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ABSTRAK 

Rhodopseudomonas palustris merupakan spesies bakteri dengan kemampuan tumbuh secara fototropik 
dan menghasilkan sejumlah pigmen fotosintetik. Masing-masing molekul pigmen memiliki kepolaran 
yang berbeda-beda dan membutuhkan pelarut yang sesuai untuk proses ekstraksinya. Penelitian ini 
dilakukan dengan tujuan untuk menentukan efisiensi ekstraksi bakterioklorofil (BChl) dan karotenoid dari 
kultur Rps. palustris dengan berbagai rasio pelarut organik aseton dan metanol (10:0, 7:3, 5:5, 3:7, 0:10 
v/v). Analisis pigmen dilakukan dengan spektrofotometer UV-Tampak serta Kromatografi Cair Kineija 
Tinggi (KCKT) dengan detektor Photo-Diode Array (PDA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
ekstraksi dengan berbagai rasio pelarut aseton dan metanol menghasilkan komposisi pigmen 
bakterioklorofil dan karotenoid yang berbeda-beda. Rasio pelarut asetommetanol 7:3 menunjukkan hasil 
terbaik untuk mengekstraksi baik karotenoid maupun bakterioklorofil. 
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PENDAHULUAN 

Pigmen-pigmen fotosintetik telah banyak diteliti terkait potensi aplikasinya sebagai pewama 
alami, antioksidan, antimutagenik, serta sebagai agen sensitizer dalam terapi fotodinamika 
tumor dan kanker (Chattopadhyay et al., 2008; Basu et al., 2001; Ferruzzi et al., 2006; Grimm 
et al., 2006). Pigmen fotosintetik dapat ditemukan pada tumbuhan tingkat tinggi maupun tingkat 
rendah, hingga mikroorganisme bersel tunggal. Dibandingkan tumbuhan, kultivasi 
mikroorganisme sebagai produsen pigmen fotosintetik memiliki prospek yang lebih baik 
(Dufosse et al, 2005). Produksi pigmen melalui kultivasi mikroorganisme memungkinkan 
pengaturan kondisi untuk produksi optimum serta produktivitas yang lebih tinggi karena siklus 
hidupnya yang pendek. 

Bakteri fotosintetik merupakan salah satu kelompok mikroorganisme yang memiliki antena 
pemanen cahaya (light harvesting) dengan kelompok pigmen bakterioklorofil serta karotenoid. 
Rhodopseudomonas palustris (Rps. palustris) merupakan spesies bakteri fotosintetik dengan 
kemampuan tumbuh yang baik melalui berbagai jalur metabolisme seperti fotoautotrof, 
fotoheterotrof. kemoautotrof, maupun kemoheterotrof (Larimer et al., 2004 dalam Fejes, 2004). 
Rps. palustris merupakan bakteri fototropik dengan sel berbentuk batang dan bereproduksi 
dengan cara membentuk tunas. Saat ditumbuhkan dalam keadaan fotoautotrof Rps. palustris 
mengikat CO: dan menyediakan donor elektron anorganik PL, SjOf ', dan sedikit PLS (Carlozzi 
dan Sacchi, 2001). 

Ekstraksi dengan berbagai komposisi pelarut organik diduga akan mempengaruhi jumlah dan 
komposisi pigmen yang dihasilkan (Plolm-PIansen dan Riemann, 1978; Porra, 1989). Tujuan 
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dari penelitian ini adalah menentukan dan membandingkan komposisi pigmen yang dihasilkan 
kultur Rps. palustris melalui ekstraksi dengan berbagai rasio pelarut aseton dan metanol. 

