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I. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Berdasarkan hasil survei menurut Badan Pusat Statistik 
(1991) luas areal panen wortel nasional mencapai 13.398 hektar 
yang tersebar di 16 propinsi yaitu; Jawa Barat, Jawa Tengah, 
Jawa Timur, Bengkulu, Sumatera Utara, Sumatera Barat, 
Sumatera Selatan, Lampung, Bali, NTT, Kalimantan Timur, 
Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku 
dan Irian Jaya. 

Sementara itu potensi daya hasil wortel varietas unggul 
dapat mencapai antara 20-25 ton/ha/tahun. Pertumbuhan rata-
rata konsumsi nasional pertahun selama periode tahun 1992-
1995 meningkat dengan peningkatan rata-rata adalah 7.36 
persen dan prakiraan tahun 1995-1997 juga meningkat dengan 
rata-rata peningkatan pertahun sebesar 9.97 persen, sedang 
pertumbuhan rata-rata pertahun konsumsi wortel perkapita 
selama periode tahun 1992-1995 meningkat sebesar 6.24 
persen dan prakiraan konsumsi wortel perkapita pada tahun 
1995-1997 meningkat sebesar 8.23 persen pertahunnya. 

Probiotik mempunyai fungsi antara lain mencegah bakteri 
patogen, merangsang kekebalan tubuh, mensintesis vitamin, 
membantu pencernaan, memproduksi bahan metabolit untuk 
enterotrosit, mempertahankan keseimbangan ekosistem dan 
metabolisme obat-obatan. Bakteri probiotik adalah bakteri asam 
laktat yang secara alami terdapat pada saluran pencernaan 
manusia, hewan dan makanan fermentasi.

Produk fermentasi oleh bakteri asam laktat pada 
umumnya dibuat dari susu sapi (hewani). Beberapa jenis 
minuman fermentasi asam laktat dari bahan nabati yang pernah 
dibuat adalah yakult dari susu kedelai, yakult dari kacang hijau 
dan yakult kacang merah. Sari wortel kaya dengan beta karoten 
dan menjadi sumber yang sempurna bagi vitamin A, B dan C, 
termasuk didalamnya kalsium pektat, yaitu serat pektin yang 
diketahui dapat menurunkan kolesterol.

Sari wortel difermentasi menggunakan bakteri asam 
laktat menjadi minuman probiotik. Kelompok bakteri asam laktat 
merupakan salah satu kultur probiotik yang telah lama digunakan 
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dan kebanyakan dari spesiesnya tidak patogen. Kelebihan 
bakteri asam laktat sebagai mikroorganisme probiotik yaitu dapat 
menurunkan kolesterol dan menghambat pertumbuhan bakteri 
lain yang tidak dikehendaki (Rahayu, 2000).

Bakteri asam laktat berperan penting dalam proses 
fermentasi makanan. Pengawetan makanan dengan fermentasi 
asam laktat merupakan perubahan bahan makanan menjadi 
produk lain yang lebih awet. Banyak bahan makanan yang 
diawetkan dengan fementasi asam laktat seperti susu, daging, 
dan sayuran.

Bakteri asam laktat dapat tumbuh tetapi tidak dapat 
berkembang pada sari wortel, diduga karena bakteri asam laktat 
tersebut kekurangan sumber nitrogen. Sumber nitrogen dapat 
diperoleh dari penambahan ZA (urea) yang biasa digunakan 
pada pembuatan nata de coco, amonium sulfat, susu skim, 
ekstrak kecambah kacang hijau dan senyawa lainnya yang 
mengandung nitrogen, sehingga pada penelitian ini akan dikaji 
proses fermentasi sari wortel menggunakan bakteri asam laktat 
dengan penambahan jenis dan penambahan sumber nitrogen 
yang berbeda. 

1.2 Rumusan Masalah
Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka 

perumusan masalah pada penelitian ini ditekankan pada :
1. Bagaimana pengaruh sumber nitrogen (ekstrak kecambah 

kacang hijau, susu skim, amonium sulfat) terhadap 
karakteristik sari wortel fermentasi?

2. Bagaimana pengaruh jumlah penambahan sumber nitrogen 
terhadap mutu sari wortel fermentasi?

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penambahan sumber 
nitrogen terhadap mutu sari wortel fermentasi.

2. Untuk mengetahui pengaruh sumber nitrogen (ekstrak 
kecambah kacang hijau, susu skim, amonium sulfat) 
terhadap karakteristik sari wortel fermentasi.
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3. Untuk mengetahui seberapa besar penerimaan konsumen 
terhadap sari wortel fermentasi yang dihasilkan.

1.4. Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Merupakan salah satu upaya untuk penganekaragaman 

pangan yang terbuat dari umibi-umbian. 
2. Memberikan gambaran kepada investor/pemerintah/pihak lain 

yang terkait dengan produk ini agar menjadi referensi dalam 
pengembangan industri minuman fermentasi yang terbuat dari 
wortel. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 
masyarakat mengenai cara pembuatan minuman fermentasi
dari wortel yang tepat sebagai alternatif pengolahan pangan
fungsional guna mendukung program diversifikasi pangan.

1.5. Hipotesa

Hipotesa penelitian ini adalah diduga bahwa 
penambahan jumlah sumber nitrogen dan sumber nitrogen 
(ekstrak kecambah kacang hijau, susu skim, amonium sulfat) 
berpengaruh terhadap sifat fisik, kimia, dan organoleptik sari
wortel (Daucus carota) fermentasi yang dihasilkan.

1.6. Batasan Masalah 

Mengacu pada masalah yang dihadapi, maka batasan 
masalah pada penelitian ini adalah:
1. Penelitian ini dilakukan terbatas pada skala laboratorium.
2. Penelitian ini tidak membahas masalah analisa ekonomi
3. Penelitian ini hanya menganalisa kadar nitrogen, total 

mikroba, keasaman (pH), kadar gula, dan uji organoleptik.
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Wortel

2.1.1. Klasifikasi dan Deskripsi Wortel

Menurut Rukmana (1996), wortel (Daucus carota) 
merupakan tumbuhan jenis sayuran umbi yang biasanya 
berwarna jingga atau putih dengan tekstur serupa kayu. Bagian 
yang dapat dimakan dari wortel adalah bagian umbi atau 
akarnya. Wortel adalah tumbuhan biennial (siklus hidup 12 – 24 
bulan) yang mampu menyimpan karbohidrat dalam jumlah besar 
untuk tumbuh pada tahun kedua. Batang bunga tumbuh setinggi 
sekitar 1 m, dengan bunga berwarna putih. Wortel adalah 
tumbuhan sayur yang dapat ditanam sepanjang tahun. Terutama 
didaerah pegunungan yang memiliki suhu udara dingin dan 
lembab. Tumbuhan wortel membutuhkan sinar matahari dan 
dapat tumbuh pada semua musim. Wortel mempunyai batang 
daun basah yang berupa sekumpulan pelepah (tangkai daun) 
yang muncul dari pangkal buah bagian atas (umbi akar), mirip 
daun seledri. Gambar Daucus carota ditunjukkan pada Gambar 
1.

         

Gambar 1. Daucus carota
Sumber : Anonim, 2012a

Klasifikasi wortel menurut Rukmana (1996) adalah sebagai 
berikut : 
Kerajaan: Plantae
Divisi: Magnoliophyta
Kelas: Magnoliopsida
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Ordo: Apiales
Famili: Apiaceae
Genus: Daucus
Spesies: Daucus carota

Bagian yang dapat dimakan dari wortel adalah bagian 
umbi atau akarnya. Wortel adalah tumbuhan biennial dengan 
siklus hidup 12 – 24 bulan yang mampu menyimpan karbohidrat 
dalam jumlah besar untuk tumbuhan tersebut berbunga pada 
tahun kedua. Batang bunga tumbuh setinggi sekitar 1m, dengan 
bunga berwarna putih (Lisdiana dan Soemadi, 1997).

2.1.2. Kandungan dan Manfaat

Wortel mengandung vitamin A yang tinggi. Vitamin A dan 
Beta karoten kadang – kadang diresepkan untuk hal yang sama, 
karena beta karoten didalam tubuh dikonversi menjadi vitamin A. 
Beta karoten sendiri termasuk dalam golongan karotenoida dan 
telah diidentifikasi terdapat lebih dari 600 jenis karoten yang 
berbeda. Antara lain yang cukup dikenal didunia kesehatan 
adalah karoten, lutein, dan lycopen. Beta karoten merupakan 
bagian penting dari karoten. Jika tubuh diberi asupan beta 
karoten maka tubuh akan membentuk vitamin A sesuai yang 
diperlukan tubuh sehingga menyantap wortel menjadikan cara
yang aman untuk memperoleh vitamin A (Rukmana, 1996).

