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PERMEN JELLY SARI BUAH MERAH SKALA INDUSTRI RUMAH 

TANGGA (KAJIAN KONSENTRASI KARAGENAN DAN SUKROSA). 

SKRIPSI. 

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Ir. Wignyanto, MS 

   2. Arie Febriyanto Mulyadi, STP, MP 

RINGKASAN 

 

Buah merah adalah sejenis buah tradisional dari Papua. Oleh masyarakat 

Wamena, Papua, buah ini disebut kuansu. Nama ilmiahnya Pandanus conoideus 

lam karena tanaman buah merah termasuk tanaman keluarga pandan-pandanan 

dengan pohon menyerupai pandan. Senyawa aktif yang terkandung dalam buah 

merah sangat berkhasiat, diantaranya betakaroten, tokoferol, asam linolenat, dan 

asam dekanoat. Buah merah juga mempunyai kandungan gizi yang sangat 

potensial diantaranya adalah lemak menyerupai minyak zaitun yang didominasi 

oleh omega-3, omega-6 dan omega-9. Permen jeli merupakan permen yang dibuat 

dari air atau sari buah dan bahan pembentuk gel, yang berpenampilan jernih 

transparan serta mempunyai tekstur dengan kekenyalan tertentu. Hal ini dilakukan 

agar produk lebih awet dan jangkauan pemasarannya menjadi lebih luas dengan 

resiko kerusakan lebih kecil serta meningkatkan nilai jual dan nilai tambah dari 

buah merah itu sendiri. Produk permen jeli sari buah merah ini memerlukan 

konsentrasi karagenan dan sukrosa yang tepat agar hasilnya sesuai dengan yang 

diinginkan. Untuk itu dilakukan penelitian tentang penambahan sukrosa dan 

karagenan yang tepat pada pembuatan permen jeli sari buah merah. Setelah 

didapatkan konsentrasi  perbandingan sukrosa dan karagenan, proses pembuatan 

permen jeli selanjutnya dilakukan analisa kelayakan finansial produksi permen 

jeli sari buah merah dalam skala industri rumah tangga.     

Penelitian dilakukan di Laboratorium Teknologi Agrokimia, Jurusan 

Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 

Brawijaya, Malang.  Penelitian dilaksanakan pada bulan September sampai 

dengan Desember 2010. Metode penelitian dibagi menjadi 10 bagian yaitu : 

identifikasi permasalahan, studi literatur, perumusan tujuan penelitian, 

pelaksanaan penelitian pendahuluan, penentuan rancangan percobaan, 

pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data, analisa data, penentuan perlakuan 

terbaik, analisis finansial serta penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian, kadar air yang diperoleh berkisar antara 

11,25% - 18,24%; kadar abu 0,22667% - 0,56%; betakaroten 62,4767µg/g - 

102,1267µg/g; pH 3,4 - 3,58; total padatan 30,33 - 42,99; rasa 1,95 -  3,55; Warna 

2,75 - 3,3; aroma 2,5 - 3,15; kekenyalan 1,9 - 3,8.  

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu, perlakuan terbaik 

terdapat pada perlakuan konsentrasi karagenan 1,5% dan konsentrasi sukrosa 

40%. Perlakuan terbaik mempunyai total padatan 45,587%, betakaroten  

66,51µ/g; pH 3,587; Kadar air 15,68%; kadar abu 0,227%; sedangkan nilai yang 

didapat dari uji organoleptik adalah pada warna 2,8 (agak suka); aroma 3 (suka); 

rasa 2,9 (agak suka); kekenyalan 2,55 (agak suka). Harga jual Rp. 8.200,00 per 

kemasan.  

Kata Kunci : Permen Jeli, Sari Buah Merah, Karagenan, Sukrosa. 
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SUCROSE). MINOR THESIS. 

Supervisor :  1. Dr. Ir. Wignyanto, MS 
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SUMMARY 

 

Red fruit is a kind of traditional pieces from Papua. By society Wamena, 

Papua, this fruit is called kuansu. Pandanus conoideus lam scientific name for red 

fruit crops including plant families pandanan with pandan pandan-like tree. Active 

compounds contained in red fruit is very nutritious, such as beta-carotene, 

tocopherol acid, linolenic, and dekanoat acid. Red fruit also has the potential 

nutrient content of fat such as olive oil which is dominated by omega-3, omega-6 

and omega-9. Jelly candy is candy made of water or juice and gel-forming 

material, which looks clear and transparent texture with a certain resilience. This 

is done for a more durable product and marketing became more widespread with a 

smaller risk of damage and increase the selling price and value-added red fruit 

itself. Product jelly candy red juice requires carrageenan and sucrose 

concentrations corresponding to the desired results in accordance with. For that 

research done on the addition of sucrose and carrageenan true in the manufacture 

of jelly candy red juice. After obtaining the ratio of sucrose concentration and 

carrageenan, jelly candy-making process as well as analysis of financial feasibility 

of the production of jelly candy red juice on an industrial scale household. 

This research was conducted in Agrochemicals Technology Laboratory, 

Department of Agroindustrial Technology, Faculty of Agricultural Technology, 

UB, Malang. The study was conducted in September through December 2010. 

This research method is divided into 10 parts: problem identification, study 

literature, formulation of research objectives, the implementation of the 

preliminary study, the determination of the experimental design, conducting 

research and data collection, data analysis, determine the best care, financial 

analysis and conclusions. 

Based on research results, obtained by the water content ranged between 

11.25% - 18.24%, ash content 0.22667% - 0.56%; betacarotene 62.4767 Âμg / g - 

102.1267 Âμg / g, pH 3.4 -3.58; total solids of 30.33 to 42.99; sense from 1.95 to 

3.55; Color 2.75 to 3.3; aroma from 2.5 to 3.15; elasticity of 1.9 to 3, 8. 

The conclusion of this analysis, there is the best treatment at a 

concentration of 1.5% carrageenan treatment and 40% sucrose concentration. The 

best treatment is to have total solids of 45.587%, beta-carotene 66.51 Âμ / g, pH 

3.587; 15.68% moisture content, ash content 0.227%, while the value derived 

from the sensory test is a color 2.8 (somewhat like) ; aroma 3 (like); sense of 2.9 

(somewhat like); elasticity of 2.55 (somewhat like). The selling price of Rp. 

8200.00 per pack. 

Key word : Jelly Candy , Red juice, Carrageenan, Sucrose 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Buah merah adalah sejenis buah tradisional dari Papua. Oleh masyarakat 

Wamena, Papua, buah ini disebut kuansu. Nama ilmiahnya Pandanus conoideus 

lam karena tanaman buah merah termasuk tanaman keluarga pandan-pandanan 

dengan pohon menyerupai pandan. Tanaman ini ditemukan tumbuh liar di 

wilayah Papua dan Papua New Guinea. Di wilayah Papua, tanaman buah merah 

ditemukan tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 2-2.300 meter di atas 

permukaan laut (Paimin, 2004). 

Buah merah sebagai salah satu tanaman obat juga memiliki prospek yang 

baik untuk dikembangkan. Salah satu alasan pengembangannya adalah kandungan 

senyawa aktifnya beragam dan cukup tinggi sehingga mampu mencegah dan 

mengobati berbagai penyakit. Senyawa aktif yang sangat berkhasiat, diantaranya 

betakaroten, tokoferol, asam linolenat, dan asam dekanoat. Buah merah juga 

mempunyai kandungan gizi yang sangat potensial diantaranya adalah lemak 

menyerupai minyak zaitun yang didominasi oleh omega-3, omega-6 dan omega-9. 

Disamping itu buah merah mempunyai kandungan mineral yang cukup tinggi 

diantaranya adalah Fe, Mg, Ca dan Zn. (Paimin,2004). 

Kehadiran buah merah dalam bentuk sari atau minyak buah merah 

disambut positif karena memiliki potensi untuk dikembangkan oleh masyarakat.  

Di pasaran produk buah merah dapat dijumpai dalam minyak olahan. Selain itu 

dalam bentuk minyak olahan dari rasa, aroma, warna serta teksturnya kurang 

menarik untuk dikonsumsi. Untuk itu perlu dilakukan suatu upaya dalam bentuk 

http://id.wikipedia.org/wiki/Buah
http://id.wikipedia.org/wiki/Papua
http://id.wikipedia.org/wiki/Wamena
http://id.wikipedia.org/wiki/Pandan


yang disukai konsumen. Salah satu usaha diversifikasi produk yang dapat 

dilakukan adalah mengolah buah merah menjadi produk permen jelly.  

Permen jelly merupakan permen yang dibuat dari air atau sari buah dan 

bahan pembentuk gel, yang berpenampilan jernih transparan serta mempunyai 

tekstur dengan kekenyalan tertentu. Hal ini dilakukan agar produk lebih awet dan 

jangkauan pemasarannya menjadi lebih luas dengan resiko kerusakan lebih kecil 

serta meningkatkan nilai jual dan nilai tambah dari buah merah itu sendiri. 

Selama ini jelly yang beredar di pasaran menggunakan pewarna sintetis 

untuk memberi warna pada produknya. Sedangkan keunggulan buah merah ini 

tanpa penambahan pewarna sintetik karena adanya kandungan betakaroten yang 

memberikan warna jingga, kuning atau orange yang ada dalam kandungan buah 

merah.  

Dalam pembuatan jelly sari buah merah ini digunakan karagenan karena 

tidak menyebabkan warna produk menjadi keruh dan dilihat dari nilai 

ekonomisnya, karagenan lebih murah dan mudah didapatkan. Untuk pembuatan 

jelly sari buah merah ini diperlukan kombinasi perlakuan konsentrasi karagenan 

dan sukrosa dalam pembuatan jelly. Berfungsi untuk menyempurnakan cita rasa 

penerimaan konsumen, sukrosa dapat juga digunakan sebagai pengawet alami, 

karena apabila sukrosa ditambahkan ke dalam bahan pangan dalam konsentrasi 

yang tinggi (paling sedikit 40% padatan terlarut) sebagian dari air yang ada 

menjadi tidak tersedia untuk pertumbuhan mikroorganisme dan aktivitas air (Aw) 

dari bahan pangan akan berkurang (Buckle, 1994). 

Produk permen jelly sari buah merah ini memerlukan konsentrasi 

karagenan dan sukrosa yang tepat agar hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. 



Untuk itu dilakukan penelitian tentang penambahan sukrosa dan karagenan yang 

tepat pada pembuatan permen jelly sari buah merah. Setelah didapatkan 

konsentrasi  perbandingan sukrosa dan karagenan, proses pembuatan permen jelly 

selanjutnya dilakukan analisa kelayakan finansial produksi permen jelly sari buah 

merah dalam skala industri rumah tangga.     

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kombinasi perlakuan terbaik dari konsentrasi karagenan dan 

sukrosa untuk membuat permen jelly buah merah? 

