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ABSTRAK

Tujuan dari studi ini adalah menentukan konsentrasi sari wortel yang tepat untuk diaplikasikan ke dalam
adonan roti tawar berdasarkan evaluasi sensoris. Evaluasi sensoris, yang terdiri dari (1) uji hedonik warna dan
(2) uji perbandingan bau, tekstur, dan rasa, menggunakan 49 panelis sebagai ulangan. Evaluasi sensoris
tersebut terdiri dari 5 perlakuan. Purata skor hasil evaluasi antarperlakuan dibandingkan dengan uji Beda
Nyata Jujur (BNJ) dengan tingkat kebermaknaan 5 %. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa konsentrasi
sari wortel yang tepat untuk diaplikasikan ke dalam roti tawar ialah 25 %.
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PENDAHULUAN

Warna merupakan salah satu aspek visual dari bahan pangan yang seringkali mendapat perhatian
pertama oleh konsumen dan dijadikan salah satu faktor yang ikut menentukan penerimaan terhadap
bahan pangan tersebut. Bahkan, warna dari bahan pangan menjadi suatu indikator mutu bahan
pangan (Hutching dalam MacDougall, 2002).

Sejak zaman dahulu, zat warna dari sumber alami, misalnya daun suji, kunyit, dan cabai, telah
banyak digunakan sebagai pewarna makanan. Namun, ketika ditemukannya pewarna sintetik,
penggunaan pewarna alami semakin menurun meskipun tidak menghilang sama sekali. Beberapa
dasawarsa terakhir ini, timbul usaha-usaha untuk memahami seluk-beluk pewarna alami dan
pemanfaatannya yang lebih luas, karena efek pencemaran lingkungan dan efek negatif terhadap
kesehatan yang diakibatkan oleh penggunaan pewarna sintetik.

Pada penelitian sebelumnya, Andini dan Lusiawati (2009) telah membuat suatu inovasi pada suatu
makanan, yaitu roti tawar wortel. Roti yang dimaksud berwarna kuning akibat penambahan sari
wortel. Peneliti juga telah mempelajari kinetika degradasi warna roti akibat cahaya dengan berbagai
intensitas. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa warna roti tawar tidak stabil terhadap cahaya
dengan intensitas di atas 2850 lux, dan kinetika degradasi sesuai orde ke-0.

Roti tawar wortel merupakan produk pangan baru dan memiliki potensi untuk dikembangkan dalam
dunia usaha kuliner. Roti tawar ini dengan sendirinya mengalami fortifikasi, terutama provitamin A,
akibat sari wortel yang dita

'

mbahkan ke dalam adonannya. Sebagai produk baru, roti tawar wortel
perlu untuk dilakukan uji sensoris terlebih dahulu 

"

sebelum dilakukan pcnelitian-penelitian lebih
lanjut.
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Studi ini difokuskan pada penentuan konsentrasi penambahan sari wortel yang tepat sehingga
dihasilkan produk roti tawar wortel yang disukai. Oleh karena itu, tujuan dari studi ini ialah
menentukan konsentrasi sari wortel yang tepat untuk diaplikasikan

ÿ

ke dalam adonan roti tawar

berdasarkan ev.aluasi sensoris.

BAHANDAN METODE

Bahan dan piranti
Wortel (Dauciis carota Linn) yang digunakan adalah wortel varietas lokal (varietas Ngablak)
berumbi panjang, yang diperoleh dari pasar lokal Salatiga, Jawa Tengah. Bahan-bahan pembuatan
roti tawar adalah tepung terigu Cakra Kembar, fermipan, garam, gula pasir, air dingin, sari wortel
dingin, dan mentega putih. Bahan dasar roti diperoleh dari toko bahan roti di Salatiga.

Piranti yang digunakan adalah juicer Signora, oven, inkubator yang dilengkapi dengan lampu
Philips Essential 18 W, 23 W, dan 45 W, lightmeter Lutron LX-102, dan termometer.

Metoda

Resep Dasar Roti Tawar (Andini dan Lusiawati, 2009)
1 kg terigu Cakra Kembar ditambah 60 g gula pasir, 25 g fermipan, dan 5 g garam, lalu diaduk rata.
Campuran ditambah 600 mL air dingin sedikit demi sedikit sambil diadon hingga setengah kalis.
Adonan ditambah 100 g mentega lalu diadon kembali hingga kalis selama 30 menit. Adonan
dibiarkan mengembang beberapa menit lalu diadon kembali selama 15 menit (diulangi sebanyak 4
kali). Adonan digulung dan dimasukkan ke dalam cetakan. Setelah mengembang selama 1 jam,
adonan dipanggang dengan api sedang selama 30 menit.