Dibandingkan dengan sayuran lain, wortel paling banyak 
mengandung beta karoten, rata – rata 12.000 IU ; para ahli 
menganjurkan 15.000 – 25.000 IU perhari. Ini terkait kandungan 
tinggi beta karoten yang mampu mencegah penyakit kanker, 
karena sifat antioksidannya yang melawan kerja destruktif sel –
sel kanker. Disamping itu beta karoten membantu sistem 
kekebalan tubuh yang menghasilkan “killer cell” alami. Karoten 
juga baik untuk kesehatan mata. Membantu mencegah 
terjadinya rabun senja dan memperbaiki penglihatan yang 
lemah. Kekurangan vitamin A atau yang dikenal dalam istilah 
kedokteran sebagai vitaminosis A, dapat menyebabkan buta 
ayam atau rabun senja (Lisdiana dan Soemadi, 1997). 

Didalam wortel juga terkandung pectin yang baik untuk 
menurunkan kolesterol darah. Serat yang tinggi juga bermanfaat 
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untuk mencegah terjadinya konstipasi. Dengan adanya 
kandungan kalium dalam wortel, dapat membantu menetralkan 
asam dalam darah dan vitamin A membantu hati menghilangkan 
toksin didalam tubuh. Wortel mentah atau dimasak merupakan 
sumber kalium dan vitamin C. Mendapatkan dan mengonsumsi 
wortel sangatlah mudah, dapat dicampur dalam berbagai variasi 
makanan, minuman jus ataupun suplemen (Pracaya, 1982).

2.2. Sari Buah 

Buah adalah bahan makanan kaya akan vitamin, mineral 
dan serat yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu setiap jenis 
buah yang mempunyai keunikan dan daya tarik tersendiri, 
seperti rasa yang lezat, aroma yang khas serta warna dan 
bentuk yang mengandung nilai-nilai estetik (Sjaifullah, 1996). 

Sari buah diolah dari buah yang dihancurkan untuk 
memperoleh sari buahnya, kemudian dipisahkan dari ampasnya 
lalu diencerkan dengan penambahan air. Menurut Suprapti 
(1994) sari buah adalah jenis minuman yang dibuat dari cairan 
hasil perasan buah-buahan tertentu dengan tambahan beberapa 
jenis bahan yang sesuai, ada yang dibuat untuk langsung 
dikonsumsi namun ada pula yang sengaja diawetkan dengan 
tujuan agar tidak rusak atau busuk. 

Sari buah ialah inti dari daging buah yang diencerkan, 
sehingga mempunyai cita rasa yang sama dengan aslinya. Sari 
buah adalah daging buah yang diencerkan dengan jumlah air 
tertentu dan ditambahkan gula sebanyak 150 gram per liter 
sehingga mempunyai cita rasa yang sama dengan aslinya 
(Satuhu, 1992). Di Indonesia yang beriklim tropis, sari buah 
sangat cocok untuk minuman karena rasa segar dan aroma yang 
khas. Untuk menghasilkan sari buah yang bermutu tinggi perlu 
diperhatikan buah yang akan diolah menjadi sari buah, yaitu 
dipilih buah yang matang penuh dan sehat.

Menurut Astawan (1991), di Indonesia umumnya proses 
pembuatan sari buah masih dilakukan dengan cara yang sangat 
sederhana. Sari buah yang dihasilkan umumnya bersifat keruh 
dan mengandung endapan akibat tingginya kadar pektin buah. 
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Semakin tinggi kadar pektin maka sari buah yang diperoleh 
makin keruh.

Di Indonesia yang beriklim tropis, sari buah sangat cocok 
untuk minuman karena rasa segar dan aroma yang khas. Untuk 
menghasilkan sari buah yang bermutu tinggi perlu diperhatikan 
buah yang akan diolah menjadi sari buah, yaitu dipilih buah yang 
matang penuh dan sehat. Kondisi matang penuh diperlukan agar 
buah yang dihasilkan mempunyai aroma yang kuat. Kualitas sari 
buah ditentukan dari kekeruhan, cita rasa, dan warna. Apabila 
citarasa dan warna yang diperoleh menyimpang dari sifat khas 
bahan tidak dikehendaki oleh konsumen.

Berdasarkan standar Industri Indonesia, syarat mutu 

yang digunakan untuk sari buah seperti yang terdapat pada 

Tabel 1.

Tabel 1. Syarat Mutu Sari Buah
No. Syarat Mutu Sari Buah Syarat Mutu
1
2
3

4
5

6
7
8
9

Keadaan, bau, warna, dan rasa
Derajat asam (ml basa N/100 gr min)
Gula (∑ sakarosa dan sakarinvert 
dihitung sebagai sakarosa min)
Kadar sari (grafik/100 ml min)
Bahan pengawet (dihitung sebagai 
asam benzoate min)
Asam salisilat
Zat warna tambahan
Jamur/ragi
Pemanis buatan

Normal
5
10 %

12
50 mg/kg

Negatif
Izin Depkes
Negatif
Negatif

Sumber : Balai Penelitian Kimia (1976)

2.3. Gula

Menurut Fachrudin (2002), pemanis memiliki peranan 
yang sangat penting dalam penampakan dan citarasa sari buah 
yang dihasilkan. Disamping itu pemanis sebagai pengikat 
komponen rasa. Pemanis yang paling umum dalam pembuatan 
sari buah ialah sukrosa yang dikenal dengan sebutan gula pasir. 
Rasa manis sukrosa bersifat murni, karena tidak ada after taste, 
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yaitu cita rasa yang timbul setelah cita rasa pertama. 
Konsentrasi gula yang digunakan dalam pembuatan sari buah 
berkisar antara 11%-15%. Gambar gula ditunjukkan pada 
Gambar 2. 

              
Gambar 2. Gula

Sumber : Anonim, 2012b

Gula dapat digunakan sebagai pengawet dalam 
pembuatan produk makanan. Beberapa diantaranya termasuk 
selai, jelly, marmalade, sari buah pekat dan sirup buah-buahan. 
Gula yang biasa digunakan sebagai bahan pengawet adalah 
glukosa, fruktosa, maltosa, sukrosa, dan laktosa. Jenis-jenis gula 
tersebut mempunyai sifat fisik dan kimia yang berbeda-beda, 
misalnya dalam tingkat kemanisannya, kelarutannya dalam air, 
energi yang dihasilkan dan mudah tidaknya fermentasi oleh 
mikroba tertentu (Winarno, 1995).

2.4. Bakteri Asam Laktat 

Bakteri asam laktat adalah kelompok bakteri yang dalam 
metabolisme karbohidratnya menghasilkan asam laktat sebagai 
hasil utamanya. Bakteri ini merupakan kelompok bakteri gram 
positif, berbentuk batang atau bulat, katalase negatif, tidak 
membentuk spora, pada umumnya tidak motil tetapi ada 
beberapa yang motil, mikroaerofilik sampai anaerob dan tidak 
mereduksi nitrit menjadi nitrat. Sifat-sifat khusus bakteri asam 
laktat adalah tumbuh pada kadar gula, alkohol, dan garam yang 
tinggi, tumbuh pada pH 3,8-8,0 serta memfermentasi berbagai 
monosakarida dan disakarida (Stamer, 1979). 
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Bakteri asam laktat banyak digunakan dalam fermentasi 
makanan, dimana jenis bakteri asam laktat homofermentatif 
maupun bakteri asam laktat heterofermentatif dapat 
dimanfaatkan sebagai inokulum murni. Beberapa jenis bakteri 
asam laktat yang penting untuk kelompok homofermentatif 
antara lain dari genus Lactococcus, Pediococcus, dan 
Streptococcus sedangkan kelompok heterofermentatif yaitu 
genus Leuconostoc. Untuk genus Lactobacillus dapat bersifat 
homofermentatif atau heterofermentatif (Sudarmadji, 1987).

Bakteri asam laktat terdapat dalam bahan makanan, baik 
bahan makanan mentah maupun bahan makanan hasil olahan. 
Keterlibatan bakteri asam laktat tidak hanya dalam masalah 
pengawetan makanan tetapi juga mampu manghasilkan 
senyawasenyawa tertentu yang memiliki kontribusi terhadap sifat 
sensoris bahan makanan. Pengawetan makanan dengan 
fermentasi asam laktat merupakan suatu proses yang mengubah 
bahan makanan menjadi produk lain yang lebih awet. Banyak 
bahan makanan yang diawetkan dengan fermentasi asam laktat 
seperti susu, daging, buah dan sayuran (Daeschel, 1989). 

