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PEMANFAATAN KULIT SEMANGKA (Citrullus lanatus) SEBAGAI
BAHAN DASAR PEMBUATAN PERMEN JELLY
AL HAYYU KHADIJAH IZDIHAR FISABILILLAH
XII IPA 1
161710091
ABSTRAK
Kulit semangka kaya akan vitamin A, B6 dan C, plus potassium,
magnesium dan seng.Semua vitamin dan mineral ini akan membuat
tubuh kita bekerja lebih baik dan memiliki lebih banyak energi.Tapi
bukan itu saja, karena kulit semangka juga memiliki lycopene yang
merupakan antioksidan kuat yang sangat efektif untuk melindungi kita
dari berbagai penyakit. Kulit semangka juga kaya akan citrulline, asam
amino esensial untuk kesehatan otot. Begitu banyak manfaat dari kulit
semangka, sehingga banyak yang mengklaim bahwa 95% nilai gizi
semangka justru ada di kulit.Penelitian ini bertujuan mengetahui
apakah kulit semangka dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar
pembuatan permen jelly.
Penelitian ini dilakukan melalui metode eksperimental deskriptif
menggunakan bahan dasar kulit semangka, analisis hasil penelitian
dilakukan dengan cara uji organoleptik terhadap 20 responden. Yang
menjadi daya ukur dalam menentukan kualitas dalam karakteristik
permen jelly adalah tekstur,aroma,rasa dan warna.
Jika hasil uji organoleptik diperoleh tidak kurang dari 50 responden
menyatakan suka,maka dikatakan bahwa permen jelly kulit semangka
yang dibuat enak dan layak konsumsi. Berdasarkan hasil penelitian ini
,menyatakan bahwa 100% responden menyukai permen jelly sehingga
dapat disimpulkan bahwa kulit semangka dapat dimanfaatkan sebagai
bahan dasar pembuatan permen jelly.

ix

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan hasil
alamnya.Salah satunya adalah buah semangka. Buah yang
memiliki nama latin (Citrullus lanatus) ini merupakan buah yang
banyak diminati oleh kalangan rakyat indonesia.Dan juga buah ini
dapat dengan mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia.
Semangka merupakan tanaman merambat yang berasal dari
daerah setengah gurun di Afrika bagian selatan. Tanaman ini masih
sekerabat dengan labu-labuan (cucurbitaceae),melon (cucumis
melo), dan ketimun (cucumis sativus). Semangka biasa dipanen
buahnya untuk dimakan segar atau dibuat jus. Biji semangka yang
dikeringkan dan disangrai juga dapat dimakan isinya (kotiledon)
sebagai kuaci.
Namun sejauh ini orang orang hanya mengonsumsi daging
buah dan memanfaatkan biji buahnya saja serta membuang
kulitnya. Tanpa diketahui kalau ternyata kulit buah semangka
memiliki kandungan manfaat yang banyak bagi kesehatan.
Sebenarnya, negara-negara di Asia Selatan dan Amerika Serikat
memasukkan kulit semangka ini di dalam salad karena banyak
manfaat kesehatan yang akan didapat saat mengonsumsinya.
Kulit semangka kaya akan vitamin A, B6 dan C, plus
potassium, magnesium dan seng.Semua vitamin dan mineral ini
akan membuat tubuh kita bekerja lebih baik dan memiliki lebih
banyak energi.Tapi bukan itu saja, karena kulit semangka juga
memiliki lycopene yang merupakan antioksidan kuat yang sangat
efektif untuk melindungi kita dari berbagai penyakit. Kulit semangka
juga kaya akan citrulline, asam amino esensial untuk kesehatan
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otot.Begitu banyak manfaat dari kulit semangka, sehingga banyak
yang mengklaim bahwa 95% nilai gizi semangka justru ada di kulit.
Lalu bagaimana cara memanfaatkan limbah kulit semangka
menjadi olahan yang dapat dikonsumsi.Kebanyakan orang tidak
mengetahui

cara

mengolah

kulit

semangka

dan

hanya

membuangnya menjadi limbah yang ternyata memiliki manfaat
yang besar. Untuk itu salah satu solusi yang dapat ditempuh
dengan mengubah bentuk limbah kulit semangka menjadi sebuah
makanan yang lebih ringan dan lebih menarik seperti permen jelly.

