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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Wortel  

Wortel (Daucus carota L.) termasuk jenis tanaman sayuran umbi semusim, 

berbentuk semak (perdu) yang tumbuh tegak dengan ketinggian antara 30 cm - 

100 cm atau lebih, tergantung jenis dan varietasnya.wortel digolongkan sebagai 

tanaman semusim karena hanya berproduksi satu kali dan kemudian mati. 

Tanaman wortel berumur pendek yaitu berkisar antara 70-120 hari, tergantung 

pada varietasnya (Cahyono, 2006). BPS (2010) mengemukakan bahwa Wortel 

(Daucus carota) berasal dari wilayah beriklim sedang, yakni Asia Timur dan Asia 

Tengah. Di Indonesia budi daya wortel pada mulanya hanya terkonsentrasi di 

daerah Lembang dan Cipanas, Jawa Barat dan kemudian menyebar luas ke daerah 

sentra sayuran di Jawa dan luar Jawa. Luas areal panen wortel nasional mencapai 

27 149 ha yang tersebar di 22 provinsi. 

Gambar 2.1 Tanaman Wortel 

 

 

 

 

Sumber: (ayeshahaq.com/2009/04/19/vegetable-of-the-week-carrots/) 

 



8 
 

2.1.1 Klasifikasi Wortel 

Dalam sistematika tumbuh-tumbuhan, tanaman wortel diklasifikasi-kan sebagai 

berikut: 

 Devisio : Spermatophyta (Tumbuhan berbiji) 

 Subdevisi : Angiospermae (Biji berada dalam buah) 

 Kelas  : Dicotyledonae (biji berkeping 2/ biji belah) 

 Ordo  : Umbelliferales 

 Famili  : Umbellifirae/ Apiaceae/ Ammiaceae 

 Genus  : Daucus 

 Spesies : Daucus carota L. (Sumber:Cahyono, 2006) 

Spesies Daucus carota L. Berkerabat dekat dengan seledri (Apium graveolens L.), 

parsley atau petroseli (Petroselinum crispum Mill), parsnip, adas, dan sebagainya. 

Spesies ini memeiliki banyak varietas yang sudah dibudidayakan oleh masyarakat. 

2.1.2 Tipe-Tipe Wortel 

Cahyono (2006) mengatakan bahwa pada awalnya hanya dikenal beberapa 

varietas wortel, namun dengan berkembangnya peradaban manusia dan teknologi, 

saat ini telah ditemukan varietas-varietas baru yang lebih unggul daripada 

generasi-generasi sebelumnya. Varietas-varietas wortel terbagi menjadi 3 

kelompok yang berdasarkan pada bentuk umbi, yaitu tipe Imperator, Chantenay, 

dan Nantes. 
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1. Tipe Imperator 

Umbi berbentuk bulat panjang dengan ujung runcing (menyerupai kerucut), 

panjang umbi 20-30 cm, dan rasa yang kurang manis sehingga kurang disukai 

oleh konsumen. 

2. Tipe Chantenay 

Umbi berbentuk bulat panjang dengan ujung tumpul, panjang antara 15-20 cm, 

dan rasa yang manis sehingga disukai oleh konsumen.  

3. Tipe Nantes  

Umbi berbentuk peralihan antara tipe Imperator dan tipe Chantenay, yaitu bulat 

pendek dengan ukuran panjang 5-6 cm atau berbentuk bulat agak panjang dengan 

ukuran panjang 10-15 cm. 

Dari ketiga kelompok tersebut, varietas yang termasuk ke dalam kelompok 

chantenay yang dapat memberikan hasil (produksi) paling baik, sehingga paling 

banyak dikembangkan. Perbedaan ketiga tipe wortel dijelaskan pada gambar 2. 

Gambar 2.2 Perbedaan Tipe Nantes, Chantenay dan Imperator 

 

 

 

 

Sumber: www.duniapertanian1.blogspot.com 

http://www.duniapertanian1.blogspot.com/
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2.1.3 Kandungan Gizi dan Manfaat Wortel 

Cahyono (2006) mengungkapkan bahwa wortel dan bahan ikutannya 

(misalnya daun) memiliki berbagai macam manfaat, antara lain sebagai bahan 

makanan, bahan obat-obatan, dan bahan kosmetika. 

1. Bahan Makanan 

Wortel merupakan salah satu jenis tanaman sayuran yang dapat digunakan untuk 

membuat bermacam-macam masakan seperti sup, capcai, bistik, kari, mie, dan 

sebagainya. Umbi wortel memiliki rasa enak, renyah, dan agak manis, sehingga 

disukai masyarakat. Umbi wortel juga dapat digunakan dalam industri pangan 

untuk diolah menjadi bentuk olahan, misalnya minuman sari umbi wortel, chips 

wortel matang untuk makanan kecil (snack), manisan, jus wortel, dan lain-lain. 

