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1. PENDAHULUAN  

1.1.  Latar Belakang 

Tanaman wortel (Daucus carota) merupakan jenis sayuran yang sering tumbuh di 

Indonesia, serta produksinya cukup tinggi. Wortel memiliki kandungan beta karoten 

yang cukup tinggi yaitu 745µg/100g (Arfiansyah, 2004). Kandungan beta karoten 

merupakan zat antioksidan yang mampu mencegah radikal bebas penyebab kanker 

(Kumalaningsih, 2007).  Produksi wortel di Jawa Tengah dari tahun 2009 mencapai 

70.520 ton, tahun 2010 mengalami kenaikan mencapai 106.951, tahun 2011mengalami 

kenaikan mencapai 143.424 ton, tahun 2012 mengalami penurunan mencapai 121.745 

ton, dan tahun 2013 mengalami kenaikan kembali mencapai 159.415 ton.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Produksi wortel di Jawa Tengah (BPS, 2014) 

 

Proses dan jenis pengolahan wortel yang terbatas menjadi kendala tersendiri bagi 

masyarakat karena wortel mudah rusak sehingga wortel hanya bisa digunakan sebagai 

sayuran maupun jus. Masyarakat jaman sekarang ini menginginkan suatu produk baru 

yang memiliki kandungan gizi yang tinggi dan umur simpan yang panjang. Salah satu 

upaya untuk mengurangi kerusakan wortel dapat dilakukan dengan mengolah wortel 

menjadi produk tepung. Tepung wortel merupakan produk awetan yang dapat dijadikan 

alternatif untuk memperpanjang umur simpan, memudahkan penyimpanan, dan 

transportasi (Handayani, 1994 dalam Sopiyandi, 2016).  
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Pada proses pembuatan tepung digunakan metode pengeringan, karena tepung harus 

memiliki kadar air yang rendah dibandingkan dengan bahan dasarnya. Pengeringan 

adalah metode salah satu untuk mengawetkan bahan pangan yang mudah rusak 

(Ruhtadi, 1995 dalam Astuti, 2008). Proses pengeringan dapat mengurangi kadar air 

dalam bahan sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme (Chung dan 

Chang, 1982). Pada proses pembuatan tepung terdapat senyawa antiokisdan yang 

mudah rusak selama pengeringan sehingga dalam penelitian ini ditambahkan bahan 

enkapsulan dan foaming agent. 

 

Bahan enkapsulan merupakan bahan tambahan yang digunakan untuk melindungi 

komponen nutrisi saat proses pengeringan. Maltodekstrin merupakan bahan tambahan 

yang berfungsi untuk melindungi senyawa penting seperti antioksidan karena 

maltodekstrin mempunyai daya ikat yang kuat terhadap bahan yang disalut (Oktaviana, 

2012). Selain itu juga maltodekstrin mampu meningkatkan total padatan dan melapisi 

komponen flavor (Oktaviana, 2012). Foaming agent merupakan bahan pembuih yang 

dapat mendorong pembentukan buih. Dalam bentuk buih permukaan partikel menjadi 

membesar sehingga dapat mempercepat proses pengeringan (Latifah & Apriliawan, 

2009). Bahan foaming agent yang digunakan dalam penelitian ini adalah tween 80. 

Tween 80 memiliki karakteristik cairan kental yang berwarna kuning serta memberikan 

rasa agak pahit (Rowe, Sheskey, dan Quinn, 2009).  

 

Pengeringan dapat dilakukan dengan menggunakan cabinet dryer. Cabinet dryer 

merupakan alat pengering yang menggunakan panas dalam ruang tertutup. Komponen 

cabinet dryer terdiri dari tray dan boiler. Tray berfungsi sebagai wadah bahan yang 

akan dikeringkan yang tersusun secara tingkat. Sedangkan boiler berfungsi sebagai 

pemanas udara (Severn, 1954 dalam Napitupulu et al., 2011).  