2. Bagaimana kelayakan finansial pada permen jelly sari buah merah pada 

skala industri rumah tangga? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mendapatkan kombinasi perlakuan terbaik dari konsentrasi karagenan 

dan sukrosa untuk membuat permen jelly sari buah merah. 

2. Mengetahui kelayakan finansial pada permen jelly sari buah merah skala 

industri rumah tangga.  

  



1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai upaya memperkaya 

keanekaragaman olahan pangan dari sari buah merah sehingga dapat 

dikembangkan lagi potensi dari sari buah merah  dan mendapatkan perbandingan 

karagenan dan sukrosa yang terbaik dalam pembuatan permen jelly sari buah 

merah. Selain itu juga memberikan informasi tentang pembuatan permen jelly sari 

buah merah dalam skala industri rumah tangga. 

 

1.5 Hipotesis 

 Diduga bahwa penambahan karagenan dan sukrosa akan berpengaruh 

positif terhadap sifat fisik, kimia dan organoleptik permen jelly sari buah merah 

yang dihasilkan. 

 

  



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Buah Merah 

Buah merah atau “Pandanus conoideus Lam“ (Red Froot) merupakan 

tananaman khas spesifik atau endemik yang tumbuh di Papua dan sebagian 

kepulauan Maluku. Menurut Paimin (2004),Buah merah termasuk jenis tanaman 

pandan-pandanan (pandanus). Diperkirakan ada sekitar 600 jenis tanaman yang 

tergolong dalam genus pandanus, salah satunya adalah buah merah. Secara umum 

taksonomi buah merah dijelaskan sebagai berikut. 

Divisi  : Spermatophyta 

Kelas  : Angiospermae 

Subkelas : Monocotyledonae 

Ordo  : Pandanales 

Famili  : Pandanaceae 

Genus  : Pandanus 

Spesies : Pandanus conoideus Lam. 

Secara umum habitat asal tanaman ini adalah hutan sekunder dengan 

kondisi tanah lembab. Tanaman ini ditemukan tumbuh liar di wilayah Papua dan 

Papua New Guinea. Di wilayah Papua, tanaman buah merah ditemukan tumbuh di 

daerah dengan ketinggian antara 2-2.300 meter di atas permukaan laut (dpl). Ini 

berarti bahwa daratan rendah hingga dataran tinggi. Dapat dilihat gambar buah 

merah pada Gambar 1 (Anonymous, 2010
a
). 

  



         

       Gambar 1. Buah merah 

Menurut Budi dan Paimin (2005), buah merah termasuk tanaman yang 

mudah tumbuh. Bahkan, buah merah dapat tumbuh di daerah dengan tanah kurang 

subur. Tanaman ini terutama dapat dijumpai tumbuh liar di berbagai kondisi tanah 

di wilayah Papua dan bagian utara Maluku, mulai dari dataran rendah hingga 

dataran tinggi (2-2.300 m dpl). Untuk syarat tumbuh buah merah dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Syarat Tumbuh Buah Merah 

Parameter Syarat Tumbuh 

pH tanah  

Kandungan karbon (%) 

Kandungan nitrogen (%) 

Kandungan fosfor(ppm) 

Kandungan kalium(ppm) 

Kandungan kalsium(mg/100g) 

Kandungan magnesium(mg/100g) 

Kandungan natrium(mg/100g) 

Suhu udara(
o
C) 

Kelembapan udara (%) 

Intensitas cahaya(%) 

5,4-6,2 

2,0-4,9 

0,1601-0,2522 

17,53-20,38 

12,14-16,47 

2,46-4,15 

1,21-1,62 

0,25-1,51 

23-33 

73-98 

1.000-3.000 

          Sumber : Budi &Paimin (2005) 



2.2 Sari Buah Merah 

 Sari buah merah digolongkan sebagai obat alternatif, walaupun kandungan 

asam lemak bebasnya cukup tinggi, sarinya tidak menimbulkan bau dan rasa 

tengik. Ini dikarenakan sari buah merah mengandung senyawa tokoferol, karoten 

serta betakaroten (Anonymous, 2005
a
). 

Saat ini sari buah merah sudah banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. 

Tidak hanya di Papua, masyarakat dihampir semua provinsi di Indonesia, mulai 

dari Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku sudah 

mengkonsumsinya. Bahkan, sari buah merah sudah dibawa hingga ke 

mancanegara (Amyrahma, 2008).  

Jika dibandingkan dengan sari buah merah jenis lain (coklat dan kuning) 

maka sari buah yang berwrna merah lebih baik karena umumnya kandungan 

senyawa aktifnya relatif lebih tinggi, terutama kandungan karoten, betakaroten 

dan tokoferol. Secara lengkap kandungan senyawa aktif sari buah jenis merah 

dipaparkan dalam Tabel 2.  

Tabel 2. Kandungan Senyawa Aktif Dalam Sari Buah Merah  

Senyawa Aktif Kandungan 

Total karotenoid 12.000 ppm 

Total tokoferol 11.000 ppm 

Betakaroten 700 ppm 

Alfa-tokoferol 500 ppm 

Asam oleat 58 % 

Asam linoleat 8,8 % 

Asam linolenat 7,8 % 

Dekanat 2,0 % 

   Sumber : Paimin (2004) 



Untuk komposisi zat gizi, buah merah juga dikatakan cukup baik, buah 

biasa jarang ada yang mengandung komponen gizi selengkap yang terdapat pada 

buah merah hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Komposisi Zat Gizi Per 100 Gram Buah Merah 

Senyawa Aktif Kandungan 

Energi 394 kalori 

Protein 3.300 mg 

Lemak 28.100 mg 

Serat 20.900 mg 

Kalsium 54.000 mg 

Fosfor 30 mg 

Besi 2,44 mg 

Vitamin B1 0,9 mg 

Vitamin C 25,7 mg 

Nialin 1,8 mg 

Air 34,9 % 

     Sumber : Budi dan Paimin (2005) 

2.3 Antioksidan 

Secara umum, antioksidan adalah senyawa yang dapat menunda, 

memperlambat dan mencegah proses oksidasi lipid. Dalam arti khusus, 

antioksidan adalah zat yang dapat menunda atau mencegah terjadinya reaksi 

antioksidan radikal bebas dalam oksidasi lipid (Kochhar dan Rossel, 1990). 

Menurut Cuppert (1997) dalam Widjaya (2003) antioksidan dinyatakan sebagai 

senyawa yang secara nyata dapat memperlambat oksidasi, walaupun dengan 

konsentrasi yang lebih rendah sekalipun dengan substrat yang dioksidasi.  

Menurut Trilaksani (2003), antioksidan sangat beragam jenisnya, 

berdasakan sumbernya antioksidan digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu 

antioksidan sintetik (antioksidan yang diperoleh dari sintesa reaksi kimia) dan 

antioksidan alami (antioksidan hasil ekstraksi bahan alami). Antioksidan 

mempunyai arti perlawanan oksidasi. Antioksida bekerja untuk melindungi lipid 



dari peroksida oleh radikal bebas. Pada radikal bebas menerima elektron dari 

antioksidan, maka senyawa ini tidak reaktif lagi dan tidak merusak sel akibat 

proses oksidasi telah terputus (Dekkers et al, 1996 dalam Widyawati, 2002).  

Menurut Pratt dan Hudson (1990), senyawa antioksidan alami tumbuhan 

umumnya adalah senyawa fenolik atau polifenolik yang dapat berupa golongan 

flavonoid, turunan asam sinamat, kumirin, tokoferol dan asam-asam organik 

polifungsional. Ditambahkan oleh Pratt (1992), golongan flavonoid yang memiliki 

aktivitas antioksidan meliputi flavon, flavonol, isoflavon, ketekin dan flavonol. 

Sementara turunan asam sinamat meliputi asam kafeat, asam fenoat, asam 

klorogenat dan lain-lain. Senyawa antioksidan alami polifenolik ini adalah 

multifungsional dan dapat bereaksi sebagai pereduksi, penangkpan radikal, 

pengkelat logam dan peredam terbentuknya singlet oksidan.  

2.3.1 Betakaroten 

 Karoten merupakan grup utama komponen larut lemak yang menyebabkan 

warna kuning dan merah pada tanaman, ganggang, mikroorganisme dan hewan. 

Warna pada karotenoid disebabkan karena resonansi pada rantai ikatan ganda 

duanya (Onyewu, 1995). Betakaroten adalah salah satu dari sekitar 400 jenis 

gugus karotenoid yang telah ditemukan di alam yang memberikan warna jingga, 

kuning atau orange pada wortel, ubi, labu kuning, jagung kuning, dan sebagainya 

termasuk pada sayuran hijau dimana warna kuning tertutup oleh warna hijau dari 

klorofil (Baurnnefiel dkk, 2000). Konsentrasi betakaroten dapat dipengaruhi oleh 

kepeketan warna pigmen. Semakin warna-warna itu (hijau, kuning dan merah) 

maka konsentrasi betakaroten semakin tinggi (Onyewu, 1995).  



 Betakaroten mempunyai berat molekul 536,89 titik lebur 184
0
C, massa 

jenis 1 pada suhu 20
0
C, tidak larut dalam air,  larut dalam benzena, petroleum 

eter, alkohol dan kloroform (West, 1996) dalam karbon disulfida (CS2) panjang 

gelombang maksimum 452 nm (Andarwulan, 2001). 

 Sifat-sifat fisika dan kimia betakaroten adalah sebagai berikut : 

1. Cenderung stabil pada pH netral maupun basa dan pemanasan sampai 

temperatur sedang tetapi tidak stabil pada pH asam, adanya udara, sinar 

dan panas tinggi (Harris dan Karmas, 1995). 

2. Tidak larut dalam air tetapi larut dalam lemak dan pelarut organik lainnya 

seperti petroleum eter dan etanol, hal ini disebabkan karena betakaroten 

mempunyai struktur non polar (Fennema, 2001). 

3. Dapat teroksidasi karena pengaruh oksigen dan sinar ultraviolet (Meyer, 

1993).  

Menurut Simpson. (2002) karotenoid mempunyai aktivitas vitamin A 

dalam lemak dan dapat dilarutkan dengan benzene, petroleum eter, kloroform dan 

karbondisulfida dan sedikit larut dalam etanol. Sedangkan menurut Choi (2002) 

betakaroten dapat diekstrasi dengan lima jenis pelarut seperti etanol, aseton, eter, 

dietil eter, etil asetat, dan n-heksana. 

Kandungan betakaroten dari masaing-masing jenis buah merah cukup 

tinggi, terutama pada sari buah merah berwarna merah. Selama ini pengolahan 

buah merah untuk diambil sarinya masih dengan cara tradisional (pemanasan), 

belum menggunakan teknologi modern (Budi dan Paimin,2005).  

