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ABSTRAK 

 
Kholiq, Abdul. 2011. Pengaruh Pengunaan  Rosella dan Penambahan Gula Pasir 

dengan Konsentrasi yang Berbeda Terhadap Mutu Organoleptik dan Kadar Vitamin 

C Minuman Jelly Rosella ( Hibiscus Sabdarrifa L. ). Skripsi, Jurusan Teknologi Jasa 
dan Produksi, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Ir. Siti 
Fathonah, M.Kes, Pembimbing II : Dra. Wahyuningsih, M.Pd. 
 
Kata kunci : Minuman Jelly, Rosella, Vitamin C 
 
Minuman jelly atau jelly drink merupakan produk yang dibuat dengan bahan utama 
hidrokoloid, yang jika dicampur dengan air akan menghasilkan struktur mudah 
hancur jika disedot. Produk ini mempunyai karakteristik berupa cairan kental tetapi 
masih ada bentuk gel sehingga tidak mudah mengendap dan mudah disedot. Syarat 
minuman jelly adalah mempunyai kandungan pektin, rosella Hibiscus sabdariffa L.) 
mempunyai kandungan pektin yang cukup tinggi yaitu sebesar 3,21%. Kandungan 
vitamin C bunga rosella kering sangat tinggi yaitu 211,2 mg/100g, selain itu bunga 
rosella juga bisa dikonsumsi sebagai obat sehingga rosella layak dijadikan minuman 
jelly yang menyehatkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Pengaruh 
penggunaan rosella dan penambahan gula pasir terhadap kualitas minuman jelly 
rosella dilihat dari tekstur, rasa asam dan rasa manis, (2) Pengaruh penggunaan 
rosella pada penambahan gula pasir 10% terhadap kualitas minuman jelly rosella 
dilihat dari tekstur, rasa asam dan rasa manis, (3) Pengaruh penggunaan rosella pada 
penambahan gula pasir 12% terhadap kualitas minuman jelly rosella dilihat dari 
tekstur, rasa asam dan rasa manis, (4) Pengaruh penambahan gula pasir pada 
penggunaan rosella 35g terhadap kualitas minuman jelly rosella dilihat dari tekstur, 
rasa asam dan rasa manis, (5) Pengaruh penambahan gula pasir pada penggunaan 
rosella 40g terhadap kualitas minuman jelly rosella dilihat dari tekstur, rasa asam dan 
rasa manis, (6) Kandungan vitamin C minuman jelly rosella hasil eksperimen, (7) 
Tingkat kesukaan masyarakat terhadap minuman jelly rosella hasil eksperimen. 

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah rosella merah varietas 
sabdariffa dan gula pasir. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan 
ciri-ciri tertentu atau sifat-sifat dari populasi yang telah diketahui yang disebut 
dengan purposive sampling. Desain eksperimen yang digunakan adalah desain 
faktorial 2 x 2, yaitu variabel A ( penggunaan rosella 35g dan 40g ) dan variabel B ( 
penambahan gula pasir 10% dan 12% ). Metode dan alat pengumpulan data (1) 
penilaian subyektif dengan uji inderawi oleh panelis agak terlatih dan uji kesukaan 
oleh panelis tidak terlatih, (2) Penilaian obyektif dengan uji laboratorium yaitu uji 
kandungan vitamin C dengan metode Titrasi Iodium yang dilaksanakan di 
laboratorium kimia Universitas Negeri Semarang. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis faktorial untuk menguji hipotesis 1 dan uji Tukey untuk 
menguji hipotesis 2 sampai 5 serta analisis rerata untuk menguji tingkat kesukaan 
minuman jelly rosella hasil eksperimen. 
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Hasil penelitian meliputi (1) Tidak ada pengaruh penggunaan rosella dan 
penambahan gula pasir terhadap kualitas minuman jelly rosella dilihat dari tekstur, 
rasa asam dan rasa manis, (2) Ada pengaruh penggunaan rosella pada penambahan 
gula pasir 10% terhadap kualitas minuman jelly rosella dilihat dari tekstur, rasa asam 
kecuali pada aspek rasa manis, (3) Ada pengaruh penggunaan rosella pada 
penambahan gula pasir 12% terhadap kualitas minuman jelly rosella dilihat dari 
tekstur, rasa asam kecuali pada aspek rasa manis, (4) Ada pengaruh penambahan gula 
pasir pada penggunaan rosella 35g terhadap kualitas minuman jelly rosella dilihat dari 
tekstur, rasa asam dan rasa manis, (5) Ada pengaruh penambahan gula pasir pada 
penggunaan rosella 40g terhadap kualitas minuman jelly rosella dilihat dari tekstur, 
rasa asam dan rasa manis. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa kandungan 
vitamin C pada (6) Kandungan vitamin C minuman jelly rosella hasil eksperimen 
berkisar antara 42,24 - 63,36 mg/100g. Kandungan vitamin C tertinggi terdapat pada 
minuman jelly rosella dengan penggunaan rosella 40g dan penambahn gula pasir 10% 
yaitu sebesar 63,36 mg/100g, sedangkan kandungan vitamin C terendah terdapat pada 
minuman jelly rosella dengan penggunaan rosella 35g dan penambahn gula pasir 10% 
yaitu sebesar 42,24 mg/100g, (7) Sampel yang paling disukai masyarakat yaitu 
sampel minuman jelly rosella dengan pengunaan rosella 35g dan penambahan gula 
pasir 10% dengan total rerata 3,9 dengan kriteria disukai. 

Berdasarkan hasil uji rerata inderawi minuman jelly rosella hasil eksperimen 
yang terbaik dan paling disukai masyarakat adalah minuman jelly rosella pada sampel 
A1B1 yang menggunakan 35g rosella dan penambahan gula pasir 10%. Sampel A1B1 
merupakan sampel dengan tekstur yang paling sesuai dengan kriteria minuman jelly 
yaitu tekstur yang hancur, namun rasanya cukup asam dan cukup manis. Saran dari 
peneliti yaitu jika untuk produksi skala besar lebih baik menggunakan sampel A1B2 

yaitu sampel minuman jelly dengan penggunaan rosella 35g dan penambahan gula 
pasir 12%. Kandungan vitamin C dalam produk minuman jelly juga berkurang 
banyak sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan cara pemanasan yang 
tidak terlalu lama dan dengan suhu yang lebih rendah pada proses pemansan sari 
bunga rosella agar dapat menghasilkan produk minuman jelly rosella yang  
mempunyai mempunyai kandungan vitamin C yang tinggi. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Rosella merupakan herba tahunan yang dapat mencapai ketinggian 0,5-3 meter. 

Batangnya bulat, tegak berkayu, dan berwarna merah. Daunnya tunggal, berbentuk 

bulat telur, pertulangan menjari, ujung tumpul, tepi bergigi, dan pangkal berlekuk. 

Panjang daun 6-15 cm dan lebarnya 5-8 cm. tangkai daun berwarna hijau, dengan 

panjang 4-7 cm. Bunga rosella yang keluar dari dari ketiak daun merupakan bunga 

tunggal, artinya pada setiap tangkai hanya terdapat satu bunga. Bunga rosella 

mempunyai 8-11 helai kelopak yang berbulu, panjangnya 1 cm, pangkalnya saling 

berlekatan, dan berwarna merah. Kelopak bunga rosella sering dianggap sebagai 

bunga oleh masyarakat. Bagian inilah yang sering dimanfaatkan sebagai bahan 

makanan dan minuman. Mahkota berbentuk corong, terdiri dari 5 helaian, panjangnya 

3-5 cm. Tangkai sari yang merupakan tempat melekatnya benang sari berukuran 

pendek dan tebal, panjangnya sekitar 5 mm dan lebar sekitar 5 mm. putiknya 

berbentuk tabung, berwarna kuning atau merah. Buahnya berbentuk  kotak kerucut, 

berrambut, terbagi menjadi 5 ruang, berwarna merah. Bentuk biji mempunyai ginjal, 

berbulu dengan panjang 55 mm dan lebar 4 mm. saat masih muda, biji berwarna putih 

dan setelah tua menjadi abu-abu (Maryani dan Kristina 2008:2-4).  
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Rosella mempunyai nama ilmiah Hibiscus sadbariffa Linn, merupakan anggota 

family Malvaceae. Rosella dapat tumbuh baik di daerah beriklim tropis dan subtropis. 

Rosella mempunyai habitat asli di daerah yang terbentang dari India hingga Malaysia. 

Namun, sekarang ini telah tersebar luas di daerah tropis dan subtropis di seluruh 

dunia. Karena itu, tak heran jika rosella mempunyai nama umum yang berbeda-beda 

di berbagai Negara.  Ukuran rosella agak berbeda untuk setiap daerah. Sebagai 

contoh rosella dari Cirebon atau Surabaya umumnya berukuran agak lebih kecil 

dibandingkan rosella dari Bogor, Sukabumi, atau Cipanas yang umumnya berukuran 

besar. Dalam hal warna pun ada perbedaan. Ada yang berwarna merah muda, merah 

tua, merah kecoklatan, dan merah kehitaman. Bahkan, di Surabaya (Jawa Timur) ada 

rosella yang kelopaknya berwarna kuning dan berukuran kecil (Hasibuan 2010: 5-6) . 

Menurut Maryani dan Kristina ( 2008: 7 ) setiap 100g kelopak bunga rosella  

mengandung 44 kal, 1,6g protein, 0,1g lemak, 11,1g karbohidrat, 2,5g serat, 2,5g 

serat, 160mg kalsium, 60mg fosfor, 3,8mg besi, 285ig betakaroten, 0,04mg tiamin, 

0,6mg niasin, dan 0,5mg sulfida.  Salah satu zat aktif yang ada dalam rosella adalah 

antosianin. Antosianin merupakan pigmen tumbuhan yang memberikan warna merah 

pada bunga rosella dan berperan mencegah kerusakan sel akibat paparan sinar ultra 

violet berlebih. Salah satu khasiatnya adalah dapat menghambat pertumbuhan sel 

kanker, bahkan mematikan sel kanker.  

Khasiat bunga rosella tidak terlepas dari komposisi kimia dalam kelopak bunga 

rosella. Hasil dari uji laboratorium menyebutkan bahwa setiap 100 gram kelopak 

bunga rosella kering mengandung  211,2 mg Vitamin C. Kandungan vitamin C dalam 
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rosella dapat berfungsi sebagai bahan antioksidan dalam tubuh. Menurut Almatsier ( 

2003: 187-188 ) Vitamin C berperan dalam penyembuhan luka, patah tulang, 

perdarahan dibawah kulit, dan perdarahan gusi. Vitamin C juga dapat meningkatkan 

daya tahan terhadap infeksi, mencegah dan menyembuhkan kanker karena vitamin C 

dapat mencegah pembentukan nitrosamine yang bersifat karsinogenik.  

Kelopak atau bunga rosella biasanya dimanfaatkan untuk membuat teh, jelly, dan 

selai. Pada pembuatan jelly rosella tidak perlu ditambahkan pektin untuk 

memperbaiki tekstur karena kelopak sudah mengandung pektin 3,19 %. Bunga rosella 

juga dapat dijadikan bahan baku selai, warnanya yang merah menyala, menghasilkan 

selai yang menyehatkan dan berwarna cantik . Selain manfaatnya yang baik untuk 

kesehatan rosella juga memenuhi syarat untuk dibuat minuman jelly. Syarat minuman 

jelly harus mengandung pektin, dan rosella merupakan bunga yang mengandung 

pektin. 

Minuman Jelly atau jelly drink merupakan produk yang dibuat dengan bahan 

utama berupa hidrokoloid, yang jika dicampur dengan air akan menghasilkan struktur 

kenyal (Astawan, 2009: 101 ). Jenis hidrokoloid yang digunakan dalam penelitian 

adalah tepung jelly. Minuman jelly bermanfaat untuk memperlancar pencernaan dan 

mencegah sembelit, karena produk ini memiliki kandungan serat yang tinggi. Produk 

ini memiliki karakteristik berupa cairan kental berbentuk gel yang konsisten sehingga 

tidak mudah mengendap dan mudah disedot   http: //ptp2007. wordpress.com/ 2009/ 

11 / 22/jelly-drink. 
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Bahan yang digunakan dalam pembuatan minuman jelly adalah buah, gula pasir, 

pektin, tepung jelly dan air. Minuman jelly mempunyai rasa khas manis dan asam, 

dari segi tekstur minuman jelly harus memliki tekstur yang mudah hancur, namun 

bentuk gelnya masih terasa di mulut. Minuman jelly diproduksi melalui proses 

ekstraksi sari buah dengan menambahkan gula, pektin, atau bahan-bahan lain yang 

diijinkan serta melalui proses penyaringan, pemanasan, dan pendinginan. Jika 

komposisi gula dan sari buah tidak seimbang maka gel yang terbentuk akan kurang 

sempurna sebab gula diperlukan dalam membantu pembentukan gel. Gula yang 

digunakan dalam pembuatan minuman jelly adalah gula pasir,  berfungsi sebagai 

pemberi rasa manis, sebagai bahan pengawet alami. Banyaknya gula yang 

ditambahkan tergantung dari buah yang digunakan, semakin asam buah yang 

digunakan semakin banyak gula yang ditambahkan. 

Dalam percobaan awal, dengan menggunakan 35g rosella kering dan 1 liter air 

menghasilkan 900cc sari buah rosella, kemudian ditambahkan gula pasir sebanyak 

15% menghasilkan minuman jelly yang sangat manis kurang asam. Dengan 

menggunakan 35g rosella kering dan 1 liter air menghasilkan 900cc sari buah rosella, 

kemudian ditambahakan gula pasir sebanyak 14% menghasilkan minuman jelly yang 

manis kurang asam. Dengan menggunakan 35g rosella dan 1 liter air menghasilkan 

900cc sari buah rosella, kemudian ditambahkan gula pasir sebanyak 13% 

menghasilkan minuman jelly yang manis agak asam. Dengan menggunakan 35g 

rosella dan 1 liter air menghasilkan 900cc sari buah rosella, kemudian ditambahkan 

gula pasir sebanyak 12% menghasilkan minuman jelly yang manis cukup asam. 
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Dengan menggunakan 35g rosella dan 1 liter air menghasilkan 900cc sari buah 

rosella, kemudian ditambahkan gula pasir sebanyak 11% menghasilkan minuman 

jelly yang manis cukup asam. Dengan menggunakan 35g rosella dan 1 liter air 

menghasilkan 900cc sari buah rosella, kemudian ditambahkan gula pasir sebanyak 

10% menghasilkan minuman jelly yang manis asam. Kesimpulan dari percobaan awal 

minuman jelly rosella dengan menggunakan 35g rosella kering adalah semakin 

banyak gula yang ditambahkan maka tingkat keasaman minuman jelly akan semakin 

menurun. Tidak ada perbedaan yang mencolok terhadap rasa minuman jelly antara 

penambahan gula pasir 11% dengan 12% sehingga  formula minuman jelly rosella 

yang akan diteliti adalah penggunaan rosella kering 35g dengan penambahan gula 

pasir 10% dan penggunaan rosella kering 35g dengan penambahan gula pasir 12%. 

