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MUHAMAD AMAR NADHIF. 145100601111004. Pengaruh 
Konsentrasi Karagenan dan Rasio Daging Wortel: Air 
Terhadap Sifat Fisikokimia Vegetable Leather Wortel 
(Daucus carota L.). Skripsi. Pembimbing I: Yusuf 
Hendrawan, STP. M.App.Life.Sc.PhD Pembimbing II: Yusuf 
Wibisono S.TP.M.Sc.Ph.D 
  

RINGKASAN 
 

Vegetable Leather adalah makanan yang terbuat dari 
bahan dasar sayur yang dihancurkan menjadi bubur lalu 
dikeringkan baik dengan alat atau sinar matahari. Permasalahan 
utama pembuatan vegetable leather adalah sifat plastisnya 
karena komposisi bahan yang digunakan. Dimana bahan yang 
cukup berpengaruh diantaranya adalah konsentrasi karagenan 
dan rasio sayur:air dari bahan utama. Karagenan merupakan 
bahan hidrokoloid yang membantu pembentukan gel sehingga 
memperbaiki tekstur. Selain itu juga rasio perbandingan antara 
daging buah: air dapat mempengaruhi sifat plastis dan 
fisikokimia  pada vegetable leather yang dibuat. Sehingga  
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
konsentrasi karagenan dan rasio sayur:air  terhadap sifat 
fisikokimia pada vegetable leather serta mengetahui perlakuan 
terbaik. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan 2 faktorial yaitu konsentrasi karagenan dan rasio 
wortel:air. Variasi konsentrasi karagenan yang digunakan 
adalah 2,5%, 3,5%, dan 4,5% sedangakan untuk variasi rasio 
wortel:air adalah 1:1, 3:1, dan 5:2. Analysis of Variance 
(ANOVA) two factor with Replication pada aplikasi Microsoft 
Excel untuk mengetahui tingkat pengaruh pada setiap 
perlakuan. Lalu dari hasil ANOVA dilanjutkan dalam uji DMRT 
5% (Duncan Multiple Range Test). Berdasarkan data hasil 
pemilihan perlakuan terbaik dengan uji Multiple Attribute 
(TOPSIS) diperoleh dari kombinasi proporsi wortel:air 1:1 
dengan penambahan karagenan 4,5% dimana hasil yang 
diperoleh kadar air (11,7%), aktivitas air (0.654), kadar abu 
(2,84%), kuat tarik (2,2 N/mm2), dan persen pemanjangan 7.3% 

 
Kata Kunci: Vegetable Leather, Karagenan, Rasio sayur: air 
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MUHAMAD AMAR NADHIF.145100601111004. Effect of 
Carrageenan Concentration and Ratio of Carrot Meat: Water 
to the Physical and Chemical Properties of Vegetable 
Leather Carrots (Daucus carota L.)Supervisor: Yusuf 
Hendrawan, STP, M.App.Life.Sc, Ph.D and Yusuf Wibisono 
S.TP.M.Sc.Ph.D 
 

SUMMARY 
Vegetable Leather is a type of food made from crushed 
vegetable meat into pulp and then dried well with tools or 
sunlight. The main problems in the manufacture of vegetable 
leather is the nature of plastisnya due to the composition of the 
materials used. Where influential material such as carrageenan 
concentration and ratio of vegetable:water from the main 
ingredient. In the process of making vegetable leather. 
Carrageenan is itself a hidrokoloid material that can help the 
formation of the gel so that it can improve the texture. In 
addition, the ratio of a comparison between the flesh of the fruit: 
water which can affect the properties of the plastis and 
fisikokimia on vegetable leather made. So the goal of this 
research is to know the influence of the concentration of 
carrageenan and ratio of vegetable:water against the nature of 
physicochemical in vegetable leather and figure out the best 
treatment. This study used a Randomized Complete Design with 
2 factorial that is concentration of carrageenan and carrot:ratio 
of water. Variation of the concentration of carrageenan used 
was 2.5%, 3.5%, and 4.5% to variasI while carrot: ratio of water 
is 1:1, 2:1, and 3:1. Analysis of Variance (ANOVA): two-factor 
with Replication in a Microsoft Excel application to find out the 
level of influence on any treatment. Then from the results of the 
ANOVA test DMRT continued in 5%. The selection of the best 
treatment is done with multiple attribute test. Based on the data 
of the best treatment selection with the Multiple Attribute 
(TOPSIS) test obtained from the combination of carrot: 1:1 water 
with carrageenan addition 4.5% where the results obtained 
water content (11.7%), water activity(0.654), levels ash(2.84%), 
tensile strength (2.2 N / mm2), and percent percentage of 7.3% 
Keywords: Vegetable Leather, carrageenan, Ratio vegetable: 
water 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sayuran merupakan suatu bahan pangan yang harus 
dikonsumi dalam tubuh manusia. Biasanya banyak anak-anak 
yang memiliki masalah dalam mengkonsumsi sayuran karena 
rasa dari sayuran tersebut kurang menarik. Pada umumnya ibu 
rumah tangga hanya mengolah sayur dengan cara direbus 
dengan pencampuran bumbu-bumbu dapur dengan hingga air 
mendidih yaitu suhu ±100˚C. Hal tersebut secara langsung akan 
membuat kandungan gizi pada sayuran tersebut rusak. Karena 
permasalahan diatas dibutuhkan penggolahan sayur yang 
dimana dapat meningkatkan keanekaragaman dari suatu produk 
dengan tanpa menghilangkan kandungan gizi yang terdapat 
didalamnya. Tetapi saat ini juga ada yang menjadikan sayur 
menjadi jus wortel, keripik seperti keripik bayam dan juga 
makanan kering lainnya. Salah satunya juga bisa dijadikan 
Vegetable Leather. 

