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II TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Wortel 

Wortel termasuk jenis tanaman sayuran umbi semusim berbentuk perdu 

(semak) yang tumbuh tegak dengan ketinggian antara 30-100 cm atau lebih, 

tergantung jenis atau varietasnya. Wortel digolongkan sebagai tanaman semusim 

karena hanya berproduksi satu kali dan kemudian mati. Tanaman wortel berumur 

pendek, yakni berkisar antara 70-120 hari, tergantung pada varietasnya (Cahyono, 

2002). 

Wortel (Daucus carota L.) berasal dari negeri yang beriklim sedang (subtropis) 

yaitu berasal dari Asia Timur dan Asia Tengah. Ditemukan tumbuh liar sekitar 6.500 

tahun yang lalu. Budidaya wortel pada mulanya terjadi di daerah sekitar Laut Tengah, 

menyebar luas ke kawasan Eropa, Afrika, Asia dan akhirya ke seluruh bagian dunia 

yang telah terkenal daerah pertaniannya. Di Indonesia budidaya wortel pada 

mulanya hanya terkonsentrasi di Jawa Barat yaitu daerah Lembang dan Cipanas. 

Namun, dalam perkembangannya menyebar luas ke daerah-daerah sentra sayuran 

di Jawa dan Luar Jawa (Rukmana, 1995). 

Produksi wortel rata-rata di Indonesia Cukup tinggi, seperti yang disebutkan 

pada data statistik BPS tahun 2011 mencapai 14,87 ton/ha/tahun dengan total 

produksi mencapai 403.827 ton, di Jawa timur angka produksi juga Cukup tinggi 

yaitu 14,96 ton/ha/tahun dengan total produksi 53.798 ton (BPS,2011). 

Dalam sistem taksonomi, tanaman wortel diklasifikasikan sebagai berikut 

(Pohan, 2008): 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub devisio : Angiospermae 

Class  : Dicotyledon 

Ordo  : Umbelliferales 

Family  : Umbelliferae 

Genus  : Daucus 

Species : Daucus carota L 
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Tabel 2.1. Kandungan Gizi Wortel per 100 gram Bahan 

Zat Gizi Jumlah 

Air 88,29 g 

Energi 41 kkal 

Lemak 0,24 g 

Karbohidrat 9,58 g 

Serat 2,8 g 

Kalium 320 mg 

Fosfor 35 mg 

Natrium 69 mg 

Kalsium 33 mg 

Magnesium 12 mg 

Vitamin C 5,9 mg 

Vitamin A 16706 IU 

Vitamin B6 0.138 mg 

Niasin 0.983 mg 

Asam Folat 19 mg 

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

 

Wortel terkenal sebagai sumber vitamin A. Selain itu, wortel juga 

mengandung mineral kalsium (Ca), fosfor (P), dan kalium (K) serta merupakan 

sumber serat yang baik untuk tubuh. Dalam tiap 100 gr bahan terkandung energi 

sebesar 42 kalori (Novary,1997). 

Vitamin adalah komponen tambahan makanan yang berperan sangat penting 

dalam gizi manusia. Vitamin biasanya dikelompokan dalam 2 golongan utama, yaitu 

vitamin larut air dan yang larut lemak. Vitamin A (retinol) merupakan vitamin yang 

larut lemak. Sebagian sumber vitamin A adalah karoten yang banyak pada bahan-

bahan nabati, yaitu pada semua sayuran dan buah-buahan yang berwama kuning 

atau merah (Winarno, 2002). 

Fungsi dari vitamin A adalah membantu dalam melawan infeksi didalam 

tubuh, membantu memelihara organ mata dan penting untuk penglihatan malam, 
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untuk membantu pertumbuhan sel serta mendukung pertumbuhan dan memperbaiki 

jaringan otot, pembentukan tulang dan kesehatan kulit dan rambut. (De Man, 1997). 

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 (betakaroten, B1 dan C) 

serta asparagine. Betakaroten merupakan anti oksidan yang menjaga kesehatan 

dan menghambat proses penuaan. Selain itu betakaroten bisa mencegah dan 

menekan pertumbuhan sel kanker serta melindungi asam lemak tidak jenuh ganda 

dari proses oksidasi. Jika tubuh memerlukan vitamin A maka betakaroten di hati 

akan diubah menjadi vitamin A. Fungsi vitamin A bisa mencegah buta senja, 

mempercepat penyembuhan luka dan mempersingkat lamanya sakit campak. 

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). 