Dalam percobaan awal, menggunakan 40g rosella kering dan 1 liter air 

menghasilkan 900cc sari buah rosella, kemudian ditambahkan gula pasir sebanyak 

15% menghasilkan minuman jelly yang sangat manis agak sedikit asam. Dengan 

menggunakan 40g rosella kering dan 1 liter air menghasilkan 900cc sari buah rosella, 

kemudian ditambahakan gula pasir sebanyak 14% menghasilkan minuman jelly yang 

manis agak sedikit asam. Dengan menggunakan 40g rosella dan 1 liter air 

menghasilkan 900cc sari buah rosella, kemudian ditambahkan gula pasir sebanyak 

13% menghasilkan minuman jelly yang manis agak asam. Dengan menggunakan 40g 

rosella dan 1 liter air menghasilkan 900cc sari buah rosella, kemudian ditambahkan 

gula pasir sebanyak 12% menghasilkan minuman jelly yang manis cukup asam. 

Dengan menggunakan 40g rosella dan 1 liter air menghasilkan 900cc sari buah 
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rosella, kemudian ditambahkan gula pasir sebanyak 11% menghasilkan minuman 

jelly yang manis asam. Dengan menggunakan 40g rosella dan 1 liter air menghasilkan 

900cc sari buah rosella, kemudian ditambahkan gula pasir sebanyak 10% 

menghasilkan minuman jelly yang manis asam. . Kesimpulan dari percobaan awal 

minuman jelly rosella dengan menggunakan 40g rosella kering adalah semakin 

banyak gula yang ditambahkan maka tingkat keasaman minuman jelly akan semakin 

menurun.. Tidak ada perbedaan yang mencolok terhadap rasa minuman jelly antara 

penambahan gula pasir 10% dengan 11% sehingga  formula minuman jelly rosella 

yang akan diteliti adalah penggunaan rosella kering 40g dengan penambahan gula 

pasir 10% dan penggunaan rosella kering 40g dengan penambahan gula pasir 12%. 

Vitamin C yang terkandung dalam rosella akan berubah pada perlakuan tertentu, 

sehingga dalam penelitian ini diangkat apakah ada perubahan kandungan vitamin C 

setelah menghasilkan minuman jelly. penggunaan rosella dan jumlah gula sangat 

berpengaruh pada hasil minuman jelly maka dilakukan penelitian tentang 

“PENGARUH PENGGUNAAN ROSELLA DAN PENAMBAHAN GULA PASIR 

DENGAN KONSENTRASI YANG BERBEDA TERHADAP MUTU 

ORGANOLEPTIK DAN KADAR VITAMIN C  MINUMAN JELLY ROSELLA 

(Hibiscus Sabdariffa L )” 
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1.2 Permasalahan 

Berdasarkan alasan pemilihan judul yang telah diuraikan maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: 

(1) Adakah pengaruh pengunaan rosella  dan penambahan gula pasir  terhadap 

kualitas minuman jelly dilihat dari tekstur, rasa asam dan rasa manis ? 

(2) Adakah pengaruh pengunaan rosella pada penambahan gula pasir 10% terhadap 

kualitas minuman jelly dilihat dari tekstur, rasa asam dan rasa manis ? 

(3) Adakah pengaruh pengunaan rosella pada penambahan gula pasir 12% terhadap 

kualitas minuman jelly dilihat dari tekstur, rasa asam dan rasa manis ? 

(4) Adakah pengaruh penambahan gula pasir pada pengunaan rosella 35g terhadap 

kualitas minuman jelly dilihat dari tekstur, rasa asam dan rasa manis ? 

(5) Adakah pengaruh penambahan gula pasir pada pengunaan rosella 40g terhadap 

kualitas minuman jelly dilihat dari tekstur, rasa asam dan rasa manis ? 

(6) Berapa kandungan vitamin C pada minuman jelly hasil eksperimen? 

(7) Bagaimana kesukaan masyarakat  terhadap minuman jelly hasil eksperimen? 

 

1.3 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari salah penafsiran dan membatasi ruang objek penelitian dalam 

memahami isi penelitian dengan judul, “ PENGARUH PENGGUNAAN ROSELLA 

DAN PENAMBAHAN GULA PASIR DENGAN KONSENTRASI YANG 

BERBEDA TERHADAP MUTU ORGANOLEPTIK DAN KADAR VITAMIN C  
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MINUMAN JELLY ROSELLA ( Hibiscus Sabdariffa L )” maka diberikan batasan-

batasan terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam judul yaitu. 

1.3.1 Penggunaan Rosella 

Penggunaan dalam kamus bahasa Indonesia mempunyai arti pemakaian. Dalam 

penelitian ini adalah penggunaan rosella yang berbeda terhadap kualitas organoleptik 

minuman jelly rosella hasil eksperimen, yaitu 35g dan 40 g untuk 1 liter air yang 

akan menghasilkan 900cc sari buah rosella. 

1.3.2 Penambahan Gula Pasir 

Penambahan dalam kamus bahasa Indonesia mempunyai arti sesuatu yang 

dibubuhkan pada yang sudah ada agar jadi lebih banyak. Gula adalah semua jenis 

atau bentuk bahan yang mengandung karbohidrat yang digunakan sebagai pemanis 

atau penambah rasa manis, jenis gula bermacam-macam diantaranya gula pasir, gula 

kelapa, gula batu (Hudaya 1980:63). Dalam penelitian ini yang penambahan gula 

pasir pada pembuatan minuman jelly rosella sebanyak 10% dan 12% dari berat sari 

buah rosella. 

1.3.3 Mutu Organoleptik 

Mutu adalah kumpulan sifat khas yang dinilai dengan indera dan sifat 

tersembunyi yang dapat membedakan masing-masing satuan dari bahan tersebut, dan 

mempunyai pengaruh nyata didalam menentukan derajat penerimaan konsuman 

terhadap bahan-bahan tersebut (Kartika 1988:1), sedangkan mutu organoleptik dalam 

penelitian ini adalah kualitas minuman jelly rosella meliputi teksur (hancur jika 

disedot ), rasa asam dan rasa manis. 
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1.3.4 Kandungan Vitamin C 

Kadar adalah pengukuran dalam keadaan persen yaitu banyaknya zat (gram) 

yang terkandung dalam 100gram bahan (gamman dan sherington 1992:21). 

Sedangkan menurut Winarno (2002:131) vitamin C adalah suatu senyawa reduktor 

dan juga dapat bertindak sebagai precursor untuk pembentukan warna coklat non 

enzimatik. Dalam penelitian ini yang dimaksud kadar vitamin C adalah kadar 

vitamin C yang terkandung dalam minuman jelly rosella hasil eksperimen yang diuji 

di laboratorium Kimia Universitas Negeri Semarang. 

1.3.5 Minuman Jelly 

Minuman Jelly merupakan produk yang dibuat dengan bahan utama berupa 

hidrokoloid, yang jika dicampur dengan air akan menghasilkan struktur kenyal 

(Astawan, 2009: 101 ).  Hidrokoloid adalah suatu polimer larut dalam air, mampu 

membentuk koloid dan mampu mengentalkan larutan atau membentuk gel dari 

larutan tersebut. Jenis hidrokoloid yang digunakan dalam penelitian adalah tepung 

jelly. Syarat minuman jelly yang baik yaitu tekstur yang diinginkan mantap, saat 

dikonsumsi menggunakan bantuan sedotan mudah hancur, namun bentuk gelnya 

masih terasa dimulut, rasa asam dan manis. 

http://ptp2007.wordpress.com/2009/11/22/jelly-drink. 

1.3.6 Rosella 

Rosella merupakan herba tahunan yang bisa mencapai ketinggian 0,5-3 meter. 

Batangnya bulat, tegak berkayu, dan berwarna merah. Varietas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah varietas sabdariffa. Varietas sabdariffa bunganya tunggal, 
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berbentuk bulat telur, pertulangan menjari, ujung tumpul, tepi bergerigi, pangkal 

berlekuk. Panjang bunga 6-15 cm dan lebar 5-8 cm.. Bunga Rosella berwarna cerah 

dengan kelopak bunga berwarna merah gelap, tebal dan mempunyai rasa yang asam 

(Maryani dan Kristiana, 2008 : 2). Rosella yang digunakan adalah kelopak bunga 

rosella kering.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan diatas maka pembuatan skripsi ini mempunyai 

tujuan: 

(1) Untuk mengetahui pengaruh pengunaan rosella dan penambahan gula pasir 

terhadap kualitas minuman jelly dilihat dari tekstur, rasa asam dan rasa manis ? 

(2) Untuk mengetahui pengaruh pengunaan rosella pada penambahan gula pasir 10% 

terhadap kualitas minuman jelly dilihat dari tekstur, rasa asam dan rasa manis ? 

(3) Untuk mengetahui pengaruh pengunaan rosella pada penambahan gula pasir 12% 

terhadap kualitas minuman jelly dilihat dari tekstur, rasa asam dan rasa manis ? 

(4) Untuk mengetahui pengaruh penambahan gula pasir pada pengunaan rosella 35g 

terhadap kualitas minuman jelly dilihat dari tekstur, rasa asam dan rasa manis ? 

(5) Untuk mengetahui pengaruh penambahan gula pasir pada pengunaan rosella 40g 

terhadap kualitas minuman jelly dilihat dari tekstur, rasa asam dan rasa manis ? 

(6) Untuk mengetahui kandungan vitamin C minuman jelly hasil eksperimen. 

(7) Untuk mengetahui tingkat kesukaan masyarakat  terhadap minuman jelly hasil 

eksperimen. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

(1) Diversifikasi produk berbahan dasar bunga rosella. 

(2) Menambah ilmu pengetahuan dan teknologi mengenai minuman jelly. 

(3) Produk  minuman jelly yang dihasilkan diharapkan mempunyai kandungan 

vitamin C yang tinggi, sehingga berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh 

terhadap infeksi, mencegah dan menyembuhkan kanker 

 

1.6 Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pendahuluan, bagian 

isi, bagian akhir. 

(1) Bagian Pendahuluan 

Bagian Pendahuluan berisikan halaman judul, halaman pengesahan, halaman 

motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar lain-lain. 

Bagian ini berguna untuk memudahkan membaca dan mengetahui isi skripsi. 

(2) Bagian Isi 

Bagian ini terdiri dari lima bab, yaitu bab pendahuluan, landasan teori dan 

hipotesa, metode penelitian, laporan hasil penelitian dan penutup. 

(a) Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, penegasan istilah, 

tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 
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(b) Bab II Landasan Teori dan Hipotesis   

Bab ini berisi tentang teori-teori yang menjadikan landasan dalam kegiatan 

penelitian mencakup teori tentang rosella dan teori tentang minuman jelly, kerangka 

berpikir dan hipotesis. Landasan teori digunakan sebagai landasan berpikir untuk 

melaksanakan penelitian dan digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan 

penelitian. 

(c) Bab III Metode Penelitian  

Metode penelitian ini berguna untuk menentukan langkah-langkah dalam 

kegiatan penelitian sebagai pedoman untuk menganalisis dan menguji kebenaran 

hipotesis. Bab ini berisikan metode pengumpulan data, metode hasil peneltian, 

instrumen pengumpulan data dan metode analisis data. 

(d) Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Bab ini berisi tentang analisis data yang sudah diperoleh, kemudian digunakan 

untuk membuktikan kebenaran hipotesis dan membahas mengenai asil penelitian.  

(e) Bab V Simpulan dan Saran   

Bab ini berisi rangkuman hasil penelitian yang ditarik dari analisis data, serta 

pembahasannya, saran berisi tentang perbaikan-perbaikan atau masukan dari peneliti 

untuk perbaikan yag berkaitan dengan penelitian. 

(f) Bagian Akhir 

Bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Daftar pustaka yang 

berisi daftar buku atau literatur yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi 

tentang skripsi dan perhitungan analisis data. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Tinjauan Tentang Minuman Jelly 

Minuman Jelly merupakan produk yang dibuat dengan bahan utama berupa 

hidrokoloid, yang jika dicampur dengan air akan menghasilkan struktur kenyal. 

Hidrokoloid adalah suatu polimer larut dalam air, mampu membentuk koloid dan 

mampu mengentalkan larutan atau membentuk gel dari larutan tersebut. Jenis 

hidrokoloid yang dapat digunakan adalah agar-agar, alginat, karagenan, pektin, pati 

termodifikasi, dan gelatin. Komponen agar-agar, alginat, dan karagenan, merupakan 

produk olahan yang berasal dari rumput laut. Pektin berasal dari berbagai jenis buah-

buahan, terutama terdapat pada bagian kulitnya. Sedangkan gelatin berasal dari 

kolagen yang terdapat pada kulit dan tulang ternak. 

Minuman jelly yang terbuat dari agar-agar bertsekstur sangat rapuh dan tidak 

bertahan lama di mulut. Sedangkan minuman jelly yang terbuat dari karagenan 

bertekstur lebih lembut dan empuk dibandingkan yang terbuat dari agar-agar. 

Kombinasi karagenan dan agar-agar merupakan bahan yang paling banyak digunakan 

di Indonesia, karena murah harganya dan mudah ditemukan dipasar. 

Di Asia Timur, terutama Jepang, minuman jelly paling banyak menggunakan 

konyaku yang berasal dari ekstrasi umbi tanaman iles-iles. Konyaku mampu 
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membentuk gel yang sangat kenyal. Saat ini keberadaan konyaku juga sudah mulai 

popular. 

Minuman jelly ada pula yang terbuat dari gelatin yang bertekstur lembut, kenyal, 

dan berwarna transparan. Hanya saja karena berasal dari kulit dan tulang ternak, 

kehalalan gelatin tergantung dari sember ternaknya. Untuk diketahui, gelatin yang 

berasal dari babi sangat banyak diperjual belikan di pasaran. Untuk itu bagi 

konsumen muslim, kewaspadaan perlu tetap dijaga dalam memilih dan mengonsumsi 

minuman jelly di Indonesia (Astawan, 2009: 101 ).  

