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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Wortel 

Wortel (Daucus carota L) adalah jenis sayuran yang berwarna kuning 

kemerahan atau jingga kekuningan dengan tekstur yang mirip seperti kayu 

(Malasari, 2005). Bagian yang dapat dimakan dari wortel adalah bagian umbi atau 

akarnya. Wortel memiliki batang yang pendek, akar tunggang yang bentuk dan 

fungsinya berubah menjadi umbi bulat dan memanjang. Kulit umbi wortel tipis 

dan jika dimakan mentah terasa renyah dan agak manis (Makmun, 2007). 

Morfologi bagian penampang wortel disajikan pada Ilustrasi 1. 

 

 

Ilustrasi 1. Morfologi Wortel (Fatonah, 2002) 

Menurut Rubatzky dan Yamaguchi (1997) kantong minyak dalam ruang 

antarsel perisikel pada umbi wortel mengandung minyak esensial yang 
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menyebabkan aroma yang khas dari wortel dan akar tunggangnya menyimpan 

gula dalam jumlah yang cukup banyak. Gula-gula yang terdapat pada wortel 

umumnya terdiri dari sukrosa, glukosa, fruktosa dan maltosa. Menurut Alabran 

dan Mabrouk (1973), kandungan gula dan asam amino pada wortel tergantung 

dari jenis varietas wortel, lingkungan, pertanian, dan penyimpanannya.  

Menurut Berlian dan Hartuti (2003) wortel termasuk dalam divisi 

Embryophyta siphonogama, sub divisi Angiospermae, kelas Dicotyledoneae, ordo 

Umbiliflorae, dan termasuk ke dalam famili Umbiliflorae, yaitu tanaman yang 

bunganya mempunyai susunan bentuk mirip dengan payung dan pertama kali 

ditemukan di Eropa bagian selatan, Afrika utara di perbatasan Asia. Wortel juga 

termasuk dalam genus Daucus dan spesies Daucus carota L, yang telah lama 

dibudidayakan disekitar jalur Mediterania (Rukmana, 1995). Wortel akan tumbuh 

baik pada daerah yang mempunyai suhu berkisar antara 16°C – 21°C. Wortel 

dapat tumbuh dengan optimal pada tanah yang mempunyai struktur remah, 

gembur dan kaya akan humus dengan pH berkisar antara 5,5 – 6,5 (Hukum et al., 

1990). Menurut Makmun (2007) tanaman yang masuk dalam ordo Umbelliferales 

berdasarkan bentuk umbinya terdapat tiga tipe. Pertama tipe chantenay, yaitu 

bentuk bulat panjang dengan ujung tumpul. Kedua tipe imperator, yaitu berbentuk 

bulat panjang dengan ujung runcing serta yang ke tiga tipe nantes, yang 

merupakan gabungan dari tipe imperator dan chantenay. Bentuk fisik wortel 

berdasarkan jenisnya dapat diperlihatkan pada Ilustrasi 2. 
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Ilustrasi 2. Bentuk dari Berbagai Tipe Wortel (Makmun, 2007) 

Pada Ilustrasi 2, bentuk wortel yang sering digunakan dalam pembuatan 

selai wortel yaitu tipe imperator dan tipe nantes. Tipe imperator yaitu wortel yang 

mempunyai bentuk bulat panjang dengan ujung runcing. Tipe chantenay yaitu 

wortel yang mempunyai bentuk bulat pendek dengan ujung tumpul. Sedangkan 

tipe nates merupakan gabungan dari tipe imperator dan tipe chantenay, yang 

mempunyai bentuk oval panjang. Dari ketiga jenis tipe wortel tersebut, produksi 

wortel bernilai ekonomis dan merupakan komoditas sayuran penting di dunia 

dengan permintaan pasar yang tinggi akan wortel. Menurut Brunke (2006), faktor 

yang mempengaruhi meningkatnya permintaan komoditi wortel adalah karena 

adanya rasa dan manfaat kesehatan yang terkandung di dalamnya karena wortel 

merupakan sumber vitamin dan mineral yang dapat mencegah terjadinya kanker.  

