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1. PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  

Sayuran merupakan produk pertanian strategis yang ketersediaannya di Indonesia 

senantiasa berlimpah sepanjang tahun. Sayuran kaya sumber zat gizi mikro yang 

bermanfaat bagi tubuh dalam proses metabolisme dan antibodi sehingga sangat penting 

untuk dikonsumsi terutama bagi anak – anak . Wortel  merupakan salah satu sayuran yang 

tidak kalah penting untuk dikonsumsi karena mempunyai kandungan sumber pro-vitamin 

A atau beta karoten yang sangat diperlukan untuk penglihatan, pertumbuhan dan 

perkembangan serta mempertahankan jaringan epitel dalam keadaan sehat. Kandungan 

pro-vitamin A yang terdapat pada wortel adalah 12.000 SI atau 7125 µg per 100 g (1 SI 

= 0,6 µg beta karoten). 

Menurut (Indira Irena 2015), konsumsi sayuran pada anak di Indonesia masih tergolong 

rendah karena rasa dan bentuk yang kurang menarik. Salah satu cara untuk meningkatkan 

konsumsi sayur adalah dengan pengolahan sayur menjadi keripik. Permintaan masyarakat 

akan sayuran berupa keripik ini terus meningkat di lingkup internasional (N, 

Widaningrum, 2008).  

Pembuatan keripik wortel merupakan salah satu cara untuk memperoleh nilai tambah 

sayuran wortel. Keripik biasanya diolah dengan cara digoreng namun memiliki 

kelemahan seperti kandungan lemak tinggi yang dapat meningkatkan kadar kolestrol 

dalam darah. Ada berbagai macam pengeringan seperti freeze drying, vacuum drying, dan 

lain sebagainya. Teknik pengeringan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

pengeringan beku (freeze drying), dengan suhu pengeringan sebesar -100oC. Dengan 

demikian, kerusakan warna, aroma, rasa, dan nutrisi dapat diminimalkan. Prinsip kerja 

pengeringan beku adalah mekanisme sublimasi yang terjadi pada suhu dingin. Karena itu, 

proses gelatinasi, karamelisasi, dan denaturasi tidak terjadi, dan uap air berdifusi dengan 

baik dari bagian basah ke udara lingkungan (Foodreview Indonesia, 2013).  
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Untuk mengoptimalkan suatu bahan baku dari sayur wortel dilakukan pengolahan 

menjadi keripik. Sebelum dilakukan proses pengeringan dilakukan terlebih dahulu 

Blanching dimana perlakuan ini berperan untuk menonaktifkan enzim polifenoloksidase. 

Di dalam pembuatan keripik, salah satu faktor yang mempengaruhi mutu produk adalah 

penambahan larutan perendaman. Ada beberapa pelarut yang biasa digunakan saat 

perendaman setelah melakukan blanching, seperti kapur sirih, kalsium klorida dan 

natrium metabisulfit.  

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Wortel (Daucus carota L) 

Wortel merupakan salah satu anggota suku Umbelliferae yang ditanam untuk 

menghasilkan umbi. Tumbuhan wortel terdiri atas daun dan tangkainya, batang dan akar. 

Secara keseluruhan wortel merupakan tumbuhan terna tahunan atau setahun, yang 

tumbuh tegak setinggi 30-100 cm atau lebih. Daun majemuk berganda, menyirip, 

berbatang lanset atau garis, pinggirnya bercangkap, ujung runcing, pangkal berlekuk, 

panjang 15-20 cm, lebar 10-13 cm, pertulangan menyirip, berwarna hijau  

 

Berikut taksonomi tumbuhan wortel  : 

Kingdom       : Plantae (tumbuh-tumbuhan) 

Divisi            : Spermatophyta  (tumbuhan berbiji) 

Subdivisi       : Angiospermae (berbiji tertutup) 

Kelas             : Dicotyledonae (biji berkeping dua)  

Ordo              : Umbelliferales  

Famili            : Umbelliferae (Apiaceae)  

Genus            : Daucus  

Spesies           : Daucus carota L.  
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Gambar 1. Wortel 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 

Tabel 1. Kandungan Gizi dalam 100 gram Wortel (Mien K Mahmud, 2008 dalam utami 

suci indah, 2015) 

Komponen Gizi Kandungan Zat Gizi 

Kalori (kal) 42,00 

Protein (g) 1,20 

Lemak (g) 0,30 

Karbohidrat (g) 9,30 

Kalsium (mg) 33,00 

Fosfor (mg) 28,00 

Zat Besi (mg) 0,66 

Vitamin A (SI) 12000,00 

Vitamin B (mg) 0,06 

Vitamin C (mg) 6,00 

Serat (g) 1,80 

Abu (g) 0,60 

Natrium (mg) - 

Vitamin B2 - 

Niacin  0,60 

Kalium (mg) 246,00 

Air (g) 90,40 

B.d.d (%) 88,00 

Beta Karoten (𝝁g) 8285,00 

 

1.2.2. Keripik 

Olahan keripik merupakan salah satu produk pangan yang banyak digemari oleh semua 

kalangan. Keripik adalah makanan ringan (snack food) yang tergolong jenis makanan 

cracker yaitu makanan yang bersifat kering dan renyah serta kandungan lemaknya tinggi. 

