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RINGKASAN 

     Wortel (Daucus carota L.) adalah tanaman semusim yang 
mempunyai umbi berwarna kuning sampai kemerahan. Wortel 
terkenal dengan kandungan β-karoten sebagai sumber 
provitamin A yang berguna bagi nutrisi mata. Jumlah total panen 
wortel di Indonesia cukup tinggi dan terus mengalami 
peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi hal tersebut tidak 
diimbangi dengan kesadaran masyarakat akan pemenuhan 
vitamin A. Effervescent merupakan salah satu alternatif dalam 
pengolahan wortel karena memiliki kelebihan yaitu praktis, cepat 
larut dalam air, jernih dan memberikan efek menyegarkan. 
Berdasarkan perlakuan terbaik pada skala laboratorium maka 
perlu dilakukan penggandaan skala, salah satu proses pada 
penggandaan skala adalah proses pengeringan. Pengeringan 
pada skala ganda membutuhkan jumlah bahan yang lebih besar 
sehingga diperlukan penyesuaian pada alat dengan 
menggunakan tunnel dryer untuk menghasilkan serbuk wortel. 
Tujuan penelitian mendapatkan informasi kualitas tablet 
effervescent wortel pada skala ganda yang dihasilkan dengan 
menggunakan alat pengering tunnel dryer dibandingkan dengan 
skala laboratorium dan mendapatkan perhitungan biaya utilitas 
proses pembuatan tablet effervescent wortel pada skala ganda. 
     Tablet effervescent yang telah dibuat akan diuji secara 
organoleptik dan uji kimia dan fisik. Pengujian organoleptik 
menggunakan metode uji pembedaan pasangan dengan 
melibatkan 15 panelis agak terlatih untuk membandingkan 
antara tablet effervescent yang dihasilkan pada skala 
laboratorium dan skala ganda. Pengujian kimia dan fisik meliputi 
uji pH, kandungan total karoten, kecepatan larut, kadar air, dan 
total padatan terlarut. Hasil uji kimia dan fisik pada skala ganda 
selanjutnya akan dilakukan uji t untuk membandingkan dengan 
skala laboratorium apakah terdapat beda nyata atau tidak. 
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Selanjutnya dihitung jumlah kebutuhan bahan yang digunakan 
selama proses dan biaya utilitas yang dibutuhkan untuk 
membuat tablet effervescent pada skala ganda.       
     Pada penelitian skala ganda terdapat peningkatan jumlah 
bahan baku wortel sebanyak 20 kg berdasarkan pada kapasitas 
tunnel dryer yang digunakan. Hasil dari uji organoleptik pada 
tablet effervescent meliputi rasa, aroma, dan warna panelis 
menyatakan tidak terdapat beda nyata antara hasil skala 
laboratorium dan skala ganda. Hasil uji fisik dan kimia pada 
tablet effervescent yang dilanjutkan dengan menggunakan uji t, 
didapatkan beda nyata pada kandungan total karoten yaitu pada 
skala laboratorium sebesar 27,44 µg/g sedangkan pada skala 
ganda sebesar 38,03 µg/g. Jumlah kebutuhan bahan per batch 
meliputi wortel 20 kg, maltodekstrin 4,61 kg, natrium bikarbonat 
1,13 kg, asam sitrat 11,42 kg, dan aspartam 0,06 kg. Jumlah 
kebutuhan utilitas per batch meliputi kebutuhan air sebanyak 
1,24 m3, kebutuhan listrik 7,88 KWh, dan kebutuhan LPG 
sebesar 11,39 kg, sehingga total biaya utilitas per batch sebesar 
Rp 80.900,00. 
 
Kata kunci: Tablet Effervescent Wortel, Penggandaan Skala, 

Utilitas  
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SUMMARY 

     Carrots are annuals that have yellow to reddish tubers. 
Carrot famous with the content of β-carotene as a source of 
provitamin a useful for nutrition of the eye. The total amount of 
carrot harvest in Indonesia is quite high and continues to 
increase each year, but it was not balanced with public 
awareness will be the fulfillment of vitamin A. Effervescent is 
one of alternatives in processing carrot because that is practical, 
having an excess of quick soluble in water, clearly and give the 
effect of refreshing. Based on the best treatment on a scale 
laboratory then necessary scale up, one process on scale up is 
process of drying. Drying in scale up need more materials so 
that the necessary adjustments to the tool by using a tunnel 
dryer to produce carrot powder. Research purposes get 
information quality of tablet effervescent of carrot at scale up 
produced by using a tunnel dryer compared with scales 
laboratory and get the calculation cost of utilities of making 
tablet effervescent of carrot to scale up. 
     Effervescent tablet that has been created will be tested in 
organoleptic and physical and chemical tests. Testing 
organoleptic uses the method paired comparison test with 
involving 15 the panel somewhat trained to compare between 
tablet effervescent produced on a scale of laboratory and scale 
up. Chemical and physical testing including test pH, content of 
total carotenoids, soluble speed, water content, and total 
dissolve solid. The results of the test of chemical and physical 
on scale up will next test the t to compare with the scale of the 
laboratory whether there is real different or not. Then calculated 
the amount of the needs of material used during the process 
and cost of utility needed to make a tablet effervescent on scale 
up. 
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     On a research scale up there is a increasing number of 
carrots as much as 20 kg is based on the capacity of the tunnel 
dryer used. The result of the test organoleptic on a tablet 
effervescent covering taste, the scent of, and the color of the 
panel said there is no real difference between the results of the 
scale of laboratory and scale up. The physical and chemical test 
results on effervescent tablet followed by using the t-test, it 
brings a real difference on the total content of carotene in 
laboratory scale of 27,44 µg/g while on the scale up of 38,03 
µg/g. The number of the needs of material per batch 
requirements include carrots 20 kg, maltodekstrin 4,61 kg, 
sodium bicarbonate 1,13 kg, citric acid 11,42 kg, aspartame 
0.06 kg. The number of the needs of utility per a batch of 
covering the needs of water by 1.24 m3, the needs for electricity 
7,88 KWh, and the needs of gas amounting to 11,39 kg, so a 
total cost of utilities per a batch of Rp 80.900,00. 
 
Key word: Scale Up, Tablet Effervescent of Carrot, Utility 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

     Wortel (Daucus carota L.) adalah tanaman semusim 
berbentuk rumput yang mempunyai umbi berwarna kuning 
sampai kemerahan. Wortel segar mengandung unsur yang 
beragam, antara lain air, protein, karbohidrat, lemak, serat, abu, 
antioksidan, gula alamiah (fruktosa, sukrosa, dektrosa, laktosa, 
dan maltosa), pektin, glutation, mineral (kalsium, fosfor, besi, 
kalium, natrium, magnesium, kromium), vitamin B1, vitamin C, 
dan β-karoten (Permana, 2008). Akan tetapi dari semua 
kandungan yang terdapat pada wortel, wortel lebih dikenal 
karena kadar β-karotennya yang tinggi. Pada tiap 100 g wortel 
segar mengandung total karoten ±12.000 µg yang mayoritas 
terdiri dari β-karoten yang nantinya oleh tubuh akan dirubah 
menjadi vitamin A yang berguna bagi nutrisi mata. Menurut 
Badan Pusat Statistik (2012), luas areal penanaman wortel di 
Indonesia pada tahun 2011 adalah 33.228 ha dengan total 
produksi wortel segar sebesar 526.917 ton dimana hampir 
separuhnya ada di Jawa. Daerah penghasil utama wortel di 
Indonesia adalah Jawa Barat, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa 
Tengah dan Jawa Timur. 
     Namun demikian dengan jumlah potensi wortel yang 
melimpah tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat akan 
pentingnya memenuhi kebutuhan vitamin A. Padahal pada 
wortel terkandung provitamin A atau β-karoten yang tinggi, β-
karoten di dalam tubuh akan diubah menjadi vitamin A yang 
merupakan nutrisi bagi mata. Akan tetapi melihat 
kecenderungan konsumen terhadap produk instant, hal ini dapat 
dimanfaatkan sebagai peluang dan juga jalan keluar. Salah 
satunya dengan mengolah wortel menjadi bentuk effervescent. 
Minuman dalam bentuk effervescent banyak digemari oleh 
masyarakat karena praktis, cepat larut dalam air, memberikan 
larutan yang jernih, dan memberikan efek yang menyegarkan. 
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     Tujuan dari penyajian dalam bentuk effervescent adalah 
deferensiasi bentuk olahan berbahan dasar wortel, 
memperpanjang umur simpan wortel dan kepraktisan konsumsi 
untuk memenuhi kebutuhan vitamin A. Berdasarkan penelitian 
terdahulu tentang formulasi serbuk effervescent dari ekstrak 
wortel (Daucus carota L.) oleh Limyati (2009) didapatkan 
perlakuan terbaik pada pembuatan serbuk wortel dengan 
penambahan pengisi maltodekstrin sebanyak 15% dari bahan 
berupa filtrat wortel. Pada penambahan konsentrasi bahan 
pengisi berpengaruh terhadap penurunan kandungan β-karoten 
pada serbuk wortel, penambahan maltodekstrin 15% pada filtrat 
mengakibatkan terjadi penurunan β-karoten menjadi 157,77 
µg/100 g bahan. Pada penelitian tentang effervescent lidah 
buaya (Aloe vera L.) oleh Yusiana (2005) didapatkan perlakuan 
terbaik dengan penambahan natrium bikarbonat sebanyak 30% 
dan asam sitrat sebanyak 25% dari berat bahan.   
     Berdasarkan percobaan pada skala laboratorium yang 
dilakukan, didapatkan perlakuan terbaik pada pembuatan 
serbuk wortel dengan penambahan maltodekstrin sebanyak 
15% dari bahan berupa filtrat atau sari wortel yang telah 
ditambah dengan air. Sedangkan pada pembuatan effervescent 
wortel didapatkan perlakuan terbaik dengan penambahan asam 
sitrat sebanyak 25%, natrium bikarbonat sebanyak 20% dan 
aspartam sebanyak 1% dari berat bahan berupa serbuk wortel. 
Sehingga pada tiap tablet effervescent wortel terdiri dari serbuk 
wortel 68,49%, asam sitrat 17,12%, natrium bikarbonat 13,69% 
dan aspartam 0,68%. Maka berdasarkan perlakuan terbaik yang 
didapatkan dari penelitian pada skala laboratorium akan dapat 
meminimalkan resiko kegagalan pada saat melakukan aplikasi 
skala laboratorium menjadi skala ganda pada pengolahan tablet 
effervescent wortel.  
     Pengeringan merupakan proses yang penting dalam 
pembuatan tablet effervescent, proses ini bertujuan 
menghilangkan air pada bahan untuk menghasilkan serbuk 
wortel sebagai bahan dalam pembuatan tablet effervescent 
wortel. Penggandaan skala pengolahan tablet effervescent  
 

http://repository.unand.ac.id/5840/
http://repository.unand.ac.id/5840/
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wortel akan membutuhkan jumlah bahan baku yang lebih besar 
sehingga jumlah larutan wortel yang akan dikeringkan pada 
skala ganda tentunya lebih besar dari pada skala laboratorium. 
Karena itu diperlukan adanya penyesuaian pada alat pengering 
yang memiliki kapasitas yang lebih besar, hal tersebut berkaitan 
dengan adanya pindah massa dan pindah panas pada dimensi 
alat yang lebih besar (Barton and Rogers, 1999). Alat pengering 
yang digunakan pada skala laboratorium adalah cabinet dryer 
sedangkan pada skala ganda menggunakan tunnel dryer, 
meskipun terdapat perbedaan pada kapasitas alat pengering 
yang digunakan tetapi alat tersebut memiliki prinsip kerja dan 
menggunakan suhu pengeringan yang sama sebesar 75°C.  
     Dengan adanya penggandaan skala diharapkan diketahui 
kondisi proses pengolahan secara pasti karena adanya 
peningkatan kapasitas dan penyesuaian pada alat pengering 
yang digunakan akan berpengaruh terhadap kualitas dari tablet 
effervescent wortel yang dihasilkan. Sehingga dari hasil 
penggandaan skala diharapkan antara produk yang dihasilkan 
dengan skala laboratorium akan memiliki kualitas yang identik 
atau sama dengan produk yang dihasilkan dengan 
penggandaan skala. Pada penelitian ini akan dilakukan 
pembuatan tablet effervescent wortel pada skala ganda untuk 
mengetahui kualitas, kebutuhan bahan, dan biaya utilitas proses 
pembuatan tablet effervescent wortel.   

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah kualitas tablet effervescent wortel pada 
skala ganda dibandingkan dengan skala laboratorium? 

2. Berapakah biaya utilitas proses pembuatan tablet 
effervescent wortel pada skala ganda? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mendapatkan informasi kualitas tablet effervescent wortel 
pada skala ganda dibandingkan dengan skala 
laboratorium. 
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2. Mendapatkan perhitungan biaya utilitas proses 
pembuatan tablet effervescent wortel pada skala ganda. 

1.4 Manfaat 

Melalui penelitian ini diharapkan memberikan : 
1. Mengetahui kualitas tablet effervescent wortel yang 

dihasilkan pada skala ganda. 
2. Sumber informasi bagi produsen mengenai inovasi 

teknologi pengolahan wortel menjadi tablet effervescent 
wortel, dengan teknologi yang telah ditetapkan sesuai 
skala yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan 
konsumen. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Wortel (Daucus carota L.) 

     Menurut Asgar dan Musaddad (2006), wortel merupakan 
tanaman sayuran umbi semusim yang berbentuk semak. Umbi 
wortel memiliki kandungan gizi yang diperlukan oleh tubuh  
terutama vitamin (vitamin B1, vitamin C), mineral (kalsium, 
fosfor, besi, kalium, natrium, magnesium, kromium) dan juga 
karotenoid (β-karoten tetapi juga α-karoten, γ-karoten, dan 
likopen) sehingga sayuran ini baik sekali dan sangat dianjurkan 
untuk dikonsumsi dalam menu sehari-hari guna mencukupi 
kebutuhan vitamin dan mineral yang esensial bagi tubuh. 
Kandungan gizi pada wortel dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut 
ini: 
 
Tabel 2.1. Kandungan Zat Gizi Wortel (Daucus carota L.) 

Zat Gizi Kandungan Per 100 g Bahan 

Energi (kkal) 36,00 

Karbohidrat (g) 7,90 
Protein (g) 1,00 
Lemak (g) 0,60 
Air (g) 89,90 

Total Karoten (µg) 12 000,00 
Vitamin B1 (mg) 0,04 

Vitamin C (mg) 18,00 
Abu (g) 0,60 
Kalsium (mg) 45,00 
Fosfor (mg) 74,00 
Zat Besi (mg) 1,00 

Sumber: Suwoyo (2006). 
 
     Karotenoid yang terkandung pada wortel tidak hanya β-
karoten tetapi juga α-karoten, γ-karoten, dan likopen (Soebagio 
dkk., 2007). Di dalam tubuh, molekul β-karoten akan 
dikonversikan menjadi vitamin A (Suwoyo, 2006). Jenis 
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karotenoid yang lain selain β-karoten akan menghasilkan sifat 
antioksidan. Sifat antioksidan tersebut dapat melawan tekanan 
oksidatif yang berhubungan dengan penyakit kronik dan 
memberikan perlindungan pada tubuh terhadap pengaruh 
negatif  dari  radikal bebas (Cadenas and Packer, 2002). 

2.2 Tablet Effervescent  

     Menurut Holidah (2011), produk effervescent merupakan 
produk yang menghasilkan gas karbondioksida (CO2) sebagai 
hasil reaksi antara sumber asam dan sumber karbonat, yang 
terjadi spontan ketika tablet larut dalam air. Bila tablet seperti ini 
dimasukkan ke dalam air, mulailah terjadi reaksi kimia antara 
asam dan natrium bikarbonat sehingga terbentuk garam natrium 
dari asam dan menghasilkan CO2 serta air (Lachman dkk., 
1994). 
     Pembuatan tablet effervescent dibuat memakai dua metode 
umum yaitu metode granulasi basah dan metode granulasi 
kering.  
a. Metode Granulasi Basah 
     Granulasi adalah suatu proses pengubahan partikel-partikel 

serbuk menjadi bulatan-bulatan dalam bentuk beraturan yang 
disebut granul. Butiran yang diperoleh memiliki daya lekat 
dan sifat alir yang baik. Ukuran granul biasanya berkisar 
antara ayakan 4-12 mesh walaupun demikian granul dari 
macam-macam ukuran lubang ayakan dapat dibuat 
tergantung pada tujuan pemakaiannya (Ansel, 1989).  

     Granul yang baik memiliki bentuk dan warna yang sedapat 
mungkin homogen, memiliki sifat alir yang baik, memiliki 
distribusi ukuran partikel yang sempit dan mengandung 
komponen berbentuk serbuk, menunjukkan kekompakan 
mekanis yang memuaskan dan tidak terlalu kering serta 
mudah hancur di dalam air (Voight, 1994). 

b. Metode Granulasi Kering 
     Granulasi kering adalah proses granulasi tanpa 
menggunakan cairan dan panas. Proses granulasi kering 
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dilakukan dengan mengkompresi bahan kering menjadi 
tablet. Pembuatan tablet dengan metode ini meliputi 
beberapa tahap yaitu penghalusan, pencampuran awal, 
pengempaan, granulasi, pencampuran akhir dan 
pengempaan menjadi tablet (Hidayati 2007). 

     Keuntungan sediaan dalam bentuk tablet effervescent adalah 
kemungkinan penyiapan larutan dalam waktu seketika. 
Reaksinya cukup cepat dan biasanya selesai dalam waktu satu 
menit atau kurang. Disamping menghasilkan larutan yang jernih 
tablet juga menghasilkan rasa yang enak karena adanya 
karbonat yang membantu memperbaiki rasa beberapa obat 
tertentu (Lachman dkk., 1994). 
     Kelemahan sediaan dalam bentuk tablet effervescent 
sebagai, kelembapan udara disekitar dapat menyebabkan 
penurunan kualitas yang cepat dari produk sesudah wadahnya 
dibuka. Karena itu tablet effervescent secara khusus dikemas 
dalam kantong lembaran aluminium kedap udara atau kemasan 
padat di dalam tabung silindris (Lachman dkk., 1994). 