Vegetable Leather merupakan jenis makanan yang terbuat 
dari bahan dasar daging sayur yang dihancurkan menjadi bubur 
lalu dikeringkan baik dengan alat ataupun sinar matahari. 
Pengeringan biasanya dilakukan dengan penjemuran atau 
dengan oven dengan suhu 40˚C-80˚C. Menurut Safitri (2012) 
menyatakan Vegetable Leather adalah makanan yang dapat 
tahan hingga 12 bulan apabila disimpan dengan prosedur yang 
sesuai. Standar yang digunakan pada Vegetable Leather ini 
mengacu pada standar SNI manisan sayur kering, yang dimana 
dijelaskan oleh Nurlaely (2002) Vegetable Leather yang baik 
mempunyai kandungan air 25%, nilai aw kurang dari 0,7, tekstur 
plastis, kenampakan seperti kulit, terlihat mengkilat, dapat 
dikonsumsi secara langsung serta mempunyai warna, aroma 
dan cita rasa khas suatu jenis sayur sebagai bahan baku. Salah 
satu sayuran yang memiliki potensi menjadi vegetable leather 
adalah wortel.  
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Wortel adalah salah satu sayuran yang kaya akan kandungan 
vitamin A, selain itu wortel juga merupakan salah satu sayuran 
yanh paling khas untuk di konsumsi oleh masyarakat dalam 
pembuatan sup. Wortel adalah salah satu tanaman umbi akar 
yang dimana umbi tersebut memiliki kandungan vitamin dan 
mineral yang diperlukan oleh tubuh sehingga sayur ini sangat 
dianjurkan untuk dikonsumi untuk seluruh kalangan masyarakat 
(Asgar dan Musaddad, 2006). Bagian yang dapat dimakan dari 
wortel adalah bagian umbi atau akarnya. Wortel adalah 
tumbuhan biennial (tanaman yang memiliki siklus hidup didua 
musim) dengan siklus hidup 12 - 24 bulan yang mampu 
menyimpan karbohidrat dalam jumlah besar untuk tumbuh pada 
tahun kedua. Batang bunga tumbuh setinggi sekitar 1m, dengan 
bunga berwarna putih. Wortel adalah tumbuhan yang dapat 
ditanam sepanjang tahun. Terutama didaerah pegunungan yang 
memiliki suhu udara dingin dan lembab. Tumbuhan wortel 
membutuhkan sinar matahari dan dapat tumbuh pada semua 
musim. Wortel juga kaya akan kandungan antioksidan, 
teristimewa β–karoten yang dapat larut dalam lemak/minyak. 
Wortel memiliki pigmen orange karena kandungan β karoten 
yang dimilikinya cukup tinggi (Kurnia, 2011). Dimana β-karoten 
ini penting dalam gizi manusia sebagai provitamin A. Selain 
kandungan provitamin A yang tinggi, wortel juga mengandung 
vitamin C dan vitamin B serta mengandung mineral terutama 
kalsium dan fosfor. Selain itu di dalam wortel juga terkandung 
pektin yang baik untuk menurunkan kolesterol darah. Pada 
wortel juga terdapat serat yang tinggi bermanfaat untuk 
mencegah terjadinya konstipasi.  

Pada saat proses pembuatannya, ada beberapa masalah 
dalam pembuatan vegetable leather ini.  Menurut Historiarsih 
(2010), masalah yang sering timbul pada vegetable leather 
adalah sifat plastisitasnya yang kurang baik. Dimana butuh 
penambahan bahan hidrokoloid untuk memperbaiki tekstur dari 
vegetable leather yang dibuat. Salah satunya adalah karagenan 
jenis kappa. Dengan adanya penambahan karagenan sebagai 
pembentuk gel diharapkan dapat memperbaiki plastisitas dari 
vegetable leather. Kappa karagenan dipilih karena jika 
dibanding hidrokolid lainnya yang salah satunya adalah gum 
arab, kappa karagenan memiliki sifat hidrokoloid yang lebih baik 
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dalam mengimobilisasi air serta segi ekonomi relatif lebih 
murah. Kappa karagenan merupakan pembentuk gel terbaik 
dibandingkan iota dan lambda karagenan (Murdinah, 2010). 

Selain penambahan hidrokoloid ada faktor lain yang 
mempengaruhi tekstur dari vegetable leather formulasi atau 
rasio dari komposisi sayur dan air. Pada umumnya leather dari 
sayur atau dari sayur memiliki kadar serat yang cukup tinggi 
sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tekstur akhir pada 
pembuatan leather tersebut. Kandungan air dalam bahan yang 
rendah akan menghasilkan produk yang kering, sedangkan jika 
kandungan air dalam bahan cukup tinggi akan cenderung 
menghasilkan leather yang semi basah. Sama halnya dengan 
jumlah sayur atau sayur yang digunakan, rasio air pun juga 
akan berpengaruh terhadap tekstur pada vegetable leather yang 
akan dibuat. Dari permasalahan yang ada diatas, peneliti 
menjadikan masalah diatas menjadi variasi konsentrasi 
karagenan dengan rasio sayuran dan air sebagai kajian dalam 
suatu penelitian sehingga akan diperoleh pengaruh serta 
komposisi terbaik dalam pembuatan vegetable leather dengan 
variasi rasio jumlah sayuran dan konstentasi karagenan 
terhadap sifat fisikokimia.  
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kombinasi antara proporsi wortel: 
air dan karagenan terhadap karakteristik fisikokimia (kuat 
tarik, elastisitas, kadar air, kadar abu, aktivitas air) pada 
lembaran vegetable leather dari wortel? 

2. Bagaimana kombinasi terbaik antara proporsi wortel: air 
dan karaginan terhadap karakteristik fisikokimia pada 
pembuatan lembaran vegetable leather dari wortel? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh kombinasi antara proporsi wortel: 
air dan karagenan terhadap karakteristik fisikokimia (kuat 
tarik, persen pemanjangan, kadar air, kadar abu, 
aktivitas air) pada lembaran vegetable leather dari 
wortel.. 

