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ABSTRACT
Rosella cultivation in Indonesia currently has opportunities and excellent prospects,
e.g. raw material for jelly beverage. The aimed of this study was to determine the influence
of roselle calyces extract and carrageenan on quality of rosella jelly beverage. Factorial
experiment of 5x3 arranged in a Completely Randomized Design (CRD) with three
replications was used in this study. The first factor was the concentration of roselle calyces
extract which consists of five levels (0, 0.5, 1.0, 1.5, and 2 %), while the second factor was
the concentration of carrageenan consisting of three levels (0.25, 0.50, 0.75 %). Data were
analyzed by analysis of variance with F test followed by Least Significant Difference Test
with α of 5 % for the treatments which showed significant difference. This study showed
that the concentration of the roselle calyces extract increase levels of vitamin C and hedonic
quality test on the color, taste and flavor, however reduce the pH value, total sugar content
and elasticity hedonic quality test. While the concentration of carrageenan only increased
the pH value, preference, and hedonic quality of elasticity. Rosella jelly beverage with
composition of roselle calyces extract of 1 % and carrageenan of 0.5 % was the most
preferred roselle jelly beverage.
Keyword : Rosella, Jelly beverage, Carrageenan.

Pendahuluan
Budidaya rosela di Indonesia sampai
saat ini masih memiliki peluang dan prospek
yang sangat baik. Hal ini didasarkan pada
kondisi iklim dan tanah yang sesuai dan
didukung dengan masih terbukanya pasar,
baik untuk dalam maupun luar negeri.
Meskipun di Indonesia rosela belum banyak
dimanfaatkan, tetapi di negara lain telah
dimanfaatkan sejak lama. Selain dimanfaatkan sebagai makanan, rosela juga
bermanfaat sebagai pangan yang berkhasiat
bagi kesehatan (Maryani dan Kristiana,
2008).
Kelopak bunga rosela mengandung
protein, lemak, serat, mineral seperti kalsium, fosfor, dan besi, serta vitamin seperti
thiamin, riboflavin, niasin, dan asam skorbat.
Selain itu mengandung senyawa karotenoid,
flavonoid, dan alkaloid. Manfaat ekstrak
rosella bagi kesehatan adalah sebagai

antihipertensi, antihiperlipidemia, hepatoprotektiv, antikanker, dan memiliki aktivitas
antioksidan (Mahadevan et al., 2009).
Pigmen antosianin merupakan pembentuk
warna ungu kemerahan di kelopak bunga
rosela yang juga berfungsi sebagai antioksidan yang diyakini dapat menyembuhkan
penyakit degeneratif (Mardiah et al., 2009).
Dengan berkembangnya teknologi
pengolahan pangan, rosela dapat diolah
menjadi berbagai macam produk olahan.
Beberapa produk olahan rosela yang sudah
dikenal di masyarakat antara lain : teh herbal
rosela, pudding buah rosela, jus rosela, sirup
rosela, permen jeli rosela, selai rosela, punch
rosela, dodol rosela, manisan rosela, tepung
rosela, pewarna makanan, (Maryani dan
Kristiana, 2008; Mardiah et al., 2009), dan
minuman rosella (Bolade et al., 2009)
Demikian juga perubahan gaya hidup
masyarakat menyebabkan perubahan pada
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bentuk makanan dan minuman yang
diinginkan. Bentuk bahan segar menjadi
kurang diminati
karena
memerlukan
pengolahan sebelum digunakan. Masyarakat
cenderung menginginkan produk yang siap
pakai. Kepraktisan dan kemudahan dalam
penggunaan produk menjadi hal yang
diperlukan oleh konsumen yang sibuk.
Berbagai produk olahan instan telah dikenal
di masyarakat seperti minuman jeli instan.
Minuman jeli merupakan minuman
yang memiliki sifat kekentalan antara
kekentalan sari buah dan jeli, biasanya
dijadikan sebagai panganan instan yang
dikonsumsi sebagai kudapan atau sebagai
penunda rasa lapar. Minuman jeli merupakan
alternatif bagi mereka yang sibuk dengan
kegiatan yang padat dan disukai semua
kalangan dari anak-anak hingga orang
dewasa. Tahapan pengolahan minuman jeli
sama dengan pembuatan sari buah.
Perbedaannya hanya pada penambahan
bahan pengental pada minuman jeli. Bahan
pengental yang biasa digunakan pada
minuman jeli adalah karagenan, pektin,
gelatin, dekstrin dan karboksi metil selulosa
(Julianti, 2010).
Sehubungan
dengan
semakin
meningkatnya kesadaran masyarakat tentang
gizi dan kesehatan maka semakin meningkat
pula kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang tidak hanya praktis
penggunaannya tetapi juga memiliki manfaat
bagi kesehatan. Berdasarkan uraian di atas,
maka perlu dilakukan penelitian yang
bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi
ekstrak bunga rosela dan karagenan terhadap
mutu minuman jeli rosela yang dihasilkan.