 

Selanjutnya tepung wortel dapat diaplikasikan ke dalam pembuatan produk pangan 

yaitu produk es krim. Penambahan tepung wortel pada produk es krim bertujuan untuk 

menciptakan nilai nutrisi yang tinggi terutama beta karoten sebagai antioksidan. 

Antioksidan memiliki fungsi untuk menangkal radikal bebas, dan penyakit jantung 

maupun kanker. Produk es krim ini dipilih karena sangat populer di berbagai negara 
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maupun kalangan (Clarke, 2004). Seiring dengan perkembangan zaman, es krim ini 

dibuat dengan berbagai variasi untuk menarik minat konsumen, salah satunya adalah 

pembuatan es krim dapat menggunakan tambahan seperti buah maupun sayuran. 

Es krim merupakan produk olahan beku yang dibuat dengan pencampuran bahan seperti 

susu, lemak hewani maupun nabati, gula, dengan atau tanpa bahan tambahan makanan 

lain yang diijinkan (SNI 01-3713-1995). Bahan dasar dalam pembuatan es krim ini 

antara lain susu atau krim, gula, flavor, pengemulsi, penstabil, dan pewarna (Goff, 

2011). Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan kombinasi 

konsentrasi maltodekstrin dan tween 80 yang tepat dalam menghasilkan tepung wortel 

dengan karakteristik fisikokimia yang lebih baik untuk diaplikasikan pada pembuatan es 

krim. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka  

1.2.1. Wortel 

Wortel (Daucus carota L) merupakan sayuran yang memiliki sumber provitamin A, 

vitamin B, vitamin C, serta zat-zat lain yang bermanfaat bagi kesehatan 

(Kumalaningsih, 2007). Umbi wortel memiliki warna kuning kemerahan yang 

disebabkan kandungan karoten yang sangat tinggi, dan memiliki tekstur keras, serta rasa 

yang gurih dan agak manis (Berlian Nur et al., 1994 dalam Basito, 2011). Wortel 

memiliki kandungan air yang sangat tinggi hingga mencapai 88% sehingga 

menyebabkan wortel yang segar mudah rusak (USDA Nutrient Database, 2016). 

Menurut Tjitrosoepomo (2010) sistematika taksonomi tumbuhan, kedudukan tanaman 

wortel sebagai berikut : 

Kerajaan : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub-divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Apiales 

Famili  : Apiaceae 

Genus  : Daucus 

Spesies  : Daucus carota L  
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Gambar 2. Wortel  

(Sumber : dokumentasi pribadi) 

 

Wortel merupakan salah satu produk pangan yang memiliki kandungan gizi yang tinggi. 

Kandungan wortel yang paling utama adalah vitamin A dengan total 12,000 SI. Wortel 

akan kaya zat antioksidan karena beta karoten yang mampu mencegah radikal bebas 

penyebab kanker. Wortel merupakan sumber dari vitamin A yang bertujuan untuk 

membantu proses dalam penglihatan. Vitamin A merupakan bagian yang sangat penting 

dari penerimaan cahaya mata (Kumalaningsih, 2007). Kandungan gizi wortel dalam 100 

gram dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Kandungan Gizi dalam 100 g Wortel Segar 

Kandungan gizi Jumlah 

Proksimat  

  Air (g) 88,29 

  Energi (kkal) 41 

  Protein (g) 0,93 

  Lemak (g) 0,24 

  Karbohidrat (g) 9,58 

  Serat (g) 2,8 

  Gula (g) 4,74 

Mineral  

  Kalsium (mg) 33 

  Besi (mg) 0,3 

  Magnesium (mg) 12 

  Fosfor (mg) 35 

  Kalium (mg) 320 

  Natrium (mg) 69 

  Zinc (mg) 0,24 

Vitamin  

  Vitamin A (IU)   16706 

  Vitamin B1 (mg) 0,066 

  Vitamin B2 (mg) 0,058 

  Vitamin B3 (mg) 0,983 

  Vitamin B6 (mg) 0,138 

  Folat (µg) 19 

  Vitamin C (mg) 5,9 

  Vitamin E (mg) 0,66 

  Vitamin K (mg) 

beta karoten (mg) 