2. Mengetahui kombinasi terbaik antara proporsi wortel: air 
dan karagenan terhadap karakteristik fisikokimia pada 
pembuatan lembaran vegetable leather dari wortel. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi tentang pembuatan vegetable 
leather tanaman wortel dengan kompisisi terbaik dengan 
variasi konsentrasi karagenan dan rasio perbandingan 
sayuran dan air. 

2. Meningkatkan nilai tambah pada tanaman wortel serta 
meningkatkan daya simpannya. 

3. Memberikan inovasi baru pada pengolahan pascapanen 
sebagai salah satu upaya diversifikasi produk pangan 
berupa tanaman wortel 

1.5 Hipotesis 

1. Pada penelitian diduga variasi dari rasio jumlah air 
banding jumlah wortel dengan konsentrasi karagenan 
akan berpengaruh pada sifat fisikokimia (kuat 
tarik,persen pemanjangan, kadar air, kadar abu, dan 
aktivitasair).
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BAB II    
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Wortel 

  Wortel merupakan salah satu sayuran yang banyak 
mengandung vitamin A, selain itu wortel juga adalah salah satu 
sayuran yang paling sering di konsumsi oleh masyarakat karena 
wortel merupakan bahan utama dalam pembuatan sup. Menurut 
Cahyono (2002) Wortel adalah “sayuran berwarna oranye 
berbentuk panjang yang kaya akan vitamin A”. Bagian yang 
dapat dimakan dari wortel adalah bagian umbi atau akarnya. 
Wortel adalah tumbuhan biennial (tanaman yang memiliki siklus 
hidup didua musim) dengan siklus hidup 12 - 24 bulan yang 
mampu menyimpan karbohidrat dalam jumlah besar untuk 
tumbuh pada tahun kedua. Batang bunga tumbuh setinggi 
sekitar 1m, dengan bunga berwarna putih. Wortel adalah 
tumbuhan yang dapat ditanam sepanjang tahun. Terutama 
didaerah pegunungan yang memiliki suhu udara dingin dan 
lembab. Tumbuhan wortel membutuhkan sinar matahari dan 
dapat tumbuh pada semua musim. Untuk gambar wortel dapat 
dilihat pada Gambar 2.1 
  

 
 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Wortel (Daucus carota L.) 
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2.1.1 Jenis Wortel 

Bentuk wortel sangat beragam, itu dikarenakan perbedaan 
iklim dan kelembaban tanah di berbagai negara berbeda. 
Cahyono (2002) menbedakan wortel menjadi tiga jenis yaitu: 

a) Jenis Imperator adalah jenis wortel yang memiliki umbi 
akar berukuran panjang dengan ujung meruncing dan 
rasanya kurang manis, dan dapat dijumpai di Amerika 
Serikat dan Belanda. 

b) Jenis Chantenay adalah wortel yang memiliki umbi akar 
berbentuk bulat panjang dan rasanya manis. Wortel jenis 
ini dapat dijumpai di Taiwan, dan Jepang. 

c) Jenis Nantes adalah wortel hasil kombinasi dari jenis 
wortel imperator dan chantenay. Umbi akar wortel 
berwarna khas oranye. Wortel jenis ini lah yang sering 
dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. 
 

2.1.2  Sistematika Tanaman Wortel 
Dalam sistem tumbuh-tumbuhan (taksonomi), tanaman 

wortel diklasifikasikan sebagai berikut (Tjitrosoepomo, 2010) : 
Devisio     : Spermatophyta 
Sub devisio  : Angiospermae 
Kelas           : Dicotyledon 
Ordo           : Umbelliferales 
Family         : Umbelliferae 
Genus            : Daucus 
Species        : Daucus carota L.   

Wortel (Daucus carota L.) termasuk jenis sayuran umbi, 
berbentuk semak (perdu) yang tumbuh tegak dengan ketinggian 
antara 30 – 100 cm atau lebih,  tergantung jenis atau 
varietasnya. Wortel digolongkan sebagai tanaman semusim 
karena hanya berproduksi satu kali dan kemudian mati, berumur 
pendekberkisar antara 70 – 120 hari tergantung varietasnya 
(Cahyono, 2002). Susunan tumbuhan wortel terdiri atas daun, 
tangkai, batang, akar dan bunga, dimana daun wortel bersifat 
majemuk, menyirip ganda dua atau tiga, anak daunnya 
berbentuk garis ,setiap tanaman memilik 5–7 tangkai daun yang 
berukuran panjang. Batang berbentuk bulat, pendek, berwarna 
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hijau tua, tidak bercabang, tetapi ditumbuhi oleh tangkai–tangkai 
daun yang berukuran panjang. Akar terdiri atas akar tunggang 
dan serabut, dalam pertumbuhanya akar tunggang akan 
mengalami perubahan bentuk dan fungsi menjadi tempat 
penyimpanan cadangan makanan yang sering disebut umbi 
wortel sedangkan akar serabut tumbuh pada akar tunggang 
yang telah membesar dan berwarna kekuningan atau  putih 
gading. Bunga tanaman wortel tumbuh pada ujung tanaman, 
berbentuk payung berganda dan berwarna putih, bertangkai 
pendek dan tebal.  