Sesuai dengan tuntutan saat ini, produk jelly yang dihasilkan tanpa menggunakan 

bahan pengawet, pewarna buatan dan menarik untuk disuguhkan. Minuman jelly 

mengandung nutrisi yang berguna bagi kesehatan, minuman jelly dapat dikatakan 

sebagai minuman fungsional  yaitu minuman yang berkhasiat menjaga kesehatan dan 

mencegah penyakit tertentu, melancarkan pencernaan dan membantu peremajaan 

kulit 

Menurut Julianti ( 2010: 3) Bahan pokok yang dibutuhkan untuk membuat 

minuman jelly adalah buah, gula, hidrokoloid, dan air. 

2.1.1.1 Buah 

Buah sangat mempengaruhi dalam proses pembuatan minuman jelly, buah yang 

digunakan adalah buah masak namun belum ada tanda-tanda pembusukan. Pemilihan 

buah mengkal dimaksudkan untuk mendapatkan kandungan pektin dan asam sebagai 

pembentukan gel. Potensi pembentukan jelly dari pektin menjadi berkurang dalam 

buah yang terlalu matang. Selama proses pematangan terjadi proses demetilasi pektin, 
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dan hal ini akan menguntungkan untuk tujuan pembuatan gel yang kemudian 

berinteraksi sempurna dengan tepung jelly, sehingga menghasilkan minuman jelly 

yang sesuai dengan kriteria.  

Buah yang sering digunakan untuk membuat minuman jelly adalah sirsak, nanas, 

jeruk, jambu biji, melon, dan strawberry. Namun dalam penelitian menggunakan 

bunga, yaitu bunga rosella varietas sabdarrifa, berwarna merah.  

2.1.1.2 Gula pasir 

Gula pasir adalah sukrosa yang dimurnikan. Gula pasir atau sukrosa dikenal 

dengan nama beet, yaitu bahan makanan berbentuk butiran-butiran kristal berwarna 

putih berasa manis yang diperoleh dari tanaman tebu atau beet (mengandung cairan 

kurang lebih 14 – 12 % sukrosa). Gula pasir yang digunakan dalam pembuatan 

minuman jelly adalah gula pasir yang berwarna putih bersih. Penambahan gula pasir 

dalam pembuatan minuman jelly adalah sebagai pemanis, selain itu gula juga 

berfungsi sebagai bahan pengawet alami. Banyak gula yang yang ditambahkan 

tergantung pada rasa dari buah yang digunakan semakin asam buah yang digunakan 

semakin banyak gula yang ditambahkan. Dengan demikian, semakin berkurang asam 

buah maka semakin sedikit gula yang dibutuhkan (Margono 2000:8). Penggunaan 

gula dalam pembuatan minuman jelly adalah 10% dan 12% dari berat sari buah. 

2.1.1.3 Hidrokoloid 

Hidrokoloid adalah suatu polimer larut dalam air, mampu membentuk koloid dan 

mampu mengentalkan larutan atau membentuk gel dari larutan tersebut. Secara 

bertahap istilah hidrokoloid yang merupakan kependekan dari dari koloid hidrofilik 
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ini menggantikan gum karena dinilai istilah gum tersebut terlalu uas artinya. Gum 

adalah molekul dengan bobot molekul tinggi bersifat hidrofilik maupun hidrofobik, 

biasanya bersifat bersifat koloid dan dalam bahan pengembang yang sesuai dapat 

membentuk gel, larutan ataupun suspensi kental pada konsentrasi yang sangat rendah.  

Jenis hidrokoloid yang dapat digunakan adalah agar-agar, alginat, karagenan, 

pektin, pati termodifikasi, dan gelatin ( Astawan, 2009: 101 ). Jenis hidrokoloid yang 

digunakan dalam penelitian adalah tepung jelly. Banyaknya tepung jelly yang 

ditambahkan adalah  2,5g untuk 1 liter air.  Jika terlalu banyak dalam penggunaan 

tepung jelly maka tekstur minuman jelly terlalu kuat, sehingga tidak bisa disebut 

minuman. Jika terlalu sedikit dalam penggunaan tepung jelly maka tekstur minuman 

jelly akan kental, sehingga seperti jelly.  

2.1.1.4 Air 

Air merupakan senyawa yang sangat penting untuk segala kehidupan. Sifat 

penting yang dimiliki air adalah kemampuannya melarutkan berbagai vitamin dan 

mineral. Fungsi air dalam pembuatan minuman jelly adalah sebagai pencuci bahan, 

sebagai cairan dalam proses pemblenderan dalam pembuatan sari buah.. Air yang 

digunakan dalam pembuatan minuman jelly adalah air yang bersih dan sehat. 

Dikatakan air sehat apabila air tersebut memenuhi syarat kualitas air yaitu syarat 

fisik, syarat kimia, syarat bakteriologis, dan syarat radioaktif. Apabila hanya salah 

satu syarat saja yang terpenuhi maka belum dapat dikatakan air sehat. Air dapat 

dikatakan memenuhi syarat fisik apabila air tersebut tidak berwarna, tidak berasa dan 

tidak berbau. Air dikatakan memiliki syarat kimia apabila tidak mengandung racun, 
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zat-zat mineral atau zat-zat kimia tertentu dalam jumlah melampaui batas yang telah 

ditentukan departemen kesehatan. Air dikatakan memenuhi syarat bakteriologis 

apabila tidak mengandung bakteri Escherchicoli, bakteri patogen dan bibit penyakit. 

Air dikatakan memenuhi syarat radioaktif apabila bebas dari bahan-bahan yang 

bersifat radioaktif (Buckle 1985:193). 

2.1.2 Proses Pembuatan Minuman Jelly 

Proses pembuatan minuman jelly menggunakan resep dasar minuman jelly jeruk 

karena minuman jelly jeruk paling banyak dipasaran, selain itu jeruk juga mempunyai 

kandungan vitamin C yang tinggi seperti rosella. Menurut Julianti ( 2010: 9-11 ) 

proses pembuatan minuman jelly jeruk meliputi tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, 

tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian 

2.1.2.1 Tahap persiapan 

Tahap persiapan merupakan langkah awal untuk memulai suatu pekerjaan 

sehingga akan mempermudah dan memperlancar didalam proses pembuatan. Tahap 

persiapan ini meliputi persiapan bahan dan persiapan alat.  

2.1.2.1.1 Bahan yang diperlukan 

a) 500g jeruk 

b) 100g gula  

c) 3g tepung jelly  

d) 1 liter air  

 

 



 

 
 

18

2.1.2.1.2 Alat yang diperlukan 

a) Kompor 

b) Panci stainless steel  

c) Pisau tahan karat  

d) Pengaduk kayu  

e) Saringan  

f) Timbangan  

g) Gelas ukur  

h) Alat pengukur asam / pH meter  

i) Sendok 

j) Gelas plastik (untuk mengemas)  

2.1.2.2 Tahap pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan merupakan proses pembuatan minuman jelly jeruk. Tahap ini 

dilakukan setelah selesai tahap persiapan. 

2.1.2.2.1 Pengambilan sari buah 

Pengambilan sari buah dilakukan dengan cara dipress atau diperas, lalu masak 

hingga mendidih ( 95-1000 C ) untuk mendapat sari buah jeruk. 

2.1.2.2.2 Penambahan gula 

Penambahan gula kedalam sari buah, banyaknya gula yang ditambahkan 

tergantung pada buah yang digunakan. 
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2.1.2.2.3 Uji keasaman 

Menurut Margono (2000:9) derajat keasaman dapat diukur dengan menggunakan 

pH meter yaitu dengan mencelupkan alat pH meter kedalam sari buah tersebut 

mencapai pH 3,2-3,3. jika pH larutan sari buah tersebut diatas angka 4, ditambahkan 

kedalamnya sedikit asam (sari jeruk nipis) dan diaduk sampai tercampur rata. 

Kemudian pH larutan diukur lagi dengan menggunakan pH meter. Jika pH masih 

belum mencapai ukuran yang diinginkan tambahkan lagi asam sampai dicapai pH 

larutan sari buah 3,2-3,3. 

2.1.2.2.4 Pendidihan ( pemasakan ) 

Pemasakan merupakan proses pendidihan campuran sari buah, air, tepung jelly 

dan gula sampai tercapai titik jelling (titik akhir pendidihan), untuk mengetahui 

apakah jelly pada minuman jelly telah terbentuk atau belum. Menurut Satuhu 

(1994:111) uji jelling dapat dilakukan dengan cara sendok dimasukkan kedalam 

adonan yang telah mendidih, kemudian diangkat dan didiamkan sebentar, lalu sendok 

dimiringkan, bila adonan jatuh berupa lempengan (bukan aliran cepat) maka titik 

jelling telah tercapai. Jika belum tercapai maka dimasak lagi sampai tercapai titik 

jelling ( adonan jatuh berupa lempengan, bukan cairan yang encer ). 

2.1.2.3 Tahap penyelesaian 

Tahap penyelesaian merupakan proses pengemasan. Minuman jelly dimasukkan 

kedalam gelas plastik yang ditutup dengan plastik khusus kemudian direkatkan 

menggunakan seale cup machine dengan tujuan untuk menghindari terjadinya 

kontaminasi. 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.1 Skema Proses pembuatan minuman jelly jeruk 

 

2.1.3 Syarat Mutu Minuman Jelly 

Minuman jelly yang layak untuk digunakan adalah minuman jelly yang sesuai 

Standar Nasional Indonesia (SNI). Nilai gizi hanya dapat diketahui melalui pengujian 

laboratorium. Pada tabel 2.1 akan diuraikan persyaratan minuman jelly menurut 

Standar Nasional Indonesia. 
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Tabel 2.1 Batas aman bahan tambahan pangan pada minuman jelly ( SNI No 01 

0222-2004 ) 

NO Bahan Tambahan Makanan Batas Aman 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

11 

12 

13 

 

14 

15 

Asam fumarat 

Asam laktat, asam malat, asam sitrat, asam tartarat 

Pemanis alitam* 

Pemanis asesulfam-K* 

Pemanis aspartam* 

Pemanis sakarin* 

Pemanis siklamat* 

Pemanis sukralosa* 

Pektin 

Pengeras gel : kalsium klorida, kalsium karbonat, kalsium 

glukonat, kalsium laktat 

Pengawet belerang dioksida 

Pengawet kalium benzoat, kalium sorbat, natrium benzoat 

Pewarna alami : karamel, klorofil, beta-apo-8’-carotenat c.j. No. 

80820 

Pewarna alami : kantasantin 

Pewarna sintetik : brilian blue, eritrosin, hijau FCF, indigotin, 

kuning FCF, ponceau 4R, tartazin  

3 g/kg 

Secukupnya 

40 mg/kg 

600 mg/kg 

600 mg/kg 

500 mg/kg 

1 g /kg 

600 mg/kg 

5 g/kg 

200 mg/kg 

 

100 mg/kg 

1 g/kg 

200 mg/kg 

 

600 mg/kg 

200 mg/kg 

Keterangan * : Berdasarkan SNI 01-6993-2004 tentang pemanis buatan kategori 

minuman beraroma 

Sumber ( Astawan, 2009 : 10 ) 
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2.1.4 Rosella 

2.1.4.1 Tinjauan umum tentang rosella 

Rosella mempunyai lebih dari 100 varietas yang tersebar diseluruh dunia. Dari 

sekian banyak varietas rosella yang paling terkenal adalah Sabdariffa dan Altissima 

Webster, yaitu : (i) Hibiscus sabdariffa varietas Altissima, rosela berkelopak bunga 

kuning yang sudah lama dikembangkan untuk diambil serat batangnya sebagai bahan 

baku pulp dan karung goni. Varietas Altassima Webster mempunyai nilai ekonomi 

tinggi. Sengaja ditanam untuk diambil seratnya karena kandungan seratnya sangat 

tinggi.; dan (ii) Hibiscus sabdariffa varietas Sabdariffa, rosela berkelopak bunga 

merah yang kini mulai diminati petani dan dikembangkan untuk diambil kelopak 

bunga dan bijinya. Rosella merah ( varietas Sabdariffa ) mempunyai kelopak bunga 

yang dapat dimakan, berwarna merah dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku 

minuman kesehatan karena setiap 100 gram kelopak bunga rosella mempunyai 

kandungan gizi sebagai berikut: protein 1,6 g, lemak 0,1 g, serat 2,5 g dan kalsium 

160 mg (Maryani dan Kristina 2008: 7). Kandungan vitamin C dalam rosella sangat 

tinggi, dalam uji laboratorium kandungan vitamin C rosella sebesar 211,2 mg/100g 

sehingga peneliti menggunakan varietas sabdarrifa untuk percobaan menurut   

Tanaman rosella merah ( Hibiscus Sabdariffa ) termasuk dalam species hibiscus 

famili malvaceae. Tumbuhan kerabat bunga sepatu ini berasal dari Afrika Barat tetapi 

ada juga yang mengatakan berasal dari India. Rosella merah mulai dikenal dan 

ditanam di Asia pada abad ke- 17. Ditanam secara besar-besaran di Indonesia pada 

tahun 1920. Rosella adalah tumbuhan herba tahunan yang dapat hidup lama, dapat 
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tumbuh mencapai ketinggian 0,5 – 3 meter, biasanya hidup didaerah beriklim tropis 

dan subtropis. Sekarang ini tanaman rosella sudah menyebar diseluruh dunia, oleh 

karena itu tanaman rosella mempunyai nama umum yang berbeda-beda diberbagai 

negara. 

Dibenua India, rosella dikenal sebagai Mesta/Mestha, Bissap ( Senegal ), Wanjo ( 

Congo ), Oseille ( Perancis ), Rosella ( Jerman ), Sorrel ( Amerika Latin ), Vinagreira 

( Portugal ), Karkade ( Saudi Arabia ), bagi masyarakat Melayu dikenal sebagai Asam 

Susur dan di Jepang dikenal dengan nama Rozeru. 

