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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Permen Jelly 

Menurut SNI 3547-2-2008, permen jelly adalah permen bertekstur lunak, 

yang diproses dengan penambahan komponen hidrokoloid seperti agar, gum, 

pektin, pati, karegenan, gelatin, dan lain-lain yang digunakan untuk modifikasi 

tekstur sehingga menghasilkan produk yang kenyal. Permen jelly harus dicetak 

dan diproses aging terlebih dahulu sebelum dikemas. Adapun syarat mutu permen 

lunak menurut SNI 3547.02-2008 dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Syarat Mutu Permen Lunak SNI 3547.02-2008 

No. Kriteria  Persyaratan 

1. Keadaan

- Rasa Normal 

- Bau Normal 

2. Kadar Air % fraksi massa Max 20 

3. Kadar Abu % fraksi massa Max 3 

4. Gula Reduksi % fraksi massa Max 25 

5. Sukrosa % fraksi massa Min 27 

6. Cemaran Logam

- Timbal mg/kg Max 2 

- Tembaga mg/kg Max 2 

- Timah mg/kg Max 4 

- Raksa mg/kg Max 0,03 

7. Cemaran Arsen mg/kg Max 1 

8. Cemaran Mikroba

- Bakteri colifrom APM/g Max 20 

- E. Coli APM/g <3 

- Salmonella Negatif/25 g 

- Staphiloccocus aureus Koloni/g Max 1x102 

- Kapang dan khamir Koloni/g Max 1x102 

Sumber: Badan Standarisasi Nasional (2008) 

Permen jelly merupakan permen yang terbuat dari campuran sari buah-

buahan, bahan pembentuk gel atau dengan penambahan agensia flavoring untuk 

menghasilkan berbagai macam rasa dengan bentuk fisik jernih dan transparan 

(Atmaka dkk., 2013). Permen jelly tergolong sebagai pangan semi basah. Pangan 
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semi basah adalah produk pangan yang memiliki tekstur lunak, diolah dengan satu 

atau lebih perlakuan, dapat dikonsumsi secara langsung tanpa penyiapan dan 

stabil (mengawetkan dengan sendirinya) selama beberapa bulan tanpa perlakuan 

panas, pembekuan, ataupun pendinginan, melainkan dengan melakukan 

pengesetan pada formula yaitu meliputi kondisi pH, senyawa aditif dan terutama 

aw yang berkisar antara 0,6 sampai 0,85 (diukur pada suhu 25o C) (Muchtadi 

2008). Permen jelly sebagai pangan semi basah memiliki umur simpan 6 - 8 bulan 

bila ditempatkan dalam stoples & 1 tahun jika kemasannya belum dibuka. Permen 

jelly memiliki kecendrungan menjadi lengket karena sifat higroskopis dari gula 

pereduksi yang membentuk permen, sehingga perlu ditambahkan bahan pelapis. 

Permen jelly umumnya memerlukan bahan pelapis berupa campuran tepung 

tapioka dengan tepung gula. Pelapisan ini berguna untuk membuat permen tidak 

melekat satu sama lain dan juga untuk menambah rasa manis. 

2.2 Apel  

Apel (Malus sylvestris Mill) adalah tanaman yang berasal dari daerah 

subtropis. Di Indonesia beredar dua jenis apel, yaitu apel impor maupun apel 

lokal. Terdapat empat varietas apel yang dikembangkan oleh petani, yaitu 

Manalagi, Anna, Romebeauty, dan Wangling (Sari dkk., 2012). Apel tergolong 

buah klimaterik yaitu buah yang tetap mengalami proses respirasi meskipun telah 

mengalami proses pemanenan. Citarasa, aroma maupun tekstur apel sebenarnya 

dihasilkan kurang dari 230 komponen kimia serta beragam asam seperti asam 

asetat, asam format dan 20 jenis asam lain. Kandungan alkohol berkisar 30 - 40 

jenis ester seperti, etil asetat dan 100 jenis karbonil seperti formaldehide dan 

asetaldehide. Apel memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi, namun sifat dari 
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apel yang mudah busuk dan rusak sehingga diperlukan pengolahan apel. Salah 

satu produk olahan buah apel ini yaitu sari apel agar dapat bertahan lama maka 

diperlukan pengawetan dengan menginaktifkan enzim dan menekan jumlah 

mikroorganisme di dalam sari buah. 

