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SKRIPSI     PENGARUH PENAMBAHAN Spirulina….   SOFYA W.P 

RINGKASAN 

SOFYA WULAIDAH PRAMITHAMEDINA. Pengaruh Penambahan 

Spirulina platensis terhadap Kandungan Gizi, Sifat Fisik dan Tingkat 

Penerimaan Permen Jeli Kappa Karaginan-Konjak Glukomanan. Dosen 

Pembimbing Ir. Wahju Tjahjaningsih, M.Si dan Prof. Dr. Mirni Lamid, 

drh., MP.  

 S. platensis adalah mikroalga uniseluler yang dikenal dalam industri 

makanan sebagai peningkat protein dan suplemen vitamin yang berasal dari laut. 

S. platensis mengandung sekitar 60% protein yang dapat langsung dicerna. 

Asupan gizi bagi anak balita maupun anak menjelang dewasa yang rendah 

menjadikan kasus malnutrisi di masyarakat meningkat. Penggunaan S. platensis 

sebagai pangan nonkonvensional efektif untuk menanggulangi masalah malnutrisi 

karena mudah diserap oleh usus dibandingkan asupan susu dimana asam laktat 

agak sukar untuk diserap usus. Penambahan S. platensis pada permen jeli dirasa 

mampu dijadikan sebagai salah satu produk pangan penunjang protein anak balita 

yang merupakan konsumen terbesar permen jeli. Kombinasi kappa karaginan dan 

konjak glukomanan sebagai gelling agent diharapkan mampu menyerupai sifat gel 

gelatin yang kuat, elastis dan rendah sineresis. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan S. 

platensis terhadap kandungan gizi, sifat fisik dan tingkat penerimaan permen jeli 

serta mengetahui konsentrasi S. platensis yang tepat pada pembuatan permen jeli. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental dan dianalisis 

menggunakan metode deskriptif dan statistik. Parameter utama pada penelitian ini 

adalah uji hedonik dan protein. Parameter pendukung pada penelitian ini adalah 

kadar air dan kadar abu. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan S. platensis pada 

protein permen jeli tidak berbeda nyata antar perlakuan (P>0,05) namun 

mengalami kenaikan. Pengujian kadar air mengalami penurunan setelah 

penambahan S. platensis, sedangkan uji kadar abu mengalami kenaikan setelah 

penambahan. Uji hedonik menunjukkan skor terbaik pada penambahan 0,2% S. 

platensis pada semua aspek (warna, aroma dan rasa). 

 

Kata kunci : Spirulina platensis, permen jeli, kandungan gizi, sifat fisik, daya 

terima 
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