2.1.3  Kandungan Gizi pada Wortel 

Wortel memiliki kandungan gizi yang diperlukan oleh 
tubuh terutama vitamin dan mineral sehingga sayuran ini baik 
sekali dan sangat dianjurkan untuk dikonsumsi dalam menu 
sehari-hari guna mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral 
yang esensial bagi tubuh. Selain itu, wortel memiliki pigmen 
orange karena kandungan β karoten yang dimilikinya cukup 
tinggi (Kurnia, 2011). Wortel juga kaya akan kandungan 
antioksidan, teristimewa β–karoten yang dapat larut dalam 
lemak/minyak. Kemampun karoten sebagai antioksidan 
terutama didasarkan pada sifatnya sebagai pemunah oksigen 
singlet. Perbedaan kandungan karoten juga dipengaruhi oleh 
suhu, kematangan tanaman, dan oleh kultivar. Kandungan 
karoten pada kultivar wortel yang paling banyak ditanam 

berkisar dari 60 hingga lebih dari 120 g/g bobot segar. Selain 
itu pembentukan karoten optimum pada suhu 16-250C, dan 
lebih rendah pada suhu di bawah atau di atas kisaran tersebut. 
Pembentukan pigmen terjadi setelah pertumbuhan umbi, 
sehingga umbi muda berwarna pucat. Untuk data kandungan 
gizi wortel per 100 gram bahan dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
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Wortel terkenal dengan kandungan vitamin A. Selain itu 
juga masih banyak kandungan lain seperti mineral kalsium (Ca), 
fosfor (P), dan kalium (K). Wortel juga tanaman dengan kadar 
serat yang tinggi sehingga baik untuk tubuh manusia. Menurut 
Novary (1997) terdapat ± 42 kalori yang ada dalam setiap 100 
gram wortel. Wortel segar banyak mengandung berbagai 
komponen seperti air, protein, karbohidrat, lemak, serat, abu, 
nutrisi anti kanker, gula alamiah, pectin, glutanion, mineral dan 
vitamin yang salah satunya beta karoten. 

2.2  Vegetable Leather 
Menurut Delden (2011), vegetable leather adalah produk 

olahan sayur yang telah dikeringkan, mempunyai tekstur kenyal 
dan flavorful. Vegetable Leather adalah salah satu makanan 
yang berasal dari olahan sayur atau sayur yang dihancurkan 
menjadi bubur dan keringkan. Produk ini tidak berasal dari sisa 
sayur tersebut, tapi dari daging sayur/sayur itu sendiri. 
Vegetable Leather ini memiliki banyak keuntungan dimana daya 
tahan simpan yang tinggi, mudah diproduksi, dan nutrisi yang 

Zat Gizi Jumlah 

Air 88,29 g 
Energi 44 kkal 
Lemak 0,24 g 

Karbohidrat 9,58 g 
Serat 2,8 g 

Kalium 320 mg 
Fosfor 35 mg 

Natrium 69 mg 
Kalsium 33 mg 

Magnesium 12 mg 
Vitamin C 5,9 mg 
Vitamin A 16706 IU 

Vitamin B6 0,138 mg 
Niasin 0,983 mg 

Asam Folat 19 mg 

Tabel 2.1 Kandungan Gizi Wortel per 100 gram bahan 
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terkandung pada umumnya tidak banyak berubah. Selain itu 
juga, biaya produksi beserta penanganan dan penyimpanannya 
cenderung lebih murah karena masih bisa menggunakan alat-
alat yang bisa dijangkau (Enie dan Namie, 1992).  

Vegetable leather adalah salah satu makanan sejenis 
snack yang terbuat dari sayur-sayuran, berbentuk lembaran 
tipis, memiliki konsistensi dan rasa yang khas tergantung dari 
jenis sayur yang digunakan, dan merupakan salah satu jenis 
produk sayur-sayuran kering selain manisan (Safitri, 2012). 
Vegetable leather dapat langsung dikonsumsi kapan dan di 
mana saja sebagai camilan, atau sebagai campuran jus sayur, 
minuman penyegar, penghias makanan, pengisi pai, topping, 
dan banyak manfaat lainnya.. Vegetable leather merupakan 
makanan sehat yang berbahan alami dan kaya vitamin, dan 
dapat dijadikan alternatif pangan olahan yang dibuat dari sayur-
sayuran, sayuran maupun produk bunga. Diberi nama “kulit 
(leather)” dari kenyataannya bahwa pada saat bubur sayur 
dikeringkan, ternyata mengkilap dan memiliki tekstur kulit. 
Vegetable leather mempunyai keuntungan tertentu yaitu masa 
simpan yang cukup lama, mudah diproduksi, dan nutrisi yang 
terkandung di dalamnya tidak banyak berubah. 

 Pada umumnya vegetable leather makanan dengan 
karakteristik seperti ketebalan 2-3 mm, kadar air 10-25%, yang 
memiliki rasa dan juga warna yang khas. Umumnya pembuatan 
fruit vegetable leather ini dibuat dengan sayur yang memiliki 
kandungan serat yang tinggi. Kebanyakan orang membuat 
leather dari buah seperti mangga, semangka, nanas dan buah 
kaya serat lainnya karena lebih bervariasi dibandingkan dengan 
sayuran yang kaya serat. Menurut Raab dan Ohler (2000), fruit 
vegetable leather adalah manisan kering yang dapat dijadikan 
olahan komersi dimana dengan pembuatan yang relatif mudah 
sehingga dapat dikomersilkan dalam skala industri. Vegetable 
leather juga bisa diaplikasikan pada sayuran berserat ataupun 
campuran dari sayur atau buah (Raab dan Ohler, 2000).  
Berdasarkan penelitian yang ada standarisasi dari vegetable 
leather ini mengacu pada manisan buah kering yang dapat 
dilihat pada Tabel 2.2 
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Uraian Persayaratan 

Keadaan (Kenampakan, bau, rasa dan jamur) Normal, tidak berjamur 
Kadar air Maks. 25% (b/b) 
Jumlah gula (Dihitung sukrosa) Min. 40% 
Pemanis buatan Tidak ada 
Zat warna Tidak diizinkan 
Benda asing (daun, tangkai, dan lain-lain) Tidak ada 
Bahan pengawet (Dihitung SO2) Maks 50 mg/kg 
Cemaran Logam: 

- Tembaga (Cu) 
- Timbal (Pb) 
- Seng (Zn) 
- Timah (Sn) 

 
Maks. 50 mg/kg 
Maks. 2,5 mg/kg 
Maks. 40 mg/kg 
Maks. 150 mg/kg 

Arsen Maks. 1,0 mg/kg 
Pemeriksaan Mikrobiologi 

- Golongan bentuk coli 
- Bakteri Eschericchiacoli 

 
Tidak ada 
Tidak ada 

 

 