Bakteri asam laktat dapat digunakan dalam bahan 
makanan, baik dalam bahan makanan fermentasi maupun bahan 
makanan yang tidak difermentasi. Pada bahan makanan yang 
diolah dengan cara fermentasi, maka kultur bakteri asam laktat 
dapat digunakan sebagai inokulum (starter culture). Telah 
diketahui bahwa bakteri asam laktat selain mampu menghasilkan 
asam-asam organik, hidrogen peroksida juga menghasilkan 
senyawa-senyawa yang dikenal sebagai substansi anti mikrobia 
yang merupakan suatu substansi protein, biasanya memiliki 
berat molekul kecil, mampu menghambat pertumbuhan bakteri 
lain, secara umum substansi ini dikenal dengan nama 
bakteriosin (Cintas, 1995). 

2.5.  Susu Skim

Susu adalah hasil pemerahan sapi atau hewan menyusui 
lainnya, yang dapat dimakan atau dapat digunakan sebagai 
bahan makanan, yang aman dan sehat serta tidak dikurangi 
komponen-komponennya atau ditambah bahan-bahan lain. 
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Komponen-komponen susu yang terpenting adalah protein dan 
lemak. Kandungan protein susu berkisar antara 3-5% sedangkan 
kandungan lemak berkisar 3-8%. Krim adalah bagian susu yang 
banyak mengandung lemak. Ada pula yang menyebutnya susu 
kepala. Sedangkan susu skim adalah susu yang banyak 
mengandung protein, sering pula disebut serum susu 
(Trenggono, 1990). Gambar susu skim ditunjukkan pada 
Gambar 3. 

                             

Gambar 3. Susu Skim
Sumber : Anonim, 2012c

Krim dan susu skim dapat dipisahkan dengan alat yang 
disebut separator. Alat ini bekerja berdasarkan gaya sentrifugasi. 
Sedangkan pemisahan krim dan susu skim dapat terjadi karena 
kedua bahan tersebut mempunyai bobot jenis yang berbeda. 
Krim mempunyai bobot jenis rendah karena banyak 
mengandung lemak. Susu skim mempunyai bobot jenis yang 
tinggi karena banyak mengandung protein sehingga dalam 
sentrifugasi akan berada dibagian dalam. Susu segar 
mengandung berbagai jenis mikroorganisme yang berasal dari 
sumber yang berbeda. Komposisi rata-rata dari susu sapi adalah 
3,2% protein, 4,8% karbohidrat, 3,9% lipida dan 0,9% mineral, 
selain kasein dan laktalbulmin, susu memiliki asam amino bebas 
yang menyediakan sumber nitrogen yang baik dan jika 
diperlukan juga sebagai sumber karbon (Trenggono, 1990).

2.6. Kecambah Kacang Hijau

Menurut Marzuki dan Soeprapto (2001) tanaman kacang 
hijau merupakan tanaman semusim yang berumur pendek (-60 
hari). Tanaman ini disebut juga mungbean, green gram atau 
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golden gram. Dalam dunia tumbuh-tumbuhan, tanaman ini 
diklasifikasikan sebagai berikut.
Kerajaan : Plantae
Divisi : Spermatophyta
Subdivisi : Angiospermae
Kelas : Dicotyledonae
Ordo : Rosales
Famili : Papilinoceae
Genus : Vigna
Spesies : Vigna radiate
Gambar kecambah (taoge) ditunjukkan pada Gambar 4.

  Gambar 4. Kecambah Kacang Hijau
   Sumber : Anonim, 2012d

Biji kacang hijau relatif kecil dibandingkan dengan biji 
kacang-kacangan lain. Biji kacang hijau mulai berkecambah 4-5 
hari setelah disemaikan yang dipengaruhi oleh kelembaban dan 
kedalaman penanaman. Kacang hijau merupakan sumber 
protein, vitamin dan mineral yang penting bagi manusia. Dengan 
potensinya ini kacang hijau dapat mengisi kekurangan protein 
pada umumnya, sekaligus menaikkan pendapatan petani 
(Marzuki dan Soeprapto, 2001).   

Di Indonesia dan banyak negara Asia lainnya, tidak 
jarang kacang hijau dijadikan makanan sehari-hari. Perannya 
mungkin hanya dikalahkan oleh kedelai dan kacang tanah, 
terutama dari segi kandungan proteinnya. Kandungan gizinya 
cukup baik karena kacang hijau mengandung vitamin (terutama 
vitamin B1), protein, lemak, dan karbohidrat (Marzuki dan 
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Soeprapto, 2001).  Adapun nilai gizi biji dan kecambah kacang 
hijau dalam tiap 100 g dapat kita lihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai gizi biji dan kecambah kacang hijau (tiap 100 
gram)   

Nilai Gizi Biji Kecambah
Kalori (Kal)
Protein (g)
Lemak (g)

Karbohidrat (g)
Kalsium (mg)
Fosfor (mg)
Besi (mg)

Vitamin A (IU)
Vitamin B1 (mg)
Vitamin C (mg)

Air (g)

345
22.4
1.2
62.9
125
320
6.7
157
10
6

0.64

23
2.9
0.2
4.1
29
69
0.8
10

0.07
15

92.4
Sumber : Marzuki dan Soeprapto, 2001

Kadar vitamin kacang hijau sangat tergantung pada 
bentuk olahannya. Dalam bentuk taoge, kandungan vitamin 
sudah sangat berkurang dan hampir tak tersisa lagi bila dalam 
bentuk tepung. Hal ini disebabkan karena vitamin yang 
terkandung didalamnya (khususnya B1 mudah sekali larut dalam 
air). Dalam pembuatan taoge dan tepung diperlukan banyak air. 
Protein yang terkandung pada kacang hijau dapat dijadikan 
sebagai sumber nitrogen maupun sumber karbon bagi 
mikroorganisme (Marzuki dan Soeprapto, 2001).  

2.7. Amonium Sulfat 

Sumber nitrogen yang dibutuhkan dapat berasal dari 
bahan organik maupun anorganik. Sumber-sumber nitrogen 
yang ditambahkan ke dalam sari buah adalah amonium sulfat, 
ekstrak kecambah kacang hijau dan susu skim (Lapuz, 1967). 
Rahman (1992) menyatakan bahwa sumber nitrogen yang 
umum digunakan adalah amonium sulfat atau amonium nitrat 
karena senyawa amonium ini lebih murah dan akan menurunkan 
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pH yang merupakan prasyarat dalam pembuatan nata. 
Zwalvelzure ammoniak atau dikenal dengan singkatan ZA, 
mengandung unsur N 20%-21%, berbentuk kristal berwarna 
putih kotor, dan sedikit higroskopis. Unsur utamanya adalah 
amonium sulfat atau (NH4)2SO4 yang akan bereaksi membentuk 
amonium dan asam sulfat (De Man, 1997). Gambar amonium 
sulfat ditunjukkan pada Gambar 5. 

Gambar 5. Amonium Sulfat
  Sumber : Anonim, 2012e

Menurut William dan Wumpenny (1978) dalam Salihima 
dan Zurnil (1993), peningkatan konsentrasi nitrogen dalam 
substrat dapat meningkatkan jumlah polisakarida yang terbentuk. 
Dengan adanya sumber nitrogen di dalam media akan
meningkatkan potensi sel bakteri untuk mensintesis selulosa 
pada permukaan media (Nurhelmi, 1998). Selain dua komponen 
penting di atas, komponen lain yang diperlukan untuk
pertumbuhan dan perkembangan adalah mineral dan vitamin. 
Beberapa mineral yang diperlukan yaitu magnesium, phosphat, 
kalium, sulfur, kalsium, dan klorin (Rahman, 1992). 
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III. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei – Juli 2012 di 
Laboratorium Teknologi Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian 
Jurusan Keteknikan Pertanian. Pengujian dilakukan di 
Laboratorium Pengolahan Pangan Jurusan Teknologi Hasil 
Pertanian dan Laboratorium Teknik Pengolahan Pangan dan 
Hasil Pertanian Jurusan Keteknikan Pertanian Fakultas 
Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang.

3.2. Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat

Alat yang digunakan untuk proses pembuatan sari wortel 
fermentasi yaitu blender, timbangan, pisau, kain saring, gelas 
ukur, kompor, botol kaca, panci, talenan.

3.2.2 Bahan 

Adapun bahan yang digunakan dalam proses 
pembuatan sari wortel fermentasi yaitu wortel, ekstrak kecambah 
kacang hijau, susu skim, amonium sulfat, air, gula, dan starter 
cair bakteri asam laktat Lactobacillus acidophilus.

