
BAB II 
KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

2.1 Tinjauan Tentang Tanaman Kelor  

Kelor (Moringa oleifera) merupakan tanaman daerah tropis yang memiliki 

banyak kegunaan baik dalam bentuk medis maupun non medis. Menurut Krisnadi 

(2015) dalam dunia medis kelor dikenal sebagai tanaman padat nutrisi dan memiliki 

antioksidan tinggi, pada berbagai daerah kelor memiliki beragam fungsi salah 

satunya yaitu sebagai obat traditional, baik dalam bentuk segar maupun kering atau 

bubuk, dan kelor baik dikonsumsi untuk semua kalangan. Kelor dalam masyarakat 

luas bukan hanya dikenal sebagai sayuran pangan saja, namun sebagian masyarakat 

mengenal kelor juga sebagai tanaman mistis, hal tersebut dibuktikan dengan banyak 

masyarakat desa yang menggunakan tanaman kelor sebagai pagar rumah yang 

mana hal tersebut diyakini dapat menolak sihir (Tilong, 2012). 

Hampir diseluruh daerah tropis tanaman kelor dapat tumbuh, dan menjadi 

sumber nutrisi untuk masyarakat sekitarnya. Kelor dikenal dengan nama yang 

berbeda disetiap daerahnya seperti moringa, ben-oil tree, drumstick tree (Inggris), 

sajian (Malaysia), malunggay (Filipina), serta marum (Thailand). Di Indonesia 

kelor juga dikenal dengan berbagai nama seperti kelor (Jawa, Sunda, Bali, dan 

Lampung), kerol (Buru), maronggih (Madura), kelo (Gorontalo), molting (Flores), 

keloro (bugis), kawano (Sumba), dan ongge (Bima) (Tilong, 2012). Klasifikasi 

tanaman kelor adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae (tanaman) 

Divisi : Magnoliophyta (tanaman berbunga) 
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Kelas  : Magnoliopsida (berkeping dua/dikotil) 

Ordo  : Capparales 

Famili : Moringaceae 

Genus : Moringa 

Spesies : Moringa oleifera 

(Widjiatmoko, 2012) 

2.1.1 Syarat Tumbuh Tanaman Kelor (Moringa oleifera) 

Tanaman kelor merupakan jenis tanaman perdu yang memiliki umur hidup 

panjang dan dapat tumbuh menjulang tinggi hingga 7-11 meter (Tilong, 2012). 

Kelor dapat dijumpai diberbagai daerah seperti di daerah pesisir dan dapat tumbuh 

melimpah di dataran rendah serta dapat hidup didataran tinggi. Menurut Krisnadi 

(2015) kelor dapat tumbuh baik pada ketinggian antara 600 m sampai 1000 m diatas 

permukaan laut dengan kisaran suhu 25°C sampai 48°C.  

Tanaman kelor merupakan tanaman yang mudah ditemukan hal tersebut 

dikarenakan kelor mampu tumbuh pada semua jenis tanah. Menurut Tilong (2012) 

Curah hujan pada daerah tropis dan subtropis rata-rata berkisar antara 250 mm 

sampai 3000 mm, sehingga pada daerah tersebut terdapat berbagai macam tanaman 

yang tumbuh dengan subur termasuk tanaman kelor. Suhu dan curah hujan di 

daerah tropis dan subtropis sangat mendukung pertumbuhan kelor, namun kelor 

juga memiliki toleransi kekeringan yang dapat bertahan dalam keadaan kering 

hingga 6 bulan (Krisnadi, 2015). 
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2.1.2 Morfologi Kelor 

1. Akar 

Tanaman kelor memiliki sistem parakaran tunggang yang dalam dan terdapat 

serabut pada permukaan dalam. Secara morfologi akar tanaman kelor berwarna 

kuning keputihan, memiliki bau yang khas, terdapat garis-garis melintang yang 

halus dan berwarna terang, memiki kulit yang sedikit licin. Menurut Krisnadi 

(2015) Pohon kelor tumbuh dari biji sehingga memiliki perakaran yang dalam, 

membentuk akar tunggang yang lebar seperti lobak dan berserabut, berwarna putih, 

dan memiliki bau yang semerbak. Adapun gambar akar dari tanaman kelor dapat 

dilihat pada Gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1 Akar dari tanaman kelor 

(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2018) 
 
 
 

 
2. Batang 

Secara morfologi tanaman kelor memiliki batang berkulit kayu dengan 

permukaan yang kasar, tumbuh tegak, dan batangnya mudah dipatahkan. 

Cabangnya jarang dengan arah cabang tegak atau agak miring. Menurut Krisnadi 
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(2015) Percabangan  pada  batangnya  merupakan  cara percabangan  simpodial  

dimana  batang  pokok  sukar ditentukan,  karena dalam perkembangan selanjutnya, 

batang  pokok menghentikan  pertumbuhannya  atau mungkin  kalah  besar  dan  

kalah  cepat  pertumbuhannya dibandingkan  cabangnya. Adapun batang dan bagian 

tamanan kelor lainnya dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

     

Gambar 2.2 (a) Pohon kelor dan (b) Batang kelor  
(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2018) 

3. Daun 

Daun tanaman kelor berbentuk bulat telur, memiliki tepian halus, bersirip tak 

sempurna, dan berwarna hijau serta menguning untuk daun yang tua. Menurut 

Aminah et al. (2015) daun kelor memiliki panjang sekitar 1-3 cm dan lebar sekitar 

1-2 cm, memiliki pertulangan daun menyirip dengan pangkal daun membulat dan 

ujung daun tumpul. Daun kelor merupakan daun majemuk, bertangkai panjang, 

tersususn berseling, dan beranak daun gasal (Krisnadi, 2015). Gambar dari daun 

tanaman kelor dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

(a) (b) 
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Gambar 2.3 Daun dari tanaman kelor 
(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2018) 

4. Bunga 

Kelor memiliki bunga yang tumbuh pada bagian ketiak daun, memiliki aroma 

khas, dan lumrahnya berwarna putih kekuningan. Menurut Aminah et al. (2015) 

bunga kelor berwarna putih kekuningan dengan tudung pelepah bunga berwarna 

hijau dan memiliki aroma semerbak. Bunga kelor tergantung 10-15 cm dan 

terkumpul dalam pucuk lembaga di bagian ketiak, kelopaknya berwarna hijau, 

bunga kelor memiliki lima kelopak yang mengelilingi lima benang sari dan lima 

staminodia (Krisnadi,   2015).   