 

 



2.3.2 Tokoferol 

 Menurut Subroto (2005), tokoferol atau vitamin E adalah antioksidan yang 

penting. Tokoferol berperan sebagai penangkal radikal bebas untuk mencegah 

produk sisa hasil interaksi kimia sel. Perbaikan sistem kekebalan tubuh dapat 

dihasilkan oleh kehadiran tokoferol, sel limposit dan mononuklear di dalam tubuh 

sehingga akan dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas. Tokoferol mampu 

mengatasi pembentukan karsinogen atau menghambat karsinogen sel sasaran 

sehingga akan dapat menghambat terjadinya kasus kanker. 

Tokoferol merupakan antioksidan alami yang ditemukan hampir disetiap 

tanaman, tetapi saat ini telah dapat diperoduksi secara kimia. Tokoferol 

mempunyai karakteristik berwarna kuning terang cukup larut dalam lipida karena 

rantai C panjang. Pengaruh nutrisi secara lengkap, dari tokoferol bahn diketahui, 

tetapi α-tokoferol dikenal sebagai sumber vitamin E (Sherwin, 1990 dalam 

Trilaksani 2003). 

Winarno (2002) menambahkan bahwa tokoferol (vitamin E) tahan 

trehadap suhu tinggi seta asam, tetapi karena bersifat antioksidan, vitamin E 

mudah teroksidasi terutama bila ada lemak yang tengik, timah dan garam besi, 

serta mudah rusak oleh sinar ltra violet. Peran vitamin E terutama karena sifatnya 

sebagai zat antioksidan. Dengan menerima oksigen, vitamin E dapat membantu 

mencegah oksidasi.  

 

2.4 Permen Jelly 

Permen jelly umumnya mempunyai kemanisan cukup dengan aroma buah, 

komponen pemanis yang umum digunakan adalah sirup glukosa, sirup jagung dan 

asam-asam organik seperti asam sitrat, asam malat ataupun asam tartart (Hidayat 



dan Ikarisztiana, 2004). Permen jeli dapat dibuat dari buah yang belum matang, 

buah yang ukurannya dan mutunya dibawah standar atau bahkan dari kulit, cores 

dan buah-buahan yang jatuh dari pohon. 

Kembang gula jelly-like pada dasarnya adalah campuran karbohidrat yang 

diproses menjadi sistem koloidal stabil yang mempunyai konsistensi semi padat 

dengan kemanisan cukup dan biasanya berflavour dan berwarna menyerupai buah. 

Komponennya mencakup pemanis (gula, gula invert, dekstrosa dan sirup 

jagung),asam-asam organik (sitrat, malat atau tartart) dan pembentukan gel (pati, 

pektin atau agar). Selain itu juga mengandung air, flavour dan pewarna (Alikonis, 

1998). 

Menurut Edwards (2000), dalam pembuatan permen jelly yang penting 

adalah pembentukan gel atau penjendalan sari buah yang disebabkan oleh 

pemanasan, penambahan gula dan asam. Pembentukan gel juga dipengaruhi oleh 

penambahan gelling agent. Bahan pembentukan gel yang biasa digunakan antara 

lain gelatin, karagenan dan agar (Anonymous, 2006
b
). Untuk standar mutu 

permen jeli dapat dilihat pada Tabel 4. 

  



Tabel 4. Persyaratan  Mutu Permen Jelly 

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan Mutu 

1. 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

 

 

 

 

9. 

10. 

Keadaan 

- Bentuk 

- Rasa 

- Bau 

Air 

Abu 

Gula Reduksi 

Sukrosa 

BTM 

Getah 

Cemaran Logam 

- Timbal 

- Tembaga 

- Seng 

- Timah 

- Raksa 

Cemaran Arsen 

Cemaran Mikroba 

- Bakteri Coliform 

- E. coli 

- Salmonella 

- Stapylococcus 

aureus 

- Kapang + Khamir 

 

 

 

 

% (b/b) 

% (b/b) 

% (b/b) 

% (b/b) 

 

% (b/b) 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

APM/g 

APM/g 

 

Koloni/g 

Koloni/g 

 

Normal 

Normal 

Normal 

Max 20 

Max 3 

Max 20 

Max 30 

Negati 

Min 12 

 

Max 1,5 

Max 10 

Max 10 

Max 40 

Max 0,03 

Max 1,0 

 

Max 20 

< 3 

Neg/25 g 

Max 10
2 

Max 10
2 

Sumber : SNI 01-3547-1994 

Secara umum tahap-tahap pembuatan permen jelly adalah sebagai berikut : 

1. Persiapan Bahan 

Bahan-bahan untuk pembuatan permen disiapkan sesuai dengan jumlah 

kebutuhan resepnya. Proporsi masing-masing bahan akan menghasilkan 

sifat yang berbeda-beda tergantung pada formulanya. Tahap ini dapat 

dijadikan peluang untuk melakukan kreasi dan inovasi formula sehingga 

menghasilkan sifat produk yang spesifik (Fellows, 1990). 

  



2. Pemasakan Bahan 

Pemasakan merupakan faktor penting dalam rangkaian pengolahan produk 

permen jeli, karena faktor ini dapat mempengaruhi mutu dan daya simpan 

produk yang dihasilkan (Winarno, 1995). Prosedur pemasakan dan suhu 

pemasakan adalah faktor utama yang harus dikontrol untuk mencapai 

keadaan optimal, karena kemungkinan menyebabkan reaksi kimia dan 

modifikasi pada bahan-bahan lain. Suhu akhir pemasakan permen tidak 

berkristal adalah 112-116
0
C, sedangkan suhu akhir pemasakan permen 

berkristal adalah 118-125
0
C (Fellows, 1990) 

3. Pencetakan Permen 

Proses pencetakan permen merupakan unit operasi dimana bahan pangan 

yang memiliki kekentalan yang tinggi atau adonan dicetak dalam bentuk 

dan ukuran yang bermacam-macam. Tahap ini tidak memiliki efek 

langsung pada nilai nutrisi dan pengawetan bahan pangan, tetapi akann 

meningkatkan keanekaragaman bentuk produk (Fellows, 1990). 

4. Pendinginan 

Pendinginan dilakukan dalam waktu singkat segera setelah permen 

mengalami pencetakan. Tahap ini dimaksudkan untuk mempertahankan 

bentuk permen dan secara umum tahap ini dilakukan dengan 

menggunakan belt conveyor serta dilengkapi dengan aliran kecepatan 

udara yang tinggi sampai produk mencapai suhu ruang (Fellows, 1990). 

5. Pengemasan  

Tujuan utama dari pengemasan adalah untuk menjaga mutu bahan pangan 

selama masa tenggang penggunaannya, memprmudah transportasi dan 



distribusi, meningkatkan nilai tambah produk serta meningkatkan daya 

saing terhadap produk sejenis dipasaran (Buckle et al, 1994). Beberapa 

persyaratan bagi pengemas bahan pangan yang perlu dipertimbangkan 

adalah permeabilitas terhadap udara, tidak menyebabkan penyimpangan 

warna produk, tidak bereaksi sehingga tidak merusak bahan maupun cita 

rasanya, tidak mudah teroksidasi atau bocor, tahan terhadap panas 

dikerjakan dan harganya murah (Winarno, 2002).  

 

2.5 Bahan Pendukung 

2.5.1. Karagenan 

 Karagenan menurut Winarno (2008), menyatakan bahwa karagenan 

dihasilkan dari Euchema alvarezii, iota karagenan dihasilkan dari Euchema 

spinosum, sedangkan lambda karagenan dari Chondrus crispus, berdasarkan unit 

penyusunannya dibagi menjadi 3 yaitu kappa, iota dan lambda karagenan. 

Sedangkan menurut Indriani dan Sumiarsih (1992), karagenan merupakan 

senyawa 3,6 anhidrogalaktosa yang dihubungkan oleh ikatan 1,4 glikosidik. 

Setiap unit galaktosa mengikat gugus sulfat. Jumlah sulfat pada karagenan kurang 

lebih 35,1%. Berdasarkan strukturnya karagenan dibagi menjadi tiga jenis yaitu, 

kappa, iota, dan lambda karagenan. 

 Di Indonesia sampai saat ini belum ada standard mutu karagenan. 

Standard mutu karagenan yang telah diakui dikeluarkan oleh Food Agriculture 

Organization (FAO). Spesifikasi mutu karagenan dapat dilihat pada Tabel 5.  

 

 



Tabel 5. Standard Mutu Karagenan 

Spesifikasi FAO 

Sulfat (%) 15-40 

Kadar Abu (%) 15-40 

Viskositas (cP) Min 5 

Serat (%) 2,81 

Sumber : FAO, 2009 

Karagenan memiliki beberapa karakteristik atau sifat fisik yang meliputi 

pada viskositas dan pembentukan gel (Anonymous
c
, 2006) : 

1. Viskositas 

Viskositas menurun bersamaan adanya peningkatan suhu karena terjadinya 

depolarisasi dilanjutkan dengan degradasi karagenan. Kekentalan cairan 

karagenan tergantung pada konsentrasi larutan karagenan yang digunakan, 

suhu, kehadiran molekul lain, tipe karagenan dan berat molekul karagenan. 

2. Pembentukan Gel 

Karagenan dapat membentuk gel secara reversible, artinya dapat membentuk 

gel pada saat pendinginan dan mencair kembali jika dipanaskan. 

Pembentukan gel pada karagenan disebabkan adanya perubahan susunan 

molekul. Perubahan tersebut dari bentuk molekul koloid karagenan yang 

lurus (linier) menjadi bentuk “double helix” yang tidak terjadi pada suhu 

tinggi. Pada suhu rendah “double helix” membentuk jaringan polimer yang 

bercabang-cabang dan selanjutnya akan membentuk jaringan tiga dimensi 

atau gel. 

Karagenan mempunyai warna bubuk krem sampai coklat terang, tidak 

berbusa mempunyai kelembaban 12%,pH 9,5-10,5 dan larut dalam air, tetapi 

sedikit larut dalam pelarut lainnya. Umumnya perlu pemanasan agar karagenan 

larut semua. Suhu yang diperlukan untuk melarutkan karagenan adalah 50-80
0
C 



tergantung adanya kation yang dapat mendorong pembentukan gel sepeti ion 

kalium atau faktor lainnya (Tranggono,dkk, 1990). Menurut Stepen (1995), 

karagenan maupun agar dapt digunakan pada industri confectionary atau permen 

pada prosentase 0,1-1 % sebagai gelling agent. 

2.5.2 Sukrosa (Gula) 

Gula adalah suatu istilah umum yang sering diartikan bagi karbohidrat 

yang digunakan sebagai pemanis, tetapi dalam industri pangan biasanya 

digunakan untuk menyatakan sukrosa yang diperoleh dari bit atau tebu. Dalam 

pembuatan permen, gula berfungsi untuk memberikan rasa manis dan kelembutan 

yang mempunyai daya larut tinggi, mempunyai kemampuan menurunkan aktivitas 

(aw) dan mengikat air. Gula yang ditambahkan dalam bahan pangan dengan 

konsentrasi yang tinggi akan mengakibatkan air yang ada dalam bahan pangan 

tersebut menjadi tidak tersedia bagi pertumbuhan mikroorganisme (Hidayat dan 

Ikarisztiana, 2004). 