Dalam sistematika ( taksonomi ) tumbuh-tumbuhan, tanaman rosella diklasifiksikan 

sebagai berikut: 

Kingdom :  Plantae  

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Ordo   : Malvales 

Familia  : Malvaceae 

Genus  : Hibiscus 

Species  : Hibiscus Sabdariffa 

 

Jenis rosella yang sering dibudidayakan adalah jenis spesies Sabdariffa. Ada tiga 

jenis spesies Sabdariffa (berdasarkan warna kaliks-nya), yaitu: 

1) Rosela merah, kaliks berwarna merah menyala, panjang, batang kuat tidak 

mudah patah, daun menjari. Kaliks kering berwarna merah cerah, aromanya kuat. 
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2) Rosela ungu, (ada yang menyebut burgundy, ada yang menyebut rosela Sudan, 

ada yang menyebut rosela hitam maupun rosela ungu). Kaliks berwarna merah 

gelap, agak bulat, berbulu lebih banyak dibanding yang merah, daun menjari 

tebal dan agak membulat, batang gampang patah. Kaliks kering berwarna merah 

kehitaman, aromanya kuat                                                                  

3) Rosela putih, baru mencoba menanamnya dalam polibag, kaliks berwarna putih 

kekuningan dengan kapsul biji hijau segar, daun menjari bulat,pertumbuhan 

lambat, batang kuat. 

Berikut ini adalah gambar jenis-jenis rosella, dapat dilihat pada gambar 2.2 – 2.4. 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Rosella merah     Gambar 2.3 Rosella ungu    Gambar 2.4 Rosella putih 

2.1.4.2 Varietas 

Varietas bunga yang digunakan dalam penelitian yaitu bunga rosella varietas 

sabdarrifa, batangnya bulat, tegak berkayu, dan berwarna merah. Bunganya tunggal, 

berbentuk bulat telur, pertulangan menjari, ujung tumpul, tepi bergerigi, pangkal 

berlekuk. Panjang bunga 6-15 cm dan lebar 5-8 cm. Bunga Rosella berwarna cerah 

dengan kelopak bunga atau kaliksnya berwarna merah gelap, tebal dan mempunyai 

rasa yang asam.  
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2.1.4.3 Pemanfaatan rosella sebagai bahan dasar pembuatan minuman jelly 

Beberapa pertimbangan rosella dapat digunakan sebagai bahan minuman jelly, 

ditinjau dari beberapa aspek yaitu: kelayakan, pertimbangan gizi, pertimbangan 

kesukaan. 

2.1.4.3.1 Pertimbangan kelayakan 

Rosella ( Hibiscus sabdarrifa L ) adalah bunga yang dapat tumbuh di daerah 

tropis yang sangat kering dan subtropis yang lembab. Indonesia berada didaerah 

tropis, banyak keanekaragaman tanaman yang ada di Indonesia. Di negara lain, 

rosella sudah banyak dimanfaatkan sejak lama. Rosella dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan minuman, sari buah, selai, jelly, sirup ( Maryani dan Kristina, 2008: 23 ), 

rasanya manis asam menyegarkan. Dari berbagai penelitian, rosella terbukti 

bermanfaat untuk kesehatan sehingga rosella aman dikonsumsi, asalkan tidak 

dikonsumsi secara berlebihan. Dalam hasil uji laboratorium menggunakan sari buah 

rosella dan alkohol 70% yang dilakukan di laboratorium TJP  UNNES, rosella 

mengandung pektin. Hasil uji laboratorium kandungan pektin dalam rosella adalah 

3,21%. Pektin merupakan bahan dasar untuk membuat minuman jelly, dengan 

demikian rosella layak dibuat produk minuman jelly. 

2.1.4.3.2 Pertimbangan kandungan gizi 

Salah satu zat yang terkandung dalam kelopak bunga rosella adalah vitamin C, 

vitamin A, dan asam amino. Asam amino yang diperlukan tubuh, 18 diantaranya 

terdapat dalam kelopak bunga Rosella, termasuk arginin dan legnin yang berperan 

dalam proses peremajaan sel tubuh. Selain itu, Rosela juga mengandung protein dan 
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kalsium. Dari penelitian terbukti bahwa kelopak bunga Rosella mempunyai efek anti-

hipertensi, kram otot dan anti infeksi-bakteri. Dalam eksperimen ditemukan juga 

bahwa ekstrak kelopak bunga Rosella mengurangi efek alkohol pada tubuh, 

mencegah pembentukan batu ginjal, dan memperlambat pertumbuhan 

jamur/bakteri/parasit penyebab demam tinggi. Kelopak bunga Rosella juga diketahui 

membantu melancarkan peredaran darah dengan mengurangi derajat kekentalan 

darah. Ini terjadi karena asam organic, poly-sakarida dan flavonoid yang terkandung 

dalam ekstrak kelopak bunga Rosella sebagai farmakologi. Selain itu yang tidak 

kalah pentingnya adalah kelopak bunga Rosella mengandung 211,2 mg vitamin C 

yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh manusia terhadap serangan 

penyakit. 

Rosella banyak mengandung zat gizi yang tinggi dan sangat berguna bagi 

kesehatan, untuk itu dengan pengolahan rosella menjadi produk minuman jelly maka 

kemungkinan produk ini dapat dimanfaatkan menjadi produk minuman yang sehat. 

2.1.4.3.3 Pertimbangan kesukaan 

Sebagian besar orang menyukai rosella sebagai minuman teh karena banyak 

khasiatnya dan rasanya yang asam. Apabila dilakukan inovasi pengolahan rosella, 

yaitu dalam pembuatan minuman jelly, besar kemungkinan menghasilkan minuman 

jelly dengan warna yang bagus yaitu berwarna merah ,  dan bergizi karena 

mengandung vitamin C yang tinggi sehingga disukai oleh masyarakat. 
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2.1.4.4 Proses pembuatan  minuman jelly rosella 

2.1.4.4.1 Tahap persiapan 

Tahap persiapan merupakan langkah awal untuk memulai suatu pekerjaan 

sehingga akan mempermudah dan memperlancar didalam proses pembuatan. Tahap 

persiapan ini meliputi persiapan bahan dan persiapan alat.  

2.1.4.4.1.1 Bahan yang diperlukan 

a) 35g rosella kering 

b) 100g gula  

c) 3g tepung jelly  

d) 1 liter air  

2.1.4.4.1.2 Alat yang diperlukan 

a) Kompor 

b) Panci stainless steel  

c) Pisau tahan karat  

d) Pengaduk kayu  

e) Saringan  

f) Timbangan  

g) Gelas ukur  

h) Alat pengukur asam / pH meter  

i) Sendok 

j) Gelas plastik (untuk mengemas)  
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2.1.4.4.2 Tahap pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan merupakan proses pembuatan minuman jelly rosella. Tahap 

ini dilakukan setelah selesai tahap persiapan. 

2.1.4.4.2.1 Pengambilan sari buah 

Pengambilan sari buah dilakukan dengan cara rosella direbus dengan 1 liter air 

sampai mendidih kemudian disaring untuk mendapat sari rosella. 

2.1.4.4.2.2 Penambahan gula 

Tambahkan gula kedalam sari rosella sebanyak 100g. 

2.1.4.4.2.3 Uji keasaman 

Ukur pH sari rosella sampai dengan 3,2-3,3 . Jika pH masih belum mencapai 

ukuran yang diinginkan tambahkan lagi asam sampai dicapai pH larutan sari buah 

3,2-3,3. 

2.1.4.4.2.4 Pendidihan ( pemasakan ) 

Pemasakan merupakan proses pendidihan campuran sari buah, air, tepung jelly 

dan gula sampai tercapai titik jelling (titik akhir pendidihan), untuk mengetahui 

apakah jelly pada minuman jelly telah terbentuk atau belum. Menurut Satuhu 

(1994:111) uji jelling dapat dilakukan dengan cara sendok dimasukkan kedalam 

adonan yang telah mendidih, kemudian diangkat dan didiamkan sebentar, lalu sendok 

dimiringkan, bila adonan jatuh berupa lempengan (bukan aliran cepat) maka titik 

jelling telah tercapai. Jika belum tercapai maka dimasak lagi sampai tercapai titik 

jelling (adonan jatuh berupa lempengan, bukan cairan yang encer). 
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2.1.4.4.3 Tahap penyelesaian 

Tahap penyelesaian merupakan proses pengemasan. Minuman jelly dimasukkan 

kedalam gelas plastik yang ditutup dengan plastik khusus kemudian direkatkan 

menggunakan sealer cup machine dengan tujuan untuk menghindari terjadinya 

kontaminasi. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.5. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.5 Skema Proses Pembuatan Minuman Jelly Rosella 
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2.1.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minuman Jelly 

2.1.5.1 Pemilihan Bahan 

Pemilihan bahan merupakan faktor yang penting dalam pembuatan suatu produk 

makanan, sehingga hal ini akan mempengaruhi produk yang dihasilkan. Untuk 

mendapatkan kualitas minuman jelly yang baik perlu diperhatikan: Keadaan warna, 

bau dan rasa pada tabel tersebut diatas mempunyai persyaratan sebagai berikut: warna 

normal, yaitu warnanya sesuai dengan bahan yang digunakan yaitu bunga rosella. 

Bau atau aroma yaitu normal, khas dari bahan yang digunakan yaitu bunga. Rasanya 

normal sesuai dengan bahan yang digunakan yaitu khas rasa bunga rosella. 

Mencermati uraian cara pembuatan minuman jelly di atas, besar kemungkinan bahan 

baku pembuatan minuman jelly dapat menggunakan dari bahan bunga misalnya 

rosella.  

2.1.5.2 Pektin 

Semakin besar konsentrasi pektin semakin keras gel yang terbetuk. Konsentrasi 

1% menghasilkan gel yang cukup baik. 

2.1.5.2 Gula 

Gula yang ditambahkan tidak boleh terlalu banyak agar kristal-kristal gel 

dipermukaan dapat dicegah. 

2.1.5.3 pH 

Pengaruh pH yaitu semakin rendah pH maka gel semakin keras, tetapi pH terlalu 

rendah akan menimbulkan sineresis, yaitu air dalam gel akan keluar pada suhu kamar. 

Sedangkan pH yang terlalu tinggi akan menyebabkan gel pecah. 
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2.1.5.4 Setting time 

Setting time adalah waktu yang diperlukan untuk terbentuknya gel sejak 

ditambahkan bahan-bahan pembentuk gel. Kecepatan pembentukkan gel 

mempengaruhi mutu gel. Bila gel telah terbentuk sebelum penambahan komponen 

selesai, akan terbentuk gel yang tidak merata ( curdle ). 

2.1.5.5 Pengemasan 

Wadah dan alat selama proses pembuatan yang kurang bersih, penutup yang 

tidak sempurna menyebabkan minuman jelly mudah berjamur. 

Penyimpanan yang panjang ditempat yang terkena langsung panas matahari, suhu 

penyimpanan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan produk minuman jelly berubah 

warna menjadi pucat. 
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2.2 Kerangka Berfikir 

Rosella merupakan bunga yang cukup melimpah diseluruh daerah, rosella sangat 

terbatas cara pengolahannya karena keterbatasan pengetahuan dalam mengatasi 

kekurangan rosella yaitu harganya yang murah. Sehingga masyarakat enggan untuk 

memanfaatkan. Mengingat banyaknya manfaat dari bunga rosella bagi kesehatan 

manusia, memungkinkan rosella untuk digunakan sebagai bahan dasar pembuatan 

minuman jelly, dengan tujuan mencegah kebosanan saat mengkonsumsi rosella, 

selain itu dengan adanya alternatif lain dalam pengolahan rosella, pemanfaatan rosella 

dapat meningkatkan nilai ekonomi rosella. Dalam pembuatan minuman jelly rosella 

terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya penggunaan bunga rosella, 

dan penambahan gula. Rasa yang khas dari bunga rosella yang masam sehingga perlu 

diatur antara penggunaan rosella dan jumlah gula yang dipakai agar menemukan 

resep minuman jelly yang pas. Oleh sebab itu dalam penelitian ini dilakukan 

penggunaan rosella dan penambahan gula yang sesuai dalam pembuatan minuman 

jelly rosella, agar didapatkan kualitas yang baik dari minuman jelly yang dihasilkan 

dilihat dari tekstur, rasa asam dan rasa manis. Uraian garis besar kerangka berfikir 

diatas dapat disederhanakan dalam bentuk skema sebagai berikut. 
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Gambar 2.6 Skema Kerangka Berfikir 
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2.3 Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto 2006: 71). Maka 

untuk uji kebenaran diajukan hipotesis kerja, yaitu. 

2.3.1 Hipotesis Kerja (Ha) 

a) Ada pengaruh penggunaan rosella dan penambahan gula pasir  terhadap kualitas 

minuman jelly dilihat dari tekstur, rasa asam dan rasa manis.  

b) Ada pengaruh penggunaan rosella pada penambahan gula pasir 10% terhadap 

kualitas minuman jelly dilihat dari tekstur, rasa asam dan rasa manis.  

c) Ada pengaruh penggunaan rosella pada penambahan gula pasir 12% terhadap 

kualitas minuman jelly dilihat dari tekstur, rasa asam dan rasa manis.  

d) Ada pengaruh penambahan gula pasir pada penggunaan rosella 35g terhadap 

kualitas minuman jelly dilihat dari tekstur, rasa asam dan rasa manis.  

e) Ada pengaruh penambahan gula pasir pada penggunaan rosella 40g terhadap 

kualitas minuman jelly dilihat dari tekstur, rasa asam dan rasa manis.  
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2.3.2 Hipotesis Nol (Ho) 

a) Tidak ada pengaruh penggunaan rosella dan penambahan gula pasir  terhadap 

kualitas minuman jelly dilihat dari tekstur, rasa asam dan rasa manis.  

b)  Tidak ada pengaruh penggunaan rosella pada penambahan gula pasir 10% 

terhadap kualitas minuman jelly dilihat dari tekstur, rasa asam dan rasa manis.  

c) Tidak ada pengaruh penggunaan rosella pada penambahan gula pasir 12% 

terhadap kualitas minuman jelly dilihat dari tekstur, rasa asam dan rasa manis.  

d) Tidak ada pengaruh penambahan gula pasir pada penggunaan rosella 35g 

terhadap kualitas minuman jelly dilihat dari tekstur, rasa asam dan rasa manis. 

e) Tidak ada pengaruh penambahan gula pasir pada penggunaan rosella 40g 

terhadap kualitas minuman jelly dilihat dari tekstur, rasa asam dan rasa manis. 
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BAB  3 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam penelitian untuk 

menyelesaikan masalah yang diteliti. Hal-hal yang dibahas dalam metode penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

3.1.1 Metode Penelitian Obyek Penelitian 

3.1.1.1 Populasi penelitian 

Populasi penelitian adalah keseluruhan subyek penelitian apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian (Arikunto 2006:130). 

Populasi dalam penelitian ini adalah bunga rosella merah ( varietas sabdariffa ) dan 

gula pasir. 