2.2.1  Kadar Air dan Aktivitas Air 
Penentuan kadar air pada prinsipnya digunakan untuk 

menguapkan air yang ada dalam bahan pangan dengan cara 
pemanasan. Kemudian dilakukan penimbangan bahan hingga 
konstan, yang menandakan air dalam bahan telah diuapkan 
(Sudarmaji, 1997). Menurut Fardiaz (1989), pembentukan gel 
adalah suatu fenomena penggabungan atau pengikatan silang 
rantai – rantai polimer sehingga terbentuk suatu jala tiga 
dimensi bersambungan. Selanjutnya jala ini menangkap atau 
mengimobilisasikan air di dalamnya dan membentuk struktur 
yang kuat dan kaku. Salah satu sifat karagenan ialah mampu 
mengimobilisasikan air. Sehingga dengan semakin tinggi 
konsentrasi karagenan yang ditambahkan pada vegetable 
leather wortel menyebabkan jumlah air bebas dan air 
teradsorbsi yang ada dalam bahan semakin menurun. (Sidi, 
dkk., 2014). Selain kadar air juga ada juga yang disebut aktivitas 
air (aw).  

Tabel 2.2 Syarat Mutu Manisan Kering 

Keterangan: (*) Produk yang dikalengkan 

Sumber: DSN – SNI No. 1718. 1996 
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Tabel 2.3 Nilai Aktivitas Air Pertumbuhan Mikroba 

Aktivitas air sering disebut juga sebagai air bebas. Air 
bebas berada dalam ruang antar sel, intergranular, pori-pori 
bahan atau bahkan pada permukaan bahan. Disebut aktivitas 
air karena air bebas mampu membantu aktivitas pertumbuhan 
mikroba dan aktivitas reaksi-reaksi kimia pada bahan pangan. 
Berikut adalah tabel pertumbuhan mikroba Tabel 2.3 
 

  

Di dalam air bebas terlarut beberapa nutrien yang 
dimanfaatkan mikroba untuk tumbuh dan berkembang selain itu 
juga memungkinkan untuk berlangsungnya suatu proses reaksi 
kimia (Legowo dkk, 2004). Verawaty (2008) menyatakan bahwa 
peristiwa sineresis merupakan masalah yang umum terjadi pada 
beberapa jenis hidrokoloid yang diaplikasikan dalam produk 
pangan. Sineresis adalah peristiwa keluarnya air dari dalam gel. 
Saat terjadi proses pembentukan gel, ikatan – ikatan silang 
membentuk bangunan tiga dimensi yang kontinyu sehingga 
molekul pelarut akan terjebak di dalamnya. Kemudian terjadi 
imobilisasi molekul pelarut dan terbentuk struktur yang kaku dan 
tegar yang tahan terhadap gaya maupun tekanan tertentu. 
Imeson (2010) menyatakan bahwa diantara ketiga jenis 
karagenan, kappa, iota, dan lambda, hanya kappa karagenan 
yang akan mengalami sineresis jika berada dalam bentuk gel. 
Menurut Legowo dkk (2004) menyatakan kandungan air 
memiliki hubungan yang cukup signifikan dengan aktivitas air 

Mikroba Aktivitas Air (Aw) 

Bakteri 0.9 

Ragi 0.88 

Kapang 0.8 

Bakteri Halofilik 0.75 

Bakteri Xerofilik 0.65 

Ragi Osmofilik 0.61 
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dimana semakin tinggi nilai aktivitas water (aw) dari suatu 
bahan, makan semakin tinggi pula kandungan kadar air yang 
didapatkan. Hanya saja nilai kadar air berbentuk 0-100% 
sedangkan aktivitas air diwakili dengan nilai 0-1,0.  

2.2.2 Kadar Abu 
Pengabuan dilakukan dengan metode kering menurut 

Sudarmaji (1997) dengan lama pengabuan 4 jam pada suhu 
600C dengan tanur hingga didapatkan abu sempurna (sampel 
berwarna putih). Semakin tinggi konsentrasi karagenan yang 
ditambahkan pada vegetable leather wortel maka kadar abu 
yang dihasilkan semakin meningkat. (Sidi, dkk., 2014). 
Peningkatan kadar abu pada vegetable leather wortel 
disebabkan oleh kandungan kadar abu yang terdapat pada 
kappa karagenan. Kandungan mineral pada 
Kappaphycusalvarezii menurut Santoso et al., (2004) terdiri dari 
Mg dengan nilai 2,9 mg/g, Ca 2,8 mg/g, K 87,1 mg/g, Na 11,9 
mg/g. 

2.2.3  Kuat Tarik 
Kekuatan tarik merupakan tarikan maksimal yang dapat 

dicapai sebelum produk tersebut putus atau sobek. Nilai kuat 
tarik menunjukkan besarnya gaya yang diperlukan untuk 
mencapai tarikan maksimal pada setiap satuan luas produk 
(Krochta et al., 2002). Semakin tinggi konsentrasi karagenan 
yang ditambahkan, maka gaya yang dibutuhkan suatu produk 
untuk sobek atau putus semakin tinggi (Sidi, dkk., 2014). Kuat 
tarik berhubungan dengan tekstur vegetable leather yang 
plastis. Tekstur plastis bisa terbentuk dengan karagenan 
sebagai gelling agent. Kappa karagenan merupakan fraksi yang 
mampu membentuk gel dalam air dan bersifat reversible. 
Proses pemanasan akan mengakibatkan polimer karagenan 
dalam larutan menjadi random coil (acak) jika diturunkan, 
terbentuk polimer struktur double helix (pilinan ganda) dan 
apabila penurunan suhu terus dilanjutkan polimer-polimer ini 
akan terikat silang semakin kuat dalam pembentukan gel 
(Glicksman, 1983). 
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2.2.4 Persen Pemanjangan 
 Persen pemanjangan adalah sifat mekanik yang 

erat hubungannya dengan sifat fisik edible film. Kaitan antara 
edible film dengan vegetable leather adalah persamaan 
karateristik dan fungsinya sebagai pelindung / pembungkus 
makanan. Persen pemanjangan merupakan representasi 
kuantitatif kemampuan leather untuk meregang yaitu 
didefinisikan sebagai fraksi perubahan panjang bahan sebagai 
efek dari deformasi (Alyanak, 2004). Persen pemanjangan 
sangat penting untuk diketahui, karena dapat membantu 
mengetahui tingkat plastis edible film. Pada edible film, semakin 
tinggi nilai persen pemanjangan maka akan semakin plastis, 
sebaliknya semakin rendah akan bersifat rapuh (Theresia, 
2003). 