BAHANDAN METODE 

Kultur bakteri fotosintetik yang digunakan adalah Rps. palustris strain 2.1.6 yang diperoleh dari 
University of Glasgow, Inggris. Kultur dikultivasi dalam medium suksinat dan ditempatkan 
dalam botol pipih (volume 1500 mL) selama 4 hari dengan pencahayaan lampu (1170 lux). 
Kultur dipanen dengan ODgsj sebesar 3,73. Pellet bakteri didapatkan dengan mensentrifugasi 
kultur bakteri menggunakan sentrifuse dingin (Kubota 6500, Jepang, 4 0C, 8000 rpm, 10 menit). 

Variasi pelarut yang digunakan adalah perbandingan volume aseton dan metanol 10:0, 7:3, 5:5, 
3:7, dan 0:10 v/v. Sebanyak 1 gram pellet sel ditimbang serta diekstraksi dalam 20 mL pelarut, 
dengan ditambahkan CaCOj untuk menetralkan asam-asam yang ada, serta asam L(+)-askorbat 
sebagai antioksidan untuk mencegah terjadinya oksidasi pigmen. Ekstraksi diawali dengan 
sonikasi menggunakan sonikator (Misonix, USA) pada amplitude 30 yang bertujuan memecah 
dinding sel bakteri sehingga pigmen lebih mudah terekstrak. Ekstrak hasil sonikasi diendapkan 
dan difiltrasi, sedangkan sisa pellet diekstraksi lebih lanjut (250 rpm, 10 menit) dengan 
komposisi pelarut yang sesuai serta difiltrasi kembali. 

Ekstrak kasar pigmen dipekatkan untuk dianalisis lebih lanjut dengan spektrofotometer UV- 
Tampak (Shimadzu, Jepang) serta KCKT yang diperlengkapi dengan detektor PDA (Shimadzu, 
Jepang) menggunakan kolom fase terbalik Shim pack VP-ODS C-18. Ease gerak adalah 
asetonitril : metanol : diklorometan 70:15:15 (v/v) dengan laju alir 1 mL/menit, dielusi selama 
30 menit (Nelis dan De Leenheer. 1989, yang telah dimodifikasi). Analisis dengan spektroskopi 
UV-Tampak dilakukan untuk membandingkan pola spektra ekstrak kasar yang dihasilkan dari 
masing-masing rasio pelarut. sedangkan analisis KCKT dilakukan untuk mengidentifikasi serta 
membandingkan komposisi pigmen yang terekstrak. Pengamatan kromatogram KCKT 
dilakukan pada panjang gelombang 450 nm. Data yang dihasilkan digambarkan serta dianalisis 
dengan bantuan software Plot32. Kandungan pigmen diidentifikasi berdasarkan urutan 
kepolaran (waktu tambat) serta kesesuaian puncak serapan yang terdeteksi dengan literatur yang 
ada. 

HASIL DAN D1SKUS1 

Pola Spektra dengan Spektrofotometer UV-Tampak 
Hasil pengukuran absorbansi yang digambarkan sebagai pola spektra serapan ekstrak pigmen 
kasar menunjukkan perbedaan komposisi serta jumlah pigmen yang terekstrak dari masing- 
masing rasio pelarut. Perbedaan ini nampak pada puncak serapan di sekitar 450-540 nm yang 
semakin menurun seiring dengan berkurangnya rasio aseton. Selain itu, perubahan pola spektra 
juga dapat diamati pada panjang gelombang sekitar 580 dan 770 nm. Gambar 1 menampilkan 
pola spektra dari ekstrak pigmen kasar yang diekstraksi dengan berbagai rasio pelarut aseton 
dan metanol. 

