antiprotozoa. Sementara asam kaprilat di 

dalam tubuh diubah menjadi monocaprin. Dengan 

kandungan asam lemak rantai sedang tersebut 

dapat menangkal berbagai jenis penyakit 

(Rindengan dan Hengki, 2005). 

Kombinasi konsentrasi VCO dalam 

pembuatan permen cokelat merupakan upaya yang 

dilakukan untuk alternatif metode produksi dengan 

membuat pengganti lemak kakao dari lemak nabati 

lainnya yang bahan bakunya banyak tersedia dan 

harganya terjangkau, mengurangi biaya produksi 

dengan meminimalisir penggunaan lemak kakao 

tanpa mengurangi mutu dan kualitas dari permen 

cokelat yang dihasilkan. Lemak kakao adalah 

formula yang termahal dan terpenting dalam 

pembuatan penyalut pada industri permen coklat 

karena sekitar 29,5% bahan penyusunnya adalah 

lemak (Hilda, 2010). Penelitian ini juga merupakan 

upaya yang dilakukan dalam mengoptimalisasi 

penggunaan alat pembuat permen cokelat yang ada 

di STPP Medan, serta penelitian lanjutan dari Uji 

Organoleptik Produk Permen Cokelat Dengan 

Variasi Penambahan Virgin Coconut Oil (VCO) 

dalam jurnal Agrica Ekstensia, 2017. 

Berdasarkan latar belakang tersebut 

komposisi kimia yang banyak terkandung di dalam 

kedua bahan dasar VCO dan lemak kakao sebagai 

bahan dasar pembuatan permen coklat sangat perlu 

dilakukan pengkajian lebih mendalam mengenai 

analisis proksimat pengujian kadar lemak, kadar 

protein, kadar serat dan kadar karbohidrat. Hal ini 

diperlukan untuk menjadikan produk ini sebagai 

salah satu pangan alternatif. Tujuan penelitian ini 

untuk meningkatkan mutu daya saing produk 

pangan berbasis cokelat dengan substitusi VCO 

pada beberapa konsentrasi yang berbeda dan 

ketersediaan teknologi pengolahan permen cokelat 

dengan VCO untuk industri kecil. 

 

  

METODOLOGI 

 

Tempat dan Waktu 

 

 Penelitian dilaksanakan di Laboratorium 

Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian STPP 

Medan dan untuk analisis proksimat dilakukan di 

Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan, dan 

Laboratorium Pengujian Loka Penelitian Kambing 

Potong – Deli Serdang, bulan September-

Desember 2016. 

 

Bahan dan Alat 

 

Bahan yang digunakan dalam penelitian : 

Biji kakao kering yang terfermentasi, kelapa, 

margarin, susu skim, gula, soya lesitin, kalium 

sorbet. Alat yang digunakan dalam penelitian : 

Peralatan pengolahan sekunder kakao unit 

produksi laboratorium PHP yang terdiri dari Mesin 

penyangrai biji kakao, mesin pemisah kulit biji, 

alat pemasta, penghalus cokelat tipe ball mill, 

mesin concing, mixer, alat-alat gelas, peralatan 

analisa fisik dan kimia 

Analisis proksimat dilakukan untuk semua 

formulasi. Data perlakuan dengan dua kali ulangan 

disajikan secara deskriptif berdasarkan data hasil 

pengamatan terhadap parameter pengujian. 

Persiapan bahan 

a. Menyiapkan Biji Kakao kering terfermentasi  

b. Pembuatan VCO sebagai bahan baku utama 

pembuatan permen cokelat : 

1) Diparut kelapa tua 

2) Diperas kelapa yang sudah diparut dengan 

menambahkan air ( ± 3 liter untuk 10 butir 

kelapa) 

3) Diamkan santan dalam wadah yang 

transparan selama± 30-50 menit 

4) Terbentuk 2 lapisan, konil alias kepala 

santan pada bagian atas dan air dibawah 

5) Kanil diambil dan dipindahkan kewadah 

yang lain. 