2.3 Karagenan 
Karagenan adalah aditif makanan alami yang sering  

digunakan dalam berbagai macam industri, terutama  industri 
makanan dan  kosmetik (Oviantari dan Parwata, 2007).  
Karagenan larut dalam air tetapi tidak benar-benar larut dalam 
pelarut lain dan umumnya membutuhkan proses pemanasan 
antara 50˚C sampai 80˚C untuk membuatnya benar-benar larut 
(Cahyadi, 2008).  Karagenan adalah polisakarida  yang  
diekstraksi dari rumput laut merah, biasanya  Chondrus crispus, 
Eucheuma cottonii,  dan Eucheuma spinosum.  Rumput  laut 
tersebut diekstraksi menggunakan air panas atau pelarut alkali 
pada suhu tinggi. Tanaman yang termasuk dalam kelompok 
rumput laut merah mengandung beberapa jenis gum di dalam 
tubuhnya.  Dalam dinding  selnya  ada  selulosa  dan 
fotosintesis produk seperti karagenan, agar, furcellaran. Setelah 
dicampur dengan air, mereka akan membentuk ikatan hidrogen 
(Dewi,2012) dan  memberikan  efek penebalan  karena  ikatan 
hidrogen dengan air dan gesekan antarmolekul.  Ada  tiga  jenis 
karaginan berdasarkan tingkat sulfatnya;  kappa-karagenan, 
iota-karagenan, dan lambda-karagenan.  Perbedaan di antara  
ketiganya  adalah posisi dan jumlah kelompok ester  sulfat 
dengan jembatan anhidrogalaktosa,  dan pada tingkat muatan 
negatif dan kelarutan dalam air.  Kappa-karagenan sensitif 
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terhadap  ion kalium dan terdiri dari unit  galaktosa  4-sulfat 
yang  mengikat (1,3) dan 3,6-anhydro-D-galaktosa mengikat 
(1,4). Iota-karagenan terdiri dari primer monomer 1,3- galaktosa-
4-sulfat dan 3,6-anhydro-D-galaktosa-2-sulfat mengikat (1,4). 
Lambda- karagenan terdiri dari 1,4-galaktosa-2,6-disulfate dan 
1,3-galaktosa-2-sulfat (Harlan,2012). Struktur kimia untuk 
karagenan (kappa, iota, dan lambda) ditunjukkan pada Gambar 
2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Berbagai jenis karagenan memiliki sifat karakteristik 

yang dalam berbagai hal yang diantaranya stabilitas nilai pH, 
kelarutan, viskositas dan pembentukan gel karena perbedaan 
struktur (Harlan, 2012). Kelarutan karagenan di beberapa media 
ditunjukkan pada Tabel 2.4. 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Sturktur Kimia Karagenan 
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Karakteristik Kappa Iota Lambda 

Air Panas Larut > 600C Larut >600C Larut  

Air Dingin Larut di Na Larut diNA+ Larut Garam 

Susu Panas Larut  Larut Larut  

Susu Dingin Kental Kental Lebih Kental 

Larutan Gula Larut Panas Sulit Larut Larut Panas 

Larutan Garam Tidak Larut Tidak Larut Larut Panas 

Larutan Organik Tidak Larut Tidak Larut Tidak Larut 

 

Jenis karagenan yang sering digunakan dalam industri 
makanan adalah kappa karagenan. Dalam industri farmasi, 
karagenan digunakan sebagai agen suspensi, emulsifier dan 
stabilizer dalam pembuatan pasta gigi, obat-obatan, minyak 
mineral, dll. Dalam industri tekstil, digunakan dalam cat dan 
pengolahan keramik. Di Indonesia, industri pasta gigi adalah 
industri terbesar yang menggunakan karagenan dalam 
produknya (Pritanova, 2013).  Penggunaan karagenan dalam 
produksi pangan dibagi menjadi dua kategori; produk berbasis 
air dan produk berbasis susu. Beberapa penggunaan karagenan 
dalam produk berbasis air ditunjukkan pada Tabel 2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2.4 Sifat Karagenan 

Sumber: (Syamsuar, 2006) 
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Bentuk kappa dan Iota karagenan secara termal adalah 
gel encer yang reversibel, yang membentuk gel ketika 
didinginkan dan kembali ke larutan ketika dipanaskan lagi. 
Dalam larutan air, karagenan terlihat dalam larutan sebagai 
kumparan acak. Pendinginan lebih lanjut mengarah ke agregasi 
dari titik persimpangan ini dan membentuk struktur gel 
(Pritanova, 2013). Proses mekanisme k-karagenan menjadi gel 
ditunjukkan pada Gambar 2.3 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

Produk Fungsi Tipe Konsentrasi 

Jelly dessert 
jam 

Agen gel Kappa-Iota 0,5-1 

Fish gel Agen gel Kappa 0,5-1 
Syrup Agen 

Penyangga 
Kappa-
Lambhda 

0,3-0,5 

Fruits Analog Agen gel, 
tekstur, 
penstabil 

Kappa 0,5-0,1 

Salad 
dressing 

Pengemulsi Iota 0,4-0,6 

Imitated Milk 
Whitening 
Imitated 
Coffee 

Penstabil 
 
Pengemulsi 

Iota-
Lambhda 
 
Lambhda 

0,03-0,06 
 
0,1-0,2 

Tabel 2.5 Penggunaan Karagenan 

Sumber: (Syamsuar, 2006) 