Menuait Herek et al. (2002). pada antena penangkap cahaya Rhodopseudomonas acidophila, 
terdapat kandungan karotenoid yang memiliki puncak serapan sekitar 450-540 nm. Penurunan 
serapan di wilayah 450-540 seiring menurunnya rasio aseton dan meningkatnya rasio metanol 
menunjukkan bahwa komponen karotenoid tidak dapat diekstraksi dengan maksimal apabila 
menggunakan pelarut metanol dalam rasio tinggi. Hasil ini didukung oleh penelitian Craft dan 
Soares (1992) yang menunjukkan kelarutan karotenoid ((l-karoten) dalam pelarut metanol 
sangat minim. Fenomena ini disebabkan si fat karotenoid yang mayoritas non-polar sementara 
metanol bersifat semi-polar. 
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Gambar 1. Pola Spektra Hasil Pengukuran dengan Spektroskopi UV-Tampak: Ekstrak 
Pigmen dengan Rasio Pelarut ( ) aseton:nietanol 10:0, ( ) aseton:nietanol 7:3, 

( ) aseton:nietanol 5:5, ( ) aseton:nietanol 3:7 
dan ( ) asetonmietanol 0:10 

Sebaliknya, nampak bahwa pada rasio terendah dari pelarut aseton (mayoritas metanol), 
kandungan bakterioklorofil yang terekstrak lebih banyak. Metanol yang bersifat semi polar 
sangat cocok untuk mengekstrak bakterioklorofil yang juga bersifat semi polar. Pada pola 
spektra, kehadiran klorofil ditandai dengan adanya puncak serapan Q, dan Qy masing-masing 
pada panjang gelombang sekitar 590 nm dan 770 nm (Alric, 2005; Visschers et ai, 1994). 

Apabila dibandingkan kuantitas serapan bakterioklorofil dan karotenoid pada 1 titik panjang 
gelombang yang sama, maka kita akan dapat menentukan rasio pelarut yang tepat untuk 
mengekstrak pigmen sesuai yang diinginkan. Tabel 1 menyajikan perbandingan absorbansi 
puncak serapan karotenoid dan Qy bakterioklorofil. 

Tabel 1. Perbandingan Absorbansi Serapan Maksimum Karotenoid dan Qy BChl  
Absorbansi Rasio Aseton:Metanol 
maksimum 10:0 1 7:3 5:5 3:7 0:10 
Karotenoid 0,438 0,454 0,202 0,157 0,055 

(480 nm) 
Qy BChl 0,269 0,554 0,477 0,728 0,687 
(770 nm) 

Rasio 1,628 0,819 0,423 0,216 0,080 

Dengan menentukan rasio serapan dapat ditentukan bahwa untuk mengekstrak karotenoid saja, 
rasio pelarut terbaik adalah asetommetanol 10:0. Ekstraksi bakterioklorofil maksimum dapat 
dilakukan dengan rasio asetommetanol 0:10. Untuk ekstraksi yang menghendaki baik 
bakterioklorofil maupun karotenoid, dipilih rasio serapan yang mendekati 1 yakni dengan rasio 
pelarut asetommetanol 7:3. 

Profll Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) 
Analisis dengan KCKT dilakukan untuk mengidentifikasi pigmen yang nampak sebagai puncak- 
puncak dengan waktu tambat tertentu pada kromatogram, berikut menentukan komposisi 
pigmen dalam ekstrak kasar yang dianalisis. Ideiitifikasi pigmen telah dilakukan berdasar 
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kepolaran (urutan vvaktu tambat) serta puncak serapan yang terdeteksi. Tabel 2 menampilkan 
hasil identifikasi beberapa pigmen dominan yang ditemui melalui pengamatan kromatogram 
pada panjang gelombang 450 nni. 

Tabel 2. Identifikasi Beberapa Pigmen Klorofil dan Karotenoid Dominan 
Waktu 
Tambat 
(menit) 

6,3 

Serapan 
Makamum 

363, 598, 770 
244, 319, 390, 

498,531 
243, 306, 364, 
460, 488,519, 

597, 769 

363, 598, 770 

237, 307,375, 
459, 485,519 

244,296,318, 
448, 474, 504 

Pigmen 

turunan BChI a 

Monomethylated 
spirilloxanthin 

Rhodovibrin dan 
turunan BChI a 

turunan BChI a 

3,4- 
Didehydrorhodopin 

Rhodopin 

264'37
6

7
3

0'
594' BOda 

236, 307, 359^ 
376, 463, 488, Anhydrorhodovibrin 

520, 748  

296,364, 448, 
474,505 L,k01,en 

242,358,526, _ . . , _ . 
Baktenoteotitin 

747 

Likopen 

Bakteriofeofitin 

Pustaka 

Grimm et al. (2006) 