2.3 Proses Pembuatan Effervescent Wortel 

     Proses pembuatan effervescent wortel dilakukan melalui 
beberapa tahapan proses sebagai berikut: 
1. Pembuatan serbuk wortel 

Menurut Limyati (2009), pembuatan ekstrak kering wortel 
dimulai dari pembuatan sari wortel. Ekstrak kering wortel 
dihasilkan dari pengeringan sari wortel dengan menggunakan 
oven vacuum dan penambahan pengisi maltodekstrin. Pada 
penambahan bahan pengisi maltodekstrin 5% menghasilkan 
ekstrak kering yang lengket pada wadah dengan warna 
orange tua, sedangkan pada pengisi maltodekstrin 10% 
menghasilkan ekstrak kering yang agak lengket pada wadah 
dengan warna orange, sedangkan pada penambahan pengisi 
maltodekstrin 15% menghasilkan ekstrak kering wortel 
dengan warna orange dan tidak lengket pada wadah. Pada 
penambahan pengisi maltodekstrin 15% menyebabkan
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penurunan kandungan β-karoten dari yang semula sebesar 
7.600 µg/100 g menjadi serbuk wortel dengan kandungan 
157,77 µg/100 g bahan. 

2. Pencampuran 
Pada proses pencampuran, bahan-bahan yang dicampurkan 
meliputi zat aktif, sumber karbonat, sumber asam, bahan 
pengikat, bahan pengisi, bahan pelicin, bahan cita rasa dan 
bila perlu ditambahkan pewarna (Yeni, 2005). Sedangkan 
menurut Yusiana (2005), pada pembuatan effervescent lidah 
buaya didapatkan perlakuan terbaik pada penambahan 
pengisi asam sitrat 25% dan natrium bikarbonat 30% pada 
serbuk lidah buaya. 

3. Pentabletan 
Menurut Ansar dkk. (2009), pencetakan tablet dilakukan 
dengan metode kompresi. Bahan-bahan yang sudah 
dicampur dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian 
dimampatkan dengan variasi gaya pengepresan. 
Dibandingkan dengan metode granulasi, metode kempa 
langsung dinilai lebih menguntungkan dalam hal 
penghematan waktu, peralatan, ruangan maupun energi yang 
dibutuhkan (Yeni, 2005). 

2.4 Bahan Tambahan 
      
     Bahan tambahan merupakan bahan yang ditambahkan pada 
proses pembuatan tablet effervescent wortel. Adapun bahan 
tambahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 
 
2.4.1 Maltodekstrin 

     Maltodekstrin adalah salah satu jenis pati termodifikasi yang 
digunakan dalam berbagai industri di Indonesia. Bahan ini 
cukup penting karena sangat luas penggunaannya terutama 
dalam industri pangan dan sampai saat ini sebagian besar 
kebutuhan akan bahan ini masih dipenuhi dari impor. Nilai impor  
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pati termodifikasi (termasuk maltodekstrin) di Indonesia 
mencapai 80 juta ton per tahun (Andriana, 2008).  
     Maltodekstrin merupakan salah satu produk turunan pati 
yang dihasilkan dari proses hidrolisis parsial oleh enzim α 
amilase, yang memiliki nilai Dextrose Equivalent (DE) kurang 
dari 20. Maltodekstrin dapat bercampur dengan air, membentuk 
cairan koloid bila dipanaskan dan mempunyai kemampuan 
sebagai perekat, tidak memiliki warna dan bau yang tidak enak 
serta tidak toksik (Jufri dkk., 2004). Menurut Chafid dan 
Kusumawardhani (2010), maltodekstrin pada dasarnya 
merupakan senyawa hasil hidrolisis pati yang tidak sempurna 
atau disebut hidrolisis parsial, yang terdiri dari campuran gula-
gula dalam bentuk sederhana (mono dan disakarida) dalam 
jumlah kecil, oligosakarida dengan rantai pendek dalam jumlah 
relatif tinggi serta sejumlah kecil oligosakarida berantai panjang. 
 
Tabel 2.2. Spesifikasi Maltodekstrin 

Kriteria Spesifikasi 

Kenampakan Bubuk agak putih kekuningan 
Bau Bau seperti malto dekstrin 
Rasa Kurang manis, hambar 
Kadar Air 6% 
DE (Dextrose Equivalent) ≤ 20 
pH 4,5-6,5 
Sulfated ash 0,6% (maksimum) 
Total Plate Count 1500/g 

Sumber: Blancard dan Katz (1995).  
 
     Menurut Hui (1992), maltodekstrin dapat digunakan pada 
makanan karena maltodekstrin memiliki kelebihan-kelebihan 
seperti mampu melewati proses dispersi yang cepat, memiliki 
daya larut yang tinggi, mampu membentuk film, memiliki sifat 
higroskopis yang rendah, dan mampu menghambat kristalisasi. 
Semakin banyak kandungan maltodekstrin dalam formula, 
pengikatan terhadap partikel komponen lain semakin kuat, tablet 
semakin sukar hancur. Akan tetapi waktu hancur keseluruhan
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tablet tersebut di atas masih memenuhi persyaratan, karena 
kurang dari 15 menit (Anwar dkk., 2004). 

Menurut Anwar (2002), aplikasi maltodekstrin pada produk 
pangan antara lain pada:  
a. Makanan  beku,  maltodekstrin  memiliki  kemampuan  

mengikat  air  (water holding capacity) dan berat molekul 
rendah sehingga dapat mempertahankan produk tetap dalam 
keadaan beku.  

b. Makanan rendah kalori, penambahan maltodekstrin dalam 
jumlah besar tidak meningkatkan kemanisan produk seperti 
gula.  

c. Produk  rerotian,  misalnya  cake,  muffin,  dan  biskuit,  
digunakan  sebagai pengganti gula atau lemak.  

d. Minuman prebiotik, maltodekstrin merupakan salah satu 
komponen prebiotik (makanan bakteri Probiotik yang 
menguntungkan) sehingga sangat baik bagi tubuh yaitu dapat 
melancarkan saluran pencernaan.  

e. Sebagai  bahan  penyalut  lapis  tipis  (film coating) tablet. 
     Struktur molekul maltodekstrin berbentuk spiral sehingga 
molekul-molekul flavour akan terperangkap didalam struktur 
spiral helix dengan demikian penambahan maltodekstrin akan 
dapat menekan kehilangan komponen volatile selama proses 
pengolahan. Maltodekstrin dapat digunakan pada proses 
enkapsulasi, untuk melindungi senyawa volatile, melindungi 
senyawa yang peka terhadap oksidasi atau panas, 
maltodekstrin dapat melindungi stabilitas flavour selama proses 
penyaringan spray dryer (Badarudin, 2006). Karakteristik 
maltodekstrin yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh 
karakteistik tepung yang digunakan dan proses yang dipilih. 
Maltodekstrin dapat diproduksi dengan tiga macam proses, yaitu 
secara enzimatis, basah dan proses kering (anonymous(b), 
2006). 
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2.4.2 Natrium Bikarbonat 

     Natrium bikarbonat (NaHCO3) merupakan bagian terbesar 
sumber karbonat dengan kelarutan yang sangat baik dalam air, 
non higroskopis serta tersedia secara komersil mulai dari bentuk 
bubuk sampai granular. Natrium bikarbonat mampu 
menghasilkan 52% karbon dioksida. Bentuk granular dari 
natrium bikarbonat sangat menguntungkan, karena dengan 
bentuk granular tersebut campuran bahan akan mudah dicetak 
menjadi tablet dan tablet yang dihasilkan menjadi tidak mudah 
retak (Yeni ,2005). 
     Salah satu agen alkali adalah natrium bikarbonat. Natrium 
bikarbonat atau sodium bikarbonat adalah garam monosodium 
dari asam karbonik, NaHCO3. Sodium bikarbonat disebut juga 
bicarbonate of soda (Mujahid, 2009). Natrium bikarbonat pada 
RH di atas 85% akan cepat menyerap air di lingkungannya dan 
akan menyebabkan dekomposisi dan hilangnya karbondioksida 
sehingga sebagai bahan effervescent diperlukan penyimpanan 
yang rapat (Juita, 2008). 

2.4.3 Asam Sitrat 

     Sumber asam yang paling umum digunakan dalam 
pembuatan tablet effervescent adalah asam sitrat dan asam 
tartarat. Asam sitrat terdapat dalam bentuk serbuk, anhidrat, 
dan bentuk monohidrat (Wilisa, 2009). Asam ini sangat 
higroskopis, oleh karena itu penanganan dan penyimpanannya 
memerlukan perhatian khusus (Hartono, 2008). Menurut 
Harsanti (2010), Asam sitrat mempunyai rumus kimia C6H8O7. 
Nama IUPAC nya adalah 2 hidroksi 1,2,3 propana tri 
karboksilat.  
     Asam sitrat biasanya diproduksi dalam bentuk kristal 
C6H8O7H2O. Kristal – kristal asam ini tidak berwarna, tidak 
berbau, berasa asam dan cepat larut dalam air. Kelarutan lebih 
tinggi dalam air dingin daripada dalam air panas 
(Tjokroadikoesomo, 1993). Menurut Winarno (2008), acidulant
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dapat berdampak sebagai penegas rasa dan warna atau 
menyelubungi after taste yang tidak disukai. 

2.4.4 Aspartam 

     Aspartam adalah dieptil metil ester yang terdiri dari dua asam 
amino, yaitu fenil alanin dan asam aspartat. Senyawa ini mudah 
larut dalam air dan sedikit terlarut dalam alkohol dan tidak larut 
dalam lemak atau minyak (Reynolds, 1982). Aspartam memiliki 
rasa manis 160 sampai 200 kali sukrosa, tidak ada rasa pahit 
atau ”after taste” yang sering terdapat pada pemanis buatan. 
Sebanyak 1 g aspartam setara dengan 200 g gula. Aspartam 
paling stabil pada suasana asam lemah yaitu antara pH 3-5 
pada suhu 25°C (Anonymous, 2002). 
     Aspartam terdekomposisi jika mendapat perlakuan panas 
sehingga intensitas rasa manisnya berkurang. Aspartam dapat 
digunakan untuk semua jenis gula rendah kalori misalnya untuk 
kegemukan dan diabetes karena kandungan kalorinya yang 
rendah dan tidak menyebabkan kelainan gigi seperti karies. 
Penelitian toksikologi aspartam oleh “Joint Expert Committee for 
Food Additives” dan WHO menetapkan nilai “Acceptable Daily 
Intake” (ADI) untuk aspartam sebesar 50 mg/ hari/ berat badan. 
Jika berat badan badan anda adalah 50 kg, maka jumlah 
aspartam maksimal yang bisa dikonsumsi adalah 2500 mg atau 
25 g/ hari (Susilo, 2005). Menurut FSANZ (Australia dan New 
Zealand) menetapkan bahwa maksimum penggunaan aspartam 
pada berbagai produk pangan sebesar 10.000 mg/kg produk 
sedangkan di Indonesia sebesar 15.000 mg/kg produk 
(Winarno, 2008). Daftar pemanis buatan yang diijinkan oleh 
Badan POM dapat dilihat pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3. Daftar Pemanis Buatan yang Diijinkan BPOM dan 
Aturan Pakainya 

Sumber:  Simatupang (2009). 

2.5 Proses Penggandaan Skala (Scale Up) 

     Dalam pabrik pengolahan pangan, peningkatan skala juga 
mempunyai pengertian sebagai usaha untuk memperbesar laju 
atau kapasitas produksi yang sudah ada tetapi produknya masih 
tetap identik atau sama (Risnayadi dkk., 2009). Pada prinsipnya, 
teknik skala pilot adalah perbesaran skala proses produksi dari 
skala laboratorium ke skala dengan volume produksi yang lebih 
besar dengan penilaian efisiensi yang lebih terinci, seperti 
konsumsi energi, jumlah kehilangan yang diperbolehkan, dan 
pengaturan tenaga kerja. Pada akhirnya teknik produksi skala 
komersial adalah suatu teknologi yang mampu menghasilkan 
suatu produk yang layak secara ekonomis  (Saraswati dkk., 
2003).   
     Keputusan produsen untuk mengambil keputusan 
memperbesar atau menurunkan skala sebuah proses akan 
berpengaruh pada biaya, yaitu biaya bahan baku, gaji 
karyawan, dan peralatan yang terkait dengan proses dan

No Pemanis Buatan Mg/Kg Bb 

1 Acesulfam-K (acesulfame-K) 15 
2 Alitam (alitame) 0,34 
3 Aspartam (aspartame) 50 
4 Siklamat (cyclamate) 11 
5 Neotam (neotame) 2 
6 Sakarin (saccharin) 5 
7 Sukralosa (sucralose) 10-15 
8 Isomalt Not specified 
9 Laktitol (lactitol) Not specified 
10 Maltitol Not specified 
11 Manitol (Mannitol) Not specified 
12 Sorbitol Not specified 
13 Xilitol (xylitol) Not specified 
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pengawasan. Sementara proses scale up seringkali 
menurunkan biaya produksi sehingga akan mendatangkan 
keuntungan bagi produsen karena terdapat tambahan 
keuntungan ekonomi yang diperoleh produsen dengan 
memperbesar skala sebuah proses. Dengan demikian, proses 
scale up memungkinkan produsen untuk lebih cepat dalam 
melakukan penetrasi ke dalam pasar dan memenuhi permintaan 
pasar yang lebih besar (Block, 2002). 
     Pengembangan industri umumnya dilakukan dengan 
menggunakan tahapan  skala laboratorium, pilot plant, dan skala  
industri. Skala laboratorium merupakan tahap penyeleksian 
mikro yang digunakan, skala pilot plant merupakan tahap 
penerapan kondisi operasi optimum dan skala industri 
merupakan tahap yang prosesnya dilaksanakan dengan 
mempertimbangan perhitungan ekonomi (Rahayuningsih dkk., 
2007). Kondisi penggandaan skala dari sebuah proses yang 
diinginkan untuk skala industri yang dicapai dapat diandalkan 
dan dapat terlaksana jika dirumuskan dan diperlakukan menurut 
analisis dimensi sebagai contoh untuk menggambarkan 
ketergantungan suhu dari berat jenis kepadatan dan kekentalan 
non cairan dipengaruhi oleh gaya gesek (Zlokarnick, 2002). 
     Ada beberapa metode untuk mencapai penggandaan skala 
dari proses pencampuran. Pertama melibatkan kesamaan 
geometris, teknik ini melibatkan perbesaran skala parameter 
geometris secara proporsional. Metode kedua menggunakan 
dimensi pengurangan angka untuk memprediksi parameter 
scale up. Penggunaan dimensi pengurangan angka untuk 
menyederhanakan desain perhitungan dengan mengurangi 
jumlah variabel sebagai pertimbangan. Pendekatan jumlah 
dimensi yang lebih kecil telah digunakan dalam perhitungan 
transfer panas dan dispersi gas sampai batas tertentu pada 
mixer berskala besar (Gorsky, 2002). Pada penggandaan skala, 

informasi yang diperoleh harus dijadikan pertimbangan dalam 
setiap pengambilan keputusan. Jika proses ini untuk 
melanjutkan penilaian maka harus menentukan kontrol dan 
kondisi operasi yang dibutuhkan. Pada laju reaksi kimia, suhu  
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yang diberikan dibuat tetap tetapi suhu dapat mempengaruhi 
transfer massa dan transfer panas, yang dipengaruh oleh 
ukuran dan desain ulang reaktornya (Barton and Rogers, 1999).  

2.6  Metode Foam-mat Dryring 

     Metode foam-mat drying merupakan cara pengeringan 
bahan berbentuk cair yang sebelumnya dijadikan foam (busa) 
dengan menambahkan zat pembuih dengan dikocok kemudian 
ditebarkan di atas loyang dan dikeringkan sampai larutan kering 
dengan menggunakan alat pengering (Retno dkk., 2006). 
Menurut Khotimah (2006), teknik foam-mat drying adalah suatu 
proses pengeringan dengan pembuatan busa dari bahan cair 
yang ditambah dengan foam stabilizer dengan pengeringan 
pada suhu 70-75oC. Jenis bahan penstabil dipasaran cukup 
banyak dan bervariasi diantaranya adalah dekstrin, 
maltodekstrin, gum, gliserol mono stearat, dan putih telur. 
Bahan-bahan ini banyak digunakan sebagai foam stabilizer 
yang berfungsi untuk mempertahankan konsistensi busa 
adonan sehingga proses pengeringan akan cepat dan bahan 
tidak rusak karena pemanasan. 
     Kelebihan dari metode foam-mat drying apabila 
dibandingkan dengan menggunakan metode spray drying dan 
drum drying adalah penggunaan suhu pengeringan lebih rendah 
dan waktu yang lebih singkat. Semua kelebihan tersebut 
disebabkan oleh adanya struktur gelembung dari busa yang 
terdapat pada permukaan. Hal ini mengakibatkan luas 
permukaan yang terkena aliran udara panas lebih besar 
sehingga mempercepat proses penguapan air (Rzepecka et al., 
1976). 

2.7 Utilitas 

     Utilitas merupakan sistem penunjang berlangsungnya sistem 
proses utama. Kebutuhan sistem utilitas dan kinerjanya 
tergantung pada seberapa baik sistem utilitas tersebut mampu 
melayani kebutuhan sistem proses utama dan tergantung pada  
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efisiensi penggunaan bahan baku dan bahan bakar (Rahayu, 
2009). Pada suatu industri, kebutuhan utilitas terdiri atas air, 
listrik, dan LPG. Pada suatu industri kebutuhan utilitas 
digunakan sebagai berikut:   
a. Air dalam industri mempunyai beberapa fungsi, yaitu: sebagai 

air keperluan rumah tangga industri, air proses, air pencuci 
dan air pembangkit tenaga uap (air umpan boiler). Kebutuhan 
total air untuk industri dihitung dengan cara menghitung 
kebutuhan air pada tiap-tiap alat. Dengan menggunakan 
konsep neraca massa pada tiap alat, maka kebutuhan air 
dapat diketahui (Powell, 1992). 

b. Pada suatu industri, listrik digunakan untuk keperluan 
penerangan, pemompaan dan alat-alat angkut lainnya seperti 
conveyor dan elevator. Prediksi kebutuhan listrik dihitung 
berdasarkan perancangan terhadap alat-alat yang 
memerlukan listrik (Apple, 1990). Menurut Tim Puslitbang 
Indhan Balitbang Dephan (2010), satuan yang digunakan 
untuk PLN untuk menentukan jumlah energi listrik yang 
dipakai adalah kilowatt jam (kilowatt hour/KWh). Satu KWh 
adalah besar energi yang digunakan selama 1 jam dengan 
daya listrik sebesar 1.000 watt   

c. LPG pada awalnya diproduksi untuk memenuhi kebutuhan 
bahan bakar gas pada rumah tangga, namun kemudian 
berkembang untuk pemenuhan kebutuhan lainnya seperti 
kebutuhan industri dan transportasi (Anonymous(c), 2008). 
Secara garis besar pemanfaatan LPG dalam industri sebagai 
sumber energi digunakan untuk pemenuhan kebutuhan 
panas (Ahmadi, 2008). 