3.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) faktorial, terdiri dari faktor A berupa penambahan 
jumlah sumber nitrogen dan faktor B berupa sumber nitrogen 
dengan masing-masing perlakuan diulang 3 kali. Kombinasi 
perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3.
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Tabel 3. Kombinasi Perlakuan

Penambahan 
Jumlah Sumber 

Nitrogen (%)

Sumber Nitrogen

Ekstrak kecambah 
kacang hijau (B1)

Susu 
skim (B2)

Amonium 
sulfat (B3)

0.25 (A1) A1B1 A1B2 A1B3

0.50 (A2) A2B1 A2B2 A2B3

0.75 (A3) A3B1 A3B2 A3B3

Keterangan:
A1 = penambahan jumlah sumber nitrogen 0.25% dari sari wortel 

100 ml
A2 = penambahan jumlah sumber nitrogen 0.50% dari sari wortel 

100 ml
A3 = penambahan jumlah sumber nitrogen 0.75% dari sari wortel 

100 ml
B1 = Ekstrak kecambah kacang hijau 
B2 = Susu skim 
B3 = Amonium sulfat 

3.3.1. Model Rancangan
Menurut Gomez (1995), model umum untuk Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) faktorial dengan dua faktor perlakuan 
adalah sebagai berikut :
Yijk = µ + αi + βj + (αβ)ij + εijk

Keterangan :
Yijk = nilai pengamatan
µ = nilai rata-rata
αi = pengaruh penambahan jumlah sumber nitrogen
βj = pengaruh sumber nitrogen
(αβ)ij = interaksi penambahan jumlah sumber nitrogen dan 
sumber nitrogen
εijk = kesalahan percobaan (galat)
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3.4. Prosedur Penelitian

3.4.1. Proses Pembuatan Ekstrak Kecambah Kacang Hijau

1. Kecambah kacang hijau dibersihkan dan dicuci.
2. Kecambah dari kacang hijau disiapkan sebanyak 250 gram.
3. Air ditambahkan sebanyak 500 ml.
4. Kecambah yang telah ditambah air lalu direbus selama 30  

menit.
5. Ekstrak kecambah kacang hijau siap digunakan.

3.4.2. Proses Pembuatan Sari Wortel Fermentasi

1. Wortel disortasi yang bagus, warna terlihat terang dan tidak 
ada bagian yang busuk.

2. Wortel 500 gram dikupas bagian kulit luar setelah itu 
dibersihkan dan dicuci dengan air.

3. Masukkan wortel kedalam blender dan tambahkan air 
sebanyak 500 ml. 

4.  Wortel dihancurkan menggunakan blender.
5. Dilakukan penyaringan terhadap sari wortel menggunakan 

kain saring.
6. Gula cair sebanyak 20 ml ditambahkan ke dalam sari wortel 

100 ml.
7. Penambahan sumber nitrogen dan penambahan jumlah 

sumber nitrogen sesuai perlakuan.
8. Sari wortel disterilisasi dengan suhu 1210C selama 15 menit.
9. Sari wortel didinginkan selama 3 jam setelah itu ditambahkan 

starter cair bakteri asam laktat Lactobacillus acidophilus
sebanyak 10 ml.

10. Sari wortel difermentasi pada suhu kamar selama 5 hari.
11. Pengamatan dan analisa parameter terhadap produk.

Diagram alir proses pembuatan sari wortel fermentasi 
ditunjukkan pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Diagram Alir Proses Pembuatan Sari Wortel 
Fermentasi

Penambahan
Jumlah Sumber 
Nitrogen 0.25%, 
0.50%, 0.75%, 
serta gula cair 20 
ml

Air 500ml

Wortel

Sortasi

Penimbangan 500 gram

Pencucian

Penghancuran

Penyaringan

Sterilisasi 1210C selama 15 menit

Pendinginan 3 jam

Selesai

Sari wortel fermentasi Analisa 
Parameter :
- Kadar Nitrogen
- Total Mikroba
- pH
- Kadar Gula
- Rasa 
- Warna
- Aroma

Sari Wortel 

Fermentasi 5 hari

Starter cair 
Lactobacillus 
acidophilus 10 ml

Mulai
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3.5. Parameter Pengamatan
Analisis kadar nitrogen, total mikroba, pH, dan kadar gula 

dilakukan pada sari wortel fermentasi selama hari pertama untuk 
mendapatkan data pendukung. Analisis yang sama juga 
dilakukan setelah sari wortel difermentasi selama 5 hari. 
Parameter yang diamati meliputi analisis fisik, kimia, dan uji 
organoleptik setelah sari wortel difermentasi. Pengamatan yang 
dilakukan meliputi:
1. Kadar nitrogen
2. Total mikroba 
3. pH
3. Kadar gula
4. Uji organoleptik (rasa, warna, aroma)

3.6. Cara Kerja 
3.6.1. Kadar nitrogen cara semi mikro Kjeldahl

1. Ambil 10 ml sari wortel dan masukkan ke dalam labu takar 
100 ml dan  encerkan dengan aquadest sampai tanda batas.

2. Ambil 10 ml dari larutan di atas dan masukkan ke dalam labu 
Kjeldahl 500 ml  dan tambahkan 10 ml H2SO4, tambahkan 5 g 
campuran Na2SO4-HgO (20:1) untuk katalisator.

3. Didihkan sampai jernih dan lanjutkan pendidihan 30 menit lagi, 
setelah dingin cucilah dinding dalam labu Kjeldahl dengan 
aquadest dan didihkan lagi selama 30 menit.

4. Setelah dingin tambahkan 200 ml aquadest dan tambahkan 
35 ml larutan     NaOH-Na2S2O3 dan beberapa butiran zink.

5. Lakukan distilasi, distilat ditampung sebanyak 100 ml dalam 
Erlenmeyer yang berisi 25 ml larutan jenuh asam borat dan 
beberapa tetes indikator metil merah.

6. Titrasi larutan yang diperoleh dengan 0.02 N HCl.
7. Hitung % total nitrogen.
8. Perhitungan jumlah total N

Total N = (ts – tb) x N HCl x 14,008 x 100%   
Keterangan :
ts = volume titrasi sampel
tb = volume titrasi blanko
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3.6.2. Total Mikroba
Perhitungan total mikroba dilakukan dengan cara Standard Plate 
Count menggunakan  metode Spread Plate dengan cara sebagai 
berikut :
1. Media yang digunakan adalah media MRS (de Mann Rugosa 

Sharpe).
2. Media agar yang bersuhu sekitar 350C sampai -50C.
3. Pengenceran 10-1 sampai 10-3 dibuat dari sampel. Diambil 0.1 

ml cairan dari pengenceran 10-1 dan 10-2 lalu dimasukkan ke 
dalam cawan petri yang sudah berisi media beku.

4. Setelah sampel membeku, cawan petri dibalik dan diinkubasi 
pada suhu kamar selama 24 jam.

5. Dilakukan perhitungan jumlah koloni bakteri asam laktat 
menggunakan colony counter.

3.6.3. Pengukuran pH 
pH diukur menggunakan alat pH meter. Cara kerja sebagai 
berikut :
1. Sampel sari wortel diambil sebanyak 10 ml.
2.Sebelum dilakukan pengukuran pH, elektroda dikalibrasi 

terlebih dahulu.
3. Masukkan jarum pH ke dalam sampel sari wortel .
4. pH sari wortel diamati pada layar pH meter dan dicatat.

3.6.4. Kadar Gula 
Kadar gula pada sari diukur menggunakan alat refraktometer. 
Cara kerjanya sebagai berikut :
1.Sampel sari wortel yang sudah difermentasi disiapkan 

sebanyak 10 ml.
2.Refraktometer dihidupkan, lensa refraktometer dibersihkan 

dengan aquades, lalu dikalibrasi.
3. Sampel diletakkan pada lensa refraktometer.
4. Tombol Cal ditekan dan kadar gula total dapat dibaca pada 

layar.
5. Perlakuan ini dilakukan pada setiap sampel yang dihasilkan.
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3.6.5. Uji Organoleptik 
Pengujian sifat organoleptik dilakukan dengan tingkat 

kesukaan menggunakan metode hedonic scale untuk 
membandingkan tingkat kesukaan terhadap warna, aroma, dan 
rasa dari sampel. Skala hedonik yang digunakan berkisar antara 
1 – 7 dimana (1) sangat tidak menyukai; (2) tidak menyukai; (3) 
agak tidak menyukai; (4) netral; (5) agak menyukai; (6) 
menyukai; (7) sangat menyukai. Setiap panelis diminta untuk 
menuliskan seberapa jauh tingkat kesukaan dengan kode (skor) 
pada pernyataan yang dianggap paling sesuai dengan skala 
numerik yang telah ditentukan. Jumlah panelis yang menguji 20 
orang dan setiap panelis menguji 9 sampel yang berbeda sesuai 
perlakuan yang diberi kode.