Sukrosa sebagai pemanis banyak digunakan khususnya pada jelly, selai, 

sari buah, manisan, susu kental manis dan sebagainya. Penambahan gula pada 

kadar yang tinggi dapat menyerap dan mengikat air sehingga tidak bebas lagi 

digunakan oleh mikroorganisme dan aw bahan menjadi rendah (Winarno, 2004). 

Menurut Sudarmaji (1997), titik cair sukrosa adalah 187°C. Kristal sukrosa 

bersifat stabil di udara terbuka. Dalam kondisi berhubungan langsung dengan 

udara dapat menyerap air 1% (dari berat sukrosa) dan akan dilepaskan kembali 

pada suhu 90°C. Kelarutan sukrosa dalam air sangat tinggi yaitu, 1 gram sukrosa 

dapat larut dalam 0,5 ml air (suhu kamar) atau dalam 0,2 ml air mendidih. 



Sukrosa dapat mengalami hidrolisis dalam larutan asam encer atau enzim 

invertase menjadi glukosa dan fruktosa. 

Sukrosa dapat larut dalam air bertemperatur 20°C, selama pembuatan jelly 

terjadi inverse gula atau pemecahan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa hasil 

ini karena perlakuan panas dan asam, sehingga dapat meningkatkan kelarutan 

sukrosa. Penambahan gula pada konsentrasi tinggi pada pembuatan jelly dapat 

menghindari terjadinya kristalisasi gula karena proses inverse (Kordylas, 1991). 

Sukrosa sebagai pengawet banyak digunakan khususnya pada selai, jelly, sari 

buah, manisan, susu kental dan sebagainya (Winarno, 1992). Penambahan gula 

pada kadar tinggi dapat menyerap dan mengikat air sehingga tidak bebas lagi 

digunakan oleh mikroorganisme dan aw bahan menjadi rendah. Sukrosa atau gula 

biasa, yang diekstrak dari tanaman tebu dan bit terdiri dari fruktosa dan glukosa. 

Sedangkan fruktosa adalah monosakarida alamiah yang dapat diekstrak dari 

berbagai buah, berry, dan sayuran yang memounyai rasa manis (Anonymous, 

2010
d
). 

2.5.3 Asam Sitrat 

 Asam sitrat adalah asam organik berbentuk hablur, berwarna putih, berasa 

masam terdapat dalam buah-buahan seperti limau, nenas yang digunakan untuk 

menetralkan basa dalam minuman segar yang digunakan untuk menetralkan basa 

dalam minuman segar dan dapat dibuat dengan fermentasi gula. Kristal-kristal 

asam sitrat tidak berwarna, tak berbau, berasa asam, cepat larut dalam air dimana 

kelarutanny lebih tinggi dalam air dingin daripada dalam air panas dan tidak 

beracun (Hidayat dan Ikarisztiana, 2004). 



 Asam ini dipakai untuk meningkatkan rasa asam (mengatur tingkat 

keasaman) pada berbagai pengolahan minum, produk air susu, selai, jeli dll. Asam 

sitrat berfungsi sebagai pengawet pada keju dan sirup, digunakan untuk mencegah 

proses kristalisasi dalam madu, gula-gula  dan juga untuk mencegah pemucatan 

berbagai makanan, misalanya buah-buahan kaleng dan ikan. Penggunaan 

maksimal dalam minuman adalah 3 gr/ltr sari buah (Hui, 1992). 

Asam sitrat merupakan suatu asidulan yaitu senyawa kimia yang bersifat 

asam yang ditambahkan pada proses pengolahan makanan untuk berbagai tujuan. 

Asidulan dapat bertindak sebagai penegas rasa dan warna atau menyelubungi rasa 

yang tidak disukai (Winarno,1997). 

Sifat asam dari senyawa ini dapat mencegah pertumbuhan mikroba dan 

bertindak sebagai pengawet. Senyawa ini bersifat sinergis terhadap antioksidan, 

mencegah ketengikan dan browning (Winarno,1997). Asam sitrat tidak saja 

menurunkan pH tapi juga mengikat unsur (Cu) pada sistem enzim, dengan 

terikatnya ion Cu maka aktivitas enzim terhambat sehingga reaksi briwning oleh 

enzim terhambat (Apandi, 1994). 

 

2.5.4 CMC (Carboxy Methyl Cellulose) 

 CMC (Carboxy Methyl Cellulose) adalah polisakarida hidrokoloid 

pembentuk gel yang ketika dihidrasi menyerap air sampai mencapai 20 kali lebih 

berat dari berat semula (Anonymous, 2010
e
). 

 CMC terbuat dari selulosa yang dimodifikasi. Pembuatan CMC terdiri dari 

2 tahap. Pada tahap pertama selulosa dicampur dengan larutan basa (alkali) untuk 

membuka ikatan rantai selulosa sehingga air dapat memasuki sistem. Ketika ini 



terjadi, kemudian selulosa direaksikan dengan sodium monokloroasetat untuk 

menghasilkan CMC (Hofler, 2009). 

 Menurut Jenny (1987) dalam Wahyuningsih (2006) penggunaan CMC 

akan meningkatkan viskositas, pH, tekstur. Peningkatan viskositas ini disebabkan 

oleh kemampuan CMC dalam mengikat air sehingga molekul-molekul air 

terperangkap dalam struktur gel yang dibentuk CMC. Penggunaan CMC sebesar 

0,5 % – 1 % akan dapat meningkatkan kekenyalan dan keliatan, tidak lengket dan 

licin. CMC juga berfungsi agar bahan lebih elastis (Anonymous, 2009).  

 

2.6 Analisis Finansial  

 Pada pembuatan suatu proyek atau investasi perlu dilakukan penilaian 

apakah proyek tersebut layak dilaksanakan apabila dipandang dari aspek 

keuntungan komersialnya. Kelayakan finansial digunakan untuk mengkaji 

kemungkinan keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi. Menurut Suratman 

(2002), analisa finansial merupakan analisa ekonomi terhadap suatu proyek yang 

ditekankan pada manfaat ekonomi yang berarti apakah proyek itu dipandang 

cukup menguntungkan apabila dibandingkan dengan resiko proyek tersebut. 

Analisa tersebut biasanya digunakan untuk menilai usaha investasi atau proyek 

sehingga layak untuk dilaksanakan yang dapat dilihat dari aspek profitabilitas 

komersialnya. 

2.6.1 Harga Pokok Produksi 

Harga Pokok Produksi (HPP) menunjukkan biaya yang dimasukkan ke 

dalam proses produksi selama satu periode ditambah biaya persediaan awal 

barang dalam proses pada periode berikutnya. HPP merupakan akumulasi dari 



biaya-biaya yang dibebankan pada produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Nilai 

HPP dapat dihitung dengan rumus : 

HPP =  
Jumlah seluruh biaya (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡)

Jumlah produk yang dihasilkan 
 

2.6.2 Break Event Point (BEP) 

 Break Event Point (BEP) atau titik impas adalah titik dimana total biaya 

produksi sama dengan pendapatan. Titik impas memberikan petunjuk bahwa 

tingkat produksi telah menghasilkan pendapatan yang sama besarnya dengan 

biaya produksi yang dikeluarkan. 

Menurut Syamsudin (1992), perhitungan BEP adalah sebagai berikut :  

    BEP  unit =  
FC

P−VC
 

BEP  rupiah =  
FC

1 − (
VC
P )

 

Keterangan : 

FC : biaya tetap 

VC : biaya variabel per unit 

P : harga jual per unit 

 

2.6.3 Payback Period (PP) 

Payback Period (PP) merupakan jangka waktu periode yang diperlukan 

untuk membayar kembali semua biaya-biaya yang telah ada dikeluarkan dalam 

investasi suatu proyek (Syamsudin, 1992). Mulyadi (2001) menjelaskan bahwa 

“Payback Period (PP)” merupakan perhitungan atau penentuan jangka waktu 

yang dibutuhkan untuk menutup initial investment dari suatu proyek dengan 

menggunakan cash inflow yang dihasilkan oleh proyek tersebut. 



Rumus perhitungan payback period menurut Syamsudin (2000), adalah 

sebagai berikut : 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 = 𝑡 +
𝑏 − 𝑐

𝑑 − 𝑐
 

Keterangan : 

t = Tahun terakhir dimana jumlah cash inflow belum menutup initial 

investment 

b  = initial investment 

c  = kumulatif cash inflow pada tahun ke-t 

d = jumlah kumulatif cash inflow pada tahun t+1 

 

  



III. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Laboratorium Teknologi Agrokimia, Jurusan 

Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 

Brawijaya, Malang.  Penelitian dilaksanakan pada bulan September sampai 

dengan Desember 2010. 

 

3.2. Alat dan Bahan Penelitian 

Alat-alat  yang digunakan untuk proses pembuatan permen jeli sari buah 

merah  antara lain : baskom plastik, pisau stainless,  kompor gas,  panci, 

pengaduk, sendok, blender, timbangan digital, gelas takar, cetakan permen.  

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian antara lain sari buah  

merah, sedangkan bahan-bahan tambahan yang digunakan adalah gula pasir, 

CMC, asam  sitrat, essence strawbery dan karagenan. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode eksperimen dengan rancangan yang digunakan adalah RAK yang 

disusun secara faktorial dengan 2 faktorial  dan dilakukan pengulangan sebanyak 

3 kali pada pembuatan permen jeli dari sari buah merah  yaitu : 

Faktor I adalah konsentrasi karagenan : 

 K1 = 1,50% b/v 

 K2 = 2,00% b/v 

 K3 = 2,50% b/v 



 

Faktor II adalah konsentrasi sukrosa : 

 S1 = 20% 

 S2 = 30% 

 S3 = 40% 

Kombinasi perlakuan dari kedua faktor tersebut adalah sebagai berikut : 

K1S1 = Konsentrasi karagenan 1,50% + konsentrasi sukrosa 20% 

K1S2 = Konsentrasi karagenan 1,50% + konsentrasi sukrosa 30% 

K1S3 = Konsentrasi karagenan 1,50% + konsentrasi sukrosa 40% 

K2S1 = Konsentrasi karagenan 2,00% + konsentrasi sukrosa 20% 

K2S2 = Konsentrasi karagenan 2,00% + konsentrasi sukrosa 30% 

K2S3 = Konsentrasi karagenan 2,00% + konsentrasi sukrosa 40% 

K3S1 = Konsentrasi karagenan 2,50% + konsentrasi sukrosa 20% 

K3S2 = Konsentrasi karagenan 2,50% + konsentrasi sukrosa 30% 

K3S3 = Konsentrasi karagenan 2,50% + konsentrasi sukrosa 40% 

Didapatkan 9 perlakuan, masing-masing dengan 3 kali ulangan sehingga 

didapatkan 27 unit percobaan. 