B. Rumusan Masalah :
Karena

banyaknya

manfaat

yang

terdapat

dalam

kulit

semangka untuk memudahkan dan mengarahkan dalam penelitian,
maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :
Bagaimana cara mengolah limbah kulit semangka menjadi permen
jelly?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:
1.Tujuan umum :
a) Memanfaatkan limbah kulit semangka menjadi bahan dasar
pembuatan permen jelly.
2.Tujuan khusus :
a) Untuk mengetahui apakah kulit semangka dapat dibuat
menjadi permen jelly.
b) Untuk mengetahui kandungan dan manfaat yang terdapat
dalam kulit semangka .
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D. Manfaat Penelitian :
Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu:
1. Memanfaatkan limbah kulit semangka menjadi bahan dasar
pembuatan permen jelly
2. Memberikan

informasi

kepada

masyarakat

tentang

kulit

semangka yang masih memiliki manfaat bagi kesehatan
manusia.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS
A. Kajian Pustaka
1. Semangka
Secara umum, klasifikasi ilmiah semangka adalah :
Kingdom

: Plantae

Divisi

: Magnoliophyta

Kelas

: Magnoliopsida

Subkelas

: Dilleniidae

Ordo

: Vioales

Famili

: Cucurbitaceae

Genus

: Citrullus

Spesies

: Citrullus lanatus

Tanaman semangka (Citrullus lanatus) adalah tanaman yang
berasal dari Afrika.Gurun pasir Kalahari merupakan lahan pusat
penyebarannya. Bila sedang musimnya buah semangka akan
berlimpah ruah.Semua binatang, mulai dari tikus dan binatang buas
menyukainya.Bersama pedagang dan para pelayar, tanaman ini
bermigrasi ke benua amerika dan di belahan bumi seperti
Jepang,Amerika.
Semangka merupakan buah yang banyak ditemui di wilayah
tropis.Tanaman semangka merupakan tanaman yang dapat
meberikan keuntungan yang besar. Berdasarkan penelitian, yang
telah di teliti oleh Research Organizations Fruits, buah semangka
memiliki kandungan air sebesar 92%, dan memiliki vitamin B5, C,
beta karoten dan asam folat yang tinggi. Sedangkan kandungan
B1,2,3 dan 6 hanya dalam

jumlah kecil. Karena mengandung

vitamin B, C dan beta karoten, jus semangka dapat membantu
meredakan peradangan dalam tubuh. Nilai gizi buahnya termasuk
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rendah,hanya

mengandung

7%

Karbohidrat

dalam

bentuk

gula.Kandungan vitamin juga rendah,meskipun demikian buah ini
banyak penggemarnya.Warna daging buah yang merah atau
kuning serta konsistensinya yang remah,berair banyak,serta
merangsang selera untuk mencicipnya. Bijinya bisa digunakan
untuk membuat kuaci yang enak gurih dan asin.
2. Kulit Semangka
Kulit adalah pembalut paling luar (manusia, binatang)
pembalut biji, buah,kayu dan sebagainya. Warna kulit buah
semangka dibedakan menjadi kulit buah yang bergaris dan tidak
bergaris. Kulit buah yang tidak bergaris, kemungkinan berwarna
hijau, hijau tua, atau kuning. Varietas kulit buah tidak bergaris ini
semakin tidak populer, bahkan mungkin akan hilang. Berdasarkan
kulitnya, semangka

