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BAB 1 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Wortel (Daucus carota) tanaman sayuran umbi semusim yang berbentuk 

semak. Umbi wortel memiliki kandungan gizi yang diperlukan oleh tubuh 

terutama vitmain dan mineral sehingga sayuran ini baik sekali dan sangat 

dianjurkan untuk dikonsumsi dalam menu sehari-hari guna mencukupi kebutuhan 

vitamin dan mineral yang esensial bagi tubuh. Produksi wortel berfluktuasi 

sepanjang tahun, namun sewaktu-waktu dapat mengalami produksi yang 

melimpah ataupun sebaliknya yakni kekurangan (Asgar, 2006). BPS mencatat 

fluktuasi produksi wortel di daerah Jawa Timur dari tahun 2010-2013 yakni 

sebanyak 53.798 ton di tahun 2010, 142.241 ton tahun 2011, 90.586 tahun 2012, 

dan 66.193 ton di tahun 2013. Hal ini dapat berpengaruh terhadap permintaan dan 

suplai, sementara kebutuhan konsumen sinambung sepanjang tahun. Masalah lain 

adalah sayuran tergolong makanan yang mudah rusak. Hal ini disebabkan oleh 

kandungan air yang tinggi yaitu berkisar 85-95%, sehingga sangat baik untuk 

pertumbuhan mikroorganisme dan mempercepat reaksi metabolisme. 

Pemanfaatan wortel selama ini hanya untuk sayuran dan jus. Pemanfaatan 

dalam keadaan segar mempunyai keterbatasan karena wortel segar mudah 

mengalami kemunduran mutu. Wortel memiliki kadar air yang tinggi. Tingginya 

kadar air mengakibatkan bakteri, kapang, dan khamir. Tepung wortel adalah salah 

satu produk olahan wortel segar yang merupakan bahan setengah jadi. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Deviurianty dalam Singal (2011) melaporkan 
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bahwa tepung wortel memiliki daya simpan yang cukup lama yaitu 6-8 bulan 

dengan kadar air <8%, sehingga tepung wortel akan awet dan luas 

pemanfaatannya sebagai bahan pangan.  

Tepung wortel memiliki karakteristik fisik yang perlu diperhatikan yakni 

butiran halus, lolos ayakan 75 mesh, berwarna kuning atau orange, dan berbau 

khas wortel. Wortel yang digunakan dalam pembuatan tepung wortel biasanya 

adalah varietas imperator, chantenay, dan nantes. Ketiga varietas yang digunakan 

untuk tepung wortel dipilih dari grade A yang berarti memiliki bobot, panjang 

umbi, serta volume umbi normal/baik. Andriani (2013) mengungkapkan bahwa 

umbi wortel yang didominasi malformasi bentuk umbi seperti umbi bercabang 

(forking), bengkok dan kerdil tidak akan dijual di supermarket melainkan di jual 

murah di pasar-pasar tradisional yang mengakibatkan penurunan nilai ekonomis. 

Pemanfaatan wortel grade rendah sebagai tepung wortel dapat meningkatkan daya 

simpan dan nilai ekonomis wortel sebagai bahan yang siap diolah menjadi 

berbagai produk pangan seperti nugget wortel, bubur instan wortel, cookies 

wortel, dll.  

Proses pembuatan tepung wortel salah satunya adalah proses pengeringan. 

Proses ini menggunakan suhu tinggi untuk mengeringkan wortel sebelum 

nantinya dihaluskan menjadi tepung. Selama proses pengeringan dengan suhu 

tinggi, vitamin A yang terkandung dalam wortel mengalami kerusakan atau 

penurunan (Winarno, 2004). Menurut Asgar (2006) suhu pengeringan 600C dan 

waktu pengeringan 20 jam merupakan perlakuan yang lebih baik dilihat dari skor 

warna dengan kriteria yang sangat disukai yaitu kadar air 12,79%, kadar karoten 
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2,66 bpj. Pada penelitian ini peneliti menggunakan variasi suhu pengeringan 

mulai dari suhu 600C, 650C, 700C, 750C, 800C dan 850C. Subtitusi wortel 

grade A dengan wortel grade terendah yang memiliki cacat seperti bengkok, 

bercabang, dan kecil diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomis umbi wortel 

tanpa mengurangi kadar vitamin A yang terkandung di dalamnya. 