Bentuk wortel sangat beragam disebabkan perbedaan iklim dan kelembaban 

tanah di berbagai negara. Cahyono (2002) membedakan wortel menjadi tiga jenis 

yaitu jenis Imperator, Chantenay dan Nantes. 

a. Tipe Imperator 

Tipe ini memiliki umbi berbentuk bulat panjang dengan ujung runcing 

(menyerupai kerucut), panjang umbi 20-30 cm dan rasa kurang manis sehingga 

kurang disukai konsumen. Dapat dijumpai di Amerika Serikat dan Belanda. Menurut 

Kumalaningsih et al. (2005), wortel tipe imperator memiliki kandungan air sebesar 

92,15%, vitamin C sebesar 8,80 mg/100g, gula sebesar 15,94%, beta-karoten 

sebesar 12,86 mg/g bahan. 

b. Tipe Chantenay 

Tipe ini memiliki umbi berbentuk bulat panjang dengan ujung tumpul, panjang 

umbi antara 15-20 cm dan rasa manis sehingga lebih disukai konsumen. Wortel 

jenis ini dapat dijumpai di Taiwan dan Jepang. Menurut Kumalaningsih et al. (2005), 

wortel tipe Chantenay memiliki kandungan air sebesar 90,20%, vitamin C sebesar 

6,82 mg/100g, gula sebesar 18,16%, beta-karoten sebesar 13,59 mg/g bahan  

c. Tipe Nantes 

Tipe ini mempunyai umbi yang berbentuk peralihan antara tipe imperator dan 

chantenay, yaitu bulat pendek dengan ukuran panjang 5-6 cm atau bulat agak 
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panjang dengan ukuran 10-15 cm. Umbi akar wortel berwama khas oranye. Wortel 

jenis ini lah yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Terbatasnya 

literature yang menyatakan tentang kandungan gizi dari wortel jenis ini. 

Wortel yang digunakan pada penelitian ini adalah wortel tipe Chantenay. 

Gambar wortel tipe Chantenay ditunjukkan Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1. Wortel tipe Chantenay 

 

2.2 Karotenoid 

Karrer dan Jucker (1950) dalam Muchtadi (1992) mendefinisikan karotenoid 

atas persetujuan Unit Internationale de Chimie, sebagai suatu zat warna kuning 

sampai merah yang mempunyai struktur alifatik atau alisiklik yang pada umumnya 

disusun oleh delapan unit isoprena, dimana kedua gugus metal yang dekat pada 

molekul pusat terletak pada posisi C-1 dan C-6, sedangkan gugus metil lainnya 

terletak pada posisi C-1 dan C-5, serta diantaranya terdapat ikatan ganda 

terkonjugasi. 

Menurut Association of Vitamin Chemistry, London dalam Method of Vitamin 

Assay, secara umum karotenoid mempunyai sifat fisik dan kimia sebagai berikut : 

• Larut dalam lemak 

• Larut dalam kloroform, pewarna, karbon disulfida, petroleum eter 

• Sukar larut dalam alkohol 

• Sensitif terhadap oksidasi 

• Auto oksidasi 

• Stabil terhadap panas di dalam udara bebas oksigen kecuali untuk beberapa 

perubahan stereo isometrik 

• Punya spektrum serapan yang spesifik 
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Meyer (1973) menjelaskan bahwa karotenoid dapat dikelompokkan menjadi 

4 golongan, yaitu : 

1. Karoten merupakan karotenoid hidrokarbon C40H56, yaitu alfa, beta dan gamma 

karoten serta likopen 

2. Xantofil dan derivat karoten yang mengandung oksigen dan hidroksil. Contoh : 

kriptoxantin dan lutein 

3. Ester xantofil yaitu ester asam lemak. Contoh : Zeaxantin 

4. Asam karotenoid, yaitu derivat karoten yang mengandung gugus karboksil. 

Dari suatu survey dasar diketahui bahwa vitamin A hanya ditemukan di 

makanan hewani berupa daging, hati, hingga telur. Vitamin A tidak ditemukan di 

makanan nabati, namun demikian tumbuhan mampu membentuk atau mensintesa 

senyawa karotenoid, yang merupakan prekursor vitamin A. Prekursor vitamin A ini 

merupakan pigmen warna kuning hingga merah yang dapat ditemukan pada daun 

atau buah dan sayuran. Karotenoid tersebut biasanya berupa beta karoten, alpha 

karoten, cryptoxanthin, lutein, zeaxanthin, dan likopen. Diantara jenis karotenoid 

yang ada, beta karoten memiliki aktivitas vitamin A (retinol) yang lebih besar ( Low et 

al. 1997). Hal ini akan tampak lebih jelas pada Gambar 2.2 yang menunjukkan 

bahwa beta karoten mampu membentuk 2 retinol di dalam mukosa usus, sedangkan 

jenis karotenoid yang lain (Gambar 2.3) hanya mampu membentuk paling tidak 1 

retinol atau tidak sama sekali. 
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Gambar 2.2. Pengubahan beta karoten menjadi 2 retinol (Hassan 1987, Muchtadi 

1992) 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.3. Struktur beta karoten diantara jenis karotenoid lain (Gross 1991) 

Karakterisasi beta karoten menurut Bauernfeind & Klaul (1981) terutama adalah 

sifatnya yang tidak larut dalam air, ethanol, methanol namun larut dalam minyak 

sayur dan memiliki titik leleh dalam kisaran 178 –184 °C. 