Selain itu, umbi wortel juga dapat digunakan sebagai bahan pewarna alami (dalam 

bentuk tepung umbi). Selain umbinya, bagian tanaman lain misalnya daun, juga 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan manakan (sayuran). 

Sebagai bahan pangan, umbi wortel mengandung nilai gizi yang tinggi. 

Kandungan zat-zat gizi yang terdapat pada umbi wortel secara terperinci dapat 

dilihat dalam tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Kandungan Nilai Gizi dan Kalori dalam Umbi Wortel per 

100 g Bahan Segar 

 

No Jenis Zat Gizi Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

Kalori (kal.) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Kalsium (mg) 

35 

0,6 

0,1 

8,2 

32 
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Fosfor (mg) 

Besi (mg) 

Sodium (mg) 

Serat (g) 

Abu (g) 

Vitamin A (SI) 

Vitamin B-6 (mg) 

Vitamin C (mg) 

Vitamin K (mcg) 

Niacin (mg) 

Air (g) 

28 

0,9 

7 

1,8 

0,6 

12,000,00 

0,1 

8,4 

9,4 

0,60 

90,4 

       Sumber: Pertiwi (2013)   

2. Bahan Obat-Obatan 

Cahyono (2006) umbi wortel juga memiliki kegunaan sebagai bahan obat-obatan 

untuk mengobati beberapa jenis penyakit, karena mengandung zat-zat yang 

berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit, antara lain sebagai berikut: 

a. Senyawa β-karoten yang dapat menimbulkan kekebalan tubuh terhadap 

penyakit tumor, menghambat penyebaran sel kanker, dan mengaktifkan enzim 

pelawan kanker. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wortel dapat mencegah 

semua jenis kanker, misalnya kanker paru-paru, kanker pankreas, kanker 

prostat, kanker kandung kemih, kanker larynk, kanker esofagus, dan kanker 

serviks. Selain itu, β-karoten juga bermanfaat untuk menyamarkan flek (noda 

cokelat) pada kulit 

b. Senyawa karoten (pro-vitamin A) yang dapat mencegah rabun senja. 

c. Enzim pencernaan yang dapat berfungsi diuretik. 

d. Senyawa-senyawa lain yang dapat mengatasi penyakit tertentu, misalnya lemah 

syaraf, mual-mual pada wanita hamil, radang lambung, tubuh lesu, gangguan 

empedu, penyakit dalam pencernaan (hyperaciditas), pendarahan gusi, 
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sembelit, bau mulut, mencegah serangan jantung dan penyempitan pembuluh 

darah, membersihkan darah, menurunkan kolesterol darah, meningkatkan 

ketahanan tubuh terhadap infeksi penyakit, serta meningkatkan kesehatan usus 

besar. 

Apabila dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, wortel 

akan dapat meningkatkan energi dan produktivitas kerja, karena umbi wortel 

dapat memperkuat organ-organ tubuh. Wortel yang diparut juga sangat baik untuk 

digunakan sebagai campuran nasi tim untuk makanan bayi. Daun tanaman wortel 

juga berkhasiat untuk mengobati beberapa jenis penyakit, misalnya luka-luka 

dalam mulut, sariawan, dan pendarahan gusi. Pengobatan dilakukan dengan cara 

mengunyah daun wortel segar. Daun tanaman wortel juga dapat memperbaiki 

pencernaan makanan, mencegah pembentukan endapan dalam saluran kencing, 

dan memperkuat organ-oragan penting yang lain (jantung, paru-paru, mata, dan 

hati). Selain itu, daun tanaman wortel juga dapat diolah menjadi sari daun wortel 

yang sapat digunakan sebagai obat luar untuk mengobati gatal-gatal pada kulit, 

jerawat, dan noda-noda hitam. Untuk mengobati jerawat dan noda-noda hitam, 

sari daun wortel dicampur dengan bubuk rimpang kunyit. 

 

3. Bahan Kosmetika 

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 
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kerutan pada wajah. Karoten juga dapat memperkuat jaringan tempat tumbuh 

helaian rambut, sehingga dapat menyuburkan rambut. Untuk merawat kecantikan 

wajah, umbi wortel digunakan sebagai masker wajah dengan cara memarut umbi 

wortel lalu ditambah kuning telur dan diaduk hingga rata. Untuk menyuburkan 

rambut, wortel digunakan sebagai hairtonic. Pemakaian umbi wortel untuk 

hairtonic sangat dianjurkan terutama untuk jenis rambut kering, karena dapat 

menjaga kelembaban kulit kepala akibat kekurangan minyak. 

2.1.3.1 Kandungan Vitamin A pada Wortel 

Karoten adalah suatu kelompok pigmen yang berwarna kuning, oranye 

atau merah oranye, mempunyai sifat larut dalam lemak atau pelarut organik tetapi 

tidak larut dalam air. Karotenoid tersebar luas dalam tanaman dan buah-buahan 

seperti halnya khlorofil, karatenoid juga terdapat dalam kloroplast daun atau 

batang tanaman yang berwarna hijau. Karotenoid tidak selalu berdampingan 

dengan khlorofil, tetapi sebaliknya khlorofil selalu berdampingan dengan 

karotenoid. Selain pada daun dan batang tanaman misalnya pada umbi dan buah. 