juga dapat dibedakan menjadi semangka

berkulit tebal dan semangka berkulit tipis. Varietas buah berkulit
tebal relatif tahan lama sehingga cocok untuk perdagangan jarak
jauh (Kalie, 1993:14).
Kulit semangka merupakan lapisan putih dekat kulit luar
(Citrullus lanatus) yang sering dibuang ketika bagian merahnya
telah habis dimakan. Kulit semangka memiliki ketebalan 1,5-2,0 cm
selalu menjadi sampah. Bagian kulit buah semangka yang beratnya
hampir 36% dapat diolah menjadi suatu produk agar tetap dapat
dikonsumsi dan dimanfaatkan,salah satunya diolah menjadi jelly
(Pita, 2007).
Pemanfaatan kulit semangka belum dikenal luas oleh
masyarakat. Kulit semangka merupakan sumber pektin yang
potensial, karena sebagaimana jaringan lunak tanaman lain kulit
semangka tersusun atas 21,03% senyawa pektin (Sutrisna, 1998).
Oleh karena itu kulit semangka sangat baik untuk dimanfaatkan
dan dikembangkan di Indonesia sebagai sumber pangan baru.
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Pektin adalah golongan substansi yang terdapat dalam sari
buah yang membentuk larutan koloidal dalam air dan berasal dari
perubahan protopektin selama proses pemasakan buah. Pada
kondisi yang sesuai serta dengan penambahan gula dan asam,
pektin dapat membentuk gel. Dalam substrat buah-buahan yang
bersifat asam, pektin merupakan koloidal yang bermuatan negatif.
Pektin akan menggumpal dan membentuk serabut halus yang
mampu menahan cairan, berdasarkan sifat inilah pektin dapat
dimanfaatkan dalam pembuatan permen jelly (Desrosier, 1969).
Di bawah ini merupakan tabel kandungan kimia yang
terdapat dalam 100 gram kulit semangka :
Tabel 2.1 : kandungan kimia kulit semangka /100 gram :
Kandungan zat :

Jumlah :

Air (g)

94,00

Energi (kal)

18,00

Protein (g)

1,60

Lemak (g)

0,10

Karbohidrat (g)

3,20

Abu (g)

0,70

Serat (g)

0,60

Kalsium (mg)

31,00

Fosfor (mg)

11,00

Zat besi (mg)

0,50

Natrium (mg)

1,00

Kalium (mg)

82,00

Mangan (mg)

0,038

Magnesium (mg)

10

Riboflavin (mg)

0,03

Thiamin (mg)

0,03

Niacin (mg)

0,60
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Kandungan dan manfaat kulit semangka :
1. Mengandung berbagai vitamin yaitu vitamin C, B6,A ,plus
potassium, magnesium dan seng
Satu porsi bagian putih semangka, kurang lebih 50-70
gram, mengandung vitamin C yang mampu memenuhi 2 persen
kebutuhan vitamin C harian tubuh. Selain itu terdapat pula
kandungan vitamin B6 dan A. Kandungan vitamin pada bagian
putih semangka ini sangat baik untuk kesehatan kulit, imunitas
dan kesehatan sistem saraf.

2. Mengandung Likopen
Likopen merupakan fitonutrien yang dapat mencegah kanker
serviks, esofagus dan kanker di bagian pencernaan.Likopen juga
merupakan

antioksidan

kuat

yang

sangat

efektif

untuk

melindungi kita dari berbagai penyakit.