3.6.6. Prosedur Pemilihan Perlakuan Terbaik
Pemilihan alternatif terbaik dilakukan dengan 

menggunakan metode Multiple Attributte Zeleny (1982) adalah 
sebagai berikut :
 Menentukan nilai ideal pada masing-masing parameter.

Nilai ideal adalah nilai yang diharapkan. Asumsi nilai ideal 
untuk masing-masing parameter adalah :

Kadar Nitrogen : tinggi
Total Mikroba : tinggi
pH : rendah
Kadar Gula : rendah
Rasa : tinggi
Aroma : tinggi
Warna : tinggi

 Menghitung Derajat Kerapatan
Bila nilai ideal (dk

i) min, maka:

(dk
i) =

Bila nilai (dk
i) maks, maka :

(dk
i) =

nilai kenyataan yang mendekati ideal (x* 
1)

nilai ideal masing-masing alternatif (xk
i)

  nilai ideal masing-masing alternatif (xk 
i)

nilai kenyataan yang mendekati ideal (x*
1)
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 Menghitung Jarak Kerapatan
Dengan asumsi semua parameter penting, jarak kerapatan (λ) 
dihitung berdasarkan jumlah parameter = 1/ jumlah parameter
L1 = (λ,k) = 1-∑λ dk (alternatif pertama)
L2 = (λ,k) = [∑λi

2 (1-dk
i)]

1/2 (alternatif kedua)
L∞ = maks [λi (1-dk

i)] (alternatif tak hingga)
Perlakuan terbaik dipilih dari alternative yang mempunyai nilai 
L1, L2, dan L∞ terkecil. 

3.7. Analisa Data
3.7.1. Analisis Statistik Parametrik 

Pengukuran diolah dengan analisis statistik parametrik. 

Analisis keragaman statistik ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Daftar Analisis Keragaman Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) Faktorial

Sumber 
Keragaman 

(SK)

Derajat 
Bebas 
(DB)

Jumlah 
Kuadrat 

(JK)

Jumlah 
Kuadrat 
Tengah

F hitung

F tabel

5
%

1
%

Perlakuan 
(P)

p-1 JKP JKP/dbP
KTP/
KTG

(dbP,d
bG)

Faktor A A-1 JKA JKA/dbA
KTA/
KTG

(dbA,d
bG)

Faktor B B-1 JKB JKB/dbB
KTB/
KTG

(dbB,d
bG)

Interaksi AB (A-1) (B-1) JKAB
JKAB/db

AB
KAB/
KTG

(dbAB,
dbG)

Galat (r-1) (p-1) JKG JKG/bG

Total r(p-1)

Signifikansi pada analisis keragaman dilakukan dengan 
membandingkan Ftabel pada uji 5% dan 1% dengan dasar 
perbandingan sebagai berikut :



22

1. Jika F hitung lebih besar dari pada F tabel 5% dan lebih kecil 
atau sama dengan F tabel 1%, maka dinyatakan berpengaruh 
nyata (berbeda nyata) dan diberi tanda *.

2. Jika Fhitung lebih besar dari pada Ftabel 1%, maka 
dinyatakan berpengaruh sangat nyata (berbeda sangat nyata) 
dan diberi tanda **.

3. Jika Fhitung lebih kecil atau sama dengan Ftabel 5%, maka 
dinyatakan berbeda tidak nyata dan diberi tanda tn.

Bila analisis keragaman menunjukkan bahwa Fhitung 
lebih besar dari pada Ftabel, maka dilanjutkan dengan uji BNT 
untuk mengetahui setiap percobaan yang dapat dilihat dalam 
penelitian. Rumus yang digunakan untuk uji BNT adalah:   

   rn

KTg
BNT t dbg .

2%5%,1

)(%5%,1


 






Untuk mengetahui tingkat ketelitian digunakan uji Koefisiensi 
Keragaman (KK) dengan rumus sebagai berikut.

       KK = √ 100%
Keterangan : 
KK = Koefisien Keragaman
KTG = Kuadrat Tengah Galat

= rerata
Apabila nilai keragaman tersebut lebih kecil dari 15% berarti 
penelitian ini memiliki ketelitian yang baik.

3.7.2. Analisis Statistik Non Parametrik

Data uji organoleptik dianalisis menurut statistik non 
parametrik dengan uji Friedman menggunakan Software SPSS 
16.0 For Windows. Uji Friedman dilakukan untuk mengetahui 
perbedaan lebih dari dua kelompok sampel yang saling 
berhubungan. Dalam program SPSS digunakan istilah 
significance (yang disingkat sig) untuk P-value; atau dengan kata 
lain P-value = Sig. Dalam pengujian hipotesis, kriteria untuk 
menolak atau tidak menolak Ho berdasarkan P-value, adalah 
sebagai berikut :
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- Jika P-value < α 0.05, maka Ho ditolak
Konklusi : ada perbedaan kualitas berdasarkan 
penilaian panelis terhadap sembilan sari wortel 
fermentasi.

- Jika P-value > α 0.05, maka Ho diterima
Konklusi : ada persamaan kualitas berdasarkan 
penilaian panelis terhadap sembilan sari wortel 
fermentasi.
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.  Kadar Nitrogen 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai kadar 
nitrogen pada sari wortel fermentasi hari pertama berkisar antara 
0.483% - 0.937% (Lampiran 1). Nilai kadar nitrogen pada sari 
wortel fermentasi hari kelima adalah 1.557% - 1.960% (Lampiran 
2) dari hasil tersebut diketahui bahwa kadar nitrogen pada sari
wortel fermentasi mengalami peningkatan. Rerata kadar nitrogen 
pada hari kelima ditunjukkan pada Gambar 7.

Gambar  7. Rerata Kadar Nitrogen Sari Wortel Fermentasi 
Hari Ke-5

Berdasarkan analisis keragaman (Lampiran 2) 
menunjukkan bahwa perlakuan sumber nitrogen mengakibatkan 
berbeda sangat nyata, sedangkan penambahan jumlah sumber 
nitrogen dan interaksi keduanya tidak mengakibatkan berbeda 
nyata terhadap kadar nitrogen sari wortel fermentasi selama 
penyimpanan hari ke-5. Hasil uji BNT jenis sumber nitrogen 
terhadap kadar nitrogen sari wortel fermentasi ditunjukkan pada 
Tabel 5.
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Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai kadar 
nitrogen pada sari wortel fermentasi hari pertama berkisar antara 

0.937% (Lampiran 1). Nilai kadar nitrogen pada sari 
1.960% (Lampiran 

2) dari hasil tersebut diketahui bahwa kadar nitrogen pada sari
wortel fermentasi mengalami peningkatan. Rerata kadar nitrogen 

Sari Wortel Fermentasi 

Berdasarkan analisis keragaman (Lampiran 2) 
menunjukkan bahwa perlakuan sumber nitrogen mengakibatkan 
berbeda sangat nyata, sedangkan penambahan jumlah sumber 
nitrogen dan interaksi keduanya tidak mengakibatkan berbeda 

a terhadap kadar nitrogen sari wortel fermentasi selama 
5. Hasil uji BNT jenis sumber nitrogen 

terhadap kadar nitrogen sari wortel fermentasi ditunjukkan pada 

Amonium Sulfat

0.25%

0.50%

0.75%



25

Tabel 5. Uji BNT Pengaruh Sumber Nitrogen Terhadap Kadar 
Nitrogen Sari Wortel Fermentasi Hari Ke-5

Perlakuan
Rerata 

(%)
BNT 0.01 = 

0.187
Ekstrak Kecambah Kacang Hijau

Susu Skim
Amonium Sulfat

1.631
1.856
1.917

a
b
b

Sumber : Hasil Pengolahan Data
Keterangan :  Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda 

pada kolom yang sama  berarti berbeda sangat 
nyata

Tabel 5 menunjukkan hasil uji BNT bahwa terjadi 
kecenderungan kenaikan rerata kadar nitrogen akibat perlakuan 
sumber nitrogen terhadap sari wortel fermentasi. Hal ini diduga 
karena sumber nitrogen yang berbeda akan menyebabkan kadar 
nitrogen suatu bahan berbeda juga. Rerata kadar nitrogen 
tertinggi terjadi pada perlakuan sumber nitrogen berupa 
amonium sulfat sebesar 1.917%, sedangkan terrendah pada 
sumber nitrogen berupa ekstrak kecambah kacang hijau sebesar 
1.631%. 

Sari wortel fermentasi yang diberi perlakuan sumber 
nitrogen berupa amonium sulfat mempunyai kadar nitrogen 
paling tinggi dari pada sari wortel fermentasi yang diberi sumber 
nitrogen ekstrak kecambah kacang hijau dan susu skim. Hal itu 
terjadi karena kandungan unsur nitrogen pada amonium sulfat 
lebih tinggi sekitar 20% hingga 21% (Marsono dan Sigit, 2002), 
pada ekstrak kecambah kacang hijau 2.9% dan pada susu skim 
sebesar 3% hingga 5% (Rukmana, 1996 ). 

