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ABSTRAK 

Prevalensi terhadap berbagai penyakit saluran pencenaan semakin meningkat. 

Penyakit-penyakit  ini  tidak  terlepas  dari  mikroorganisme  yang  tumbuh  pada 

saluran pencernaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu inovasi teknologi kreatif 

yang  dapat  menjawab  tantangan  untuk  mengolah  bahan  pangan  fungsional 

menjadi  produk  pangan  yang  mudah  dikonsumsi,  praktis,  namun  bermanfaat. 

Tujuan dari pengembangan teknologi yang diterapkan pada ubi jalar ini adalah 

menghasilkan  produk  baru  berupa  permen  jelly  berbasis  ubi   jalar  yang 

mengandung prebiotik. Tahap pertama adalah tahap formulasi berdasarkan 

perbandingan komposisi bahan baku dan bahan tambahan. Kemudian ditetapkan 
perbandingan ekstrak ubi dan air yaitu 1:1, 1:2, dan 1:3. Selanjutnya dilakukan 
analisis  produk  permen  jelly  dengan  dua  kali  pengukuran  (duplo).  Adapun 

analisis yang dilakukan adalah analisis sifat fisik, sifat kimia, organoleptik serta 

uji  prebiotik. Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  formula  terpilih  yaitu 

Gelatin 10%, Gula pasir 20%, Asam sitrat  0.2%, sirup gula invert 40%, dan 

ekstrak ubi jalar 29.8%. Permen jelly dengan perbandingan 1:1 memiliki kadar 

air 35.02% (bb) dan 53.89% (bk), kadar abu  0.25% (bb) dan 0.38% (bk), kadar 

protein  12.25%  (bb)  dan  18.85%  (bk).  Kadar  karbohidrat  yang  terkandung 

adalah 51.98% (bb) dan 80.00% (bk), sedangkan kadar lemak 12.25% (bb) dan 

18.85% (bk). Persen kekenyalan permen jelly ini adalah 51.00% dengan tingkat 

kekerasan  9793.4 g force. Nilai aw sebesar 0.8575. Tingkat kesukaan adalah 

berada pada selang netral sampai dengan suka yaitu sebesar 3.91.  Permen jelly 

dengan  perbandingan  1:2  memiliki  kadar  air  38.94%  (bb) dan  63.78%  (bk), 

kadar abu  0.23 % (bb) dan 0.38% (bk), kadar protein 16.55% (bb) dan 27.11% 

(bk). Kadar karbohidrat yang terkandung adalah 44.06% (bb) dan 72.16% (bk), 

sedangkan kadar lemak 16.55% (bb) dan 27.11% (bk). Persen kekenyalan permen 

jelly  ini  adalah  56.59%  dengan  tingkat  kekerasan  5944.7  g  force.  Nilai  aw 

sebesar  0.8875.  Tingkat  kesukaan  adalah  berada  pada  selang  netral  sampai 

dengan suka yaitu sebesar 3.78.  Permen jelly dengan perbandingan 1:3 memiliki 

kadar air 39.63% (bb) dan 65.69% (bk), kadar abu  0.16% (bb) dan 0.26% (bk), 

kadar protein 16.89% (bb) dan 27.98% (bk). Kadar karbohidrat yang terkandung 

adalah 42.50% (bb) dan 70.40% (bk), sedangkan kadar lemak 16.89% (bb) dan 

27.98% (bk). Persen kekenyalan permen jelly ini adalah 68.17% dengan tingkat 

kekerasan  3892.5 g force. Nilai aw sebesar 0.8865. Tingkat kesukaan adalah 

berada pada selang netral sampai dengan suka yaitu sebesar 3.58. 

Pengembangan teknologi  pada ubi jalar ini dapat menghasilkan produk baru 

berupa  permen  jelly  berbasis  ubi  jalar  yang  mengandung  prebiotik  sebagai 

produk  pangan  konfeksioneri.  Hasil  pengujian  prebiotik  membuktikan  bahwa 

permen jelly dengan bahan dasar ubi jalar berpotensi sebagai pangan fungsional 

prebiotik.  Perlakuan  perbandingan  ekstrak  ubi  dan  air  1:1  memiliki  potensi 

tertinggi  dibandingkan  dengan  perbandingan  lainnya.  Tingkat  kesukaan  dari 
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ketiga sampel adalah tidak berbeda nyata, namun yang memiliki tingkat kesukaan 
paling tinggi adalah permen jelly dengan perbandingan ekstrak ubi dan air 1:1, 

yaitu sebesar 3.91 berada pada selang netral sampai dengan suka. 

 
Kata kunci : Ubi jalar – Prebiotik – Permen Jelly 

 
PENDAHULUAN 

Prevalensi terhadap berbagai penyakit saluran pencenaan semakin meningkat. 