2.8 Tunnel Dryer  

     Pengering tunnel merupakan pengering yang hampir mirip 
dengan pengering cabinet tetapi memiliki sistem pengeringan 
yang bersifat kontinyu (Alam, 2002). Pada pengering tunnel 
dryer bahan yang akan dikeringkan diletakkan dalam rak-rak 
yang berada di dalam terowongan (Estiasih dan Ahmadi, 2011).  
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Kemudian udara yang telah dipanaskan dialirkan diantara rak-
rak yang sudah berisi bahan (Taufiq, 2004). 
     Pengering tunnel akan menghasilkan produk yang seragam 
tanpa menyebabkan kerusakan karena tidak terjadi kontak 
secara langsung antara bahan dan sumber panas (Estiasih dan 
Ahmadi, 2011). Pada pengeringan tipe paralel bahan pangan 
melalui udara paling panas kemudian meninggalkan alat 
pengering pada bagian ujung paling dingin. Pada tipe arah 
berlawanan pergerakan bahan berlawanan arah dengan produk, 
sehingga udara paling panas bersentuhan dengan produk yang 
paling kering (Singh and Heldman, 1984).  

2.9 Uji Organoleptik 

     Uji organoleptik merupakan penilaian yang dilakukan oleh 
orang yang dijadikan sebagai panelis dengan menggunakan 
inderawi. Pada uji organoleptik digunakan metode uji 
pembedaan pasangan yang melibatkan panelis agak terlatih 
sebanyak 15 orang, pada metode ini masing-masing anggota 
panel diminta menyatakan ada atau tidak ada perbedaan dalam 
hal sifat yang diujikan (Soekarto, 1985). Kepekaan seorang 
panelis dapat dipengaruhi oleh faktor fisik dan psikologik 
(Rahayu, 1998). Kepekaan panca indera dapat menurun karena 
rangsangan yang terus menerus atau terlalu tajam (Soekarto, 
1985). Pada pengujian menggunakan metode uji pembedaan 
pasangan meliputi parameter sebagai berikut: 

2.9.1 Rasa 

     Rasa dapat dinilai dengan adanya tanggapan kimiawi oleh 
indera pencicip. Pada lidah terdapat puting pencicip yang 
merupakan reseptor untuk pencicipan atau rasa, puting pencicip 
tersebut hanya dapat membedakan 4 rasa dasar yaitu manis, 
pahit, asin, dan asam (Soekarto, 1985). Rasa asam sering 
digunakan untuk mendeteksi keasaman. Rasa asin dapat 
memodulasi diet untuk kestabilan elektrolit tubuh. Rasa manis 
penting untuk menambah energi tubuh. Rasa pahit dapat 
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mendeteksi berbagai toksin dan rasa umami digunakan untuk 
mendeteksi asam amino (Roslan dkk. 2009). 
     Menurut Roslan dkk. (2009), gangguan pengecapan dapat 
terjadi apabila terdapat suatu bahan yang dapat merubah 
sensitivitas rasa  sehingga lidah tidak dapat mendeteksi rasa 
dengan benar. Selain itu orang yang sedang sakit gigi, mulut 
atau tenggorokan akan kesulitan dalam mencicip (Soekarto, 
1985). Penurunan sensitivitas rasa manis pada lidah terjadi 
akibat denaturasi rantai polipeptida pada protein. Denaturasi 

dapat dipengaruhi oleh faktor panas, pH, bahan kimia dan 
mekanis (Winarno, 2008). 

2.9.2 Aroma 

     Aroma suatu produk dapat dinilai dengan mencium bau yang 
dihasilkan. Pembauan merupakan pencicipan atau penciuman 
jarak jauh karena manusia dapat mengenal enaknya makanan 
hanya dengan mencium baunya dari jarak jauh (Soekarto,1985). 
Bau-bauan merupakan stimulus sangat kuat yang secara 
spontan memberikan tanda emosi dan data autobiographical. 
Stimulus adalah berbagai aspek yang berasal dari dunia luar 
yang secara langsung mempengaruhi perilaku individu (Suwito, 
2013). 
     Pembauan suatu aroma atau bau dilakukan dengan 
menggunakan indera pembau yang terdapat dalam sepasang 
rongga hidung (Soekarto,1985). Hal-hal yang dapat 
menurunkan kepekaan penciuman diantaranya adalah bau-
bauan yang terlalu tajam,merokok, dan sakit (Andri, 2010). 
Orang yang sedang pilek atau flu akan mengalami gangguan 
pada indera pembau sehingga tidak dapat membau sama sekali 
(Soekarto, 1985).  

2.9.3 Warna 

     Warna merupakan daya tarik terbesar pada pangan atau non 
pangan setelah aroma, sehingga mempunyai peranan penting  
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terhadap penerimaan produk secara visual. Dalam menilai suatu 
komoditi banyak sifat atau mutu komoditi berkaitan dengan 
warna, itulah sebabnya penilaian secara subjektif dengan 
penglihatan masih sangat menentukan (Soekarto,1985). 
Musfiroh dkk. (2007) berpendapat bahwa warna merupakan 
salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menilai suatu 
produk. Bahan yang memiliki warna yang menarik akan 
menimbulkan kesan yang positif, walaupun belum tentu memiliki 
manfaat.  
     Penilaian warna dilakukan dengan menggunakan indera 
penglihatan berupa sepasang mata (Soekarto,1985). Pada 
indera penglihatan dapat mengalami ganguan kepekaan yang 
disebabkan oleh penyakit pada mata, kelebihan ataupun 
kekurangan intensitas cahaya, dan juga kekurangan nutrisi pada 
mata. Sehingga apabila hal ini dibiarkan terus menerus akan 
mengakibatkan gangguan penglihatan secara permanen 
(Pheasant, 1991).    

2.10 Uji Kualitas Tablet Effervescent 

     Uji kualitas tablet effervescent merupakan salah satu 
parameter yang digunakan untuk menentukan kualitas tablet 
effervescent. Secara sederhana sifat-sifat tersebut meliputi: 
 

2.10.1 pH  

     pH atau derajat  keasaman  berhubungan dengan  
konsentrasi ion hidrogen  (H+), tingkat keasaman atau kebasaan 
suatu benda diukur dengan menggunakan skala pH antara 0 
hingga 14. Semakin tinggi nilai pH maka zat tersebut semakin 
basa dan sebaliknya jika nilai pH semakin rendah maka zat 
tersebut semakin asam (Yeni, 2005). Makanan yang 
mempunyai pH relatif rendah lebih tahan selama penyimpanan 
dibanding dengan makanan yang mempunyai pH netral atau 
mendekati netral (Hidayati, 2007).  
     Makanan yang mempunyai pH rendah biasanya tidak dapat 
ditumbuhi bakteri, tetapi dapat menjadi rusak karena 
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pertumbuhan khamir dan kapang (Hidayati, 2007). Uji pH 
dilakukan dengan menggunakan alat ukur pH meter. Hal ini 
bertujuan untuk mengetahui tingkat keasaman pada tablet 
effervescent yang dibuat (Apriyantono dkk., 1989). 

2.10.2  Kandungan Total Karoten Metode Spektrofotometri  

     Karotenoid atau total karoten yang terkandung pada wortel 
terdiri dari α-karoten, β-karoten, γ-karoten, dan likopen 
(Soebagio dkk., 2007). Setelah dikonsumsi, β-karoten akan 
dipecah oleh mukosa di usus kecil. Hasilnya akan berupa 
vitamin A yang mudah larut yang kemudian didistribusikan ke 
seluruh tubuh (Azahari, 2012).  
     Uji kandungan total karoten metode spektrofotometri 
dilakukan untuk mengetahui jumlah total karoten yang 
terkandung dalam suatu produk dengan menggunakan alat 
spektrofotometer (Apriyantono dkk., 1989). Spektrofotometri 
merupakan suatu metoda analisa yang didasarkan pada 
pengukuran serapan sinar monokromatis oleh suatu lajur larutan 
berwarna pada panjang gelombang spesifik dengan 
menggunakan monokromator prisma atau kisi difraksi dengan 
detektor fototube (Chandra, 2011).  

2.10.3  Kecepatan Larut Tablet  

     Kecepatan larut adalah kecepatan pelepasan bahan obat 
dari sediaan atau granul atau partikel-partikel setelah 
berhubungan dengan cairan medium (Lachman dkk., 1994). 
Semakin luas permukaan partikel makin cepat pelarutan. Hal Ini 
dikarenakan semakin luas pemukaan partikel semakin luas pula 
daerah yang kontak langsung dengan pelarut. Sehingga partikel 
tersebut akan menjadi lebih mudah larut dalam pelarut (Shargel 
dkk., 1988). 
     Uji kecepatan larut dilakukan untuk mengetahui waktu yang 
dibutuhkan satu buah tablet effervescent untuk terlarut dalam 
220 ml air. Kecepatan larut suatu tablet hingga terlarut 
sempurna pada suatu pelarut dinyatakan dalam satuan gram 
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per detik (Priantoro, 2007). Kelarutan sempurna ditandai dengan 
berhentinya produksi gas CO2 di dalam air (Ansar dkk., 2009). 

2.10.4  Kadar Air Metode Thermogravimetri 

     Kadar air merupakan banyaknya kandungan air persatuan 
bobot bahan yang dinyatakan dalam persen basis basah (wet 
basis) atau dalam persen basis kering (dry basis) (Sudarmadji 
dkk., 1997). Kadar air berat basah mempunyai batas maksimum 
teoritis sebesar 100 %, sedangkan kadar air berdasarkan berat 
kering dapat lebih dari 100 % (Syarif dan Halid, 1993). Kadar air 
basis basah (bb) adalah perbandingan antara berat air yang ada 
dalam bahan dengan berat total bahan, sedangkan kadar air 
basis kering (bk) adalah perbandingan antara berat air yang ada 
dalam bahan dengan berat padatan yang ada dalam bahan, 
kadar air suatu bahan biasanya dinyatakan dalam persentase 
berat bahan basah (Ramadhani, 2011).  
     Cara lain untuk menyatakan kadar air adalah kadar air basis 
kering yaitu air yang diuapkan dibagi berat bahan setelah 
pengeringan. Pada proses pengeringan air yang terkandung 
dalam bahan tidak dapat seluruhnya diuapkan (Kusumah dkk., 
1989). Salah satu metode untuk menetapkan kadar air pada 
suatu bahan adalah metode thermogravimetri, metode ini 
dilakukan dengan cara mengeluarkan air dari bahan dengan 
proses pengeringan dalam oven (Sudarmadji dkk., 1997). 

2.10.5  Total Padatan Terlarut (TPT)  

     Total padatan terlarut adalah jumlah bahan-bahan yang 
terlarut dalam sebuah larutan yang tidak tersaring dengan 
kertas saring dengan ukuran pori 0,45 μm. Semakin tinggi nilai 

total padatan terlarut maka semakin banyak komponen yang 
tidak terlarut dalam air dan sebaliknya semakin rendah nilai total 
padatan terlarut maka semakin sedikit komponen yang yang 
tidak terlarut dalam air. Uji total padatan terlarut dilakukan untuk  
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mengetahui total padatan dari tablet effervescent wortel yang 
terlarut dalam air (AOAC,1995).  
     Uji total padatan terlarut (TPT) menggunakan alat 
refraktometer dengan cara meneteskan 1 tetes sampel pada 
alat kemudian akan terbaca dengan sendirinya hasil dari TPT 
dengan satuan °Brix (AOAC,1995). Refraktometer adalah suatu 
alat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur 
konsentrasi atau kadar dari bahan terlarut misalnya: garam, 
gula, dan lain-lain (Apriyantono dkk., 1989). 

2.10.6  Rendemen 

     Rendemen berfungsi untuk mengetahui jumlah penyusutan 
dari bahan baku dan bahan tambahan hingga menjadi output 
(Anonymous(d), 2005). Rendemen dihitung berdasarkan berat 
produk akhir (output) dibandingkan berat bahan baku (input) 
yang digunakan dikalikan seratus persen (100%). Bahan pengisi 
dapat digunakan untuk meningkatkan rendemen (Badarudin, 
2006). 
     Rendemen dapat digunakan sebagai salah satu indikator 
produktivitas (Anonymous(d), 2005). Tinggi rendahnya rendemen 
dalam suatu proses produksi dapat dijadikan salah satu kriteria 
(ukuran) keberhasilan proses produksi. Nilai rendemen yang 
semakin tinggi menunjukkan adanya peningkatan jumlah 
produksi (Kusumayadi dkk., 2013).  
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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

     Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi 
Agrokimia Jurusan Teknologi Industri Pertanian Universitas 
Brawijaya. Pengujian dilaksanakan di Laboratorium Pengujian 
Mutu dan Keamanan Pangan. Penelitian ini dilaksanakan pada 
bulan Agustus 2012 sampai November 2012. 

3.2 Bahan dan Alat 

3.2.1 Bahan 

     Bahan yang digunakan dalam pembuatan tablet effervescent 
wortel adalah wortel, maltodekstrin, asam sitrat, natrium 
bikarbonat, dan aspartam. Bahan yang digunakan dalam 
analisis adalah aquades, kapas wool, etanol, n-heksana, pasir 
laut, dan aluminium oksida. 

3.2.2 Alat 

     Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, 
kompor, panci, blender juicer, blender kering, gelas ukur 1000 
ml, timbangan, timbangan digital, loyang, cabinet dryer, tunnel 
dryer, sendok, ayakan 60 mesh, alat pentablet, kain saring, dan 
pisau. Alat yang digunakan untuk analisa adalah buret, labu 
ukur, erlenmeyer, gelas ukur, tabung reaksi, beaker glass, pipet 
volum, pipet tetes, cawan petri, desikator, timbangan analitik, pH 
meter, kolom kromatografi, stirrer, sentrifuge, dan rotary 
evaporator. 
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3.3. Batasan Masalah 

     Batasan masalah pada penelitian pembuatan effervescent 
wortel ini adalah: 
1. Wortel yang digunakan adalah jenis nantes yang diperoleh 

dari pasar Merjosari, Malang. 
2. Pembuatan serbuk wortel dengan menggunakan pengisi 

maltodekstrin sebanyak 15% yang ditambahkan pada sari 
wortel yang telah ditambahkan air sebanyak 2 kali jumlah 
berat wortel. 

3. Pembuatan tablet effervescent wortel dengan menggunakan 
serbuk wortel yang ditambahkan asam sitrat 25% (b/b), 
natrium bikarbonat 20% (b/b) dan aspartam 1% (b/b). 

4. Perhitungan biaya hanya dibatasi pada biaya proses atau 
pengolahan tablet effervescent wortel setiap batch. Biaya 
tersebut meliputi kebutuhan bahan bakar LPG, air, listrik, 
bahan baku, bahan baku tambahan, dan bahan pengemas. 

3.4 Metode Pelaksanaan Penelitian 

      Penelitian ini akan dilakukan berdasarkan prosedur yang 
tertera pada gambar berikut : 
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Identifikasi dan Perumusan Masalah

Analisis Data:

1. Uji organoleptik

2. Kualitas Tablet Effervescent

3. Kebutuhan bahan

4. Perhitungan kebutuhan utilitas

Pengamatan dan Pengumpulan Data Hasil Penelitian

Pelaksanaan Penelitian Skala Ganda

Studi Literatur

Kesimpulan
 

 

3.4.1 Studi Literatur 

     Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan informasi 
berupa data-data serta berbagai masukan yang berguna untuk 
penelitian. Informasi yang dikumpulkan meliputi literatur tentang 
wortel, bahan dan proses pembuatan effervescent, dan proses 
penggandaan skala. 

3.4.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

     Saat ini kesadaran masyarakat akan kebutuhan vitamin A 
dirasa kurang mendapat perhatian secara luas. Padahal pada 
wortel terkandung provitamin A atau β-karoten yang tinggi, β-
karoten di dalam tubuh akan diubah menjadi vitamin A yang 
merupakan nutrisi bagi mata. Oleh karena itu diperlukan adanya  

Gambar 3.1. Diagram Alir Prosedur Penelitian 
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inovasi, salah satunya dengan mengolahnya menjadi bentuk 
effervescent. Minuman dalam bentuk effervescent banyak 
digemari oleh masyarakat karena praktis, cepat larut dalam air, 
memberikan larutan yang jernih, dan memberikan efek seperti 
minum air soda. Sehingga dengan penyajian dalam bentuk 
effervescent akan membantu memenuhi kebutuhan β-karoten, 
deferensiasi bentuk olahan berbahan dasar wortel dan 
memperpanjang umur simpan wortel.  

3.4.3 Pelaksanaan Penelitian Skala Ganda 

     Pelaksanaan penelitian skala ganda ini dilakukan 
berdasarkan pada perlakuan terbaik pada penelitian 
pendahuluan pembuatan effervescent wortel pada skala 
laboratorium yang diperoleh dengan mengunakan uji 
organoleptik yang dapat dilihat pada Lampiran 1. Uji 
organoleptik dilakukan dengan menggunakan metode hedonic 
scale atau uji kesukaan yang dilakukan oleh panelis. Penilaian 
tersebut dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 
panelis agak terlatih sebanyak 15 orang, kemudian para panelis 
diminta untuk memberikan penilaian terhadap masing-masing 
atribut produk yang meliputi rasa, aroma, dan warna dengan 
cara mengisi kuesioner. Dari hasil uji hedonic scale didapatkan 
hasil terbaik pada tablet effervescent wortel skala laboratorium 
dengan penambahan asam sitrat sebanyak 25%, natrium 
bikarbonat sebanyak 20% dan aspartam sebanyak 1% dari 
berat bahan berupa serbuk wortel.  
Proses pembuatan tablet effervescent wortel pada skala 
laboratorium meliputi pembuatan serbuk wortel dan tablet 
effervescent wortel. 
a. Proses pembuatan serbuk wortel skala laboratorium. 