5. Polong 

Kelor memiliki buah atau biasa disebut dengan polong kelor (Klentang dalam 

Bahasa jawa) berbentuk segitiga memanjang dengan panjang berkisar antara 20-60 

cm, buah tersebut berwarna hijau saat muda dan berubah menjadi coklat kehitaman 

ketika buah sudah matang. Ketika polong sudah tua dan mengering, polong tersebut 

akan membuka menjadi 3 bagian, dalam setiap bagian rata-rata terdapat 12-15 biji. 

Menurut Krisnadi (2015) Dalam polong kelor terdapat biji berbentuk bulat dengan 
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lambung semi permeable berwarna kecoklatan, memiliki tiga sayap putih yang 

menjalar dari atas kebawah, berat biji rata-rata 0,3 g.  

2.1.3 Komposisi Senyawa Kelor 

Kelor sering dikenal sebagai Miracle Tree karena tingginya nutrisi yang 

dikandung sehingga memiliki banyak manfaat terutama dalam bidang medis. 

Berdasarkan hasil penelitian Leone et al. (2015) kelor memiliki kandungan nutrisi 

seperti Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin C, Calcium, 

Protein, Chromium, Copper, Iron, Magnesium, Manganese, Potassium,  Zinc,  

Alanine, Arginine, Aspartic Acid, Cystine, Glutamic Acid, Glycine, Histidine, 

Serine, Proline dan Tryrosine. Hampir semua unsur nutrisi yang dibutuhkan tubuh 

dapat ditemukan dalam tanaman kelor dengan kadar yang signifikan. Keseluruhan 

komposisi kimia kelor dalam bentuk segar dan serbuk dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

 

 

Tabel 2.1. Komposisi kimia daun kelor dalam bentuk segar dan serbuk 

Analisis Nutrisi 
Per 100 gram bahan 

Polong Daun Segar Serbuk Daun 
Kandungan Air 86,9 % 75,0% 7,50% 
Kalori 26,0 gram 92,0 gram 205,0 gram 
Protein  2,5 gram 6,7 gram 27,1 gram 
Karbohidrat 3,7 gram 13,4 gram 38,2 gram 
Serat  4,8 gram 0,9 gram 19,2 gram 
Mineral 2,0 gram 2,3 gram - 
Kalsium 30,0 mg 440,0 mg 2003,0 mg 
Magnesium 24,0 mg 24,0 mg 368,0 mg 
Fospor 110,0 mg 70,0 mg 204,0 mg 
Potassium 259,0 mg 259,0 mg 1324,0 mg 
Zat besi 5,3 mg 0,7 mg 28,2 mg 
Asam Oksalat 10.0 mg 101,0 mg 0,0 mg 
Sulphur 137 mg 137 mg 870,0 mg 
Vitamin A 0,10 mg 6,80 mg 16,3 mg 
Vitamin B 423,00 mg 423,00 mg - 
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Vitamin C 120,00 mg 220,00 mg 17,3 mg 
Arginine 360 mg 406,6 mg 1325 mg 
Histidine 110 mg 149,8 mg 613 mg 
Lysin 150 mg 342,4 mg 1325 mg 
Tryptophan 80 mg 107 mg 425 mg 
Phenylanaline 430 mg 310,3 mg 1388 mg 
Methionin 140 mg 117,7 mg 350 mg 
Threonine 390 mg 117,7 mg 1188 mg 
Leucine 650 mg 492 mg 1950 mg 
Isoleucine 440 mg 299 mg 852 mg 
Valine 540 mg 374 mg 1063 mg 

 

Sebagai tumbuhan yang kaya nutrisi kelor sering disebut sebagai tanaman 

yang dapat memperbaiki kasus gizi di Indonesia, karena kelor mengandung banyak 

protein dan senyawa amino yang komplek. Menurut Krisnadi (2015) kelor dapat 

dijadikan sebagai sumber protein karena mngandung 27% protein dan kandungan 

asam amino esensial yang seimbang. Kelor saat ini banyak di ubah menjadi bentuk 

serbuk untuk memudahkan pengolahan.  

2.1.4 Manfaat Kelor 

Tanaman kelor mengandung banyak senyawa posistif sehingga memberikan 

banyak manfaat baik dalam bidang medis maupun nonmedis, karena banyaknya 

manfaat tersebut kelor memiliki banyak sebutan seperti Miracle tree dan Mother’s 

best friend. Pengolahan kelor dalam bidang medis sudah banyak dilakukan, dan 

sekarang penelitin banyak melakukan inovasi pengolahan kelor terutama dalam 

bidang pangan untuk meningkatkan nilai konsumtif kelor. Banyak penelitian 

sebelumnya yang menggunakan formulasi tambahan daun kelor kedalam produk 

pangan untuk menambah nilai gizinya seperti biskuit (Kholis & Hadi, 2010), soy 

meatball (Evivie et al.,2015), yoghurt (Diantoro et al., 2015) dan produk jelly drink 

(Yulianti, 2008). 