 

2.2. Komposisi Gizi Wortel 

Wortel merupakan sayuran yang memiliki banyak kandungan gizi yang 

bermanfaat untuk semua umur, terutama untuk kalangan anak-anak. Anak – anak 

pada usia dini memerlukan asupan gizi yang cukup baik untuk pertumbuhan dan 
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perkembangannya. Komposisi zat gizi wortel selengkapnya dapat disajikan pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi Zat Gizi Wortel per 100 gram Berat Basah 

Komposisi Zat Gizi Jumlah 

Energi (kal)                          

Protein (g)                             

Lemak (g) 

Karbohidrat (g)                             

Serat (g)                              

Gula total                                       

Air (g)                        

Kalsium (mg)                           

Fosfor (mg)                          

Kalium (mg)                             

Natrium (mg)                             

Vitamin (IU) 

Vitamin C (mg) 

Vitamin K (μg)                                

41  

0,93 

0,24 

9,58 

2,8  

4,74 

88,29 

33  

35  

320 

69  

16706 

5,9 

13,2  

Sumber : Direktorat Gizi,Depkes RI, 1996. 

 

Wortel memiliki peranan penting bagi tubuh, karena wortel memiliki 

kandungan α dan ß-karoten. Kedua jenis karoten ini penting dalam gizi manusia 

sebagai provitamin A. Senyawa ß-karoten dalam tubuh diubah menjadi vitamin A 

yang berperan dalam menjaga pertahanan dan kekebalan tubuh, menjaga 

kesehatan kulit, paru-paru, dan membantu pertumbuhan sel-sel baru. Wortel 

merupakan sumber makanan detoksifikasi yang mempunyai kemampuan untuk 

mengatur ketidakseimbangan dalam tubuh. Menurut Datt et al. (2012) wortel 

memiliki senyawa bioaktif seperti karotenoid dan serat yang cukup untuk 

meningkatkan kesehatan secara signifikan. Wortel segar mengandung air, protein, 

karbohidrat, lemak, serat, abu, nutrisi anti kanker, pektin, mineral (kalsium, 

fosfor, besi, dan natrium), vitamin (βetakaroten, B1 dan C) serta asparagin. 

Vitamin C, vitamin B, dan mineral terutama kalsium, dan fosfor yang terkandung 
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dalam wortel merupakan sumber gizi yang baik untuk pertumbuhan (Rubatzky 

and Yamaguchi, 1997). Sayuran berwarna hijau terutama bayam banyak 

mengandung β-karoten, demikian juga dengan wortel, brokoli, labu, pepaya, 

mangga, dan paprika merah. Menurut Winarno (2008), semakin tua warna 

sayuran tersebut, maka semakin banyak kandungan β-karotennya. β-karoten 

merupakan anti oksidan yang menjaga kesehatan dan menghambat proses 

penuaan. Jika tubuh memerlukan vitamin A, maka betakaroten di hati akan diubah 

menjadi vitamin A (Octaviani et al., 2014). Fungsi vitamin A bisa mencegah buta 

senja, mempercepat penyembuhan luka dan mempersingkat lamanya sakit 

campak. Selain dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan pengobatan, umbi wortel 

juga dapat digunakan untuk keperluan kosmetik, yakni untuk merawat kecantikan 

wajah dan kulit, menyuburkan rambut dan lain-lain. Karoten dalam umbi wortel 

bermanfaat untuk menjaga kelembaban kulit dan memperlambat timbulnya 

kerutan pada wajah 

 

2.3. Selai 

Selai merupakan makanan kental atau semi padat yang dibuat dari buah 

atau sayuran yang ditambahkan gula, kemudian dimasak agar terbentuk campuran 

pekat. Selai dapat dibentuk dari olahan yang dibuat dari cacahan, sisa saringan 

atau sisa gilingan buah yang dimasak dengan gula hingga terbentuk campuran 

pekat (Susanto, 1993). Selai terbuat dari 45% bagian berat sari buah dengan 55% 

berat gula dan dikentalkan sampai kadar zat padat terlarut tidak kurang dari 65% 

untuk semua jenis selai (Desrosier, 1988). Menurut Yuliani (2011), Selai 

digunakan untuk mengisi berbagai jenis makanan, seperti roti maupun kue kering. 
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Selai diharapkan menjadi salah satu alternatif diversifikasi pengolahan pangan 

semi basah yang dapat dikonsumsi dan diperdagangkan. Syarat mutu selai yang 

ditetapkan oleh industri pangan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini. 