Penambahan sumber nitrogen dalam sari wortel 
fermentasi akan meningkatkan potensi sel bakteri asam laktat 
untuk tumbuh dan berkembang, karena nitrogen merupakan 
nutrien yang diperlukan dalam jumlah besar bagi pertumbuhan 
bakteri asam laktat tersebut. Setelah difermentasi selama lima 
hari unsur nitrogen yang terkandung pada sari wortel meningkat 
hampir 1%, hal ini disebabkan karena protein sel bakteri asam 
laktat ikut teranalisa dilihat dari komposisi elemen bakteri, untuk 
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karbon adalah 50% sedangkan komposisi nitrogen berkisar 12% 
(Stamer, 1979).

4.2.   Total Mikroba

Berdasarkan hasil analisis diketahui total mikroba pada 
sari wortel fermentasi hari pertama yaitu 5.640 log.cfu/ml 
log.cfu/ml (Lampiran 3). Total mikroba pada sari wortel 
fermentasi hari ke lima yaitu 6.513 log.cfu/ml - 6.930 
(Lampiran 4). Rerata total mikroba pada hari kelima fermentasi 
ditunjukkan pada Gambar 8.

Gambar  8. Rerata Total Mikroba Sari Wortel Fermentasi Hari 
Ke-5

Rata-rata bakteri asam laktat meningkat dihari kelima 
fermentasi, peningkatan bakteri asam laktat sangat beragam 
dibandingkan dengan jumlah hari pertama dan pertumbuhan 
dihari kelima selanjutnya berbeda-beda untuk setiap sampel. 
Peningkatan jumlah bakteri asam laktat dari hari pertama sampai 
hari kelima dapat dilihat pada Lampiran 3 dan Lampiran 4, rata
rata peningkatan yang terjadi hanya sedikit yaitu kurang lebih 
satu log.cfu/ml.

Berdasarkan analisis keragaman (Lampiran 4) 
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karbon adalah 50% sedangkan komposisi nitrogen berkisar 12% 

Berdasarkan hasil analisis diketahui total mikroba pada 
sari wortel fermentasi hari pertama yaitu 5.640 log.cfu/ml - 5.847 
log.cfu/ml (Lampiran 3). Total mikroba pada sari wortel 

6.930 log.cfu/ml 
(Lampiran 4). Rerata total mikroba pada hari kelima fermentasi 

Gambar  8. Rerata Total Mikroba Sari Wortel Fermentasi Hari 

rata bakteri asam laktat meningkat dihari kelima 
asam laktat sangat beragam 

dibandingkan dengan jumlah hari pertama dan pertumbuhan 
beda untuk setiap sampel. 

Peningkatan jumlah bakteri asam laktat dari hari pertama sampai 
mpiran 4, rata-

rata peningkatan yang terjadi hanya sedikit yaitu kurang lebih 

Berdasarkan analisis keragaman (Lampiran 4) 
menunjukkan bahwa perlakuan penambahan jumlah sumber 
nitrogen dan sumber nitrogen berpengaruh sangat nyata 
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sedangkan interaksi keduanya tidak berpengaruh nyata terhadap 
total mikroba sari wortel fermentasi selama penyimpanan hari 
ke-5. Hasil uji BNT penambahan jumlah sumber nitrogen dan 
pengaruh sumber nitrogen terhadap total mikroba sari wortel 
fermentasi ditunjukkan pada Tabel 6 dan Tabel 7.

Tabel 6.Uji BNT Pengaruh Penambahan Jumlah Sumber 
Nitrogen Terhadap Total Mikroba Sari Wortel 
Fermentasi Hari Ke-5

Perlakuan Rerata (log.cfu/ml) BNT 0.01 = 0.071
0.25%
0.50%
0.75%

6.601
6.659
6.790

a
a
b

Sumber : Hasil Pengolahan Data
Keterangan :  Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda 

pada kolom yang sama  berarti berbeda sangat 
nyata

Tabel 6 menunjukkan hasil uji BNT bahwa terjadi 
kenaikan rerata  mikroba akibat perlakuan penambahan jumlah 
sumber nitrogen. Rerata mikroba tertinggi terjadi pada perlakuan 
penambahan jumlah sumber nitrogen 0.75%, sedangkan 
terendah pada penambahan jumlah sumber nitrogen 0.25%. 
Semakin tinggi penambahan jumlah sumber nitrogen yang 
ditambahkan akan menambah jumlah nitrogen pada sari wortel 
sehingga pertumbuhan bakteri asam laktat pada sari wortel 
tersebut semakin meningkat.

Tabel 7. Uji BNT Pengaruh Sumber Nitrogen Terhadap Total 
Mikroba Sari Wortel Fermentasi Hari Ke-5

Perlakuan
Rerata 

(log.cfu/ml)
BNT 0.01 = 

0.071
Amonium Sulfat

Susu Skim
Ekstrak Kecambah Kacang Hijau

6.536
6.569
6.846

a
a
b

Sumber : Hasil Pengolahan Data
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Keterangan :  Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda 
pada kolom yang sama  berarti berbeda sangat 
nyata

Tabel 7 menunjukkan hasil uji BNT bahwa terjadi 
kecenderungan kenaikan mikroba akibat perlakuan sumber 
nitrogen terhadap sari wortel fermentasi. Hal ini diduga karena 
sumber nitrogen yang berbeda akan menyebabkan total mikroba 
suatu bahan berbeda juga. Rerata mikroba tertinggi terjadi pada 
perlakuan sumber nitrogen berupa ekstrak kecambah kacang 
hijau sebesar 6.846 log.cfu/ml, sedangkan terendah pada 
sumber nitrogen berupa amonium sulfat sebesar 6.536 
log.cfu/ml.

Bakteri asam laktat dalam sari wortel fermentasi ada dan 
tetap hidup dilihat dari penurunan pH dan kadar gula . Pada 
Lampiran 4 menunjukkan bahwa peningkatan bakteri asam laktat 
tertinggi didapat dari perlakuan sumber nitrogen berupa ekstrak 
kecambah kacang hijau. Amonium sulfat hanya mengandung 
unsur nitrogen sedangkan ekstrak kecambah kacang hijau 
mengandung unsur nitrogen, vitamin A, B1, C, E, kalsium, fosfor 
dan besi yang sangat penting bagi pertumbuhan bakteri asam 
laktat (Astawan, 1991). 

4.3. Derajat Keasaman (pH)

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pH pada sari 
wortel fermentasi hari pertama berkisar antara 4.443 – 4.617 
(Lampiran 5). pH pada sari wortel fermentasi hari kelima adalah 
3.583 – 3.927 (Lampiran 6). Rerata derajat keasaman sari wortel 
fermentasi hari kelima ditunjukkan pada Gambar 9.
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Gambar 9. Rerata pH Sari Wortel Fermentasi Hari Ke

Pada hari pertama dan kelima fermentasi derajat 
keasaman sari wortel mengalami penurunan pH dengan semakin 
lamanya waktu fermentasi, karena degradasi gula menjadi asam 
laktat dan beberapa senyawa lain seperti etanol, asam asetat
serta CO2 sedangkan pH atau derajat keasaman merupakan 
faktor penting bagi pertumbuhan mikroba (Buckle, 1987).
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menunjukkan bahwa perlakuan sumber nitrogen berbeda sangat 
nyata, sedangkan penambahan jumlah sumber nitrogen dan 
interaksi keduanya berbeda tidak nyata terhadap pH sari wortel 
fermentasi hari ke-5. Hasil uji BNT pengaruh sumber nitrogen 
terhadap pH sari wortel ditunjukkan pada Tabel 8. 

Tabel 8. Uji BNT Pengaruh Sumber Nitrogen Terhadap pH 
Sari Wortel Fermentasi Hari Ke-5

Perlakuan Rerata

Ekstrak Kecambah Kacang Hijau
Susu Skim

Amonium Sulfat

3.642
3.812
3.856

Sumber : Hasil Pengolahan Data
Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda 

pada kolom yang sama berarti berbeda sangat 
nyata
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Berdasarkan tabel analisis keragaman (Lampiran 6) 
menunjukkan bahwa perlakuan sumber nitrogen berbeda sangat 
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Dari Tabel 8 dapat diketahui bahwa perlakuan sumber 
nitrogen berupa ekstrak kecambah kacang hijau berbeda sangat 
nyata dengan perlakuan susu skim dan amonium sufat. Sumber 
nitrogen berupa ekstrak kecambah kacang hijau menjadikan pH 
sari wortel fermentasi lebih rendah daripada pH sari wortel yang 
ditambahkan susu skim dan amonium sulfat. Perlakuan sumber 
nitrogen berupa ekstrak kecambah memiliki pH lebih rendah atau 
asam karena peningkatan populasi bakteri asam laktat ya
dimilikinya lebih tinggi, sehingga semakin banyak gula yang 
dipecah menjadi asam laktat. Bakteri asam laktat yang
pada sari wortel fermentasi diduga berasal dari jenis 
Pediococcus. Bakteri ini bersifat homofermentatif sehingga asam 
yang dominan dihasilkannya adalah asam laktat. (De Man, 
1997).

