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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Permen jelly adalah salah satu produk makanan yang digemari oleh semua 

kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Hal ini 

dikarenakan rasa permen jelly yang enak, bentuknya yang menarik, dapat 

dikonsumsi dimanapun dan kapanpun. Permen jelly dapat dikonsumsi untuk 

mengisi waktu luang, melepas stress, menghilangkan bau mulut, memutihkan 

gigi, menghilangkan rasa kantuk, sebagai obat untuk mengurangi sakit 

tenggorokan, dan lain - lain. Berbagai alasan permen jelly ini sangat digemari oleh 

masyarakat, oleh karena itu peluang bisnis permen jelly sangat menguntungkan. 

Peluang bisnis yang terlihat yaitu, membuat permen jelly yang berasal dari 

bahan alami dan yang menyehatkan, yang dapat menambah gizi tubuh, bukan 

malah membuat penyakit untuk organ tubuh manusia. Salah satu bahan alami 

yang dapat digunakan untuk membuat permen yaitu rumput laut. Hasil rumput 

laut Indonesia pada tahun 2013 sangat melimpah. Menurut Rahman (2014), hasil 

rumput laut Indonesia mencapai 9,28 juta ton. Hasil rumput laut itu belum terlalu 

diolah sedemikian rupa menjadi sebuah produk. Jadi rumput laut ini dapat diolah 

menjadi permen jelly rumput laut  (Eucheuma cottonii) kaya antioksida kunyit 

(Curcuma domestica) 

Rumput laut yang dijadikan permen jelly ini ditambahkan dengan sari herbal, 

hal ini dilakukan agar permen jelly yang dihasilkan lebih menarik, berbeda 

dengan yang lain, lebih menyehatkan karena kaya antioksidan dari sari herbal 

tersebut, dan kandungan gizinya lebih baik untuk tubuh. Jadi tidak hanya permen 

yang dikonsumsi karena menarik, tetapi permen tersebut juga memiliki khasiat 
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yang baik untuk tubuh manusia. Selain itu, saat ini antioksidan sangat dibutuhkan 

dan dicari masyarakat, karena semakin banyaknya penyakit- penyakit degeneratif 

yang muncul saat ini. 

Berdasarkan kajian diatas diperlukan adanya penelitian lebih lanjut untuk 

membuat permen jelly yang terbuat dari rumput laut. Permen alami ini akan 

ditambahkan dengan sari herbal kunyit (Curcuma domestica), karena kunyit 

memiliki efektivitas sebagai antioksidan. Pigmen alami berwarna kuning ini 

memiliki kemampuan yang sangat baik dalam melindungi tubuh dari radikal 

bebas yang sangat baik terutama radikal bebas berupa lemak buruk dan senyawa 

yang larut dalam lemak. Jadi akan diperoleh produk permen jelly dengan sari 

kunyit (Curcuma domestica) kaya antioksida yang akan disukai oleh konsumen. 

 

1.2 Tujuan 

1. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi sari kunyit (Curcuma domestica) 

terhadap kualitas sifat fisik, kimia, dan organoleptik permen jelly rumput laut. 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi sari kunyit (Curcuma domestica) terhadap 

aktivitas antioksidan permen jelly rumput laut. 

 

1.3 Hipotesis 

1 Variasi konsentrasi sari kunyit (Curcuma domestica) berpengaruh terhadap 

kualitas sifat fisik, kimia, dan organoleptik permen jelly rumput laut. 

2 Konsentrasi sari kunyit (Curcuma domestica) berpengaruh terhadap aktivitas 

antioksidan permen jelly rumput laut. 

 

 