Hal  ini  dipicu  dengan  adanya  perubahan  gaya  dan  perilaku  konsumen  dalam 

mengkonsumsi bahan pangan. Masyarakat dunia diguncangkan dengan fenomena 

kanker saluran pencernaan (kanker  kolon). Penyakit-penyakit ini tidak terlepas 

dari mikroorganisme baik yang tumbuh pada saluran pencernaan. Mikroba inilah 

yang membantu dalam proses pencernaan. Namun, apabila sumber  nutrisi yang 

diperlukan  mikroba  tidak  tersedia,  maka  fungsi-fungsi  fisiologis  tubuh  akan 

terganggu. 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan berbagai macam 

bahan pangan indigenous. Ubi jalar mengandung komponen zat gizi dan zat non- 

gizi yang bermanfaat. Namun, potensi ubi jalar belumlah optimal. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu inovasi teknologi kreatif yang dapat menjawab tantangan untuk 

mengolah   bahan   pangan   fungsional   menjadi   produk   pangan   yang   mudah 

dikonsumsi, praktis, namun bermanfaat. 

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu ubi 

jalar sebagai pangan indigenous Indonesia memiliki keunggulan sebagai prebiotik 

yang dapat memberikan nutrisi pada mikroflora saluran pencernaan. Tujuan dari 

pengembangan teknologi yang diterapkan pada ubi jalar ini adalah menghasilkan 

produk baru berupa permen jelly berbasis ubi jalar yang mengandung prebiotik. 

Program ini diharapkan mampu menghasilkan produk dengan nilai guna 

yang lebih, dapat diterima dan disukai masyarakat. Selain itu dapat memberikan 

alternatif produk  konfeksioneri berupa permen jelly yang bersifat prebiotik dan 

mampu mencegah prevalensi terhadap penyakit saluran pencernaan. 

Munculnya produk permen jelly ubi jalar prebiotik sebagai pangan fungsional 

baru akan  memicu jiwa kreatif inovatif mahasiswa dalam menciptakan sebuah 

produk  pangan  olahan  baru  yang  bermanfaat  bagi  tubuh,  sehat  dan  praktis. 

Kondisi ini dapat menumbuhkan iklim  kompetitif dikalangan mahasiswa untuk 

bersaing melalui pengembangan intelektualitas dan  kreatifitas, sehingga secara 

tidak langsung dapat meningkatkan kualitas perguruan tinggi. 

Dengan program  ini  akan  meningkatkan  khasanah  ilmu  pengetahuan  dan 

teknologi khususnya dalam penerapan teknologi yang dapat dikembangkan lebih 

lanjut.  Pelaksanaan  program  ini  akan  merangsang  mahasiswa  berfikir  positif, 

kreatif, inovatif  dan  dinamis.  Pelaksanaan  program  ini  menuntut  mahasiswa 

untuk dapat bekerja dalam tim yang akan menumbuhkan kesolidan dan kekuatan 

tim. 

Adanya produk ini akan membantu konsumen dalam pemenuhan kebutuhan 

prebiotik  yang  sesuai dengan tren pangan dan tuntutan masyarakat yang ingin 

serba  praktis,  mudah,   namun  bermanfaat  bagi  tubuh.  Produk  permen  jelly 

prebiotik dapat membantu mengurangi prevalensi terhadap bahaya kanker saluran 

pencernaan. Dengan adanya program ini, masyarakat  diharapkan mampu lebih 

peduli terhadap kebutuhan pangan fungsional. 
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METODE PENDEKATAN 
Pelaksanaan program ini dilakukan selama 5 bulan dari bulan Januari sampai 

dengan Mei  2006.  Tempat  pelaksanaan  program  ini  adalah  di  Laboratorium 

Rekayasa Pangan Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Laboratorium Kimia 

Pangan,  Laboratorium   Mikrobiologi,  L2,  L3,  Fakultas  Teknologi  Pertanian, 

Institut Pertanian Bogor. 

Alat-alat yang digunakan dalam pengolahan adalah panci, alat pemanas, pisau 

stainless  steel,  termometer, gelas piala, blender, timbangan, alat pencetak, pH 

meter,  pipet,  kertas  saring,  gelas  ukur,  desikator,  plastik,  evaporator  vakum, 

magnetic stirer, pengaduk, oven, texture analyzer (Instron Model 1140), aw meter. 

Bahan-bahan yang digunakan pada pembuatan permen jelly adalah ubi jalar, 
gelatin, sukrosa, air, dan asam sitrat. Bahan-bahan yang digunakan untuk analisis 

adalah  MRSA,  kultur bakteri Lactobacillus casei Shirota, Etanol, dan pelarut 

hexana. Bahan lain yang digunakan adalah K2SO4, H2SO4, H3BO4. 

Tahap  pertama  dilakukan  persiapan  bahan  baku,  bahan  penunjang  dan 
persiapan  peralatan.  Setelah  itu,  dicari  bentuk  formulasi  yang  sesuai  untuk 

pembuatan   permen  jelly.  Penentuan  komposisi  bahan  pembentuk  dilakukan 

dengan metode ”trial and error” berdasarkan perbandingan komposisi bahan baku 

dan bahan tambahan. 

Setelah diperoleh komposisi bahan pembentuk permen jelly maka dilakukan 

penelitian  untuk mengetahui perbandingan ekstrak ubi dan air yang kemudian 

dicari  perbandingan   dengan  komposisi  oligosakarida  tertinggi.  Perbandingan 

ekstrak ubi dan air pada penelitian ini adalah 1:1, 1:2 dan 1:3. 

Tahap ketiga dilakukan analisis produk permen jelly pada dengan dua kali 

pengukuran  (duplo). Adapun analisis yang dilakukan adalah analisis sifat fisik, 

sifat kimia, organoleptik serta uji prebiotik. 

