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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang  

 Semangka (Citrullus lanatus) memiliki buah berwarna merah atau kuning, 

albedo yang keras, dan berwarna hijau muda dengan larik-larik hijau tua. Semangka 

adalah buah yang bebas lemak, kadar gula yang rendah (glukosa 6%), memiliki air 

sebanyak 92%, memiliki vitamin C, provitamin A, serat, asam amino sitrulin, dan 

antioksidan. Semangka memiliki pigmen karotenoid jenis flavonoid, dan likopen 

yang memberikan warna merah dan sebagai senyawa antioksidan (Makiyah dan 

Ulfatin, 2017). 

 Buah dan albedo semangka juga memiliki kandungan fitokimia seperti 

alkaloid, steroid, tannin dan flavonoid. Senyawa fitokimia merupakan metabolit 

sekunder yang ada pada buah-buahan atau tumbuhan yang dapat memberikan efek 

menguntungkan pada tubuh, dapat mencegah penyakit, dan memperkuat 

kandungan antioksidan (Rohyani et al., 2015). Kandungan lain pada semangka 

adalah serat, pada buah semangka mengandung 0,2% serat, sedangkan pada albedo 

semangkat sebesar 0,6%. Serat pangan (dietary fiber) berfungsi untuk melancarkan 

pencernaan, mengontrol obesitas, mencegah kanker kolon, serta mengurangi 

tingkat kolesterol darah, dan penyakit kardiovaskular (Santoso, 2011).  
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Semangka merupakan buah dengan daya simpan yang rendah karena 

kandungan air yang tinggi dan minimnya pemanfaatan semangka dalam 

diversifikasi produk. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai pemanfaatan semangka, salah satunya adalah pembuatan jelly drink. 

Sejauh ini belum ditemukan adanya pemanfaatan semangka yang dibuat menjadi 

jelly drink.  

 Jelly drink atau minuman jeli adalah salah satu produk minuman semi padat 

yang dibuat dari sari buah, terutama yang mengandung pektin. Bahan baku dalam 

pembuatan jelly drink adalah air, gula, asam sitrat, sari buah dan gelling agent yang 

berfungsi sebagai pembentuk gel. Faktor yang mempengaruhi jelly drink adalah 

jenis hidrokoloid, konsentrasi hidrokoloid, gula dan air. Gelling agent yang 

umumnya digunakan adalah karagenan, konjac gum, locust bean gum, pektin dan 

gelatin (Utami, 2016).  

Penambahan sari buah pada pembuatan jelly drink berfungsi untuk 

meningkatkan rasa, aroma, dan warna pada jelly drink. Pada penelitian Febriyanti 

dan Yunianta (2015) menggunakan sari jahe dalam pembuatan jelly drink, 

sedangkan pada penelitian Sugiarso dan Nisa (2015) menggunakan sari buah 

murbei pada pembuatan jelly drink untuk meningkatkan rasa, aroma, warna, dan 

nilai gizi jelly drink. Oleh karena itu pada penelitian ini menggunakan penambahan 

sari albedo, dan buah semangka pada pembuatan jelly drink.  
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Saat ini belum ditemukan adanya penelitian jelly drink dengan 

menggunakan perbedaan rasio sari buah dan albedo, sehingga diperlukan acuan 

penelitian dari produk lain. Fitrianto et al. (2017) dalam penelitian pembuatan selai 

menggunakan rasio buah dan kulit buah jeruk pamelo yang berbeda-beda yaitu 1:0, 

0:1, 1:1, 1:4 dan 4:1. Hasil penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa perlakuan 

terbaik berdasarkan nilai efektifitas didapatkan dari penggunaan rasio 1:1. Pada 

penelitian Yusmarini et al. (2015), menggunakan jus dari sari buah nanas dan 

semangka dengan rasio 1:0, 1:1, 3:1, 1:7, dan 7:1. Perlakuan terbaik berdasarkan 

kandungan vitamin C yaitu pada rasio 7:1. Oleh karena itu perlu dilakukan 

penentuan rasio terbaik dari sari albedo dan buah semangka pada penelitian 

pembuatan jelly drink ini. Pada penelitian ini menggunakan sari buah, dan albedo 

buah semangka dengan rasio yang berbeda-beda yaitu 1:0, 0:1, 1:1, 1:2, dan 2:1. 

Penggunaan rasio sari buah dan albedo semangka yang berbeda-beda bertujuan 

untuk menentukan rasio terbaik yang akan menghasilkan kadar serat pangan 

tertinggi sebagai salah satu manfaat pada pengkonsumsian jelly drink.  