alat untuk analisis adalah hot plate, spectro
fotometer, oven, desikator, dan buret.
Rancangan Percobaan dan Analisis Data
Penelitian ini merupakan penelitian
faktorial (5x3) yang disusun dalam
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3
ulangan. Faktor pertama adalah konsentrasi
ekstrak bunga rosela, terdiri dari 5 taraf yaitu
0; 0,5; 1; 1,5; dan 2 %. Sedangkan faktor
kedua adalah konsentasi karagenan, terdiri
dari 3 taraf yaitu 0,25; 0,5; dan 0,75 %. Data
yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam
menggunakan uji F dan dilanjutkan dengan
uji beda nyata terkecil pada taraf α 5 % untuk
perlakuan yang menunjukkan perbedaan
pada taraf α 5 %. Parameter yang diamati
adalah pH, kadar vitamin C, kadar gula total,
dan karakteristik organoleptik hedonik dan
mutu hedonik yang meliputi warna, rasa,
aroma dan kekenyalan jeli.

BAHAN DAN METODE

Pengolahan Minuman Jeli Rosela
Kelopak bunga rosela kering dengan
massa sesuai perlakuan (0-2 % w/v) diseduh
dalam 200 mL air mendidih. Setelah 5 menit,
seduhan kelopak bunga rosela kering tersebut
disaring dan ditambahkan dengan 20 % gula
pasir dan sejumlah karagenan sesuai
perlakuan (0,25 – 0,75 w/v terhadap volume
ekstrak rosela) dan dipanaskan hingga
mendidih selam 3 menit dan kemudian
didinginkan pada suhu ruang. Jelly yang
terbentuk kemudian dianalisis pH, kadar
vitamin C, kadar gula total, dan karakteristik
organoleptiknya (warna, rasa, aroma dan

Bahan dan Alat
Bahan
yang
digunakan
dalam
penelitian ini adalah kelopak bunga rosela
yang berwarna merah tua dan masih segar,
gula pasir, air dalam kemasan, dan
karagenan. Sedangkan bahan kimia untuk
analisis terdiri dari 1 % amilum, 0,001 N
Iodin, glukosa, H2SO4, 5 % Fenol, dan
CaCO3.
Alat yang digunakan untuk pengolahan minuman jeli rosela adalah kompor,
panci, sendok, pisau, saringan, blender,
baskom, stoples, dan timbangan. Sedangkan
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Prosedur Penelitian
Penelitian terdiri dari tiga tahap. Tahap
pertama adalah tahap pengeringan kelopak
bunga rosela, tahap kedua adalah tahap
pengolahan minuman jeli rosela, dan
dilanjutkan dengan tahap uji mutu minuman
jeli rosela.
Penyiapan Kelopak Rosela Kering
Bunga rosela segar yang digunakan
adalah bunga rosela yang berwarna merah
tua. Bunga rosela segar ditiriskan setelah
dicuci dengan air dan dilanjutkan dengan
pemisahan kelopak dan bijinya. Kelopak
bunga frosela dikeringkan dengan oven pada
suhu 70oC selama 7 jam (kadar air 3,78 %),
dicacah dan disimpan untuk digunakan
sebagai bahan baku minuman jelly rosela.
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kekenyalan) berturut-turut dengan metode
seperti pada Apriantono et al. (1989),
Sudarmadji et al. (1984), Fournier (2001),
dan Setyoningsih et al. (2010).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa
konsentrasi ekstrak rosela berpengaruh
terhadap pH, kadar vitamin C, kadar gula
total dan semua atribut sensoris yang