Pada tanaman atau buah-buahan yang kandungan karbohidratnya rendah biasanya 

kandungan karotennya juga rendah. Pada umumnya umbi-umbian mengandung 

sedikit karotenoid, kecuali ubi jalar dan wortel (Muchtadi, 2010). 

Winarno (2006) menyatakan bahwa sayuran dan buah-buahan yang 

berwarna hijau atau kuning biasanya banyak mengandung karoten. Ada hubungan 

langsung antara derajat kehijauan sayuran dengan kadar karoten. Semakin hijau 

daun tersebut maka semakin tinggi kadar karotennya, sedang daun-daun yang 
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pucat seperti selada dan kol miskin akan karoten. Wortel, ubi jalar, dan waluh 

kaya akan karoten.  

Berdasarkan data 2.1 diatas dapat diketahui bahwa wortel sangat kaya 

akan vitamin A (12.000 SI per 100 gram wortel), yang diperlukan untuk menjaga 

kesehatan mata dan jaringan epitel, yakni jaringan yang ada di permukaan kulit. 

Selain zat-zat gii, umbi wortel juga mengandung zat-zat lain seperti alkaloida 

akonitina atau asetbencilakonin, benzoilakonina, akonina, dan neupelina. 

Menurut Winarno (2004), vitamin A merupakan jenis vitamin yang aktif dan 

terdapat dalam beberapa bentuk: 

1. Vitamin A alkohol (retinol) 

2. Vitamin A aldehida (retinal) 

3. Vitamin A asam (asam retinoat) 

4. Vitamin A ester (ester retinil) 

Vitamin A pada umumnya stabil terhadap panas, asam, dan alkali. Akan 

tetapi memiliki sifat yang mudah teroksidasi oleh udara dan akan rusak bila 

dipanaskan pada suhu tinggi bersama udara, sinar, dan lemak yang sudah tengik. 

Sebagian besar sumber vitamin A adalah karoten yang banyak terdapat dalam 

bahan-bahan nabati. Tubuh manusia mempunyai kemampuan mengubah sejumlah 

besar karoten menjadi vitamin A. Dalam tanaman terdapat beberapa jenis karoten, 

namun yang lebih banyak ditemui adalah α-, β-, dan γ- karoten; mungkin juga 

terdapat kriptoxantin. 

Satuan takaran untuk vitamin A menurut International Unit (IU) atau 

Satuan Internatinoal (SI) adalah RE (retinol equivalent), dimana; 
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  1 RE = 1 μg retinol (3,33 IU) 

  1 RE = 6 μg β-karoten (10 IU) 

  1 RE = 12 μg karotenoid (10 IU) 

Kelebihan vitamin  A dalam tubuh dapat disimpan dalam hati, terutama dalam sel-

sel parenkim, yaitu dalam bentuk butir-butir lemak yang berisi sampuran rantai-

rantai ester retinil (retinil palmiat 50 %), retinil stearat dan retinil oleat. Sebelum 

dilepaskan sebagai vitamin A, ester-ester tersebut mengalami hidrolis menjadi 

retinol. Di hati vitamin A terdapat dalam bentuk retinol, tetapi dalam darah, 

retinol terikat pada protein spesifik yang disebut Retinol Binding Protein (RBP) 

dan diangkut jaringan-jaringan tepi seperti mata, usus, serta kelenjar ludah 

(Winarno, 2004). 

Terlalu banyak konsumsi vitamin A menurut Winarno (2004) akan 

menyebabkan hipevitaminosis, suatu keadaan keracunan yang disebakan oleh 

terlalu banyaknya konsumsi vitamin A, yaitu bila mengkonsumsi 75.000- 500.000 

SI (45-300 mgr β-karoten) setiap hari untuk jangka waktu beberapa bulan. Jumlah 

kebutuhan vitamin A yang dianjurkan adalah 1.200-2.400 IU bagi bayi dan anak-

anak di bawah 10 tahun, dan 3.500-4000 IU untuk orang dewasa. Jika seseorang 

kekurangan vitamin A, sel epitel akan mengeluarkan keratin, yaitu protein yang 

tidak larut dalam air dan bukan mukus. Bila sel-sel epitel mengeluarkan keratin, 

sel-sel membran akan kering dan mengeras, dan keadaan tersebut dikenal dengan 

istilah karetinisasi. Bila keadaan itu terus berlanjut akan menyebabkan penyakit 

xeroftalmia. Xeroftalmia adalah keadaan dimana awalnya konjungtiva mata 

mengalami keratinisasi kemudian korneanya juga terpengaruhi. Bila tidak diobati, 
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mata akan menjadi buta. Diperkirakan di Indonesia anak penderita xeroftalmia 

kornea aktif lebih dari 60.000 setiap tahunnya. Sebanyak 20.000-30.000 penderita 

itu akan mengalami kebutaan selama hidupnya.  