 

2.3 Stabilitas Beta Karoten 

Beta karoten sebagaimana karotenoid lain di alam, sebagian besar berupa 

hidrokarbon yang larut dalam air dan lemak, serta berikatan dengan senyawa yang 

strukturnya menyerupai lemak. Adanya struktur ikatan rangkap pada molekul beta 

karoten (11 ikatan rangkap pada 1 molekul beta karoten) menyebabkan bahan ini 

mudah teroksidasi ketika terkena udara. Oksidasi karotenoid akan lebih cepat 

dengan adanya sinar dan katalis logam, khususnya tembaga, besi dan mangaan. 

Oksidasi dapat terjadi secara acak pada rantai karbon yang mengandung ikatan 

ganda. Pengaruh suhu terhadap oksidasi pada karotenoid dikemukakan oleh Worker 
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(1957) dalam Muchtadi (1992) yaitu bahwa karotenoid belum mengalami kerusakan 

karena pemanasan pada suhu 60°C.  

Marty dan Berset (1990) melakukan penelitian dengan beta karoten all trans 

sintetis dan menyatakan bahwa ketahanan molekul tersebut pada suhu tinggi 

dipengaruhi oleh kondisi medium. Pemanasan yang lama pada suhu 180°C (pada 

kondisi tanpa oksigen) hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada molekul ini, 

namun pada bahan pangan (dengan adanya komponen penyusun berupa pati, 

lemak, air dan lain-lain) serta dikombinasikan dengan pencampuran secara mekanis 

akan memberi kesempatan masuknya oksigen dan menyebabkan kerusakan 

molekul beta karoten all trans ini lebih besar hingga jauh lebih besar lagi. 

Perubahan struktur beta karoten khususnya maupun karotenoid pada 

umumnya selama pengolahan dan penyimpanan dapat terjadi melalui beragam jalur, 

tergantung pada kondisi proses reaksinya.  

Beberapa macam kerusakan karotenoid yang mungkin terjadi : 

1. Kerusakan pada suhu tinggi 

Eskin (1979) dalam Muchtadi (1992) menyebutkan bahwa karotenoid akan 

mengalami kerusakan pada suhu tinggi yaitu melalui degradasi termal sehingga 

terjadi dekomposisi karotenoid yang mengakibatkan turunnya intensitas warna 

karoten atau terjadi pemucatan warna. Hal ini terjadi dalam kondisi oksidatif. 

 

2. Oksidasi 

Eskin (1979) menyebutkan pula bahwa oksidasi dapat dikelompokkan 

menjadi 2 yaitu oksidasi enzimatis dan oksidasi non enzimatis. Oksidasi enzimatis 

dikatalis oleh enzim lipoksigenase. Hasil proses oksidasi ini berupa hidroksi beta 

karoten, semi karoten, beta karotenon, aldehid, dan hidroksi beta neokaroten yang 

menyebabkan penyimpangan citarasa. 

 

3. Isomerisasi 

Bentuk all trans memberikan warna kuat. Makin banyak ikatan cis, warna 

makin terang. Rantai poliene pada karoten bertanggung jawab akan ketidakstabilan 

karoten seperti kepekaannya terhadap oksidasi oleh oksigen dan peroksida, 

penambahan elektrofil (H+ dan asam Lewis), isomerisasi E/Z oleh panas, cahaya 

dan bahan kimia (Britton, Jensen, & Pfander 1995) 
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Khusus pada kerusakan beta karoten selama pengolahan dapat dinyatakan, 

salah satunya dengan persentase aktivitas provitamin A. Senyawa beta karoten 

dalam bentuk isomer trans mempunyai aktivitas provitamin A sebesar 100 persen. 

Kehilangan aktivitas provitamin A dapat terjadi selama sterilisasi anaerob dan 

bervariasi dari 5 sampai 50 persen tergantung pada suhu, waktu dan bentuk 

karotenoid (Andarwulan & Kuswara 1990). 

 

2.4 Edible Coating 

2.4.1 Definisi 

Edible coating didefinisikan sebagai lapisan yang dapat dimakan yang 

ditempatkan di atas atau di antara komponen makanan (Lee and Wan, 2006 dalam 

Hui, 2006). Fungsi dari edible antara lain sebagai penghambat perpindahan uap air, 

menghambat pertukaran gas, mencegah kehilangan aroma, mencegah perpindahan 

lemak, meningkatkan karakteristik fisik, dan sebagai pembawa zat aditif. Donhowe 

and Fennema (1993) menyebutkan bahwa komponen utama penyusun edible ada 

tiga kelompok yaitu hidrokoloid, lemak, dan komposit. Kelompok hidrokoloid meliputi 

protein, derivate sellulosa, alginat, pektin, dan polisakarida lain. Kelompok lemak 

meliputi wax, asilgliserol, dan asam lemak, sedangkan kelompok komposit 

mengandung campuran kelompok hidrokoloid dan lemak. 