Sumber: Krisnadi (2015) 
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Pemanfaatan utama kelor adalah sebagai obat, terutama obat-obat herbal dan 

traditional. Menurut Widjiatmoko (2012), kelor memiliki banyak manfaat terutama 

dalam bidang medis dan setiap bagian memiliki manfaat sendiri-sendiri: 

1. Akar : dapat dimanfaatkan sebagai pencegah atau penghancur batu 

urine,   rematik dan sembelit 

2. Batang :  dapat menyembuhkan sakit mata, dapat mengobati pasien 

mengigau,   mencegah pembesaran limpa, dapat menghancurkan 

tumor dan    mengobati bisul 

3. Daun : jika ditumbuk dapat digunakan sebagai obat luka, jika 

direbusdapat   mengobati mata merah, bronchitis, infeksi telinga, 

kudis dan    penyakit selesma. Jus daun diyakini untuk 

mengontrol kadar glukosa,   dan digunakan untuk mengurangi 

pembengkakan kelenjar. 

4. Getah :  Digunakan untuk karies gigi, dan zat  rubefacient, getahnya 

dicampur   dengan minyak wijen digunakan untuk meredakan sakit 

kepala,    demam, keluhan usus, disentri, asma dan  kadang-

kadang  digunakan    sebagai  aborsi,  serta  untuk  mengobati  

sifilis  dan rematik. 

5. Bunga :  Memiliki nilai khasiat obat  yang  cukup  tinggi  sebagai  stimulan,  

  afrodisiak,  aborsi, cholagogue, digunakan untuk menyembuhkan 

  radang, penyakit otot, histeria, tumor, dan  pembesaran  limpa,   

  menurunkan  kolesterol 
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6. Biji :  Ekstrak biji  memberikan  efek  perlindungan  yang  menurunkan  

  lipid  peroksida  hati, antihipertensi, senyawa isothiocyanate  

  thiocarbamate dan glycosids telah diisolasi dari fase asetat dari  

  ekstrak etanol polong Kelor. 

2.2 Tinjauan Tentang Jeruk Manis 

Indonesia memiliki banyak varietas jeruk yang berhasil dibudidayakan, 

bahkan beberapa varietas telah menjadi keunggulan di daerahnya. Jeruk terdapat 

melimpah di Indonesia, banyaknya budidaya jeruk karena jeruk memiki nilai 

ekonomi yang tinggi, hal tersebut dikarenakan selain rasanya yang enak jeruk juga 

memilki kandungan senyawa yang tinggi. Klasifikasi jeruk manis menurut 

(Cahyadi, 2006): 

Kingdom  : Plantae  

Divisi   : Spermatophyta  

Subdivisi  : Angiospermae  

Kelas   : Dicotyledoneae  

Ordo   : Rutales  

Famili   : Rutaceae  

Genus   : Citrus  

Spesies  : Citrus aurantium 

Di daerah tropis jeruk mampu hidup di dataran tinggi maupun di dataran 

rendah. Menurut Endarto (2016), suhu minimum dan maksimum untuk tanaman 

jeruk manis masing-masing adalah 14°C-38°C. Suhu optimum untuk aktivitas 
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pertumbuhan adalah sekitar 25°C-30°C. Tanaman jeruk manis membutuhkan bulan 

kering 3-4 bulan untuk merangsang pertumbuhan bunga dan buah, serta 

memerlukan hujan selama 6-8 bulan supaya keadaan tanahnya lembab (Endarto, 

2016).  

Secara umum morfologi tanaman jeruk manis sama dengan tanaman pada 

umumnya yaitu terdapat akar, batang, daun, bunga dan buah. Pohon jeruk manis 

memilki rata-rata ketinggian sekitar 6-10 meter, berkayu keras, berbatang banyak, 

bercabang rendah, dan pada batang muda biasanya berduri. Daun tanaman jeruk 

manis berbentuk bulat telur, ujungnya runcing, demikian pula pangkalnya juga 

meruncing, tetapi daun agak rata, helai daun kaku dan tebal. Akar tanaman jeruk 

manis merupakan akar tunggang dan akar serabut, memilki batang berkayu dan 

sedikit duri, daun berbentuk ellips dengan pangkal dan ujung daun meruncing serta 

permukaan daun mengkilap karena mengandung lilin dan pectin (Pracaya, 2009). 

Bunga tanaman jeruk manistumbuh pada ketiak daun, memiliki bau yang 

harum, mahkota bunga berwarna putih kekuningan dan normalnya berjumlah 5 

helai. Bunga jeruk manismerupakan bunga sempurna karena dalam satu bunga 

terdapat putik dan benang sari. Bulat dan besarnya buah jeruk manis dapat dilihat 

dari Bunga jeruk manis yang berukuran agak besar yang mempunyai kelopak bunga 

membentuk cawan bertangkai bunganya berwarna atau kuning dengan daun bunga 

sebanyak 5 helai (Mertasari & Mulyanto, 2008) 

Buah jeruk manis secara umum memiliki morfologi berbentuk bulat, 

memiliki permukaan yang halus, dan berwarna orange cerah. Setiap buah rata-rata 

memiliki 8-15 segmen buah tergantung varietas dari jeruk manis. Buah jeruk manis 
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terdiri dari kulit luar (albedo), kulit dalam (flavedo), segmen buah (endocarp), yang 

terdiri dari gelembung-gelembung kecil berisi cairan dan terbungkus oleh segmen 

(endocarp),berwarna orange, lunak, teksturnya halus, banyak mengandung air dan 

rasanya manis sampai agak asam segar (Mertasari & Mulyanto, 2008) 