Feng et al. (2004), 
 Feng et al. (2008)  
Nelis dan De Leenheer (1989), 
Feng et al. (2004), Feng et al. 
(2008), Grimm et al. (2006) 

Grimm et al. (2006) 

Nelis dan De Leenheer (1989), 
Feng et al. (2004), 
 Feng et al. (2008) 
Nelis dan De Leenheer (1989), 

Feng et al. (2004), 
 Feng et al. (2008)  

 Grimm et al. (2006)  
Nelis dan De Leenheer (1989), 

Feng et al. (2004), 
 Feng et al. (2008)  
Nelis dan De Leenheer (1989), 

Feng et al. (2004), 
 Feng et al. (2008)  

Grimm et al. (2006), standar 
bakteriofeofitin mumi (Hugo 
 Scheer, LMU)  

Gambar 2 menampilkan perbandingan luas area puncak kromatogram yang sebanding dengan 
konsentrasi masing-masing pigmen dalam ekstrak kasar. Pada kelompok karotenoid likopen, 
rhodopin dan 3,4-didehydrorliodopin tampak adanya kecenderungan yang sama, yakni 
penumnan konsentrasi pigmen seiring makin berkurangnya rasio pelarut aseton. Penumnan 
konsentrasi pigmen karotenoid ini sesuai dengan hasil pengamatan yang ditunjukkan pada pola 
spektra serapan ekstrak kasar melalui pengukuran dengan spektrofotometer LTV-Tampak. 
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Gambar 2. Diagram Batang Komposisi Beberapa Pigmen Dominan Berdasarkan Luas 
Area pada Kromatogram KCKT, masing-masing untuk Ekstrak Pigmen dengan Rasio 
Pelarut (0 ) aseton-.metanol 10:0, ( H ) aseton:metanol 7:3, (0 ) asetommetanol 5:5, 

( CD ) aseton:metanol 3:7 dan ( H ) ascton.'mctanol 0:10 

Pada beberapa jenis karotenoid lainnya serta bakterioklorofil dan bakteriofeofitin tidak terdapat 
pola kenaikan atau penurunan tertentu seiring perubahan rasio pelarut. Rasio pelarut tertentu 
(selain 10:0 dan 0:10) diduga dapat menghasilkan interaksi positif yang mampu meningkatkan 
kelarutan pigmen dan dengan demikian mengoptimalkan proses ekstraksi. 

KESIMPULAN 

Ekstraksi dengan berbagai rasio pelarut aseton dan metanol akan menghasilkan komposisi 
pigmen bakterioklorofil dan karotenoid yang berbeda-beda. Aseton cenderung mengekstrak 
karotenoid, sementara metanol cenderung mengekstrak bakterioklorofil. Pada rasio pelarut 
aseton : metanol 7:3, karotenoid dan bakterioklorofil dapat terekstrak bersama-sama dengan 
perbandingan terbaik (mendekati 1). Beberapa pigmen dominan yang dijumpai pada kultur Rps. 
palustris adalah bakterioklorofil a (BChi a), bakteriofeofitin, rhodopin, 3,4-didehydrorhodopin, 
rhodovibrin, anhydrorhodovibrin, monomethylated spirilloxanthin, dan likopen. 
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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 basil 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 %. 

Keywords: evaluasi, sensoris, hedonik, roti, wortel. 