diujikan. Perlakuan konsentrasi karagenan
hanya berpengaruh pada pH dan nilai
hedonik serta mutu hedonik kekenyalan,
sedangkan interaksi kedua perlakuan hanya
berpengaruh pada pH dan nilai hedonik
kekenyalan. Data rata-rata hasil uji parameter
mutu minuman jeli rosella disajikan pada
Table 1.

Tabel 1. Influence of carrageenan cocentration and roselle calyces extract concentration on
quality (pH, vit C, and total sugar) of roselle jelly beverage
Carageenan concentration
towards roselle calyces
extract (% w/v)

Roselle calyces extract (% w/v, grams in 200 mL hot water)
Avarage
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

-------------------------------------------pH------------------------------------------------0.25

8.16 a

2.9 de

2.54 fgh

2.3 gh

2.22 h

3.62 b

0.50

7.38 b

2.99 de

2.73 ef

2.55 fg

2.37 gh

3.61 b

0.75

7.21 b

3.6 c

3.17 d

2.72 ef

2.44 fgh

3.83 a

Average

7.58 a

3.16 b

2.81 c

2.53 d

2.34 d

-----------------------------------Vitamin C (mg per 100 mL)---------------------------0.25

0.00

3.52

6.16

7.04

9.68

2.93

0.50

0.00

3.95

6.16

7.04

10.12

3.03

0.75

0.00

3.52

5.72

7.48

10.12

2.98

Average

0.00 d

1.22 c

2b

2.4 b

3.32a

------------------------------------------Total sugar (%)--------------------------------------0.25

22.90

18.82

16.36

14.82

12.58

17.09

0.50

22.33

18.33

14.51

14.32

14.00

16.69

0.75

23.17

16.46

15.42

14.54

13.76

16.67

Average

22.80 a

17.87 b

15.43 c

14.56 cd

13.45 d

Notes: Data in the same colomn or row followed by the same letter show no significant difference by LSD
test of α 5%.

Derajat Keasaman (pH)
Nilai pH produk pangan sering
dihubungkan dengan kualitas produk secara
organoleptik dan mikrobiologis. Selain mempengaruhi rasa, nilai pH juga mempengaruhi
tingkat keawetan produk. Hasil uji pH
menunjukkan, semakin tinggi konsentrasi
ekstrak rosela maka nilai pH pada minuman
jeli rosela akan semakin rendah sedangkan
semakin tinggi konsentrasi karagenan maka
nilai pH semakin meningkat. Nilai pH
tertinggi pada interaksi perlakuan konsentrasi
ekstrak rosela 0 % dan konsentrasi karagenan
0,25 % yaitu sebesar 8,16. Sedangkan nilai
pH terendah terdapat pada perlakuan konsen-