3.1.1.2 Sampel penelitian 

Sampel penelitian ini adalah sebagian dari populasi yang diteliti (Arikunto 

2006:131). Sampel penelitian ini adalah bunga rosella kering varietas sabdariffa yang 

berwarna hitam kemerahan, kelopak kering dan beraroma tajam yang digunakan 

sebagai bahan dasar pembuatan minuman jelly dan gula pasir yang berwarna putih 

butiran agak halus. 

3.1.1.3 Teknik pengambilan sampel 

Teknik pengambilan sampel dilakukan berdasarkan pada pertimbangan tertentu 

disebut dengan teknik purposive sampling (Sugiyono, 2004:61) dimana suatu sampel 
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yang diambil berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu. Ciri dari sampel 

rosella dan gula pasir yang digunakan adalah rosella yang masih utuh, kering dan 

berwarna merah tua, gula pasir berwarna putih dan butiran agak halus. Sedangkan 

cirri dari minuman jelly hasil eksperimen yaitu tekstur hancur jika disedot, rasa asam 

dan manis. 

Ciri-ciri dari rosella dan gula pasir dapat dilihat pada tabel 3.1. 

 

 Tabel 3.1 Ciri-Ciri Rosella dan Gula Pasir. 

Rosella Gula pasir 

1) Bentuk kering dan masih utuh 

2) Warna merah tua 

1) Berwarna putih  

2) Butiran agak halus 

 

3.1.1.4 Variabel penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah 

3.1.1.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas yaitu variabel yang akan dilihat pengaruhnya terhadap hasil 

penelitian. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan bunga rosella 35g 

dan 40g  dan penambahan gula pasir yang bervariasi yaitu 10% dan 12% dari berat 

sari buah. 
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3.1.1.4.2 Variabel terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel 

terikat dalam percobaan ini adalah mutu organoleptik dan kadar vitamin C minuman 

jelly rosella . 

3.1.1.4.3 Variabel kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan, sehingga 

tidak akan mempengaruhi variabel utama yang diteliti (Sugiono 2004: 4). Variabel 

kontrol dalam penelitian ini meliputi bahan yang digunakan, penimbangan bahan, alat 

yang digunakan, proses pembuatan dan lama pemasakan dimana semua variabel 

dikondisikan sama. 

3.1.2 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan cara atau langkah-langkah yang digunakan 

dalam kegiatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kuantitatif. Dilihat dari pendekatan analisanya, penelitian dengan 

pendekatan kuantitatif menekankan analisanya pada data-data numerical (angka) 

yang diolah dengan metode statistika (Azwar 1995:5). 

3.1.2.1 Desain eksperimen 

Desain eksperimen merupakan langkah yang perlu diambil jauh sebelum 

eksprimen agar data semestinya diperlukan dapat diperoleh sehingga akan membawa 

analisis objek dan kesimpulan yang berlaku untuk persoalan yang dibahas (Sudjana 

2002:2). Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain faktorial 2x2. 

Rancangan faktorial atau disingkat pola F adalah suatu pola yang menyediakan 
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kemungkinan bagi peneliti untuk sekaligus meneliti pengaruh dari dua jenis variabel 

atau lebih (Hadi 2004:494). Dua faktor yang disediliki dalam penelitian ini yaitu : 

Faktor 1 : penggunaan rosella dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu 35g dan 40g. 

Faktor 2 : penambahan gula dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu 10% dan 12% 

dari berat sari buah. 

Rancangan penelitian ini dijabarkan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.2 Desain Eksperimen 

Penggunaan rosella kering (A) 
Penambahan Gula (B) 

10% (B1) 12% (B2) 

35g (A1) 

40g (A2) 

A1B1 

A2B1 

A1B2 

A2B2 

 

Keterangan : 

Faktor A : penggunaan rosella kering 

A1  : minuman jelly dengan penggunaan rosella 35g 

A2  : minuman jelly dengan penggunaan rosella 40g 

Faktor B : penambahan gula 

B1  : minuman jelly yang ditambahkan gula 10% dari berat sari buah 

B2  : minuman jelly yang ditambahkan gula 12% dari berat sari buah 
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3.1.2.2 Pelaksanaan eksperimen 

Pelaksanaan eksperimen ini akan diuraikan mengenai tempat dan waktu 

pelaksanaan, bahan dan peralatan serta proses pembuatan minuman jelly rosella 

3.1.2.2.1 Tempat dan waktu penelitian 

Eksperimen dilakukan pada tanggal 1-14 Maret 2010 di Laboratorium Boga 

gedung E7 Jurusan TJP Universitas Negeri Semarang . 

3.1.2.2.2 Tahap-tahap pelaksanaan penelitian 

Sebelum melaksanakan pembuatan minuman jelly rosella terlebih dahulu 

ditetapkan bahan yang digunakan setiap kali percobaan sebagai berikut. 

3.1.2.2.2.1 Tahap persiapan 

a) Peralatan 

Peralatan yang digunakan didalam pelaksanaan penelitian ini dipilih yang 

kondisinya baik, bersih dan kering sehingga siap untuk digunakan. Peralatan yang 

digunakan dalam eksperimen ini yaitu Ph meter, kompor, panci, waskom, saringan, 

gelas ukur, sendok kayu, timbangan. 

b) Bahan 

Mengacu resep minuman jelly jeruk dari beberapa buku sumber dan melakukan 

beberapa kali percobaan awal ditemukan formula bahan minuman jelly rosella 

menggunakan jumlah gula dan rosella yang berbeda dapat dilihat pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Resep yang Digunakan dalam Pembuatan Minuman Jelly Rosella 
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Bahan A1B1 A2B1 A1B2 A2B2 

Rosella  

Gula pasir 

Air  

Tepung jelly   

35g 

10% 

1 liter  

2,5g 

40g 

12% 

1liter 

2,5g 

35g 

10% 

1liter 

2,5g 

40g 

12% 

1liter 

2,5g 

 

Pada sampel A1B1 dan sampel A1B2  penggunaan rosella 35g . pada sampel A2B1 dan 

A2B2 penggunaan rosella 40g. ( telah diujikan di laboratorium TJP). 

3.1.2.2.2.2 Tahap pelaksanaan 

Semua bahan ditimbang sesuai kebutuhan. Kemudian dilakukan proses 

pemasakan bahan dengan cara bunga direbus, , lalu dimasak sampai kental, masukan 

gula pasir aduk menjadi kental kembali. Angkat dari kompor masukkan asam sirat 

dan diaduk rata. 

3.1.2.2.2.3 Tahap penyelesaian 

Minuman jelly rosella dikemas dalam gelas yang sudah disterilkan, setelah itu 

dipasteurisasi selama 30 menit. 

 

3.1.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua 

penilaian yaitu penilaian subyektf dan penilaian obyektif. 
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3.1.3.1 Penilaian Subyektif 

Penilaian subyektif merupakan penilaian terhadap mutu atau sifat-sifat suatu 

komoditi dengan menggunakan panelis sebagai instrument atau alat. Metode ini 

digunakan untuk mengumpulkan data tentang mutu dari minuman jelly rosella 

meliputi teksturr, rasa asam dan rasa manis. Metode ini juga digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang tingkat kesukaan minuman jelly rosella. Penilain 

subyektif ini menggunakan dua macam penguji yaitu uji inderawi dan uji kesukaan. 

3.1.3.2 Uji Inderawi 

Uji inderawi merupakan cara penilaian untuk mengetahui kualitas warna, aroma, 

tekstur dan rasa dari mutu minuman jelly rosella yang dilakukan dengan cara 

pemberian beberapa hasil pembuatan minuman jelly kepada panelis. Panelis di sini 

dilakukan oleh manusia yang berfungsi sebagai instrumen atau alat, tidak semua 

manusia dapat dijadikan sebagai panelis dalam hal ini harus memenuhi syarat yaitu 

valid dan reliabel (Kartika.dkk, 1998:59 ). Data yang valid dan reliabel dapat 

diperoleh apabila instrumen yang digunakan untuk mencari data benar-benar dapat 

menilai keadaan yang sebenarnya dan hasil pengukurannya selalu ajeg. Bahan dan 

alat yang digunakan dalam penelitian inderawi ini adalah minuman jelly rosella hasil 

eksperimen, lembar penilaian dan alat tulis.  

Kualitas inderawi diukur menggunakan metode skoring dengan kriteria sebagai 

berikut. 
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a) Tekstur ( jika disedot ) 

(1) Hancur 

(2) Cukup hancur 

(3) Kurang hancur 

(4) Tidak hancur 

b) Rasa 

Asam 

(1) Asam 

(2) Cukup asam 

(3) Kurang asam 

(4) Tidak asam 

Manis 

(1) Manis  

(2) Cukup manis  

(3) Kurang manis  

(4) Tidak manis  
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Tabel 3.4 keterangan interval skor  

Interval 

skor 
Tekstur 

Rasa 
Keterangan 

Asam Manis 

1,00 – 1,75 Tidak hancur Tidak asam Tidak manis Tidak Baik 

1,76 – 2,50 
Kurang 

hancur 

Kurang 

asam 

Kurang 

manis 

Kurang 

Baik 

2,51 – 3,25 
Cukup 

hancur 

Cukup 

asam 

Cukup 

manis 

Cukup 

Baik 

3,26 – 4,00 Hancur Asam Manis Baik 

 

3.1.3.1.2 Uji organoleptik / uji kesukaan 

Uji Organoleptikkesukaan pada dasarnya hampir sama dengan uji inderawi akan 

tetapi mempunyai karakteristik pengujian yang berbeda. Dalam penelitian ini uji 

kesukaan digunakan untuk mengetahui tingkat kesukaan masyarakat terhadap 

minuman jelly rosella hasil eksperimen. Pengujian ini dilakukan dengan 

menggunakan penilaian dimana panelisnya mengemukakan responnya yang berupa 

senang atau tidak senang terhadap sifat karakteristik bahan yang diuji. Pada pengujian 

ini digunakan panelis yang tidak terlatih, panelis diminta mengemukakan 

pendapatnya secara spontan tanpa membandingkan dengan sampel yang diuji 

sebelumnya. Oleh karena itu penilaian dilakukan secara berurutan, tidak disajikan 

secara bersama-sama (Kartika 1988: 56). 

Pada waktu melakukan uji kesukaan ini digunakan tingkat kesukaan panelis terhadap 

sampel yaitu dengan tingkatan sebagai berikut : 
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a) Skor 5 untuk kriteria sangat suka 

b) Skor 4 untuk kriteria suka 

c) Skor 3 untuk kriteria agak suka 

d) Skor 2 untuk kriteria tidak suka 

e) Skor 1 untuk kriteria sangat tidak suka 

 

Tabel 3.5 keterangan interval skor  

Interval skor Kriteria 

1,00 – 1,80 Tidak Suka 

1,81 – 2,60 Kurang Suka 

2,61 – 3,40 Cukup Suka 

3,41 – 4,20 Suka 

4,21 – 5,00 Sangat Suka 

 

3.1.3.2 Penilaian obyektif 

Penilaian obyektif dilakukan dengan uji laboratorium. Pengujian ini dilakukan 

menggunakan alat-alat laboratorium yang bertujuan untuk menilai kandungan vitamin 

C minuman jelly rosella hasil dengan metode titrasi. Penelitian ini dilakukan di 

Laboratorium Teknologi Kimia, Fakultas MIPA Universitas Negeri semarang ( 

UNNES ). 

 

 



 

 
 

46

3.1.4 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data agar data yang 

diperlukan dalam penelitian dapat dipenuhi. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah. 

3.1.4.1 Panelis agak terlatih 

Panelis agak terlatih merupakan kelompok dimana anggotanya merupakan hasil 

seleksi kemudian latihan secara kontinyu dan lolos pada evaluasi kemampuan 

(Kartika dkk. 1988:17) panelis ini digunakan untuk menguji kualitas minuman jelly 

rosella, yang meliputi aspek tekstur, rasa asam dan rasa manis. Panelis agak terlatih 

dapat dipilih dari kalangan terbatas dengan menguji kepekaannya terlebih dahulu. 

Panelis agak terlatih dalam penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa TJP Boga semua 

angkatan. Uji Inderawi terdiri dari 8-25 orang yang dipilih berdasarkan ketentuan 

syarat panelis agak terlatih sebagai berikut. 

a) Mengetahui sifat-sifat sensorik dari contoh makanan 

b) Mempunyai pengetahuan tentang penilaian inderawi 

c) Panelis dipilih berdasarkan kepekaan dan keajegan yang tinggi dalam 

penilaiannya 

d) Telah dilatih sebelum pengujian  

e) Instrument valid dan reliabel  

Pemilihan panelis agak terlatih berdasarkan validitas dan reliabilitas panelis. 
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3.1.4.1.1 Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan kevalidan suatu 

instrumen. Instrumen yang valid atau sahih adalah instrumen yang dapat mengukur 

apa yang seharusnya diukur (Arikunto 2006:168). 

Panelis yang digunakan dalam percobaan ini adalah mahasiswa TJP Boga semua 

jurusan. Seleksi ini bertujuan untuk mencari calon panelis yang memiliki kepekaan 

yang cukup, sehingga dapat menilai hasil eksperimen dengan baik dan benar. Panelis 

melakukan penelitian produk dengan menggunakan kemampuan indera manusia yang 

meliputi peraba, perasa, peraba, dan penglihatan. Indikator yang dinilai adalah warna, 

rasa , tekstur, kejernihan. Data panelis diananlisis dengan menggunakan range 

method, dengan ketentuan : 

 

 

Panelis dikatakan valid apabila calon panelis mempunyai kepekaan yang baik ( 

diterima ), sedangkan calon panelis yang ditoalak, dinilai mempunyai kepekaan yang 

kurang. Panelis yang dianggap valid atau yang lolos dalam seleksi uji validitas 

sebanyak 32 orang. 
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3.1.4.1.2 Realiabilitas instrumen 

Realiabilitas panelis dapat ditingkatkan dengan latihan supaya dapat memberikan 

penilaian secara tetap. Realibilitas dapat menunjukkan suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena dapat memberikan penelitian secara tepat, hasil penilaiannya tetap atau 

mendekati sama walaupun penilaian dilakukan beberapa kali dengan waktu yang 

berbeda-beda. Panelis yang lolos dalam tahap seleksi dapat mengikuti tahap 

selanjutnya berupa tahap latihan. Panelis diberikan latihan sebanyak lima kali dalam 

waktu yang berbeda. Dari latihan secara individu akan diketahui apakah calon panelis 

memenuhi syarat berdasarkan hasil latihan yang dilakukan. Panelis yang lolos uji 

realiabel adalah sebanyak 20 orang. 