6) Kanil di mixer dengan kecepatan penuh 

selama 15 menit 

7) Tempatkan kanil yang sudah di mixer dalam 

stoples transparan diamkan 20-30 jam 

sampai terbentuk 3 lapisan yaitu air, minyak 

dan blondo 

8) Minyak diambil dan disaring dengan kertas 

saring 

Tempatkan minyak dalam botol plastic 

(Rindengan dan Hengki, 2005) 
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Penelitian utama 

Formulasi permen cokelat yang akan dikaji 

dengan penambahan VCO pada konsentrasi yang 

berbeda yaitu 0, 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50% .  

Pembuatan Permen cokelat : 

a. Bahan Baku 

Bahan baku permen cokelat adalah pasta 

dan lemak kakao, VCO (sesuai dengan 5 taraf 

perlakuan 0, 10%, 20%, 30%, 40% dan 50%), gula 

dan susu bubuk, soda kue, lesitin, dan vanilli. 

Formulasi adonan permen cokelat adalah pasta 

cokelat 500 gr, lemak cokelat 550 gr (kombinasi 

perlakuan dengan VCO 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 

50%), susu bubuk 450 gr, gula halus 500 gr, soda 

kue 05 sdm, lesitin, 1 sdm, vanili 1 sdm. 

b. Biji Kakao 

Biji kakao fermentasi yang memenuhi 

syarat mutu fisik, kimiawi dan kebersihan sesuai 

SNI 2323-2008 digunakan sebagai bahan baku 

pengolahan cokelat. (Anonimous, 2012). 

c. Penyangraian 

Penyangraian merupakan tahap awal 

proses produksi makanan dan minuman cokelat 

dan bertujuan untuk membentuk aroma dan 

citarasa khas cokelat dari biji kakao. Penyangraian 

dilakukan pada suhu 115 – 120
o
C selama 20 

sampai 30 menit. Kapasitas alat adalah 1 kg biji 

kakao kering dengan kadar air sekitar 7%. 

d. Pemisahan Kulit Biji 

Biji sangrai dikupas untuk memperoleh 

daging biji (nib) yang digunakan sebagai bahan 

baku cokelat. Kulit biji (shell) diolah menjadi 

pakan ternak dan kompos. 

e. Pemastaan 

Proses penggilingan menyebabkan 

dinding-dinding sel daging biji pecah dan cairan 

lemak keluar dari dalam biji sehingga daging biji 

yang semula padat menjadi cairan kental yang 

disebut pasta kakao. 

f. Pencampuran dan Penghalusan 

Pasta cokelat, lemak, gula dan susu 

dicampur dalam pencampur tipe bola (ball mill) 

sampai membentuk adonan. Untuk mendapatkan 

penampilan mengkilap dan homogen, adonan 

cokelat tersebut perlu ditambah sedikit lesitin. Alat 

ini juga berfungsi sebagai penghalus awal serta 

mengecilkan ukuran partikel adonan yang semula 

300 mikron menjadi 100 mikron.Waktu yang 

diperlukan untuk penghalusan adonan cokelat 

adalah 12-15 jam. Pada suhu 50-55
o
C. 

Perbandingan total berat adonan dengan berat bola 

penghalus adalah 1:2. 

g. Pengoncingan 

Proses koncing ini dilakukan untuk 

menguapkan sisa air dan senyawa penyebab cacat 

citarasa (off-flavor) seperti citarasa asam dari 

dalam adonan cokelat. Suhu koncing diatur antara 

50 – 55
o
C selama 3 jam secara terus-menerus. Saat 

concing ditambahkan soda kue, lesitin, dan vanilli. 

h. Pencetakan (Molding) 