Gejala kekurangan vitamin A pada mata diawali dengan rabun senja 

dimana penderita tidak mampu melihat secara normal dalam suatu ruang yang 

remang-remang atau setengah gelap. Hal ini disebabkan oleh rendahnya 

kandungan rodopsin dalam retina mata dibanding retina mata normal. Penyakit 

lain yang disebabkan oleh kekurangan vitamin A adalah Xerosis yaitu gejala 

kekeringan pada konjungtiva (selaput kelopak mata); berkerut, timbul pigmen, 

atau kotor sehingga menurun sifat transparannya. Gejala lain yang penting adalah 

terjadinya noda bitot pada mata, yaitu suatu noda yang timbul sebagai bercak 

berwarna perak kelabu pada kornea, biasanya dengan permukaan yang berbuih. 

Selain itu, kekurangan vitamin A dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan, 

karena pertumbuhan tulang sangat memerlukan vitamin A yang cukup (Winarno, 

2004). 

2.2 Wortel Grade Terendah 

Wortel grade terendah adalah umbi  wortel yang didominasi malformasi 

bentuk umbi seperti umbi bercabang (forking) bengkok dan kerdil yang 

mengakibatkan  penurunan nilai ekonomisnya (Andriani, 2013). Sedangkan 

Samad (2006) mengungkapkan bahwa wortel grade terendah (yang disortasi 

karena tidak layak jual) adalah wortel yang keadaan umbinya liat, dengan zat kayu 

lebih besar dari 25%. Penyebab malformasi wortel sehingga memiliki grade 

rendah ini menurut Taher (2012) adalah karena gangguan Nematoda Puru Akar. 
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Gejala malformasi umbi dapat berupa umbi bercabang (forking) dan puru 

(galling). Selain itu terdapat pula bentuk umbi membulat dengan ukuran pendek 

dan membentuk akar rambut yang cukup banyak. 

2.3 Tepung Wortel 

2.3.1 Pengertian Tepung  

Tepung terigu merupakan tepung yang berasal dari bahan dasar gandum yang 

diperoleh dengan  cara  penggilingan  gandum  yang  banyak digunakan dalam 

industri  pangan. Komponen yang  terbanyak  dari  tepung  terigu  adalah  pati,  

sekitar  70%  yang  terdiri  dari  amilosa  dan amilopektin. Besarnya kandungan 

amilosa dalam pati ialah sekitar 20% dengan suhu gelatinisasi 56 – 62. 

Keistimewaan terigu diantara serealia lain adalah adanya gluten yang merupakan  

protein yang menggumpal, elastis dan mengembang bila dicampur dengan air. 

Gluten digunakan sebagai bahan tambahan untuk  mempertinggi kandungan 

protein dalam roti (Belitz and Grosch, 2009)  

Berdasarkan kandungan gluten, tepung yang beredar dipasaran menurut 

Astawan (2006) dibedakan menjadi 3 macam, yaitu : 

1. Hard flour, tepung terigu ini berkualitas paling baik, kandungan 

proteinnya 12 -13%. Tepung ini biasanya digunakan untuk pembuatan roti 

dan mie berkualitas tinggi. 

2. Medium hard, terigu jenis ini mengandung protein 9,5 – 11%. Tepung ini 

banyak digunakan untuk pembuatan roti, mie, dan macam-macam kue, 

serta biskuit. 



18 
 

3. Soft flour, terigu ini mengandung protein 7– 8,5 %. Cocok sebagai bahan 

pembuat kue dan biskuit. 

Tepung terigu yang mempunyai kadar protein tinggi akan memerlukan air 

lebih banyak agar gluten yang terbentuk dapat  menyimpan gas sebanyak-

banyaknya (Mudjajanto  & Yuliati,  2004). 

2.3.1.1 Teknologi Pengolahan Tepung  

Teknologi pengolahan tepung terigu menurut PT Bungasari Flour Mills 

Indonesia meliputi berbagai proses diantaranya sebagai berikut: 

1. Proses Seleksi Gandum 

Proses ini merupakan tahap awal dalam pembuatan tepung terigu. Gandum yang 

telah dipanen akan diklasifikasikan berdasarkan varietas dan kualitasnya untuk 

selanjutnya memasuki tahapan pembersihan. 

2. Proses Pembersihan 

Pada proses ini, gandum yang telah dikelompokkan kemudian dibersihkan dari 

benda-benda asing seperti bebatuan, debu, atau sekam yang tak sengaja terbawa 

ketika proses panen dilakukan. Gandum juga akan diberikan cairan khusus agar 

kulit ari gandum menjadi lebih mudah diproses. 