Proses pembuatan serbuk wortel adalah sebagai berikut: 
1. Wortel sebanyak 680 g dikupas, sehingga menghasilkan 

kulit dan bonggol sebanyak 154,8 g. Wortel yang telah 
dikuliti sebanyak 525,2 g kemudian dicuci dan ditiriskan. 
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2. Wortel sebanyak 525,2 g diiris tipis untuk memudahkan 
proses selanjutnya. 

3. Wortel sebanyak 525,2 g yang telah diiris tipis selanjutnya 
di-blanching diatas air mendidih selama ±10 menit. 
Sehingga beratnya menjadi 478,8 g. 

4. Wortel sebanyak 478,8 g ditambahkan air 957,6 g atau 
setara dua kali berat wortel (2 : 1) dan selanjutnya 
dilakukan proses penghancuran dengan menggunakan 
blender selama 5 menit hingga menjadi bubur wortel. 

5. Selanjutnya dilakukan proses penyaringan dengan kain 
saring dan diambil filtratnya. Filtrat yang dihasilkan 
sebanyak 1092,8 g dan ampas sebanyak 343,6 g. 

6. Filtrat wortel sebanyak 1092,8 g kemudian ditambahkan 
dengan maltodekstrin sebanyak 15% atau 163,92 g. 

7. Filtrat dan maltodekstrin kemudian dikocok dengan blender 
selama 5 menit agar benar-benar homogen dan berbusa. 

8. Kemudian sebanyak 1256,64 g filtrat wortel yang telah 
ditambahkan dengan maltodekstrin dituangkan ke loyang 
dan dikeringkan menggunakan cabinet dryer dengan suhu 
± 75°C selama 6 jam. Sebelum dituang ke dalam loyang 
berukuran 23 x 36 x 2,5 cm, terlebih dahulu loyang harus 
dilapisi dengan menggunakan plastik agar larutan wortel 
yang mengering nantinya tidak menempel pada loyang. 

9. Setelah kering maka selanjutnya dilakukan proses 
penghancuran untuk mendapatkan serbuk wortel dengan 
blender kering selama 3 menit, dari proses tersebut 
didapatkan serbuk wortel sebanyak 201,72 g. 

10. Serbuk wortel yang telah halus selanjutnya diayak dengan 
ukuran 60 mesh untuk mendapatkan serbuk yang 
homogen. 

b. Pembuatan tablet effervescent wortel pada skala 
laboratorium 

1. Diambil untuk perlakuan sebanyak 5 g serbuk wortel. 
2. Ditambahkan natrium bikarbonat sebesar 20% (b/b) dari 

berat serbuk wortel sebelum dilakukan penambahan atau 
sebanyak 1 g dan  aspartam  sebesar  1%  (b/b)  dari  berat  
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serbuk wortel sebelum dilakukan penambahan atau 
sebanyak 0,05 g kemudian dihomogenisasi menggunakan 
blender kering. 

3. Ditambahkan asam sitrat sebanyak 25% (b/b) dari berat 
serbuk wortel sebelum dilakukan penambahan atau 
sebanyak 1,25 g ke dalam serbuk wortel kemudian 
dihomogenisasi menggunakan blender kering. 

4. Diambil sebanyak 3,5 g serbuk wortel yang telah dicampur 
dengan asam sitrat, natrium bikarbonat, dan aspartam. 
Kemudian dilakukan proses pentabletan dengan 
menggunakan alat manual baja dengan ukuran tablet tebal 
0,5 cm diameter 2,5 cm. Sehingga pada setiap tablet 
effervescent wortel memiliki komposisi yang terdiri dari 
serbuk wortel 68,49%, asam sitrat 17,12%, natrium 
bikarbonat 13,69% dan aspartam 0,68%. Secara lebih 
lengkap tahapan proses pembuatan tablet effervescent 
wortel dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
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Pengupasan Kulit 

Wortel

Pengayakan dengan ukuran 60 mesh 

Penyaringan dengan kain saring

Penghancuran dengan menggunakan 

blender selama 5 menit

Pem-blanching-an dengan air 

mendidih selama 10 menit

Pemotongan tipis

Penucian

Padatan 
Air : wortel 

(2 : 1)

Penuangan ke loyang

Filtrat 

Pencampuran dengan blender selama 5 menit

Pengeringan menggunakan cabinet 

dryer suhu ±75°C selama ±6 jam

Penghancuran dengan blender 

kering selama 3 menit

Serbuk wortel

Maltodekstrin 

15% (b/v)

Pencampuran dengan blender kering selama 3 menit

Pencampuran dengan blender kering selama 3 menit

Serbuk effervescent wortel

Pentabletan tebal 0,5 cm, diameter 

2,5 cm dan bobot 3,5 g

Tablet effervescent wortel

Natrium bikarbonat 20% (b/b) 

Aspartam 1% (b/b)

Asam sitrat 

(25% (b/b)

 
 

Gambar 3.2. Diagram Alir Pembuatan Tablet Effervescent  
Wortel Skala Laboratorium 
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     Penggandaan skala pembuatan tablet effervescent wortel 
dilakukan dengan menambah volume bahan baku serta 
melakukan penyesuaian alat dan mesin yang digunakan 
berdasarkan kapasitas yang telah ditentukan. Meskipun telah 
terjadi penambahan volume bahan baku dan juga melakukan 
penyesuaian pada alat dan mesin, tetapi pada proses 
pembuatan skala ganda tetap mengacu pada penelitian 
pendahuluan atau skala laboratorium yang telah dilakukan.  
     Pada pembuatan tablet effervescent wortel pada skala 
ganda, proses pengeringan pembuatan serbuk wortel 
menggunakan mesin tunnel dryer. Pada tunnel dryer terdapat 
loyang sebanyak 60 buah dengan dimensi pada tiap loyang 32 x 
52 x 2 cm. Sehingga pada masing-masing loyang memiliki 
kapasitas maksimal sampai 3 kg, tetapi pada pembuatan serbuk 
ini direncanakan hanya akan diisi cairan setebal maksimal 0,4 
cm. Hal ini dilakukan karena jika lapisan terlalu tebal akan 
menyebabkan waktu pengeringan semakin lama. Kemudian 
pada masing-masing loyang maksimal akan diisi larutan wortel 
(telah ditambah maltodekstrin 15% b/v) sebanyak 665 g yang 
dapat diperoleh dari 333 g wortel. Sehingga dengan mengalikan 
jumlah kebutuhan wortel pada tiap loyang dengan jumlah 
keseluruhan loyang akan didapatkan kapasitas total pada tunnel 
dryer  sebanyak ±19.800 g atau 19,8 kg . Jadi pada penelitian 
penggandaan skala akan digunakan 20 kg wortel, sedangkan 
diagram alir pembuatan tablet effervescent wortel pada skala 
ganda ditunjukkan pada Gambar 3.3.  
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Pengupasan Kulit 

Wortel

Pengayakan dengan ukuran 60 mesh 

Penyaringan dengan kain saring

Penghancuran dengan menggunakan 

blender selama 5 menit

Pem-blanching-an dengan air 

mendidih selama 10 menit

Pemotongan tipis

Penucian

Padatan 
Air : wortel 

(2 : 1)

Penuangan ke loyang

Filtrat 

Pencampuran dengan reaktor selama 15 menit

Pengeringan menggunakan tunnel dryer 

suhu ±75°C selama ±15 jam

Penghancuran dengan blender 

kering selama 3 menit

Serbuk wortel

Maltodekstrin 

15% (b/v)

Pencampuran dengan blender kering selama 3 menit

Pencampuran dengan blender kering selama 3 menit

Serbuk effervescent wortel

Pentabletan tebal 0,5 cm, diameter 

2,5 cm dan bobot 3,5 g

Tablet effervescent wortel

Natrium bikarbonat 20% (b/b) 

Aspartam 1% (b/b)

Asam sitrat 

(25% (b/b)

Pengocokan dengan blender selama 3 menit

 
 

Gambar 3.3. Diagram Alir Pembuatan Tablet Effervescent 
Wortel Skala Ganda 
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3.4.4 Pengamatan dan Pengumpulan Data Hasil Penelitian 

     Pengamatan dan pengumpulan data hasil penelitian 
dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat tiap proses 
yang dilakukan yang didalamnya berisi tahapan atau urutan 
proses dalam melakukan penelitian beserta jumlah input 
maupun output yang terlibat.  

3.4.5 Analisis Data 

3.4.5.1 Uji Organoleptik 

     Uji organoleptik merupakan penilaian secara indrawi dengan 
menggunakan indra yang dimiliki manusia dan bersifat subyektif 
terhadap karakteristik suatu sampel. Uji organoleptik dilakukan 
dengan menggunakan metode uji pembedaan pasangan yang 
dilakukan oleh 15 panelis agak terlatih. Panelis agak terlatih 
adalah panelis yang mengetahui sifat-sifat sensorik dari contoh 
yang dinilai karena mendapat penjelasan atau sekedar latihan, 
tetapi latihan-latihan yang diterima tidak cukup intensif dan tidak 
teratur. Termasuk dalam kategori panelis agak terlatih adalah 
sekelompok mahasiswa atau staf peneliti yang dijadikan panelis 
secara musiman atau hanya kadang-kadang (Soekarto,1985).  
Kemudian 15 panelis tersebut akan diminta menilai masing-
masing atribut yang dimiliki oleh produk yang meliputi rasa, 
aroma, dan warna. Penelis diminta menyatakan apakah antara 
atribut yang terdapat pada effervescent skala laboratorium dan 
skala ganda yang telah dilarutkan ke dalam 220 ml air berbeda 
atau sama. Penilaian tersebut dilakukan dalam bentuk kuisioner 
yang nantinya akan diisi oleh panelis yang tertera pada 
Lampiran 2. 

3.4.5.2 Kualitas Tablet Effervescent 

     Pada uji kualitas tablet effervescent yang dilakukan terhadap 
tablet effervescent wortel meliputi: 
1. pH (Apriyantono dkk., 1989). 



33 
 

Uji pH dilakukan dengan menggunakan alat ukur pH meter. 
Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keasaman pada 
tablet effervescent yang dibuat. 

2. Kandungan total karoten metode total karoten dalam 
minuman (Apriyantono dkk., 1989). 
Uji kandungan total karoten dilakukan untuk mengetahui 
jumlah total karoten yang terdapat pada tablet effervescent 
yang dibuat. 

3. Kecepatan larut tablet (Priantoro, 2007).  
Uji kecepatan larut dilakukan untuk mengetahui waktu yang 
dibutuhkan satu buah tablet effervescent untuk terlarut dalam 
air. 

4. Kadar air metode thermogravimetri (Sudarmadji dkk., 1997). 
Untuk mengetahui jumlah persentase air yang terkandung 
dalam tablet effervescent wortel. 

5. Total padatan terlarut (TPT) (AOAC,1995). 
Untuk mengetahui jumlah total padatan yang terlarut ke 
dalam sari wortel. 

6. Rendemen 
Untuk mengetahui persentase jumlah produk yang dihasilkan 
dari sejumlah bahan baku yang diproses. 

     Adapun prosedur pengujian pada uji kimia dan fisik dapat 
dilihat pada Lampiran 3. Kemudian data yang diperoleh dari uji 
kimia dan fisik akan dianalisis menggunakan uji t tidak 
berpasangan (unpaired comparison test). Uji t tidak 
berpasangan (unpaired comparison test) ini dilakukan untuk 
mengetahui hasil perbandingan dari skala laboratorium dengan 
skala ganda. 

3.4.5.3 Kebutuhan Bahan 

     Perhitungan kebutuhan bahan dalam pembuatan tablet 
effervescent wortel meliputi kebutuhan bahan baku, bahan 
pembantu, dan bahan pengemas pada tiap batch. Bahan baku 
yang digunakan adalah wortel, kemudian jumlah kebutuhan 
wortel dikalikan dengan harga per kg pada saat ini. Kemudian  
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bahan pembantu terdiri atas maltodekstrin, natrium bikarbonat, 
asam sitrat, dan aspartam, bahan-bahan tersebut kemudian 
dikalikan dengan harga pada saat ini. Bahan pengemas yang 
digunakan adalah aluminium foil, kemudian jumlah kebutuhan 
aluminium foil dikalikan dengan harga pada saat ini. 
Keseluruhan biaya pada kebutuhan bahan baku, bahan 
pembantu, dan juga pengemas selanjutnya dijumlahkan untuk 
mengetahui biaya kebutuhan bahan pada tiap batch. 

3.4.5.4 Perhitungan Kebutuhan Utilitas 

     Perhitungan kebutuhan utilitas dalam pembuatan tablet 
effervescent wortel ini didasarkan pada biaya proses atau 
pengolahan perbatch. Kebutuhan utilitas meliputi kebutuhan air, 
listrik dan kebutuhan bahan bakar. Kebutuhan air dihitung 
dengan cara menakar seluruh pemakaian air pada saat proses 
pengolahan, kemudian dilakukan penyesuaian dengan tarif 
perusahaan air minum yang berlaku saat ini. Kebutuhan listrik 
dihitung dengan mengalikan daya listrik pada alat dan waktu 
yang dibutuhkan pada saat proses pembuatan, sehingga 
didapatkan utilitas listrik dalam satuan KWh. Kemudian dikalikan 
dengan tarif dasar listrik yang berlaku di PLN pada saat ini. 
Sedangkan kebutuhan bahan bakar LPG dihitung dengan 
menimbang berat awal dan akhir tabung sebelum dan sesudah 
proses pembuatan dilaksanakan. Kemudian dikalikan dengan 
tarif LPG per kg yang berlaku pada saat ini. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Tunnel Dryer 

     Tunnel dryer merupakan alat pengering berbentuk lorong 
yang di dalamnya terdapat loyang sejumlah 60 buah. Tunnel 
dryer ini menggunakan prinsip aliran udara panas atau 
pemanasan secara konveksi dalam prosesnya. Tunnel dryer 
menggunakan sumber aliran listrik untuk menggerakkan dua 
buah blower atau kipas sebagai pendorong udara dan kompor 
dengan bahan bakar LPG sebagai sumber pemanas. Tunnel 
dryer memiliki kelebihan diantaranya memiliki dimensi yang 
besar sehingga memiliki kapasitas yang besar, mampu 
meminimalkan kerusakan pada bahan karena tidak terjadi 
kontak secara langsung antara bahan dan sumber panas 
(Estiasih dan Ahmadi, 2011). 

4.1.1 Dimensi Alat 

     Tunnel dryer digunakan untuk melakukan pengeringan pada 
larutan wortel yang diperoleh dari bahan baku wortel sebanyak 
20 kg, pada tunnel dryer sebanyak 589 g larutan wortel dituang 
pada masing-masing loyang atau maksimal setebal 0,4 cm. 
Prinsip kerja tunnel dryer menggunakan sistem aliran udara 
panas atau secara konveksi. Sumber panas pada tunnel dryer 
diperoleh dari kompor berbahan bakar LPG kemudian panas 
yang dihasilkan dialirkan menggunakan aliran udara yang 
digerakkan oleh kipas atau blower yang berada pada intake.  
     Udara panas tersebut bergerak sekaligus mengikat uap air 
yang terdapat pada larutan wortel hingga aliran udara panas 
mengalir pada rak bagian atas. Selanjutnya udara panas yang 
telah mengikat uap air ditarik oleh kipas atau blower yang 
berada di exhaust untuk dibuang keluar. Karena panas tidak 
bersentuhan secara langsung dengan bahan maka kerusakan 
pada bahan yang disebabkan oleh panas dapat diminimalkan 
(Estiasih dan Ahmadi, 2011). Gambar penampang tunnel dryer 



36 
 

dapat dilihat pada Gambar 4.1. dan spesifikasi mesin tunnel 
dryer dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 
Gambar 4.1. Penampang Tunnel Dryer  

 
Tabel 4.1. Spesifikasi Tunnel Dryer 

No 
Bagian 
Mesin 

Spesifikasi 

1 
Kipas atau 
blower 

-  Daya : 187 dan 99 watt 
-  Putaran Mesin  : 1400 Rpm (0,85 A) 

dan 1350 Rpm 
(0,45 A) 

2 Lorong  

- Bentuk : Balok memanjang  
- Bahan : Stainless Steel 
- Kapasitas : 20 kg (berjumlah 

60 buah loyang) 
- Dimensi lorong : 440 x 60 x 118 cm  

3 Loyang  

- Bentuk : Persegi panjang 
- Bahan : Food Grade 
Stainless Steel 
- Kapasitas : Kapasitas masing-

masing loyang 600 
g  

- Dimensi Loyang  : 32 x 52 x 2 cm 
4 Kompor -  Bahan Bakar  : LPG 
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4.1.2 Kondisi Operasional       

     Tunnel dryer memiliki ukuran dimensi yang lebih besar jika 
dibandingkan dengan cabinet dryer. Perbedaan ukuran dimensi 
yang lebih besar akan menyebabkan proses pindah massa 
(difusi air) dan juga pindah panas pada saat pengeringan 
menjadi lebih lama. Pada proses pengeringan dengan tunnel 
dryer suhu pemanas yang digunakan sebesar ±75˚C, hal ini 
didasarkan pada perlakuan terbaik pada skala laboratorium 
dengan menggunakan cabinet dryer.   
     Pada tunnel dryer dalam keadaan kosong, untuk mencapai 
suhu udara pada pemanas hingga ±75˚C diperlukan waktu 
sekitar 58 hingga 60 menit dengan suhu udara yang keluar 
melalui exhaust sebesar 72˚C. Sedangkan pada saat tunnel 
dryer diisi dengan 35,34 kg larutan wortel, untuk mencapai suhu 
udara pada pemanas hingga mencapai ±75˚C memerlukan 
waktu yang hampir sama dengan saat keadaan kosong yaitu 
sekitar 58 hingga 60 menit dengan suhu udara yang keluar 
melalui exhaust sebesar ±45˚C. Penurunan suhu pada aliran 
udara menunjukkan adanya kadar air yang terikat oleh udara 
(Syaiful dan Hargono, 2009) sehingga semakin lama kadar air 
pada larutan wortel akan semakin rendah hingga didapatkan 
endapan wortel kering, hal tersebut juga diikuti dengan adanya 
kenaikan suhu hingga mencapai ±72˚C pada aliran udara yang 
keluar melalui exhaust setelah pengeringan berlangsung selama 
15 jam. Lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan 
pengeringan diduga karena beban pengeringan sebanyak 35,34 
kg larutan wortel hingga menjadi 5,79 kg lapisan wortel kering, 
sehingga harus menghilangkan air sebanyak 29,55 kg. 
     Perubahan yang terjadi pada larutan wortel menjadi endapan 
wortel kering setelah proses pengeringan berlangsung selama 
15 jam menunjukkan adanya pindah panas dan juga pindah 
massa (difusi air). Pindah panas dapat diartikan sebagai 
perpindahan energi panas secara konveksi, konduksi maupun 
radiasi dari medium pemanas ke bahan karena adanya 
perbedaan temperatur. Sedangkan pada proses pengeringan,
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pindah massa merupakan situasi adanya perpindahan aliran 
udara bermuatan air dari suatu bahan ketempat yang lain (Singh 
and Heldman, 1984).  