Metode penelitian dibagi menjadi 10 bagian yaitu : identifikasi 

permasalahan, studi literatur, perumusan tujuan penelitian, pelaksanaan penelitian 

pendahuluan, penentuan rancangan percobaan, pelaksanaan penelitian dan 

pengumpulan data, analisa data, penentuan perlakuan terbaik, analisa finansial 

serta penarikan kesimpulan. Diagram alir kerja penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 



 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian 

Kesimpulan 

Perlakuan terbaik 

Identifikasi permasalahan 

 

Studi literatur 

 

Analisa data 

 

Pelaksanaan penelitian dan 

pengumpulan data 

Penentuan  rancangan percobaan 

 

Pelaksanaan penelitian pendahuluan 

 

Perumusan  tujuan penelitian 

 

Analisa  Finansial 

 



3.3.1 Identifikasi Permasalahan 

 Identifikasi dimulai dengan melakukan survei awal untuk mengetahui 

gambaran umum tentang potensi dan ketersediaan sari buah merah, produksi 

olahan buah merah dan kelemahannya, potensi pasar produk. Dari data awal yang 

diperoleh, kemudian dilakukan identifikasi permasalahan. 

3.3.2 Studi Literatur 

 Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan penelitian adalah studi literatur 

untuk mencari landasan teori yang mendukung pemecahan permasalahan. Studi 

literatur merupakan upaya untuk mencari mendukung pelaksanaan penelitian baik 

secara teoris maupun praktek. 

3.3.3 Penentuan Tujuan 

 Referensi yang diperoleh melalui studi literatur digunakan untuk 

menemukan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan penelitian ini terkait 

dengan output yang dihasilkan dari sebuah penelitian. 

3.3.4 Penelitian Pendahuluan 

 Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengetahui kisaran komposisi 

bahan penambah dan bahan utama yang akan dicampurkan. Dari sini, akan 

didapatkan gambaran secara umum tentang penelitian yang akan dilaksanakan dan 

hasil yang akan dicapai. 

 

 



3.3.5 Metode Perancangan Percobaan 

 Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Kelompok dengan dua faktorial dan masing- masing faktor 

terdiri dari 3 level. 

3.3.6 Pelaksanaan Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian dilakukan secara eksperimental sesuai dengan 

rancangan yang telah ditentukan. Pelaksanaan penelitian dibagi menjadi dua yaitu 

penelitian pendahuluan untuk menerapkan perlakuan-perlakuan dari penelitian 

tentang pembuatan permen jeli yang telah ada dan penelitian lanjutan dengan 

menerapkan perlakuan terbaik dari hasil penelitian pendahuluan. 

Cara pembuatan permen jeli sari buah merah adalah (Suwanah, 2008) : 

- Ke dalam sari buah merah dimasukan campuran antara karagenan : sukrosa 

sesuai dengan perlakuan sesuai dengan volume dari sari buah merah dan air 

serta CMC. 

- Campuran dimasak  mencapai suhu ±100°C selama 15 menit diaduk sampai 

rata. 

- Matikan kompor dan masukan asam sitrat dan essence strowberry kemudian 

diaduk sampai rata.  

- Setelah agak dingin, masukan campuran ke dalam cetakan. Diamkan dalam 

suhu ruang selama 24 jam, kemudian lakukan pemotongan. Agar permen jeli 

tidak lengket, lapisi dengan gula. Setelah itu kemas permen jeli dengan 

plastik. Diagram alir pembuatan permen jelly terdapat pada Gambar 3. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3. Diagram Alir Pembuatan Permen Jeli Sari Buah Merah 

Sari buah merah : Air  

    (1 :10) 
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3.3.7 Analisis Data 

 Pengamatan dilakukan sesuai dengan rancangan penelitian yang sudah 

ditetapkan dan pengukuran terhadap berbagai aspek dari masing-masing 

parameter yang akan dikaji. Parameter yang diamati adalah analisa kimia, analisa 

fisik dan uji organoleptik. 

3.3.8 Penentuan Perlakuan Terbaik 

 Penentuan perlakuan terbaik dilakukan dengan membandingkan data dari 

pengamatan dengan SNI untuk permen jeli. Data yang dibandingkan  meliputi 

total padatan, total β-karoten, pH, kadar air, kadar abu, gula, uji organoleptik 

(rasa, warna, aroma, tekstur). 

3.3.9 Analisa  Finansial 

Dari data perlakuan terbaik yang diperoleh dari hasil penelitian, dilakukan 

pengkajian aspek finansial. Pada tahap ini dilakukan perhitungan terhadap Harga 

Pokok Produksi (HPP) menunjukkan biaya yang dimasukkan ke dalam proses 

produksi selama satu periode ditambah biaya persediaan awal barang dalam 

proses pada periode berikutnya. Break Event Point (BEP) dicapai dengan 

membagi biaya tetap selama 1 tahun dengan harga jual dikurangi biaya tidak tetap 

per unit. Kelayakan investasi dinilai dengan menggunakan teknik Payback Period 

(PP). Teknik Payback Period (PP) dilakukan dengan membandingkan antara 

modal dengan penerimaan bersih per tahun.  Rumus perhitungan Harga Pokok 

Produksi (HPP), Break Event Point (BEP),  payback period (PP) dan R/C adalah 

sebagai berikut : 

 

 



1. Harga Pokok Produksi (HPP) 

HPP =  
Jumlah seluruh biaya (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡)

Jumlah produk yang dihasilkan 
 

2. Break Event Point (BEP) 

BEP  unit =  
FC

P − VC
 

BEP  rupiah =  
FC

1 − (
VC
P )

 

Keterangan : 

FC  : biaya tetap selama 1 tahun  

P  : harga jual per unit 

VC : biaya tidak tetap selama 1tahun  

  

3. Payback Period (PP) 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 = 𝑡 +
𝑏 − 𝑐

𝑑 − 𝑐
 

Keterangan : 

t : Tahun terakhir saat jumlah cash flow belum menutup initial 

investmant 

b  : Initial Investment  

c : Total Net Flow tahun ke1 

d : Total Net Flow tahun ke2 

 

4. R/C 

 R/C = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
 

3.4 Uji Hipotesis  

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan rancangan RAK 

secara faktorial dan membandingkan data dari pengamatan dengan SNI.  

 

 



IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Analisa Kualitas Permen Jelly Sari Buah Merah 

4.1.1   Kadar air 

 Hasil analisa menunjukkan kadar air permen jelly sari buah merah berkisar 

antara 11,98% - 17,96%. Kadar air terendah diperoleh dari perlakuan pada 

konsentrasi karagenan 1,50% dan konsentrasi sukrosa 20% yaitu sebesar 11,98% 

sedangkan kadar air tertinggi diperoleh dari perlakuan pada konsentrasi karagenan  

2,50% dan konsentrasi sukrosa 40% yaitu sebesar 17,96%. Kadar air yang 

ditetapkan SNI 01-3547-1994 adalah maksimal 20% dengan demikian produk 

permen jelly yang dihasilkan masih memenuhi standar. Hasil analisa ragam 

terhadap kadar air (Lampiran 3) menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi 

karagenan dan sukrosa masing-masing memberikan pengaruh yang nyata, tetapi 

interaksi keduanya tidak memberikan pengaruh yang nyata (α = 0,05). Nilai rerata 

kadar air permen jelly sari buah merah dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Nilai rerata Kadar Air Permen Jelly Sari Buah Merah Pada 

Konsentrasi Karagenan dan Sukrosa 

Konsentrasi 

Karagenan 

Konsentrasi 

Sukrosa 

Rerata Kadar 

Air 

Notasi BNT 5% 

1,50% 

20% 

30% 

40% 

11,98 

14,33 

15,68 

 

a 

 

1 2,00% 

20% 

30% 

40% 

13,79 

16,18 

17,28 

b 

2,50% 

20% 

30% 

40% 

14,72 

16,26 

17,96 

c 

Keterangan : Nilai rerata yang didampingi huruf yang tidak sama berarti beda nyata 



Berdasarkan Tabel 6 kadar air permen jelly semakin meningkat dengan 

semakin besarnya konsentrasi karagenan dan sukrosa, hal ini diduga tingginya 

konsentrasi karagenan akan berpengaruh dalam mengikat air. Semakin meningkat 

penambahan karagenan akan meningkat kemampuan untuk mengikat air sehingga 

air yang dapat diuapkan selama proses pemanasan menjadi semakin kecil dan 

kadar air dalam produk menjadi semakin besar. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Fardiaz (1990), bahwa peningkatan kadar air dalam bentuk produk disebabkan 

oleh karagenan yang mengandung molekul hidrokoloid sehingga mampu 

mengikat air. Sedangkan sukrosa bersifat higroskopis sehingga sangat mudah 

mengikat air dan sesuai sengan fungsi sukrosa sebagai humektan dalam permen 

jelly. Hal ini diperjelas dengan pernyataan (Tranggono,1990), penyusun produk 

sebagai humektan seperti fruktosa, alkohol, gula dan garam akan meningkatkan 

kadar air produk karena struktur molekul yang mempunyai kemampuan 

menangkap air.  

 

4.1.2  Kadar Abu 

 Hasil analisa ragam terhadap kadar abu (Lampiran 4) menunjukkan bahwa 

perlakuan konsentrasi karagenan dan sukrosa masing-masing memberikan 

pengaruh yang nyata. Rerata kadar abu pada berbagai kombinasi karagenan dan 

sukrosa berkisar antara 0,22 % sampai 0,56 %. Nilai rerata kadar abu permen jelly 

sari buah merah dapat dilihat pada Tabel 7. 

  



Tabel 7. Nilai Rerata Kadar Abu Permen Jelly Sari Buah Merah Pada 

Konsentrasi Karagenan dan Sukrosa 

Konsentrasi 

Karagenan 

Konsentrasi 

Sukrosa 

Rerata 

Kadar Abu 

Notasi BNT 5% 

1,50% 

20% 

30% 

40% 

0,54 

0,37 

0,22 

a 

0,06 2,00% 

20% 

30% 

40% 

0,34 

0,33 

0,28 

b 

2,50% 

20% 

30% 

40% 

0,56 

0,43 

0,30 

c 

Keterangan : Nilai rerata yang didampingi huruf yang tidak sama berarti beda nyata 

 

 Tabel 7 menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi karagenan dan 

sukrosa mempengaruhi rerata kadar abu pada permen jelly. Hal ini ditunjukkan 

dengan naik turunnya nilai kadar abu pada permen jelly sari buah merah. 

Karagenan dan sukrosa memberikan pengaruh nyata terhadap kadar abu, abu yang 

terbentuk berasal dari garam dan mineral yang menempel pada rumput laut. 

Kandungan garam dan mineral yang menempel pada rumput laut seperti Mg dan 

Ca. Sedangkan sukrosa yang ditambahkan masih belum murni dan mengandung 

pengotor serta mineral-mineral lainnya. Sukrosa memiliki peranan penting dalam 

teknologi pangan karena fungsinya yang beraneka ragam. Sukrosa dengan 

kemurnian yang tinggi dan kadar abu yang rendah baik untuk soft candy 

(Anonymous, 2010). 