3. Gristing 

Proses gristing adalah proses mencampurkan gandum dengan sejumlah gluten 

atau jenis gandum lainnya. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memperoleh 

kandungan tepung terigu sesuai yang diinginkan. Misalnya untuk mendapatkan 

tepung terigu berprotein tinggi, akan ditambahkan gluten dengan kadar protein 

yang tinggi. 
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4. Proses Penggilingan (Milling) 

Proses penggilingan gandum terbagi menjadi 2 tahapan, yakni: 

a. Proses pertama 

Gandum dimasukkan ke dalam mesin berbentuk gulungan untuk memisahkan 

kulit ari dengan bagian dalamnya yang berwarna putih. Proses penggilingan 

pertama ini tak akan menghancurkan bagian inti gandum. 

b. Proses kedua 

Kulit ari yang telah terpisah dari inti gandum akan disaring beberapa kali agar 

tidak terbawa ke proses kedua. Pada proses penggilingan yang kedua ini, 

gandum akan mulai digiling hingga berubah bentuk menjadi serbuk tepung 

berwarna putih. 

c. Proses Pengemasan 

Setelah gandum digiling dan berbentuk tepung, tahap selanjutnya adalah 

pengemasan sesuai dengan jenis tepung terigu yang dibuat. Ada beberapa 

jenis tepung terigu yang populer di pasaran, yaitu tepung terigu protein 

tinggi, tepung terigu protein rendah, all purpose flour, dan masih banyak lagi.  

2.3.2 Karakteristik Fisik Tepung 

Karakteristik fisik dan mutu tepung terigu ditentukan oleh Standar Nasional 

Indonesia (SNI) no. 01-3751-2009 tentang syarat mutu tepung terigu sebagai 

bahan makanan.  
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  Tabel 2.2 Syarat Mutu Tepung Terigu sebagai bahan makanan 

Jenis Uji Satuan Persyaratan 

Keadaan: 

a. Bentuk 

b. Bau 

c. Warna 

 

- 

- 

- 

 

Serbuk 

Normal (Bebas dari bau asing) 

Putih, khas terigu 

Benda asing - Tidak ada 

Serangga dalam semua 

bentuk stadia dan 

potongan-potongannya 

yang tampak 

- 

Tidak ada 

Kehalusan, lolos ayakan 

212 μm (mesh No.70) 

(b/b) 

% Minimal 95 

Kadar air (b/b) % Maksimal 14,5 

Kadar abu (b/b) % Maksimal 0,70 

Kadar protein (b/b) % Minimal 7,0 

Keasaman Mg KOH/ 

100g 

Maksimal 50 

Falling number (atas 

dasar kadar air 14%) 

Detik Minimal 300 

Besi (Fe) Mg/Kg Minimal 50 

Seng (Zn) Mg/Kg Minimal 30 

Vitamin B1(Tiamin) Mg/Kg Minimal 2,5 

Vitamin B2 (Ribovlavin) Mg/Kg Minimal 4 

Asam folat Mg/Kg Minimal 2 

Cemaran logam: 

a. Timbal (Pb) 

b. Raksa (Hg) 

c. Cadmium (Cd) 

 

Mg/Kg 

Mg/Kg 

Mg/Kg 

 

Maksimal 1,0 

Maksimal 0,05 

Maksimal 0,1 

Cemaran arsen Mg/Kg Maksimal 0,50 

Cemaran mikroba: 

a. Angka lempeng total 

b. Escherichia coli 

c. Kapang 

d. Bacillus cereus 

 

Koloni/g 

APM/g 

Mg/Kg 

Mg/Kg 

 

Maksimal 1 x 106 

Maksimal 10  

Maksimal 1 x 104 

Maksimal 1 x 104 

  Sumber: SNI 2009 
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2.3.3 Tepung Wortel 

Tepung wortel adalah salah satu produk olahan wortel segar yang 

merupakan bahan setengah jadi. Deviurianty (2011) melaporkan bahwa tepung 

wortel memiliki daya simpan yang cukup lama yaitu 6-8 bulan dengan kadar air 

<8%. Umbi wortel memiliki kadar air yang tinggi. Kadar air mempengaruhi  

kesegaran dan daya awet bahan pangan. Tingginya kadar air mengakibatkan  

bakteri, kapang, dan khamir. Karena itu tepung wortel menjadi salah satu pilihan 

olahan pangan yang memiliki daya simpan lama. 

Pembuatan tepung wortel menurut Asgar (2006) dilakukan dengan proses 

seperti berikut:  

1) Wortel dicuci, ditiriskan dan dikupas kulitnya. 

2) Wortel diiris (tebal irisan sekitar ±3 mm) 

3) Irisan wortel diblansing ( memasak air hingga mendidih, kemudian 

diturunkan suhunya hingga 65/75 derajat celcius)  

4) Wortel ditiriskan kembali, kemudian dikeringkan sampai rapuh 

selama 20 jam menggunakan oven. 

5) Wortel dihaluskan, lalu diayak dengan saringan 60 mesh.  