Buah apel mempunyai bentuk bulat sampai lonjong bagian pucuk buah 

berlekuk dangkal, kulit agak kasar dan tebal, pori-pori buah kasar dan renggang, 

tetapi setelah tua menjadi halus dan mengkilat. Warna buah hijau kemerah-

merahan, hijau kekuning-kuningan, hijau berbintik-bintik, merah tua dan 

sebagainya sesuai dengan varietasnya. Bijinya ada yang berbentuk panjang 

dengan ujung meruncing, ada yang berujung bulat dan tumpul, ada pula yang 

bentuknya antara pertama dan kedua (Handayani dan Prayitno, 2009). 

Menurut Untung (1996), dalam tata nama atau sistemik (taksonomi) 

tumbuhan buah apel, diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae  

Divisi   : Spermatophyta  

Sub-divisi  : Angiospermae  

Kelas   : Dicotyledonae 

Ordo   : Rosales 

Family  : Rosaceae  

Genus   : Malus 

Spesies  : Malus domestica 

 Setiap varietas apel memiliki kandungan kimia yang berbeda-beda dan ini 

dapat mempengaruhi dari proses perlakuan dalam pengolahannya. Berikut 

kandungan kimia pada setiap varietas akan dijelaskan di Tabel 2.
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Tabel 2. Kandungan kimia pada buah apel per 100g 

Komponen Varietas 

Manalagi Romebeauty Anna 

Total Gula (g) 8,29    9,79 11,50 

Gula Pereduksi (g) 6,96    7,16 8,29 

Kadar Asam (g) 0,32    0,35 0,61 

Sukrosa (g) 4,54    3,49 2,79 

Gula/Asam (g) 42,56  32,85 27,18 

pH  4,62   4,46 3,54 

Vitamin C (mg) 6,60    7,04 8,18 

Aktivitas Antioksidan (%) 6,53 10,19 5,50 

Pektin (g) 15,23 18,77 21,96 

Total Padatan Terlarut (0 Brix) 17,10  15,30 12,90  

Sumber: Hapsari dan Teti (2015) 

Ketiga varietas apel memiliki kadar gula yang berbeda, hal ini akan 

mempengaruhi total padatan terlarut, sehingga total padatan terlarut berbagai 

varietas apel menunjukkan nilai yang berbeda, komponen-komponen yang terukur 

sebagai total padatan terlarut yaitu sukrosa, gula pereduksi, asam asam organik 

dan protein (Prihatman, 2000) 

Apel memiliki berbagai macam varietas, adapun macam–macam apel yang 

tersebar di Indonesia antara lain ialah : 

1. Apel Varietas Manalagi  

Apel varietas Manalagi memiliki warna kulit hijau kekuningan dengan 

daging berwarna putih kekuningan seperti tampak pada Gambar 1. Apel Manalagi 

memiliki rasa yang lebih manis dibanding dengan apel lainnya meskipun apel ini 

belum matang. Tekstur apel Manalagi pun lebih keras jika dibanding dengan 

varietas Romebeauty dan Anna. Seiring dengan tingkat kematangan buah apel, 

maka kandungan gulanya juga akan bertambah. Diameter buah sekitar 4 - 7 cm 

dengan berat 75 - 160 g/buah. Apel ini beraroma wangi. Setiap pohon dapat 
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menghasilkan 7,5 kg buah setiap musim berbuah. Apel ini dianggap sudah 

merupakan jenis lokal Indonesia dan merajai pasaran apel lokal (Soelarso, 1996).  

 
Gambar 1. Apel Manalagi (sumber: dokumentasi pribadi) 

2. Apel Varietas Romebeauty  

Apel varietas Romebeauty begitu memasyarakat di Indonesia, termasuk 

jenis dari apel Malang. Buahnya berwarna hijau merah. Warna merah ini hanya 

terdapat pada bagian yang terkena sinar matahari, sedangkan warna hijau terdapat 

pada bagian yang tidak terkena sinar matahari seperti tampak pada Gambar 2. 

Kulitnya berpori kasar dan agak tebal. Ukuran buahnya dapat mencapai 300 g. 