Menurut Koswara et al. (2002), edible terbuat dari komponen polisakarida, 

lipid dan protein. Edible yang terbuat dari hidrokoloid menjadi barrier yang baik 

terhadap transfer oksigen. Pada umumnya sifat dari hidrokoloid sangat baik 

sehingga potensial untuk dijadikan pengemas. Sifat hidrokoloid umumnya mudah 

larut dalam air sehingga menguntungkan dalam pemakaiannya. Penggunaan lipid 

sebagai bahan pembuat film secara sendiri sangat terbatas karena sifat yang tidak 

larut dari lapisan edible yang dihasilkan. Kelompok hidrokoloid meliputi protein dan 

polisakarida. Selulosa dan turunannya merupakan sumber daya organik yang 

memiliki sifat mekanik yang baik untuk pembuatan film yang sangat efisien sebagai 

barrier terhadap oksigen dan hidrokarbon dan bersifat barrier terhadap uap air, 

sehingga dapat digunakan dengan penambahan lipid. 

Bahan hidrokoloid dan lemak atau campuran keduanya dapat digunakan 

untuk membuat edible coating. Hidrokoloid yang dapat digunakan untuk membuat 

edible adalah protein (gel, kasein, protein kedelai, protein jagung dan gluten gandum) 
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dan karbohidrat (pati, alginat, pektin, gum arab, dan modifikasi karbohidrat lainnya), 

sedangkan lipid yang digunakan adalah lilin/wax, gliserol dan asam lemak. 

Kelebihan lapisan edible yang dibuat dari hidrokoloid diantaranya memiliki 

kemampuan yang baik untuk melindungi produk terhadap oksigen, karbondioksida, 

serta lipid memiliki sifat mekanis yang diinginkan dan meningkatkan kesatuan 

struktural produk. Kelemahannya, lapisan dari karbohidrat kurang bagus digunakan 

untuk mengatur migrasi uap air sementara lapisan dari protein sangat dipengaruhi 

oleh perubahan pH (Syamsir, 2008). 

Menurut Krocha and De Mulder Johnson (1997) edible coating umumnya 

dibuat dari salah satu bahan yang memiliki sifat barrier atau mekanik yang baik, 

tetapi tidak untuk keduanya. Oleh karena itu, dalam pembuatan edible coating 

mungkin ditambahkan bahan yang bersifat hidrofob untuk memperbaiki sifat 

penghambatan (barrier) pada edible coating. Edible coating yang terbuat dari lipida 

dan juga film dua lapis (bilayer) ataupun campuran yang terbuat dari lipida dan 

protein atau polisakarida pada umumya baik digunakan sebagai penghambat 

perpindahan uap air dibandingkn dengan edible coating yang terbuat dari protein 

dan polisakarida dikarenakan lebih bersifat hidrofobik (Lee and Wan, 2006 dalam 

Hui, 2006). 

Jumlah karbondioksida dan oksigen yang kontak dengan produk merupakan 

salah satu faktor yang harus diperhatikan untuk mempertahan kualitas produk dan 

akan berakibat pula terhadap umur simpan produk. Coating yang terbuat dari protein 

dan polisakarida pada umumnya sangat baik sebagai penghambat perpindahan gas, 

sehingga efektif untuk mencegah oksidasi lemak. Komponen volatil yang hilang atau 

yang diserap oleh produk dapat diatur dengan melakukan pelapisan edible coating 

(Lee and Wan, 2006 dalam Hui, 2006). 

 

2.4.2 Bahan Baku Edible Coating 

Komponen penyusun edible coating dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu 

hidrokoloid, lipida dan komposit. Hidrokoloid yang dapat digunakan antara lain 

senyawa protein, turunan selulosa, alginat, pektin, pati dan polisakarida lainnya. 

Lipida yang biasa digunakan antara lain waxes, asilgliserol, dan asam lemak. 