4.2 Kualitas Tablet Effervescent Wortel  

     Penelitian penggandaan skala merupakan tahap uji coba 
bahan baku, peralatan, mesin, serta tenaga kerja terkait industri 
yang didirikan. Latar belakang penggandaan skala pembuatan 
tablet effervescent wortel adalah adanya kandungan beta 
karoten yang cukup tinggi pada wortel dan juga adanya jumlah 
ketersediaan wortel yang cukup melimpah tetapi belum 
dimanfaatkan selain sebagai sayuran, sehingga perlu dilakukan 
penelitian skala laboratorium untuk mendapatkan informasi 
mengenai kualitas tablet effervescent wortel dan dilakukan 
penggandaan skala untuk pengembangan ke arah skala 
industri.  
     Produk yang akan digandakan skalanya adalah produk tablet 
effervescent wortel dari hasil perlakuan terbaik pada penelitian 
skala laboratorium. Pada skala laboratorium digunakan bahan 
baku wortel segar sebanyak 680 g dengan penambahan pengisi 
berupa maltodekstrin sebanyak 15% (b/v), aspartam sebanyak 
1% (b/b), asam sitrat sebanyak 25% (b/b), dan natrium 
bikarbonat sebanyak 20% (b/b). Sedangkan pada penggandaan 
skala, jumlah bahan baku wortel yang digunakan mengalami 
peningkatan menjadi 20 kg dengan penambahan jumlah bahan 
tambahan mengacu pada perlakuan terbaik skala laboratorium. 
Selanjutnya tablet effervescent wortel yang dihasilkan pada 
skala ganda akan dilakukan uji organoleptik dan uji kualitas 
tablet effervescent untuk membandingkan kualitasnya dengan 
tablet effervescent pada skala laboratorium. 

4.2.1 Uji Organoleptik Tablet Effervescent Wortel 

     Uji organoleptik tablet effervescent wortel dilakukan dengan 
metode uji pembedaan pasangan dengan menilai ada tidaknya 
perbedaan antara dua macam produk yaitu produk pada skala
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 laboratorium dan produk pada skala ganda yang meliputi rasa, 
aroma, dan warna yang terdapat pada Lampiran 4. Pada Tabel 
4.2, disajikan secara singkat hasil penilaian organoleptik dengan 
menggunakan metode uji pembedaan pasangan dengan 
melibatkan 15 orang panelis agak terlatih, data dari 15 panelis 
tersebut dapat dilihat pada Lampiran 5. 
 
Tabel 4.2. Hasil Penilaian Organoleptik dengan Metode Uji 

Pembedaan Pasangan 

Parameter 
Penilaian 

Organoletik 

Jumlah 
Penilaian 
Berbeda 

Jumlah 
Panelis 

Hasil* 

Rasa  3 15 Tidak Berbeda 

Aroma  4 15 Tidak Berbeda 

Warna 3 15 Tidak Berbeda 

* Keterangan: jika jumlah panelis 15 orang maka dikatakan tidak 
berbeda jika jumlah penilaian berbeda < 12 orang (Soekarto, 
1985). 

4.2.1.1 Rasa 

     Hasil pengujian organoleptik metode uji pembedaan 
pasangan yang dilakukan pada rasa didapatkan tanggapan rasa 
yang berbeda sebesar 3. Berdasarkan tabel “two sample test” 
pada jumlah panelis 15 orang dapat dilihat probability level 5%, 
jumlah minimum yang beda adalah 12, sedangkan pada hasil 
pengujian terhadap rasa, jumlah beda < 12. Sehingga dapat 
diambil kesimpulan bahwa rasa effervescent hasil penelitian 
pada skala laboratorium sama dengan rasa effervescent pada 
skala ganda.  
     Hasil penilaian pada parameter rasa menurut panelis 
menunjukkan tidak terdapat beda nyata, hal tersebut 
disebabkan jumlah konsentrasi aspartam (1% b/b), asam sitrat 
(25% b/b), dan natrium bikarbonat (20% b/b) yang ditambahkan 
pada tiap tablet effervescent wortel pada skala ganda sama 
dengan  skala  laboratorium.  Asam  sitrat  merupakan senyawa  
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kimia bersifat asam yang berfungsi sebagai asidulan penegas 
rasa yang mampu menyelubungi after taste dan memberikan 
rasa asam (Winarno, 2008) sedangkan aspartam merupakan 
senyawa kimia yang berfungsi sebagai bahan pemanis sintetis 
pada makanan dan minuman (Cahyadi, 2008). Suatu larutan 
dikatakan memilki konsentrasi yang sama jika mempunyai 
perbandingan atau persentase (%) yang sama pada jumlah zat 
terlarut yang terdapat di dalam suatu larutan (Setyarini dkk., 
2012). Sehingga dengan melarutkan tablet effervescent yang 
memiliki konsentrasi yang sama pada pelarut dalam jumlah 
yang sama sebesar 220 ml akan dihasilkan larutan effervescent 
yang memilki rasa yang sama.  

4.2.1.2 Aroma 

     Hasil pengujian organoleptik dengan menggunakan metode 
uji pembedaan pasangan yang dilakukan pada parameter 
aroma. Pada penilaian tentang aroma didapatkan tanggapan 
aroma yang berbeda sebesar 4. Berdasarkan tabel “two sample 
test” pada jumlah panelis 15 orang dapat dilihat probability level 
5%, jumlah minimum yang beda adalah 12, sedangkan pada 
hasil pengujian terhadap aroma, jumlah beda < 12. Sehingga 
dapat diambil kesimpulan bahwa aroma effervescent hasil 
penelitian pada skala laboratorium sama dengan aroma 
effervescent pada skala ganda. 
     Hasil uji panelis pada parameter aroma didapatkan hasil 
yang sama disebabkan konsentrasi serbuk wortel dan asam 
sitrat (25% b/b) yang terdapat pada tiap tablet effervescent 
wortel pada skala laboratorium maupun skala ganda sama. 
Jumlah konsentrasi serbuk wortel yang sama menyebabkan 
kandungan zat isocoumarin yang terdapat pada tablet 
effervescent wortel pada skala laboratorium maupun skala 
ganda jumlahnya sama. Isocoumarin merupakan zat penyebab 
aroma langu pada wortel (Dalimartha, 2001) sedangkan pada 
asam sitrat terdapat aroma masam seperti jeruk yang berasal 
dari daun dan buah-buahan genus citrus (jeruk) yang  
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merupakan bahan baku pembuatan asam sitrat (Maulana, 
2011). Sehingga tablet effervescent wortel pada skala 
laboratorium dan skala ganda yang dilarutkan pada 220 ml air 
akan mengeluarkan aroma yang sama karena diduga memiliki 
kandungan isocoumarin dan asam sitrat yang sama.  

4.2.1.3 Warna 

     Hasil pengujian organoleptik dengan menggunakan metode 
uji pembedaan pasangan yang dilakukan pada parameter 
warna. Pada penilaian tentang warna didapatkan tanggapan 
warna yang berbeda sebesar 3.  Berdasarkan tabel “two sample 
test” pada jumlah panelis 15 orang dapat dilihat probability level 
5%, jumlah minimum yang beda adalah 12, sedangkan pada 
hasil pengujian terhadap warna, jumlah beda < 12. Sehingga 
dapat diambil kesimpulan bahwa warna effervescent hasil 
penelitian pada skala laboratorium sama dengan skala ganda 
yaitu berwarna orange muda yang dapat dilihat pada Lampiran 
13. 
    Penilaian panelis terhadap parameter warna pada tablet 
effervescent wortel didapatkan hasil tidak beda nyata antara 
skala ganda dan skala laboratorium. Hal tersebut disebabkan 
konsentrasi serbuk wortel, aspartam (1% b/b), asam sitrat (25% 
b/b), dan natrium bikarbonat (20% b/b) yang terdapat pada 
skala laboratorium dan juga skala ganda jumlahnya sama, 
kemudian jumlah pelarut yang digunakan jumlahnya sama yaitu 
sebanyak 220 ml. Pada wortel terkandung zat pigmen 
karotenoid yang memberi efek warna merah kekuningan 
(Suwoyo, 2006).  
     Pada pembuatan tablet effervescent wortel pada skala 
laboratorium maupun pada skala ganda terjadi perubahan 
warna yang disebabkan karena adanya proses yang melibatkan 
pemanasan yaitu pada saat blanching dan pengeringan. Pada 
saat proses blanching dengan cara pengukusan, warna wortel 
berubah menjadi menjadi lebih pucat. Hal ini sesuai dengan 
hasil penelitian Kusdibyo dan Musadad (2000), bahwa
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perlakuan blanching dengan media air pada suhu 80-90°C 
selama 10 menit dapat menurunkan wana menjadi semakin 
pucat. Warna wortel yang semakin pucat disebabkan karena 
blanching pada wortel untuk waktu yang lama akan melepaskan 
kandungan karoten dan pigmen karotenoid yang terdapat pada 
wortel ke dalam air (Asgar dan Musaddad, 2006), hal ini 
dibuktikan dengan air sisa blanching yang berwarna merah 
kekuningan.  
     Pada proses pengeringan dengan menggunakan suhu 75°C, 
warna serbuk wortel yang dihasilkan lebih pucat dibandingkan 
warna larutan wortel. Perubahan warna serbuk wortel menjadi 
semakin pucat menunjukkan adanya penurunan kandungan β-
karoten (Amiruddin, 2013). Hal tersebut disebabkan karena 
kandungan karoten yang terdapat pada wortel tidak stabil dan 
mengalami penurunan jika berada pada suhu tinggi dan dalam 
waktu yang lama (Asgar dan Musaddad, 2006). Karena proses 
blanching dan pengeringan dilakukan pada skala laboratorium 
maupun pada skala ganda maka dapat dihasilkan produk 
dengan warna yang sama. Sehingga dengan melarutkan tablet 
effervescent wortel yang memiliki konsentrasi yang sama 
kedalam pelarut yang berjumlah sama akan menghasilkan 
larutan effervescent yang memiliki warna sama karena diduga 
kandungan pigmen karotenoid pada larutan tersebut jumlahnya 
sama.  

4.2.2 Uji Kualitas Tablet Effervescent Wortel 

     Uji kualitas tablet effervescent wortel ini membandingkan 
hasil skala ganda dibandingkan dengan skala laboratorium 
dengan menggunakan uji t tidak berpasangan (unpaired 
comparison test). Uji kualitas tablet effervescent yang dilakukan 
dalam penelitian ini meliputi kadar air, total padatan terlarut, pH, 
total karoten, kecepatan larut, dan rendemen. Pada Tabel 4.3 
diketahui perbandingan kualitas tablet effervescent wortel pada 
skala laboratorium dengan tablet effervescent wortel skala
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 ganda, untuk hasil uji kualitas tablet effervescent pada skala 
ganda dapat dilihat pada Lampiran 4. 
 
Tabel 4.3. Perbandingan Kualitas Tablet Effervescent Wortel 

pada Skala Laboratorium dengan Tablet 
Effervescent Wortel pada Skala Ganda 

**Keterangan:  (tn) maka tidak terdapat beda nyata 
  (n) maka terdapat beda nyata 
 
4.2.2.1. Kadar Air 

     Berdasarkan Tabel 4.3 kadar air wortel pada skala ganda 
sebesar 86,1%, sedangkan kadar air wortel pada penelitian 
skala laboratorium sebesar 85,8%. Hasil uji t (Lampiran 6) 
diketahui thitung (0,728) < ttabel (4,303) maka dapat disimpulkan 
bahwa tidak terdapat beda nyata antara kadar air wortel yang

Parameter 
 

Skala 
Laboratorium 

Skala 
Ganda 

Syarat 
Mutu* 

Hasil** 

Kadar Air 
Wortel (%) 

 
85,8% 

 
86,1% 

 
─ 

tn 

Kadar Air 
Serbuk 
Wortel (%) 

 
4,77% 

 

 
4,83% 

 
─ 

tn 

Kadar Air 
Tablet 
Effervescent 
Wortel (%) 

 
4,87% 

 
 

4,94% 

 
 

< 5% 

 
tn 

Total  
Padatan 
Terlarut  

7,48˚Brix 
 

7,52˚Brix 
 

─ 
 

tn 

pH  4,6 4,635 < 6 tn 
Total 
Karoten 

27,44 µg/g 38,03 µg/g ─ b 

Kecepatan 
Larut 

1,006 menit 
(0,058 g/s) 

1,033 menit 
(0,0565 g/s) 

<5 
menit 

tn 
- 

Rendemen 43,31% 41,4% ─ tn 
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digunakan pada skala laboratorium dan yang digunakan pada 
skala ganda, hal ini diduga karena bahan baku yang digunakan 
menggunakan wortel dari jenis yang sama yaitu nantes 
sehingga memiliki kandungan kadar air yang sama. Wortel jenis 
nantes memiliki umbi berbentuk lonjong dengan bagian ujung 
meruncing dan memiliki panjang 14-16 cm. Wortel jenis nantes 
memiliki kandungan air antara 80-92% (Rukmana, 1997). 
     Berdasarkan Tabel 4.3 kadar air serbuk wortel pada skala 
ganda sebesar 4,83%, sedangkan kadar air serbuk wortel pada 
skala laboratorium sebesar 4,77%. Hasil uji t (Lampiran 6) 
diketahui thitung (0,158) < ttabel (4,303) maka dapat disimpulkan 
bahwa pada peningkatan skala tidak terdapat beda nyata atau 
serbuk wortel yang dihasilkan pada skala ganda memiliki kadar 
air yang sama dengan serbuk wortel yang dihasilkan pada skala 
laboratorium.  
     Berdasarkan Tabel 4.3 kadar air tablet effervescent wortel 
pada skala ganda sebesar 4,94% sedangkan kadar air tablet 
effervescent wortel pada skala laboratorium sebesar 4,87%. 
Hasil uji t (Lampiran 6) diketahui thitung (1,941) < ttabel (4,303) 
maka dapat disimpulkan bahwa pada peningkatan skala tidak 
terdapat beda nyata atau tablet effervescent wortel yang 
dihasilkan pada skala ganda memiliki kadar air yang sama 
dengan tablet effervescent wortel yang dihasilkan pada skala 
laboratorium. Hasil uji kadar air serbuk wortel dan tablet 
effervescent wortel tidak terdapat beda nyata hal ini diduga 
meskipun alat tunnel dryer yang digunakan memiliki dimensi 
dan kapasitas yang lebih besar dari pada cabinet dryer, tetapi 
alat tersebut memiliki cara kerja yang sama yaitu dengan 
menggunakan aliran udara panas yang digerakkan oleh kipas 
atau blower dan suhu yang yang digunakan sama yaitu sebesar 
75°C. Semakin tinggi suhu udara akan semakin banyak uap air 
yang dapat ditampung oleh udara tersebut dan udara yang 
bergerak atau bersirkulasi akan lebih cepat mengambil uap air 
dibanding udara diam (Estiasih dan Ahmadi, 2011). Sehingga 
meskipun terjadi peningkatan kapasitas tetapi tetap mampu 
dihasilkan produk dengan kadar air yang sama. 
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4.2.2.1 Total Padatan Terlarut 

     Total padatan terlarut menunjukkan adanya bahan terlarut 
dalam tablet effervescent wortel. Bahan terlarut adalah filler 
maltodekstrin 15% dan bahan tambahan yang lain. Berdasarkan 
Tabel 4.3 hasil penelitian tablet effervescent wortel pada skala 
ganda nilai TPT skala laboratorium adalah 7,48˚Brix sedangkan 
nilai TPT pada skala ganda adalah 7,52˚Brix. Dari hasil uji t 
(Lampiran 6) diketahui thitung (2,219) < ttabel (4,303) maka dapat 
disimpulkan bahwa kadar TPT yang dihasilkan pada penelitian 
skala ganda tidak memiliki beda nyata pada kadar TPT yang 
dihasilkan pada penelitian skala laboratorium. Hal ini diduga 
meskipun pada proses pencampuran pada skala ganda 
menggunakan reaktor dengan kapasitas dan juga ukuran yang 
lebih besar, tetapi alat tersebut mempunyai fungsi dan cara 
kerja yang sama dengan blender pada skala laboratorium.  
     Jika pada blender menggunakan putaran 13.100 rpm tetapi 
pada reaktor menggunakan putaran 1420 rpm, namun kedua 
alat tersebut menghasilkan pencampuran yang sama. Akan 
tetapi pencampuran filler dan filtrat wortel menggunakan reaktor 
membutuhkan waktu pencampuran yang lebih lama 
dibandingkan dengan blender. Ketika melakukan scale up, 
pengadukan merupakan faktor yang penting untuk terjadinya 
penyebaran partikel yang merata serta memfasilitasi transfer 
massa tanpa menimbulkan penggumpalan. Untuk menaikkan 
kecepatan reaksi pencampuran pada reaktor tidak dilakukan 
dengan menambah kecepatan pengadukan karena dapat 
memicu penggumpalan, hal yang sebaiknya dilakukan dengan 
menambah waktu pengadukan (Arjasa dkk., 2010).  