Daging buah berwarna kekuningan dan bertekstur agak keras. Rasanya segar, 

manis-asam. Bentuk buah bulat hingga jorong. Romebeauty memiliki rasa yang 

lebih masam dibanding dengan jenis apel lainnya. Keunggulan apel Romebeauty 

mempunyai umur simpan yang lebih lama dibandingkan apel Anna dan apel 

Manalagi, juga tidak mudah memar jika terbentur. Apel ini diduga mempunyai 

kandungan antioksidan tinggi yang ditandai dengan adanya warna merah. Tanin 

merupakan antioksidan yang larut dalam air yang banyak terdapat pada buah apel 

dan β-karoten merupakan antioksidan yang larut dalam lemak berperan penting 

sebagai pigmen warna pada buah apel (Hapsari dan Teti, 2015). 
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Gambar 2. Apel Romebeauty (sumber: dokumentasi pribadi) 

 

3. Apel Varietas Anna  

Apel Anna memiliki kulit yang tipis dengan warna kuning semburat merah 

seperti tampak pada Gambar 3. Apel Anna memiliki kandungan air yang lebih 

banyak sehingga apel jenis ini memiliki tekstur yang lebih lunak dibandingkan 

dengan jenis apel lainnya seperti Manalagi dan Romebeauty. Apel Anna 

mempunyai rasa asam manis dengan kandungan asamnya paling tinggi. Buah apel 

yang baru dipetik memiliki rasa yang masam namun aroma yang dimiliki kurang 

tajam (Aprilia dan Wahono, 2014)  

 
Gambar 3. Apel Anna (sumber: dokumentasi pribadi) 

2.3 Pigmen dari Mawar 

 Pigmen antosianin adalah merupakan pigmen yang amat potensial karena 

tersebar luas ditemukan pada bahan alami, dan bersifat larut air. Secara kimia 

sendiri antosianin merupakan turunan struktur aromatik tunggal, yaitu sianidin 

dan semuanya terbentuk dari pigmen sianidin dengan penambahan atau 

pengurangan gugus hidroksil, metilasi dan glikosilasi. Antosianin termasuk 
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pigmen larut air yang secara alami, terakumulasi pada sel epidermis buah-buahan, 

akar, dan daun. Antosianin terdapat pada sejumlah besar buah-buahan seperti : 

anggur, strawberri, cherri, ubi jalar, serta pada sayuran seperti kol merah dan 

bayam merah (Harborne, 2005). Dapat menyumbangkan warna oranye, merah 

muda, merah, ungu.  

 Mahkota bunga mawar lokal Batu diketahui mengandung pigmen 

antosianin  nidinglikosida jenis dari kelompok Sianidin (Saati, 2016a), serta 

Malvidinglikosida (Saati et al., 2011) dan berkhasiat sebagai obat alami. Pigmen 

antosianin terdapat dalam bentuk aglikon sebagai antosianidin dan glikon sebagai 

gula yang diikat secara glikosidik. Bersifat stabil pada pH asam, yaitu sekitar 1 - 

4, dan menampakkan warna oranye, merah muda, merah, ungu hingga biru (Li, 

2009). Penggunaan pigmen antosianin tersebut masih terbatas pada beberapa 

produk makanan, seperti produk minuman dengan penambahan 2 - 4% pigmen 

(sari buah, juice dan susu) (Saati et al., 2011). Pada kondisi asam, antosianin akan 

lebih stabil dibandingkan dengan pada kondisi basa atau netral. Antosianin juga 

tergolong senyawa flavonoid yang memiliki fungsi sebagai antioksidan alami. 

Selain itu, antosianin mampu menghentikan reaksi radikal bebas dengan 

menyumbangkan hidrogen atau elektron pada radikal bebas dan menstabilkannya 

(Subodro, 2012) 

 Pigmen antosianin yang terdapat pada bunga mawar merah memiliki sifat 

sinergis dengan asam sitrat yang akan berfungsi sebagai antioksidan (Saati dkk., 

2011). Pigmen antosianin lebih stabil pada suasana pH asam yaitu pada kisaran  

pH 1 - 5, maka  dalam  penelitian  ini  aplikasi pigmen  dicobakan  pada  beberapa  

industri yang berada pada kisaran pH tersebut. Hasil pengamatan menunjukkan 
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bahwa beberapa produk  industri  yang  dipilih mempunyai nilai  pH  yang masuk  

dalam  kisaran  nilai pH  bersifat  stabil  (Saati, 2016a)  