2.2.1 Komposisi Kimia Jeruk Manis 

Jeruk manis merupakan buah yang memiliki kadar air, nutrisi dan antioksidan 

yang tinggi. Jeruk manis memiliki kadar vitamin c lebih tinggi di bandingkan jenis 

jeruk lainnya. Menurut Al-Juhaimi dan Ghafoor (2013) jeruk manis memiki kadar 

asam ascorbat dan fenol lebih tinggi dibandingkan dengan jenis jeruk lainnya 

seperti jeruk mandarin dan jeruk lemon, namun semakin tua umur petik jeruk maka 

kadar asam ascorbat jeruk menurun dan rasa jeruk semakin manis. Komposisi kimia 

dari jeruk manis dapat dilihat pada Tabel 2.2 

Tabel 2.2 Komposisi kimia jeruk manis 

Komponen Jumlah 
Kalori (Kal) 
Protein (g) 
Lemak (g) 

44,00 
0,80 
0,20 

Karbohidrat (g) 
Kalsium (mg) 
Fosfor (mg) 
Vitamin A (SI) 
Vitamin B1 (mg) 
Vitamin C (mg) 
Air (g) 

11,00 
19,00 
16,00 
190,00 
0,80 
49,00 
87,50 

Sumber: Pracaya (2009) 

2.3 Tinjauan Tentang Permen Jelly 

Permen jelly merupakan kudapanyang memiliki tekstur kenyal dan dapat 

dilolah dengan beragam variasi agar lebih menarik. Variasi yang dapat dilakukan 

adalah variasi rasa, aroma, warna dan bentuk sehingga lebih menarik dan dapat 



19 
 

disukai oleh semua kalangan. Menurut Afina et al. (2017) permen jelly adalah  

sejenis  gula-gula (confentionary)  merupakan  makanan  berkalori  tinggi yang  

pada  umumnya  berbahan  dasar  gula,  air,  dan sirup  fruktosa serta dapat dijadikan 

sebagai food carrier atau makanan pembawa agar kebutuhan nutrisi anak dapat 

terpenuhi. 

2.4 Tinjauan Tentang Bahan Pembuatan Permen 

2.4.1 Sukrosa 

Sukrosa adalah bahan pemanis berbentuk kristal berwarna putih dan menjadi 

bahan utama pemberi rasa manis dimasyarakat karena sifatnya yang mudah larut 

oleh air. Menurut (Cahyadi, 2006) sukrosa atau gula adalah sejenis karbohidrat 

berbahan dasar tebu dan bit gula yang banyak digunakan masyarakat sebagai 

pemanis. Evifadhilah (2010) menyebutkan bahwa fungsi sukrosa (gula) adalah 

untuk memberi rasa manis dan kelembutan yang mempunyai daya larut tinggi, 

memiliki kemampuan menurunkan aktifitas air (aw) dan mengikat air. Adapun 

kandungan dari sukrosa menurut Thrope (1974) dalam Evifadhillah (2010) dapat 

dilihat pada Tabel 2.3 

Tabel 2.3 Kandungan sukrosa 

Kandungan Persentase 
Sukrosa 97,10% 
Gula Reduksi 1,24% 
Senyawa organik bukan gula 0,70% 
Kadar air 0,61% 

    Sumber: SNI 3574.2-2008 dalam Evifadhilah (2010) 

Sukrosa dalam pembuatan permen jelly memiliki fungsi sebagai pemberi rasa 

manis, dan meningkatkan daya tahan permen jelly. Menurut Afina et al. (2017) 

fungsi Sukrosa dalam pembuatan permen selain sebagai pemanis dapat pula sebagai 

pengawet, karena sukrosa dalam  konsentrasi  tinggi dapat menghambat  
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pertumbuhan  mikrooganisme  dengan cara  menurunkan  aktivitas  air  dari  bahan  

pangan, selain itu juga dapat berperan  sebagai bulking agent. Gula yang 

ditambahkan dalam bahan pangan dengan konsentrasi yang sangat tinggi (minimal 

40% padatan terlarut) akan mengakibatkan jumlah air bebas yang ada dalam bahan 

pangan tersebut menjadi tidak tersedia bagi pertumbuhan mikroorganisme (Buckle 

et al., 2008). 

2.4.2 Sirup Glukosa 

Sirup glukosa merupakan cairan kental menyerupai gel yang diperoleh dari 

pati. Sirup glukosa diperoleh dari pati dengan cara hidrolisis sebagian (parsial 

hidrolisis) (Hidayati, 2017). Menurut silaputri (2011) sirup glukosa bukan 

merupakan produk yang murni tetapi merupakan cairan dari glukosa, maltose, dan 

dekstran seperti eritrodekstran dan akrodekstran. Adapun persentase komposisi 

sirup glukosa menurut Standart Nasional Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Komposisi sirup glukosa 

Komponen Persentase 
Dextrose Equivalent (DE) 94 - 96% 
Maltosa 2 – 3 % 
Maltotriosa 0,3 – 0,5% 
Sakarida lain 1 – 2 % 
Total padatan 35 – 37 % 

Sumber: SNI 01-3544-1994  

Sirup glukosa digunakan dalam berbagai pembuatan makanan terutama 

pembuatan selai, permen, dan penggalengan buah-buahan. Fungsi dari sirup 

glukosa dalam pembuatan permen jelly adalah untuk meningkatkan viskositas atau 

meningkatkat kekentalan dari permen jelly sehingga memiliki tekstur yang kenyal 

dan empuk. Menurut Hidayati (2017) sirup glukosa dalam pembuatan permen 

berfungsi sebagai penguat cita rasa, pedia penambah cita rasa, meningkatkan nilai 
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gizi, dan mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme dengan tekanan 

osmosa yang tinggi serta aktifitas air yang rendah. Penggunaan sirup glukosa dapat 

mencegah kerusakan pada permen hal tersebut dapat terjadi karena menurut 

Hidayat (2004) kandungan fase cair dari permen memiliki konsentrasi bahan kering 

sebesar 75-76% dari berat permen, kondisi ini tidak dapat diperoleh dengan 

melarutkan gula ataupun dekstrosa secara sendiri-sendiri, melainkan dengan 

mencampurkan gula dan sirup glukosa, dekstrosa atau sirup maltose. 

