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II . TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Wortel 

 Tanaman wortel berasal dari daratan Asia. Wortel merupakan tanaman 

khas daratan tinggi dengan ketinggian 1.200-1.500 mdpl untuk pertumbuhan 

terbaiknya. Suhu yang cocok untuk tanaman ini sekitar 22-24oC dengan 

kelembaban dan sinar matahari yang cukup. Persyaratan tanah yang sesuai untuk 

tanaman ini yaitu subur, gembur dan banyak mengandung humus, tata udara dan 

tata airnya berjalan baik (tidak menggenang). Keunggulan tanaman ini yaitu dapat 

ditanam sepanjang tahun,baik pada musim kemarau  maupun musim hujan. 

Batangnya pendek dan berakar tunggang yang fungsinya berubah menjadi bulat 

dan memanjang. Namun, suhu udara tetap perlu diperhatikan, karena jika suhu 

udara terlalu tinggi seringkali menyebabkan umbi kecil-kecil dan berwarna pucat 

atau kusam, sedangkan jika suhu udara terlalu rendah maka umbi yang terbentuk 

adalah panjang kecil (Mulyahati, 2005). 

 Menurut Anas (2006) tanaman wortel dalam taksonomi tumbuhan, wortel 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae (tumbuhan-tumbuhan) 

Divisi  : Embryophyta siphonogama 

Sub-Divisi : Angiospermae 

Klas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Umbelliferales 

Familia : Umbelliferae (Apiaceae) 

Genus  : Daucus 

Spesies : Daucus carrota L. 
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Wortel (Daucus carota L.) merupakan tanaman yang sangat bermanfaat 

karena banyak mengandung betakaroten. Semakin orange warnanya, semakin 

tinggi pula kandungan betakarotennya. Pemanenan wortel harus dilakukan secara 

hati-hati agar tidak terjadi luka pada umbinya. Luka akan menyebakan masuknya 

bakteri, antara lain bakteri kelompok Leuconostoc yang cepat sekali tumbuh dan 

menguraikan gula yang ada dalam wortel yang akan diubah menjadi dextran yaitu 

senyawa berbentuk lendir sehingga wortel tidak layak untuk dikonsumsi 

(Kumalaningsih,2006). 

Varietas wortel terbagi menjadi tiga kelompok yang didasarkan pada 

bentuk umbi yaitu tipe Imperator, Chantenay, dan Nantes. Tipe Imperator 

memiliki umbi berbentuk bulat panjang dengan ujung runcing (menyerupai 

kerucut), panjang umbi 20-30 cm, berwarna orange dan rasa yang kurang manis 

sehingga kurang disukai oleh konsumen. Tipe Chantenay memiliki umbi 

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

orange tua dan rasa yang manis sehingga disukai oleh konsumen. Tipe Nantes 

memiliki umbi berbentuk peralihan antara tipe Imperator dan tipe Chantenay, 

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

agak panjang dengan ukuran 10-15cm. Diameternya dari ujung sampai ke pangkal 

sama besar (Cahyono, 2002).          

 

 

 

 

Gambar 1. Jenis wortel a.) Imperator,b.) Chantenay c.) Nantes 

b.) c.) a.) 
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2.1.1 Manfaat dan Kandungan Wortel 

Wortel segar mengandung air, protein, karbohidrat, lemak, serat, abu, nutrisi 

anti kanker, gula alamiah (fruktosa, sukrosa, dekstrosa, laktosa, dan maltosa), 

pektin, glutanion, mineral (kalsium, fosfor, besi dan natrium), vitamin 

(betakarotein, B1 dan C) serta asparagine. Betakaroten merupakan anti oksidan 

yang menjaga kesehatan dan menghambat proses penuaan. Jika tubuh 

memerlukan vitamin A maka betakaroten di hati akan diubah menjadi vitamin A. 

Sebuah wortel ukuran sedang mengandung sekitar 12000 SI betakaroten. 

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa dengan mengkonsumsi wortel yang 

dikukus sebentar akan memperbesar penyerapan betakaroten (Kumalaningsih, 

2006). 