 Tahap pembuatan pigmen, diawali dengan melakukan ekstraksi pigmen 

bunga mawar dengan menimbang mahkota bunga mawar sebanyak 45 g dan 

dimasukkan ke dalam blender dan ditambahkan pelarut yaitu aquades 95 mL, dan 

asam sitrat 5 g. Hancuran disimpan pada lemari pendingin selama 30 menit, suhu 

10 - 12º C supaya pigmen antosianin yang terekstrak lebih maksimal. Lalu 

memisahkan filtrat dan ampas mawar dengan penyaringan menggunakan kain 

saring dan pemerasan. Disaring menggunakan penyaringan vakum (kertas 

Whatman 41) dan ditambahkan 1 – 2% petroleum eter untuk dipisahkan senyawa 

non antosianin.  Bentuk produk pigmen dapat berupa pigmen pekat (konsentrat) 

dan pigmen bubuk. Pigmen pekat yaitu memproses filtrat pigmen hasil 

penyaringan (filtrasi) ekstrak pigmen untuk kemudian dipekatkan menggunakan 

rotary evaporator vacuum pada suhu 40 - 50o C  

 Metode untuk mengisolasi senyawa antosianin, yang biasa digunakan 

adalah mengekstraksi jaringan segar dengan cara maserasi dalam alkohol yang 

mempunyai titik didih yang rendah dan mengandung asam. Pelarut organik yang 

biasa digunakan adalah metanol. Hal ini karena metanol merupakan senyawa yang 

polar sehingga pigmen antosianin dapat mudah larut sehingga memudahkan dalam 

pemekatan ekstrak. Antosianin merupakan senyawa yang tidak stabil di dalam 

larutan netral atau basa sehingga ekstraksi dilakukan pada kondisi asam. Jadi 

penambahan asam dalam metanol dimaksudkan untuk menjaga agar kondisi 

media asam (Arisandi, 2001). 
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Gambar 4. Struktur Kimia Dasar Pigmen Antosianin (Sumber : Seafast IPB, 2013) 

 Subsitusi beberapa gugus kimia pada rangka antosianin dapat 

mempengaruhi warna yang diekspresikan oleh antosianin dan kestabilannya. 

Penambahan gugus glikosida atau peningkatan jumlah gugus hidroksi bebas pada 

cincin A menyebabkan warna cenderung biru dan relatif tidak stabil. Sebaliknya 

penambahan jumlah gugus metoksi atau metilasi akan menyebabkan warna 

cenderung merah dan relatif stabil. 

2.4 Pigmen dari Bit 

Pigmen merah pada bit merupakan senyawa bernitrogen yang 

mengandung betasianin (840 - 900 mg/kg), betanin (300 - 600 mg/kg), yang 

memiliki aktivitas antioksidan tinggi dan bersifat larut air, akan tetapi senyawa ini 

rentan mengalami degradasi akibat pengaruh pH, cahaya, udara, dan stabil pada 

suhu rendah (< 14º C), kondisi yang gelap dan pada rentang pH 5,6 (Anam dkk., 

2013). Senyawa betalain pada bit berbeda dengan pigmen antosianin pada 

tanaman lain karena pigmen ini juga mengandung senyawa nitrogen yang 

memiliki efek positif terhadap aktivitas radikal bebas (Winanti, 2013).  
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Kestabilan pigmen pada bit merah yang berperan sebagai komponen 

bioaktif dipengaruhi oleh nilai pH. Pigmen di dalam bit merah lebih stabil pada 

kondisi asam rendah, yaitu pH 4,5. Penurunan pH akan menyebabkan perubahan 

pigmen merah menjadi warna ungu, sedangkan kenaikan pH menyebabkan 

perubahan menjadi kuning kecokelatan. Pigmen betalain dapat dijadikan sebagai 

alternatif pewarna antosianin yang terkandung pada jenis buah lain karena 

stabilitas dan resistensi betalain terhadap pengaruh pH dan suhu lebih baik 

terutama pada pH asam rendah. Degradasi betalain dapat berlangsung selama 

proses ekstraksi yang umumnya dipengaruhi enzim dan suhu panas yang 

berlebihan selama proses pengolahan sehingga aplikasi bit sebagai pewarna 

produk membutuhkan penanganan yang sesuai untuk mempertahankan kualitas 

fisikokimia maupun sensori produk. Penggunaan pelarut air dalam proses 

pemekatan dengan panas dapat mengakibatkan kerusakan karena titik didih air 

cukup tinggi (100o C) sedangkan stabilitas betasianin semakin menurun pada 

pemanasan suhu 70 dan 80o C. Menurut Ahmad et al., (2015) isolasi betalain pada 

buah bit banyak dilakukan menggunakan pelarut etanol. Proses ekstraksi buah bit 

dengan menggunakan pelarut etanol bertujuan untuk memisahkan komponen zat 

aktif dari bahan segar dengan menggunakan pelarut etanol. Etanol merupakan 

pelarut yang bersifat polar dan mudah larut dalam air. Etanol memiliki titik didih 

yang rendah dan dapat memaserasi bahan secara maksimal. 
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Gambar 5. Struktur Pigmen Betalain (Sumber : Chemieunterricht, 2009) 

