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ABSTRAK 

Maraknya jajanan tidak sehat di sekolah dan kualitas makanan jajanan yang 

beredar di sekolah masih memprihatinkan, sehingga diperlukan jajanan yangdan 

aman. Salah satu zat gizi yang dibutuhkan anak sekolah adalah vitamin C yang 

dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Tujuan dari penelitian ini adalah 

menganalisis perbedaan penambahan Jambu biji (Psidium Guajava) dan 

Kedondong (Spondias Dulcis) pada jelly Kersen (Muntingia Calabura) 

terhadap daya terima, nilai gizi (vitamin C) dan nilai ekonomi. 

  Jenis penelitian pada tahap pengembangan formulasi adalah penelitian 

eksperimental murni, sedangkan penelitian pengujian organoleptik adalah 

penelitian eksperimental semu, dengan rancangan acak lengkap 6 kali 

pengulangan pada 5 formula, yaitu 1 formula kontol (F0) dan 4 formula 

modifikasi (F3, F4, F2’ dan F3’). Penelitian pendahuluan dilakukan penilaian 

oleh panelis terbatas sebanyak 3 orang dan pada penelitian lanjutan dilakukan 

penilaian oleh panelis tidak terlatih sebanyak 45 anak. Teknik analisis 

menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik untuk mengetahui 

perbedaan daya terima dengan uji Friedman dan Wilcoxon Sign Rank Test 

dengan α = 0,05. 

Hasil uji organoleptik menunjukkan formula jelly yang paling disukai oleh 

panelis adalah F3’ (3,03). Kandungan vitamin C per 100 gram jelly 

berdasarkan DKBM tertinggia dalah F4 (41,55 mg). Kandungan vitamin C per 

100 gram jelly menurut hasil laboratorium tertinggi adalah F4 (33,60 mg). 

Food cost tertinggi per 100 gram jelly adalah pada F4 (Rp942,50). Nilai 

ekonomi tertinggi vitamin C berdasarkan perhitungan DKBM adalah F3’ 

(Rp23,81). Nilai ekonomi tertinggi vitamin C berdasarkan hasil laboratorium 

per 100 gram jelly adalah F2’ (Rp50,81). Hasil uji Friedman menunjukkan ada 

perbedaan karakteristik aroma (p = 0,012) dan rasa (p = 0,000). 

Formula jelly F3’ (kersen 70 % dan kedondong 30 %) mempunyai daya 

terima yang baik (warna, aroma, tekstur dan rasa), nilai gizi (vitamin C) yang 

cukup untuk anak sekolah dasar, dan nilai ekonomi yang layak sebagai 

alternatif jajanan sehat anak sekolah. 

 

 Kata kunci : jelly, daya terima, vitamin C. 
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