Adapun komposisi zat gizi wortel tiap 100 gram bahan dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 1. Kandungan Zat Gizi Wortel dalam 100 gram 

Komponen zat Gizi Satuan Jumlah 

Energi Kal  42,00 

Protein  g    0,93 

Lemak  g    0,24 

Karbohidrat  g    9,58 

Serat  mg     2,80 

Kalsium  mg   33,00 

Fosfor  mg    35,00 

Besi  mg    0,30 

Natrium  mg   69,00 

Vitamin A  IU   16,70 

   Vitamin C mg     18,00 

Vitamin E mg      0,66 

Vitamin B mg      0,06 

Vitamin K µg     13,20 

Betakaroten  µg 8285,00 

Alphakaroten µg 3477,00 

Air  g     88,29 

Sumber : USDA National Nutrient Database for Standard Reference (2007) 



 

7 
 

2.2. Permen Jelly 

Permen secara umum dapat didefinisikan sebagai produk yang dibuat 

dengan mendidihkan campuran gula dan bahan tambahan yang dapat 

mempertahankan bentuk dalam waktu yang lama bersama bahan pewarna dan 

pemberi rasa yang kemudian dicetak menurut bentuk yang diinginkan. Seni dalam 

membuat permen terletak pada nilai daya tahan permen dengan kadar air minimal 

dan sedikit cenderung untuk mengkristal (Hidayat, 2004). Menurut tingkat 

kekerasan permen, dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu permen 

keras dan permen lunak. Permen keras tidak akan berubah bentuk bila ditekan 

bahkan akan patah bila dipaksakan. Permen lunak adalah permen yang mudah 

berubah dengan hanya memberi tekanan sedikit, misalnya permen jelly dan 

permen karet (Kurniawan, 2006). 

Permen jelly merupakan permen yang terbuat dari campuran sari buah-

buahan, bahan pembentuk gel, penambahan essens untuk menghasilkan berbagai 

macam rasa, bentuk fisik jernih transparan dan mempunyai tekstur kenyal seperti 

permen karet. Bahan pembentuk gel yang biasa digunakan antara lain gelatin, 

karagenan atau agar-agar (Malik, 2010). Permen jelly merupakan kembang gula 

bertekstur lunak, yang diproses dengan penambahan komponen hidrokoloid 

seperti agar, gum, pektin, pati, karagenan dan gelatin untuk modifikasi tekstur 

sehingga menghasilkan produk yang kenyal (SNI, 2008). Dalam pembuatan 

permen jelly diperlukan adanya penggunaan bahan tambahan makanan lain seperti 

sukrosa (gula pasir), high fructose syrup dan asam sitrat sebagai pemberi cita rasa 

dan aroma sehingga dari segi sensoris, permen jelly dapat diterima oleh panelis. 

Pembuatan permen jelly biasanya menggunakan bahan pembentuk gel yang 
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sifatnya reversible yaitu jika gel dipanaskan akan membentuk cairan dan bila 

didinginkan akan membentuk gel kembali (Hambali, 2004). 

Permen jelly sesuai SNI 3547.02-2008 memiliki rasa dan aroma normal, 

yaitu tidak mengandung rasa dan aroma asing, dan memiliki tekstur yang kenyal. 

Syarat mutu permen jelly (Kembang gula lunak) menurut (SNI 3547.02-2008) 

dapat dilihat pada Tabel. 

Tabel 2. Syarat Mutu Kembang Gula Lunak 

No. Kriteria Uji Satuan 
Persyaratan 

Bukan Jelly Jelly 

1. Keadaan    

 - Bau - Normal Normal 

 - Rasa - Normal Normal 

   (sesuai label) (sesuai label) 

2. Kadar air % fraksi 

massa 

Maks. 7,5 Maks. 20,0 

3. Kadar abu % fraksi 

massa 

Maks. 2,0 Maks. 3,0 

4. Gula reduksi % fraksi 

massa 

Maks. 20,0 Maks. 25,0 

5. Sakarosa  % fraksi 

massa 

Min. 35,0 Min. 27,0 

6. Cemaran logam 

- Timbal (Pb) 

- Tembaga (Cu) 

- Timah (Sn) 

- Raksa (Hg) 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

Maks. 2,0 

Maks. 2,0 

Maks. 40,0 

Maks. 0,03 

 

Maks. 2,0 

Maks. 2,0 

Maks. 40,0 

Maks. 0,03 

7. Cemaran Arsen (As) mg/kg Maks. 1,0 Maks. 1,0 

8. Cemaran mikroba 

- Angka lempang total 

- Bakteri coliform 

- E. coli 

- Staphylococcus 

aureus 

 

Koloni/g 

APM/g 

APM/g 

Koloni/g 

 

Maks. 5x102 

Maks. 20 

<3 

Maks. 1x102 

 

 

Maks. 20 

<3 

Maks. 1x102 

Sumber : Badan Standarisasi Nasional (2008) 