Tabel 2. Syarat Mutu Selai (Standar Industri Indonesia 01-3746-1995) 

Komposisi Zat Gizi Jumlah 

Kadar air maksimum (%) 

kadar gula minimum (%) 

Kadar pektin maksimum (%) 

Padatan tidak terlarut minimum (%) 

Kadar bahan pengawet (mg/kg) 

Asam asetat           

Logam berbahaya (Hg, Pb) 

Rasa dan bau     

35 

55 

0,7 

0,5 

50  

Negatif 

Negatif 

Normal 

Sumber : Standar Industri Indonesia 01-3746-1995 

Menurut Muchtadi (1997), kondisi optimum pembentukan gel pada proses 

pembuatan selai yaitu, kandungan gula 65-75%, nilai pH antara 3,1-3,5 dan 

kandungan pektinnya 0,75-1,5%. Selai yang bermutu baik mempunyai ciri-ciri 

warna yang cemerlang, distribusi buah merata, tekstur lembut, cita rasa buah 

alami dan kristalisasi selama penyimpanan (Suryani et al., 2004). Selai buah yang 

baik harus berwarna cerah, kenyal, memiliki rasa buah asli, dan mempunyai daya 

oles yang baik atau tidak terlalu encer (Margono dan Hartinah, 1993). Dalam 

pembuatan selai ada beberapa faktor yang harus diperhatikan seperti pengaruh 

panas dan gula pada pemasakan, serta keseimbangan konsentrasi gula, pektin, dan 

asam. Menurut Ropiah (2006), Kecepatan pembentukan gel tergantung pada 

konsentrasi penambahan pektin, gula, pH, dan suhu. Buah maupun sayuran yang 

mempunyai kandungan pektin rendah, dapat menggunakan tambahan pektin pada 

saat pembuatan selai. Penambahan pektin pada bubur buah menjadi umum 
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dilakukan pada industri-industri selai secara komersial dengan tujuan untuk 

memperoleh produk dengan konsistensi seperti jelly (Yulistiani et al., 2013). 

Untuk memperoleh selai yang aromanya harum dan dengan konsistensi yang baik, 

sebaiknya digunakan campuran buah setengah matang dan buah yang matang 

penuh. Buah yang setengah matang akan memberikan pektin dan asam yang 

cukup, sedangkan buah yang matang penuh akan memberikan aroma yang baik 

(Muchtadi et al., 1979).  

Proses pengolahan selai terdiri dari tiga tahap yaitu persiapan bahan, 

pemasakan, dan pengemasan. Pada tahap persiapan bahan, pemilihan tingkat 

kematangan buah akan menentukan hasil akhir selai. Proses pemanasan 

diperlukan untuk menghomogenkan campuran buah, gula, dan pektin serta 

menguapkan sebagian air sehingga diperoleh struktur gel. Pemanasan dapat 

dilakukan sampai suhu 105°C, tetapi titik akhir pemanasan tergantung pada 

varietas buah, perbandingan gula dan pektin. Pemanasan memerlukan kontrol 

yang baik, karena pemanasan berlebihan menyebabkan tekstur selai menjadi keras 

dan kental, sedangkan pemasakan yang kurang akan menghasilkan selai yang 

encer (Cruess, 1958). Pemasakan berlebihan akan menyebabkan perubahan yang 

merusak kemampuan membentuk gel, terutama pada buah yang asam (Yulistyani 

et al., 2013). Pengemasan produk selai dilakukan setelah produk selesai dimasak 

dan segera mungkin diisi ke dalam kemasan yang kemudian ditutup. Beberapa 

faktor yang dapat mempengarui pembentukan gel selai yaitu pektin dan gula. 
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2.3.1. Pektin  