2.4.3 Gelatin 

Gelatin memiliki sifat fisik kering tidak berasa, tidak berbau, berwarna krem  

kekuningan, biasa diproduksi dan diedarkan dalam bentuk serbuk dan lembaran. 

Gelatin banyak digunakan dalam industri makanan karena mamiliki fungsi sebagai 

pembentuk gel, pengental, pengikat air dan penstabil. Fungsi lain dari gelatin adalah 

untuk memperbaiki tekstur, struktur, dan kekenyalan khususnya pada pembuatan 

permen (Afina et al., 2017) 

Gelatin merupakan golongan hidrokoloid yang sebagian besar komponennya 

adalah polisakarida. Gelatin diperoleh dari hidrolisis kolagen yang diperoleh secara 

alami dari kulit dan tulang hewan. Perubahan kolagen menjadi gelatin dihasilkan 

dengan ekstraksi kolagen dengan air panas setelah perlakuan asam atau basa 

(Cahyadi, 2006). 

2.4.4 Asam Sitrat 

Asam sitrat merupakan bahan penambah makanan yang berfungsi sebagai 

pemberi rasa asam. Asam sitrat memiliki sifat fisik berbentuk kristal putih dan 
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ukurannya lebih kecil dari gula pasir. Selain itu, asam sitrat juga berperan sebagai 

antioksidan yang mencegah terjadinya perubahan warna produk akibat reaksi 

oksidasi pada pengawetan makanan basah serta mencegah pertumbuhan jamur 

penyebab kerusakan (Cahyadi, 2006). 

Asam sitrat juga menyebabkan aktifitas bahan pengawet (Natrium benzoat) 

menjadi lebih aktif.Aturan pemberian dosis penggunaan asam sitrat dalam makanan 

adalah 1-5g/kg produk. Dosis penggunaan asam sitrat dalam produk cair yaitu 10 – 

15 g/liter. Asam sitrat merupakan bahan tambahan pangan yang berfungsi sebagai 

pemberi rasa asam, pada pembuatan jel atau jam pemberian bisa dilakukan 

secukupnya hingga pH anatar 2,8-3,5(Cahyadi, 2006). 

2.4.5 Natrium Benzoat 

Natrium benzoat merupakan bahan tambahan pangan yang berwarna putih 

berupa granul namun sangat halus. Bahan tambahan pangan ini memiliki sifat 

mudah larut dalam air. Kelarutan Natrium benzoat sebesar 660 gr/L dalam suhu 

250C dengan bentuk yang aktif sebagai bahan pengawet sebesar 84,7 % pada 

keadaan pH 4,8 (Cahyadi, 2006). 

Fungsi Natrium benzoat dalam makanan adalah sebagai penyeimbang rasa 

dan sebagai pengawet, bahan tambahan tersebut sangat penting namun dalam kadar 

yang sedikit agar tetap dalam keadaan aman. Aturan pemakaian pada pembuatan 

selai dan jelly normalnya adalah 1g/kg. Pemakaian asam benzoat dan garamnya 

harus dalam keadaan sedikit (1g/kg) karena bahan tambahan tersebut tidak aman 

jika dalam keadaan berlebih, jika terjadi penumpukan pada tubuh maka dapat 
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menyebabkan iritasi pada lambung dan memiliki masalah pada proses pembuatan 

urin (Cahyadi, 2006). 

2.5 Tinjauan Tentang Penambahan Sari Jeruk Manis terhadap Permen 

Kelor 

Cara yang banyak dilakukam untuk meningkatkan konsumsi dan masa 

simpan kelor yaitu dengan mengeringkan daun kelor terlebih dahulu kemudian 

dipasarkan atau disimpan. Namun dewasa ini hasil pengeringan daun kelor diolah 

menjadi bubuk atau tepung kelor kemudian dapat dijadikan bahan baku atau bahan 

tambahan pangan sehingga nilai gizi makanan tersebut meningkat. Hasil 

wawancara dengan pihak PT. Moringa Organik Indonesia (2017) diketahui bahwa 

untuk mendapatkan 200 gram bubuk kelor diperlukan daun kelor seberat 1000 

gram. Hal tersebut sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati 

dan Adi (2016) larutan kelor diperolah dari perbandingan bubuk daun kelor dengan 

air sebesar 1:5. Hasil uji pendahuluan oleh peneliti Bilqis (2018) perbadingan 

bubuk kelor dengan air untuk menghasilkan larutan terbaik berdasarkan daya terima 

masyarakat yakni pada perbandingan 1:5. Berdasarkan uraian tersebut maka larutan 

kelor pada penelitian ini didapatkan dari perbandingan bubuk kelor dan air sebesar 

1:5. 

Rakhmawati dan Adi (2016) menyatakan bahwa masayarakat hanya 

menyukai permen jelly kelor dengan penambahan 2% bubuk daun kelor saja atau 

hanya penambahan konsentrasi terkecil hal tersebut dikarenakan rasa dan aroma 

tidak sedap atau langu dari kelor, namun dilihat dari nilai gizi semakin banyak 

penambahan bubuk daun kelor maka nilai gizi permen jelly kelor tersebut semakin 
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meningkat. Berdasarkan hasil penelitian dari Rakhmawati dan Adi (2016) maka 

perlu adanya inovasi mengenai rasa, aroma dan warna agar makanan tersebut dapat 

diterima masyarakat. Peningkatan daya terima makanan dapat dilakukan dengan 

beberapa cara seperti memberi penambahan bahan tambahan pangan lain yang 

dapat merubah rasa, aroma dan warna makanan agar lebih menarik dan diterima 

seperti penambahan sari buah segar yang banyak disukai masyarakat (Cahyadi, 

2006). 