Gambar 2.3 Mekanisme k-karagenan menjadi gel 
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2.4 Gula (Sukrosa)  

Selain sebagai bahan pemanis, gula juga merupakan 
pengawet. Kandungan air pada bahan yang diawetkan ditarik 
dari sel buah sehingga mikroba menjadi tidak cocok lagi tumbuh 
disana. Gula banyak digunakan untuk mengawetkan bahan 
makanan yang berasal dari buah-buahan. Bentuk produk olahan 
yang menggunakan gula sebagai pengawet antara lain sari 
buah, jam, jelly, marmalade, sirup, manisan basah, manisan 
kering dan sebagainya. Fungsi gula dalam produk , dalam hal ini 
vegetable leather, bukanlah rasa manis saja meskipun sifat ini 
penting. Jadi gula bersifat menyempurnakan pada rasa asam 
dan cita rasa lainnya. Daya larut yang tinggi dari gula, ternyata 
memiliki kemampuan mengurangi keseimbangan kelembaban 
relatif (ERH) dan bersifat mengikat air, sehingga gula dipakai 
dalam pengawetan pangan (Buckle et al., 1987).  

Penambahan gula dengan konsentrasi tinggi dapat 
menyerap dan mengikat air sehingga mikroba tidak bebas 
menggunakan air untuk tumbuh dan berkembang pada produk. 
Mikroba yang paling mengkontaminasi selai adalah kapang dan 
kamir. Larutan gula yang pekat dapat menyebabkan tekanan 
osmotik pada sel jasad renik. Air dari dalam sel terserap keluar 
sehingga kekurangan air dan mengakibatkan jasad renik mati 
(Astawan,2009).Gula adalah suatu karbohidrat sederhana yang 
menjadi sumber energi dan komoditi perdagangan utama. Gula 
paling banyak diperdagangkan dalam bentuk kristal sukrosa 
padat. Gula digunakan untuk mengubah rasa menjadi manis 
dan keadaan makanan atau minuman. Komposisi kimia gula 
putih disajikan pada Tabel 2.6  
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Tabel 2.6 Komposisi kimia gula putih dalam 100 g bahan 

Komponen Jumlah 

Kalori (kkal) 364 

Karbohidrat (g) 94 

Kalsium (mg) 5 

Posfor (mg) 1 

Besi (mg) 0,1 

Sumber : Gayo (1987) 

 
 Gula (sukrosa) tersusun atas residu unit alfa-D-

glukopironosa yang mengikat residu unit alfa-D-fruktofuronosa. 
Ikatan glikosida terjadi antara atom C1 dari residu unit alfa-D-
glukopironosa dan C2 dari residu unit alfa-D-fruktofuronosa 
mengakibatkan sukrosa tidak dapat digolongkan menjadi gula 
pereduksi (Sumardjo, 2009). Struktur kimia dari sukrosa dapat 
dilihat pada Gambar 2.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.4 Struktur Sukrosa (Bender, 2003).  
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2.5 Proses Pembuatan Vegetable Leather  
Secara umum, leather  adalah olahan sejenis manisan 

yang dapat dijadikan sebagai pangan komersial skala industri 
yang dibuat dengan cara menghancurkan buah menjadi puree 
dan mengeringkannya pada lama dan suhu tertentu. Proses 
pembuatan leather berbeda-beda tergantung jenis bahan baku 
yang digunakan (Megawati, 1995). Tahapan dalam pembuatan 
leather umumnya sebagai berikut :  

2.5.1  Sortasi  
Sortasi dilakukan sebelum bahan baku diolah menjadi 

produk. Tahap ini memilih dan memisahkan bahan baku yang 
baik dari bahan baku yang kualitasnya sudah menurun. Tujuan 
dari tahapan ini adalah untuk mendapatkan bahan baku dengan 
kenampakan yang baik dan keseragaman produk sehingga 
diperoleh mutu dan citarasa yang baik (Fellows, 1990). 

2.5.2 Pencucian  
  yang akan diolah harus terlebih dahulu dilakukan 

pencucian. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang 
menempel, residu fungisida atau insektisida dan memperoleh 
kenampakan buah yang baik. Pencucian dapat dilakukan 
dengan menggunakan air atau dengan sikat. Pencucian 
dilakukan untuk menjaga proses dan mutu hingga menjadi 
produk akhir tetap baik (Balwati, et al., 2004) 

2.5.3 Pemotongan  
Pemotongan bahan baku bertujuan untuk memperkecil 

ukuran bahan baku leather sehingga mempermudah proses 
selanjutnya. Pemotongan juga dilakukan untuk menghilangkan 
bagian yang tidak dikehendaki dalam proses. Pemotongan 
dilakukan dengan menggunakan pisau stainless steel agar tidak 
terjadi reaksi antara bahan dan pisau yang dapat menimbulkan 
warna kehitaman pada buah (Fachruddin, 2008).  

2.5.4 Penghancuran   
Daging buah yang telah dipotong dimasukkan ke dalam 

blender dan ditambahkan air sesuai dengan perbandingan yang 
ditentukan. Penambahan air bertujuan untuk mengekstrak 
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bahan dan mempermudah proses penghancuran. Proses 
penghancuran ini dilakukan sampai daging buah dan air menjadi 
puree buah yang halus dan merata. Puree buah yang tidak 
halus akan berpengaruh terhadap tekstur leather yang 
dihasilkan (Kumalaningsih dan Suprayogi, 2006).  

2.5.5 Pencampuran dan Pemasakan  
Puree buah yang telah terbentuk ditambahkan dengan 

bahan tambahan seperti zat penstabil, gula dan asam sitrat (jika 
diperlukan). Semua bahan dicampur lalu dimasak dengan suhu 
70-90ºC selama 2 menit. Tujuan dari pemasakan ini adalah 
untuk mematangkan produk sehingga dapat dikonsumsi dan 
untuk menonaktifkan mikroorganisme yang dapat 
mengakibatkan kerusakan pada kondusi penyimpanan normal 
(Buckle et al., 2009).  