3. Mengandung sitrulin
Kulit semangka mengandung zat sitrulin dengan jumlah
sebesar 60% dibandingkan dagingnya. Zat ini ditemukan pada
semua jenis buah semangka namun yang paling tinggi
kandungannya adalah jenis semangka kuning. Zat sitrulin akan
bereaksi dengan enzim tubuh ketika dikonsumsi, lalu diubah
menjadi arginin yang merupakan asam amino non esensial yang
berkhasiat bagi jantung,sistem peredaran darah dan kekebalan
tubuh.
Zat sitrulin mencapai 60% atau 24,4 mg/g berat kering dari
kulit semangka, merupakan asam amino non esensial dengan
ikatan

karbon

asimetris

yang

berperan

penting

dalam

metabolisme regulasi NO dan molekul bioaktif yang penting
dalam berbagai kondisi baik fisiologis maupun patologis. Sitrulin
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merupakan asam amino larut air dalam pelarut, hasil dari
metabolisme glutamin yang berperan dalam sintesis de novo
arginin pada mamalia (Curis, et al., 2005).
Sitrulin merupakan asam amino esensial untuk kesehatan
otot. Sitrulin juga dapat membantu penurunan berat badan
Studi telah menunjukkan bahwa orang yang mengkonsumsi
Sitrulin alami kehilangan berat 30 persen lebih banyak daripada
mereka yang tidak.
Manfaat lain dari Sitrulin adalah mengurangi kecemasan. Zat
ini juga memiliki sifat diuretik dan menghilangkan kelebihan
cairan dalam tubuh kita.

4. Mengandung cairan dan serat
Sama seperti buah semangka, kandungan cairan pada
bagian putih semangka juga tinggi dan mengandung serat. serat
yang ditemukan di kulit semangka dapat membantu seseorang
merasa kenyang lebih lama.

5. Mengandung vitamin B3,B7,B9,dan E
Kurangnya vitamin akan menyebabkan rambut menjadi
rontok dan tidak ternutrisi. Kulit semangka kaya akan vitamin C,
E, B3, B6, B7 dan B9 yang bermanfaat untuk mencegah
terjadinya kerontokan rambut.

3. Permen Jelly
Permen jelly

merupakan suatu produk olahan bertekstur

lunak yang diproses sedemikian rupa dan biasanya dicampur
dengan

lemak,

gelatin,

emulsifier,

dan

lain-lain.

Sehingga

dihasilkan produk yang cukup keras untuk dibentuk namun cukup
lunak untuk dikunyah dalam mulut. Sehingga setelah adonan
masak dapat langsung dibentuk dan dikemas dengan atau tanpa
perlakuan aging (SNI, 2008).
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Menurut Buckle (1987) dalam Ismayanti (2004), permen jelly
merupakan permen lunak yang dibuat dari sari buah dan bahan
pembentuk gel dimana permen ini memiliki penampakan yang
jernih dan transparan serta memiliki tekstur dan kekenyalan
tertentu. Permen jelly merupakan salah satu permen yang disukai
kalangan anak-anak dan remaja. Makanan ini dapat dibuat dari sari
buah, seperti halnya buah nanas.

Suprapti (2005) menuliskan bahwa menurut Baker (1948)
gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis tetapi berperan juga
dalam pembentukan tekstur gel. Tekstur gel dapat terbentuk jika
konsentrasi gula di dalam adonan sudah mencapai 62%-65%.
Selama pemanasan adonan, kadar air semakin lama akan semakin
turun sehingga kadar gula akan semakin tinggi. Bila kadar gula
dalam adonan sudah mencapai 65%-67,5%, akan terbentuk tekstur
gel. Dosis penggunaan gula adalah 50% dari bobot adonan.
Sedangkan karagenan berfungsi sebagai stabilisator (pengatur
keseimbangan), thickener (bahan pengental), pembentuk tekstur
dan pembentuk gel dalam industri pengolahan makanan (Winarno,
1996). Menurut Buckle et. al.(1987), karaginan akan menghasilkan
gel yang kuat. Sehingga gabungan kedua bahan ini dapat
menghasilkan tekstur gel yang kenyal dan baik pada permen jelly
(Hasnarti, 2012).