Adonan cokelat siap cetak melewati proses 

kondisioning agar diperoleh hasil cetakan yang 

sempurna. Keluar dari mesin concing adonan 

cokelat masih bersuhu sekitar 48
o
C. Pada tahap ini 

seluruh kristal lemak di dalam adonan masih 

mencair. Setelah itu adonan ditemper hingga suhu 

adonan turun secara perlahan menjadi 33
o
C untuk 

pembentukan kristal lemak yang teratur. Sambil 

dituang ke dalam cetakan, suhu adonan akan terus 

turun sampai 26
o
C. Di dalam cetakan suhu adonan 

akan meningkat kembali mendekati suhu kamar. 

i. Pelepasan Dari Cetakan (Demolding) 

Adonan cokelat dalam cetakan 

dimasukkan dalam lemari pendingin bersuhu 20
o
C 

selama 30 menit agar adonan menjadi beku. 

Adonan padat atau permen cokelat dilepaskan dari 

cetakan dengan cara membalik cetakannya dan 

permen cokelat akan terlepas. (Anonimous, 2013). 

j. Permen Cokelat disimpan dalam stoples 

transparan 

Setelah Penyimpanan selama 21 hari 

dilakukan pengujian stabilitas yaitu fat blooming 

pada permen cokelat yang diteliti. 

 

Analisis Proksimat 

Formulasi permen cokelat kemudian 

dianalisis secara fisiko kimia, meliputi pengujian 

kadar lemak, kadar protein, kadar serat dan kadar 

karbohidrat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kadar Karbohidrat 

Dari hasil pengujian penambahan variasi 

konsentrasi VCO pada permen cokelat 

memberikan kadar karbohidrat yang berbeda pada 

setiap variasi konsentrasi. Dapat dilihat pada 

gambar, dengan pemberian VCO 50 % 

memberikan kadar karbohidrat yang paling tinggi 
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pada permen cokelat yaitu 41,605 mg. Dari grafik 

juga dapat terlihat bahwa semakin tinggi jumlah 

penambahan konsentrasi VCO pada kandungan 

cokelat dapat meningkatkan kadar karbohidrat dari 

permen cokelat. Menurut Setiaji (2006) Daging 

Buah kelapa Tua mengandung karbohidrat 

sebanyak 14,0 gr dari 100 gr bahan, dan bahan 

dasar pembuatan VCO adalah daging buah kelapa. 

Dengan adanya penambahan VCO sebagai 

pengganti lemak kakao tentunya dapat 

meningkatkan nilai karbohidrat pada produk yang 

dihasilkan. 

 
Gambar 1. Kandungan Karbohidrat Permen 

Cokelat dengan Variasi 

Konsentrasi VCO 

 

Kadar Protein 

Dari hasil pengujian dengan berbagai 

variasi konsetrasi VCO memberikan pengaruh 

yang beragam terhadap kadar protein dari permen 

cokelat. Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa 

penambahan VCO dengan konsentrasi 20% 

memberikan kadar protein paling tinggi dari 

permen cokelat yaitu 3,81% sedangkan dengan 

penambahan konsentrasi VCO 40% kadar protein 

permen cokelat paling sedikit yaitu 1,715 %. Kadar 

Protein pada permen cokelat tanpa penambahan 

VCO dan dengan penambahan VCO 20%, 

menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda yaitu 

berkisar 3,5-3,8. Kadar Protein pada permen 

berasal dari bahan lain yang ditambahkan yaitu 

susu, jumlah kandungan protein tepung susu 

berkisar 24,6 gr (Winarno, 1997). 

Kadar Lemak 

Dari hasil penelitian diperoleh kandungan 

lemak tertinggi pada permen cokelat dengan 

penambahan konsentrasi VCO 20% sedangkan 

kandungan lemak terendah ada pada penambahan 

VCO 50%. Dari gambar 3 dapat dilihat bahwa 

dengan penambahan konsentrasi VCO 10% dan 

20% memberikan peningkatan jumlah lemak pada 

permen cokelat. Dengan penambahan konsentrasi 

VCO 30%, 40% dan 50% memperlihatkan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi VCO semakin menurun 

kandungan lemak pada permen cokelat. Lemak 

kakao mengandung asam lemak seperti asam 

miristat 0,1%, asam palimitat 25,4%, asam 

palmitoleat 0,2, asam stearat 33,3 , asam oleat 

32,6, asam linoleat 2,8 dan asam linolenat 0,1. 