Sedangkan komposit merupakan gabungan lipida dengan hidrokoloid (Dohowe and 

Fennema, 1994; Krochta et al, 1994). 
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1. Hidrokoloid 

Hidrokoloid yang digunakan dalam pembuatan edible coating adalah protein 

atau karbohidrat. Coating yang dibentuk dari karbohidrat dapat berupa pati, gum 

(seperti contoh alginat, pektin, dan gum arab), dan pati yang dimodifikasi secara 

kimia. Pembentukan Coating berbahan dasar protein antara lain dapat 

menggunakan gelatin, kasein, protein kedelai, protein whey, gluten gandum, dan 

protein jagung. Coating yang terbuat dari hidrokoloid sangat baik sebagai 

penghambat perpindahan oksigen, karbondioksida, dan lemak, serta memiliki 

karakteristik mekanik yang sangat baik, sehinggga sangat baik digunakan untuk 

memperbaiki struktur Coating agar tidak mudah hancur (Dohowe and Fennema, 

1994; Krochta et al, 1994). 

Polisakarida sebagai bahan dasar edible Coating dapat dimanfaatkan untuk 

mengatur udara sekitarnya dan memberikan ketebalan atau kekentalan pada larutan 

edible Coating. Pemanfaatan dari senyawa yang berantai panjang ini sangat penting 

karena tersedia dalam jumlah yang banyak, harganya murah, dan bersifat nontoksik 

(Nisperos-Carriedo, 1994; Krochta et al, 1994). 

Beberapa jenis protein yang berasal dari protein tanaman dan hewan dapat 

membentuk film seperti zein jagung, gluten gandum, protein kedelai, protein kacang, 

keratin, kolagen, gelatin, kasein, dan protein dari whey susu, karena sifat dari protein 

tersebut yang mudah membentuk lapisan. Albumin telur dapat digunakan sebagai 

bahan pembetuk film yang baik yang dikombinasikan dengan gluten gandum, dan 

protein kedelai (Gennadios et al., 1994; Krochta et al, 1994). 

2. Lipida 

Coating yang berasal dari lipida sering digunakan sebagai penghambat uap 

air, atau bahan pelapis untuk meningkatkan kilap pada produk-produk kembang gula. 

Coating yang terbuat dari lemak murni sangat terbatas dikarenakan menghasilkan 

kekuatan struktur Coating yang kurang baik (Dohowe and Fennema, 1994; Krochta 

et al,1994). Karakteristik lapisan yang dibentuk oleh lemak tergantung pada berat 

molekul dari fase hidrofilik dan fase hidrofobik, rantai cabang, dan polaritas. Lipida 

yang sering digunakan sebagai edible Coating antara lain lilin (wax) seperti parafin 

dan carnauba, kemudian asam lemak, monogliserida, dan resin (Lee and Wan, 2006; 

Hui, 2006). Jenis lilin yang masih digunakan hingga sekarang yaitu carnauba. Lipida 
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ditambahkan dalam edible Coating bertujuan untuk memberi sifat hidrofobik 

(Hernandez, 1994; Krochta et al, 1994). 

3. Komposit 

Komposit Coating terdiri dari komponen lipida dan hidrokoloid. Aplikasi dari 

komposit Coating dapat dalam lapisan satu-satu (bilayer), di mana satu lapisan 

merupakan hidrokoloid dan satu lapisan lain merupakan lipida, atau dapat berupa 

gabungan lipida dan hidrokoloid dalam satu kesatuan Coating. Gabungan dari 

hidrokoloid dan lemak digunakan dengan mengambil keuntungan dari komponen 

lipida dan hidrokoloid. Lipida dapat meningkatkan ketahanan terhadap penguapan 

air dan hidrokoloid dapat memberikan daya tahan. Coating gabungan antara lipida 

dan hidrokoloid ini dapat digunakan untuk melapisi buah-buahan dan sayuran yang 

telah diolah minimal (Dohowe and Fennema, 1994; Krochta et al, 1994). 

 

2.4.3 Teknik Pelapisan Edible Coating 

Coater merupakan lapisan tipis yang dibuat dari bahan yang bisa dimakan. 

Bahan ini digunakan di atas atau di antara produk dengan cara membungkus, 

merendam, mengoles atau menyemprot, untuk memberikan tahanan yang selektif 

terhadap transmisi gas dan uap air, serta memberikan perlindungan terhadap 

kerusakan mekanis (Gennadios and Weller, 1990). 

Teknik aplikasi pelapisan pada buah (coating), yaitu (Krochta, 1994): 

1. Pencelupan (dipping) 

Teknik ini biasanya digunakan pada produk yang memiliki permukaan yang 

kurang nyata. Setelah pencelupan, kelebihan bahan coating dibiarkan terbuang. 

Produk kemudian dibiarkan dingin sampai edible coating menempel. Teknik ini telah 

diaplikasikan pada daging, ikan, produk ternak, buah dan sayuran. 

2. Penyemprotan (spraying)  

Teknik ini dapat menghasilkan produk dengan lapisan yang lebih tipis dan 

lebih seragam daripada teknik pencelupan. Teknik ini digunakan untuk produk yang 

memiliki dua sisi permukaan, misalnya pizza. 
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3. Pembungkusan (casting) 

Teknik ini digunakan untuk membuat lapisan film yang berdiri sendiri, 

terpisah dari produk. Teknik ini diadopsi dari teknik yang dikembangkan untuk non-

coater. 