Analisis Sifat Fisik meliputi Aktivitas air (aw), Kekerasan, Elastisitas, Titik 

leleh.  Analisis  Sifat  Kimia  meliputi Pengukuran  pH,  Kadar  air  metode  oven, 

Kadar Protein metode  mikro Kjehldal, Kadar Abu metode tanur, Kadar Lemak 

metode Sokhlet, Kadar Karbohidrat  metode by different. Uji Organoleptik yang 

dilakukan adalah uji penerimaan kesukaan secara  over all. Uji Prebiotik yang 

dilakukan  adalah  dengan  menumbuhkan  bakteri  probiotik  Lactobacillus  casei 

strain shirota pada media MRSA yang diperkaya ekstrak oligosakarida. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

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. Permen jelly termasuk pangan semi basah 

yang mempunyai kadar air  sekitar 10-40 % dan nilai aw  berkisar antara 0,6-0,9 

(Bucle  et  al.  1987).  Percobaan  tahap  I  adalah  tahap  formulasi  permen  jelly. 

Formula standar yang digunakan untuk penentuan formula tahap I adalah 
 

Tabel 1. Hasil formula dasar pada tahap I 
 

Bahan Formula (%) Keterangan 

Air ekstrak ubi jalar 27 Permen yang dihasilkan 
lengket, struktur tidak 

memadat, sulit dicetak, 
Sirup marjan 20 

Asam sitrat 0,25 
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Gula pasir 42.75 dan rasa tidak terlalu 

manis Gelatin 10 

Total 100 

 

Hasil dari  formula  dasar  ini  tidak  begitu  memuaskan.  Permen  yang 
dihasilkan  lengket.  Menurut  Boutin  (2000)  hal  ini  terjadi  antara  lain  karena 

penggunaan gelatin yang kurang banyak, pelarutan gelatin yang kurang sempurna, 

dan penggunaan gula dengan rasio yang kurang tepat. 

Faktor terpenting  dalam  pembentukan  gel  adalah  konsentrasi  gelatin 

dalam  campuran karena gel yang diinginkan akan terbentuk hanya dalam batas 

tertentu. Jika konsentrai gelatin terlalu tinggi maka gel yang terbentuk akan kaku, 
tetapi jika konsentrasi  gelatin  terlalu rendah maka gel akan lunak atau bahkan 

tidak terbentuk gel (Hunaefi 2002). 

Penentuan formula kedua menggunkan gelatin 12 %, dengan 

pengurangan jumlah gula pasir (sukrosa). Hasil yang diperoleh adalah permen 

terlalu kenyal, namun penampakan sudah menunjukan karakteristik permen jelly 

yang diinginkan. Permen gelatin yang terlalu kenyal terjadi karena terlalu banyak 

gelatin yang digunakan. Penggunaan  gelatin lebih dari jumlah optimum akan 

menghasilkan gel yang terlalu keras dan kenyal,  bahkan menjadi kaku seperti 

karet ban (Hunaefi 2002). Sebaliknya, penggunaan gelatin dengan  yang kurang 

dari optimum akan menghasilkan gel yang lunak dan lengket, serta sulit dicetak. 

Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Ali  (1997)  dalam Anson  dan  Edsal  (1948) 

bahwa kekerasan gel galatin tergantung pada konsentrasi gelatin yang digunakan. 

Pada perbaikan formula selanjutnya digunakan gelatin sebanyak 10 % 

dengan  merubah komposisi gula pasir (sukrosa), sirup gula invert serta asam 

sitrat. Menurut Lees  dan Jackson (1973), jumlah gelatin yang diperlukan untuk 

menghasilkan  gel  yang  memuaskan  berkisar  antara  5-12  %  tergantung  dari 

kekerasan  produk  akhir  yang  diinginkan.   Menurut  Boutin  (2000),  dengan 

menggunakan gelatin yang berkisar antara 150-250 Bloom,  jumlah gelatin yang 

dipakai kebanyakan pada level 6-9 %. 

Hasil percobaan  formulasi  dapat  dilihat  pada  tabel  2.  Formula  enam 

menunjukan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Penentuan formula terpilih 

dilakukan dengan uji  hedonik menggunakan panelis terbatas yang terdiri dari 

pelaksana PKM serta dosen pembimbing. Formula ke enam menghasilkan tekstur 

yang cukup kenyal, tidak lembek, tidak lengket, rasa manis cukup, dan mudah di 

cetak. 
 

 
 

Tabel 2. Hasil formula pada tahap I 

 
 

Bahan 
Formula (%) 

2 3 4 5 6 

Gelatin 12 10 10 10 10 
Gula pasir 40.99 43 30 20 20 
Asam sitrat 0.05 0.4 0.3 0.2 0.2 
Sirup gula invert 20 20 20 40 40 
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Perlakuan Rata-rata 

Jelly 1 : 1 0.8575 

Jelly 1 : 2 0.8875 

Jelly 1 : 3 0.8865 

 

 

 
 
 

Ekstrak ubi jalar 26.96 26.6 39.7 28.8 29.8 
Ampas - - - 1 - 
Total 100 100 100 100 100 

 

Menurut Boutin (2000) juga menyebutkan bahwa beberapa tahap yang umum 
dilakukan pada pembutan permen jelly ini antara lain : 

1.  Pelarutan gelatin dalam air 

2.  Pemasakan gula sampai mencapai total padatan maksimal 78 % 

3.  Penambahan gelatin ke dalam campuran gula yang dimasak 

4.  Penambahan flavor, BTP (Bahan Tambahan Pangan), dan asam (jika terdapat 

penambahan asam maka harus dilakukan terakhir pada suhu yang tidak terlalu 

tinggi. 