Asam ascorbat atau vitamin C jeruk manis yang tinggi diharapkan dapat 

mendominasi rasa permen jelly kelor sehingga aroma kelor yang tidak sedap bisa 

tertutupi. Menurut (Kale et al., 2012) pemberian sari jeruk manis pada susu kedelai 

dapat meningkatkan daya minat konsumen, penambahan sari jeruk manis ini 

membuat aroma dan rasa kurang sedap susu kedelai tertutupi oleh rasa jeruk manis, 

namun penambahan sari jeruk manis terbaik dari 10%-100% terletak pada 

penambahan 80% sari jeruk manis, penambahan lebih banyak dari 80% sari jeruk 

manis akan menghasikan rasa yang kuat sehingga kurang nyaman untuk 

dikonsusmsi. Penelitian tersebut sebanding dengan hasil uji pendahuluan yang 

dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil uji daya terima masyarakat terbaik rasa 

permen jelly kelor pada penambahan sari jeruk manis 40 ml, penambahan sari jeruk 

manis karena semakin tinggi penambahan sari jeruk maka langu kelor akan 

terturupi. Berdasarkan uraian tersebut maka diperkirakan penambahan sari jeruk 

manis yang akan menghasilkan organoleptik dan nilai gizi terbaik terdapat pada 

penambahan 40 ml sari jeruk manis. 
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2.6 Tinjauan Tentang Nilai Gizi Makanan 

Gizi merupakan zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan, 

perkembangan, pemeliharaan dan memperbaiki jaringan tubuh. Setiap makanan 

memiliki kadar nutrisi yang berbeda-beda sehingga menghasilkan nilai gizi yang 

berbeda. Konsumsi makanan merupakan faktor utama yang berperan terhadap 

status gizi seseorang sehingga kesehatan seseorang dapat dilihat dari kualitas 

makanan yang dikonsumsi (Rodríguez et al., 2011) 

Pengembangan suatu produk makanan perlu diperhatikan nilai gizi dari 

makanan tersebut agar diperoleh makanan yang sehat dan kaya nutrisi. Menurut 

Rahmawati dan Adi (2016) Proses pembuatan produk juga mempengaruhi kadar 

gizi dalam makanan, gizi tersebut dapat meningkat dan juga menurun. Kualitas 

suatu makanan dapat dilihat secara fisik dan kendungan penyusunnya, makanan 

yang sehat merupakan makanan yang mengandung kalori, protein, lemak, mineral, 

serta vitamin (Harini & Marianty, 2012). Pengujian dapat dilakukan berdasarkan 

kebutuhan dalam penelitian ini pengujian kandungan penyusun makanan yang 

dilakukan adalah uji kalori dan uji vitamin C. 

Uji kadar protein dilakukan karena daun kelor banyak mengandung protein, 

menurut Krisnadi (2015) hampir sekitar 27 gram kandungan protein dalam serbuk 

daun kelor pada setiap 100 gram serbuk daun kelor. Selain itu menurut Jati dan 

Nindya (2017) protein merupakan senyawa yang dibutuhkan tubuh terutama kaum 

rawan dan remaja karena protein memiliki fungsi sebagai zat pembangun dan zat 

pengatur tubuh yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang dan otot serta protein 

dapat menjadi sumber energi pengganti untuk seseorang yang mengalami 
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kekurangan energy. Namun proses pengolahan pangan dapat mempengaruhi kadar 

gizi makanan, menurut Sundari et al. (2015) pengolahan pangan yang 

menggunakan suhu panas terlalu tinggi dapat merusak kandungan protein. 

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan uji kadar protein untuk mengetahui 

kadar protein pada permen jelly kelor. 

Pengujian vitamin C dilakukan karena bahan tambahan yang digunakan untuk 

menyamarkan rasa kelor adalah sari buah jeruk manis. Menurut Al-Juhaimi dan 

Ghafoor (2013) jeruk merupakan buah yang memiliki kandungan asam ascorbat 

tinggi sekitar 0,80 gram per 100 gram berat jeruk. Kadar vitamin C tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan gizi permen jelly kelor, menurut Aina dan 

Suprayogi (2013) vitamin C merupakan vitamin yang lebih dibutuhkan tubuh dari 

vitamin-vitamin lainnya karena vitamin C dapat berakumulasi dengan sel darah 

putih untuk mempertahankan respon imunitas yang kuat dan dapat menjadi 

antioksidan tubuh yang bisa mencegah timbulnya penyakit-penyakit serius. Namun 

menurut Amanah (2017) vitamin C merupakan vitamin mudah rusak karena panas 

dan oksidasi yang dipercepat cahaya, penurunan kadar vitamin C juga dapat terjadi 

karena proses pemasakan seperti pengupasan, blancing, penghancuran dan 

pemanasan. Berdasarkan uraian tersebut proses pemasakan dapat mengubah 

kandungan vitamin C sehingga perlu dilakukan uji vitamin C untuk mengetahui 

kandungan vitamin C pada permen jelly kelor. 
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2.7 Uji Nilai Gizi Makanan 

2.7.1 Uji Kadar Protein 

Uji Kadar Protein merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui kualiatas 

gizi suatu makanan dengan melihat kandungan proteinnya. Salah satu cara yang 

dapat digunakan dalam mengetahui kadar protein yaitu dengan metode Kjeldahl. 