Keripik adalah makanan ringan yang diolah melalui teknologi yang sangat sederhana dan 

mudah. Keripik merupakan hasil dari proses pengolahan makanan dengan cara 

menyusutkan atau mengurangi kadar air yang dikandung oleh buah-buahan melalui 

proses penggorengan hingga dihasilkanlah tekstur yang garing dan renyah. Renyah 

adalah keras mudah patah. Sifat renyah pada cracker ini akan hilang jika produk 
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menyerap air. Produk ini banyak disukai karena rasanya enak, renyah dan tahan lama, 

praktis mudah dibawa dan disimpan (Lestari Sri., dkk 2015). Jenis-jenis keripik yang 

sering kita jumpai adalah seperti keripik pisang, keripik singkong, keripik talas, keripik 

kentang, hingga keripik nangka dan keripik apel. Dengan pengolahan menjadi keripik 

akan mempermudah dalam pemanfaatan wortel menjadi bentuk lain dan meningkatkan 

nilai ekonomisnya.  

 

1.2.3. Steam Blanching 

Perlakuan blansing jika terdapat waktu tunggu sebelum perlakuan panas pada proses 

pengeringan atau pengalengan dilakukan. Proses blansing jiga diperlukan jika tidak 

terdapat perlakuan panas pada produk selama pengolahan pada dasarnya, proses blansing 

bertujuan untuk menginaktifkan enzim-enzim yang menyebabkan perubahan kualitas 

bahan pangan. Proses ini diterapkan terutama pada bahan pangan segar yang mudah 

mengalami kerusakan akibat aktivitas enzim yang tinggi. Salah satu contoh adalah wortel, 

yang mudah mengalami kerusakan akibat panas, sehingga perlu dilakukan perlakuan 

pendahuluan untuk meminimalisasi kerusakan tersebut. Salah satu perlakuan 

pendahuluan yang dapat dilakukan adalah steam blanching ini. Beberapa metode blansing 

telah dikembangkan dan digunakan di industri pangan. Ada empat dasar metode blansing, 

yaitu blansing dengan air panas, blansing dengan uap air, blansing dengan udara dan 

blansing dengan gelombang mikro atau konduksi elektrik (Estiasih 2009 dalam Putri 

Anisa Risdianika, 2012). Suhu dan lama blanching bergantung pada jenis dan ukuran 

sayuran atau buah-buahan dan juga metode blansing yang digunakan. Pada umumnya 

blansing dilakukan dengan suhu dibawah 100oC selama 1 sampai 5 menit (Estiasih dalam 

Putri Anisa Risdianika 2012). Tujuan blanching berbeda-beda didalam proses 

pengeringan dan pembekuan. Blanching bertujuan untuk menginaktifkan enzim yang 

tidak diinginkan yag mungkin dapat mengubah warna, tekstur, citarasa, maupun nilai gizi 

selama penyimpanan (Ishak dan Sarinah, 1985 dalam Putri Annisa Risdianika, 2012).  

 

1.2.4. Freeze Drying 

Freeze drying adalah pengeringan dengan menggunakan proses pembekuan dengan 

bantuan ruang vakum. Dalam metode ini air yang berada dalam bahan pangan harus 

dibekukan terlebih dahulu, diikuti dengan proses sublimasi (pengeringan primer) dan 
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desorpsi (pengeringan sekunder) (Nireesha et al, 2013 dalam S. Harish Goweda, 2017). 

Freeze dryer ini sangat berbeda apabila dibandingkan dengan pengeringan panas. Proses 

pengeringan dengan suhu tinggi dapat mengakibatkan terjadinya reaksi kimia (gelatinasi 

pati, denaturasi protein, karamelisasi gula) dan menghasilkan kerak di bagian permukaan. 

Kerak ini dapat menghambat difusi uap dari bagian dalam ke udara atau lingkungan. Oleh 

karena itu, proses pengeringan dapat terganggu dan terhenti karena kerak yang dihasilkan 

oleh produk. Kerak yang terbentuk menyebabkan produk sudah kering atau terlalu kering 

di bagian luar, namun masih basah di bagian tengah (Foodreview Indonesia, 2013).   

Proses freeze drying diawali dengan proses pembekuan produk. Produk pangan harus 

dibekukan, kemudian dikeringkan dengan tekanan rendah sehingga air (yang sudah 

menjadi es) akan langsung berubah menjadi uap. Proses air yang berubah menjadi uap 

disebut sublimasi. Metode freeze drying dengan proses sublimasi harus dilakukan pada 

suhu rendah dan ruangan vakum, sehingga tidak ada transformasi kimia dan tidak 

dihasilkan kerak pada permukaannya. Uap air nantinya akan menyebar dari bagian dalam 

bahan pangan yang basah menuju ke udara atau lingkungan, sehingga dihasilkan produk 

yang lebih baik. (Foodreview Indonesia, 2013) mengatakan bahwa bahan pangan yang 

cocok untuk proses freeze drying adalah irisan buah-buahan, sayuran, dan daging tipis. 

