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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 