4. Pengolesan (brushing) 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengoles edible coating pada produk. 

 

2.4.4 Keuntungan Edible Coating 

Menurut Gennadios (1990), keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari 

edible dibandingkan pengemas-pengemas tradisional non-edible adalah : 

1. Dapat langsung dikonsumsi bersama produk yang dikemas sehingga tidak 

ada sampah kemasan. Jika film tidak dapat dikonsumsi masih dapat 

didegradasi oleh bakteri sehingga mengurangi polusi lingkungan. 

2. Meningkatkan sifat-sifat organoleptik pangan karena ke dalamnya dapat 

ditambahkan flavor, pewarna, dan pemanis. 

3. Dapat digunakan sebagai suplemen gizi. 

4. Dapat diterapkan pada produk-produk yang berukuran kecil. 

5. Dapat diaplikasikan di dalam produk yang heterogen sebagai penyekat 

antara komponen makanan yang berbeda. 

6. Dapat berfungsi sebagai pembawa senyawa antimikroba dan antioksidan. 

7. Cocok digunakan untuk mikroenkapsulasi flavor pangan dan leaving agents. 

Edibel film dapat dipakai bersama-sama non edibel sebagai lapisan dalam 

untuk mencegah migrasi komponen berbahan kimia ke dalam makanan. 

2.4.5 Sifat-sifat Coating 

Kemampuan coating dalam mengurangi hilangnya air, oksigen, aroma dan 

bahan terlarut pada beberapa produk telah banyak diteliti. Sehingga dapat dijadikan 

sebagai salah satu metode paling efektif untuk menjaga kualitas pangan. 

Kemampuan ini dapat lebih ditingkatkan lagi dengan menambahkan antioksidan, 

antimikroba, pewama, flavor, fortified nutrient dan rempah. 

Coating harus mempunyai sifat-sifat yang sama dengan film. Kemasan 

seperti plastik, yaitu harus memiliki sifat menahan air sehingga dapat mencegah 

hilangnya kelembaban produk, memiliki permeabilitas selektif terhadap gas tertentu, 

mengendalikan perpindahan padatan terlarut untuk mempertahankan warna, pigmen 
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alami dan bergizi, serta menjadi pembawa bahan aditif seperti pewarna, pengawet 

dan penambah aroma yang dapat memperbaiki mutu bahan pangan. Penggunaan 

coater pada buah segar dapat memperlambat penurunan mutu, karena metode 

tersebut dapat digunakan sebagai penahan difusi gas oksigen, karbondioksida dan 

uap air serta komponen flavor, sehingga mampu menciptakan kondisi atmosfir 

internal yang sesuai dengan kebutuhan produk yang dikemas. Keuntungan 

penggunaan coater untuk pelapis buah adalah dapat memperpanjang umur simpan 

produk serta tidak mencemari lingkungan, karena coater ini dapat dimakan bersama 

produk yang dikemasnya (Krochta, 1994). 

Penambahan komponen dengan berat molekul rendah seperti plastisizer 

dapat mempengaruhi permeabilitas film (terutama permeabilitas uap air) dan 

fleksibilitas, sering meningkatkan baik karena terpecahnya rantai polimer ikatan 

hidrogen. Komponen ini umumnya ditambahkan untuk mengurangi kerapuhan film 

dengan meningkatkan elastisitas/fleksibilitas, yang dapat secara perlahan 

menyebabkan keretakan dan terkelupasnya coating. Struktur dari film pembentuk 

polimer juga penting dalam sifat permeabilitas film. Penambahan bahan hidrofobik 

(lipid) ke bagian bekas hidrofilik untuk membuat lapisan komposit kadang-kadang 

dapat meningkatkan kelembaban, merupakan sifat dari film bekas bagian hidrofilik. 

Hal ini ditunjukkan untuk matriks metil selulosa, dan hidroksipropil metilselulosa 

dikombinasikan dengan CI6 jenuh dan asam lemak CIS dilaminasi dengan lilin lebah 

dan dengan film yang mengandung asam laurat kitosan (Krochta, 1994). 

Water loss atau kehilangan air biasanya terjadi pada fase penguapan. 