Pembuatan permen jeli meliputi pembuatan campuran gula
yang dimasak dengan kandungan padatan yang diperlukan dan
penambahan bahan pembentuk gel dengan cita-rasa dan warna
dan akhirnya pencetakan produk cokelat milk, ice cream, infat
formula, jelly, dan sebagainya (Ariyadi, 2004). Karaginan diberi
nama berdasarkan persentase kandungan ester sulfatnya, yaitu
kappa (25-30%), iota (28-35%), dan lambda (32-39%).
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Larut dalam air panas 70oC, air dingin, susu, dan larutan
gula sehingga sering digunakan sebagai pengental atau penstabil
dalam berbagai produk minuman dan makanan (Poncomulyo,
2006).
4. Agar – Agar
Agar-agar merupakan istilah umum yang berkaitan dengan
gel. Agar-agar terdiri dari fraksi yang mengandung sulfat yaitu
agarosa dan yang tidak mengandung sulfat yaitu agaropektin.
Agarosa dapat membentuk gel sedangkan agaropektin tidak dapat
membentuk gel. Agar-agar bersifat anionik, dapat membentuk gel
yang jernih, liat yang tidak mantap pada perlakuan pembekuan
sampai pelelehan (Cahyadi, 2008). Agar-agar larut dalam air
mendidih dan padalarutan 1,5%, agar-agar dapat membentuk gel
pada suhu kurang lebih 37°C kemudian meleleh lagi pada suhu
antara 60-70°C yang mana tergantung adanyaelektrolit. Kekentalan
larutan agar-agar tergantung varietas sumber bahan mentah,musim
dan teknik pengolahan. Kekentalan mantap pada pH antara 4,59.Kebanyakan hidrokolid dapat berfungsi bersama-sama kecuali
dengan gelatinpada pH kurang dari 3 mengalami flokulasi
(Tranggono, 2009).
Agar-agar yang sebenarnya adalah karbohirat dengan berat
molekul tinggi yang mengisi dinding sel rumput laut. Agar-agar di
dalam air panas akan segera mengental dan membentuk gel. Agaragar merupakan salah satu hidrokoloid yang mudah dijumpai di
pasaran. Agar-agar berasal dari rumput laut merah dari kelas
Rhodophyceae dan memiliki polimer galaktosa (Rasyid, 2004).
Agar-agar memiliki fungsi sebagai zat pengental, pengemulsi,
penstabil

dan pensuspensi yang banyak digunakan di industri

makanan, minuman, farmasi, biologi dan lain- lain. Agar-agar saat
ini digunakan untuk keperluan laboratorium sebagai mediakultur
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mikroba, industri makanan dalam bentuk jelly, es krim, makanan
kaleng,permen manisan dan roti (Soraya, 2016)
Agar-agar digunakan dalam pembuatan permen jelly karena
memiliki salah satu sifat yaitu sebagai pembentuk gel. Jika dalam
konsentrasi agar-agar terlalu rendah, maka dapat menyebabkan
permen menjadi semakin lunak, teksturnya menjadi kenyal.
Sedangkan jika konsentrasi agar-agar terlalu tinggi, maka dapat
menyebabkan permen menjadi semakin keras, teksturnya menjadi
mudah patah dan tidak kenyal (Santoso, 2007).
B. Hipotesis
Dari kajian pustaka di atas, dapat dibuat hipotesis bahwa
kulit buah semangka dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar
pembuatan jelly.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian
Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah eksperimental
deskriptif dengan uji organoleptik terhadap permen jelly kulit
semangka yang dihasilkan

B. Definisi Operasional
Variabel Bebas : Buah semangka, Kulit Buah semangka.
Variabel terikat : Hasil uji organoleptik permen jelly kulit semangka.

C. Populasi dan Sampel
Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian dan sampel
adalah bagian dari populasi tersebut. Adapun populasi dan sampel
yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
Populasi : Semangka yang dijual di daerah Kompas,Tambun.
Sampel : 500 gr kulit semangka.