4.2.2.2 pH 

     Berdasarkan Tabel 4.3 hasil penelitian tablet effervescent 
wortel pada skala ganda menunjukkan pH sebesar 4,635 
sedangkan pH pada penelitian skala labortorium sebesar 4,6. 
Hasil uji t (Lampiran 6) diketahui thitung (1,941) < ttabel (4,303) 
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maka dapat disimpulkan bahwa penggandaan skala tidak 
memiliki beda nyata atau memiliki pH yang sama dengan yang 
dihasilkan pada penelitian skala laboratorium. Diduga meskipun 
pada penggandaan skala jumlah bahan baku yang digunakan 
jumlahnya lebih besar dari pada yang digunakan pada skala 
laboratorium, tetapi jumlah asam sitrat yang ditambahkan 
proporsinya sama yaitu sebanyak 25% (b/b) dari jumlah serbuk 
wortel.  
     Asam sitrat merupakan asam organik lemah yang biasa 
digunakan sebagai penambah rasa asam pada makanan dan 
minuman (Harsanti, 2010). Asam sitrat dapat digunakan untuk 
menurunkan nilai pH (Estiasih dan Ahmadi, 2011). Sehingga 
dengan jumlah proporsi asam sitrat yang sama pada tablet 
effervescent wortel skala laboratorium dan skala ganda akan 
dihasilkan nilai pH yang sama.  

4.2.2.3 Total Karoten 

     Berdasarkan Tabel 4.3 hasil penelitian tablet effervescent 
wortel pada skala ganda menunjukkan total karoten sebesar 
38,03 µg/g sedangkan total karoten pada skala laboratorium 
sebesar 27,44 µg/g. Hasil uji t (Lampiran 6) diketahui thitung 
(5,592) > ttabel (4,303) maka dapat disimpulkan antara hasil skala 
laboratorium dan skala ganda memiliki kadar total karoten yang 
berbeda. Jumlah total karoten pada skala ganda lebih besar 
dibandingkan total karoten pada skala laboratorium meskipun 
suhu yang digunakan sama-sama 75°C. Sehingga pada tiap 3,5 
g tablet effervescent skala ganda terkandung total karoten 
sekitar 133,105 µg, sedangkan pada tiap 100 g wortel segar 
mengandung total karoten 12.000 µg atau 120 µg/g. Jadi 
perbandingan kandungan total karoten pada tiap 1 g tablet 
effervescent dan 1 g wortel segar adalah 1 : 3,16. Produk 
vitamin A dipasaran mengandung provitamin A 1051,05 µg 
(3500 IU) sedangkan pada tablet effervescent wortel 133,105 
µg. Sehingga kandungan provitamin A tablet effervescent yang 
dihasilkan masih dibawah produk dipasaran, akan tetapi 
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effervescent yang dihasilkan masih dapat digunakan untuk 
melengkapi kebutuhan vitamin A selain dari makanan. 
     Total karoten pada umumnya cukup stabil selama 
pengolahan pangan, tetapi cenderung bersifat tidak stabil jika 
berada pada suhu tinggi dengan lama waktu lebih panjang 
(Asgar dan Musaddad, 2006). Tetapi total karoten tablet 
effervescent wortel skala ganda menunjukkan nilai yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan skala laboratoium. Hal ini 
disebabkan pada tunnel dryer memiliki dimensi yang lebih besar 
sehingga aliran udara panas pada tunnel dryer lebih merata dan 
tidak menyebabkan cairan wortel mengalami panas berlebih. 
Kelebihan pada tunnel dryer produk yang dihasilkan seragam 
tanpa menyebabkan kerusakan produk (Estiasih dan Ahmadi, 
2011).  
     Cabinet dryer merupakan alat pengering yang menggunakan 
aliran udara panas dalam ruang tertutup (chamber) (Singh and 
Heldman, 1984), cabinet dryer memiliki cara kerja yang sama 
dengan tunnel dryer dengan menggunakan cara pemanasan 
secara konveksi. Cabinet dryer memiliki dimensi yang lebih kecil 
daripada tunnel dryer tetapi pada cabinet dryer terdapat 
kekurangan pada pengontrolan kecepatan aliran udara (Fellows, 
1990), sehingga menyebabkan kandungan total karoten yang 
dihasilkan menggunakan cabinet dryer pada skala laboratorium 
nilainya lebih kecil daripada yang dihasilkan menggunakan 
tunnel dryer pada skala ganda karena adanya total karoten yang 
rusak karena oksidasi. Proses oksidasi menyebabkan total 
karoten yang terkena udara atau oksigen berubah menjadi 
enzim lepoksigenase yang menyebabkan ketengikan. 
 
4.2.2.5 Kecepatan Larut 

     Berdasarkan Tabel 4.3 hasil penelitian tablet effervescent 
wortel pada skala ganda menunjukkan kecepatan larut sebesar 
0,0565 g/s (1,033 menit) sedangkan kecepatan larut pada skala 
laboratorium yaitu 0,058 g/s (1,006 menit). Hasil uji t (Lampiran 
6) diketahui thitung (0,832) < ttabel (4,303) maka dapat disimpulkan
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bahwa dengan peningkatan skala tidak beda nyata atau memiliki 
kecepatan larut yang sama dengan tablet effervescent wortel 
yang dihasilkan pada penelitian skala laboratorium. Diduga 
meskipun pada penggandaan skala jumlah tablet effervescent 
yang dihasilkan lebih banyak dari pada skala laboratorium tetapi 
komposisi bahan kimia yang terdapat pada tablet effervescent 
wortel yang dihasilkan pada skala ganda tetap sama dengan 
tablet effervescent wortel yang dihasilkan pada skala 
laboratorium, yaitu asam sitrat 25% (b/b), natrium bikarbonat 
20% (b/b) dan aspartam 1% (b/b).  
     Salah satu tujuan penambahan asam sitrat pada bahan 
pangan adalah untuk memberikan rasa asam dan menurunkan 
nilai pH. Dengan adanya ion hidrogen (H+) yang disediakan oleh 
asam sitrat dan juga adanya penambahan air maka natrium 
bikarbonat bereaksi melepaskan karbondioksida (CO2) (Estiasih 
dan Ahmadi, 2011). Karbondioksida (CO2) sebagai indikator 
adanya reaksi antara asam sitrat dan natrium bikarbonat akan 
membentuk gelembung udara ketika di dalam air, sehingga 
ketika gelembung tidak lagi muncul di dalam air maka 
komponen tablet effervescent telah larut seluruhnya.      

4.2.2.6 Rendemen 

     Berdasarkan Tabel 4.3 hasil penelitian tablet effervescent 
wortel pada skala ganda menunjukkan rendemen sebesar 
41,4% sedangkan rendemen pada penelitian skala labortorium 
sebesar 43,31%. Hasil uji t (Lampiran 6) diketahui thitung (2,75) < 
ttabel (4,303) maka dapat disimpulkan bahwa penggandaan skala 
tidak memiliki beda nyata atau memiliki rendemen yang sama 
dengan yang dihasilkan pada penelitian skala laboratorium. 
Diduga meskipun jumlah bahan baku yang digunakan pada 
skala ganda jumlahnya lebih besar dari pada skala laboratorium, 
tetapi jumlah proporsi pengisi maltodekstrin yang ditambahkan 
pada filtrat wortel jumlahnya sama yaitu sebanyak 15% (b/v) 
dan suhu yang digunakan pada saat pengeringan sama yaitu 
sebesar 75°C.  
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     Penambahan pengisi pada sari buah yang dikeringkan 
bertujuan untuk meningkatkan rendemen (Warsiki, 1993). 
Semakin tinggi konsentrasi bahan pengisi yang ditambahkan, 
maka rendemen yang dihasilkan akan semakin tinggi 
(Dewayanti, 1995). Sehingga dengan penambahan jumlah 
proporsi maltodekstrin yang sama sebesar 15% (b/v) akan 
menghasilkan jumlah rendemen yang sama. 

4.3 Proses Pembuatan Tablet Effervescent Wortel  

     Proses pembuatan tablet effervescent wortel pada skala 
ganda tidak jauh berbeda dengan proses pembuatan tablet 
effervescent wortel pada skala laboratorium. Pada penelitian 
skala laboratoratorium, wortel yang dibutuhkan adalah 0,680 kg 
yang menghasilkan serbuk wortel 0,20172 kg sedangkan pada 
penggandaan skala wortel yang dibutuhkan sebanyak 20 kg dan 
menghasilkan serbuk wortel sebanyak 5,26 kg. Pada Tabel 4.4 
disajikan perbandingan antara proses pembuatan tablet 
effervescent wortel pada skala laboratorium dan pada skala 
ganda pada tahapan proses yang meliputi bahan baku, 
kapasitas, jenis alat, dan waktu proses yang dibutuhkan. 
Tahapan proses dan hasil yang akan dibahas yakni pada proses 
pengeringan, karena pada proses ini lebih terlihat dengan jelas 
perbedaan antara penelitian skala ganda dan penelitian skala 
laboratorium daripada tahapan proses yang lainnya. 
 
Tabel 4.4. Perbandingan Proses dan Hasil pada Penelitian 

Skala Ganda dan Skala Laboratorium      

No Parameter Skala Laboratorium Skala Ganda 

1 Bahan baku 0,680 kg 20 kg 
2 Kapasitas  1,25 kg larutan wortel 35,34 kg larutan wortel  
3 Jenis Alat Cabinet dryer Tunnel dryer 
4 Waktu 

Proses 
6 jam 15 jam 

5 Hasil Akhir 0,20172 kg serbuk 
wortel 

5,26 kg serbuk wortel 
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     Dari Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa jumlah bahan baku 
wortel yang digunakan pada skala laboratoruim berbeda dengan 
skala ganda. Pada skala laboratorium jumlah wortel yang 
digunakan sebanyak 0,680 kg dan akan menghasilkan larutan 
wortel sebanyak 1,25 kg, sedangkan pada skala ganda jumlah 
wortel yang digunakan sebanyak 20 kg dan akan menghasilkan 
larutan wortel sebanyak 35,34 kg. Perbedaan jumlah bahan 
baku tersebut disebabkan alat pengering yang digunakan pada 
skala laboratorium berbeda dengan skala ganda. Pada skala 
laboratorium pengeringan larutan wortel menggunakan cabinet 
dryer yang terdiri dari 4 loyang (dimensi 23 x 36 x 2,5 cm) 
dengan kapasitas tiap loyang adalah 312,5 g, sedangkan pada 
penggandaan skala menggunakan tunnel dryer yang terdiri dari 
60 loyang (dimensi 32 x 52 x 2 cm) dengan kapasitas tiap 
loyang 589 g.  
     Perbedaan jumlah bahan baku dan alat pengering yang 
digunakan juga berpengaruh terhadap waktu pengeringan skala 
ganda yang lebih lama daripada skala laboratorium. Pada skala 
ganda membutuhkan waktu sekitar 15 jam sedangkan pada 
skala laboratorium sekitar 6 jam, hal ini dikarenakan dimensi 
alat yang lebih besar dan jumlah larutan wortel yang lebih 
banyak, sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk 
mencapai panas yang merata. Perbedaan jumlah wortel yang 
digunakan tentunya akan menghasilkan jumlah serbuk yang 
berbeda, pada skala laboratorium menghasilkan serbuk wortel 
sebanyak 0,20172 kg sedangkan pada skala ganda 
menghasilkan serbuk wortel sebanyak 5,26 kg.  Secara garis 
besar dapat diketahui bahwa perhitungan bahan baku, waktu 
serta produk akhir dari proses pembuatan tablet effervescent 
wortel pada penelitian skala laboratorium cukup berbeda 
dengan saat kapasitas tersebut digandakan, sehingga 
perhitungan bahan baku, waktu dan produk akhir pada skala 
laboratorium tidak bisa langsung dikonversi ke skala yang telah 
digandakan (kapasitas yang besar) karena perbedaan alat dan 
kapasitas.  
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     Neraca massa merupakan perhitungan semua bahan pada 
suatu proses yang berisi penerapan hukum kekelan massa 
dimana banyaknya jumlah bahan masuk sama dengan bahan 
keluar (Singh and Heldman, 1984). Sehingga dari Neraca 
massa dapat diketahui jumlah input maupun output dari tiap 
proses pada pembuatan tablet effervescent wortel. Neraca 
massa pembuatan tablet effervescent wortel pada skala ganda 
dapat dilihat pada Lampiran 8. 
     Operation Process Chart (OPC) merupakan peta aliran 
proses yang berisi gambaran secara kronologis proses 
manufakturing mulai bahan mentah hingga menjadi produk. 
Pada OPC memilki beberapa kelebihan diantaranya dapat 
menunjukkan urutan serta waktu proses pada tiap komponen, 
menunjukkan hubungan antar komponen, dan juga dapat 
menunjukkan jumlah pekerja yang dibutuhkan (Apple, 1990). 
Operation Process Chart (OPC) pembuatan tablet effervescent 
wortel pada skala ganda disajikan pada Lampiran 9.    
     Diagram alir kuantitatif merupakan diagram alir yang berisi 
informasi jumlah input maupun output dan juga hasil tiap proses 
(Risnayadi, 2009). Diagram alir kuantitatif pembuatan tablet 
effervescent wortel pada skala ganda dapat dilihat pada 
Lampiran 10. Sehingga dengan adanya neraca massa, 
Operation Process Chart (OPC), dan juga diagram alir kuantitatif 
akan dapat diketahui urutan proses, waktu tiap proses dan 
waktu total proses, jumlah input dan output, dan juga jumlah 
kebutuhan tenaga kerja pada proses pembuatan tablet 
effervescent wortel pada skala ganda.      
     Proses pembuatan tablet effervescent wortel pada skala 
ganda pada tiap batch berlangsung selama 23 jam 55 menit. 
Total jumlah waktu yang lebih lama dibandingkan dengan skala 
laboratorium disebabkan pada penggandaan skala terdapat 
peningkatan pada jumlah bahan baku, bahan pembantu, dan 
juga bahan pengemas yang lebih besar dibandingkan pada 
skala laboratorium. Jumlah kebutuhan bahan baku, bahan 
pembantu, dan juga bahan pengemas pada skala ganda 
disajikan pada Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5. Jumlah Kebutuhan Bahan pada Pembuatan Tablet 
Effervescent Wortel 

No Bahan 
(Kg) 

Harga 
Satuan 
(Rp/kg) 

Kebutuhan/ 
batch (kg) 

Biaya/batch 
(Rp) 

1 Wortel 7.000   20 140.000 

2 Maltodekstrin 30.000 4,61 138.300 

3 Natrium 
bikarbonat 

 
20.000 

 
1,13 

 
  22.600 

4 Asam sitrat 36.000 1,42   51.120 

5 Aspartam 220.000 0,06   13.200 

6 Aluminium 
Foil 

30.000 395 lembar 118.500 

Total Rp 483.720,00 

     Berdasarkan pada Tabel 4.5 diketahui bahwa jumlah 
kebutuhan bahan baku wortel per batch sebanyak 20 kg dengan 
harga Rp 7.000,00/kg. Tentunya jumlah kebutuhan bahan 
pembantu dan juga bahan pengemas per batch akan ikut 
menyesuaikan dengan jumlah kebutuhan bahan baku. 
Kebutuhan bahan pembantu per batch meliputi maltodekstrin 
sebesar 4,61 kg dengan harga Rp 30.000,00/kg, natrium 
bikarbonat sebesar 1,13 kg dengan harga Rp 20.000,00/kg, 
asam sitrat sebesar 1,42 kg dengan harga Rp 36.000,00/kg, dan 
aspartam sebesar 0,06 kg dengan harga Rp 220.000,00/kg. 
Kebutuhan bahan pengemas terdiri dari aluminium foil 
berbentuk lembaran dengan dimensi 16 cm x 10,5 cm, pada tiap 
lembar aluminium foil ini berisi 6 tablet effervescent. Aluminium 
foil ini mudah diperoleh di pasaran dengan harga tiap 100 
lembarnya adalah Rp 30.000,00. Sedangkan pada proses 
pembuatan tablet effervescent wortel pada skala ganda tiap 
batchnya dihasilkan sebanyak 8,28 kg serbuk effervescent 
wortel atau sebanyak 2365 tablet oleh sebab itu diperlukan 395 
lembar aluminium foil yang digunakan untuk mengemas tablet 
yang dihasilkan. Sehingga didapatkan total biaya kebutuhan 
bahan pada pembuatan tablet effervescent wortel pada skala 
ganda sebesar Rp 483.720,00 (Lampiran 11). 
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4.4 Kebutuhan Utilitas 

     Utilitas adalah bagian yang sangat penting dalam kelancaran 
proses produksi karena utilitas merupakan bagian penunjang 
beroperasinya mesin atau peralatan produksi. Dalam 
penggandaan skala harus direncanakan penggunaannya, 
karena pada penggandaan skala terdapat peningkatan jumlah 
bahan yang lebih besar untuk menyesuaikan kapasitas alat 
yang lebih besar. Sehingga diperlukan kecermatan dalam 
merencanakan kebutuhan air, listrik maupun bahan bakar LPG 
yang tentunya jumlahnya ikut meningkat mengikuti kapasitas 
alat yang digunakan. Pada tabel 4.6 akan disajikan kebutuhan 
utilitas pembuatan tablet effervescent wortel pada skala ganda. 
 