2.5 Bahan Penyusun Permen Jelly 

1. Gula 

Sukrosa (gula pasir) merupakan senyawa kimia yang termasuk golongan 

karbohidrat, memiliki rasa manis, berwarna putih, bersifat anhydrous, dan larut 

dalam air. Sukrosa adalah komponen utama permen yang berguna selain sebagai 

pemanis, juga sebagai sumber padatan. Konsentrasi sukrosa dalam formula harus 

diatur secara tepat. Konsentrasi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan terjadinya 

kristalisasi yang terlalu rendah (<75 %) dapat menyebabkan pertumbuhan kapang 

dan khamir (Ramadhan, 2012). Sukrosa atau sering disebut dengan gula pasir 

merupakan salah satu bahan yang ditambahkan pada proses pembuatan permen 

jelly. Penambahan sukrosa pada pembuatan permen jelly ini memiliki fungsi 

untuk memberikan rasa manis,dan dapat pula sebagai pengawet, yaitu dalam 

konsentrasi tinggi menghambat pertumbuhan mikroorganisme dengan cara 

menurunkan aktivitas air dari bahan pangan. Menurut Rahmi dkk (2012) 

penggunaan sukrosa sebaiknya berkisar pada 60 (b/v) dan diimbangi dengan 
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adanya penambahan fruktosa sehingga terjadi peningkatan gula reduksi pada 

permen jelly. 

2. Gelatin 

Gelatin adalah protein yang berasal dari hidrolisis kolagen yang berasal 

dari jaringan ikat dan tulang vertebrata karena bentuknya seperti gel dan dapat 

digunakan sebagai stabilizer, gelatin umumnya digunakan sebagai bahan pengikat 

dalam berbagai macam produk makanan seperti marshmallow, permen dan 

daging. Gelatin tidak larut dalam air dingin, tetapi hanya akan mengembang. 

Perendaman dalam air dingin menjadikan gelatin lunak dan berangsur-angsur 

menyerap air 5 sampai 10 kali bobot air. Gelatin larut dalam air panas. Setelah 

pendinginan sampai 35 - 40° C, gelatin akan membentuk gel. Pada suhu 40°C 

akan berbentuk sol (Singh et al., 2002). Menurut Nurismanto dkk (2015) 

penambahan gelatin pada permen jelly harus ditambahkan juga dengan gelling 

agent lain guna menciptakan permen jelly dengan tekstur kokoh. Penambahan 

gelatin dan karagenan yang terbaik ialah pada rasio karagenan dan gelatin 4 : 13 

sedngkan pada penelitian Ramadhan (2012) penambahan gelatin dengan kisaran 

22% (b/v) dapat menciptakan tekstur kenyal dan tidak mudah runtuh. 

3. Air 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 

416/MENKES/PER/IX/1990 dijelaskan bahwa air adalah air minum, air bersih, 

air kolam dan air pemandian umum. Air minum adalah air yang kualitasnya 

memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum sedangkan air bersih 

adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya membuhi 

syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Pada dasarnya air 
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dikatakan bersih apabila telah memenuhi 3 persyaratan yaitu sebagai berikut: (a) 

Syarat fisik, artinya air tersebut harus tidak berwarna (jernih), tidak berbau, tidak 

berasa, tidak keruh, mempunyai suhu di bawah udara setempat (segar); (b) Syarat-

syarat bakteri, setelah melalui pemeriksaan, maka sekurang-kurangnya dalam 

90% dari jumlah contoh air yang dikumpulkan tidak terdapat bakteri golongan 

coli; (c) Syarat-syarat kimia, air tidak mengandung racun atau zat-zat mineral 

dalam jumlah terlalu banyak dan tidak boleh mengandung zat kimia yang 

dipergunakan dalam pengolahan dengan jumlah yang terlalu besar (Suhartini, 

2008). 