D. Instrumen dan Bahan Penelitian
Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah :
Alat – alat :
1. Blender
2. Panci
3. Saringan
4. Kompor
5. Pisau
6. Cetakan /loyang
7. Adukan
8. Sendok
9. Gelas belimbing
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Bahan – bahan :
1. 500 gram kulit semangka.
2. 400 ml air.
3. 230 gram gula pasir.
4. 7 gram bubuk agar agar.

E. Cara kerja penelitian :
Percobaan 1
1. 500gr kulit semangka disiapkan.
2. Cuci bersih kulit semangka.
3. Potong potong menjadi bagian kecil kemudian dihaluskan
dengan blender.
4. Setelah diblender, saring ampasnya dan ambil airnya
5. Air kulit semangka ditakar menggunakan 2 gelas belimbing atau
sekitar 400 ml.
6. 400 ml air kulit semangka dituang ke dalam panci.
7. Kemudian bubuk agar agar plain, 1 gelas belimbing gula pasir
dituang.
8. Aduk sampai tercampur
9. Lalu didihkan diatas kompor sampai mendidih.
10. Setelah mendidih,diangkat dan dituang kedalam loyang
11. Didiamkan dan ditunggu hingga mengeras. Setelah mengeras
dipotong menjadi kotak kotak seperti permen atau sesuai selera
12. Setelah itu,dijemur sekitar 3-5 hari hingga kadar airnya
berkurang dan gulanya keluar.
13. Setelah dirasa kering,permen jelly kering siap dihidangkan.
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Percobaan 2
1. 500gr kulit semangka disiapkan.
2. Dicuci bersih kulit semangka
3. Dipotong-potong menjadi bagian kecil kemudian dihaluskan
dengan blender.
4. Setelah diblender, disaring ampasnya dan diambil airnya
5. Air kulit semangka ditakar menggunakan 2 gelas belimbing atau
sekitar 400 ml.
6. Kemudian dituang bubuk agar agar hijau dan,1 bungkus vanili,
1,5 gelas belimbing gula dan 400 ml air kulit semangka.
7. Aduk sampai tercampur
8. Lalu didihkan diatas kompor sampai mendidih
9. Setelah mendidih,diangkat dan dituang kedalam loyang
10. Tunggu hingga mengeras. Setelah mengeras dipotong menjadi
kotak kotak seperti permen atau sesuai selera
11. Setelah itu,dijemur sekitar 3-5 hari hingga kadar airnya
berkurang dan gulanya keluar.
12. Setelah dirasa kering,permen jelly kering siap dihidangkan

F. Tempat dan Waktu
Percobaan 1 :
Tempat : Metland tambun D1/47
Waktu : Rabu, 12-15 september 2018

Percobaan 2 :
Tempat : Metland tambun D1/47
Waktu : Senin, 17-20 september 2018
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G. Analisis dan Hasil
Dari

data

yang

dihasilkan

kemudian

dilakukan

uji

organoleptik meliputi rasa,tekstur,bentuk,aroma dan warna. Jika
kulit semangka menghasilkan permen jelly kering, maka kulit
semangka dapat digunakan sebagai bahan alternatif pembuatan
permen jelly.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Tabel 4.1Hasil Uji Organoleptik Permen Jelly Kulit Semangka pada
percobaan 1 :
SAMPEL

1

Tekstur
2 3

4
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Aroma
2 3

1

4
✔
✔
✔
✔

1

Rasa
2 3

4
✔
✔

1

warna
2 3

responden 1
responden 2
responden 3
responden 4
responden 5
responden 6
responden 7
responden 8
responden 9
responden 10
Presentase
kurang suka

0%

0%

0%

0%

presentase suka

0%

20%

50%

70%

Presentase
sangat suka

100%

80%

50%

30%

Keterangan

✔
✔
✔
✔
✔
✔

: 1 = Tidak suka
2 = Kurang suka
3 = Suka
4 = Sangat suka
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✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