13,2 

8285 

Sumber: USDA Nutrient Database (2016) 

 

1.2.2. Beta Karoten 

Vitamin A dapat diperoleh dari buah buahan berwarna kuning dan jingga kemerahan 

seperti pepaya, mangga, tomat, jeruk, jambu biji, alpukat, dan cabe serta sayuran hijau. 

beta karoten merupakan provitamin A yang berperan sangat penting bagi pembentukan 

vitamin A (De Man, 1997).  

 

Gambar 3. Struktur beta karoten (Robinson, 1995) 
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Menurut Almatsier (2001), fungsi dari beta karoten pada wortel tersebut adalah: 

 Sebagai prekursor vitamin A yang secara enzimatis akan berubah menjadi zat aktif 

vitamin A dalam tubuh. Vitamin A ini sangat berperan penting dalam proses 

pertumbuhan, reproduksi, penglihatan, pemeliharaan sel-sel epitel pada mata, serta 

dapat meningkatkan daya tahan dan kekebalan tubuh terhadap serangan penyakit. 

 Sebagai antioksidan yang berfungsi untuk menangkal radikal bebas, dan penyakit 

jantung maupun kanker. 

 

Faktor penyebab kerusakan beta karoten yaitu: 

 Suhu tinggi 

Menurut Eskin (1979), bahwa pada suhu tinggi akan terjadi dekomposisi karotenoid 

yang mengakibatkan intesitas warna karoten menjadi menurun atau pemucatan 

warna. Suhu pengeringan kisaran 45
o
C-60

o
C, dimana suhu tersebut dapat 

mempertahankan warna karoten, dan mengurangi kadar air pada wortel (Mohamed et 

al., 1994). 

 Oksidasi 

Menurut Eskin (1979), bahwa adanya oksidasi yang disebabkan oleh enzim yang 

dapat menyebabkan penyimpangan cita rasa pada wortel. 

 

Berdasarkan penelitian Octaviani et al., (2014) bahwa kadar beta karoten cabe ada 

hubungan dengan derajat kemerahan cabe, semakin merah cabe semakin tinggi beta 

karoten. Warna merah cabe biasanya seiring dengan kematangan cabe, sehingga faktor 

panen cabe yang diambil sangat menentukkan kadar beta karoten. 

 

1.2.3. Tepung Wortel 

Pembuatan tepung merupakan salah satu jenis pengolahan yang sangat penting bagi 

bahan pangan tertentuk, karena dapat memperpanjang umur simpan serta lebih luas 

dalam penggunaannya untuk dibuat berbagai jenis makanan. Kandungan wortel yang 

memiliki kadar air yang cukup tinggi sehingga pembeuatan tepung wortel merupakan 

produk awetan yang dapat dijadikan alternatif untuk memperpanjang umur simpan. 

Penyimpanan dalam bentuk tepung akan mempermudah dalam penyimpanan, 

transportasi, mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh berbagai faktor serta 
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memanfaatkan bahan baku yang berlebihan jika terjadi panen yang berlimpah pada 

musim tertentu (Handayani, 1994 dalam Sopiyandi, 2016). Dalam proses pembuatan 

tepung akan dapat menyebabkan kandungan gizi dalam bahan mengalami penurunan 

(Manirza et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Tepung wortel  

(Sumber : dokumentasi pribadi) 

 

Pengeringan merupakan suatu proses yang sangat penting dalam pembuatan tepung, 

karena tepung harus memiliki kadar air yang rendah dibandingkan dengan bahan 

dasarnya. Pengeringan adalah metode salah satu untuk mengawetkan bahan pangan 

yang mudah rusak (Ruhtadi, 1995 dalam Astuti, 2008). Tujuan dari pengeringan untuk 

mengurangi kadar air dalam bahan sehingga dapat mengahambat pertumbuhan mikroba 

maupun reaksi yang tidak ingin (Chung dan Chang, 1982). Menurut Latifah dan 

Apriliawan (2009), bahwa pengeringan tepung wortel dapat digunakan dengan 

menggunakan metode freeze drying dan spray drying. Namun produk tepung yang akan 

dihasilkan relatif lebih mahal. Oleh karena itu, digunakan metode cabinet dryer. 