Pektin merupakan serat larut dalam air yang terdapat pada berbagai buah-

buahan, seperti jeruk dan apel. Pektin digunakan sebagai pembentuk gel dan 

pengental dalam pembuatan jelly, selai, permen, dan dodol. Pektin dapat 

membentuk gel, sehingga pektin banyak digunakan dalam industri pangan 

maupun industri non pangan (Susanto dan Saneto, 1994). Pektin diperlukan pada 

proses pembuatan selai. Fungsi dari pektin adalah untuk membentuk gel atau 

mengentalkan selai. Bila konsentrasi pektin rendah tidak akan dapat membentuk 

selai, begitu juga bila konsentrasi pektin tinggi maka selai yang terbentuk menjadi 

sangat keras. Menurut Mishacy (2012), kepadatan gel yang terbentuk ditentukan 

oleh konsentrasi pektin yang makin tinggi konsentrasi pektin, maka makin padat 

gel tersebut. Konsentrasi pektin 0,75-1,5% sudah dapat menghasilkan gel dengan 

kekerasan yang cukup baik. Cara untuk memudahkan melarutkan pektin yaitu 

pektin dapat dicampurkan dengan padatan yang mudah larut seperti natrium 

karbonat, gula, atau melarutkan terlebih dahulu dalam air pada suhu 60°C -80°C 

sampai kepekatan 10% dengan pengadukan cepat.  

Pektin mempunyai sifat koloid yang dapat menyebabkan rasa sentuhan 

dimulut yang dikehendaki pada air buah. Pektin juga dapat ditambahkan pada 

rekontruksi air buah untuk memperoleh konsistensi, seperti keadaan aslinya 

(Cahyadi, 2006). Kepadatan gel dipengaruhi juga oleh gula. Makin tinggi kadar 

gula maka makin berkurang air yang ditahan oleh struktur gel, karena sifat gula 

yang dapat mengikat air. Penambahan gula yang berlebihan dapat mempengarui 

keseimbangan dan kemantapan pektin dan air. Tetapi pada jumlah yang seimbang 

pektin, asam, dan air dapat membentuk struktur gel yang mampu menahan cairan 
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(Mishacy, 2012). Kekerasan gel dipengarui oleh tingkat keasamannya. Kondisi 

yang sangat asam menghasilkan struktur gel yang sangat keras atau dapat merusak 

struktur gel karena hidrolisis pektin. Penggunaan pektin cukup luas baik dalam 

bidang industri pangan maupun non pangan. Umumnya pektin digunakan sebagai 

bahan pembentuk jeli, selai, pengental, dan dapat dimanfaatkan dalam bidang 

farmasi sebagai obat diare. Pektin berkadar metoksil tinggi digunakan untuk 

pembuatan selai dan jeli dari buah atau sayuran, serta dapat digunakan dalam 

pembuatan saus salad, puding, dan gel buah-buahan dalam ice cream. Pektin 

bermetoksil rendah digunakan dalam pembuatan gel saus buah-buahan karena 

stabilitasnya yang tinggi pada proses pembekuan, thawing, pemanasan dan dapat 

digunakan sebagai campuran dalam banyak produk pangan (Fatonah, 2002). 

 

2.3.2. Gula 

Gula terdapat dalam berbagai bentuk, seperti sukrosa, glukosa, dan 

fruktosa. Sukrosa adalah gula yang dikenal sehari-hari sebagai gula pasir dan 

banyak digunakan dalam industri makanan, baik dalam bentuk kristal halus, kasar 

maupun dalam bentuk cair (Winarno, 1997). Gula digunakan sebagai bahan 

pengawet bagi berbagai macam makanan terutama pada industri pangan, seperti 

selai, jelly, marmalade, sari buah pekat, sirup, dan manisan. Penambahan gula 

sangat penting untuk memperoleh tekstur, penampakan, dan flavor yang baik 

(Margono, 2000). 

Menurut Fatonah (2002), pada proses pembuatan selai terjadi proses 

pemecahan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, karena adanya panas dan asam 

yang kemudian dapat meningkatkan kelarutan sukrosa. Konsentrasi gula yang 
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tinggi pada selai tanpa terjadi kristalisasi merupakan hasil dari pemecahan sukrosa 

tersebut. Tetapi apabila terjadi terlalu lama, molekul glukosa yang relatif kurang 

larut akan menyebabkan terjadinya kristalisasi (Kordylas, 1990). Menurut 

Winarno (1997), gula yang ditambahkan tidak boleh lebih dari 65% agar kristal-

kristal yang terbentuk di permukaan gel dapat dicegah. Bahan pangan yang 

mempunyai kadar gula tinggi berarti mempunyai aw rendah dan cenderung rusak 

oleh ragi dan kapang (Muchtadi, 1997). Konsentrasi gula yang cukup tinggi 

(70%) sudah dapat menghambat pertumbuhan mikroba dan mengakibatkan aw 

menjadi rendah karena air dalam bahan pangan akan terikat sehingga tidak dapat 

digunakan oleh mikroba (Muchtadi, 1997). Kekuatan gel dipengaruhi oleh kadar 

gula. Semakin tinggi kadar gula, maka semakin berkurang air yang ditahan oleh 

struktur gel karena sifat gula yang mengikat air.  