Tepung wortel saat ini sudah banyak dikembangkan menjadi berbagai produk 

olahan seperti sosis ikan gabus yang ditambah dengan tepung wortel (Singal, 

2011), bubur instan yang difortifikasi dengan tepung wortel, kue bolu, kue pukis, 

kue talam, kue lapis, ataupun untuk cookies dan biskuit wortel (Slamet, 2011). 
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2.4 Suhu Pengeringan 

Suhu pengeringan menurut Asgar (2006) merupakan salah satu cara untuk 

mengwetkan bahan pangan yang mudah rusak atau busuk. Tujuan pengeringan 

yaitu untuk mengurangi kandungan air dalam bahan sehingga dapat menghambat 

pertumbuhan mikroba maupun reaksi yang tidak diinginkan. Selain itu 

pengeringan juga dapat menurunkan biaya dan memudahkan dalam pengemasan, 

pengangkutan, dan penyimpanan. Bahan yang dikeringkan menjadi ringan dan 

volume menjadi lebih kecil.   

Suhu pengeringan pada tepung wortel dilakukan sebelum wortel dihaluskan. 

Faktor suhu dan lama pengeringan sangat penting karena akan mempengaruhi 

mutu produk akhir. Hasil penelitian (Mohamed dan Husein dalam Asgar, 2006) 

menunjukkan bahwa suhu pengeringan 600C memerlukan waktu pengeringan 

selama 22 jam sampai diperoleh sifat rapuh (kadar air ±9,89 %), sedangkan suhu 

40ºC membutuhkan waktu 42 jam. Selanjutnya dikatakan bahwa suhu 60ºC dapat 

mempertahankan kandungan asam askorbat dan sifat rehidrasi wortel yang 

dikeringkan, sedangkan suhu pengeringan 40ºC baik untuk mempertahankan 

kandungan karoten dan warna wortel kering.  

Suhu pengeringan 60ºC dan waktu pengeringan 20 jam merupakan perlakuan 

yang lebih baik dilihat dari skor warna dengan kriteria yang sangat disukai panelis 

(2,2%), kadar air (12,79%) kadar karoten (2, 66 bpj), dan kadar vitamin C (100,87 

mg/100g) (Histifarina dan Sinaga dalam Asgar, 2006) 
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2.5 Sumber Belajar Biologi 

Sumber belajar adalah segala apa (daya, lingkungan dan pengalaman) yang 

dapat digunakan dan dapat mendukung proses pengajaran secara lebih efektif dan 

efisien serta dapat memudahkan pencapaian terjadi pengajaran atau belajar, 

tersedia langsung atau tidak langsung baik konkrit atau abstrak (Syukur, 2005). 

Sementara menurut Kurniawan  (2007) dalam Kasrina (2012) sumber belajar 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.  

 

2.5.1 Macam-Macam Sumber Belajar 

Sanjaya (2012) menyatakan karena pengertian sumber belajar sangat luas, maka 

sumber belajar dikategorikan menjadi lima, yaitu:  

a. Tempat atau lingkungan sekitar yaitu dimana saja seseorang dapat 

melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku maka tempat itu 

dapat dikategorikan sebagai tempat belajar yang berarti sumber belajar. 

Misalnya perpustakaan, pasar, museum, tempat pembuangan sampah, kolam 

ikan dan sebagainya.  

b. Benda/ Pesan Non Formal, yaitu segala benda yang memungkinkan 

terjadinya perubahan tingkah laku bagi peserta didik atau pesan yang ada 

dilingkungan masyarakat luas yang dapat digunakan sebagai bahan 

pembelajaran. Misalnya situs, prasasti, relief-relief pada candi, kitab-kitab 
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kuno dan benda peninggalan lainnya termasuk juga ceramah oleh tokoh 

masyarakat dan ulama, cerita rakyat dan legenda. 

c. Orang, yaitu siapa saja yang memiliki keahlian tertentu dimana peserta didik 

dapat belajar sesuatu. Misalnya guru, polisi, ahli geologi dan ahli-ahli 

lainnya.  

d. Buku/ Bahan, yaitu segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri 

oleh peserta didik atau format yang digunakan untuk menyimpan pesan 

pembelajaran. Misalnya buku pelajaran, buku teks, kamus, ensklopedia, 

fiksi dan lain sebagainya 

e. Peristiwa dan fakta yang sedang terjadi, misalnya peristiwa bencana, 

peristiwa kerusuhan, dan peristiwa lainnya yang guru dan murid dapat 

menjadikan peristiwa atau fakta sebagai sumber belajar. 

2.5.2 Jurnal Penelitian 

Jurnal ilmiah adalah publikasi berkala yang bertujuan mengembangkan ilmu 

pengetahuan, antara lain dengan melaporkan hasil penelitian baru. Jurnal ini 

merupakan salah satu sumber belajar autentik karena berdasar pada fakta sehingga 

meskipun siswa tidak dapat melakukan observasi langsung, siswa masih dapat 

melihat data-data yang terdapat pada jurnal (Imtihana, 2014). 