Permeabilitas uap air menggambarkan pergerakan uap air melalui film atau lapisan 

per satuan luas dan ketebalan dan menentukan perbedaan tekanan uap di film pada 

suhu dan kelembaban tertentu. Jika pori-pori retak atau lubang terbentuk pada 

permukaan coating, maka uap air mengalir melalui bagian secara langsung, yang 

berbeda dari pelarutan dan difusi uap air melalui penahan film. Transfer air uap 

melalui film tergantung pada kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembaban, dan 

dengan demikian harus diuji di bawah kondisi yang diharapkan akan dihadapi oleh 

produk tertentu. Umumnya, semakin hidrofilik bahan pembentuk film, semakin 

permeabel film akan uap air (Krochta, 1994). 
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2.5 Karagenan  

Karagenan merupakan senyawa yang termasuk kelompok polisakarida 

galaktosa hasil ekstraksi dari rumput laut. Sebagian besar karagenan mengandung 

natrium, magnesium, dan kalsium yang dapat terikat pada gugus ester sulfat dari 

galaktosa dan kopolimer 3,6-anhydro-galaktosa. Karagenan banyak digunakan pada 

sediaan makanan, sediaan farmasi dan kosmetik sebagai bahan pembuat gel, 

pengental atau penstabil. Karagenan di alam ini terdapat tiga jenis yang dapat 

ditemukan secara luas di berbagai perairan di dunia. Ketiganya dibedakan 

berdasarkan struktur molekul yang mengakibatkan perbedaan sifat fisik dan 

karakteristik penggunaannya dalam industri pangan. Ketiga jenis karagenan ini 

adalah kappa, iota dan lamda. Perbedaan ketiganya terletak pada perbedaan posisi 

gugus ester-sulphate dan jumlah residu 3,6 anhydro-D-galaktose (Parlina, 2009). 

Indonesia belum mempunyai standar mutu karagenan. Standar mutu yang 

dikenal adalah EEC Stabilizer Directive dan FAO/WHO Specification. Tepung 

karagenan mempunyai standar 99% lolos saringan 60 mesh, tepung yang terendap 

alkohol 0,7 dan kadar air 15% pada RH 50 dan 25% pada RH 70 (Winarno, 2002) 

Karagenan merupakan rumput laut yang diekstraksi dengan air atau larutan alkali 

dari spesies tertentu kelas rhodophyceae (alga merah) (Winarno,2002). Menurut 

Parlina (2009), karagenan merupakan senyawa 3,6 anhidrogalaktosa yang 

dihubungkan oleh ikatan 1,4 glikosidik. Setiap unit galaktosa mengikat gugus sulfat. 

Jumlah sulfat pada karagenan kurang lebih 35,1%. Berdasarkan strukturnya 

karagenan dibagi menjadi tiga jenis yaitu kappa, iota, dan lamda karagenan.  

Kappa karagenan dihasilkan dari rumput laut jenis Eucheuma collonii, sedang 

iota karagenan dihasilkan dari Eucheuma spinosum. Karagenan digunakan sebagai 

stabilitator, pengental, pembentuk gel, pengemulsi, pengikat, dan pencegah 

kristalisasi dalam industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, dan lain-lain. 

Karagenan yang diperoleh dari hasil pengolahan ini mempunyai spesifikasi produk 

sebagai berikut: kadar air: 8-12%, kadar abu: 18-23%, kadar abu tak larut asam: 1-

2%, kadar sulfat 18-24% (kappa karagenan), dan 22-32% (iota karagenan) dan 

viskositas: 20-180 Cps (Tranggono, 1990).  
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Struktur karagenan dapat dilihat pada Gambar 2.4 (Kappa, Iota, Lamda). 

 

Gambar 2.4. Struktur Karagenan (Perez et al, 2010) 

Karagenan dapat diaplikasikan pada berbagai produk sebagai pembentuk gel 

atau penstabil, pensuspensi, pembentuk tekstur emulsi dan lain-lain, terutama pada 

produk jelly, jamu, saus, permen, sirup, puding, dodol, salad dressing, gel ikan, 

nugget, produk susu, bahkan juga untuk industri kosmetik, tekstil, cat, obat-obatan, 

pakan ternak (Perez et al, 2010).  

Dispersi karagenan sangat kental, suhu dan kepekatan mempunyai 

hubungan logaritmik dengan kekentalan. Spesies sumber karagenan, berat molekul, 

dan adanya ion-ion logam juga berpengaruh terhadap kekentalan. Kemampuan 

membentuk gel dengan ion-ion adalah merupakan dasar-dasar penggunaannya 

dalam bahan pangan, dan KCl biasanya digunakan 0,2% (Tranggono, 1990). 

Menurut De Mann (1997), pembentukan gel pada karagenan dipengaruhi oleh kation 

spesifik. 

Karagenan memiliki beberapa karakterisitik atau sifat fisik yang meliputi pada 

viskositas dan pembentukan gel (De Mann 1997): 
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1. Viskositas  

Viskositas menurun bersamaan dengan adanya peningkatan suhu karena 

terjadinya depolarisasi dilanjutkan dengan degradasi karagenan. Kekentalan cairan 

karagenan tergantung pada konsentrasi larutan karagenan yang digunakan, suhu, 

kehadiran molekul lain, tipe karagenan, dan berat molekul karagenan.  