  



4.1.3  Betakaroten 

 

 Hasil analisa ragam terhadap betakaroten permen jelly (Lampiran 5) 

menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi karagenan dan sukrosa memberikan 

pengaruh yang nyata (α = 0,05). Rerata betakaroten permen jelly berkisar antara 

62,47µg/g sampai 102,12µg/g. Nilai betakaroten terendah diperoleh dari 

perlakuan konsentrasi karagenan 2,5% dan sukrosa 20% yaitu sebesar 62,47µg/g, 

sedangkan betakaroten tertinggi diperoleh dari perlakuan penambahan konsentrasi 

karagenan 2,0% dan konsentrasi sukrosa 30% yaitu sebesar 102,12µg/g. Nilai 

rerata betakaroten permen jelly sari buah merah dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Nilai Rerata Betakaroten Permen Jelly Sari Buah Merah Pada 

Konsentrasi Karagenan dan Sukrosa 

Konsentrasi 

Karagenan 

Konsentrasi 

Sukrosa 

Rerata 

Betakaroten 

Notasi BNT 5% 

1,50% 

20% 

30% 

40% 

74,68 

81,29 

66,51 

a 

1,2 2,00% 

20% 

30% 

40% 

76,24 

102,12 

83,97 

b 

2,50% 

20% 

30% 

40% 

62,47 

65,77 

69,39 

c 

Keterangan : Nilai rerata yang didampingi huruf yang tidak sama berarti beda nyata 

Pada Tabel 8 menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi karagenan dan 

sukrosa pada permen jelly yang dihasilkan mempengaruhi rerata betakaroten pada 

permen jelly. Hal ini ditunjukkan dengan naik turunnya nilai kadar betakaroten 

dalam permen jelly sari buah merah. Hal ini disebabkan gelling agent yang 

ditambahkan dalam permen jelly berperan sebagai stabilisator dengan tujuan 

untuk membentuk meningkatkan viskositas sehingga partikel yang tersuspensi 

terperangkap dalam suspensi tersebut atau tetap tinggal. Dengan adanya larutan 



yang viskositasnya lebih tinggi, maka penitrasi oksigen ke dalam bahan terhambat 

sehingga dapat mengurangi kerusakan betakaroten (Widiasari, 2000).  

4.1.4  pH 

Rerata pH pada berbagai kombinasi karagenan dan sukrosa berkisar antara 

3,4 sampai 3,9, penambahan karagenan dan sukrosa mempengaruhi pH permen 

jelly. Permen jelly dengan penambahan karagenan dan sukrosa mempunyai pH 

yang rendah sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikroba (kapang dan 

khamir) pada saat penyimpanan. Hasil analisa ragam terhadap pH (Lampiran 6) 

menunjukan bahwa perlakuan konsentrasi karagenan dan sukrosa interaksi 

keduanya tidak memberikan pengaruh yang nyata (α = 0,05). Rerata pH permen 

jelly sari buah merah pada perlakuan penambahan konsentrasi karagenan dan 

sukrosa dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Rerata pH Permen Jelly Sari Buah Merah Pada Konsentrasi 

Karagenan dan Sukrosa 

Konsentrasi 

Karagenan 

Konsentrasi 

Sukrosa 
Rerata pH BNT 

1,50% 

20% 

30% 

40% 

3,42 

3,4 

3,58 

0,96 2,00% 

20% 

30% 

40% 

3,62 

3,45 

3,57 

2,50% 

20% 

30% 

40% 

3,9 

3,80 

3,56 

 

Tabel 9 menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi karagenan dan 

sukrosa mempengaruhi rerata pH pada permen jelly. Hidrolisis asam akan terjadi 

jika karagenan berada dalam bentuk larutan, hidrolisis akan meningkat sesuai 

dengan peningkatan suhu.  



4.1.5  Total Padatan 

Hasil analisa ragam terhadap kadar total padatan (Lampiran 7) 

menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi karagenan dan sukrosa masing-masing 

memberikan pengaruh yang nyata. Rerata total padatan pada kombinasi karagenan 

dan sukrosa berkisar antara 30,33 sampai 45,58. Nilai rerata kadar total padatan 

permen jelly sari buah merah pada perlakuan konsentrasi karagenan dan sukrosa 

dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Nilai Rerata Total Padatan Permen Jelly Sari Buah Merah Pada 

Konsentrasi Karagenan dan Sukrosa 

Konsentrasi 

Karagenan 

Konsentrasi 

Sukrosa 

Rerata Total 

Padatan 

Notasi BNT 5% 

1,50% 

20% 

30% 

40% 

30,73 

34,45 

45,58 

a 

1,1 2,00% 

20% 

30% 

40% 

31,96 

42,45 

41,58 

a 

2,50% 

20% 

30% 

40% 

30,33 

37,36 

42,99 

b 

Keterangan : Nilai rerata yang didampingi huruf yang tidak sama berarti beda nyata 

 

 Tabel 10 menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi karagenan dan 

sukrosa mempengaruhi rerata total padatan pada permen jelly yang dihasilkan. 

Kandungan serat pada karagenan sebesar 2,81 % (FAO,2009), serat sendiri sangat 

sukar untuk larut pada air. Selain itu juga didalam kandungan karagenan masih 

terdapat bahan-bahan yang sulit larut pada air. Padatan ini biasanya terdiri dari 

senyawa-senyawa organik dan anorganik yang terlarut dalam air mineral dan 

garam-garam. Sehingga dengan penambahan karagenan yang semakin tinggi 

maka kadar total padatan juga semakin tinggi. Sedangkan penambahan sukrosa  

masih terkandung zat pengotor dan bahan-bahan lain yang tidak dapat larut. 



Sehingga dengan penambahan sukrosa yang semakin tinggi maka kadar total 

padatan juga semakin tinggi.   

 

4.2  Mutu Organoleptik 

4.2.1  Rasa  

 Hasil pengujian terhadap rasa menunjukkan bahwa perlakuan penambahan 

konsentrasi karagenan dan sukrosa pada permen jelly berkisar antara 1,95 sampai 

3,55 (antara tidak suka sampai suka). Berdasarkan uji Friedman menunjukan 

bahwa penambahan konsentrasi karagenan dan sukrosa memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap rasa permen jelly yang dihasilkan (Lampiran 8). Rerata nilai 

rasa permen jelly pada kombinasi penambahan konsentrasi karagenan dan sukrosa 

dan sukrosa dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11. Rerata Nilai Rasa Permen Jelly Sari Buah Merah Pada Kombinasi 

Penambahan Konsentrasi Karagenan dan Sukrosa 

Perlakuan 
Rerata 

Konsentrasi Karagenan (%) Konsentrasi Sukrosa (%) 

1,50 

20 

30 

40 

2,45 

2,25 

2,9 

2,00 

20 

30 

40 

2,95 

3,2 

3,55 

2,50 

20 

30 

40 

1,95 

3 

3,35 

Jumlah 25,6 

Rata-rata 2,84 

 

 Hal ini menunjukan bahwa penambahan konsentrasi karagenan dan 

sukrosa mempengaruhi keputusan penilaian panelis untuk menentukan rasa 

permen jelly yang disukai atau tidak disukai karena rasa permen jelly yang 



dihasilkan berbeda kemanisannya. Pendapat ini didukung oleh Winarno (1995), 

bahwa rasa suatu bahan pangan dapat berasal dari bahan pangan itu sendiri dan 

apabila mendapat perlakuan atau pengolahan, maka rasanya dapat dipengaruhi 

oleh bahan yang ditambahkan selama pengolahan. Rata-rata nilai rasa sendiri 

didapatkan 2,84 (agak suka). Hal ini diduga karena rasa buah merah yang belum 

familiar sehingga para panelis kurang menyukai rasa permen. 

4.2.2  Warna 

 Warna memegang peranan penting dalam penerimaan suatu makanan. 

Hasil pengujian organoleptik terhadap warna menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan konsentrasi karagenan dan sukrosa pada permen jelly berkisar antara 

2,75 Sampai 3,3 (agak suka sampai suka). Berdasarkan uji Friedman 

menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi karagenan dan sukrosa tidak 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap warna permen yang dihasilkan 

(Lampiran 9). Rerata nilai warna permen jelly pada kombinasi penambahan 

konsentrasi karagenan dan sukrosa dapat dilihat pada Tabel 12. 

  



 Tabel 12. Rerata Nilai Warna Permen Jelly Sari Buah Merah Pada 

Kombinasi Penambahan Konsentrasi Karagenan dan Sukrosa 

Perlakuan 
Rerata 

Konsentrasi Karagenan (%) Konsentrasi Sukrosa (%) 

1,50 

20 

30 

40 

2,85 

3 

2,8 

2,00 

20 

30 

40 

2,75 

3,1 

3,05 

2,50 

20 

30 

40 

2,85 

2,8 

3,3 

Jumlah 26,5 

Rata-rata 2,9 

 Hal ini menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi karagenan dan 

sukrosa tidak mempengaruhi warna permen jelly karena warna bubuk karagenan 

krem, warna sukrosa yang putih dan warna sari buah merah itu sendiri yang merah 

serta warna essecen strawberry yang merah, permen jelly yang dihasilkan secara 

umum memiliki warna merah  dan agak keruh atau tidak jernih akibat proses 

pemasakan. Kecerahan warna pada permen jelly dipengaruhi oleh kadar air 

permen jelly  yang semakin tinggi akan melarutkan warna asli sari buah merah 

yang terdapat pada permen jelly. Selain itu perubahan warna juga diakibatkan 

adanya reaksi karamelisasi yang timbul apabila dilakukan pemanasan (Winarno, 

1995). Rata-rata nilai warna sendiri didapatkan 2,9 (agak suka). Hal ini diduga 

karena warna dari buah merah terlalu pekat, sehingga permen yang dihasilkan 

tidak seberapa jernih seperti permen jelly yang ada di pasaran. Namun kelebihan 

dari permen jelly sari buah merah ini tidak memerlukan penambahan warna lagi 

sehingga warna merah yang didapatkan alami. 

  



4.2.3  Aroma 

 Hasil pengujian organoleptik terhadap aroma menujukkan bahwa 

perlakuan penambahan konsentrasi karagenan dan sukrosa pada permen jelly 

berkisar antara 2,5 sampai 3,15 (agak suka sampai suka). Berdasarkan uji 

friedman menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi karagenan dan sukrosa 

tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap aroma permen yang dihasilkan 

(Lampiran 10). Rerata nilai aroma permen jelly pada kombinasi penambahan 

konsentrasi karagenan dan sukrosa dapat dilihat pada Tabel 13.  