5.  Pencetakan. 
Beberapa modifikasi yang dilakukan dalam proses pembuatan permen jelly ini 

antara lain : 

1.  Pencampuran bahan tidak sekaligus, melainkan bertahap dimana bahan satu 

persatu dilarutkan terlebih dahulu, baru ditambahkan bahan lainnya. 

2.  Penggunaan catakan es batu karena sulitnya mendapatkan cetakan permen 

jelly 

3.  Tidak menggunakan penghilang busa (anti foaming agent) sebab busa yang 

dihasilkan tidak  banyak dan dapat dihilangkan dengan mendiamkan adonan 

beberapa saat. 
4.  Tidak menggunakan pengental seperti sorbitol. 
5.  Melakukan invertasi sukrosa (hidrolisis sukrosa denagn asam sitrat) untuk 

mendapatkan gula invert karena sulinya mendapatkan HFS dan sirup glukosa. 

6.  Dilakukan pengolesan menggunakan minyak agar permen tidak lengket di 

cetakan 

 
Tabel 3. Hasil analisis aktivitas air (aw) permen jelly 

 
 
 
 
 
 

 

Pada pengukuran aktivitas air, nilai aw  rata-rata yang diperoleh adalah berada 

pada  selang  0.8575  –  0.8875.  Menurut  Karel  (1973),  makanan  semi  basah 
memiliki  aw    antara  0.70-0.90.  Dengan  demikian,  permen  jelly  ini  termasuk 

kedalam pangan semi basah karena aw  berada pada selang 0.70 – 0.90. Aktivitas 

air  menunjukan  banyaknya  air  bebas  yang  dapat  digunakan  mikroba  untuk 
tumbuh. 

Menurut Frazier dan westhof (1978), bakteri hanya dapat tumbuh dengan baik 

jika nilai aw  > 0.91. pertumbuhan kapang dapat terjadi pada nilai aw  minimal 0.80, 

sedangkan kamir minimal  0.88. Dengan demikian resiko pertumbuhan mikroba 

pembusuk relatif lebih kecil karena mikroba pembusuk tumbuh optimum pada aw 

lebih besar dari 0.90, sedangkan produk permen  jelly ini memiliki aw   sekitar 
0.8575 – 0.8875. Walaupun demikian, kapang dan kamir dapat tumbuh. Namun, 
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kombinasi  asam  dan  kadar  gula  yang  tinggi  dapat  menurunkan  pertumbuhan 

kapang dan kamir. Dengan demikian produk ini relatif awet. 

Elastisitas permen jelly menunjukan seberapa besar daya tahan gel dari jenis 

gelatin  yang  digunakan  untuk  pembentukan  permen  jelly.  Menurut  Soekarto 

(1990), sifat elastis adalah sifat reologi tentang daya tahan untuk putus akibat gaya 

tarik. Kekenyalan merupakan seberapa  besar daya tahan gel yang diberi beban 

tertentu pada selang waktu tertentu. 

Berdasarkan pengukuran diperoleh rata-rata tingkat kekenyalan (elastisitas) 

permen jelly adalah pada selang 51.00 % sampai dengan 68.17 %. Berdasarkan 

data pada tabel 4 dapat  diketahui bahwa tingkat elastisitas paling tinggi adalah 

permen jelly dengan perbandingan 1 : 3. 
 

Tabel 4. Hasil analisis elastisitas permen jelly 

Perlakuan Rata-rata (%) 

Jelly 1 : 1 51.00 

Jelly 1 : 2 56.59 

Jelly 1 : 3 68.17 
 

Berdasarkan data pada tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai kekerasan 
yang paling  besar adalah sampel dengan perbandingan 1:1. Hal ini menunjukan 

bahwa produk ini (perbandingan 1:1) memiliki tingkat kekerasan yang lebih besar 

dari yang lainnya. 

 
Tabel 5. Hasil analisis kekerasan permen jelly 

Perlakuan Rata-rata (g force) 

Jelly 1 : 1 9793.4 

Jelly 1 : 2 5944.7 

Jelly 1 : 3 3892.5 
 

Salah satu sifat gelatin yang diinginkan dalam industri pangan adalah 

kecenderungan meleleh dalam mulut, karena gelatin mulai meleleh pada suhu 27- 

34
o
C (Imerson 1992). Menurut Hunaefi (2002), permen jelly dengan 

menggunakan berbagai jenis gelatin memiliki titik leleh antara 36-45
o
C. Hasil 

pengukuran titik leleh diperoleh bahwa, titik leleh permen jelly berada pada selang 

yang sama dengan penelitian Hunaefi (2002). 

Lebih tingginya titik leleh berbagai permen jelly dibandingkan dengan 

gelatinnya sendiri dikarenakan terdapat campuran bahan lainnya untuk 

membentuk  tekstur  permen  jelly,  seperti  sukrosa,  yang  menurut  Hughes  dan 

Bennion (1970) bahwa sukrosa meleleh pada suhu 160
o
C membentuk cairan yang 

jernih  yang  pada  pemanasan   selanjutnya  berangsur-angsur  berubah  menjadi 

coklat. 