2.6 Proses Pembuatan Permen Jelly 

 Pembuatan permen jelly meliputi pengambilan sari buah 50% dari berat 

bahan keseluruhan dan dimasukkan ke dalam beaker glass. Ditambahkan sukrosa 

dan HFS, sirup glukosa dan asam sitrat ke dalam beaker glass yang telah berisi 

sari buah masing-masing sesuai perlakuan yaitu 70, 75, 80 dan 85% untuk sukrosa 

10, 15, 20 dan 25% serta 5% untuk HFS (High Fructoce Syrup) dan 10% untuk 

sirup glukosa dan asam sitrat secukupnya. Larutan selanjutnya dipanaskan pada 

suhu 90 - 100o C sampai semua tercampur homogen dan sebagian air menguap. 

Kemudian ditambahkan pektin sesuai perlakuan dan dilanjutkan pemanasan 

sampai larutan mengental dan membentuk benang tipis yang tidak terputus. 

Selanjutnya larutan permen dituang ke dalam cetakan. Permen yang telah dicetak 

didinginkan pada suhu ruang selama 1 jam. Selanjutnya permen yang telah 

mengeras disimpan selama 24 jam dalam lemari pendingin. Setelah dikeluarkan 

dari lemari pendingin permen dibiarkan pada suhu ruang selama 1 jam untuk 
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menetralkan suhu. Permen dikeluarkan dari cetakan dan ditaburin dengan tepung 

tapioka dan tepung gula (Zulfaini, 2004).  

Menurut Padmaningrum (2010) tahapan pembuatan permen jelly yaitu : 

1) Persiapan Bahan 

 Persiapan bahan meliputi: menentukan jenis bahan, dan memilih bahan 

berdasarkan kriteria yang benar. Buah yang digunakan berwarna kuning dan 

matang serta tidak rusak kemudian diekstrak sampai memiliki kadar vitamin C 

ataupun antioksidan yang tinggi. Pengenyal yang digunakan adalah gelatin, 

karagenan, dan agar-agar. Gula yang digunakan adalah gula pasir yang berkristal 

dan air yang digunakan yaitu air yang sehat. Gula tepung yang digunakan adalah 

yang halus dan berwarna putih. 

2) Pemasakan Permen Jelly 

 Campuran ekstrak buah kemudian ditambahkan gula pasir, garam, pektin 

dan asam sitrat sesuai dengan formulasi dan dipanaskan pada suhu 50° C agar 

vitamin C dan antioksidannya tidak rusak dan diaduk secara berkala agar adonan 

tercampur. 

3) Penuangan 

 Adonan permen yang sudah membentuk gel, dituangkan ke dalam loyang 

atau cetakan selama 15 - 30 menit dalam suhu ruangan. 

4) Pendinginan  

 Pendinginan pada suhu ruang (25 - 27° C) selama kurang lebih sehari dan 

didinginkan dalam almari es dengan suhu 0 - 4° C selama 12 jam. 
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5) Pelapisan dengan Gula Tepung 

 Pelapisan ini bertujuan untuk menghilangkan sifat lengket pada permen 

jelly dan dilakukan dengan cara melapisi permen jelly dengan gula tepung hingga 

merata. 

6) Pengemasan  

 Permen jelly yang sudah dicetak dan dilapisi dengan gula tepung, dikemas 

dalam plastik dan ditutup rapat atau dipres supaya tidak ada udara yang masuk, 

baru disimpan dalam wadah atau stoples yang rapat. 

 Proses pembuatan permen jelly pepaya diawali dengan mencampur bubur 

pepaya, sukrosa dan bubur nanaskemudian dipanaskan. Setelah suhu adonan 

mencapai ± 60º C, karagenan dimasukkan ke dalam adonan dan diaduk hingga 

homogen. Pemanasan dilanjutkan sampai suhu adonan mencapai 80º C. Pada 

proses ini, sukrosa dimasukkan ke dalam adonan dan diaduk hingga homogen. 

Proses memasak dinyatakan selesai jika suhu adonan mencapai 80º C. Adonan 

segera diangkat dan dicetak pada loyang. Adonan didiamkan sampai dingin dan 

sedikit mengeras pada suhu ruang kemudian disimpan dalam freezer selama 1 

hari. Adonan yang telah mengeras dipotong - potong menjadi ukuran yang lebih 

kecil (ukuran permen jelly pepaya) sebelum dikeringkan dalam oven yang 

bersuhu 80o C selama kurang lebih 6 jam.Permen jelly pepaya yang sudah kering 

didinginkan dan dilumuri dengan gula putih bubuk (Atmini, 2010). 

 