2. Karagenan dapat membentuk gel secara reversible, artinya dapat 

membentuk gel pada saat pendinginan dan mencair kembali jika dipanaskan. 

Pembentukan gel pada karagenan disebabkan terjadinya perubahan susunan 

molekul. Perubahan tersebut dari bentuk molekul karagenan yang lurus (linier) 

menjadi bentuk double helix yang tidak terjadi pada suhu tinggi, pada suhu rendah 

double helix membentuk jaringan polimer yang bercabang-cabang dan selanjutnya 

akan membentuk jaringan tiga dimensi atau gel.  

Adapun sifat dari ketiga kelas karagenan, yaitu :  

• Kappa - berikatan dengan air akan menghasilkan gel yang kaku, keras. 

Dihasilkan dari Kappaphycus alvarezii. Kalium sangat penting untuk 

membentuk struktur gel. 

• ota – dapat juga berikatan dengan air, namun membentuk gel yang relative 

lebih elastis dan lembut. Iota Karagenan dihasilkan dari Euchema spinosum. 

• Lamda – mengadung gugus sulfat yang tinggi dan sehingga hampir tidak 

membentuk gel sama sekali. Biasanya digunakan untuk membentuk lapisan 

tipis atau untuk mengubah tekstur makanan. Dihasilkan dari Gigartin.  

Kappa, Iota dan Lamda dapat dibedakan dari kelarutannya pada berbagai 

media yang berbeda.  

 

Tabel 2.2. Daya Kelarutan Karagenan 

Medium Kappa Kappa Lamda 

Air Panas Larut di atas suhu 60˚C Larut di atas suhu 60˚C Larut 

Air Dingin 
Larut, garam K dan Ca 
tidak akan larut 

Garam Na akan larut, sedangkan 
garam K dan Ca memberi disperse 
thixotropic Larut 

  
Larut 

 Susu Garam Na, Ca, dan K Sukar Larut Larut 



21 
 

Dingin tidak larut tetapi 
mengembang 

Susu 
Panas Larut Tidak Larut Larut 
Larutan 
gula 
pekat Panas, larut Pada suhu panas akan larut 

Pada suhu 
panas akan 
larut 

Larutan 
garam 
dingin Tidak larut Pada suhu panas akan larut 

Pada suhu 
panas akan 
larut 

Sumber: Moraino, 1997 dalam Winarno, 1990 

 

2.6 Gliserol 

Gliserol adalah senyawa golongan alkohol polihidrat dengan 3 buah gugus 

hidroksil dalam satu molekul (alcohol trivalent). Rumus kimia gliserol adalah C3H8O3, 

dengan nama kimia 1,2,3 propanatriol. Berat molekul gliserol adalah 92,1, massa 

jenis 1,23 g/cm2 dan titik didihnya 290°C (Winarno, 1992). Gliserol adalah senyawa 

yang netral, dengan rasa manis tidak berwarna, cairan kental dengan titik lebur 20°C, 

gliserol dapat larut sempurna dalam air dan alkohol, tetapi tidak dalam minyak. 

Selain itu gliserol juga dapat meningkatkan kekentalan larutan, mengikat air dan 

menurunkan water activity. Struktur kimia dari gliserol dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5. Struktur Kimia Gliserol (Rayas et al, 1997) 

Jenis dan konsentrasi dari plasticizer akan berpengaruh terhadap kelarutan 

dari coating berbasis pati. Semakin banyak penggunaan plasticizer maka akan 

meningkatkan kelarutan. Begitu pula dengan penggunaan plasticizer yang bersifat 

hidrofilik juga akan meningkatkan kelarutannya dalam air. Gliserol memberikan 

kelarutan yang lebih tinggi dibandingkan sorbitol pada edible coating berbasis pati 

(Bourtoom, 2007). Sifat fisik dan kimia gliserol dapat dilihat pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3 Sifat Fisik dan Kimia Gliserol 

Sifat Nilai 

Bentuk fisik 

Berat molekul (g/mol) 

Kemurnian (%) 

Titik leleh (oC) 

Titik didih (oC) (1013 hPa) 

Densitas (20oC) (cm3/g) 

Tekanan uap (25oC) / (50oC) (hPa) 

Kelarutan dalam air 

Higroskopisitas 

Koefisien partisi n-oktanol-air 

Konstanta disosiasi 

Titik nyala (oC) 

Titik mudah terbakar (oC) 

Viskositas (20oC) (mPa) 

Tegangan permukaan (20oC) (mN/m) 

Cair 

92 

95-99,5 

18 

290 

1,26 

0,000106 / 0,0033 

Larut terbatas 

Menengah – tinggi 

Log Kow – 1,76 

0,07E-13 

160 

393 

1410 

63,4 

Sumber: SIDS (2004) 

 