Menurut Wirakartakusumah et al., 1992), bahwa cabinet dryer dapat menghemat biaya 

operasional dalam proses pengeringan. Prinsip pengeringan cabinet dryer menggunakan 

udara pengering sebagai medium panas dalam menurunkan kadar air hingga 6% 

(Banwaat, 1981). Komponen cabinet dryer adalah tray, heater, dan fan. Tray berfungsi 

sebagai wadah dalam proses pengeringan yang disusun secara bertingkat. Sedangkan 

boiler yang terdiri dari fan dan heater berfungsi sebagai pemanas udara dan 

penghembus udara kering (Severn, 1954 dalam Napitupulu, 2011). Berdasarkan 

penelitian Herastuti et al., (1994) bahwa pembuatan tepung wortel dapat meningkatkan 

keanekaragaman pemanfaatan wortel serta dapat memperpanjang umur simpan. Akan 

tetapi, kandungan beta karoten wortel dapat rusak selama proses pembuatan tepung 

karena terjadi pemanasan sehingga menyebabkan oksidasi.  
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1.2.4. Maltodekstrin 

Mutu tepung wortel akan lebih baik apabila mendapatkan perlakuan khusus seperti 

penambahkan bahan enkapsulan seperti maltodekstrin. Maltodekstrin merupakan bahan 

tambahan yang sering digunakan dalam pembuatan makanan yang dikeringkan. 

Penambahan maltodekstrin bertujuan untuk melapisi komponen flavor dan mencegah 

kerusakan bahan akibat panas. Selain itu, maltodekstrin memiliki beberapa kelebihan 

antara lain tidak manis dan mudah larut dalam air (Kuntz, 1998). Maltodekstrin mampu 

meningkatkan viskositas, menghambat kristalisasi dan baik untuk kesehatan karena 

mengandung kalori yang rendah. Maltodekstrin digunakan khusus untuk bahan dengan 

kandungan air yang banyak. Maltodekstrin sering dijumpai dalam bentuk tepung padat 

berwarna putih (Kuntz, 1998). Menurut Gonnissen et al. (2008) proses pengolahan 

tepung memerlukan filler sebagai pengisi yang bertujuan untuk meningkatkan total 

padatan dan memperbesar volume. Maltodekstrin juga mampu berperan sebagai filler 

yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah total padatan di dalam larutan (Masters, 

1979). Konsentrasi maltodekstrin secara efektif digunakan dengan kisaran 10-40% dari 

komposisi buah kering (Benham & Gordon, 1998). Berdasarkan penelitian Fiana et al., 

(2016), bahwa penambahan konsentrasi maltodekstrin yang tinggi maka semakin tinggi 

kandungan antioksidan yang terdapat pada minuman teh kombucha karena 

maltodekstrin dapat melindungi senyawa antioksidan pada produk yang akan 

dikeringkan dengan spray drier. 

 

1.2.5. Tween 80 

Bahan tambahan lain dalam pembuatan tepung wortel ini adalah tween 80. Tween 80 

merupakan bahan pembuih yang bertujuan untuk pendorong pembentukan buih, dalam 

bentuk buih permukaan partikel membesar dan dapat mempercepat proses pengeringan 

(Latifah & Apriliawan, 2009). Tween 80 tidak menimbulkan alergi dan tidak berbau 

(Mustaufik et al., 2000 dalam Susanti et al., 2014). Kegunaan tween 80 antara lain 

sebagai zat pembasah, emulgator, dan peningkat kelarutan (Rowe et al., 2009). Selain 

itu juga, tween 80 dapat berfungsi sebagai peningkat penetrasi (Akhtar et al., 2011). 