trasi ekstrak rosela 2 % dan konsentrasi
karagenan 0,25 % yaitu sebesar 2,22. Nilai
pH minuman jeli rosela berasal dari asamasam organik yang terdapat dalam kelopak
bunga rosela dan bahan-bahan penyusun
yang ditambahkan dalam pembuatan
minuman jeli rosela.
Semakin rendahnya nilai pH, menunjukkan semakin tingginya tingkat keasaman
minuman jeli rosela. Rosela mempunyai rasa
masam yang menyegarkan, karena mempunyai beberapa komponen senyawa asam.
Komponen senyawa asam yang dominan
pada rosela yaitu asam sitrat dan asam malat
(Mardiah et al., 2009), selain itu juga
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mengandung asam askorbat, asam maleat,
asam hibiscat, asam oksalat, asam tartrat dan
asam glikolat (Mahdevan et al., 2009).
Menurut Maryani dan Kristiana (2008)
kandungan asam sitrat dan asam malat dalam
kelopak bunga rosela adalah sebesar 13 %.
Perlakuan
konsentrasi
karagenan
menunjukkan bahwa konsentrasi karagenan
pada taraf 0,5 % menghasilkan pH lebih
rendah dibandingkan pada konsentrasi
karagenan pada taraf 0,75 %. Hal ini diduga
karena pH karagenan yang tinggi menyebabkan semakin tinggi konsentrasi karagenan
yang ditambahkan akan meningkatkan nilai
pH pada minuman jeli rosela. Hal ini sesuai
dengan Yasita dan Rachmawati (2009)
proses pengolahan karagenan diekstraksi
dengan menggunakan NaOH yang kemudian
filtratnya ditambahkan HCl hingga pH-nya
netral (pH 7). Proses pengolahannya inilah
yang menyebabkan pH karagenan menjadi
tinggi yang kemudian akan mempengaruhi
produk olahannya.
Vitamin C
Berdasarkan hasil uji BNT pada taraf α
5 % peningkatan konsentrasi ekstrak rosela
memberi perbedaan nyata pada kadar vitamin
C minuman jeli rosela. Kadar vitamin C
berturut-turut adalah 0; 1,22; 2,0; 2,4 dan
3,32 mg per 100 mL masing-masing untuk
konsentrasi ekstrak rosela 0; 0,5; 1,0; 1,5 dan
2,0 %. Hal ini sesuai pula dengan nilai pH
yang semakin kecil dengan semakin
menigkatnya konsentrasi ekstrak kelopak
bunga rosela.
Semakin banyak konsentrasi ekstrak
rosela yang ditambahkan maka akan semakin
meningkatkan kadar vitamin C pada minuman jeli rosela. Berdasarkan analisa terhadap
kelopak bunga rosela segar didapatkan
kandungan vitamin C sebesar 13,2 mg per
100 g. Hal ini hampir sesuai berdasarkan
Maryani dan Kristiana (2008) yang menyatakan bahwa kelopak bunga rosela mengandung 14 mg vitamin C dalam setiap 100 g
kelopak segarnya. Konsentrasi karagenan
tidak berpengaruh terhadap kadar vitamin C
minuman jeli rosela, karena tidak ada unsur
asam askorbat dalam senyawa karagenan.
Hal ini sesuai dengan Imeson (2010) yang
menyatakan bahwa karagenan merupakan
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molekul yang terdiri dari unit galaktosa dan
3,6 anhidrigalaktosa.
Kadar Gula Total
Hasil uji BNT pada taraf α 5 %
menunjukan bahwa antar taraf perlakuan
konsentrasi ekstrak rosela memberi perbedaan nyata pada kadar gula total minuman
jeli rosela. Kadar gula total tertinggi terdapat
pada konsentrasi ekstrak rosela 0 % yaitu
22,8 % sedangkan kadar gula total terendah
terdapat pada konsentrasi ekstrak rosela 2 %
yaitu 13,45 %. Semakin tinggi konsentrasi
ekstrak rosela yang ditambahkan akan
semakin menurunkan kadar gula total pada
minuman jeli rosela.
Pada proses pengolahan minuman jeli
rosela, gula sukrosa yang ditambahkan
adalah sebesar 20 % dari volume ekstrak
rosela (konsentrasi gula sukrosa sebesar 18,5
%) dan prosedur analisa gula total dengan
metode fenol yang dilakukan pada penelitian
ini gula yang teramati adalah gula sederhana,
oligosakarida, polisakarida dan turunannya.
Penurunan kadar gula total disebabkan karena gula dengan asam kuat akan teroksidasi
menjadi asam dikarboksilat (aldosa akan
teroksidasi menjadi asam aldarat, contohnya
galaktosa akan berubah menjadi asam
galaktarat). Gula sederhana akan stabil pada
pH 3-7 tetapi jika pH lebih kecil atau lebih
besar dari kisaran pH tersebut maka akan
dapat terjadi perubahan pada gula berupa
proses enolisasi, yaitu proses mengisomerkan
suatu senyawa karbonil untuk memiliki
bentuk enol (satu ikatan rangkap yang
mengikat satu gugus hidroksil) dan kemungkinan juga dapat mengalami pragmentasi
pada molekul gula tersebut (Belitz dan
Grosch, 1999).
Karakteristik Organoleptik
Analisa organoleptik yang dilakukan
adalah uji hedonik (uji kesukaan) dan uji
mutu hedonik, dimana dari satu sampel diuji
oleh 15 orang panelis agak terlatih, dengan
metode penskoran dengan nilai skor 1-5.
Parameter yang diamati adalah karakteristik
hedonik dan mutu hedonik untuk warna, rasa,
aroma dan kekenyalan.dengan skala 1-5
(tidak suka – sangat suka). Hasil pengamatan
berupa rata-rata nilai organoleptik hedonik
maupun mutu hedonik minuman jeli rosela
disajikan pada Table 2 dan 3.
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Table 2. Influence of roselle calyces extract and carageenan concentration on hedonic
characteristic of roselle jelly beverage (color, taste, aroma, and elasticity)
Carageenan concentration
towards roselle calyces
extract volume (% w/v)