Nilai kadar air permen Jelly yang dihasilkan adalah dapat dilihat pada 

tabel 6. Kadar air yang diperoleh menunjukan permen jelly termasuk pangan semi 

basah karena mempunyai  kadar air dalam kisaran 20-50% (basis basah) (Karel 

1973). Air yang teranalisis adalah air bebas, air yang membentuk ikatan hidrogen 

dengan molekul lain dalam jumlah kecil. Dalam hal ini juga air yang terikat secara 

fisik yaitu air yang terkurung diantara gel gelatin. 
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Tabel 6. Hasil analisis kadar air permen jelly 
 

 Rata-rata Kadar Air (%) 

Basis Basah Basis Kering 

Jelly 1 : 1 35.02 53.89 

Jelly 1 : 2 38.94 63.78 

Jelly 1 : 3 39.63 65.69 
 

Hasil  pengukuran  kadar  protein  dapat  diketahui  bahwa  pemen  jelly 
dengan perlakuan perbandingan ekstrak ubi dan air 1: 3 menunjukan nilai paling 

tinggi  dibandingkan  dengan  perlakuan  lainnya.  Nilai  kadar  protein  perlakuan 

tersebut  adalah  16.89  %  (basis  basah)  dan  27.98  %  (basis  kering).  Menurut 

Natacia (1992), bahan makanan sumber protein adalah jika kandungan proteinnya 

sebesar  16-35  %,  sehingga  dalam  hal  ini  permen  jelly  dengan  perbandingan 

ekstrak ubi jalar dan air 1:2 dan 1:3 dapat dikatakan mengandung protein  yang 

tinggi. Hasil pengukuran kadar protein dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut: 

 
Tabel 7. Hasil analisis kadar protein permen jelly 

 

 Rata-rata Kadar protein (%) 

Basis Basah Basis Kering 

Jelly 1 : 1 12.25 18.85 

Jelly 1 : 2 16.55 27.11 

Jelly 1 : 3 16.89 27.98 
 

Pengukuran kadar  lemak  dalam  produk  permen  jelly  perlu  dilakukan 
sebab lemak berpengaruh pada perubahan mutu selama penyimpanan. Perubahan 

mutu  yang  terjadi  terkait  dengan  proses  oksidasi  lemak  yang  mengakibatkan 

produk  menjadi  tengik.  Bau  tengik  yang  ditimbulkan  karena  proses  oksidasi 

lemak ini akan mengakibatkan penurunan mutu permen jelly. 

Hasil pengukuran kadar lemak permen jelly (tabel 8) menunjukan nilai 

yang tidak terlalu besar, yaitu berada pada selang 0.50 % - 0.82 % basis basah dan 

0.36 % - 1.38 % basis kering. Nilai kadar lemak yang tidak terlalu besar ini 

mengindikasikan bahwa produk permen jelly ini akan relatif lebih awet terhadap 
proses oksidasi lemak yang mengakibatkan ketengikan. Sehingga produk permen 

jelly ini memiliki mutu yang baik. 

Kadar  lemak   yang   dihasilkan   fluktuatif,   hal   ini   disebabkan   oleh 

penambahan minyak sebagai upaya mengurangi tingkat kelengketan produk yang 

tidak seragam. Ketidak seragaman ini mengakibatkan pengukuran kadar minyak 

tidak seragam. Hasil yang paling baik  adalah dengan kadar lemak yang rendah. 

Dalam hal ini, perlakuan dengan perbandingan ekstrak  ubi dan air sebesar 1:1 

menunjukan hasil yang paling baik. Hasil pengukuran kadar lemak dapat dilihat 

pada tabel 8. 

 
Tabel 8. Hasil analisis kadar Lemak permen jelly 

 Rata-rata Kadar Lemak (%) 

Basis Basah Basis Kering 

Jelly 1 : 1 0.50 0.77 
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Jelly 1 : 2 0.22 0.36 

Jelly 1 : 3 0.82 1.38 
 

Kadar abu merupakan parameter kemurnian produk yang dipengaruhi 
oleh kadar mineral bahan pangan tersebut. Kadar abu yang diperbolehkan dalam 

permen  jelly  maksimal  3.0  %.  Sedangkan  kadar  abu  yang  diperoleh  dalam 

penelitian adalah berada pada selang 0.16 % - 0.25 % (basis basah) dan berada 

pada selang 0.26 % - 0.38 % (basis kering). 

Rendahnya kadar  abu  permen  jelly  disebabkan  minimnya  kandungan 

komponen anorganik dalam bahan-bahan penyusunnya (Hunaefi 2002). 

Rendahnya  kadar  abu  dibandingkan  dengan  kadar  abu  maksimal  menunjukan 

bahwa kualitas  permen jelly hasil penelitian ini bagus dan memiliki mutu yang 

bagus. 

 
Tabel 9. Hasil analisis kadar abu permen jelly 

 

 Rata-rata Kadar Abu (%) 

Basis Basah Basis Kering 

Jelly 1 : 1 0.25 0.38 

Jelly 1 : 2 0.23 0.38 

Jelly 1 : 3 0.16 0.26 
 

Menurut Kay (1973), komposisi kimia karbohidrat selain pati dari ubi 
jalar adalah 0.5 – 7.5 %.  Karbohidrat merupakan penyusun terbesar dari ubi jalar. 