Pembuatan Roti Tawar Wortel

Roti tawar wortel yang dimaksud ialah roti tawar, yang dibuat mengacu pada resep dasar, dengan
mengganti 600 mL air dingin dengan sejumlah tertentu sari wortel dingin sesuai konsentrasinya (25,
50, 75. dan 100 %) dan volume digenapkan 600 mL dengan air dingin. Perhatikan Tabel 1 di bawah

Tabel 1. Volume sari wortel dan air dingin yang ditambahkan ke adonan roti tawar wortel

Roti tawar wortel Volume sari wortel dingin/mL Volume air dingin/mL

Uji Sensoris (Soekarto. 1985)
Uji sensoris dilakukan terhadap parameter bau, tekstur, dan rasa roti tawar yang diberi pewarna
makanan kuning tua sintetikdan roti tawar yang diberi sari wortel sebesar 25, 50, 75, dan 100 %
dengan dasar uji perbandingan terhadap standar, yakni roti tawar biasa. Sedangkan untuk parameter
warna

, dilakukan uji sensoris dengan dasar uji hedonik terhadap 5 roti tawar tersebut.

Analisa Data (Steel dan Torie, I960)
Data hasil uji sensoris dianalisa menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK). Uji sensoris
menggunakan 49 panelis sebagai ulangan. Uji ini tcrdiri dari 5 perlakuan, yaitu roti tawar dengan
penambahan pewarna makanan kuning tua sintetik. roti tawar dengan penambahan sari wortel
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sebesar 25, 50, 75, dan 100 %. Purata skor antarperlakuan dibandingkan dengan uji Beda Nyata
Jujur (BNJ) dengan tingkat kebermaknaan 5 %.

HASIL DAN DISKUSI

Uji Perbandingan Bau, Tekstur, dan Rasa
Hasil uji organoleptik dengan dasar uji perbandingan untuk parameter bau, tektur, dan rasa roti
tawar yang diberi penambahan pewarna, baik dari pewarna makanan kuning tua sintetik maupun
dari sari wortel dengan variasi konsentrasi 25 % hingga 100 %, terhadap roti tawar standar (biasa)
disajikan dalam Tabel 2. Pada uji ini, semua roti tawar dibuat dengan resep yang sama, perbedaan
hanya terletak pada volume air dan volume pewarna (sari wortel) yang ditambahkan, namun dengan
volume total yang sama.

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa bau antara roti tawar wortel 25 % tidak berbeda dengan bau
roti tawar wortel 50 %, namun berbeda signifikan dengan bau roti tawar wortel 75 dan 100 %.Bau
roti tawar wortel 25 % paling mendekati bau roti tawar standar, dengan purata skor 2,63. ± 0,24
(mendekati skor 3 yang berarti sesuai standar). Di lain pihak, bau roti tawar yang diberi
penambahan pewarna makanan kuning tua sintetik pun memperoleh skor rendah, yakni 2,18, yang
tidak berbeda secara bermakna dengan bau roti tawar wortel 75 dan 100 %. Hal ini berarti bahwa
sari wortel hingga konsentrasi 50 % lebih baik digunakan sebagai pewarna roti tawar dibandingkan
pewarna makanan sintetik, di mana pewarna sintetik yang ditambahkan hanya sedikit (1 mL untuk 1
kg terigu).

--, -

Perlakuan

R
.
T

.
K

.
S R

.
T

.
W 25 R

.
T

.
W 50 R

.
T

.
W 75 R

.
T

.
W 100

Bau
X±SE 2

,
18 ±0,26 2

,
63 ± 0,24 2

,
39 ± 0,24 2

,
00 ± 0,22 1

,
94 ±0,22

w = 0,43 (ab) (c) (be) (ab) (a)

Tekstur
X±SE 2

,
47 ± 0,24 2

,
78 ± 0,22 2

,
71 ±0,24 2

,
82 ± 0,25 2

,
61 ±0,23

w = 0.39 (a) (a) (a) (a) (a)

Rasa
*±SE 2

,
27 ±0,23 2

,
29 ± 0,23 2

,
16 ±0,22 2

,
14 ±0,26 2

,
18 ±0,23

\v = 0,41 (a) (a) (a) (a) (a)
Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan antarperlakuan tidak berbeda

secara bermakna, sedangkan angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan
antarperlakuan berbeda secara bermakna,
vv = BNJ 5 %

R
.
T

.
K

.S = Roti tawar dengan penambahan pewarna makanan kuning tua sintetik.
R

.
T

.W 25 = Roti tawar dengan penambahan sari daging umbi wortel sebesar 25 %.
R

.