Roselle calyces extract (% w/v, grams in 200 mL hot water)
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Average

Hedonic characteristic (color)
0.25

1.00

4.00

4.67

3.33

1.00

2.80

0.50

1.33

3.67

4.67

3.00

1.67

2.87

0.75

1.33

3.33

4.67

3.67

2.00

3.00

Average

1.22 c

3.67 b

4.67 a

3.33 b

1.56 c

Taste
0.25

2.00

3.00

4.67

2.33

1.67

2.73

0.50

1.33

3.33

4.00

2.67

2.00

2.67

0.75

1.33

3.67

4.33

2.00

1.33

2.53

Average

1.56 d

3.33 b

4.33 a

2.33 c

1.67 d

Aroma
0.25

1.00

2.67

3.33

4.00

3.00

2.80

0.50

1.00

2.67

3.33

3.33

2.33

2.53
2.60

0.75

1.33

2.33

3.33

3.67

2.33

Average

1.11 c

2.56 b

3.33 a

3.67 a

2.56 b

Elasticity
0.25

3.33 ab

2.67 bc

2.00 cde

1.33 ef

1.00 f

2.07 c

0.50

3.67 a

3.33 ab

3.67 a

2.33 cd

2.00 cde

3.00 a

0.75

1.67 def

2.33 cd

2.67 bc

3.33 ab

2.67 bc

2.53 b

Average

2.89 a

2.78 ab

2.78 ab

2.33 bc

1.89 c

Notes: Hedonic scale 1-5 (dislike – very like). Data in the same colomn or row followed by the same letter show no
significant difference by LSD test at α 5%.

Warna
Berdasarkan hasil uji lanjut BNT pada
taraf α 5 %, skor hedonik dan mutu hedonik
warna dari minuman jeli rosela berbeda nyata
antar taraf perlakuan konsentrasi ekstrak
rosela. Nilai rata-rata tertinggi yang diberikan panelis pada uji hedonik warna adalah
pada konsentrasi ekstrak rosela 1 % yaitu
sebesar 4,67 sedangkan nilai rata-rata
terendah yang diberikan panelis adalah pada
konsentrasi ekstrak rosela 0 % yaitu sebesar
1,22. Nilai yang diberikan oleh panelis pada
uji hedonik warna menunjukan tingkat
kesukaan terhadap warna dari minuman jeli
rosela.
Penilaian tertinggi panelis untuk uji
hedonik warna pada konsentrasi ekstrak
rosela 1% adalah 4,67 yang menunjukan
bahwa tingkat kesukaan yang hampir
mendekati parameter sangat suka (dengan
nilai 5), yang berdasarkan penilaian mutu