2.3.1. Bahan Baku Pembuatan Permen Jelly 

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan permen jelly antara lain: 

sirup glukosa, sukrosa, gelatin, dan asam sitrat 
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1. Gula (Sukrosa) 

Sukrosa merupakan salah satu jenis gula disakarida yang terdiri dari 

glukosa dan fruktosa. Gula dalam ilmu pangan atau gizi berdasarkan susunan 

molekulnya dikelompokkan menjadi tiga. Monosakarida yaitu glukosa, fruktosa 

dan galaktosa, kemudian disakarida yaitu glukosa dan fruktosa serta polisakarida 

yaitu tepung, dekstrin, glikogen dan selulosa (Sandjaja, 2013). Gula merupakan 

senyawa organik penting di dalam bahan makanan, karena gula dapat mudah 

dicerna di dalam tubuh dan dapat menghasilkan kalor. Selain itu, gula juga 

berfungsi sebagai pengawet pada makanan (Bait, 2012). Gula pasir merupakan 

salah satu bahan yang ditambahkan pada proses pembuatan permen jelly. 

Penambahan gula pada pembuatan permen jelly ini memiliki fungsi untuk 

memberikan rasa manis dan dapat pula sebagai pengawet, yaitu dalam konsentrasi 

tinggi akan menghambat pertumbuhan mikroorganisme dengan cara menurunkan 

aktivitas air pada bahan (Malik, 2010). Sukrosa yang ditambahkan pada 

pembuatan permen jelly maksimal 65% agar tidak terbentuk kristal-kristal 

dipermukaan gel. Pencegahan proses kristalisasi dapat dilakukan dengan 

mengkombinasikan pemakaian sukrosa dengan monosakarida seperti glukosa 

(Winarno, 2004). 

2. Sirup Glukosa 

Sirup glukosa merupakan produk olahan dari pati polisakarida lain seperti 

selulosa dan hidrolisis menggunakan asam kuat atau enzim (Achyadi, 2000). 

Menurut Winarno (2002), pemecahan pati oleh enzim alfa amilase dapat 

menghidrolisis pati menjadi fraksi-fraksi molekul yang terdiri dari 6-7 unit 

glukosa. Sirup glukosa digunakan dalam industri makanan dan minuman terutama 
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industri permen, selai, dan pengalengan buah-buahan karena sirup glukosa 

berfungsi untuk mengatur tingkat dan kecepatan proses kristalisasi sesuai dengan 

keinginan industri dan untuk meningkatkan viskositas permen jelly sehingga tidak 

lengket (Hidayat, 2004). 

Sirup glukosa atau gula cair mengandung D-glukosa, maltose dan 13 

polimer D-glukosa dibuat melalui proses hidrolisis pati. Bahan baku yang dapat 

digunakan adalah bahan seperti tapioca, pati umbi-umbian, sagu dan jagung 

(Oesman, 2009). Menurut Sutuhu (2004) sirup glukosa adalah sejenis minuman 

ringan berupa larutan kental dan bewarna jernih dengan citarasa manis. Sering 

juga disebut gula encer. Sirup ini biasannya tidak langsung dikonsumsi tapi 

merupakan bahan baku industry minuman buah, kadar gula yang dimiliki sirup 

glukosa cukup tinggi yaitu berkisar antara 55%-65%.  

Sirup glukosa ialah suatu larutan kental termasuk golongan 

monosakaridayang diperoleh dari pati dengan cara hidrolisis lengkap dengan 

menggunakan katalis asam atau enzim, selanjutnya dimurnikan serta dikentalkan. 

Untuk memperoleh gula cair dapat ditempuh dengan jalan memasak pati ke 

dalamnya ditambahkan sejumlah zat kecil zat kimia (HCl) selama beberapa jam. 

Dengan pemasakan itu akan diperoleh suatu cairan yang rasanya manis, yang 

disebabkan karena sebagian besar pati yang ada telah diubah menjadi gula 

(glukosa) (Minarni, 1996).  

Penggunaan sirup glukosa ternyata dapat mencegah kerusakan pada 

permen karena kandungan ekstrak cair dari permen memiliki konsentrasi bahan 

kering sebesar 75-76% dari berat permen, kondisi ini tidak dapat diperoleh dengan 

melarutkan gula ataupun dekstrosa secara sendiri-sendiri tetapi dengan melarutkan 
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gula dan sirup gula, dekstrosa atau sirup maltosa (Hidayat, 2004). Menurut 

Sudaryati (2003), penambahan sirup glukosa yang optimal pada pembuatan 

permen jelly jeruk keprok adalah sebesar ¼ bagian dari sukrosa. Sedangkan 

menurut Hidayat dan Ikarisztiana (2004), penambahan sirup glukosa yang optimal 

pada pembuatan permen jelly jeruk adalah dengan perbandingan gula:sirup 

glukosa:sari buah adalah sebesar 4:1:1. Menurut Koswara (2009) penambahan 

glukosa pada permen jelly yaitu sebesar 30% sampai 48%. 