  Pengertian sumber belajar dikemukakan oleh Kurniawan  (2007) dalam 

Kasrina (2012) yaitu berbagai atau semua sumber baik berupa data, orang, dan 

wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah 

maupun terkombinasi untuk mempermudah  siswa  dalam  mencapai tujuan  

belajar. Sumber belajar yang dikembangkan dari skripsi ini adalah berupa jurnal 

penelitian yang dapat digunakan sebagai sumber literatur pembelajaran bagi guru 

maupun siswa. Sesuai dengan materi biologi SMA kelas XI kurikulum 2013 KI 2 

dan KD 2.1 bab struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada sistem pencernaan 

poin mengumpulkan data melalui eksplorasi dengan melakukan percobaan uji zat 

makanan pada berbagai bahan makanan dengan reagent kimia. 

1.2  Rumusan Masalah 

Masalah yang dapat dirumuskan dari permasalahan penelitian ini adalah: 

1. Adakah pengaruh suhu pengeringan terhadap kadar vitamin A pada tepung 

wortel grade terendah?  

2. Bagaimanakah karakteristik fisik tepung wortel grade terendah? 

3. Berapakah suhu pengeringan terbaik untuk kadar vitamin A pada 

pembuatan tepung wortel grade terendah? 

4. Apakah sumber belajar yang dapat dikembangkan dari penelitian ini? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui pengaruh suhu pengeringan terhadap kadar vitamin A 

pada tepung wortel grade terendah 

2. Untuk mengetahui suhu pengeringan terbaik bagi kadar vitamin A pada 

pembuatan tepung wortel grade terendah. 

3. Untuk mengembangkan penelitian ini menjadi sumber belajar biologi.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya 

yaitu:  

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan 

pemikiran bagi dunia pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

2.1 Bagi Program Studi Pendidikan Biologi: Diharapkan dapat memberi 

sumbangan pengetahuan dalam bidang sains maupun pendidikan 

melalui jurnal penelitian yang dikembangkan oleh penulis.    

2.2 Bagi Ilmu Pengetahuan: Memberikan informasi ilmiah yang 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi pangan  

khususnya mengenai suhu pengeringan pada pembuatan tepung 

wortel. 
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1.5 Batasan Masalah 

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan 

yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan 

informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan sebagai 

berikut: 

1. Uji vitamin A pada tepung wortel grade terendah menggunakan 

metode spektofotometri.  

2. Tepung wortel dibuat dari wortel grade terendah jenis chantenay. 

3. Wortel grade terendah diambil dari Kecamatan Pujon Desa 

Tawangsari. 

1.6 Definisi Istilah 

1) Suhu Pengeringan adalah: Suhu yang digunakan dalam proses pengeringan 

untuk mengurangi kandungan air suatu bahan hingga mencapai jumlah 

tertentu (Lidiasari, 2006). 

2) Vitamin A adalah: Merupakan vitamin yang berperan dalam 

pembentukkan indra penglihatan yang baik, terutama di malam hari, dan 

sebagai salah satu komponen penyusun pigmen mata di retina (Zain, 2012) 

3) Tepung Wortel: Merupakan tepung berbahan dasar wortel yang diiris tipis 

kemudian dikeringkan dan dihaluskan menjadi tepung (Asgar, 2006). 

4) Wortel Grade Terendah: Merupakan wortel yang tidak masuk pemasaran 

(tidak layak dipasarkan) karena adanya kecacatan karena bengkok, 

ukurannya yang kecil, dan bercabang (Andriani, 2013). 



6 
 

5) Sumber Belajar Biologi: yaitu berbagai atau semua sumber baik berupa 

data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, 

baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa 

dalam mencapai tujuan belajar (Kasrina, 2012). 