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 pewama makanan. Namun, ketika ditemukannya pewama sintetik, 
penggunaan pewama alami semakin menurun meskipun tidak menghilang sama sekali. Beberapa 
dasawarsa terakhir ini, timbul usaha-usaha untuk memahami seluk-beluk pewama alami dan 
pemanfaatannya yang lebih luas, karena efek pencemaran lingkungan dan efek negatif terhadap 
kesehatan yang diakibatkan oleh penggunaan pewama sintetik. 

Pada penelitian sebelumnya, Andini dan Lusiawati (2009) telah membuat suatu inovasi pada suatu 
makanan, yaitu roti tawar wortel. Roti yang dimaksud berwama 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 ditambahkan ke dalam adonannya. Sebagai produk bam, roti tawar wortel 
perlu untuk dilakukan uji sensoris terlebih dahulu sebelum dilakukan penelitian-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 ke dalam adonan roti tawar 
berdasarkan evaluasi sensoris. 

BAHANDAN METODE 

Bahan dan piranti 
Wortel (Daucus 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, fennipan, 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 
ini. 

Tabel 1. Volume sari wortel dan air dingin yang ditambahkan ke adonan roti tawar wortel 
Roti tawar wortel Volume sari woitel dingin/mL Volume air dingin/mL 

25 % 150 450 
50 % 300 300 
75% 450 150 

 100% 600 0  

Uji Sensoris (Soekarto, 1985) 
Uji sensoris dilakukan terhadap parameter bau, tekstur, dan rasa roti tawar yang diberi pewarna 
makanan kuning tua sintetik dan 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 
wama, dilakukan uji sensoris dengan dasar uji hedonik terhadap 5 roti tawar tersebut. 

Analisa Data (Steel dan Torie, 1960) 
Data hasil uji sensoris dianalisa menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK). Uji sensoris 
menggunakan 49 panehs sebagai ulangan. Uji ini tcrdiri dari 5 perlakuan, yaitu roti tawar dengan 
penambahan pewama 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 pewama, baik dari pewama 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 pewama (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 pewama 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 pewama roti tawar dibandingkan 
pewama makanan sintetik, di mana pewama sintetik yang ditambahkan hanya sedikit (1 mL untuk 1 
kg terigu). 

Tabel 2. Hasil Uji Perbandingan Bau, Tekstur, dan Rasa 

 Perlakuan 

 R.T.K.S R.T.W 25 R.T.W 50 

X±SE 2,18 ±0,26 2,63 ± 0,24 2,39 ± 0,24 
Bau 
 w = 0,43 (ab) (c) (be) 

X±SE 2,47 ±0,24 2,78 ±0,22 2,71 ±0,24 
Tekstur 
 w = 0.39 (a) (a) (a) 

X±SE 2,27 ±0,23 2,29 ±0,23 2,16 ±0,22 

R.T.W 25 R.T.W 50 R.T.W 75 R.T.W 100 

X±SE 

w = 0,43 

X±SE 

w = 0.39 

X±SE 

w = 0,41 

2,63 ± 0,24 

(0 
2,78 ± 0,22 

2,39 ± 0,24 

(be) 

2,71 ±0,24 

2,00 ± 0,22 

(ab) 

2,82 ± 0,25 

(a) 
2,14 ±0,26 

(a) 

1,94 ±0,22 

(a) 
2,61 ±0,23 

X±SE 2,27 ±0,23 2,29 ±0,23 2,16 ±0,22 2,14 ±0,26 2,18 ±0,23 
Rasa 
 w = 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, 
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%. 
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 : SangatTebih 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 pewama 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 Hedonik Warna 
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 pewama yang digunakan ialah pewama 
alami, yang memiliki efek positif bagi kesehatan. 

Tabel 3. Hasil Uji Hedonik Warna  

 Perlakuan  

R.T.K.S R.T.W 25 R.T.W 50 R.T.W 75 R.T.W 100 

XiSE 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. 
vv = BNJ 5 % 
R.T.K.S = Roti tawar dengan penambahan pevvarna 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 pewama 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 sempa 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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