3. Gelatin 

Gelatin digunakan sebagai gelling agent (pembentuk gel) pada industri 

pangan dan industri obat-obatan. Gelatin memiliki sifat yaitu tidak berbau, hampir 

tidak berasa, tidak berwarna, larut dalam air, asam asetat dan pelarut alkohol 

seperti gliserol, sorbitol, monitol, dan propilen glikol, tetapi tidak larut dalam 

alkohol, aseton, karbon tetraklorida, benzena, petroleum eter dan pelarut organik 

lainnya (Rahmi, 2012). Gelatin komersial biasa diperoleh dari sapi, ikan, dan babi. 

Gelatin mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan dalam tubuh yaitu 

valin, threonin, fenilalanin, metionin, lisin, leusin, isoleusin, histidin dan satu 

asam amino esensial yang tidak terkandung dalam gelatin yaitu triptofan (Fauzi, 

2007).  

Gelatin tidak dapat larut dalam air dingin, tetapi jika kontak dengan air 

dingin akan mengembang dan membentuk gelembung-gelembung yang besar. 

Jika dipanaskan pada suhu sekitar 71oC gelatin akan larut, hal ini dikarenakan 

pecahnya agregat molekul dan membentuk dispersi koloid makromolekuler. Jika 

gelatin dipanaskan dalam larutan gula maka suhu yang diperlukan adalah 82oC. 

Fungsi dari gelatin yaitu sebagai pembentuk gel, pemantap emulsi, pengental, 
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penjernih, pengikat air dan pelapis (Hidayat, 2004). Menurut Herbstreith (2004) 

dosis gelatin yang digunakan dalam pembentukan tekstur permen jelly yaitu 

berkisar 7-15%.  

4. Asam Sitrat 

Pengatur keasaman (asidulan) merupakan senyawa kimia yang bersifat 

sebagai asam dan merupakan salah satu dari bahan tambahan pangan yang sengaja 

ditambahkan dengan berbagai tujuan. Asidulan dapat bertindak sebagai penegas 

rasa atau menyelubungi after taste yang tidak disukai. Sifat asam senyawa ini 

dapat mencegah pertumbuhan mikroba dan sebagai bahan pengawet. Pengatur 

keasaman biasanya dapat digunakan di dalam bahan pangan seperti salad, 

margarine, baking powder, bir, selai, roti, jelly, natural cheese, es krim, bahan 

pangan yang dikalengkan dan lain-lain (Cahyadi, 2008). 

Pemberian asam sitrat memiliki fungsi sebagi pencegah terjadinya 

kristalisasi gula, sebagai katalisator hidrolisis sukrosa ke bentuk gula invert 

selama penyimpanan serta sebagai penjernih gel yang dihasilkan. Selain itu asam 

sitrat dapat bertindak sebagai pengeras rasa dan warna atau menyelubungi rasa 

after taste yang tidak disukai. Keberhasilan dalam pembuatan permen jelly 

tergantung dari derajat keasaman atau pH yang diperlukan. Nilai pH dapat 

diturunkan dengan penambahan sejumlah kecil asam sitrat. Asam sitrat yang 

ditambahkan dalam permen jelly adalah sebesar 0,5% (Sudaryati, 

2003). Bait (2012) menyatakan bahwa penambahan asam sitrat dalam soft candy 

berkisar 0,2 sampai 0,5%. 
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2.3.2. Proses Pembuatan Permen Jelly 

Tahap pertama yang dilakukan pada pembuatan permen jelly adalah 

persiapan bahan. Selanjutnya, sari buah dilakukan pemasakan dengan 

penambahan sukrosa dan sirup glukosa. Pemasakan dilakukan hingga suhu 

mencapai ±70oC kemudian dilanjutkan dengan penambahan gelatin dan asam 

sitrat. Pemasakan terus dilakukan hingga suhu mencapai 90-95oC. Kemudian 

dilakukan pencetakan dengan menggunakan cetakan berbahan dasar plastik 

plipropilen. Adonan yang telah dituangkan kedalam cetakan kemudian 

didinginkan pada suhu ±5oC selama 4 jam (Hidayat, 2004). 
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