Berdasarkan  nilai  kadar   karbohidrat  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  kadar 

karbohidrat  tertinggi  dari  ketiga  sampel  adalah  pada  perlakuan  1:1.  Hal  ini 

menunjukan komponen karbohidrat pada sampel dengan perbandingan 1:1 lebih 

tinggi dari yang lainnya. 

Nilai kadar karbohidrat pada sampel dengan perbandingan 1:1 

menunjukan  nilai  tertinggi  karena  air  yang  digunakan  untuk  mengencerkan 

ekstrak ubi jalar lebih sedikit dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga sampel 

dengan  perbandingan  1:1   memiliki  konsentrasi  karbohidrat  tertinggi.  Hasil 

analisis dapat dilihat pada tabel 10. 

Pengukuran pH berkaitan dengan fungsinya dalam mengontrol 

pertumbuhan mikroba. Nilai pH yang dimiliki permen jelly ini adalah berkisar 

antara 4.6 - 5.1. Menurut Lees dan Jackson bahwa pH permen Jelly berada pada 
kisaran  4.5-5.0.  pH  pada   kisaran  ini  menunjukan  produk  memiliki  tingkat 

keasaman  yang  tinggi.  Tingkat  keasaman  yang  tinggi  ini  diakibatkan  adanya 

penambahan asam sitrat yang selain menambah rasa juga akan menurunkan pH. 
pH  yang  asam  akan  menghambat  pertumbuhan  mikroba  pembusuk  sehingga 

produk permen jelly memilki daya awet realtif tinggi. 

 
Tabel 10. Hasil analisis kadar karbohidrat permen jelly 

 Rata-rata Kadar karbohidrat (%) 

Basis Basah Basis Kering 

Jelly 1 : 1 51.98 80.00 

Jelly 1 : 2 44.06 72.16 

Jelly 1 : 3 42.50 70.40 
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Uji organoleptik dilakukan terhadap   permen jelly. Uji yang dilakukan 
adalah uji hedonik. Uji ini dilakukan untuk mengetahui tingkat penerimaan atau 

kesukaan   konsumen   terhadap   formulasi   produk   yang   dibuat.   Skala   yang 

digunakan adalah skala 1(sangat tidak suka) sampai 5 (sangat suka) dengan nilai 3 

sebagai rasa antara (netral). Parameter yang diuji adalah penerimaan umum (over 

all). 

Pengujian  dilakukan  pada  45  orang  panelis  dari  3  sub  golongan 

berdasarkan  kelompok umur, yaitu 15 orang anak-anak (5-12 tahun), 15 orang 

remaja (13-18 tahun), dan  15 orang dewasa (18-55 tahun). Rekruitmen panelis 

dilakukan secara acak. Data hasil dianalisa  dengan statistik menggunakan SPSS 

versi 11,0. 

Berdasarkan hasil uji Anova diperoleh bahwa α lebih besar dari 0.05 

sehingga  F  hitung  (1.669)  kurang  dari  F  tabel.  Hal  ini  menunjukan  bahwa 

perlakuan tidak  berpengaruh nyata terhadap nilai kesukaan over all pada taraf 

signifikansi  0.05  (selang  kepercayaan  95%).  Dengan  kata  lain,  ketiga  sampel 

permen jelly tidak berbeda nyata secara organoleptik. Hasil uji lanjutan dengan uji 

Duncan diperoleh bahwa ketiga sampel berada pada subset yang sama dengan α = 

0.05.  Hal  ini,  menunjukan  bahwa  bahwa  ketiga  sampel  tidak  menunjukan 

perbedaan   nyata.  Namun  demikian,  sampel  satu  (sampel  dengan  perlakuan 

perbandingan 1:1)  menunjukan nilai yang tertinggi (3.91) dibandingkan dengan 

sampel yang lain. 
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Gambar 1. Grafik hasil tingkat penerimaan panelis terhadap permen jelly 

 
Hasil  organoleptik  tersebut  menunjukan  bahwa  tingkat  penerimaan 

sampel permen jelly pada perbandingan 1:1 adalah sebesar 3.91, yaitu berada pada 

selang  netral  sampai  dengan  suka.  Tingkat  penerimaan  sampel  permen  jelly 

dengan perbandingan 1:2 adalah  3.78,  yaitu berada pada selang netral sampai 

dengan suka. Sedangkan sampel permen jelly ketiga, perbandingan 1:3 memiliki 

tingkat penerimaan sebesar 3.58, berada pada selang netral sampai dengan suka. 

Dari ketiga sampel permen jelly ini, yang memiliki tingkat penerimaan tertinggi 

adalah sampel ubi jalar dengan perbandingan 1:1. 

Crittenden (1999) di dalam Tannock (1999) menegaskan bahwa semua 

komponen diet tak tercerna yang dapat difermentasi di kolon berpotensi sebagai 

prebiotik.   Hasil   penelitian   sebelumnya   menyatakan  bahwa   pada   ubi   jalar 

mengandung   komponen   oligosakarida,   terutama   adalah   rafinosa.   Rafinosa 

merupakan rangkaian glikosida yang menyatu sebagai kompleks alfa- 
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galaktoglukosa. Permen jelly dengan bahan dasar ubi jalar merupakan sumber 

potensial dari rafinosa dan komponen-komponen oligosakarida. 