 

2.3.3. Proses pembentukkan gel 

Gel mempunyai sifat yang lebih khas seperti padatan, khususnya sifat 

elastisitas dan kekakuan (Winarno, 1992). Bahan – bahan yang dapat digunakan 

untuk membentuk gel pada produk pangan banyak berasal dari kelompok 

hidrokoloid. Hidrokoloid adalah polimer yang larut dalam air yang mampu 

membentuk koloid dan mampu mengentalkan larutan atau membentuk gel dari 

larutan tersebut (Mauliyah, 2006). Jenis hidrokoloid yang digunakan pada produk 

pangan antara lain agar, pektin, karagenan, gum arab, sodium alginat, pati dan 

LMC (low methoxyl pectin). Menurut Fardiaz (1989), sifat pembentukkan gel 

bervariasi dari satu jenis hidrokoloid ke jenis hidrokoloid yang lain tergantung 

pada jenisnya. Berdasarkan jenisnya, gel dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu 
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gel yang bersifat reversible dan gel yang bersifat irreversible. Gel yang bersifat 

reversible yaitu apabila dipanaskan dan telah membentuk gel maka gel tersebut 

akan menjadi cair. Tetapi saat larutan gel tersebut didinginkan maka akan 

membentuk gel kembali (Glicksman, 1983). Contoh gel yang bersifat reversible 

adalah agar yang digunakan sebagai media pertumbuhan mikroba. Gel yang 

bersifat irreversible menunjukkan hasil yang berbeda ketika dipanaskan kembali. 

Gel yang telah terbentuk tidak berubah menjadi larutan dan tetap berbentuk gel. 

Contoh gel yang bersifat irreversible yaitu cincau. Beberapa jenis hidrokoloid 

yang dapat membentuk gel reversible yaitu gelatin, gum, karagenan, pektin, LMC, 

dan metil selulosa. Sedangkan jenis hidrokoloid yang dapat membentuk gel 

irreversible yaitu alginat, HMP (high methoxyl pectin) dan kojak. Pada Ilustrasi 3 

menunjukkan hubungan antara pembentukkan gel, pH dan total padatan terlarut. 

 

Ilustrasi 3. Hubungan antara Pembentukan Gel, Nilai pH dan Total Padatan 

Terlarut (Minifie, 1980) 

 

Menurut Mishacy (2012), pembentukan gel terjadi pada pH dibawah 3,5. 

Sehingga, semakin menurunnya pH, maka kekuatan gel yang terbentuk akan 

semakin meningkat. Jika pH berada diantara 2,8 - 3,1 akan terjadi penurunan 
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kekuatan gel yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya sineresis atau 

keluarnya air dari gel. Hal ini juga diperkuat oleh Minifie (1980) pada Ilustrasi 3, 

penggunaan pektin tinggi pada kisaran pH optimum dalam pembentukan gel 

adalah 3,1 – 3,5 dan jika pH diatas 3,6 pembentukan gel hanya sebagian, sehingga 

tidak terjadi pembentukan gel yang baik. Pembentukkan gel dipengaruhi pula oleh 

asam. Asam digunakan untuk menurunkan pH bubur buah karena struktur gel 

hanya terbentuk pada pH rendah serta menghindari terjadinya pengkristalan gula. 

Bila tingkat keasaman buah rendah, penambahan asam dapat meningkatkan 

jumlah gula yang mengalami inversi atau pemecahan sukrosa. Jumlah gula yang 

mengalami inversi atau pemecahan sukrosa selama pemasakan sangat penting 

untuk menghindari terjadinya pengkristalan gula (Ropiani, 2006). 

 

  