hedonik menunjukkan warna merah (dengan
nilai mutu hedonik 3,67). Sedangkan pada
konsentrasi ekstrak rosela 0 %, penilaian
panelis untuk uji hedonik warna adalah 1,22
yang menunjukkan bahwa tingkat kesukaan
yang hampir mendekati parameter sangat
tidak suka (dengan nilai 1), dengan penilaian
mutu hedonik 1,0 (tidak merah).
Warna merah pada minuman jeli
rosela ini karena pengaruh kelopak bunga
rosela berwarna merah. Hal ini sesuai dengan
Mardiah et al. (2009) yang menyatakan
bahwa kelopak bunga rosela banyak
mengandung antosianin. Pigmen antosianin
ini yang membentuk warna ungu di kelopak
bunga rosela maupun hasil seduhannya.
Menurut Maryani dan Kristiana (2008),
antosianian pada kelopak bunga rosela terdiri
dari gossipetin (hydroxyflavone) dan
hibiscin. Hibiscin merupakan pigmen utama
yang terdapat pada kelopak bunga rosela.
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Table 3. Influence of roselle calyces extract and carageenan concentration on quality hedonic
characteristic of roselle jelly beverage (color, taste, aroma, and elasticity)
Carageenan concentration
towards roselle calyces
extract volume (% w/v)

Notes:

Roselle calyces extract (% w/v, grams in 200 mL hot water)
0.5

1.0

1.5

2.0

0.25

1.00

Color
3.00

3.67

4.00

4.67

3.27

0.50

1.00

2.33

3.67

3.67

4.67

3.07

0.75

1.00

2.67

3.67

3.67

4.67

3.13

Average

1.00 d

3.67 b

3.78 b

4.67 a

0.25

1.00

3.67

4.33

5.00

3.27

0.50

1.00

3.00

3.33

4.33

4.67

3.27

0.75

1.00

2.67

3.67

4.33

4.67

3.27

Average

1.00 d

3.56 b

4.33 a

4.78 a

0.25

1.00

3.67

3.67

4.00

3.13

0.50

1.00

3.67

4.00

4.00

3.20
3.13

0.75

1.00

Average

1.00 d

0.25

2.67

0.50

3.67

0.75

4.67

Average

3.67 a

2.67 c
Taste
2.33

2.67 c
Aroma
3.33
3.33
3.00

3.67

3.67

4.33

3.67 b

3.78 ab

4.11 a

2.33

2.00

1.00

2.13 c

3.33

2.67

2.33

1.67

2.73 b

3.67

3.00

2.67

2.00

3.20 a

3.22 a

2.67 b

2.33 b

1.56 c

3.22 c
Elasticity
2.67

Hedonic quality scale for color 1-5 (not red – very red.), taste 1-5 (very unsour – very sour.),aroma 1-5
(rossely odor – very rossely odor), elasticity 1-5 (liquid – very elastic.). Data in the same colomn or row
followed by the same letter show no significant difference by LSD test at α 5%.