Tabel 13. Rerata Nilai Aroma Permen Jelly Sari Buah Merah Pada 

Kombinasi Penambahan Konsentrasi Karagenan dan Sukrosa 

Perlakuan 
Rerata 

Konsentrasi Karagenan (%) Konsentrasi Sukrosa (%) 

1,50 

20 

30 

40 

2,5 

2,8 

3 

2,00 

20 

30 

40 

2,85 

2,85 

2,95 

2,50 

20 

30 

40 

2,85 

3,05 

3,15 

Jumlah 26 

Rata-rata 2,89 

 Rata-rata nilai aroma sendiri didapatkan 2,89 (agak suka). Hal ini diduga 

karena aroma strawberry pada permen jelly tersebut kurang kuat, sehingga panelis 

kurang menyukai aroma permen jelly sari buah merah. 

4.2.4  Kekenyalan 

 Hasil pengujian organoleptik terhadap kekenyalan menunjukkan bahwa 

perlakuan penambahan konsentrasi karagenan dan sukrosa pada permen jelly 

berkisar antara 1,9 sampai 3,8 (tidak suka sampai suka). Berdasarkan uji friedman 

menunjukan bahwa penambahan konsentrasi karagenan dan sukrosa memberikan 



pengaruh yang nyata terhadap kekenyalan permen yang dihasilkan (Lampiran 11). 

Rerata nilai kekenyalan permen jelly pada kombinasi penambahan konsentrasi 

dan sukrosa dapat dilihat pada Tabel 14. 

Tabel 14. Rerata Nilai Kekenyalan Permen Jelly Sari Buah Merah Pada 

Kombinasi Penambahan Konsentrasi Karagenan dan Sukrosa 

Perlakuan 
Rerata 

Konsentrasi Karagenan (%) Konsentrasi Sukrosa (%) 

1,50 

20 

30 

40 

1,9 

1,9 

2,55 

2,00 

20 

30 

40 

2,9 

3,25 

3,55 

2,50 

20 

30 

40 

2,85 

3,45 

3,8 

Jumlah 27.17 

Rata-rata 3,01 

Tabel 14 menunjukan bahwa rata-rata nilai kekenyalan sendiri didapatkan 

3,01 (suka), nilai terendah didapat pada perlakuan penambahan konsentrasi 

karagenan  1,5% dan sukrosa 30% serta karagenan 1,5% dan sukrosa 30  

sedangkan nilai tertinggi pada perlakuan penambahan konsentrasi karagenan 

2,50% dan konsentrasi sukrosa 40%. Hal ini diduga karena konsentrasi karagenan  

mempunyai kemampuan mengikat air yang sangat kecil, sehingga panelis tidak 

terlalu menyukai. Hambali (2001) menyatakan hal tersebut terjadi karena adanya 

kemampuan karagenan sebagai senyawa hidrokoloid untuk membentuk gel yang 

kaku dengan mengikat air. Gel yang terbentuk merupakan struktur tiga dimensi 

sebagai akibat penggabungan intermolekul baik antara molekul yang sama 

maupun berbeda dengan bantuan adanya perubahan suhu dan adanya senyawa 

tertentu.  

 



4.3  Pemilihan Perlakuan Terbaik 

 Pemilihan perlakuan terbaik pada permen jelly sari buah merah dilakukan 

dengan cara membandingkan nilai produk setiap perlakuan dengan SNI sebagai 

standar baku mutu permen jelly. Nilai terbaik masing-masing parameter adalah 

rendemen maksimal (tertinggi), kadar air produk permen jelly (permen kunyah) 

berkisar antara 10-15% (Suprianto,2007), kadar abu minimal (terndah), 

betakaroten maksimal (tertinggi), nilai tekstur permen jelly atau penetrasi antara 

0,75-0,88 mm/g.dt (Suprianto, 2007), kekenyalan tertinggi (suka). Nilai produk 

dari perlakuan konsentrasi karaginan dan sukrosa dapat dilihat pada Lampiran 12. 

 Pada Lampiran 12 menunjukan bahwa produk permen jelly sari buah 

merah yang memiliki nilai parameter paling banyak sesuai dengan SNI adalah 

perlakuan konsentrasi karagenan 1,5% dan konsentrasi sukrosa 40%, sehingga 

diperoleh perlakuan terbaik adalah dengan penambahan konsentrasi karagenan 

1,5% dan konsentrasi sukrosa 40% (K1S3). Perlakuan terbaik mempunyai total 

padatan 45,587%, betakaroten  66,51µ/g; pH 3,587; Kadar air 15,68%; kadar abu 

0,227%; sedangkan nilai yang didapat dari uji organoleptik adalah pada warna 2,8 

(agak suka); aroma 3 (suka); rasa 2,9 (agak suka); kekenyalan 2,55 (agak suka).  

 

4.4 Perencanaan Produksi 

4.4.1  Kapasitas Produksi 

 Kapasitas produksi merupakan volume atau jumlah satuan produk yang 

dihasilkan selama satu satuan waktu tertentu dan dinyatakan dalam bentuk 

keluaran (output) per satuan waktu. Perencanaan kapasitas produksi untuk permen 

jelly sari buah merah ini ditetapkan berdasarkan pendekatan terhadap proyeksi 

permintaan produk atau aspek pasar permen jelly. 



 Pada tahun 2009 jumlah penduduk kota Malang usia 5-60 tahun berjumlah 

635.285 jiwa. Sehingga proyeksi pertumbuhan penduduk sampai tahun 2014 

dapat dilihat pada Tabel 15. 

Tabel 15. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Malang Usia 5-60 Tahun 

Tahun Laju pertumbuhan (%) Jumlah penduduk 

2009 - 635.285 

2010 0,86 695.060 

2011 0,86 754.835 

2012 0,86 819.751 

2013 0,86 890.249 

2014 0,86 966.810 

 

Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan di daerah perkotaan Jawa Timur 

pada tahun 2009 untuk produk confectionary (manisan dan kembang gula) yaitu 

sebesar Rp. 6280,- per bulan untuk setiap tahun dan naik 4,41% setiap tahunnya 

(Anonymous, 2009). Jika diasumsikan dari pengeluaran rata-rata diperoleh 

pengeluaran masyarakat tersebut dapat diambil 4% untuk membeli permen jelly 

sari buah merah ini karena permen jelly sari buah merah dimasukan dalam 

kategori cemilan atau snack maka akan diperoleh perkiraan pengeluaran 

masyarakat untuk membeli permen jelly sari buah merah rata-rata perbulan untuk 

setiap tahun dapat dilihat pada Tabel 16. 

Tabel 16. Perkiraan Pengeluaran Masyarakat Untuk Membeli Permen Jelly 

Tahun 

Peningkatan 

Konsumsi 

(%) 

Rata-Rata 

Pengeluaran 

Potensial / 

Bulan (Rp) 

Pengeluaran 

Potensial 

(%) 

Pengeluaran 

Rata-Rata 

(Rp) 

Total 

Konsumsi 

Penduduk 

2009 4,41 6.280 4 251,2 159.583.592 

2010 4,41 6.556,94 4 262,27 182.298.891,1 

2011 4,41 6.846,10 4 273,84 206.707.319,8 

2012 4,41 7.148,02 4 285,92 234.383.954,6 

2013 4,41 7.463,25 4 298,53 265.766.056,7 

2014 4,41 7792,37 4 311,69 301.350.036 



 

Pada tahun 2011 pengeluaran penduduk kota Malang untuk membeli 

permen jelly sebesar Rp. 206.707.319,8. Apabila harga pasar untuk permen jelly 

sejenis (suplemen) pada tahun ini Rp. 7.000,-/ bungkus, maka konsumsi permen 

jelly ini lebih kurang 168 bungkus/hari atau 2.520 butir/hari. Untuk 1 bungkus 

berisi 15 butir permen jelly. 

Dengan kapasitas produksi tiap hari sebesar 2.520 butir per hari dan 

berdasarkan perlakuan terbaik maka jumlah bahan baku yang diperlukan setiap 

hari adalah 1.000 ml sari buah merah; 4,4 kg gula; 165 gr karagenan; 110 gr 

CMC; 110 gr asam sitrat; 0,2 ml essence strawberry. 

4.4.2. Utilitas 

 Utilitas adalah bagian yang sangat penting dalam kelancaran proses 

produksi karena utilitas merupakan bagian dari penunjang beroperasinya mesin 

dan peralatan produksi. Dalam kelayakan utilitas produksi harus direncanakan 

penggunaan serta analisis biaya penggunaanya. Beberapa utilitas yang digunakan 

dalam proses produksi permen jelly sari buah merah adalah sebagai berikut : 

a. Listrik 

Listrik merupakan sarana utama untuk beroperasinya mesin dan 

peralatan industri. Pengalokasian energi listrik ini digunakan untuk beberapa 

mesin diantaranya: sealer, timbangan digital, penerangan serta beberapa 

peralatan lain. Jumlah penggunaan listrik per tiap hari sebesar 1,22 kwh, 

sehingga berdasarkan tarif dasar penggunaan listrik, maka beban biaya yang 

ditanggung setiap bulannya Rp. 31.500,- (daya yang terpasang 1300 kwh). 

Total biaya pemakaian listrik tiap bulan sebesar Rp. 63.630,00. Perincian 



serta penggunaan biaya listrik secara terpenrinci dapat dilihat pada Lampiran 

13.  

b. Air 

Perencanaan kebutuhan penggunaan air unit produksi pengolahan 

permen jelly sari buah merah dialokasikan pada beberapa operasi produksi 

diantaranya: pencucian bahan dan alat serta pemasakan. Tidak ada biaya yang 

yang dikeluarkan dalam penggunaan air ini dikarenakan penggunaan pompa 

air, sehingga pompa air ini masuk dalam penggunaan kebutuhan listrik.     

c. Bahan bakar 

Bahan bakar merupakan  bagian penting dalam kelancaran proses 

produksi karena bahan bakar disini yang digunakan adalah gas elpiji dan 

bensin.  

- Gas elpiji 

Gas elpiji digunakan sebagai bahan bakar pada proses pemanasan. 

Dalam satu hari kebutuhan elpiji sebesar 1 kg/batch, sehingga per  

batch biayanya Rp. 6.250,00. Biaya kebutuhan elpiji tiap tahun 

sebesar Rp. 1.875.000,00. Sedangkan perhitungan penggunaan gas 

elpiji secara terperinci dapat dilihat pada Lampiran 13. 

- Bensin 

Bensin digunakan sebagai bahan baku kendaraan. Dalam satu hari 

kebutuhan sebesar 2 liter, sehingga dalam satu bulan diperlukan 

sebanyak 50 liter. Biaya kebutuhan elpiji tiap tahun sebesar 

2.700.000,00. Sedangkan perhitungan penggunaan bensin secara 

terperinci dapat dilihat pada Lampiran 12. 



d. Telepon 

Telepon merupakan sarana untuk komunikasi. Biaya pemakaian 

telepon per bulan diasumsikan Rp. 50.000,00 dengan biaya abonemen sebesar 

Rp. 30.000,00. Sehingga biaya telepon per tahun sebesar Rp. 960.000,00. 

 

4.4.3 Tenaga Kerja 

 Tenaga kerja adalah salah satu faktor penting dalam berlangsungnya suatu 

industri. Tanpa adanya tenaga kerja yang baik dan berkualitas maka industri tidak 

akan berjalan dengan lancar.  