 Faktor yang mempengaruhi jelly drink adalah jenis hidrokoloid, dan 

konsentrasi hidrokoloid (Utami, 2016). Ekafitri et al. (2016) dalam penelitian 

pembuatan jelly drink mix papaya-nanas menggunakan dua konsentrasi hidrokoloid 

(karagenan, dan konjak) yaitu 0,5; 0,7; 0,9; dan 1,1% dengan rasio 2:1. Dari 

penelitian tersebut didapatkan produk jelly drink terbaik yang mendekati produk 

komersial pada penggunaan konsentrasi karagenan 1,1%, namun pada penggunaan 

karagenan-konjak 0,5% menghasilkan kekuatan gel yang lebih baik. Oleh karena 

itu pada penelitian ini diperlukan penentuan rasio terbaik ĸ-karagenan dan konjac 
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gum dalam pembuatan jelly drink sari semangka. Pada penelitian ini menggunakan 

ĸ-karagenan:konjac gum dengan rasio 1:1 dengan konsentrasi 0,52; 0,61; dan 

0,71%.  

Faktor lain yang mempengaruhi jelly drink adalah penggunaan gula. 

Menurut Hartati dan Djauhari (2017), gula pasir dalam pembuatan jelly drink 

berfungsi untuk meningkatkan rasa manis dan sebagai thickener yang akan 

meningkatkan viskositas. Pada penelitian Hartati dan Djauhari (2017) dalam 

pembuatan jelly drink temulawak menggunakan tiga konsentrasi gula pasir yaitu 

10; 12,5; dan 15% (b/b), serta perlakuan terbaik didapatkan dari penggunaan 

konsentrasi gula pasir 10%. Agustin dan Putri (2014) dalam penelitian pembuatan 

jelly drink belimbing wuluh menggunakan gula sebesar 13%. Pada penelitian Yanto 

et al. (2015) dalam pembuatan jelly drink menggunakan tiga konsentrasi gula yaitu 

14, 15, dan 16%. Hasil didapatkan bahwa penggunaan gula 16% lebih disukai oleh 

panelis. Oleh karena itu pada penelitian ini perlu dilakukan penentuan konsentrasi 

gula terbaik dalam pembuatan jelly drink sari semangka. Pada penelitian ini 

menggunakan tiga konsentrasi gula yaitu 9, 13, dan 16,6%.  

Adanya penelitian ini diharapkan dapat diperoleh produk jelly drink dengan 

kadar serat pangan tertinggi, vitamin C, dan karotenoid dari penggunaan sari buah, 

dan albedo semangka dengan pengujian kadar total serat pangan. Jelly drink juga 

diharapkan memiliki karakteristik terbaik dari penggunaan konsentrasi campuran 

hidrokoloid, dan gula yang berbeda-beda dengan melakukan analisis fisik, dan 

organoleptik.  
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1.2 Rumusan Masalah  

 Semangka adalah buah dengan umur simpan yang singkat dikarenakan 

kandungan airnya yang tinggi, disisi lain diversifikasi produk semangka yang 

kurang di masyarakat padahal semangka memiliki beberapa keunggulan. Semangka 

(Citrullus lanatus) memiliki kandungan vitamin C, karotenoid, serat pangan, selain 

itu memiliki senyawa fitokimia, asam amino citrulline, dan senyawa antioksidan 

yang dapat menangkal radikal bebas di dalam tubuh (Makiyah dan Ulfatin, 2017). 

Salah satu pemanfaatan sari buah semangka yaitu dibuat menjadi jelly drink. Jelly 

drink adalah minuman dengan tekstur gel namun mudah disedot. Tekstur jelly drink 

yang dihasilkan dipengaruhi oleh penggunaan hidrokoloid, dan gula.  

Adanya penelitian ini diharapkan dapat diperoleh produk jelly drink dengan 

kadar serat tertinggi dari penggunaan sari buah dan albedo semangka dengan rasio 

1:0, 0:1, 1:1, 1:2, dan 2:1, serta dapat menentukan formulasi terbaik dari konsentrasi 

campuran hidrokoloid ĸ-karagenan:konjac gum (0,52; 0,61; dan 0,71%), dan 

konsentrasi terbaik dari gula pasir yang digunakan yaitu 9%, 13%, dan 16,6%. Jelly 

drink yang dihasilkan diharapkan memiliki karakteristik, dan kadar serat terbaik 

dari penggunaan konsentrasi campuran hidrokoloid, dan gula yang berbeda-beda. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengembangan 

pada produk jelly drink dengan penambahan sari albedo, dan buah buah semangka 
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serta dapat diterima secara sensori dan dapat memberi nilai lebih yaitu kadar serat 

pangan.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:  

1. Menentukan pengaruh rasio sari buah dan albedo semangka terhadap 

karakteristik kimia (kadar serat pangan, karotenoid dan vitamin C), fisik 

dan organoleptik jelly drink;  

2. Menentukan pengaruh konsentrasi campuran hidrokoloid (ĸ-karagenan dan 

konjac gum), dan gula pasir terhadap karakteristik fisik dan organoleptik 

jelly drink.  

 
 

 

  