Rasa
Berdasarkan sidik ragam untuk uji
organoleptik hedonik dan mutu hedonik rasa
menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi
ekstrak rosela berpengaruh terhadap uji
hedonik dan mutu hedonik rasa dari
minuman jeli rosela sedangkan perlakuan
konsentrasi
karagenan
dan
interaksi
keduanya tidak memberikan pengaruh
terhadap uji hedonik dan mutu hedonik rasa
dari minuman jeli.
Berdasarkan hasil uji lanjut BNT pada
taraf α 5 %, antar taraf perlakuan konsentrasi
ekstrak rosela berbeda nyata terhadap nilai
hedonik dan mutu hedonik rasa dari
minuman jeli rosela. Nilai rata-rata tertinggi
yang diberikan panelis pada uji hedonik rasa
adalah pada konsentrasi ekstrak rosela 1 %
yaitu sebesar 4,33 (suka) yang berdasarkan
penilaian mutu hedonik menunjukkan rasa
asam. Sedangkan nilai rata-rata terendah
yang diberikan panelis adalah pada
konsentrasi ekstrak rosela 0 % yaitu sebesar
1,56 (tidak suka), yang berdasarkan penilaian
mutu hedonic menunjukkan rasa tidak asam.
6

Average

0.0

Semakin tinggi nilai yang diberikan
pada uji mutu hedonik rasa maka akan
menunjukan semakin tinggi intensitas rasa
dari minuman jeli rosela tersebut dan
sebaliknya. Pada konsentrasi ekstrak rosela
2 %, penilaian panelis untuk uji mutu
hedonik rasa adalah 4,78 yang menunjukan
bahwa rasa dari minuman jeli rosela tersebut
hampir mendekati parameter sangat asam
(dengan nilai 5).
Minuman jeli rosela ini mempunyai
rasa yang asam, diduga karena pengaruh rasa
rosela yang asam. Menurut Mardiah et al.
(2009) rosela mempunyai rasa masam yang
menyegarkan, karena mempunyai beberapa
komponen senyawa asam. Komponen
senyawa asam yang dominan pada rosela
yaitu asam sitrat dan asam malat. Disamping
itu mengandung senyawa-senyawa asam lain
seperti asam askorbat, asam maleat, asam
oksalat, asam tartrat, dan asam glikolat
(Mahadevan et al., 2009). Berdasarkan pH
minuman jeli rosela, nilai pH akan semakin
kecil dengan semakin meningkatnya
konsentrasi ekstrak kelopak bunga rosela.

Yuliani et al.

Studi Variasi Konsentrasi Ekstrak Rosela (Hibiscus sabdariffa L.) dan Karagenan

Nilai pH yang semakin kecil menunjukan
semakin meningkatnya rasa asam pada
minuman jeli rosela.
Aroma
Hasil sidik ragam untuk uji
organoleptik hedonik dan mutu hedonik
aroma
menunjukkan bahwa perlakuan
konsentrasi ekstrak rosela berpengaruh
terhadap uji hedonik dan mutu hedonik
aroma dari minuman jeli rosela sedangkan
perlakuan konsentrasi karagenan dan
interaksi keduanya tidak berpengaruh
terhadap uji hedonik dan mutu hedonik
aroma dari minuman jeli. Berdasarkan hasil
uji lanjut BNT pada taraf α 5 %, antar taraf
perlakuan konsentrasi ekstrak rosela berbeda
nyata terhadap nilai hedonik dan mutu
hedonik aroma dari minuman jeli rosela.
Nilai rata-rata tertinggi yang diberikan
panelis pada uji hedonik aroma adalah pada
konsentrasi ekstrak rosela 1,5 % yaitu
sebesar 3,67 (suka) tetapi tidak berbeda nyata
pada konsentrasi ekstrak rosela 1 % yaitu
sebesar 3,33 (agak suka) sedangkan nilai
rata-rata terendah yang diberikan panelis
adalah pada konsentrasi ekstrak rosela 0 %
yaitu sebesar 1,11 (sangat tidak suka).
Pada konsentrasi ekstrak rosela 1,5 %,
penilaian panelis untuk nilai mutu hedonik
aroma
sebesar 3,78 yang menunjukan
beraroma rosela. Sedangkan pada konsentrasi
ekstrak rosela 0 %, penilaian panelis untuk
mutu hedonik aroma adalah 1,0 (tidak berbau
rosela).
Semakin tinggi nilai yang diberikan
pada uji mutu hedonik aroma maka akan
menunjukan semakin tinggi intensitas aroma
dari minuman jeli rosela tersebut dan
sebaliknya. Pada konsentrasi ekstrak rosela
2 %, penilaian panelis untuk uji mutu
hedonik aroma adalah 4,11 yang menunjukan
bahwa aroma dari minuman jeli rosela
tersebut lebih mendekati parameter berbau
rosela (dengan nilai 4). Sedangkan pada
konsentrasi ekstrak rosela 0 %, penilaian
panelis untuk uji mutu hedonik aroma adalah
1 yang menunjukan bahwa aroma dari
minuman jeli rosela adalah tidak berbau
rosela.
Minuman jeli rosela ini mempunyai
aroma rosela yang beraroma asam, diduga
karena pengaruh aroma rosela yang beraroma

