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ABSTRACT 

Ani Handayani. B1410575. Characteristic of Jelly Candy Cilembu Sweet Potato 

(Ipomoea batatas (L). Lam) with the Effect of Gelling Agent Carrageenan and 

Gelatin. Supervised by Rosy Hutami and Titi Rohmayanti. 

The aim of this research was to determine the effect of the sweet potato 

juice concentration elected to be used as raw material for jelly candy making and 

to know the effect of gelling agent (carrageenan or gelatin) concentration to the 

organoleptic and physical characteristics of sweet potato jelly candy. The research 

was divided into two stages, stage I was the determination of the sweet potato 

juice concentration which consisted of three levels (55%, 45%, 35%). Stage II was 

the determination of the gelling agent concentrations of carrageenan which 

consisted of three levels concentration (3g, 5g, 7g) and concentrations of gelatin 

which consisted of three levels concentration (4g, 6g, 8g) which were carried out 

separately using a completely randomized design (CRD) with one factor of 

treatment. The statistical analysis used was ANOVA with Duncan's as further test 

and Independent Sample T-test for comparing the chosen sample  treatment 

sample of carrageenan and gelatin gelling agent. Analysis of the characteristics 

jelly candy included organoleptic test (sensory quality and hedonic test), physical 

properties test (elasticity, hardness and stickiness), and chemical test of chosen 

sweet potato jelly candy. The chosen sweet potato juice concentrations were 45% 

for sweet potato jelly candy with carrageenan as gelling agent and 55% for sweet 

potato jelly candy with gelatin as gelling agent. The chosen gelling agent 

treatment for sweet potato jelly candy with carrageenan was K1 (3g carrageenan). 

It had a moisture content of 34.78%, ash content of 1.25%, reducing sugar content 

of 32.41% sucrose content of 36.64% and Aw of 0,87. The chosen gelling agent 

treatment for sweet potato jelly candy with gelatin was G2 (6g gelatin). It had a 

moisture content of 22.62%, 0.56% ash content, reducing sugar content of 34.65% 

sucrose content of 35.77% and Aw of 0,82. According to the T-test, sweet potato 

jelly candy with gelatin gelling agent had a better characteristic than sweet potato 

jelly candy with carrageenan as gelling agent. 

Keywords: Cilembu Sweet potato jelly candy, sweet potato juice concentration, 

carrageenan, gelatin 



 

 

ABSTRAK 

Ani Handayani. B1410575. Karakteristik Permen Jelly Ubi (Ipomoea Batatas 

(L). Lam) cv. Cilembu dengan Penggunaan Karagenan dan Gelatin sebagai 

Gelling Agent. Skripsi. Di bawah bimbingan Rosy Hutami dan Titi Rohmayanti. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi sari ubi 

terpilih untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan permen jelly serta 

mengetahui pengaruh konsentrasi gelling agent (karagenan atau gelatin) terhadap 

karakteristik organoleptik dan fisik permen jelly ubi. Penelitian ini dibagi menjadi 

dua tahap, tahap I merupakan penentuan konsentrasi sari ubi yang terdiri dari 3 

taraf (55%, 45%, 35%). Tahap II merupakan penentuan konsentrasi gelling agent 

untuk konsentrasi karagenan yang terdiri dari 3 taraf konsentrasi (3g, 5g, 7g) dan 

konsentrasi gelatin yang terdiri dari 3 taraf konsentrasi (4g, 6g, 8g) yang 

dilakukan secara terpisah dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

satu faktor. Analisis statistik yang digunakan adalah ANOVA dengan uji lanjut 

Duncan dan uji Independent Sample T-test untuk membandingkan sampel terpilih 

dari perlakuan gelling agent karagenan dan gelatin. Analisis karakteristik permen 

jelly ubi meliputi uji organoleptik (mutu sensori dan uji hedonik), uji sifat fisik 

(kekenyalan, kekerasan dan kelengketan), serta uji kimia untuk permen jelly ubi 

terpilih. Konsentrasi sari ubi terpilih 45% untuk permen jelly ubi dengan gelling 

agent karagenan dan 55% untuk permen jelly ubi dengan gelling agent gelatin. 

Perlakuan terpilih permen jelly ubi dengan gelling agent karagenan adalah K1 (3g 

karagenan) yang memiliki nilai kadar air 34,78%, kadar abu 1,25%, kadar gula 

reduksi 32,41%, kadar sukrosa 36,64% dan aktivitas air/Aw 0,87. Perlakuan 

terpilih permen jelly ubi dengan gelling agent gelatin adalah G2 (6g gelatin) yang 

memiliki nilai kadar air 22,62%, kadar abu 0,56%, kadar gula reduksi 34,65%, 

kadar sukrosa 35,77% dan aktivitas air/Aw 0,82. Berdasarkan hasil uji T, permen 

jelly ubi cilembu dengan gelling agent gelatin memiliki karakteristik yang lebih 

baik dibandingkan dengan permen jelly ubi cilembu dengan gelling agent 

karagenan. 

Kata kunci: Permen jelly ubi cilembu, konsentrasi sari ubi, karagenan, gelatin 



 

 

 

Judul : Karakteristik Permen Jelly Ubi (Ipomoea Batatas (L). Lam) 

cv. Cilembu dengan Penggunaan Karagenan dan Gelatin 

sebagai Gelling Agent 

Nama : Ani Handayani 

NIM : B.1410575 

Program Studi : Teknologi Pangan 

Jurusan : Teknologi Pangan dan Gizi 

Fakultas : Ilmu Pangan Halal 
 

 

 

 

 

Disetujui Oleh, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rosy Hutami, S.TP., M.Si. 

Pembimbing I 

Titi Rohmayanti, S.Si., M.Si. 

Pembimbing II 
 

 

 

 

Disahkan Oleh, 

Dekan Fakultas Ilmu Pangan Halal 

Universitas Djuanda Bogor 

 

 

Amar Ma’ruf, Ir., M.Si 

NPP. 213 870 080 
 

 

 

 

 

 

Tanggal lulus: 14 Februari 2019 



 

 

PERNYATAAN 

 
Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Karakteristik 

Permen Jelly Ubi (Ipomoea Batatas (L). Lam) cv. Cilembu dengan 

Penggunaan Karagenan dan Gelatin sebagai Gelling Agent” benar-benar hasil 

karya saya sendiri dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah pada 

perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber referensi dari hasil kutipan 

karya penulis lain dilakukan dengan benar dan disebutkan dalam teks dan daftar 

pustaka. 
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