4.4.  Kadar Gula  
Hasil analisa kadar gula menunjukkan bahwa kadar gula 

sari wortel pada fermentasi hari pertama berkisar antara 7.400 
Brix - 7.933 Brix, sedangkan kadar gula sari wortel pada 
fermentasi hari kelima berkisar 5.200 Brix - 7.000 Brix. Adapun 
kadar gula sari wortel hari kelima fermentasi ditunjukkan pada 
Gambar  10. 

Gambar  10.  Rerata Kadar Gula Sari Wortel Fermentasi Hari   
Ke-5
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Pada hari pertama dan kelima fermentasi menunjukkan 
bahwa semakin lama waktu fermentasi maka kadar gula sari 
wortel fermentasi semakin menurun. Penurunan kadar gula 
disebabkan karena bakteri asam laktat yang tumbuh pada sari 
wortel fermentasi mensintesis energi dari karbohidrat sehingga 
kadar gula yang ada dalam sari wortel fermentasi akan 
didegradasi menjadi komponen yang lebih sederhana (gula 
tunggal). Degradasi lanjut dari komponen gula (karbohidrat) 
diubah menjadi asam-asam organik yaitu dari glukosa dikonversi 
menjadi asam laktat sehingga menyebabkan penurunan kadar 
gula  (Stamer, 1979). 

Berdasarkan tabel analisis keragaman (Lampiran 8) 
menunjukkan bahwa perlakuan sumber nitrogen dan 
penambahan jumlah sumber nitrogen berbeda sangat nyata 
sedangkan interaksi keduanya berbeda tidak nyata terhadap 
kadar gula sari wortel fermentasi hari ke-5. Adapun hasil uji BNT 
pengaruh penambahan jumlah sumber nitrogen dan sumber 
nitrogen terhadap kadar gula sari wortel fermentasi dapat dilihat 
pada Tabel 9 dan Tabel 10. 

Tabel 9. Uji BNT Pengaruh Penambahan Jumlah Sumber 
Nitrogen Terhadap Kadar Gula Sari Wortel 
Fermentasi Hari Ke-5

Perlakuan Rerata (Brix) BNT 0.01 = 0.281
0.25%
0.50%
0.75%

6.011
6.378
6.400

a
b
b

Sumber : Hasil Pengolahan Data
Keterangan :  Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda 

pada kolom yang sama      berarti berbeda sangat 
nyata

Dari Tabel 9 diketahui bahwa perlakuan penambahan 
jumlah sumber nitrogen 0.25% memiliki rerata 6.011 Brix dan 
berbeda sangat nyata dibandingkan dengan perlakuan 
penambahan jumlah sumber nitrogen 0.50% dan 0.75%, 
sedangkan perlakuan penambahan jumlah sumber nitrogen 
0.50% memiliki rerata sebesar 6.378 Brix dan berbeda tidak 



32

nyata terhadap perlakuan penambahan jumlah sumber nitrogen 
0.75% yang memiliki rerata sebesar 6.400 Brix.

Tabel 10. Uji BNT Pengaruh Sumber Nitrogen Terhadap 
Kadar Gula Sari Wortel Fermentasi Hari Ke-5

Perlakuan
Rerata 
(Brix)

BNT 0.01 = 
0.281

Ekstrak Kecambah Kacang Hijau
Amonium Sulfat

Susu Skim

5.689
6.178
6.922

a
b
c

Sumber : Hasil Pengolahan Data
Keterangan :  Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda 

pada kolom yang sama berarti berbeda sangat 
nyata

Dari Tabel 10 dapat diketahui bahwa semua perlakuan 
sumber nitrogen berbeda sangat nyata terhadap kadar gula sari 
wortel fermentasi. Penurunan kadar gula tertinggi terdapat pada 
perlakuan sumber nitrogen berupa ekstrak kecambah kacang 
hijau. Penurunan kadar gula yang tinggi karena jumlah bakteri 
asam laktat yang semakin banyak mendegradasi gula menjadi 
asam laktat. 

Susu skim memiliki kadar gula yang lebih tinggi karena 
susu skim yang digunakan mengandung gula yang berupa 
laktosa sebanyak 2.0 Brix, sedangkan ekstrak kecambah kacang 
hijau mengandung glukosa dan fruktosa karena pada saat 
berkecambah karbohidrat yang digunakan sebagai bahan 
persediaan makanan dirombak oleh enzim alfa-amilase dan 
beta-amilase yang memecah dekstrin dan maltosa. Maltosa 
pada akhirnya akan diubah menjadi glukosa dan fruktosa. 
Selama proses berkecambah kandungan glukosa dan fruktosa 
meningkat sepuluh kali lipat, kadar sukrosa meningkat dua kali 
lipat (Yuwono, 2001).

4.5. Uji Organoleptik 
Uji organoleptik pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah sari wortel fermentasi yang dihasilkan dapat 
diterima konsumen, oleh karena itu diperlukan panelis sebagai 
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perwakilan dari konsumen. Untuk penilaian organoleptik produk 
sari wortel fermentasi digunakan uji hedonik (tingkat kesukaan) 
meliputi rasa, aroma, dan warna.

4.5.1. Rasa 

Nilai penerimaan konsumen terhadap rasa sari wortel 
fermentasi berada pada kriteria 4 (netral) sampai 5.1 (agak suk
(Lampiran 9). Tingkat kesukaan panelis terhadap rasa sari wortel 
fermentasi dapat dilihat pada Gambar 11. 

Gambar 11. Rerata Tingkat Kesukaan Panelis Terhadap 
Rasa Sari Wortel Fermentasi     

Gambar 11 menunjukkan bahwa sari wortel fermentasi 
dengan sumber nitrogen berupa susu skim serta penambahan 
jumlah sebesar 0.50% memiliki nilai rerata kesukaan rasa yang 
lebih tinggi karena rasanya lebih disukai, sedangkan sari wortel 
fermentasi dengan perlakuan sumber nitrogen berupa amonium 
sulfat serta penambahan jumlah sebesar 0.75% memiliki nilai 
rerata kesukaan rasa lebih rendah karena rasanya pahit.

Pada Lampiran 9 hasil test statistic
besaran nilai Chi Square = 23.632 dan asymp sig 0.003. Hasil uji 
signifikansi Chi Square menunjukkan bahwa sig < α 0.05 
sehingga dapat disimpulkan bahwa sembilan sampel sari wortel 
fermentasi yang diberikan memberikan reaksi yang berbeda dari 
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skim dengan penambahan jumlah 0.50% (A2B2) mendapatkan 
respon paling tinggi dari panelis dan perlakuan sumber nitrogen 
berupa amonium sulfat dengan penambahan jumlah 0.75% 
(A3B3) mendapatkan respon paling rendah.

Rasa merupakan salah satu faktor penting yang 
mempengaruhi nilai penerimaan konsumen terhadap suatu 
makanan. Aspek yang dinilai pada kriteria ini adalah suka 
tidaknya konsumen terhadap sari wortel fermentsai. Rasa sari   
wortel fermentsi sangat dipengaruhi oleh bahan
penyusunnya terutama  sumber nitrogen yang digunakan. 
Penerimaan panelis terhadap sumber nitrogen berupa amonium 
sulfat memiliki nilai yang paling rendah untuk rasa. Hal ini sesuai 
dengan hasil penelitian Rahayu (2000), yang menyatakan 
semakin tinggi tingkat keasaman sari wortel fermentasi, maka 
nilai rata – rata organoleptik untuk rasa sari wortel fermentasi 
semakin menurun.

4.5.2. Warna

Rerata nilai kesukaan warna sari wortel fermentasi 
berkisar antara 3.9 (agak tidak suka) sampai 5.2 (agak suka) 
(Lampiran 10). Tingkat kesukaan panelis terhadap warna sari 
wortel fermentasi dapat dilihat pada Gambar 12. 