Tabel 4.6. Jumlah Kebutuhan Utilitas pada Pembuatan Tablet 

Effervescent Wortel 

No Kebutuhan Jumlah/batch  Biaya/batch (Rp) 

1 Air 1,24 m3  2.050 
2 Listrik  7,88 KWh 7.650 
3 LPG 11.39 kg 71.200 

Total Rp 80.900,00 

Beberapa utilitas yang digunakan dalam proses produksi tablet 
effervescent wortel adalah sebagai berikut:  

4.4.1 Kebutuhan Air 

     Kebutuhan air pada pembuatan tablet effervescent wortel 
digunakan dalam proses pencucian buah, blanching, proses 
penghancuran, dan pencucian alat. Kebutuhan air dalam 1 hari 
proses pembuatan adalah sebesar 1,24 m3. Sehingga 
pemakaian air yang dibutuhkan untuk proses pembuatan setiap 
batch adalah sebesar Rp 2.050 (Lampiran 12). 
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4.4.2 Kebutuhan Listrik  

     Kebutuhan listrik dalam pembuatan tablet effervescent wortel 
dibutuhkan oleh blender dengan jumlah 4 buah, dengan daya 
0,35 Kw dan 0,25 Kw, dengan waktu pemakaian selama 1,77 
jam dan 1 jam sehingga konsumsi energi per hari 1,739 KWh. 
Mesin reaktor, daya dari mesin ini adalah 0,6 kw, dengan proses 
pencampuran yang berlangsung selama 0,25 jam sehingga total 
daya yang dibutuhkan untuk pengadukan tiap hari adalah 
sebesar 0,15 KWh. Kemudian kebutuhan listrik lainnya adalah 
penerangan dengan jumlah 3 buah, daya pada masing-masing 
lampu ini adalah 0,02 kw dengan pemakaian selama 24 jam 
maka total daya yang dibutuhkan adalah 1,44 KWh. Tunnel 
dryer, daya listrik yang dibutuhkan adalah 0,286 Kw dengan 
lama pemakaian selama 15 jam sehingga yang dibutuhkan 
untuk proses pengeringan setiap hari adalah 4,29 KWh. Proses 
pengemasan dengan aluminium foil juga membutuhkan listrik 
untuk menyalakan alat sealer selama 0,67  jam dengan besar 
daya 0,385 Kw sehingga total daya yang dibutuhkan per harinya 
0,25795 KWh. Total daya kebutuhan listrik yang digunakan per 
hari adalah sebesar 7,88 KWh, sehingga biaya listrik yang 
dibutuhkan per batch adalah sebesar Rp 7.650 (Lampiran 12). 

4.4.3 Kebutuhan LPG 

     Bahan bakar yang digunakan dalam pembuatan tablet 
effervescent wortel ini adalah gas LPG. Kebutuhan LPG dihitung 
dengan menimbang gas LPG tiap jam pemakaian. Kebutuhan 
LPG pada proses pembuatan tablet effervescent wortel pada 
skala ganda ini dibutuhkan pada saat melakukan proses 
blanching dan proses pengeringan. Dari kedua proses tesebut 
didapatkan total kebutuhan gas LPG per hari untuk proses 
pembuatan sebesar 11,39 kg, sehingga biaya untuk LPG yang 
dibutuhkan untuk pembuatan per batch adalah sebesar Rp 
71.200,00. Kebutuhan LPG dapat dilihat pada Lampiran 12. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

1. Tablet effervescent wortel pada skala ganda dan skala 
laboratorium tidak berbeda nyata pada hampir semua 
parameter, kecuali pada parameter total karoten. Tablet 
effervescent wortel pada skala ganda memiliki kualitas rerata 
kadar air 4,94%, total padatan terlarut 7,52˚Brix, kecepatan 
larut 0,0565 g/s, pH 4,635, total karoten 38,03 µg/g, dan 
rendemen 41,4%.  

2. Kebutuhan utilitas pembuatan tablet effervescent wortel 
meliputi kebutuhan air, kebutuhan listrik, dan kebutuhan LPG. 
Kebutuhan air setiap batch sebesar 1,24 m3,untuk kebutuhan 
listrik setiap batch adalah 7,88 KWh, dan kebutuhan LPG 
setiap batch sebesar 11,39 kg. Biaya kebutuhan utilitas tablet 
effervescent wortel pada skala ganda untuk utilitas air setiap 
batch sebesar Rp 2.050,00, biaya untuk utilitas listrik setiap 
batch sebesar Rp 7.650,00, dan biaya utilitas kebutuhan LPG 
sebesar Rp 71.200,00, sehingga total biaya utilitas per batch 
pembuatan tablet effervescent wortel sebesar Rp 80.900,00.  

5.2 Saran  

      Berdasarkan penelitian pembuatan tablet effervescent wortel 
pada skala ganda perlu dilakukan uji penerimaan pasar untuk 
mengetahui tingkat penerimaan pasar terhadap produk tablet 
effervescent wortel dan perlu adanya penyesuaian pada alat 
pengeringan untuk mempersingkat waktu pengeringan. 
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Lampiran 1. Tabel Perlakuan Nilai Terbaik Skala Laboratorium 
 

 

Parameter 

 

Bobot 

Perlakuan 

768 683 731 826 478 998 976 462 634 

NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP 

Rasa 0,315 0,72 0,22 0,21 0,06 0,62 0,19 0,49 0,15 1 0,303 0,45 0,14 0,31 0,09 0,63 0,19 0 0 

Aroma 0,212 0,61 0,13 0,44 0,09 0,54 0,12 0 0 1 0,212 0,24 0,05 0,61 0,13 0,42 0,09 0,73 0,16 

Warna 0,185 0,59 0,11 0,73 0,14 0 0 0,23 0,04 1 0,192 0,21 0,04 0,32 0,06 0,41 0,08 0,71 0,14 

Kecepatan 

Larut 
0,293 0 0 0,06 0,02 0,42 0,12 0,08 0,02 0,42 0,12 0,57 0,17 0,41 0,12 0,76 0,22 1 0,293 

Total 1  0,46  0,31  0,43  0,21  0,827  0,4  0,4  0,58  0,59 

 

Perlakuan terbaik : Persentase penggunaan asam sitrat sebesar 25% dan natrium bikarbonat sebesar 

20% atau 478, dimana perlakuan tersebut memiliki NP (Nilai Produk) tertinggi. 

 

 

 



 

69 
 

Lampiran 2. Lembar Kuesioner Uji Organoleptik  
 Effervescent Wortel 
 

Uji Organoleptik 

 (Metode Uji Pasangan) 

Skala Penilaian: 

0 = Sama  

1 = Berbeda 

Produk 478-684 

Rasa  

Aroma  

Warna  

 

 

Lampiran 3. Prosedur Analisis Percobaan 

Nama 

Umur 

Pekerjaan 

Tanggal  

Pengujian 

Instruksi 

: 

: 

: 

 

: 

: 

 

 

 

 

 

Di hadapan Saudara terdapat 2 macam 

effervescent. Saudara diminta untuk 

memberikan penilaian terhadap rasa, 

aroma, dan warna, dari sampel berikut 

ini. Nyatakan apakah effervescent yang 

disajikan sama atau berbeda. Bila sama 

beri tanda 0, sedangkan bila berbeda 

beri tanda 1 
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1. pH (Apriyantono dkk., 1989). 

a. Timbang tepat 1 g sampel. 
b. Tambahkan 20 ml air kemudian kocok dengan stirrer 

sampai basah sempurna, kemudian tambahkan 50 ml air, 
homogenkan. 

c. Biarkan sampel selama 1 jam. Jangan disaring, biarkan 
endapan mengendap. 

d. Ukur pH supernatan sampel. 
e. Perbandingan jumlah bahan dan air yang digunakan dapat 

bervariasi tergantung bahan yang diukur. 
     Sebanyak 3,5 g serbuk dilarutkan dalam 150 ml aquades. 
Elektroda pH meter dikalibrasi ke dalam larutan buffer pH 4, 
kemudian kedalam pH 7, lalu dibilas dengan aquades. 
Elektroda pH dicelupkan ke dalam sampel kemudian 
ditunggu sampai menunjukkan angka konstan dan pH sampel 
dapat dibaca. 
 

2. Kandungan Total Karoten metode total karoten dalam 
minuman (Apriyantono dkk., 1989). 

 Persiapan Sampel  
a. Minuman yang tidak jernih atau mengandung endapan 

harus dikocok dulu sebelum dilakukan pengambilan 
contoh. 

b. Jumlah sampel yang diambil untuk analisa tergantung 
dari jenis minuman yang dianalisa, biasanya sekitar 50 ml 
atau 50 g sudah cukup. 

 Ekstraksi 
a. Masukkan 50 ml g ± 0,1 g minuman ke dalam labu bulat 

berdasar rata. Tambahkan 200-400 ml kloroform. 
b. Kocok campuran dengan menggunakan orbit shaker 

selama 30 menit. 
c. Sentrifuse, untuk memisahkan emulsi kloroform dan air. 
d. Buang fase aqueous (atas) dan ekstrak kloroform 

(bawah) disaring dengan kapas wool yang dilapisi dengan 
sodium sulfat anhydrous. Filtrat yang kita peroleh kita 
sebut ekstrak sampel. 
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e. Uapkan ekstrak sampel sampai kering dengan 
menggunakan rotary evaporator dalam keadaan vakum 
dan suhu 40˚C. 

f. Jika masih ada air, tambahkan sedikit etanol kemudian 
uapkan lagi. 

g. Jika masih perlu residu kering tambahkan n-heksana lalu 
diuapkan lagi untuk menghilangkan sisa etanol, lalu 
tambahkan lagi n-heksana sampai volumenya 3-5 ml. 
larutan ini kita sebut konsentrat karoten. 

 Pemisahan Karoten dengan Kromatografi Kolom 
a. Siapkan kolom kromatografi. Masukkan pasir laut ke 

dalam kolom sampai setinggi 0,5 cm. Kemudian 
masukkan aluminium oksida yang sudah diaktifasi yang 
disuspensikan dalam n-heksana. Tuang perlahan-lahan 
suspensi ke dalam kolom dan tepuk-tepuk kolom 
sehingga partikel terdistribusi merata ke seluruh kolom. 
Lanjutkan sampai tinggi lapisan aluminium oksida 8-9 cm. 
Kolom ini selalu dibasahi dengan heksana. 

b. Pindahkan secara kuantitatif konsentrat karoten ke dalam 
kolom dengan bantuan pipet tetes, cuci wadah konsentrat 
dengan heksana, masukkan cucian ke dalam kolom. 

c. Lakukan elusi dengan menggunakan n-heksana sampai 
seluruh karoten yang berwarna kuning-oranye keluar dari 
kolom. Elusi diakhiri apabila eluen yang keluar dari kolom 
sudah tidak berwarna lagi. Tampung hasil elusi dalam 
labu takar yang sesuai, misal labu takar 100 ml. 

d. Tepatkan volume eluat dalam labu takar sampai tanda 
tera dengan menggunakan heksana. Larutan ini kita 
sebut larutan uji.    

 Pengukuran Spektrofometrik 
a. Ukur absorbans larutan uji dengan spektrofotometer pada 

panjang gelombang 450 nm, gunakan heksana sebagai 
blanko. 

b. Buat kurva standar, absorbans vs konsentrasi β-karoten. 
Buat satu seri larutan β-karoten dalam heksana dengan 
konsentrasi 0,1-5 µg/ml. 

c. Hitung konsentrasi karoten dalam sampel berdasarkan 
kurva standar yang dibuat. 
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3. Kecepatan larut tablet (Priantoro, 2007). 
     Kecepatan larut dihitung berdasarkan waktu yang 
dibutuhkan satu buah tablet untuk larut dalam air. Tahapan 
pengukuran kecepatan larut tablet sebagai berikut: 

 Timbang satu buah tablet (a) (g). 

 Masukkan ke dalam air 220 ml bersuhu 25˚C. 

 Catat waktu yang diperlukan untuk larut dalam air (b). 

 Kecepatan larut:  
     

      
 

4. Kadar air metode thermogravimetri (Sudarmadji dkk., 1984). 

 Timbang sampel yang telah berupa serbuk atau bahan 
yang telah dihaluskan sebanyak 1-2 g dalam botol timbang 
yang telah diketahui beratnya.  

 Kemudian keringkan dalam oven pada suhu 100-105˚C 
selama 3-5 jam tergantung bahannya. Kemudian dinginkan 
dalam desikator dan ditimbang. Kemudian panaskan lagi 
dalam oven 30 menit, dinginkan dalam desikator dan 
ditimbang. Pelakuan ini diulangi sampai tercapai berat 
konstan (selisih penimbangan berturut-turut kurang dari 0,2 
mg).  

 Pengurangan berat merupakan banyaknya air dalam 
bahan. 
 

M = 
   

 
        

Keterangan : M = kadar air sampel (%) 
      A = berat awal sampel (g) 
 

5. Uji organoleptik (Soekarto,1985). 
     Uji organoleptik dilakukan dengan menggunakan metode 
uji pasangan yang dilakukan oleh 15 panelis agak terlatih. 
Dengan menggunakan metode ini, 15 panelis tersebut akan 
menilai masing–masing atribut yang dimiliki oleh produk yang 
meliputi rasa, aroma, dan warna. 
 

6. Analisis Total Padatan Terlarut (TPT) (AOAC, 1995). 
Total padatan terlarut dengan menggunakan alat 
refraktometer digital. Caranya adalah dengan meneteskan 
sampel pada kaca refraktometer sebanyak 2 ml, kemudian 
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dilakukan pembacaan skala dengan melihat angka yang 
ditampilkan. Satuan yang digunakan pada pembacaan skala 
refraktometer adalah brix. 
 

7. Rendemen  
Rendemen pembuatan tablet effervescent wortel dapat 
dihitung dengan persamaan matematis sebagai berikut : 

R = 
 

 
        

Keterangan : R = rendemen (%) 
  O = jumlah hasil produksi (kg) 
   I = jumlah bahan baku (kg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4. Hasil Analisis Skala Ganda Tablet Effervescent 

Wortel 



 

74 
 

a. Kualitas Tablet Effervescent Wortel 

N
o 

Analisa Ulangan Rerata Stan 
dart 

Ketera
ngan 

1 Kadar air 
wortel 

86,5% 85,7% 86,1% - - 

2 Kadar air 
serbuk wortel 

4,81% 4,85% 4,83% - - 

3 Kadar air 
tablet 
effervescent 

4,91% 4,97% 4,94% 5% sesuai 

4 TPT 7,54 
˚Brix 

7,51 
˚Brix 

7,52 
˚Brix 

- - 

5 Kecepatan 
larut 

0,055 
g/s atau 
64 detik 

0,058 
g/s atau 
60 detik 

0,0565 
g/s 

5 
menit 
atau 
300 
detik 

sesuai 

6 pH 4,62 4,65 4,635 < 6 sesuai 
7 Total karoten 39,32 

µg/g 
36,72 
µg/g 

38,03 
µg/g 

- - 

8 Rendemen 40,95% 41,85% 41,4% - - 

 

 

 

 

 

 

 

b. Organoleptik 
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Panelis Penilaian  
thd Rasa 

Penilaian  
thd Aroma 

Penilaian 
 thd Warna 

1 0 1 0 
2 0 0 0 
3 1 0 0 
4 0 0 0 
5 0 1 0 
6 0 1 0 
7 0 0 0 
8 1 0 1 
9 0 0 1 
10 0 0 0 
11 0 1 0 
12 1 0 0 
13 0 0 0 
14 0 0 0 
15 0 0 1 

 

Keterangan : 

0 = Sama 

1 = Berbeda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5.  Data Panelis Pengujian Tablet Effervescent 

Wortel pada Skala Ganda 
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1. Nama : Ginanjar Putra Jatmiko 
 Umur : 22 
 Pekerjaan :  Mahasiswa 
2. Nama : Satriya Adyatma Nugraha 
 Umur : 22 
 Pekerjaan : Mahasiswa 
3. Nama : Agung Pambudiono 
 Umur : 21 
 Pekerjaan : Mahasiswa 
4. Nama : Frendi Huseini 
 Umur  : 23 
 Pekerjaan : Mahasiswa 
5. Nama : Heri Setiawan 
 Umur : 21 
 Pekerjaan : Mahasiswa 
6. Nama : Kukuh Septa Dwi Sutejo  
 Umur : 23 
 Pekerjaan : Mahasiswa 
7.  Nama : Izrajul Aji Pratama 
 Umur : 22 
 Pekerjaan : Mahasiswa 
8. Nama : Gilang Satriyo Wicaksono 
 Umur : 22 
 Pekerjaan : Mahasiswa 
9. Nama : Heri Cahyono 
 Umur :  23 
 Pekerjaan : Mahasiswa 
10. Nama : Novan Rachmad Pamungkas 
 Umur :  23 
 Pekerjaan : Mahasiswa 
11. Nama : Windra Prayoga 
 Umur :  21 
 Pekerjaan : Mahasiswa 
    

 
12. Nama : Wahyu Eka Arif Santoso 
 Umur :  22 
 Pekerjaan : Mahasiswa 



 

77 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Nama : Muhamad Zulkifli 
 Umur :  21 
 Pekerjaan : Mahasiswa 
14. Nama : Meirza Senditya 
 Umur :  22 
 Pekerjaan : Mahasiswa 
15. Nama : Nugraha Tanda Wijaya 
 Umur :  23 
 Pekerjaan : Mahasiswa 
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Lampiran 6. Perhitungan Uji t Tablet Effervescent Wortel  
 
1. Kadar air wortel 

Penelitian 
Ulangan 

Total Rerata 
I II 

Skala lab (A) 85,9% 85,7% 171,6% 85,8% 
Skala Ganda (B) 86,5% 85,7% 172,2% 86,1% 

  
   

             

     
 

  
            

        

 
  

   
   

       

  
   

             

     
 

  
            

        

   

   
 

       

           
  

 

  
  

  
 

  
 

   
    

 
   

    

 
 

            

      
       

        
 

  
           

          
 

                   

               
 

 
                       

        
Karena 0,728 < 4,303 → t hitung < t tabel 
Kesimpulan: Tidak terdapat perbedaan nyata kadar air wortel 

skala ganda dengan skala laboratorium 
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2. Kadar Air Serbuk Wortel 

Penelitian 
Ulangan 

Total Rerata 
I II 

Skala lab (A) 4,79% 4,78% 9,54% 4, 77% 
Skala Ganda (B) 4,81% 4,85% 9,66% 4,83% 

  
   

             

     
 

  
            

       

 
  

   
   

         

  
   

             

     
 

  
            

       

 
  

   
 

         

           
  

 

  
  

  
 

  
 

   
      

 
   

      

 
 

              

      
       

        
 

  
           

            
 

                   

               
 

 
                       

        
Karena 0,158 < 4,303 → t hitung < t tabel 
Kesimpulan: Tidak terdapat perbedaan nyata kadar air serbuk 

wortel skala ganda dengan skala laboratorium 
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3. Kadar Air Tablet Effervescent Wortel 