3.1.4.2 Panelis tidak terlatih 

Panelis tidak terlatih digunakan untuk menguji tingkat kesukaan pada suatu 

produk ataupun menguji tingkat kemauan seseorang untuk menggunakan suatu 

produk . karena menyangkut tingkat kesukaan terhadap suatu produk makanan maka 

semakin banyak jumlah anggota panelis maka hasilnya semakin baik (Kartika dkk. 

1988:32). Jumlah panelis tidak terlatih yang digunakan untuk menilai produk 

minimal 80 orang. Panelis yang digunakan dalam penelitian ini adalah panelis yang 

dipilih dari remaja putra, remaja putri, bapak-bapak dan ibu-ibu.. 
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3.2 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

faktorial dan analisis deskriptif presentase, yaitu sebagai berikut. 

3.2.1 Analisis Faktorial 

Ananlisis faktorial ini digunakan intuk mengetahui perbedaan kualitas keempat 

sampel meliputi tekstur, rasa asam dan rasa manis dalam pembuatan minuman jelly 

rosella dengan penggunaan rosella dan penambahan gula pasir yang berbeda. Dalam 

menggolah data faktorial menggunakan SPSS. Model statistika untuk percobaan 

faktorial yang terdiri dari dua faktor ( faktor A dan B ) dengan menggunakan 

rancanganan dasar RAL adalah sebagai berikut : 

Rumus   

Yjik = µ + α11 + βj + (αβ)ij + Sijk 

i = 1, 2, …..., a 

j = 1, 2, …..., b 

k = 1, 2, ….., r 

keterangan : 

Yjik = nilai pengamatan pada satuan percobaan ke-k yang memperoleh kombinasi 

perlakuan ij  ( taraf ke-i dari faktor A dan taraf ke-j dari faktor B ) 

µ = nilai tengah populasi ( rata-rata yang sesungguhnya ) 

α1 = pengaruh aditif taraf ke-i dari faktor A ( penggunaan rosella ) 

βj = pengaruh aditif taraf ke-j dari faktor B ( penambahan gula pasir ) 
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(αβ)ij = pengaruh interaksi taraf ke-i dari faktor A dan taraf ke-j faktor B 

Sijk  = pengaruh galat dari satuan percobaan ke-k yang memperoleh kombinasi 

perlakuan uji 

sumber : Gasperz (1991: 327 ) 

ketentuan :  Fo > Ft dan nilai signifikansi p < 0.05 maka ada pengaruh 

3.2.2 Analisis Uji Kesukaan 

Uji kesukaan adalah pengujian yang dilakukan untukmengemukakan respon 

konsumen yang berupa senang tidaknya terhadap sifat bahan yang diuji. Data yang 

diperoleh melalui uji kesukaan dilanjutkan dengan perhitungan rata-ratadengan 

menggunakan rumus : 

  atau  

 ( Djumanta dan Sudrajat, 2008:21 ) 

Setelah didapat rata-rata dibuat grafik, yaitu grafik radar. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Hasil Penilaian Panelis 

Setelah dilakukan penilaian uji inderawi terhadap minuman jelly rosella yang 

meliputi aspek tekstur, rasa asam dan rasa manis diperoleh hasil sebagai berikut. 

4.1.1.1 Hasil Pengujian Inderawi Mengenai Tekstur 

Tekstur pada produk  makanan dan minuman akan mempengaruhi penilaian 

tentang diterima atau tidaknya produk tersebut. Untuk minuman jelly rosella tekstur 

yang dinilai adalah tingkat kehancuran.  

Tabel 4.1 Hasil Penilaian Minuman Jelly Rosella Pada Aspek Tekstur 

Kode 

4 3 2 1 

Rata-rata Kriteria Keterangan 

n % n % n % n % 

A1B1 13 65 7 35 0 0 0 0 3,53 Hancur Baik 

A1B2 3 15 17 85 0 0 0 0 3,15 Cukup hancur Cukup baik 

A2B1 4 20 13 65 3 15 0 0 3,13 Cukup hancur Cukup baik 

A2B2 0 0 7 35 13 65 0 0 2,48 Kurang hancur Kurang baik 

Jumlah 20 100 44 220 16 80 0 0 12,29   
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Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar panelis memberikan skor 3. 

Skor tertinggi terdapat pada minuman jelly dengan penggunaan rosella 35g dan 

penambahan gula pasir 12% yaitu sebesar 85%, namun kriteria tekstur terbaik pada 

sampel minuman jelly dengan penggunaan rosella 35g dan penaambahan gula pasir 

10%. Prosentase yang sama ditunjukkan pada sampel  A1B1 dan A2B1 yaitu sebesar 

65%, namun nilai skor kedua sampel tersebut berbeda yaitu A1B1 dengan skor 4 dan 

A2B1 dengan skor 3. Hasil keseluruhan uji panelis menunjukkan bahwa semakin besar 

penggunaan rosella dan penambahan gula pasir maka kualitas tekstur semakin 

menurun ( tabel 4.1 ). Tekstur minuman jelly rosella dengan nilai rerata tertinggi 

terdapat pada sampel A1B1 yaitu sampel dengan penggunaan rosella 35g dan 

penambahan gula pasir 10% dengan nilai rerata 3,53 dan kriteria hancur. Sampel 

dengan nilai rerata terendah adalah sampel A2B2, selisih antara kedua sampel tersebut 

adalah 1,05. 

 

 

Gambar 4.1 Diagram rerata minuman jelly rosella pada aspek tekstur 
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4.1.1.2 Hasil Pengujian Inderawi Mengenai Rasa 

Indikator rasa yang dinilai dalam penelitian ini adalah rasa asam dan rasa 

manis. Data hasil pengujian inderawi terhadap rasa asam dan rasa manis adalah 

sebagai berikut. 

4.1.1.2.1 Asam 

Data hasil pengujian inderawi minuman jelly rosella mengenati rasa asam 

diperoleh hasil sebagai berikut. 

 

Tabel 4.2 Hasil Penilaian Minuman Jelly Rosella Pada Aspek Rasa Asam 

Kode 

4 3 2 1 

Rata-rata Kriteria Keterangan 

n % n % n % n % 

A1B1 3 15 17 85 0 0 0 0 3,17 Cukup asam Cukup baik 

A1B2 0 0 14 70 6 30 0 0 2,70 Cukup asam Cukup baik 

A2B1 11 55 9 45 0 0 0 0 3,58 Asam Baik 

A2B2 4 20 15 75 1 5 0 0 3,27 Asam Baik 

Jumlah 18 90 55 275 7 35 0 0 12,72   

 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar panelis menilai 

semua sampel pada skor 3 dengan skor tertinggi pada sampel A1B1 dengan skor 85%. 

Pada penggunaan  rosella 35g dengan penggunaan jumlah gula pasir yang berbeda 

menghasilkan kriteria yang cukup asam, namun pada penggunaan rosella 40g dengan 

penggunaan jumlah gula pasir yang berbeda menghasilkan minuman jelly rosella 

dengan kriteria yang asam. Minuman jelly rosella yang memiliki rasa asam terbaik 
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adalah sampel A2B1 sedangkan sampel dengan kriteria asam terendah adalah A1B2, 

selisih kedua sampel tersebut adalah 0,88. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

diagram 4.2. 

 

 

Gambar 4.2 Diagram rerata minuman jelly rosella pada aspek rasa asam 

 

4.1.1.2.2 Manis 

Data hasil pengujian inderawi dari keempat sampel minuman jelly rosella 

mengenati rasa manis dapat dilihat pada tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Hasil Penilaian Minuman Jelly Rosella Pada Aspek Rasa Manis 

Kode 

4 3 2 1 

Rata-rata Kriteria Keterangan 

n % n % n % n % 

A1B1 3 15 15 75 2 10 0 0 2,80 Cukup manis Cukup baik 

A1B2 11 55 9 45 0 0 0 0 3,52 Manis Baik 

A2B1 1 5 13 65 6 30 0 0 2,73 Cukup manis Cukup baik 

A2B2 5 25 13 65 2 10 0 0 3,17 Cukup manis Cukup baik 

Jumlah 20 100 50 250 10 50 0 0 12,22   

 

Sebagian besar panelis menilai rasa manis minuman jelly rosella pada skor 3 

dengan skor tertinggi pada sampel A1B1 dengan prosentase 75% ( tabel 4.3 ), namun 

dari semua sampel minuman jelly rosella yang mempunyai kriteria manis terbaik 

adalah sampel A1B2 sedangkan ketiga sampel lainnya mempunyai kriteria yang sama 

yaitu cukup manis, sehingga jika dijadikan diagram  akan terlihat pada tabel 4.3. 

 

 

Gambar 4.3 Diagram rerata minuman jelly rosella pada aspek rasa manis 
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4.1.1.3 Hasil Keseluruhan Kualitas Inderawi Minuman Jelly Rosella 

Hasil penilaian panelis pada uji inderawi terhadap keseluruhan indikator 

minuman jelly rosella dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini 

 

Tebel 4.4 Rerata Uji Inderawi Minuman Jelly Rosella Keseluruhan Indikator  

Indikator 

 

Sampel 

A1B1 A1B2 A2B1 A2B2 

Tekstur 3,53 3,15 3,13 2,48 

Asam 3,17 2,70 3,58 3,27 

Manis 2,80 3,52 2,73 3,17 

Jumlah 9,50 9,37 9,44 8,92 

Rata-rata 3,17 3,12 3,15 2,97 

Kriteria Cukup baik Cukup baik Cukup baik Cukup baik 

 

Berdasarkan tabel nilai rerata indikator kualitas inderawi minuman jelly rosella 

keseluruhan menunjukkan bahwa nilai sampel minuman jelly rosella dengan nilai 

rerata tertinggi terdapat pada sampel A1B1 dengan selisih rerata 0,2 dari sampel A2B2 

yang merupakan sampel dengan nilai rerata terendah. Semua sampel minuman jelly 

rosella terdapat perbedaan rerata, namun keempat sampel tersebut masih dalam 

kriteria cukup baik. 
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4.1.2 Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis penelitian dibuktikan kebenarannya menggunakan analisis statistik. 

Analisis statistik yang digunakan adalah analisis faktorial yang olah datanya 

menggunakan program bantu statistik yaitu SPSS untuk menguji hipotesis pertama 

dan dilanjutkan dengan uji Tukey sebagai uji lanjutan. 

4.1.2.1 Analisis Faktorial 

Berdasarkan perhitungan analisis faktorial dapat disimpulkan bahwa untuk 

indikator tekstur, rasa asam dan rasa manis minuman jelly rosella pada taraf 

signifikansi 5% dan nilai signifikansi < 0,05 berarti diterima. Dengan demikian 

hipótesis kerja yang berbunyi ada pengaruh penggunaan rosella dan jumlah gula pasir 

terhadap kualitas minuman jelly rosella ditinjau dari tekstur, rasa asam dan rasa 

manis. Hasil kesimpulan faktorial dapat diringkas pada tabel 4.5.  
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Tabel 4.5 Hasil Kesimpulan Perhitungan Faktorial 

Indikator Nilai Signifikansi Keterangan 

Tekstur 

A 

B 

A*B 

 

0,000 

0,000 

0,092 

 

Ada pengaruh 

Ada pengaruh 

Tidak ada pengaruh 

Rasa Asam 

A 

B 

A*B 

 

0,000 

0,000 

0,357 

 

Ada pengaruh 

Ada pengaruh 

Tidak ada pengaruh  

Rasa Manis 

A 

B 

A*B 

 

0,042 

0,000 

0,165 

 

Ada pengaruh 

Ada pengaruh 

Tidak ada pengaruh 

 

Keterangan : 

A = Penggunaan rosella ( 35g rosella dan 40g rosella ) 

B = Penambahan gula pasir ( 10% dan 12% ) 

A*B = Penggunaan rosella interaksi penambahan gula pasir 

F hit  taraf signifikansi p  < 0,05 berarti ada pengaruh 
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Berdasarkan análisis faktorial yang terlihat pada tabel diatas dapat diketahui 

bahwa nilai F hitung dari sampel-sampel pada indikator tekstur, rasa asam dan rasa 

manis nilai signifikansi < 0,05. Ada pengaruh dalam penggunaan rosella,dan 

pengaruh penambahan gula pasir, tetapi tidak ada pengaruh dalam interaksi 

keduanya. Dengan demikian hipotesis kerjanya berbunyi ada pengaruh penggunaan 

rosella dan penambahan gula pasir terhadap kualitas minuman jelly rosella ditinjau 

dari tekstur, rasa asam dan rasa manis. Dengan kata lain Ha diterima, oleh karena itu 

análisis dilanjutkan dengan uji Tukey 

4.1.2.2 Uji Tukey 

Uji Tukey digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antar sampel 

dengan bantuan SPSS. Dua sampel dinyatakan berbeda nyata apabila dari hasil 

análisis tersebut berada pada kolom berbeda , sebaliknya dua sampel dinyatakan tidak 

berbeda nyata apabila tidak memenuhi syarat nilai signifikansi atau berada pada 

kolom yang sama dengan nilai signifikansi > 0,05. 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Tukey Minuman Jelly Rosella Tentang Pengaruh Penggunaan 

Rosella ( 35g dan 40g ) Pada Taraf Penambahan Gula Pasir 10%  

Indikator 

Selisih 

nilai 

rata-rata 

signifikansi 
Nilai 

Pembanding 
Keterangan 

Tekstur 

A1B1 – A2B1 

 

0,400 

 

0,003 

 

0,22 

 

Berbeda nyata 

Rasa asam 

A1B1 – A2B1 

 

0,417 

 

0,003 

 

0,23 

 

Berbeda nyata 

Rasa manis 

A1B1 – A2B1 

 

0,067 

 

0,966 

 

0,28 

 

Tidak berbeda nyata 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa penggunaan rosella pada taraf penambahan 

gula pasir 10% memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap tekstur dan rasa asam 

minuman jelly rosella, kecuali pada aspek rasa manis penggunaan rosella pada taraf 

penambahan gula pasir 10% tidak berbeda nyata. 
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Tabel 4.7 Hasil Uji Tukey Minuman Jelly Rosella Tentang Pengaruh Penggunaan 

Rosella ( 35g dan 40g ) Pada Taraf Penambahan Gula Pasir 12%  

Indikator 

Selisih 

nilai 

rata-rata 

signifikansi 
Nilai 

Pembanding 
Keterangan 

Tekstur 

A1B2 – A2B2 

 

0,667 

 

0,000 

 

0,22 

 

Berbeda nyata 

Rasa asam 

A1B2 – A2B2 

 

0,567 

 

0,000 

 

0,23 

 