 Sistematika penulisan jurnal ilmiah atau artikel ilmiah ini menurut BPPK 

(2016) adalah: 

1. Judul 

a) Tidak terlalu panjang (5-14 kata untuk judul berbahasa  Indonesia,  5-12  

kata untuk judul berbahasa Inggris) 
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b) Tidak ada kata klise (Studi Tentang, Kajian Tentang) 

c) Dicetak dengan huruf kapital, left, Cambria 14. 

2. Nama Penulis 

a) Nama  Penulis  ditulis  tanpa  gelar  akademik, disertai lembaga  asal 

tempat peneliti melakukan penelitian. Dalam hal penelitian  dilakukan saat 

studi di universitas atau lembaga lainnya, penulis  wajib mencantumkan 

nama universitas/ lembaga tempat melakukan penelitian. 

b) Dalam hal artikel yang ditulis oleh tim, penyunting hanya  berhubungan 

dengan penulis utama atau penulis yang namanya  tercantum pada urutan 

pertama. Namun demikian, diharapkan penulis mencantumkan alamat 

korespondensi dan/atau e-mail seluruh penulis dalam tim tersebut. 

c) Dalam penulisan jurnal dihindari penggunaan kata ganti pertama,  misal: 

saya. Diharuskan menggunakan kata ganti ketiga misal: Penulis 

melakukan… 

3. Abstrak dan Kata Kunci 

a) Abtrak ditulis dalam 2 bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)  

b) Abstrak untuk tiap bahasa tidak lebih dari 150 kata dan ditulis  dalam 1 

paragraf saja. 

c) Setiap abstrak memuat ringkasan riset yang berisi latar belakang, tujuan 

penulisan, metodologi penelitian, hasil penelitian dan simpulan.  

d) Abstrak diikuti dengan sedikitnya 3-5 kata kunci (keywords)  untuk 

memudahkan penyusunan indeks artikel. 
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e) Khusus untuk abstrak bahasa inggris dituliskan dalam bentuk  past tense 

dan tidak diperkenankan menyalin langsung (copy-paste) dari 

software/aplikasi/web penerjemah bahasa. Untuk  keperluan translasi 

direkomendasikan untuk menggunakan jasa  penerjemah tersumpah. 

Adapun biaya yang muncul atas penggunaan jasa tersebut menjadi 

tanggung jawab penulis artikel. 

4. Pendahuluan  

Bagian ini menjelaskan latar belakang riset, rumusan masalah, pernyataan 

tujuan dan jika dipandang perlu sistematika/susunan penulisan artikel. 

 

5. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis 

Memaparkan kerangka teoritis berdasarkan telaah literatur yang menjadi 

landasan logis untuk mengembangkan hipotesis atau proporsi riset dan model 

riset. Panjang pendahuluan dan kerangka teoritis adalah 15-20% dari total panjang 

artikel. 

6. Metodologi Penelitian 

Menguraikan metode seleksi dan pengumpulan data, pengukuran  dan definisi 

operasional variabel, dan metode analisis data. Panjang bagian metodologi 

penelitian adalah 10-15% dari total panjang artikel. Metodologi penelitian 

mempunyai kriteria: 

a) Paparan rancangan penelitian jelas 

b) Paparan data dan sumber data jelas 

c) Paparan teknik pengumpulan data lengkap dan jelas 
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d) Paparan teknik analisis data lengkap dan jelas 

7. Hasil dan Pembahasan 

Menjelaskan analisis data riset dan deskripsi statistik yang diperlukan. Panjang  

bagian  Hasil  dan  Pembahasan  adalah  40-60%  dari  total  panjang  artikel 

dengan kriteria: 

1)  Paparan hasil analisis data jelas 

2)  Paparan bahasan analisis jelas 

3)  Tidak ada paparan proses penghitungan statistik.  

Apabila hasil analisis dianggap terlalu panjang dapat dijadikan sebagai lampiran. 

8. Gambar dan Tabel 

a) Isi tabel atau gambar diulas (tidak disebut ulang) dalam teks 

b) Isi tabel/gambar jelas dan informatif 

c) Perujukan pada tabel/gambar menggunakan nomor 

d) Pembuatan tabel tidak perlu menggunakan garis tepi dan garis  horisontal 

kecuali bagian atas dan bawah tabel. Judul tabel ditempatkan di atas tabel. 

e) Pembuatan grafik tidak perlu menggunakan garis tepi, judul  grafik 

ditempatkan di bawah grafik. 

f) Apabila tabel atau gambar disajikan pada halaman terpisah dari  badan 

tulisan (misalnya di bagian akhir naskah), penulis harus menyebutkan pada 

bagian di dalam teks, tempat pencantuman tabel atau gambar. 

g) Setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul sesuai dengan isi tabel 

atau gambar dan sumber kutipan (jika relevan). 
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9. Kesimpulan 

 Memuat  simpulan  hasil  riset,  temuan  penelitian  yang  berupa  jawaban atas 

pertanyaan penelitian atau berupa intisari hasil pem-bahasan dengan kriteria:  

a) Simpulan disajikan dalam bentuk paragraf dan jelas. 

b) Simpulan tidak disajikan dalam bentuk enumeratif. 