Struktur  spesifik   rafinosa   disebutkan   Crittenden   (1999)   di   dalam 

Tannock (1999), yaitu terutama tersusun atas rafinosa trisakarida (α-D-Gal-(1-6)- 

α-D-Glu-(1-2)-β-D-Fru).  Dari hasil ekstraksi dengan proses enzimatik berhasil 

diisolasi  stakiosa  tetrasakarida(α-D-Gal-(1-6)-(α-D-Gal-(1-6)-(α-D-Glu-(1-2)-β- 

D-Fru). Pemberian  10g/hari oligosakarida secara in vivo terbukti meningkatkan 

populasi Bifidobacteria fekal selama pengujian. Bahkan pada beberapa individu, 

konsumsi 1-2 g/hari telah mampu menstimulasi kerja  Bifidobacteria. Pada dosis 

yang lebih tinggi (15 g/hari) terjadi reduksi terhadap Clostridia dan Bacteroides. 

Glikosida yang tidak teridentifikasi dapat merupakan  glukosa maupun fruktosa 

karena  keduanya  merupakan  penyususn  sukrosa  dan  rafinosa   dengan  berat 

molekul yang lebih rendah. 

Untuk mendukung data ini, pada penelitian dilakukan analisis 
kemampuan prebiotik  Lactobacillus  casei  Shirota  secara  in  vitro  dengan 

menggunakan  media MRSA (de Manna Rogosa Sharp Agar). L. casei shirota 

digunakan dalam penelitian ini karena kemampuannya sebagai probiotik (Gibson 

1999) dan perlakuan minimal untuk kelangsungan hidupnya. 

Hasil pengujian dapat diketahui bahwa permen jelly berbasis ubi jalar ini 

berpotensi  sebagai pangan fungsional prebiotik. Hal tersebut ditunjukan dengan 

adanya pertumbuhan L.  casei shirota yang diperkaya dengan ekstrak prebiotik. 

Perlakuan  dengan  perbandingan  1:1   menunjukan  lebih  tinggi  dibandingkan 

perbandingan yang lainnya. 

MRSA merupakan media  standar bagi pertumbuhan L. casei shirota. 

Untuk  mendeteksi pengaruh prebiotik maka medium diperkaya dengan ekstrak 

oligosakarida  dari   permen  jelly.  Hasil  uji  menunjukan  penambahan  ekstrak 

prebiotik  pada  medium  dapat  meningkatkan  aktivitas  pertumbuhan  L.  casei 

shirota  walaupun  tidak  signifikan.  Hal  itu  disebabkan  keterbatasan  L.  casei 

shirota dalam memetabolisme glukosida prebiotik pada  permen jelly. Penyebab 

lainnya  adalah  media  agar  yang  kurang  cocok  dengan  pertumbuhan  L.  casei 

shirota.  Uji-uji lain yang sejenis dengan menggunakan jenis mikroba lain seperti 

Bifidobacteria  dan  dengan  menggunakan  media  yang  lebih  spesifik  untuk 

pertumbuhan mikroba sangat disarankan. 

Gibson et al. (1995) yang melakukan serangkaian studi in vivo terhadap 

8  orang  sukarelawan  (tidak  menderita  gangguan  gastrointestinal  dan  tidak 

mengkonsumsi antibiotik minimal 3 minggu sebelum waktu pengujian) 

mendukung hasil tersebut. Secara berurutan, sukarelawan diberikan diet terkontrol 

yang   disuplementasi  16  g/hari  sukrosa  selama  15  hari,  dilanjutkan  dengan 

pemberian suplemen  15 g/hari oligofruktosa selam 15 hari berikutnya. Secara 

periodik, angka lempeng mikrobial  dari feces sukarelawan dihitung. Tabel 11 

memperlihatkan hasil penelitian tersebut. 

 
Tabel 11. Perbedaan angka lempeng mikrobial fekal sukarelawan dengan diet 

tersuplementasi 15 g/hari sukrosa, oligofruktosa* 

Kelompok Bakteri Sukrosa Oligofruktosa 

Total bakteri aerob 6.5 + 1.0 6.2 + 1.0 

Coliforms 6.0 + 1.2 5.9 + 0.7 

Gram Positive cocci 5.8 + 0.7 5.8 + 0.9 
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Total bakteri anerob 10.3 + 0.8 10.2 + 0.9 

Bifidobacteria 8.9 + 0.6 9.5 + 0.7 

Bacteroides 9.3 + 0.7 8.8 + 1.1 

Fusobacteria 8.5 + 0.6 7.7 + 0.9 

Clostridia 8.0 + 0.8 7.5 + 0.9 

Lactobacilli 6.6 + 1.1 7.0 + 1.4 

* hasil perhitungan merupakan log 10/g (bb) feces 
 

Kelompok bakteri yang diujikan merupakan grup sakarolitik penghuni 

kolon  yang  berkontribusi  terhadap  fermentasi  karbohidrat  (Crittenden,1999  di 

dalam Tannock, 1999). Konsumsi oligofruktosa (prebiotik) mampu meningkatkan 

populasi  probiotik  (Lactobacilli,   gram  positive  cocci,  dan  Bifodobacteria). 