Berbeda nyata 

Rasa manis 

A1B2 – A2B2 

 

0,433 

 

0,076 

 

0,28 

 

Tidak berbeda nyata 

 

Berdasarkan uji Tukey diatas diketahui bahwa penggunaan rosella pada taraf 

penambahan gula pasir 12% memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap tekstur 

dan rasa asam minuman jelly rosella, namun pada aspek rasa manis penggunaan 

rosella pada taraf penambahan gula pasir 10% tidak berbeda nyata. 
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Tabel 4.8 Hasil Uji Tukey Minuman Jelly Rosella Tentang Pengaruh Penambahan 

Gula Pasir ( 10% dan 12% ) Pada Taraf Penggunaan Rosella 35g  

Indikator 

Selisih 

nilai 

rata-rata 

signifikansi 
Nilai 

Pembanding 
Keterangan 

Tekstur 

A1B1 – A1B2 

 

0,383 

 

0,005 

 

0,22 

 

Berbeda nyata 

Rasa asam 

A1B1 – A1B2 

 

0,467 

 

0,001 

 

0,23 

 

Berbeda nyata 

Rasa manis 

A1B1 – A1B2 

 

0,717 

 

0,000 

 

0,28 

 

Berbeda nyata 

 

Tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa penambahan gula pasir pada taraf 

penggunaan rosella 35g memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap kualitas 

minuman jelly rosella dilihat dari tekstur, rasa asam dan rasa manis.  
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Tabel 4.9 Hasil uji Tukey minuman jelly rosella tentang pengaruh penambahan gula 

pasir ( 10% dan 12% ) pada taraf penggunaan rosella 40g  

Indikator 

Selisih 

nilai 

rata-rata 

signifikansi 
Nilai 

Pembanding 
Keterangan 

Tekstur 

A2B1 – A2B2 

 

0,650 

 

0,000 

 

0,22 

 

Berbeda nyata 

Rasa asam 

A2B1 – A2B2 

 

0,317 

 

0,035 

 

0,23 

 

Berbeda nyata 

Rasa manis 

A2B1 – A2B2 

 

0,433 

 

0,017 

 

0,28 

 

Berbeda nyata 

 

Hasil perbandingan kedua sampel berdasarkan pada harga signifikansi hasil uji 

Tukey menunjukkan bahwa penambahan gula pasir pada taraf penggunaan rosella 

40g memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap kualitas minuman jelly rosella 

dilihat dari tekstur, rasa asam dan rasa manis.  

 

4.1.3 Hasil Uji Kimia 

Uji laboratorium dalam penelitian ini untuk mengetahui kadar vitamin C 

minuman jelly rosella hasil eksperimen. Hasil uji laboratorium kandungan vitamin C 

minuman jelly rosella dapat dilihat pada tabel 4.10 



 

 
 

64

Tabel 4.10 Hasil Uji Vitamin C Minuman Jelly Rosella  

Sampel Analisa vitamin C ( mg/100g ) 

A1B1 42,24  

A1B2 49,28 

A2B1 63,36 

A2B2 56,32 

 

Berdasarkan hasil uji laboratorium rosella kering mempunyai kandungan 

vitamin C sebesar 211,2 mg/100g, namun kandungan vitamin C berkurang setelah 

dibuat produk minuman jelly rosella. Kandungan Vitamin C tertinggi dalam 

minuman jelly rosella sebesar 63,36 mg/100g yaitu terdapat pada sampel A2B1 

sedangkan kandungan vitamin C terendah terdapat pada sampel A1B1 sebesar 42,24 

mg/100g. Penggunaan rosella yang semakin besar pada minuman jelly akan 

meningkatkan  kandungan vitamin C. Gambar 4.4  memperlihatkan peningkatan 

jumlah vitamin C pada minuman jelly rosella. 
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Gambar 4.4 Diagram kandungan Vitamin C minuman jelly rosella 

 

4.1.4 Hasil Uji Kesukaan Minuman Jelly Rosella 

Hasil dari keseluruhan uji kesukaan terhadap minuman jelly rosella hasil 

eksperimen ditinjau dari tekstur, rasa asam dan rasa manis dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.11 Hasil Uji Kesukaan Minuman Jelly Keseluruhan Panelis ( 80 ) Orang 

Sampel Tekstur 
Rasa 

Asam 

Rasa 

Manis 
Jumlah Rata-rata Kriteria 

A1B1 4,0 3,8 3,8 11,6 3,9 Suka 

A1B2 3,9 2,8 3,8 10,5 3,5 Suka 

A2B1 3,0 2,9 2,7 8,6 2,9 CukupSuka 

A2B2 3,9 2,7 2,8 9,4 3,1 Cukup Suka 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa minuman jelly rosella dengan 

penggunaan rosella 35g disukai masyarkat, hal ini berbeda dengan minuman jelly 

rosella dengan penggunaan rosella 40g yang hanya cukup disukai masyarakat. 

Sampel dengan niilai tertinggi hasil uji kesukaan minuman jelly rosella atau yang 

paling disukai masyarakat adalah  sampel A1B1 sedangkan nilai terendah uji kesukaan 

minuman jelly rosella terdapat pada sampel A2B1, selisih kedua sampel tersebut 

adalah 1,0. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik radar dibawah ini. 

  

Gambar 4.5 Grafik uji kesukaan minuman jelly rosella 
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4.2 Pembahasan 

Tekstur dari produk akan mempengaruhi penilaian tentang diterima atau 

tidaknya produk tersebut karena tekstur merupakan ciri suatu produk minuman jelly. 

Sampel hasil uji inderawi yang mempunyai tingkat kehancuran paling baik dan 

disukai masyarakat adalah sampel A1B1. Sampel A1B1 adalah sampel minuman jelly 

dengan penggunaan rosella 35g dan penambahan gula pasir 10% merupakan sampel 

dengan tekstur yang paling baik, mudah hancur jika disedot dibandingkan dengan 

ketiga sampel lainnya. Menurut Astawan ( 2009 : 101-103 ) minuman jelly berteksur 

sangat rapuh dan tidak bertahan lama di mulut atau mudah hancur, rasanya asam dan 

manis. Penggunaan gula pasir 10% sebanding dengan penggunaan rosella 35g 

sehingga membentuk gel yang baik. Penggunaan gula yang tinggi akan 

mengakibatkan pembentukkan kristal dalam gel ( Winarno, 2002:37 ) sehingga 

penggunaan gula pasir 12% akan menurunkan tingkat kehancuran minuman jelly 

rosella. Hal ini senada dengan penelitian Haryati ( 2009 ) pada minuman jelly wortel 

dan Julianti ( 2010 ) pada minuman jelly jambu biji dan  minuman jelly nanas yang 

menyebutkan bahwa sampel dengan tekstur terbaik adalah sampel dengan 

penggunaan sari buah yang paling sedikit dengan kriteria hancur.  

Menurut Winarno ( 2002 : 36-37 ) penambahan gula berpengaruh pada gel yang 

terbentuk, adanya gula akan menyebabkan gel lebih tahan terhadap kerusakan 

mekanik. Gel pada tekstur dipengaruhi oleh pektin, prosentase gula dan pH. 

Banyaknya gula pasir yang ditambahkan tergantung pada kandungan pektin dan 
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asamnya. Semakin tinggi kandungan pektin maka semakin banyak gula yang 

ditambahkan. Pektin dalam rosella cukup tinggi yaitu sebesar 3,21%, pH dalam 

penelitian ini juga sudah terkontrol yaitu 3,2. Pengaruh pH pada pembentukkan gel 

adalah semakin rendah pH gel semakin keras, dan jumlah pektin yang diperlukan 

semakin sedikit. Menurut Satuhu ( 1994 : 108 ) gel akan terbentuk pada pH 2,5 – 3,4. 

Pembentukan tekstur minuman jelly juga dipengaruhi oleh hidrokoloid. 

Hidrokoloid pada umumnya akan membentuk gel dengan baik pada kisaran pH 

tertentu. Hal ini ditunjukkan oleh terjadinya peningkatan kekentalan dengan 

meningkatnya pH hingga mencapai titik tertentu dan kemudian akan semakin 

menurun bila pH terus ditingkatkan. Sifat fungsional beberapa jenis hidrokoloid dapat 

dipengaruhi oleh adanya hidrokoloid lain. Pengaruh ini dapat bersifat negatif dalam 

arti sifat fungsional makin berkurang dengan adanya hidrokoloid lain ataupun bersifat 

positif karena adanya pengaruh sinergis antara hidrokoloid-hidrokoloid yang 

bergabung ( ebookpangan.com 2006 ).  

Rasa pada suatu makanan atau minuman mempunyai peranan penting, sebab 

dengan rasa maka konsumen dapat mengetahui dan menilai apakah makanan atau 

minuman tersebut enak atau tidak. Pada penelitian ini aspek rasa yang dinilai adalah 

rasa asam dan rasa manis. Sampel hasil uji inderawi yang mempunyai tingkat 

keasaman paling baik adalah sampel A2B1 yaitu sampel dengan penggunaan rosella 

40g dan penambahan gula pasir 10%. Sampel A2B1 juga merupakan sampel yang 

disukai masyarakat, hal ini disebabkan sampel A2B1 sesuai dengan kriteria minuman 

jelly yaitu asam.  
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Penggunaan rosella 40g dalam penelitian adalah penggunaan rosella yang 

tertinggi, sedangkan jumlah gula pasir yang paling sedikit dalam pembuatan 

minuman jelly rosella adalah 10%. Rasa asam pada minuman jelly rosella 

dipengaruhi oleh penggunaan rosella dan jumlah gula pasir. Semakin tinggi 

penggunaan rosella dan semakin sedikit jumlah gula pasir yang digunakan maka  rasa 

asam akan semakin dominan, sehingga ketika penggunaan rosella dikurangi menjadi 

35g menurunkan rasa asam pada minuman jelly rosella. Hal yang sama ditunjukkan 

pada penelitian Sari ( 2009 ) pada serbuk minuman penyegar dan penelitian Julianti ( 

2010 ) pada minuman jelly sirsak yang menunjukkan bahwa minuman dengan rasa 

asam yang baik adalah dengan penggunaan sari buah yang tertinggi dengan kriteria 

rasa asam. Menurut Kartika ( 1988 : 14 ) Bahan makanan mengandung dua sampai 

empat rasa dasar. Pengaruh antara satu macam rasa dengan rasa yang lain tergantung 

pada konsentrasinya. Bila salah satu komponen mempunyai konsentrasi yang lebih 

tinggi dari komponen yang lain maka komponen tersebut akan dominan. Rasa asam 

pada rosella terdiri kandungan vitamin C, asam sitrat dan asam malat ( Maryani dan 

Kristina 2008: 6 ). 

Sampel hasil uji inderawi dan uji kesukaan yang mempunyai tingkat kemanisan 

paling baik adalah sampel A1B2 yaitu sampel dengan penggunaan rosella 35g dengan 

penambahan gula pasir 12% yaitu sampel minuman jelly dengan kriteria manis sesuai 

dengan kriteria minuman jelly. Sampel A1B2 merupakan sampel minuman jelly 

rosella dengan penggunaan gula pasir yang paling banyak sehingga menghasilkan 

rasa yang paling manis dibandingkan dengan ketiga sampel lainnya. Rasa manis 
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dalam minuman jelly dipengaruhi oleh gula pasir. Banyaknya gula yang ditambahkan 

tergantung dari buah yang digunakan, semakin asam buah yang digunakan semakin 

banyak gula yang ditambahkan ( Margono 2000:8 ). Sebaliknya, semakin sedikit 

penggunaan gula pasir maka tingkat kemanisan juga akan berkurang sehingga jika 

penggunaan gula pasir dikurangi menjadi 10% akan menurunkan tingkat kemanisan 

pada minuman jelly rosella.  

Sampel A2B2 merupakan sampel dengan penggunaan gula pasir yang tinggi, 

namun tingkat keasaman pada sampel tersebut juga tinggi karena penggunaan rosella 

40g sehingga menurunkan rasa manis pada minuman jelly rosella. Hasil yang sama 

juga ditunjukkan dalam penelitian Utomo ( 2010 ) pada permen jelly wortel dan hasil 

penelitian Haryati ( 2009 ) pada minuman jelly wortel yang menyebutkan bahwa 

permen jelly atau minuman jelly dengan rasa manis yang baik adalah dengan 

penggunaan gula yang tertinggi. 

Dari hasil uji kimiawi terhadap rosella diketahui bahwa kandungan vitamin C 

rosella sebesar 211,2 mg/100g, namun setelah diolah mejadi produk minuman jelly 

rosella kandungan vitamin C menurun sebesar 20% - 30%. Kandungan vitamin C 

tertinggi sebesar 63,36 mg/100g  yaitu pada sampel minuman jelly rosella dengan 

penggunaan rosella 40g dan penambahan gula pasir 10%, sedangkan kandungan 

vitamin C terendah sebesar 42,24 mg/100g  yaitu pada sampel minuman jelly rosella 

dengan penggunaan rosella 35g dan penambahan gula pasir 10%. Hal ini disebabkan 

pemanasan yang lama dan suhu yang tinggi dalam proses pembuatan minuman jelly 

rosella sehingga kandungan vitamin C berkurang drastis. Menurut Winarno ( 2002 : 
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131 ) menyebutkan bahwa dari semua vitamin yang ada, vitamin C merupakan 

vitamin yang paling  mudah rusak. Disamping larut dalam air, vitamin C mudah 

teroksidasi dan proses tersebut dipercepat oleh panas, sinar, alkali, enzim, oksidator, 

serta oleh katalis tembaga dan besi. Hal yang sama ditunjukkan pada penelitian Sari ( 

2009 ) pada serbuk minuman penyegar, sebelum proses pemanasan vitamin C 

markisa dan nanas adalah 30 mg/100g, namun setelah menjadi serbuk minuman 

penyegar menjadi 22,99 mg/100g dan penelitian Hasibuan ( 2010 ) pada selai rosella, 

setelah proses pemanasan kandungan vitamin C selai rosella menjadi 129,60 

mg/100g.  
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut : 

a) Tidak ada pengaruh pengunaan rosella  dan penambahan gula pasir  terhadap 

kualitas minuman jelly rosella dilihat dari tekstur, rasa asam dan rasa manis. 

b) Ada pengaruh pengunaan rosella pada penambahan gula pasir 10% terhadap 

kualitas minuman jelly rosella dilihat dari tekstur dan rasa asam, kecuali pada 

aspek rasa manis. 

c) Ada pengaruh pengunaan rosella pada penambahan gula pasir 12% terhadap 

kualitas minuman jelly rosella dilihat dari tekstur dan rasa asam, kecuali pada 

aspek  rasa manis. 

d) Ada pengaruh penambahan gula pasir pada pengunaan rosella 35g terhadap 

kualitas minuman jelly rosella dilihat dari tekstur, rasa asam dan rasa manis. 

e) Ada pengaruh penambahan gula pasir pada pengunaan rosella 40g terhadap 

kualitas minuman jelly rosella dilihat dari tekstur, rasa asam dan rasa manis. 

f) Kandungan vitamin C pada minuman jelly hasil eksperimen yaitu sebagai berikut 

: 
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1) Kandungan vitamin C pada sampel minuman jelly rosella dengan penggunaan 

rosella 35g dan penambahan gula pasir 10% adalah 42,24 mg/100g . 