 Industri permen jelly yang direncanakan berskala industri rumah tangga 

dengan jumlah tenaga kerja 4 orang. Tenaga kerja yang direncanakan disesuaikan 

dengan kebutuhan seperti pada peta proses operasi pada Lampiran 22. 

Perencanaan kebutuhan tenaga kerja ini didasarkan pada kebutuhan jam kerja 

untuk proses produksi, sehingga tenaga kerja didapat dari total waktu produksi 

dibagi ketersediaan jam kerja. Kebutuhan waktu operasionalnya dapat disajikan 

pada Tabel 17.  

Tabel 17. Kebutuhan Waktu Operasional  

RINGKASAN 

KEGIATAN WAKTU (MENIT) 

 

 
190 

 

 
60 

TOTAL 250 

 Pada Tabel 17 dapat dilihat bahwa kebutuhan operasional sekali produksi 

adalah 240 menit atau 4 jam kerja. Waktu kerja per orang direncanakan 8 jam per 

hari, dimulai pukul 08.00 – 11.40 dan proses produksi kedua dimulai jam 12.40 – 

16.00 dengan waktu istirahat 1 jam yaitu 11.40 – 12.40 ini dimaksudkan untuk 



menaikan produktifitas dalam satu hari. Kebutuhan 8 jam dapat dipenuhi dengan 

alokasi 3 orang produksi dan 1 orang administrasi. Untuk perencanaan jadwal 

produksi per hari secara terperinci dapat dilihat pada Lampiran 23. 

 

4.4.4 Kebutuhan Mesin dan Peralatan 

 Mesin dan peralatan adalah salah satu faktor penting dalam melaksanakan 

proses produksi, karena mesin dan peralatan berfungsi memberi kemudahan 

pekerja dalam melakukan proses produksi. Faktor-faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam pemilihan jenis teknologi antara lain jenis teknologi yang 

diajukan harus cocok dengan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai 

kapasitas produksi ekonomis yang ditentukan, perhitungan jumlah dana yang 

diperlukan untuk pembelian mesin dan peralatan yang dibutuhkan, pengaruhnya 

terhadap produk per satuan barang yang akan dihasilkan (Sutoyo, 1996). Mesin 

dan peralatan beserta spesifikasi dan fungsinya yang digunakan untuk proses 

produksi permen jelly sari buah merah dapat dilihat pada Tabel 18. 

Tabel 18. Jenis Mesin dan Peralatan yang Dibutuhkan 

No. Jenis Peralatan Fungsi ∑ Spesifikasi 

1. Timbangan Menimbang bahan 1 Bahan plastik 

2. Bak plastic Wadah 2 
Bahan plastik kap30lt Uk t=18 

cm, 0-34 cm 

3. Sealer Mengemas permen 2 Bahan besi, p=230 cm 

4. 
Panci stainless 

steel 
Wadah pemasakan 2 

Bahan stainless steel t=48 cm, 

tebal=0,1 cm, kap=20lt, Ø=39 

cm. 

5. 
Kompor gas & 

Tabung LPG 
Pemanas 2 

Bahan besi ukuran kompor, 

p=72 cm, l=38cm, t=12 cm, 

ukuran LPG t=55cm, Ø=30cm 

6. Pengaduk besar 
Menghomogenkan 

adonan 
2 

Bahan kayu, p=50cm 

7. Timbangan digital Menimbang bahan 1 
Bahan besi+alumunium, uk 

t=30cm, l=18cm. 



4.5 Analisa Finansial 

 Pengkajian aspek finansial dilakukan untuk mengetahui besarnya biaya 

operasional yang dikeluarkan untuk memproduksi permen jelly sari buah merah . 

Perkiraan financial meliputi perhitungan harga pokok produksi (HPP), Break 

Event Point (BEP), dan payback periode (PP). 

 Asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan finansial produksi 

permen jelly sari buah merah yaitu : 

1. Industri direncanakan dalam skala industri kecil dengan lokasi pengadaan 

bahan baku di Papua dan pemasaran di Malang. 

2. Proses produksi berlangsung selama 6 hari dalam 1 minggu selama 12 bulan 

dalam 1 tahun, dimana setiap hari dilakukan 2 kali proses produksi. 

3. Bahan baku dan bahan pembantu tersedia sepanjang tahun. 

4. Harga bahan baku, bahan pembantu, dan gaji tenaga kerja langsung maupun 

tidak langsung mengalami kenaikan secara proporsional setiap tahun 

berdasarkan tingkat inflasi yang berlaku sebesar 7,96% (berdasarkan rata-rata 

inflasi bulan Januari – Desember 2010 yang dikeluarkan oleh BPS) 

5. Usia guna proyek direncanakan 5 tahun. 

6. Daya alat-alat listrik selama pemakaian adalah tetap. 

 

4.5.1 Modal Awal 

 Modal awal merupakan modal yang pertama kali dikeluarkan untuk 

menyediakan berbagai hal yang dibutuhkan agar produktifitas permen jelly sari 

buah merah dapat dilaksanakan. Modal awal dalam produksi permen jelly sari 

buah merah biaya sewa bangunan, ijin usaha dan produk, mesin dan peralatan 



produksi, peralatan kantor. Berdasarkan Tabel 19 diketahui bahwa modal tetap 

yang dibutuhkan untuk memulai produksi permen jelly sari buah merah adalah 

Rp. 15.182.400,00.  

Tabel 19. Rekapitulasi Modal Awal 

No. Jenis Jumlah (Rp) 

1.   Persiapan dan perijinan 250.000,00 

2.   Pengiriman 75.000,00 

2.   Peralatan produksi 4.063.400,00 

3. Peralatan kantor 250.000,00 

4. Alat transportasi 10.000.000,00 

5. Biaya tak terduga 5% 719.400,00 

TOTAL 15.182.400,00 

 

4.5.2 Harga Pokok Produksi (HPP), Break Event Point (BEP) 

 Produk permen jelly sari buah merah ini dikemas dalam alumunium foil 

dan per tahun sebanyak 50.400 kemasan. Hasil perkiraan biaya produksi, HPP dan 

BEP permen jelly dapat dilihat pada Tabel 20.  

Tabel 20. Ringkasan Hasil Perkiraan Biaya Produksi, HPP dan BEP permen 

jelly sari buah merah  

 

 

 

 

 

 Tabel 20 menunjukkan bahwa biaya tetap selama satu tahun sebesar Rp. 

12.335.683,33 dan biaya tidak tetap selama satu tahun sebesar Rp. 275.946.283,50 

dengan harga pokok produksi (HPP) setiap kemasan permen jelly sari buah merah 

adalah Rp. 5.719,88 per bungkus. Dari perhitungan HPP tersebut dapat diketahui 

No. Jenis Jumlah (Rp) 

1. Biaya tetap selama 1 tahun  12.335.683,33 

 Biaya tidak tetap selama 1 tahun  275.946.283,50 

 Total biaya selama 1 tahun  288.281.966,83 

2. Jumlah produksi selama 1 tahun  50.400 

3. HPP per unit (kemasan) 5.475,12 

4. Harga jual per unit (mark up 40%) 8.100,00 

5. BEP (unit) 4.880,00 

6. BEP (Rp) 12.335.683,00 



harga jual yang ditawarkan yaitu sebesar Rp. 8.100,00 per bungkus dengan mark 

up 40%.  

Break Event Point (BEP) merupakan titik impas, nilai penjualan atau 

pendapatan sama dengan total biaya. Analisis BEP tersebut merupakan cara untuk 

mengetahui volume penjualan minimal agar suatu usaha tidak mengalami 

kerugian tetapi juga belum memperoleh laba. Hasil perhitungan BEP (Lampiran 

19) menunjukan bahwa titik balik pokok  akan dicapai pada volume penjualan 

4.880,00 unit atau senilai Rp. 12.335.683,00. 

Perhitungan efisien analisis R/C merupakan perbandingan antara penerima 

usaha dengan biaya total yang dikeluarkan, sehingga R/C akan menunjukan 

keberhasilan usaha untuk mencapai laba. Pada perhitungan efisien usaha 

didapatkan nilai sebesar 1,4. Dengan total penerimaan sebesar  Rp. 403.594.753,6 

dan total biaya  sebesar Rp. 288. 281.966,83. Nilai R/C yang didapat 1,4 >1 maka  

usaha dikatakan sudah efisien dan menguntungkan (Lampiran 19). 

4.5.3 Penetapan Payback Period (PP) 

 Pada perencanaan ini, salah satu cara perhitungan untuk menentukan layak 

tidaknya proyek investasi dilakukan dengan perhitungan Payback Period (PP). 

Payback Period (PP) merupakan perhitungan untuk menentukan jangka waktu 

yang dibutuhkan untuk menutupi investasi awal dari suatu proyek dengan 

menggunakan cash flow yang dihasilkan. Dari Lampiran 20 dapat dilihat bahwa 

investasi yang ditanam untuk mendirikan industri skala kecil produk permen jelly 

sari buah merah ini akan kembali setelah jangka waktu  2 Tahun 5 bulan 15 hari. 

Jangka waktu yang didapatkan masih dibawah umur usaha yang diperkirakan 

sehingga usaha tersebut layak dan dapat dilaksanakan.    



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

1. Dari hasil penilitian dapat disimpulkan bahwa perlakuan terbaik dari 

konsentrasi karagenan dan sukrosa dalam pembuatan permen jelly buah 

merah adalah perlakuan konsentrasi karagenan 1,5% dan konsentrasi sukrosa 

40%. Perlakuan terbaik mempunyai total padatan 45,587%, betakaroten  

66,51µ/g; pH 3,587; Kadar air 15,68%; kadar abu 0,227%; sedangkan nilai 

yang didapat dari uji organoleptik adalah pada warna 2,8 (agak suka); aroma 

3 (suka); rasa 2,9 (agak suka); kekenyalan 2,55 (agak suka).  

2. Modal tetap yang dibutuhkan untuk memulai produksi permen jelly sari buah 

merah adalah Rp. 15.182.400,00, dengan harga jual sebesar Rp. 8.100,00 per 

kemasan, dengan perhitungan BEP sebesar 4.880,00 unit atau senilai Rp. 

12.335.683,00. Pada perhitungan efisien usaha (R/C) didapatkan nilai sebesar 

1,4. Perkiraan total penerimaan per tahun sebesar  Rp. 403.594.753,6. Dan 

perhitungn Payback Period (PP) akan kembali setelah jangka waktu  2 Tahun 

5 bulan 15 hari. 

5.2 Saran 

 Pada permen jelly sari buah merah ini masih meninggalkan bekas merah 

(minyak) yang tidak diinginkan, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut untuk lebih memperkecil minyak pada permen.  

 Perlu dilakukan penelitian lanjut tentang kandungan dari sari buah merah 

sehingga dihasilkan produk yang kaya akan nutrisi. 
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