Sebaliknya bakteri pembusuk (Bacteroides, Fusobacteria, Clostridia) menurun. 

Kemampuan Lactobacilli, gram positive cocci, dan Bifodobacteria dalam 

memanfaatkan karbohidrat tak tercerna meningkatkan daya saing mereka untuk 

berproliferasi   dibandingkan   mikrobial   sakarolitik   fekal   lain   yang   bersifat 

pembusuk. Hal itu juga didukung oleh ketahanan probiotik pada lingkungan asam 

sehingga  pada  saat  hasil-hasil  metabolisme  berupa  asam-asam  lemak  rantai 

pendek (Short Chain fatty Acid/ SCFAs)  dihasilkan, mikroba lain dapat lebih 

terseleksi. 

 
KESIMPULAN 

Pengembangan teknologi pada ubi jalar ini dapat menghasilkan produk 

baru berupa  permen jelly berbasis ubi jalar yang mengandung prebiotik sebagai 

produk  pangan  konfeksioneri.  Hasil  pengujian  prebiotik  membuktikan  bahwa 

permen jelly dengan bahan dasar ubi jalar berpotensi sebagai pangan fungsional 

prebiotik.  Perlakuan  perbandingan  ekstrak  ubi  dan  air  1:1  memiliki  potensi 

tertinggi  dibandingkan  dengan  perbandingan  lainnya.  Tingkat  kesukaan  dari 

ketiga sampel adalah tidak berbeda nyata, namun yang memiliki tingkat kesukaan 

paling tinggi adalah permen jelly dengan perbandingan ekstrak ubi dan air 1:1, 

yaitu sebesar 3.91 berada pada selang netral sampai dengan suka. 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Ali S. 1997. Aspek-aspek Fisiko Kimia Serta Proporsi Bahan-bahan Pembentuk 
Gel  dalam  Pengolahan  Permen  Jelly  Gelatin.  Skripsi.  Fateta.  Institut 

Pertanian Bogor: Bogor. 

Anson ML. dan Edsal JT. 1948. Advances in Protein Chemistry Vol 4. Academic 

Press Inc.: New York. 

AOAC.  1995.  Official  Methods  of  Analysis  of  the  Association  Analytical 

Chemist. Inc.: Washington. 

Boutin RF. 2000. Confectionery. Di dalam Nkai S. dan Modler HW. (eds). Food 

Protein : Processing Applications. Willey VCH Inc.: USA. 

Buckle KA.,  Edwards  RA.,  Fleet  GH.,  dan  Wooton  M.  1985.  Ilmu  Pangan. 

Purnomo H. dan Adiono. UI-Press: Jakarta. 

Crittenden RG. 1999. Prebiotics. Di dalam Tannock GW. Probiotics : A Critical 

Review. Horizon Scientific Press: Inggris. 



PKMI-3-6-12  

 

 
 
 

Frazier WC. dan westhif DC. 1978. Food Microbiology. Mc Graw Hill Publ. Co. 

Ltd.: New Delhi. 
Gibson GR. 1999. Nutritional and health benefits of inulin and oligofructose : 

dietary modulation of human gut microflora using the

 prebiotics oligofructose and inulin. Am. Soc. For Nutr. Sci.1438S: 

America. 

Gibson GR. 1995. Human Colonic Bacteria Role in Physiology, Pathology and 

Nutrition, CRC Press: Boca Roton, Florida. 

Hughes O. dan Bennion M. 1970. Introductory Food 5
th  

Edition. Macmillan Publ 

Co. Inc.: New York. 

Hunaefi D. 2002. Aplikasi Gelatin dari Kulit Ikan Cucut dan Ikan Pari Pada 

Pembuatan Permen Jelly. Skripsi. Fateta. IPB: Bogor. 

Imerson A. 1992. Thickening and Gelling Agent for Food. Blackie Academic and 

Professional : London. 

Karel M. 1973. Recent Research and Development in the Field of Low 

Moisture and  Intermediate Moisture Food. Di dalam John AT. dan 

Christian JHB. (eds). Water Activity and Food. Academic Press: New 

York. 

Kay DE. 1973. Root Crops: The Tropical Product Institute: London. 

Lees R. dan Jackson EB. 1973. Sugar Confectinery and Chocolate Manufacture. 

Thomson Litho Ltd.: East Kilbride, Scotland. 

Leistner L. dan Rodel W. 1976. The Stability of Intermediate Moisture Food 

with Respect to  Microorganism. Di dalam Davis R., Birch G., dan 

Parker KJ. (eds). Intermediate Moisture Foods. Applied Science Publ. 

Ltd.: London. 

Natacia  FC.  1992.  Pemanfaatan  Protein  Rayap  Kayu  Kering  

Cryptotermes cynocephalus Light. Sebagai Sumber

 Nutrisi Inkonventional Untuk Substitusi Ikan pada 

Kerupuk. Jurusan Teknologi industri Pertanian. Institut Teknologi 

Indonesia: Serpong. 

Ruberfroid MB. 1999. Concept in Functional Foods: The case of Inulin and 

Oligo fruktoctose. Am. Soc. For. Nutr. Sci.: USA. 

Soekarto  ST.  1990.  Penilaian  Organoleptik.  Pusat  Pengembangan  Teknologi 

Pangan IPB: Bogor. 
 