Penelitian 
Ulangan 

Total Rerata 
I II 

Skala lab (A) 4,89% 4,85% 9,74% 4,87% 
Skala Ganda (B) 4,91% 4,97% 9,88% 4,94% 

  
   

             

     
 

  
            

       

 
  

   
   

         

  
   

             

     
 

  
            

       

 
  

   
 

         

           
  

 

  
  

  
 

  
 

   
      

 
   

      

 
 

               

      
       

        
 

  
           

             
 

                   

               
 

 
                       

        
Karena 1,941 < 4,303 → t hitung < t tabel 
Kesimpulan: Tidak terdapat perbedaan nyata kadar air tablet 

effervescent wortel skala ganda dengan skala 
laboratorium 
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4. Total Padatan Terlarut (TPT) 

Penelitian 
Ulangan 

Total Rerata 
I II 

Skala lab (A) 7,47 7,49 14,96 7,48 
Skala Ganda (B) 7,54 7,51 15,05 7,52 

  
   

             

     
 

  
            

        

 
  

   
   

         

  
   

             

     
 

  
            

        

 
  

   
 

          

           
  

 

  
  

  
 

  
 

   
      

 
  

       

 
 

             

      
       

        
 

  
           

           
 

                   

               
 

 
                       

         
Karena 2,219 < 4,303 → t hitung < t tabel 
Kesimpulan: Tidak terdapat perbedaan nyata TPT tablet 

effervescent wortel skala ganda dengan skala 
laboratorium 
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5. pH 

Penelitian 
Ulangan 

Total Rerata 
I II 

Skala lab (A) 4,61 4,59 9,2 4,6 
Skala Ganda (B) 4,62 4,65 9,27 4,635 

  
   

             

     
 

  
            

      

 
  

   
   

         

  
   

             

     
 

  
            

       

 
  

   
 

          

           
  

 

  
  

  
 

  
 

   
      

 
  

       

 
 

             

      
       

        
 

  
           

           
 

                   

               
 

 
                       

        
Karena 1,941 < 4,303 → t hitung < t tabel 
Kesimpulan: Tidak terdapat perbedaan nyata pH tablet 

effervescent wortel skala ganda dengan skala 
laboratorium 
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6. Total Karoten 

Penelitian 
Ulangan 

Total Rerata 
I II 

Skala lab (A) 29,07 25,81 54,88 27,44 
Skala Ganda (B) 39,32 36,72 76,06 38,03 

  
   

             

     
 

  
              

        

 
  

   
   

         

  
   

             

     
 

  
              

        

 
  

   
 

        

           
  

 

  
  

  
 

  
 

   
      

 
  

     

 
 

            

      
       

        
 

  
             

          
 

                   

               
 

 
                       

        
Karena 5,592 > 4,303 → t hitung > t tabel 
Kesimpulan: Terdapat perbedaan nyata total karoten tablet 

effervescent wortel skala ganda dengan skala 
laboratorium 
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7. Kecepatan Larut 

Penelitian 
Ulangan 

Total Rerata 
I II 

Skala lab (A) 0,059 0,057 0,116 0,058 
Skala Ganda (B) 0,055 0,058 0,113 0,0565 

  
   

             

     
 

  
              

        

 
  

   
   

           

  
   

             

     
 

  
              

        

 
  

   
 

            

           
  

 

  
  

  
 

  
 

   
        

 
  

         

 
 

                

      
       

        
 

  
              

              
 

                   

               
 

 
                       

        
Karena 0,832 < 4,303 → t hitung < t tabel 
Kesimpulan: Tidak terdapat perbedaan kecepatan larut tablet 

effervescent wortel skala ganda dengan skala 
laboratorium 
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8. Rendemen 

Penelitian 
Ulangan 

Total Rerata 
I II 

Skala lab (A) 42,78% 43,84% 86,62% 43,31% 
Skala Ganda (B) 40,95% 41,85% 82,8% 41,4% 

  
   

             

     
 

  
              

        

 
  

   
   

         

  
   

             

     
 

  
              

       

 
  

   
 

        

           
  

 

  
  

  
 

  
 

   
      

 
  

     

 
 

             

      
       

        
 

  
            

           
 

                 

               
 

 
                       

        
Karena 2,75 < 4,303 → t hitung < t tabel 
Kesimpulan: Tidak terdapat perbedaan rendemen tablet 

effervescent wortel skala ganda dengan skala 
laboratorium 
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Lampiran 7. Perhitungan Rendemen 
 
1. Skala ganda 

Input (Bahan Baku) 
- 20 kg 
Output 
- Serbuk Effervescent Wortel = 8,28 kg 

Rendemen = 
            

                
 x 100% 

 = 
       

     
 x 100% 

 = 41,4%  
 
2. Skala laboratorium 

Input (Bahan Baku) 
- O,680 kg 
Output 
- Serbuk Effervescent Wortel = 0,2945 kg 

Rendemen = 
            

                
 x 100% 

 = 
         

         
 x 100% 

 = 43,308% ≈ 43,31% 
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Lampiran 8. Neraca Massa Pembuatan Tablet Effervescent 
Wortel pada Skala Ganda 

1. Penimbangan  

 

 
2. Pengupasan 

 

 

 

 
3. Blanching 

 

 

 

 

 

Masuk 
Berat 
(kg) 

Keluar 
Berat 
(kg) 

- Wortel  20 - Wortel  20 

TOTAL 20  20 

Masuk 
Berat 
(kg) 

Keluar 
Berat 
(kg) 

- Wortel  
 

20 
 

- Wortel 
- Kulit 

14,91 
5,09 

TOTAL 20  20 

Penimbangan Wortel 20 kg Wortel 20 kg 

Pengupasan 

Blanching 

Uap air 1,76 kg, sisa air 
blanching 1,4 kg 

Wortel 20 kg Wortel 14,91 kg 

Kulit 20 kg 

Wortel 14,91 kg 

Air 2 kg 

Wortel 13,75 kg 
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4. Penghancuran 

 

 

 
5. Penyaringan 

 

 

 

 

 

 

Masuk Berat 
(kg) 

Keluar Berat 
(kg) 

- Wortel 
- Air 

 

14,91 
2 
 

- Wortel 
- Uap air 
- Sisa air 

blanching 

13,75 
1,76 
1,4 

TOTAL 16,91  16,91 

Masuk 
Berat 
(kg) 

Keluar 
Berat 
(kg) 

- Wortel  
- Air 

13,75 
27,50 

- Bubur wortel 
  

41,25 
 

TOTAL 41,25  41,25 

Masuk 
Bera
t (kg) 

Keluar 
Berat 
(kg) 

- Bubur wortel 
 

41,25 
 

- Filtrat wortel 
- Ampas 

wortel  

30,73 
10,52 

TOTAL 41,25  41,25 

Air 27,5 kg 

Penghancuran 
Bubur wortel  

41,25 kg 

Penyaringan 

Wortel  
13,75 kg 

Bubur wortel  
41,25 kg 

Filtrat wortel  
30,73 kg 

Ampas wortel 10,52 kg 
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6. Pencampuran 

 

  

 
7. Pengeringan 

 

 

 
8. Penghancuran 

 

 

 

Masuk Berat 
(kg) 

Keluar Berat 
(kg) 

- Filtrat wortel 
- Maltodekstrin 

30,73 
4,61 

- Larutan 
wortel 

35,34 
 

TOTAL 35,34  35,34 

Masuk Berat (kg) Keluar 
Berat 
(kg) 

- Larutan 
wortel 
 

35,34 
 

- Lapisan 
wortel kering  

- Uap air 

5,79 
 

29,55 

TOTAL 35,34  35,44 

Pencampuran 

Pengeringan 

Penghancuran 

Larutan wortel  
35,34 kg 

Maltodekstrin 4,61 kg 

Filtrat wortel  
30,73 kg 

Uap air 29,55 kg 

Lapisan wortel  
kering 5,79 kg 

Larutan wortel  
35,34 kg 

Lapisan wortel  
kering 5,79 kg 

Sisa endapan keras 0,19 kg 

Serbuk wortel 
 5,67 kg 
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9. Pencampuran  

 

 

 

 
10. Pentabletan  

 

 

 

 

Masuk Berat 
(kg) 

Keluar Berat 
(kg) 

- Lapisan wortel 
kering 

 

5,79 
 

- Serbuk wortel 
- Sisa endapan 

keras 

5,67 
0,19 

TOTAL 5,79  5,79 

Masuk Berat 
(kg) 

Keluar Berat 
(kg) 

- Serbuk wortel 
- Natrium 

bikarbonat 
- Aspartam 
- Asam Sitrat 

5,67 
1,13 

 
0,06 
1,42 

- Serbuk 
effervescent 
wortel 

 
 

8,28 
 
 
 

TOTAL 8,28  8,28 

Serbuk wortel  
5,67 kg 

Pencampuran 

Natrium bikarbonat, aspartam, asam sitrat 
1,13 kg + 0,06 kg + 1,42 kg 

Serbuk effervescent 
wortel 8,28 kg 

Serbuk effervescent 
wortel 8,28 kg 

Pentabletan 
Tablet effervescent 

wortel 8,2775 kg 

Sisa serbuk effervescent 
wortel 0,0025 kg 
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Masuk Berat 
(kg) 

Keluar Berat 
(kg) 

- Serbuk 
effervescent 
wortel 

 
 

8,28 
 
 
 

- Tablet 
effervescent 
wortel 

- Sisa serbuk 
effervescent 
wortel 

8,2775 
 

0,0025 
 

TOTAL 8,28  8,28 
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Lampiran 9. Peta Proses Produksi Tablet Effervescent  
Wortel Skala Ganda 

Nama Obyek  : Tablet Effervescent Wortel  
Dipetakan Oleh  : Aditya Fajar   No. Peta : 1 
Tanggal Pemetaan  : 1 November 2012 

0-1

Wortel Air MaltodekstrinAspartam 
Asam 

Sitrat
Natrium 

Bikarbonat

Penimbangan

Pengupasan

0-4

0-9

0-7

0-5

Pencucian

Penyaringan

Pengahancuran

Blanching

Pemotongan

0-12

0-10

Penghancuran

Pengeringan

Penuangan

Pencampuran

0-15

1-1

0-14

0-13

0-17

0-16

Pentabletan

Pengayakan

0-21
Pencampuran

0-22

Pengemasan

0-8

0-6

0-2

0-30-20 0-19 0-18 0-11
PenakaranPenimbanganPenimbanganPenimbangan

Timbangan

Penimbangan

Timbangan

Dandang, 

Kompor

Bak 

Plastik

Pisau

Pisau

Blender 

juicer

Kain 

Saring

Reaktor

Loyang

Tunnel Dryer

Blender

kering

Ayakan

Alat pentablet 

manual

Sealer 

Timbangan Timbangan Timbangan Gelas 

Ukur
1 orang

2 orang

2 orang

1 orang

2 orang

1 orang

2 orang

2 orang

1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang

1 orang

1 orang

2 orang

2 orang

2 orang

1 orang

2 orang

2 orang

1 orang

5'

15'

3' 3' 3'3'3'3'

15'

40'

70'

20'

3'

3'

15'

0-24

Pengocokan 
Blender 

juicer
2 orang

36'

10'

900'

30'

10'

30'

180'

35'

 

Blender

kering

Aluminium 

foil

0-23

1-2

Pemeriksaan3'
1 orang

Kegiatan Jumlah Waktu (menit)

Jumlah

Operasi

Inspeksi & Operasi

22

2

532

903

25 1435

 

Penyimpanan 1 ─
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Lampiran 10. Diagram Alir Kuantitatif Pembuatan Tablet 
Effervescent Wortel pada Skala Ganda 

Serbuk effervescent wortel 8,28 kg

Kulit wortel 14,91 kg

Bonggol wortel 5,09 kg

2365 tablet effervescent 

yang telah dikemas

Tablet effervescent 8,28 kg : 0,0035 kg = 2365 tablet

Pengayakan 

Penghancuran 

Serbuk wortel 5,67 kg

Serbuk wortel 5,79 kg

Wortel 20 kg

Pengupasan 

Daging wortel 14,91 kg

Pemotongan

Daging wortel 14,91 kg

Larutan wortel 35,34 kg

Daging wortel 13,75 kg

Filtrat wortel 30,73 kg

Daging wortel 14,91 kg

Bubur wortel 41,25 kg

Pencucian 

Blanching

(t=10 menit)

Penghancuran 

Penuangan ke dalam 60 loyang

Pencampuran 

Pengocokan 

Penyaringan 

Wortel kering 5,79 kg

Larutan wortel 35,34 kg

Larutan wortel 35,34 kg

Pengeringan

(t=15 jam T=75°C)

Pencampuran 

Pengemasan 

Pentabletan 

Air 5 kg

Uap air 1,76 kg

Sisa air 1,4 kg
Air 2 kg

Air 27,5 kg

Aspartam 0,06 kg (1%)

Natrium bikarbonat 1,13 kg (20%)

Asam sitrat 1,41 kg (25%)

Maltodekstrin 4,61 kg 

(15%)

Uap air 29,55 kg

Ampas wortel 10,52 kg

Sisa serbuk effervescent 

2,5 g = 0,0025 kg

Sisa endapan 0,19 kg
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Lampiran 11. Hasil Perhitungan Biaya Kebutuhan Bahan  

A. Kebutuhan Bahan Baku 

No Baha 
(Kg) 

Harga 
Satuan (Rp) 

Kebutuhan per 
batch (Kg) 

Biaya/Batch 
(Rp) 

1 Wortel Rp 7.000 20 Rp 140.000 

 
 
B. Kebutuhan Bahan Pembantu 

No Bahan 
(Kg) 

Harga 
Satuan 
(Rp/kg) 

Kebutuhan 
per batch 

(kg) 

Biaya/Batch 
(Rp) 

1 Maltodekstrin  30.000 4,61 138.300 
2 Natrium 

bikarbonat 
20.000 1.13 22.600 

 
3  Asam sitrat 36.000 1,42 51.120 
4 Aspartam 220.000 0,06 13.200 

Total Rp 225.220 

 
 
C. Kebutuhan Bahan Pengemas 

No Bahan Harga Satuan 
(Rp)/100 
lembar 

Kebutuhan 
per batch 

Total Biaya 
per batch 

(Rp) 

1 Aluminium 
Foil 

30.000 395 lembar 118.500 

TOTAL 118.500 
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Total biaya Bahan Baku tiap batch  
a. Kebutuhan Bahan Baku Rp 140.000,00 
b. Kebutuhan Bahan Pembantu Rp 225.220,00 
c. Kebutuhan Bahan Pengemas Rp 118.500,00 

 TOTAL Rp 483.720,00 
 
Jadi, total biaya bahan untuk produksi tablet effervescent wortel 
setiap batch adalah sebesar Rp 483.720,00 dan membutuhkan 
395 lembar aluminium foil. 
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Lampiran 12. Hasil Perhitungan Biaya Kebutuhan Utilitas 

a. Kebutuhan air 

N
o 

Jenis Jumlah 
Air/batch 

(Liter) 

∑ Air/Hari 
(m3) 

Kebutuhan 
per bulan (m3) 

1 Pencucian 5 0,005 0,125 
2 Blanching 2 0,002 0,05 
3 Penghancuran 27,5 0,0275 0,6875 
4 Pencucian 

alat 15 0,015 0,375 

TOTAL 0,0495 1,2375≈1,24 

Biaya/m3 tarif industri   = Rp 12.800 
Biaya langganan   = Rp 35.000 
Biaya pemakaian air (Rp 12.800/m3 x 1,2375) = Rp 15.872 
Biaya pemakaian per bulan =   Rp 15.872 + Rp 35.000 
 = Rp 50.872 
Biaya pemakaian per-batch = Rp 2.034,88 ≈ Rp 2.050 
 
b. Kebutuhan Listrik 

N
o 

Peralatan Daya 
(KWh) 

∑ 
Alat 

Daya 
Total 
(KWh) 

Jam 
/batch 
(KWh) 

Kebutuhan 
/hari 

(KWh) 

1 Blender 
kering 

0,25 2 0,5 1 0,5 

2 Blender 
juicer 

0,35 2 0,7 1,77 1,239 

3 Pengaduk 
reaktor 

0,6 1 0,6 0,25 0,15 

4 Lampu 
produksi 

0,02 3 0,06 24 1,44 

5 Tunnel 
dryer 

0,187+
0,099 

1 0,286 15 4,29 

6 Sealer 0,385 1 0,385 0,67 0,25795 

 TOTAL               7,87695≈7,88 
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Biaya listrik per KWh = Rp 765 
Biaya beban 1.300 VA = Rp 39.780 
Total kebutuhan listrik/bulan =  197 KWh 
Biaya listrik per bulan = Biaya beban listrik + biaya 

pemakaian listrik 
 = Rp 39.780 + (197 x 765) 
 = Rp 190.485,00 
Biaya listrik per batch =  Rp 190.485 / 25 hari 
 = Rp 7.619,4≈ Rp 7.650 
 
c. Kebutuhan Gas LPG 

N
o 

Proses Waktu 
Proses (Jam) 

∑ Alat Kebutuhan per 
batch (kg) 

1 Blanching 0,67 2 0,134 
2 Pengeringan 15 1 11,25 

TOTAL 11,384≈11,39 

1 tabung LPG berisi 12 kg = Rp 75.000 
1 kg LPG  Rp 6.250 
Biaya LPG per batch = (11,39 kg x Rp 6.250) 
 = Rp 71.187,5≈ Rp 71.200 
 
TOTAL BIAYA UTILITAS PRODUKSI TABLET 
EFFERVESCENT SKALA GANDA PER-BATCH 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Kebutuhan Air = Rp 2.050,00 
Kebutuhan  Listrik = Rp 7.650,00 
Kebutuhan LPG = Rp 71.200,00 

 Rp 80.900,00 
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Lampiran 13. Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Proses penyaringan 

Proses penghancuran 

Proses blanching Wortel segar 
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Lampiran 13. Dokumentasi Penelitian (lanjutan) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Proses penuangan ke 
dalam tunnel dryer 

Proses pengadukan 

Hasil pada Skala laboratorium 
dan Skala Ganda 