Asmawit (2013). Dengan adanya penambahan 

VCO kandungan asam lemak tidak jenuh semakin 

berkurang sebab asam oleat yang dikandung VCO 

hanya berkisar 5-8% (Setiaji, 2006), dibanding 

yang dikandung asam lemak kakao sebesar 32,6%. 

 
Gambar 2. Kandungan Protein Permen Cokelat 

dengan variasi konsentrasi VCO 

 
Gambar 3. Kandungan Lemak Permen Cokelat 

dengan variasi konsentrasi VCO 

 
Gambar 4. Kandungan Serat Permen Cokelat 

dengan variasi konsentrasi VCO 
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Permen Cokelat dengan masing masing 

perlakuan 

 
 

Kadar Serat 

Dari gambar 4 dapat dilihat bahwa 

kandungan serat paling tinggi dari permen cokelat 

dapat dilihat pada penambahan VCO 20% yaitu 

0,94% sedangkan kandungan serat paling rendah 

pada penambahan VCO 50% yaitu 0,62. 

Kandungan serat pada cokelat memang sangat 

rendah, dan menunjukkan nilai yang berada pada 

kisaran 0,6-0,9 %. 

Pengujian Stabilitas Permen Cokelat (Fat 

Bloom) 

Hasil pengamatan permen cokelat selama 

3 minggu (21 hari) yaitu permen coklat yang 

dihasilkan tidak terjadi fat blooming atau tidak 

terbentuknya gumpalan lemak pada permukaan 

permen coklat seperti pada gambar permen cokelat 

dengan masing-asing perlakuan. Setelah melewati 

proses koncing seluruh kristal lemak di dalam 

adonan masih mencair. Setelah itu adonan 

ditempering hingga suhu adonan turun secara 

perlahan menjadi 33
o
C untuk pembentukan kristal 

lemak yang teratur. Sambil dituang ke dalam 

cetakan, suhu adonan akan terus turun sampai 

26
o
C. Tempering akan membentuk kristal cokelat 

yang lebih stabil. Di dalam cetakan suhu adonan 

akan meningkat kembali mendekati suhu kamar 

(Septianti, 2013). 

Tidak adanya fat blooming juga 

disebabkan karena penambahan lesitin yang 

berfungsi sebagai emulsifier. Emulsifier ini 

digunakan untuk mengikat atau menyimpan lemak 

pada cokelat (Minifie, 1999). 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Hasil analisis proksimat menunjukan permen 

coklat dengan substitusi VCO 20% memiliki 

kandungan protein (3,8%), lemak (41,84%), 

kadar serat (41,84%) paling tinggi 

dibandingkan dengan substitusi VCO dengan 

konsentrasi 0, 10%, 30%, 40% dan 50%, 

kandungan karbohidrat tertinggi pada 

konsentrasi VCO 50%. Uji stabilitas permen 

cokelat yang dihasilkan selama 21 hari pada 

suhu ruang tidak menyebabkan terjadinya fat 

blooming. Hasil Analisis menunjukkan adanya 

peningkatan mutu permen cokelat yang 

disubstitusi dengan VCO dibanding dengan 

permen cokelat tanpa VCO sebagai kontrol. 

2. Teknologi pengolahan permen coklat dengan 

substitusi VCO konsentrasi 20% dapat 

didiseminasikan ke berbagai industri kecil. 
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Saran 

Pada penelitian lanjutan hendaknya dapat 

mengkaji pembuatan permen cokelat dengan 

penambahan minyak nabati lainnya selain lemak 

cokelat sebagai diversifikasi bahan pangan 

alternatif. 
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