Keuntungan dari menggunakan pengering beku adalah kualitas bahan makanan dapat 

terjaga, terutama untuk produk yang rentan panas, dan menjaga stabilitas produk yaitu 

menghindari perubahan warna, aroma, dan lainnya. Penggunaan freeze drying dalam 

pengeringan makanan dapat melindungi flavor, warna, tekstur, dan penampilan dari 

bahan pangan. 

1.2.5. Perlakuan Pendahuluan  

Perendaman sebagai perlakuan pendahuluan menggunakan larutan yang meliputi natrium 

metabisulfit (Na2S2O5), kalsium klorida (CaCl2) dan kapur sirih (Ca(OH)2). Perlakuan 

perendaman dengan berbagai konsentrasi larutan perendaman diduga dapat memberikan 

pengaruh terhadap kualitas fisikokimia keripik wortel. Fungsi menggunakan larutan 

perendam seperti natrium metabisulfit sebagai antimikroorganisme, juga digunakan 

dalam bahan pangan yang beraneka ragam untuk menghambat pencoklatan non 

enzimatis, menghambat pencoklatan enzimatis lainnya yang dikatalisis oleh enzim, dan 

sebagai suatu antioksidan dan pereduksi (Buckle dkk, 1987 dalam Hasnelly, 2014).  

 



6 
 

 

Menurut (Novitasari, 2013) batas maksimal penggunaan SO2 dalam makanan yang 

dikeringkan, di Amerika Serikat telah ditetapkan oleh Food Drug Administration, yaitu 

antara 2000-3000 ppm atau 200-300 mg/100Ml. Namun, menurut Peraturan Kepala 

Badan Pengawas Obat dan Makanan batas maksium penggunaan natrium metabisulfit 

adalah sebesar 0-0,7 mg/kg berat badan. Jumlah penyerapan dan penahanan (residu) SO2 

dalam bahan yang dikeringkan dipengaruhi oleh varietas, kemasakan dan ukuran buah, 

konsentrasi SO2 yang digunakan, suhu, kecepatan, aliran udara dan kelembapan udara 

pengeringan serta keadaan penyimpanan.  

 

Kalsium klorida (CaCl2) berfungsi memperkuat dinding sel karena kemampuannya 

membuat ikatan silang dengan pektin sehingga tekstur buah ataupu sayur menjadi lebih 

keras. Pemberian unsur kalsium secara tepat diharapkan mampu meningkatkan umur 

simpan  batas maksimum penggunaan Kalsiun klorida 350g/kg (Faiqoh Elmaulida Nur, 

2014).   

Pemberian Kalsium klorida di buah atau pun sayur mampu memperlambat kerusakan, 

perlu perendaman menggunakan kalsium klorida, agar buah atau sayur masih dalam 

kondisi yang baik (Nurminabari, 2017). Perlakukan Kalsium klorida dengan perendaman 

sayur atau buah pasca panen, tidak akan meninggalkan residu setelah sayur atau buah 

dicuci dengan air (Rahmawati, 2011).   

 

Larutan kapur sirih (Ca(OH)2) digunakan untuk menguatkan jaringan irisan wortel. 

Larutan kapur sirih dapat bereaksi dengan zat pektin sehingga membentuk kalsium pektat. 

Kandungan zat pektin dalam wortel mempengaruhi kekerasan (tekstur) wortel tersebut. 

Perendaman air kapur dalam pengolahan diharapkan dapat membuat tahan lama dan 

mencegah timbulnya warna atau pencoklatan. Perendaman dalam larutan kapur sirih 

dapat berfungsi sebagai pengeras atau memberi tekstur, mengurangi rasa yang 

menyimpang sepat, getir dan cita rasa yang menyimpang (Siregar Nurdin Effendi, 2015). 

Untuk mencegah hancurnya potongan wortel selama dalam proses pengeringan, 

diperlukan tindakan pengerasan bahan. Untuk mengeraskan bahan tersebut diperlukan 

kapur sirih sebanyak 1 sdm/liter air perendaman. Larutan kapur sirih juga dapat 

memperbaiki tekstur bahan segar. Teksturnya menjadi lebih keras sehingga terjadinya 

transpirasi maupun respirasi dapat ditekan. Perlakuan dengan kapur sirih dapat dilakukan 



7 
 

 

dengan beberapa cara di antaranya ialah perendaman dalam kondisi kamar, perendaman 

dengan tekanan hipobarik, metode gradient, dan mengurangi tegangan permukaan. 

Perendaman bahan pada 4 kondisi kamar tidak menghasilkan perbedaan warna yang 

nyata antara bahan yang diberi perlakuan dan tanpa perlakuan (Siregar Nurdin Effendi, 

2015). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh jenis dan konsentrasi larutan 

perendam  natrium metabisulfit, kalsium klorida dan kapur sirih sebagai perlakuan awal 

sebelum proses pengeringan beku terhadap karakteristik fisikokimia wortel.  

 

 

 

 

 

 

 