Metode Kjeldahl merupakan metode untuk menentukan kadar protein kasar dengan 

prinsip mengubah senyawa organik menjadi anorganik (Rosaini et al., 2015) 

2.7.2 Uji Vitamin C 

Uji vitamin C merupakan uji yang dilakukan untuk megetahui kadar vitamin 

C dalam suatu produk atau bahan makanan. Menurut Rokhman & Sumantri (2013) 

pengujian vitamin C dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti metode 

Iodimetri dengan proses titrasi dan metode DCIP dengan cara mereduksi asam 

ascorbat. Pengujian vitamin Cperlu dilakukan karena vitamin C merupakan 

senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh. 

2.8 Uji Organoleptik 

Pengujian organoleptik merupakan suatu cara penilaian dengan 

memanfaatkan panca indra manusia untuk mengamati kondisi produk secara fisik. 

Parameter-parameter sensori yang diamati guna menggambarkan produk dapat 

berupa aneka ragam seperti kalimat penjelas, karakteristik, atau deskripsi lain. 

Menurut Setyaningsih (2010) analisis organoleptik adalah metode analisis sensori 

dimana atribut sensori suatu produk atau bahan pangan diidentifikasi, 
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dideskripsikan, dan dikuantifikasi dengan menggunakan panelis yang terlatih 

khusus untuk tujuan suatu penelitian.  

Panelis dalam uji organoleptik sangat beragam. Panelis yang pertama yaitu 

panel perseorangan. Panel perseorangan ini adalah orang yang memiliki kepekaan 

spesifik tinggi yang diperoleh karena adanya bakat atau bawaan lahir dan 

ditingkatkan kemampuannya dengan latihan dalam jangka waktu yang lama. 

Selanjutnya adalah panel perseorangan terbatas terdiri dari 2-3 orang yang memiliki 

kepekaan di atas rata-rata orang biasanya selain itu panelis ini sudah mengetahui 

hal-hal yang terkait dengan produk seperti pengaruh bahan baku terhadap produk 

dan cara pengolahan. Kemudian penel terlatih yang normalnya berjumlah di bawah 

20 orang yang memiliki kemampuan untuk membedakan, anggota dari penel 

terlatih ini merupakan orang-orang yang sudah dilatih kepekaannya. Jenis penelis 

terakhir adalah panel tidak terlatih. Panel tidak terlatih merupakan panel yang 

memeliki kepekaan rata-rata dan tidak ada pelatihan secara formal tetapi memiliki 

kemampuan dalam membedakan dan dapat mengkomunikasikan penilaian 

organoleptik yang diujikan, anggota panel ini normalnya di atas 25 orang. 

Banyaknya jenis panelis didasari atas penggunaan panel-panel yang berbeda 

tergantug kebutuhan dari tujuan peneltian tersebut (Ayustaningwarno, 2014). 

Uji organoleptik dalam bidang pangan yang sering digunakan adalah uji 

deskriptif dan uji hedonic atau uji kesukaan. Menurut Styaningsih (2010) dalam uji 

hedonic panelis diminta mengungkapkan tanggapan pribadinya tentang kesukaan 

tau ketidak sukaan, disamping itu mereka juga mengemukakan tingkat kesukaan 

atau ketidaksukaannya. Tingkat-tingkat kesukaan ini disebut orang sebagai skala 
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hedonic, misalnya sangat suka, suka, kurang suka, tidak suka, sangat tidak suka. 

Skala hedonic dapat dibuat dan dikembangkan sesuai kebutuhan baik tingkatannnya 

maupun deskripsi yang di pakai. Analisis skala hedonic ditranformasikan menjadi 

skala numeric dengan angka menaik menurut tingkat kesukaan. Adanya skala 

hedonic ini secara tidak langsung uji dapat diketahui untuk mengetahui adanya 

perbedaan anatar produk (Ayustaningwarno, 2014). 

2.9 Tinjauan Sumber Belajar 

2.9.1 Pengembangan Sumber Belajar 

Berdasarkan ketentuan dari fakultas keguruan dan ilmu pendidikan UMM 

tahun 2015, untuk menambah kemanfaatan dari hasil penelitian ilmu murni sangat 

disarankan untuk dikembangkan sebagai sumber belajar yang dapat diaplikasikan 

ke dalam bidang pendidikan. Mengembangkan hasil penelitian dalam sumber 

belajar dapat dilihat dari dua sisi yaitu prosesnya dan hasilnya (produk). Dengan 

demikian, dalam menyikapi hal tersebut, penelitian dibatasi ada kajian 

perencanaannya saja, mahasiswa cukup melakukan kajiannya saja tidak sampai 

mengasilkan produk atau hanya sampai di uji hepotetik saja tidak sampai uji coba 

produk secara luas (Panduan Penulisan Skripsi, 2017). 

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang mengandung informasi. 

Menurut Amri et al. (2013) sumber belajar disekolah yang paling utama adalah guru 

dan buku pelajaran namun diperlukan komponen lain agar siswa dapat lebih faham. 

Menurut Supriadi (2015) sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan 

pembelajaran sangat banyak ragam dan macamnya meliputi cetak dan non cetak 
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seperti halnya tenaga pendidik, beragam karya tulis cetak, buku pelajaran, video, 

televise, internet dan lainnya. 

2.9.2 Pemanfaatan Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar  

Suatu penelitian yang akan dikembangkan menjadi sumber belajar harus 

memenuhi beberapa syarat. Menurut Djohar dalam (Susilo, 2013) terdapat 6 syarat 

suatu hasil penelitian dapat dikembangkan sebagai sumber belajar, syarat tersebut 

adalah: 

1. kejelasan potensi yang diperoleh 

2. kesesuaian dengan tujuan pembelajaran (sesuai dengan kompetensi dasar 

yang yang tercantum berdasarkan kurikulum). 