asam. Menurut Mardiah et al. (2009) pada
rosela terdapat beberapa komponen senyawa
asam. Komponen senyawa asam yang
dominan pada rosela yaitu asam sitrat dan
asam malat. Karena kandungan asam pada
rosela inilah yang membuat minuman jeli
rosela beraroma asam rosela.
Kekenyalan
Hasil uji hedonic menunjukkan bahwa
semakin tinggi konsentrasi karagenan,
panelis semakin menyukai kekenyalan jeli,
sebaliknya semakin tinggi konsentrasi rosella
kesukaan pada kekenyalan jeli semakin
menurun.
Kesukaan tertinggi terhadap kekenyalan jeli adalah pada interaksi konsentrasi
ekstrak rosela dan konsentrasi karagenan
masing-masing 1 dan 0,5 % serta 0 dan
0,5 % yaitu sebesar 3,67 (suka), yang
berdasarkan hasil uji mutu hedonic masingmasing menunjukkan agak kenyal dan
kenyal. Kesukaan terendah (sangat tidak
suka) diberikan panelis pada interaksi
konsentrasi ekstrak rosela 2 % dan
konsentrasi karagenan 0,25 % yaitu sebesar 1
yang berdasarkan hasil uji mutu hedonik
menunjukkan minuman jeli berbentuk cair.
Kekenyalan jeli terutama dipengaruhi
oleh karagenan yang ditambahkan dan juga
karena pengeruh rosela yang ditambahkan.
Hal ini sesuai dengan Winarno (2008) yang
menyatakan bahwa karagenan mempunyai
peranan yang sangat penting sebagai
stabilisator, bahan pengental, pembentuk gel,
pengemulsi dan lain-lain. Menurut Luthana
(2011) kemampuan pembentukan gel pada
karagenan terjadi pada saat larutan dipanaskan dan dibiarkan menjadi dingin karena
mengandung gugus 3,6-anhidrogalaktosa.
Menurut Luthana (2011) menurunnya
kekenyalan dipengaruhi oleh menurunnya
pH terjadi karena adanya ion H+ yang
menghidrolisis ikatan glikosidik pada
molekul karagenan.Hal ini sesuai dengan
nilai pH minuman jeli rosella yang semakin
rendah dengan semakin tingginya jumlah
rosella yang ditambahkan.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa
konsentrasi ekstrak rosela berpengaruh pada
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meningkatnya kadar vitamin C dan tingkat
kesukaan pada warna, rasa dan aroma dan
menurunnya derajat keasaman (pH), kadar
gula total dan nilai mutu hedonik kekenyalan
minuman jeli rosela, sedangkan konsentrasi
karagenan
hanya
berpengaruh
pada
meningkatnya derajat keasaman (pH) dan
tingkat kesukaan serta nilai mutu hedonik
kekenyalan minuman jeli rosela. Komposisi
minuman jeli rosela yang paling disukai
adalah dengan konsentrasi ekstrak rosela 1 %
dan konsentrasi karagenan 0,5 % dengan
nilai pH 2,73, kadar vitamin C 6,16 mg per
100 mL, dan kadar gula total 14,51 %.
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