T
.W 50 = Roti tawar dengan penambahan sari daging umbi wortel sebesar 50 %.

R
.
T

.W 75 = Roti tawar dengan penambahan sari daging umbi wortel sebesar 75 %.
R

.

T
.W 100 = Roti tawar dengan penambahan sari daging umbi wortel sebesar 100%.

Standar = Roti tawar biasa

Skor 1 : Sangat kurang baik dari standar .
2 : Kurang baik dari standar
3 : Sesuai standar

4 : Lebih baik dari standar

5 : Sangat~iebih baik dari standar

Untuk parameter tekstur dan rasa, tidak ada perbedaan nyata antara roti yang satu dengan lainnya.
Tekstur roti tawar yang diberi penambahan pewarna makanan sintetik dan sari wortel mendekati
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standar, dengan purata skor 2,47 sampai 2,82. Namun dari segi rasa, penambahan pewarna makanan
sintetik dan sari wortel menyebabkan penurunan citarasa roti tawar, di mana purata skor yang
diperoleh tiap roti (2,14 hingga 2,29) menunjukkan rasa yang kurang baik dari standar.
Secara keseluruhan, karakteristik tekstur, rasa, dan bau roti tawar wortel berbeda dengan roti tawar
biasa bila digunakan resep yang sama. Hal ini diduga akibat komponen-komponen yang terkandung
dalam sari wortel. Oleh karena itu, untuk pengembangan roti tawar wortel, perlu ditemukan suatu
formulasi yang epat sehingga dapat menutupi kekurangan yang ditimbulkan dari sari wortel yang
ditambahkan.

Uji Iledonik VVarna
Hasil uji hedonik, yang disajikan dalam Tabel 3, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat
kesukaan warna antara roti yang satu dengan lainnya. Purata skor tingkat kesukaan tiap roti berkisar
2

,47 hingga 2,92. Nilai ini menunjukkan tingkat kesukaan antara tidak suka hingga suka.

 Sari

wortel berpotensi untuk dijadikan sebagai pewama kuning roti tawar. Kemungkinan hasil skor ini
akan semakin besar apabila konsumen mengetahui bahwa pewarna yang digunakan ialah pewarna
alami, yang memiliki efek positif bagi kesehatan.

Tabel 3. Hasil Uji Hedonik Warna
_

_

Perlakuan
_

R
.
T

.
K

.S R.T.W25 R.T.W 50 R.T.W 75 R.T.W 100

X±SE 2
,
57 ±0,20 2

,
61 ±0

,
28 2,92 ± 0,22 2,84 ±0,19 2

,
47 ± 0

,
26

w = 0,46
_

a
_

a
_

a
_

a
_

a
_

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan antarperlakuan tidak berbeda
secara bermakna.

w = BNJ 5 %

R
.
T

.

K
.S = Roti tawar dengan penambahan pewarna makanan kuning tua sintetik.

R
.
T

.W 25 = Roti tawar dengan penambahan sari daging umbi wortel sebesar 25 %.

R
.
T

.W 50 = Roti tawar dengan penambahan sari daging umbi wortel sebesar 50 %.

R
.
T

.W 75 = Roti tawar dengan penambahan sari daging umbi wortel sebesar 75 %.

R
.
T

.W 100 = Roti tawar dengan penambahan sari daging umbi wortel sebesar 100%.

Skor 1 : Sangat tidak suka
2 : Tidak suka

3 :Suka

4 : Sangat suka

KESIMPULAN

Berdasarkan studi awal ini, dapat disimpulkan bahwa menurut resep dasar yang digunakan maka
konsentrasi penambahan sari wortel yang tepat untuk diaplikasikan ke dalam adonan roti tawar
ialah 25 %.

Dari studi awal ini, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan potensi
wortel sebagai pewarna alami produk pangan, khususnya roti tawar, antara lain:
1

. Resep dasar yang digunakan perlu dimodifikasi untuk menghasilkan roti tawar wortel yang
memenuhi selera konsumen, baik rasa, tekstur

, bau, dan warna,.
2

. Perlu dilakukan penelitian serupa dengan variasi produk pangan lainnya dan aplikasi bubuk
pigmen dari ekstrak wortel.

3
. Perlu dilakukan penelitian mengenai kandungan gizi roti tawar wortel.
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