3. kejelasan sasaran (kejelasan objek dan subjek penelitian) 

4. kejelasan informasi yang diungkap (dilihat dari proses dan hasil penelitian 

yang sesuai dengan kurikulum) 

5. kejelasan pedoman eksplorasi (kejelasan prosedur kerja dalam penelitian) 

6. kejelasan perolehan yang diharapkan (meliputi kognitif, afektif dan 

psikomotorik).  

Sumber belajar ditujukan untuk mempermudah siswa dalam mengelola 

informasi atau bahan ajar pembelajaran. Menurut Amri et al. (2013) peranan guru 

dalam pembelajaran di kelas bukan ditentukan  oleh  metode  apa  yang  digunakan, 

melainkan  pada  bagaimana  menyediakan  fasilitas belajar  dan  memperkaya  

pengalaman  belajar  siswa. Salah satu sumber belajar yang dapat digunakan dalam 

memperkaya pengalaman siswa dan juga dapat memanfaatkan hasil penelitian 

adalah handout.  
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2.9.3 Sumber Belajar Handout 

Handout dapat disebut sebagai buku pegangan siswa. Menurut Amri et al. 

(2013) Sumber belajar handout adalah bahan ajar tertulis yang disediakan oleh 

pengajar untuk memperkaya pengetahuan peserta didik atau sebagai pelengkap dari 

buku yang digunakan. Menurut hermawan (2012) handout merupakan buku 

pegangan siswa yang disediakan oleh guru dan harus dipelajari secara keseluruhan, 

karena materi dalam handout merupakan komponen-komponen yang diperlukan 

dalam pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, matri-materi pendukung, 

procedure pembelajaran, materi pokok yang sistematis, dan dikahiri dengan tugas 

atau soal-soal evaluasi. 

Handout terdapat beberapa model atau jenis. Menurut Alkatiri (2012) handout 

dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu handout yang dibuat untuk 

memperdalam materi tertentu sehingga tidak terlepas dari bahasan buku utama dan 

handout yang terlepas sama sekali dari buku utamanya. Sehingga handout dapat 

disusun sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. 

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan hasil 

penelitian menjadi handout. Menurut alkatiri (2012) Hal utama yang harus 

diperhatikan adalah kedalaman dan banyaknya materi, kesesuaian materi, dapat 

mencapai tujuan pembelajaran, sesuai dengan kebutuhan siswa, kesederhanaan 

dalam penyajian dan gunakan alat motivasi seperti gambar untuk menjelaskan 

konsep yang sulit dimegerti. Sebagai perangkat pelengkap dalam pembelajaran 

handout harus dikemas dengan bahasa yang sederhana sehingga meteri mudah 
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dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran ganda, keindahan tampilan juga 

menjadi acuan karena dapat meningkatkan daya tarik siswa. 

2.10  Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi dasar penelitian ini 

dilakukan. Penelitian pertama merupakan penelitian yang dilakukan oleh Srikhant 

(2014) mengenai keefektifan serbuk daun kelor dalam mengurangi kasus gizi buruk 

di india, berdasarkan penelitian tersebut didapat hasil bahwa 54% kelompok anak 

gizi buruk mengalami perbaikan nutrisi, sehingga dapat disimpulkan bahwa serbuk 

daun dapat meperbaiki kurang protein pada anak. Penelitian selanjutnya yang 

relavan yaitu penelitian yang dikalukan oleh Rakhmawati dan Adi (2016) mengenai 

daya terima dan zat gizi permen jelly dengan penambahan bubuk daun kelor, 

penelitian tersebut selaras dengan kebutuhan masyarakat saat ini yang mulai 

memodivikasi makanan modern dengan bahan-bahan sehat yang dibutuhkan tubuh, 

namun karena daun kelor memilki sifat langu maka dalam penelitian ini yang 

diterima konsumen hanya penambahan 2% bubuk daun kelor saja, sehingga 

membutuhkan komponen tambahan yang dapat menutupi rasa langu dari kelor. 

Penelitian mengenai penambahan komponen tambahan pangan sudah banyak 

dilakukan. Penelitian pertama yaitu Amanah (2017) dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan sari buah strawberry untuk menutupi rasa tidak nyaman dari permen 

lidah buaya yang dijadikan permen jelly, hasil dari penelitian tersebut sangat 

berbeda secara signifikan antara permen jelly lidah buaya yang ditambahi 

strawberry dengan yang tidak ditambahi. Kemudian penelitian kedua penelitian dari 

(Kale et al., 2012) mengenai pengaruh pemberian berbagai konsentrasi sari jeruk 
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manis terhadap kualitas karakteristik susu kedelai didapat hasil bahwa semakin 

tinggi persentase sari jeruk manis yang diberikan maka kualitas susu kedelai 

semakin bagus. Berdasarkan penelitian tersebut maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai penambahan sari jeruk manis lokal terhadap kualitas pemen jelly kelor 

dan dilakukan pengujian nilai gizi. 
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2.11  Kerangka Konseptual 
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2.12  Hipotesis 

1. Ada pengaruh penambahan sari buah jeruk manis (Citrus aurantium) 

terhadap kadar protein permen jelly daun kelor (Moringa oleifera). 

2. Ada pengaruh penambahan sari buah jeruk manis (Citrus aurantium) 

terhadap kadar kadar vitamin C permen jelly daun kelor (Moringa 

oleifera). 

3. Ada pengaruh penambahan sari buah jeruk manis (Citrus aurantium) 

terhadap tingkat organoleptik permen jelly daun kelor (Moringa 

oleifera). 

4. Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

dalam pembelajaran boga dasar di SMK kelas X Jurusan Jasa Boga pada 

KD 4.4 materi pengolahan pangan. 
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