2) Kandungan vitamin C pada sampel minuman jelly rosella dengan penggunaan 

rosella 35g dan penambahan gula pasir 12% sebesar 49,28 mg/100g . 

3) Kandungan vitamin C pada sampel minuman jelly rosella dengan penggunaan 

rosella 40g dan penambahan gula pasir 10% adalah 63,36 mg/100g . 

4) Kandungan vitamin C pada sampel minuman jelly rosella dengan penggunaan 

rosella 40g dan penambahan gula pasir 12% adalah  56,32 mg/100g . 

g) Sampel yang paling disukai masyarakat yaitu sampel minuman jelly rosella 

dengan penggunaan rosella 35g dan penambahan gula pasir 10% dengan total 

nilai rata-rata 3,9 yang termasuk dalam kriteria disukai. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan pada proses pembuatan minuman jelly ada kesalahan dalam 

mengatur pH, pH dikontrol sampai 3,2. Sebaiknya dalam uji keasaman ph tidak perlu 

dikontrol sampai 3,2, namun masih berkisar antara 2,5-3,4 sehingga hasil dari tekstur 

minuman jelly akan terlihat perbedaan yang signifikan. 

Rasa minuman jelly hasil eksperimen masih terlalu asam untuk dinikmati, 

sebaiknya ada penelitian lanjutan tentang minuman jelly rosella yang meneliti tentang 

penggunaan rosella, usia panen rosella, tingkat kekeringan rosella atau penambahan 

gula pasir agar hasil minuman jelly rosella lebih baik lagi.  
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Berdasarkan penilaian rerata uji inderawi dan penilaian uji kesukaan dapat 

diketahui bahwa minuman jelly rosella hasil eksperimen yang terbaik dan paling 

disukai masyarakat adalah minuman jelly rosella pada sampel A1B1 yang 

menggunakan 35g rosella dan penambahan gula pasir 10%. Sampel A1B1 merupakan 

sampel dengan tekstur yang paling sesuai dengan kriteria minuman jelly yaitu tekstur 

yang hancur, namun rasanya cukup asam dan cukup manis sehingga jika untuk 

produksi skala besar lebih baik menggunakan sampel A1B2 yaitu sampel minuman 

jelly dengan penggunaan rosella 35g dan penambahan gula pasir 12%. 

Kandungan vitamin C dalam produk minuman jelly juga berkurang banyak 

sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan cara pemanasan yang tidak 

terlalu lama dan dengan suhu yang lebih rendah pada proses pemanasan sari bunga 

rosella agar dapat menghasilkan produk minuman jelly rosella yang  mempunyai 

mempunyai kandungan vitamin C yang tinggi. 
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PEDOMAN WAWANCARA SELEKSI CALON PANELIS 

 

Nama / NIM  :  

NIM   :  

No. Telp   :  

Tanggal penilaian :  

Petunjuk: 

Dalam rangka mencari panelis untuk penelitian, saudara diberikan sebuah 

angket. Saudara diminta untuk menjawab pertanyaan yang diajukan berdasarkan 

pengetahuan dan keadaan saudara yang sebenarnya untuk diseleksi menjadi panelis. 

Pernyataan dari saudara yang sebenarnya akan sangat membantu dalam pelaksanaan 

penelitian ini. Atas kesediaan dan bantuan saudara saya ucapkan terima kasih. 

Petunjuk pengisian : 

1. Bacalah terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan cermat ! 

2. Berilah tanda silang (X) pada salah satu huruf yang sesuai dengan keadaan 

saudara !  

Pertanyaan :  

1. Apakah saudara bersedia menjadi calon panelis ? 

a. Ya, bersedia   b.   Tidak bersedia 

2. Apakah saudara merokok ? 

a. Tidak    b.   Ya 

3. Berapa batang saudara merokok dalam sehari ? 

a. Tidak pernah 

b. 1-2 batang 

c. 3-5 batang 

d. ≥ 5 batang 

4. Apakah saudara menderita buta warna ? 

a. Tidak   b.   Ya 
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5. Berapa kali saudara menderita gangguan kesehatan mata ( seperti rabun, mata 

merah, dll.) dalam satu tahun terakhir? 

a. Tidak pernah 

b. 1-2 kali 

c. 3-5 kali 

d. ≥ 5 kali 

6. Berapa kali saudara menderita gangguan kesehatan mulut (seperti sariawan, 

sakit gigi, dan sebagainya ) dalam satu tahun terakhir ? 

a. Tidak pernah 

b. 1-2 kali 

c. 3-5 kali 

d. ≥ 5 kali 

7. Apakah yang saudara ketahui tentang minuman jelly atau jelly drink ? 

a. Minuman Jelly atau jelly drink merupakan produk minuman yang 

dibuat dengan bahan utama berupa hidrokoloid, yang jika dicampur 

dengan air akan menghasilkan struktur yang mudah hancur ( jika 

disedot ) dan tidak bertahan lama di mulut. 

b. Minuman Jelly atau jelly drink merupakan produk minuman yang 

dibuat dengan bahan utama berupa hidrokoloid, yang jika dicampur 

dengan air akan menghasilkan struktur yang mudah hancur ( jika 

disedot ) dan bertahan lama di mulut.  

c. Minuman Jelly atau jelly drink merupakan produk minuman yang 

dibuat dengan bahan utama berupa hidrokoloid, yang yang jika 

dicampur dengan air akan menghasilkan struktur yang agak hancur ( 

jika disedot ) dan bertahan lama di mulut.  

d. Minuman Jelly atau jelly drink merupakan produk minuman yang 

dibuat dengan bahan utama berupa hidrokoloid, yang yang jika 

dicampur dengan air akan menghasilkan struktur kenyal  ( jika disedot 

) dan bertahan lama di mulut.  



 

 
 

79

8. Berapa kali saudara mengkonsumsi minuman jelly dalam sebulan ?  

a. Sering ( lebih dari 10 kali ) 

b. Kadang-kadang ( 3-5 kali ) 

c. Pernah ( 1-2 kali ) 

d. Tidak pernah 

9. Menurut saudara bagaimana tekstur minuman jelly yang baik ( jika disedot ) ? 

a. Hancur  

b. Cukup hancur 

c. Kurang hancur 

d. Tidak hancur 

10. Menurut saudara, bagaimana rasa manis pada minuman jelly yang baik ? 

a. Manis 

b. Cukup manis 

c. Kurang manis 

d. Tidak manis 

11. Menurut saudara, bagaimana rasa asam pada minuman jelly yang baik ? 

a. Asam 

b. Cukup asam 

c. Kurang asam 

d. Tidak asam 

12. Apakah saudara tahu tentang rosella ? 

a. Tahu  

b. Tidak tahu 

13. Bagaimana warna rosella yang saudara ketahui ? 

a. Merah, ungu dan putih 

b. Merah dan ungu 

c. Ungu dan hitam 

d. Kuning dan cokelat 
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14. Apakah manfaat dari rosella ? 

a. Sebagai obat tradisional, antikejang, menurunkan tekanan darah tinggi, 

mengurangi kekentalan darah, mengobati cacingan dan sebagai 

antibakteri. 

b. Sebagai obat tradisional, antikejang, menurunkan tekanan darah tinggi, 

sebagai antibakteri. 

c. Sebagai obat tradisional, antikejang, dan sebagai antibakteri. 

d. Sebagai obat tradisional, diabetes dan demam berdarah. 

15. Berapa kali saudara mengkonsumsi hasil olahan rosella ( teh, sirup, jelly, 

selai, dsb ) dalam sebulan ? 

a. Sering ( 5-10 kali ) 

b. Kadang-kadang ( 3-5 kali ) 

c. Pernah ( 1-2 kali ) 

d. Tidak pernah 

16. Apakah saudara menyukai produk olahan dari rosella ? 

a. Suka  

b. Cukup suka 

c. Kurang suka 

d. Tidak suka 

17. Apakah saudara alergi terhadap hasil olahan  rosella ( teh, sirup, jelly, selai, 

dsb ) ? 

a. Tidak 

b. Ya 

18. Apakah saudara suka mencoba suatu minuman yang baru ? 

a. Suka 

b. Cukup suka 

c. Kurang suka 

d. Tidak suka 
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Formulir penilaian 

( Validitas isi ) 

 

Nama    : 

NIM   :  

Tanggal   :  

Bahan / sampel : Minuman Jelly Rosella 

 

Dihadapan saudara disajikan 4 macam sampel minuman jelly rosella dengan 

tingkat keasaman yang berbeda. Saudara diminta untuk mengurutkan tingkat 

keasaman dari paling tidak asam (skor 1 ) sampai ke paling asam (skor 4 ),  pada 

kode sampel yang tersedia. Suatu pernyataan yang sebenarnya dari saudara pribadi 

akan sangat  membantu kami.  

 

Kode sampel Urutan tingkat keasaman 

385 

487 

574 

596 

...……. 

…….... 

……… 

……… 

 

 

 

 

                   Peneliti, 

 

 

                                    Abdul Kholiq 

      NIM. 5401406033 
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FORMULIR PENILAIAN 

( Reliabilitas ) 

 

Nama   : 

NIM  :  

Tanggal  :  

Bahan/sampel  : Minuman jelly rosella 

Petunjuk: 

Dihadapan Saudara disajikan 4 sampel minuman jelly rosella dengan kode 

143, 970, 773, dan 566. Saudara diminta untuk memberikan penilaian terhadap 

tekstur dan rasa minuman jelly rosella tersebut. Setiap memberikan penilaian 

terhadap sampel yang tersedia, Saudara diminta untuk meminum air putih terlebih 

dahulu dan selanjutnya Saudara diminta untuk menilai sesuai dengan kriteria  yang 

ditentukan dengan memberikan tanda chek ( ٧ ) pada kolom yang tersedia. Kejujuran 

dan kesediaan Saudara dalam hal ini akan sangat membantu penelitian ini. Atas 

kerjasama Saudara saya ucapkan terima kasih.  

 

 

 

 

 

 

 

                   Peneliti, 

 

 

                                    Abdul Kholiq 

      NIM. 5401406033 
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LEMBAR PENILAIAN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO Aspek Penilaian       Kriteria penilaian Nilai Kode Sampel 

143 970 773 566 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

Tekstur 

( jika disedot ) 

 

 

 

Rasa 

Hancur 

Cukup hancur 

Kurang hancur 

Tidak hancur 

 

a. Manis:  

Manis 

Cukup manis 

Kurang manis 

Tidak manis 

b. Asam 

Asam 

Cukup asam 

Kurang asam 

Tidak asam 

4 

3 

2 

1 

 

 

4 

3 

2 

1 

 

4 

3 

2 

1 
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FORMULIR PENILAIAN 

( Uji Inderawi ) 

 

Nama   :  

NIM  :  

Tanggal  : 

Bahan/sampel  : Minuman jelly rosella 

Petunjuk: 

Dihadapan Saudara disajikan 4 sampel minuman jelly rosella dengan kode 

268, 416, 577, dan 719. Saudara diminta untuk memberikan penilaian terhadap 

tekstur dan rasa minuman jelly rosella tersebut. Setiap memberikan penilaian 

terhadap sampel yang tersedia, Saudara diminta untuk meminum air putih terlebih 

dahulu dan selanjutnya Saudara diminta untuk menilai sesuai dengan kriteria  yang 

ditentukan dengan memberikan tanda chek ( ٧ ) pada kolom yang tersedia. Kejujuran 

dan kesediaan Saudara dalam hal ini akan sangat membantu penelitian ini. Atas 

kerjasama Saudara saya ucapkan terima kasih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Peneliti, 

 

 

                                    Abdul Kholiq 

      NIM. 5401406033 
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LEMBAR PENILAIAN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO Aspek 

Penilaian  

     Kriteria penilaian Nilai Kode Sampel 

268 416 577 719 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

Tekstur 

( jika disedot ) 

 

 

 

Rasa 

Hancur 

Cukup hancur 

Kurang hancur 

Tidak hancur 

 

a. Manis:  

Manis 

Cukup manis 

Kurang manis 

Tidak manis 

b. Asam 

Asam 

Cukup asam 

Kurang asam 

Tidak asam 

4 

3 

2 

1 

 

 

4 

3 

2 

1 

 

4 

3 

2 

1 
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FORMULIR PENILAIAN 

( Uji Kesukaan ) 

 

Nama  : 

Tanggal  : 

Usia  : 

Bahan/sampel  : Minuman jelly rosella 

Petunjuk: 

Dihadapan Saudara disajikan 4 sampel minuman jelly rosella dengan kode 

268, 416, 577, dan 719. Saudara diminta untuk memberikan penilaian kesukaan 

terhadap tekstur dan rasa minuman jelly rosella. Setiap memberikan penilaian 

terhadap sampel yang tersedia, Saudara diminta untuk meminum air putih terlebih 

dahulu dan selanjutnya Saudara diminta untuk menilai sesuai dengan kriteria  yang 

ditentukan dengan memberikan tanda chek ( ٧ ) pada kolom yang tersedia. Kejujuran 

dan kesediaan Saudara dalam hal ini akan sangat membantu penelitian ini. Atas 

kerjasama Saudara saya ucapkan terima kasih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Peneliti, 

 

 

                                    Abdul Kholiq 

      NIM. 5401406033 
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LEMBAR PENILAIAN 

 

 

NO Aspek 

Penilaian  

     Kriteria penilaian Nilai Kode Sampel 

268 416 577 719 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

Tekstur 

 

 

 

 

 

Rasa 

Sangat suka 

Suka 

Cukup suka 

Kurang suka 

Tidak suka 

 

c. Manis:  

Sangat suka 

Suka 

Cukup suka 

Kurang suka 

Tidak suka 

d. Asam 

Sangat suka 

Suka 

Cukup suka 

Kurang suka 

Tidak suka 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

5 

4 

3 

2 

1 

    


