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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Teh merupakan salah satu produk komoditas perkebunan yang sering 

dikonsumsi oleh masyarakat sehari-hari. Pada tahun 2015, Kementerian Pertanian 

menyatakan rata-rata pertumbuhan produksi teh selama tahun 2012-2016 naik 

sebesar 1,46 % per tahun. Di Indonesia produksi teh mencapai 155 ribu ton pada 

tahun 2015, sedangkan tahun 2016 diperkirakan produksi teh naik 0,06 % (hasil 

estimasi Ditjenbun) terhadap tahun 2015. Pengolahan teh di Indonesia dibedakan 

menjadi 4 jenis yaitu teh putih, teh hijau, teh oolong dan teh hitam. Teh hitam 

merupakan jenis teh yang jumlahnya paling banyak diproduksi dan dikonsumsi 

oleh masyarakat. Rasa dan aroma teh hitam yang tidak terlalu sepat dari jenis teh 

lainnya yang disebabkan oleh proses fermentasi sehingga menghasilkan theaflavin 

dan thearubigin yang menjadikan teh hitam lebih khas. Produk olahan teh hitam 

di pasaran masih terbatas, seperti teh hitam seduh, teh hitam celup dan minuman 

ekstrak teh sehingga diperlukan inovasi produk teh. 

Jelly drink merupakan salah satu jenis minuman praktis yang disukai berbagai 

macam kalangan masyarakat karena rasanya yang manis. Minuman ini berbentuk 

gel yang menghasilkan tekstur yang mudah dihisap saat mengkonsumsinya. Di 

pasaran produk minuman ini biasanya ditambahkan dengan  berbagai macam 

bahan tambahan makanan seperti perasa, pewarna dan pengawet untuk 

meningkatkan kualitasnya sedangkan bahan tambahan tersebut apabila 

dikonsumsi secara terus menerus akan merugikan bagi kesehatan tubuh. Tingkat 

penjualan jelly drink meningkat sebanyak 20 % per tahun. Hal ini dapat 

dikarenakan cara mengkonsumsi minuman ini praktis dan kandungan serat yang 
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terdapat dalam jelly drink tidak hanya dapat melepaskan dahaga tetapi dapat 

menunda lapar. 

Dalam pembuatan jelly drink, gel yang terbentuk akan sangat mempengaruhi 

mutu yang dihasilkan. Gel tersebut berbeda dari produk jelly biasanya, jelly drink 

memiliki karakteristik lebih lunak dan teksturnya tidak kokoh tetapi tidak mudah 

hancur. Saat dalam mulut masih dapat dirasakan tesktur gelnya. Pembentukan gel 

ini dipengaruhi oleh adanya senyawa hidrokoloid. Senyawa hidrokoloid adalah 

suatu polimer larut dalam air, mampu membentuk koloid dan mampu 

mengentalkan larutan atau membentuk gel dari larutan tersebut. Karagenan 

merupakan senyawa hidrokoloid yang terdiri dari polisakarida rantai panjang yang 

diekstraksi dari rumput laut, seperti Eucheuma sp., Chondrus sp., Hypnea sp., dan 

Girgartina sp. Konsentrasi karagenan yang dapat digunakan pada pembuatan jelly 

drink dengan pH 3 sampai pH 5 sebesar 0,3%. Penggunaan karagenan biasanya 

ditambahkan pada konsentrasi terendah 0,1 % dan tertinggi 3 % tergantung 

produk yang ingin diproduksi. 

Salah satu cara untuk mengurangi penggunaan perasa, pewarna dan pengawet 

sintesis yang ditambahkan pada jelly drink yaitu dengan melakukan inovasi 

produk dengan bahan-bahan alami salah satunya yaitu teh hitam. Senyawa-

senyawa yang terbentuk pada proses fermentasi teh hitam akan menghasilkan 

warna, rasa dan aroma jelly drink yang khas. Gel yang terbentuk pada produk jelly 

drink dipengaruhi oleh konsentrasi karagenan yang ditambahkan sehingga perlu 

adanya penelitian tentang formulasi penambahan konsentrasi teh hitam dan 

konsentrasi karagenan yang dapat menghasilkan mutu jelly drink yang dapat 

diterima oleh konsumen. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian tersebut rumusan masalah dari penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh formulasi penambahan konsentrasi teh hitam dan 

konsentrasi karagenan terhadap mutu jelly drink ? 

2. Manakah perlakuan terbaik antara formulasi penambahan teh hitam dan 

konsentrasi karagenan terhadap mutu jelly drink ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penelitian tersebut adapun tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui pengaruh antara formulasi penambahan konsentrasi teh hitam dan 

konsentrasi karagenan terhadap mutu jelly drink. 

2. Menentukan perlakuan yang terbaik antara formulasi penambahan konsentrasi 

teh hitam dan konsentrasi karagenan terhadap mutu jelly drink. 

1.4 Hipotesa 

Berdasarkan penelitian tersebut adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu : 

1. Ada pengaruh formulasi penambahan konsentrasi teh hitam dan konsentrasi 

karagenan terhadap mutu jelly drink. 

2. Ada perlakuan terbaik antara formulasi penambahan konsentrasi teh hitam dan 

konsentrasi karagenan terhadap mutu jelly drink. 

 

 

 