Karakteristik tween 80 berupa cairan kental berwarna kuning dan memberikan rasa agak 

pahit (Rowe, Sheskey, dan Quinn, 2009). Berdasarkan penelitian Susanti et al., (2014) 

bahwa penambahan konsentrasi tween 80 yang tinggi mengakibatkan kadar vitamin C 
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pada serbuk markisa turun. Vitamin C dapat berfungsi meningkatkan kekebalan tubuh 

dan sebagai antioksidan alami yang baik untuk metabolisme tubuh. 

 

1.2.6. Es Krim 

Menurut Goff (2011), produk es krim merupakan produk olahan beku yang terbuat dari 

susu yang di proses melalui pencampuran bahan baku, pasteurisasi, homogenisasi, dan 

mix ageing. Prinsip dari pembuatan es krim antara lain membentuk rongga udara pada 

campuran bahan es krim, sehingga didapatkan pengembangan volume yang membuat es 

krim menjadi lebih ringan, tidak terlalu padat, dan memiliki tekstur yang lembut 

(Padaga & Sawitri, 2005 dalam Eka Putri, 2014). Bahan dasar yang digunakan dalam 

pembuatan es krim adalah susu atau krim, gula, flavor, pengemulsi, penstabil, dan 

pewarna (Goff & Binstsis, 2002).  

 

Ada 4 tahapan dalam proses pembuatan es krim yaitu : 

 Pasteurisasi 

Pasteurisasi merupakan proses yang menggunakan panas dalam waktu tertentu untuk 

membunuh bakteri patogen dengan menggunakan suhu 71
o
C selama 15 detik 

(Bennion & Hughes, 1975). 

 Homogenisasi 

Homogenisasi bertujuan untuk menghomogenkan bahan-bahan, memperkecil ukuran 

globula lemak, serta membuat terdistribusi secara luas agar es krim yang akan 

dihasilkan memiliki tekstur dan massa yang baik (Potter & Hotchkiss, 1996). 

 Pengocokan 

Pengocokan bertujuan untuk mengecilkan ukuran kristal es yang terbentuk. Semakin 

kecil ukuran kristal es maka semakin lembut tesktur pada es krim. Pengocokan dan 

kristalisasi es selama proses pembekuan akan mentabilisasi emulsi lemak dalam 

adonan, sehingga memberikan kekuatan dan struktur es krim (Adapa et al., 2000). 

 Pembekuan 

Pembekuan bertujuan untuk membekukan adonan es krim sampai suhu -5,5
o
C, membekukan 

sejumlah air, dan menggabungkan/memasukkan udara dalam campuran es krim. Pembekuan 

yang baik dilakukan dengan cepat untuk mencegah pembentukan kristal es yang besar (Potter 

& Hotchkiss, 1996). 
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Kualitas es krim dapat ditentukan oleh karakter fisik dari es krim. Karakter fisik es krim 

meliputi overrun, viskositas, hardness, melting rate, dan waktu pelelehan. Overrun 

adalah pengembangan volume es krim terhadap volume adonan awal karena terdapat 

udara yang terperangkap dalam adonan es krim (Potter & Hotchkiss, 1996). Melting 

rate merupakan salah satu parameter mutu penting dalam es krim, karena berkaitan 

dengan cepat atau tidaknya es krim untuk meleleh. Time to melt merupakan waktu yang 

dibutuhkan es krim untuk meleleh pada suhu ruang (Oksilia et al., 2012). 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kombinasi konsentrasi 

maltodekstrin dan tween 80 terhadap karakteristik fisikokimia tepung wortel serta 

penerapannya pada pembuatan es krim. 