10. Implikasi dan Keterbatasan 

Menjelaskan implikasi temuan dan keterbatasan riset, serta jika perlu  saran yang 

dikemukakan peneliti untuk riset yang akan datang. 

11. Penghargaan 

Penghargaan ditulis apabila di dalam penelitiannya, penulis mem-  peroleh suatu 

bantuan penting dalam hal pemikiran, perancangan,  atau pelaksanaan pekerjaan, 

atau memperoleh bahan-bahan dari seseorang. Walaupun hal ini bersifat optional, 

tetapi penghargaan ini  penting apabila penulis ingin memperoleh dukungan dari 

pihak tersebut di masa yang akan datang. 

12. Daftar Pustaka 

Memuat sumber-sumber  yang  dikutip  di  dalam  penulisan  artikel.  Hanya 

sumber yang diacu yang dimuat dalam daftar referensi ini.  Untuk keseragaman 

penulisan, daftar pustaka ditulis sesuai dengan  format American  Psychological  

Association (APA). 

13. Lampiran 

Memuat tabel, gambar dan instrumen riset yang digunakan. 

14. Dokumen Pendukung 
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Seluruh hasil olah data, kuesioner dan rincian lebih lanjut yang ada  dalam 

penelitian disampaikan sebagai pendukung meskipun  apabila artikel tersebut 

dimuat, berkas tersebut tidak akan turut dimuat. 

15. Artikel diketik dengan  jarak baris satu spasi pada kertas A4. Kutipan langsung 

yang panjang (lebih dari tiga setengah baris)  diketik dengan jarak baris satu 

dengan bentuk paragraf meng-gantung (indented style). 

16. Panjang artikel antara 15 s.d. 30 halaman (dengan jenis huruf Cambria 10 pt). 

17. Marjin atas 0,82 inci, bawah 0,8 inci, kanan 0,6 inci, dan kiri 0,9 inci. 

18. Halaman muka (cover) paling tidak menyebutkan judul artikel dan identitas 

penulis. 

19. Penulisan kalimat awal dalam paragraf pertama tidak perlu meng-  gunakan  

tab. Paragraf minimal terdiri dari 2 (dua) kalimat. 

20. Semua halaman termasuk tabel, lampiran, dan referensi harus diberi nomor 

urut halaman. 
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2.7 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dimanfaatkan      sebagai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Tinggi/Rendahnya  

                Vitamin A dipengaruhi 

 

 

 

Penanganan pasca panen wortel 

yang melimpah 

Penyucian 

dari kotoran 

Sortasi dengan 

memisahkan umbi 

yang sehat dengan 

umbi yang baik 

Grading dengan 

mengolompokkan wortel 

yang sehat berdasarkan 

ukuran dan tingkat 

kerusakannya 

Penyimpanan 

wortel 

Wortel grade 

terendah (kelas IV) 

memiliki nilai 

ekonomis rendah 

karena memiliki 

kecacatan fisik seperti 

bengkok dan bercabang 

(Cahyono, 2006) 

Wortel Grade I, II, dan 

III memiliki nilai 

ekonomis yang tinggi 

(Cahyono, 2006) 

Penyimpanan jangka 

panjang untuk memenuhi 

kebutuhan wortel saat 

tidak musim wortel salah 

satunya adalah dengan 

produk wortel kering 

(Asgar, 2006)   

Tepung wortel adalah salah satu 

produk olahan wortel segar yang 

merupakan bahan setengah jadi, 

siap diolah menjadi berbagai 

macam produk pangan 

(Deviurianty, 2011) 

Pengirisan  Pencucian Blansing Pengeringan Penghalusan 

Tepung wortel yang 

mengandung vitamin A. 

Sumber belajar biologi berupa jurnal penelitian 

yang 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. 

Suhu 

60oC 

65oC 

70oC 

75oC 

80oC 

85oC 
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2.8 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan pustaka, maka dapat disusun 

hipotesis sebagai berikut :  

1. Ada minimal satu perlakuan suhu yang memberikan pengaruh terhadap 

kadar vitamin A pada tepung wortel (Daucus carota L.) grade terendah . 

2. Karakteristik fisik tepung wortel yang diperoleh berupa butiran halus, lolos 

ayakan 75 mesh, berwarna kuning atau orange, dan berbau khas wortel. 

3. Suhu pengeringan 600C pada pembuatan tepung wortel grade terendah 

menghasilkan kadar vitamin A tertinggi dan warna paling menarik. 

4. Penerapan pengaruh perbedaan suhu pengeringan terhadap kadar vitamin 

A tepung wortel grade terendah sebagai sumber belajar berupa jurnal 

penelitian dalam perencanaan pembelajaran biologi. 


