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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kekurangan vitamin A atau (KVA) merupakan salah satu masalah gizi di 

Indonesia. Kekurangan vitamin A sering terjadi pada anak-anak dan wanita pada 

usia reproduksi. Mereka yang mengalami kekurangan vitamin A dapat mengalami 

kebutaan, pertumbuhan yang terbatas, pertahanan tubuh yang lemah, serta 

meningkatkan resiko kematian (Keith dkk, 2008). Survey pemantauan status gizi 

menunjukkan bahwa sampai tahun 2012, sekitar 25% anak Indonesia terancam 

kekurangan vitamin A, karena tidak mengkonsumsi makanan mengandung 

vitamin A secara cukup. Oleh karena itu perlu penanggulangan masalah KVA 

untuk menurunkan prevalensi KVA. 

Solusi untuk mencegah dan menanggulangi masalah KVA adalah 

menyediakan vitamin A yang cukup untuk tubuh. Guna menyediakan vitamin A 

yang cukup untuk tubuh, dapat dilakukan berbagai upaya salah satunya dengan  

meningkatkan konsumsi sumber vitamin A melalui bahan makanan yang 

dikonsumsi. Upaya untuk mengatasi kekurangan vitamin A dan 

penganekaragaman pangan dapat dilakukan dengan membuat produk pangan 

berbahan dasar bahan pangan yang mengandung vitamin A seperti sayuran wortel. 

Dewasa ini wortel termasuk 18 jenis sayuran komersial yang dihasilkan 

Indonesia. Wortel merupakan komoditi yang peningkatannya sangat signifikan. 

Peningkatan luas panen yaitu dari 27.149 hektar menjadi 33.182 hektar. 

Disamping itu, produktivitasnya pun ikut meningkat dari 14,87 ton/ha menjadi 

15,87 ton/ha (BPS dan Dirjen Bina Produksi Hortikultura, 2011).  
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 Wortel dikenal memiliki kandungan vitamin A yang sangat tinggi, mudah 

didapatkan dan manfaatnya sangat banyak bagi kesehatan tubuh. Sejauh ini, 

wortel belum dimanfaatkan secara optimal, karena hanya dimanfaatkan dalam 

pengolahan sayur seperti sup, tumis, dan capcay. Pengolahan bertujuan untuk 

menambah nilai jual wortel. Alternatif pengolahan sayuran wortel adalah 

mengolahnya menjadi minuman jelly. 

Produk minuman jelly dipilih sebagai pengolahan wortel karena memiliki 

beberapa keunggulan yaitu digemari berbagai kalangan masyarakat, praktis 

sebagai minuman penunda lapar, dan proses pengolahan yang mudah sehingga 

dapat diproduksi skala rumah tangga maupun skala industri. Minuman jelly 

umumnya terbuat dari buah-buahan. Penggunaan wortel dipilih karena wortel 

memiliki nilai gizi yang sebanding dengan buah-buahan. Sehingga pada penelitian 

ini akan dibuat minuman jelly yang berbasis sayuran wortel. Hal ini juga 

berfungsi untuk meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap produk olahan 

berbasis sayuran wortel. 

Produk minuman jelly memiliki bentuk gel. Pembentukan gel dipengaruhi 

adanya senyawa hidrokolid dengan nilai pH optimum. Menurut Ghufran dan 

Kordi (2011) karagenan (carrageenan) merupakan hidrokoloid senyawa 

polisakarida rantai panjang yang diekstraksi dari rumput laut. Karagenan 

merupakan polisakarida berantai linier atau lurus dan merupakan molekul 

galaktan dengan unit-unit utamanya berupa galaktosa. Karagenan terbentuk oleh 

D-galaktosa dan 3,6 anhidro-galaktosa yang terhubung dengan α-1,3 dan β-1,4 

glikosida. Rantai-rantai polimer akan membentuk suatu jala 3 dimensi 

bersambung, jala ini dapat menangkap dan mengimobilisasi air di dalammnya 
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sehingga membentuk struktur gel yang kuat dan kaku. Konsentrasi karagenan 

yang digunakan dalam pembuatan jelly drink berbahan dasar buah berkisar 0,1 – 

0,5% (Arini, 2010). Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan penelitian 

mengenai pengaruh konsentrasi karagenan dan varietas wortel, guna 

menghasilkan minuman jelly wortel yang kaya vitamin A dan memiliki 

karakteristik yang dapat diterima oleh masyarakat. 

1.2. Tujuan 

Tujuan dari penelitan ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh varietas wortel terhadap karakteristik minuman jelly

wortel.

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi karagenan terhadap karakteristik

minuman jelly wortel.

3. Menentukan perlakuan terbaik berdasarkan varietas wortel dan karagenan.

1.3. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Varietas wortel berpengaruh terhadap karakteristik minuman jelly wortel.

2. Konsentrasi karagenan berpengaruh tehadap karakteristik minuman jelly

wortel.

3. Terdapat perlakuan terbaik berdasarkan varietas wortel dan karagenan.