Gambar 12. Rerata Tingkat Kesukaan Panelis Terhadap 
Warna Sari Wortel   Fermentasi
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Gambar 12 menunjukkan rerata kesukaan warna tertinggi 
ada pada sumber nitrogen berupa ekstrak kecambah kacang 
hijau dengan penambahan sebesar 0.50% karena warnanya 
lebih menarik, sedangkan perlakuan sumber nitrogen berupa 
amonium sulfat dengan penambahan 0.75% memiliki nilai rerata 
kesukaan warna lebih rendah karena warnanya kurang menarik. 

Pada Lampiran 10 hasil test statistic menunjukkan 
besaran nilai Chi Square = 18.859 dan asymp sig 0.016. Hasil uji 
signifikansi Chi Square menunjukkan bahwa sig < α 0.05 
sehingga dapat disimpulkan bahwa sembilan sampel sari wortel 
fermentasi yang diberikan memberikan reaksi yang berbeda dari 
setiap panelis. Dimana perlakuan sumber nitrogen berupa
ekstrak kecambah kacang hijau dengan penambahan sebesar 
0.50% (A2B1) mendapatkan respon paling tinggi dari panelis dan 
perlakuan sumber nitrogen berupa amonium sulfat dengan 
penambahan sebesar 0.75% (A3B3) mendapatkan respon paling 
rendah.

Warna sari wortel fermentasi dengan perlakuan 
menggunakan ekstrak kecambah kacang hijau lebih diterima 
oleh panelis daripada warna sari wortel fermentasi dengan 
perlakuan menggunakan amonium sulfat dan susu skim. Hal ini 
disebabkan karena perlakuan tersebut menggunakan ekstrak 
kecambah kacang hijau yang memberi warna kuning cerah serta 
melalui proses fermentasi alkoholik, dimana proses fermentasi 
ini dapat menurunkan tingkat kekeruhan sari wortel fermentasi. 
Hal ini sesuai dengan pendapat (Suprapti, 1994) bahwa 
perubahan karakteristik fisik dan sensori pada sari wortel 
fermentasi disebabkan oleh aktivitas enzimatis dan 
mikrobiologis. Aktivitas mikrobiologis menurunkan tingkat 
kekeruhan sari  wortel selama fermentasi.

4.5.3. Aroma 

Nilai penerimaan konsumen terhadap aroma sari wortel 
fermentasi berada pada kriteria 4 (netral) sampai 4.75 (netral) 
(Lampiran 11). Tingkat kesukaan panelis terhadap aroma sari 
wortel fermentasi dapat dilihat pada Gambar 13. 
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Gambar 13. Rerata Tingkat Kesukaan Panelis Terhadap 
Aroma Sari  Wortel Fermentasi
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diklasifikasikan dan dijelaskan karena ragamnya yang begitu 
besar, agar menghasilkan bau, sebagai zat harus bersifat 
menguap. Dua zat atau lebih yang menghasilkan bau dapat 
bercampur untuk saling menguatkan atau saling menutupi 
(Buckle, 1987).

Aroma sari wortel fermentasi dengan perlakuan sumber 
nitrogen menggunakan ekstrak kecambah kacang hijau lebih 
diterima oleh panelis daripada aroma sari wortel fermentasi
dengan perlakuan menggunakan susu skim dan amonium sulfat. 
Ekstrak kecambah kacang hijau lebih menimbulkan aroma yang 
khas dibandingkan susu skim dan amonium sulfat. Hal ini sesuai 
dengan (Winarno, 1995) bahwa fungsi ekstrak kecambah kacang 
hijau yaitu memberikan aroma, rasa manis, dan sebagai 
pengawet.

4.6. Pemilihan Perlakuan Terbaik
Pemilihan perlakuan terbaik pada sari wortel fermentasi 

dilakukan dengan pembandingan parameter-parameter dari 
setiap perlakuan dengan memberikan bobot nilai sesuai dengan 
prioritas dan pengaruhnya terhadap kualitas sari wortel 
fermentasi yang ditentukan sendiri. Perlakuan terbaik untuk 
parameter fisik, kimia dan organoleptik didapatkan dengan 
menggunakan metode Multiple Attribute Zeleny (1982). Alternatif 
yang didapatkan dari perhitungan dengan metode Multiple 
Attribute memberikan hasil nilai rata-rata hubungan yang 
mendekati parameter yang diukur. Dimana hasil pengukuran dari 
parameter alternatif terbaik dan terburuk disajikan dalam Tabel 
11.
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Tabel 11. Hasil Perhitungan Perlakuan Terbaik dan Terburuk 
Sari Wortel Fermentasi

Parameter

Sari Wortel (Daucus carota) 
Fermentasi

Perlakuan 
Terbaik
(A2B1)

Perlakuan 
Terburuk
(A3B3)

Sifat Fisik
    Kadar Gula (Brix) 5.867 6.200
Sifat Kimia
    Kadar Nitrogen (%)
    Mikroba (log.cfu/ml)
    pH

1.700
6.870
3.653

1.860
6.560
3.907

Organoleptik (skala 1-7)
    Rasa
    Warna
    Aroma

4.750
5.200
4.750

4.000
4.200
4.000

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Perlakuan yang mempunyai nilai alternatif terkecil 
merupakan perlakuan terbaik. Pada Lampiran 12 disajikan 
secara terperinci data dan hasil perhitungan perlakuan terbaik 
dengan metode Multiple Attribute pada parameter yang diujikan.

Hasil analisa menggunakan metode Multiple Attribute
Zeleny (1982), menunjukkan bahwa nilai perlakuan yang paling 
disukai terdapat pada kombinasi sumber nitrogen berupa ekstrak 
kecambah kacang hijau dengan penambahan 0.50%. Pada 
perlakuan ini dengan nilai kadar gula 5.867 Brix, kadar nitrogen 
1.700%,  mikroba 6.870 log.cfu/ml, pH 3.653, penilaian 
organoleptik rasa 4.750 (netral), warna 5.200 (agak menyukai), 
dan aroma 4.750 (netral).

Hasil perlakuan paling tidak disukai panelis ditunjukkan 
pada kombinasi sumber nitrogen berupa amonium sulfat dengan 
penambahan 0.75%. Pada perlakuan ini dengan nilai kadar gula 
6.200 Brix, kadar nitrogen 1.860%,  mikroba 6.560 log.cfu/ml, pH 
3.907, penilaian organoleptik rasa 4.000 (netral), warna 4.200 
(netral), dan aroma 4.000 (netral).
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan 

1. Perlakuan penambahan jumlah sumber nitrogen 
mengakibatkan perbedaan sangat nyata terhadap total 
mikroba dan kadar gula sari wortel fermentasi sedangkan 
interaksi keduanya tidak berbeda nyata. Sedangkan 
penambahan jumlah sumber nitrogen dan interaksi 
keduanya tidak mengakibatkan perbedaan yang nyata 
terhadap pH dan kadar nitrogen sari wortel fermentasi. Nilai 
kadar nitrogen yang dihasilkan yaitu antara 1.557% –
1.960%, total mikroba 6.513 log.cfu/ml – 6.930 log.cfu/ml, 
pH 3.583 – 3.927, dan kadar gula 5.200 Brix – 7.000 Brix.

2. Perlakuan sumber nitrogen mengakibatkan perbedaan 
sangat nyata terhadap total mikroba dan kadar gula sari 
wortel fermentasi sedangkan interaksi keduanya tidak 
berbeda nyata. Sedangkan untuk pH dan kadar nitrogen 
menunjukkan berbeda sangat nyata karena perlakuan 
sumber nitrogen. 

3. Berdasarkan hasil pengujian fisik, kimia dan organoleptik 
hasil paling disukai panelis pada produk sari wortel 
fermentasi terdapat pada kombinasi sumber nitrogen berupa 
ekstrak kecambah kacang hijau dengan penambahan 
0.50%. Pada perlakuan ini dengan nilai kadar gula 5.867 
Brix, kadar nitrogen 1.700%, total mikroba 6.870 log.cfu/ml, 
pH 3.653, penilaian organoleptik rasa 4.750 (netral), warna 
5.200 (agak menyukai), dan aroma 4.750 (netral). Hasil 
perlakuan paling tidak disukai panelis ditunjukkan pada 
penambahan 0.75% dengan sumber nitrogen berupa 
amonium sulfat. Pada perlakuan ini dengan nilai kadar gula 
6.200 Brix, kadar nitrogen 1.860%, total mikroba 6.560 
log.cfu/ml, pH 3.907, penilaian organoleptik rasa 4.000 
(netral), warna 4.200 (netral), dan aroma 4.000 (netral).

5.2. Saran 

Untuk menyempurnakan penelitian ini maka perlu 
penelitian lebih lanjut tentang nilai gizi sari wortel fermentasi 
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serta metode fermentasi yang tepat, sehingga sari wortel 
fermentasi yang dihasilkan tidak terlalu asam ataupun pahit. 
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