4
✔

✔
✔
✔
✔
✔
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Tabel 4.2 Hasil Uji Organoleptik Permen Jelly Kulit Semangka pada
percobaan 2 setelah ditambahkan vanili, pewarna dan gula :
SAMPEL

1

Tekstur
2 3

4
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

1

Aroma
2 3

4
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

1

Rasa
2 3

4
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

1

warna
2 3

responden 1
responden 2
responden 3
responden 4
responden 5
responden 6
responden 7
responden 8
responden 9
responden 10
Presentase
kurang suka

0%

0%

0%

0%

presentase suka

0%

0%

0%

0%

Presentase
sangat suka

100%

100%

100%

100%

Keterangan

: 1 = Tidak suka
2 = Kurang suka
3 = Suka
4 = Sangat suka

4
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
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A. Pembahasan
Berdasarkan hasil uji organoleptik

permen jelly kulit

semangka kepada 10 orang responden pada percobaan tabel 4.1
dapat dketahui bahwa, dari uji tekstur, 100% sangat menyukai dan
0% tidak menyukai teksturnya. Dari uji aroma, 80% sangat
menyukai , 20% menyukai dan 0% tidak menyukai aromanya. Dari
uji warna, 30% sangat menyukai, 70% menyukai dan 0% tidak
menyukai warnanya. Dari uji rasa, 50% sangat menyukai ,50%
menyukai dan 0% tidak menyukai rasanya. Secara keseluruhan
berdasarkan uji organoleptik percobaan pertama terhadap 10 orang
responden terhadap rasa, aroma, tekstur,dan warna dapat
disimpulkan bahwa 65% responden sangat menyukai permen jelly
kulit semangka.
Berdasarkan hasil uji organoleptik pada percobaan tabel 4.2
dapat diketahui bahwa uji organoleptik permen jelly kulit semangka
setelah ditambahkan vanili, gula dan pewarna kepada 10 orang
responden. Dapat disimpulkan bahwa 100% responden sangat
menyukai rasa, aroma, tekstur dan warna permen jelly kulit
semangka.
Hasil rata rata = percobaan 1 + percobaan 2
2
= 65 +100 = 165 = 82,5%
2

2

Berdasarkan perhitungan dari tabel dapat disimpulkan bahwa
82,5% dari total responden sangat menyukai, 17,5% menyukai dan
0% tidak menyukai permen jelly kulit semangka dan dapat
dibuktikan bahwa hipotesis yang dibuat peneliti bahwa kulit
semangka dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar dalam
pembuatan permen jelly.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kulit
semangka dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan
permen jelly.
B. Saran
1. Masyarakat dapat memanfaatkan kulit semangka sebagai
bahan dasar pembuatan permen jelly.
2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai kandungan gizi
pada permen jelly kulit semangka.
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Lampiran

Gambar 1 : 500 gr kulit semangka

Gambar 3 : 230 gr gula pasir

Gambar 2 : 400 ml air

Gambar 4 : 7 gr bubuk agar agar

Gambar 5 : kulit semangka diblender. Gambar 6 : Kulit semangka
disaring.
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Gambar 6 : 400 ml air kulit semangka. Gambar 7 : campuran air
kulit semangka, gula dan
agar agar yang sudah
dipanaskan.

Gambar 8 : Adonan jelly didiamkan. Gambar 9 : setelah membeku,
adonan jelly dipotong potong
dan dijemur. Tunggu hingga
kering dan permen jelly siap
dihidangkan.(percobaan 1)
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Gambar 10 : percobaan ke 2.

Gambar 11: Adonan jelly didiamkan

Gambar 12 : Adonan jelly setelah mengeras, kemudian dipotong
potong dan dijemur selama 3 hari hingga kering dan gulanya
keluar.
Gambar 13 : Hasil permen jelly kulit semangka percobaan kedua
setelah ditambah pewarna, vanili dan 115 gr gula pasir.
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