2.5.6 Pengeringan  
Pembuatan vegetable leather dilakukan dengan cara 

pengeringan. Proses pengeringan pada dasarnya adalah proses 
pengurangan kadar air bahan hingga mencapai konsentrasi 
tertentu. Pengeringan bertujuan untuk menjaga bahan dan 
produk dari kerusakan mikrobiologis, enzimatis dan kimiawi. 
Dengan demikian, pengeringan dapat memberikan efek 
mengawetkan bahan pangan. Pengeringan menyebabkan 
bahan menjadi padat dan kering sehingga volum bahan menjadi 
lebih ringan, ringkas, hemat ruang selama pengemasan hingga 
penyimpanan (Anna et al., 1992) 

Proses pengeringan termasuk dalam teknologi 
pengawetan pangan dengan cara menurunkan kadar air bahan 
hingga kondisi tertentu sehingga tidak memberikan kesempatan 
hidupnya mikroorganisme (Susanto dan Saneto, 1994). 
Pengeringan yang dilakukan pada tahap pembuatan leather 
bertujuan untuk menurunkan kadar air dan diharapkan dapat 
mengawetkan karakteristik mutu bahan seperti rasa dan nilai 
gizi. Menurut Anna et al (1992), tujuan utama pengeringan 
adalah mengurangi kadar air bahan atau produk hingga batas 
tertentu dimana pertumbuhan mikroorganisme dan kegiatan 
enzim yang menyebabkan pembusukan akan terhambat atau 
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terhenti sehingga bahan yang dikeringkan waktu simpanya lebih 
lama.  

Menurut Kordylas (1991), bubur buah dalam pembuatan 
leather  dikeringkan dalam baki atau loyang pada alat pengering 
seperti cabinet dryer atau oven dengan suhu dan lama waktu 
tertentu (tergantung jenis bahan baku). Namun, jika fasilitas 
tersebut tidak tersedia, bubur buah yang telah dituang ke dalam 
loyang dapat dikeringkan pada suhu ruang terbuka selama 1-2 
minggu. Proses pengeringan dapat diakhiri sampai bagian 
tengah leather tidak terasa lengket , terlihat mengkilat, 
kenampakan seperti kulit , plastis dan dapat digulung.  

Jika dilakukan secara tepat, pengeringan dapat 
mengawetkan rasa, meningkatkan flavor dan melindungi nilai 
nutrisi. Jika suhu terlalu rendah atau kelembapan relatif  tinggi, 
pengeringan akan membutuhkan wakti yang lama dan akan 
berpengaruh ke mutu produk. Di sisi lain, jika pengeringan 
dengan suhu yang terlalu tinggi dan kelembapan relatif terlalu 
rendah, maka akan terjadi case hardening (Kordylas, 1991). 
Case hardening adalah suatu keadaan dimana bagian 
permukaan produk kering sedangkan bagian dalamnya masih 
basah. Hal ini terjadi karena apabila penguapan air pada 
permukaan bahan jauh lebih cepat dari pada fusi air dari bagian 
luar ke dalam, maka lapisan permukaan akan keras dan kenyal 
sehingga uap air bagian dalam tidak dapat menembusnya walau 
pengeringan dilanjutkan ( Susanto dan Saneto, 1994).  

2.5.7 Pemotongan dan Pengemasan 
Setelah proses pengeringan, selanjutnya vegetable 

leather dipotong bentuk lembaran dengan ukuran yang telah 
ditentukan. Proses berikutnya adalah pengemasan vegetable 
leather . Proses pengemasan membatasi antara produk pangan 
dan lingkungan di sekeliling yang dapat menyebabkan 
kerusakan. Pengemasan yang baik dapat mencegah 
kontaminasi mikroorganisme dari luar dan menghindari 
kerusakan fisik maupun kimia (Buckle et al., 2009).  

 



22 
 

BAB III    
METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian leather wortel ini dilaksanakan di Laboratorium 
Kimia Dasar, Laboratorium Sentral Ilmu Hayati dan 
Laboratorium Daya Mesin Pertanian, Jurusan Keteknikan 
Pertanian, Program Studi Teknologi Bioproses, Fakultas 
Teknologi Pertanian, Universitas Brawiijaya Malang. Penelitian 
ini dilaksanakan mulai bulan Februari 2018 sampai April 2018. 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan untuk penelitian ini dibedakan menjadi 
alat pembuatan leather wortel dan alat untuk analisa. Alat yang 
digunakan dalam pembuatan leather wortel adalah baskom, 
pisau, loyang , pengaduk kayu, sendok plastik, blender, 
timbangan (scaleman S-95), kompor gas (cosmos), oven 

(Binder Red Line)  , aw meter, tanur, mistar, tensile strength, 

thermometer, kompor listrik (Rinnai) dan glass ware merk Pyrex 
(gelas beaker dan gelas ukur).  

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan untuk penelitian ini dibedakan 
menjadi bahan pembuatan leather wortel dan bahan analisa. 
Bahan utama untuk penelitian ini adalah wortel Daucus 
carota L.  yang diperoleh dari desa Ngabab, Kecamatan 
Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Bahan tambahan yang 
dibutuhkan untuk proses pembuatan leather wortel antara lain 
gula (Ratu Swalayan) dan karagenan (Toko Kimia Makmur).  
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3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial  dengan 2 faktor. 
Faktor I adalah penambahan karagenan yang terdiri atas 3 
level (2,5 %; 3,5 %; 4,5 % dari total puree buah) . Faktor II 
adalah proporsi wortel:air dengan 3 level (1:1, 2:1, dan 3:1). 
Terdapat 9 kombinasi perlakuan dengan 3 kali ulangan 
sehinggga diperoleh 27 satuan percobaan. Untuk formulasi 
rancangan percobaan dapat diihat pada Tabel 3.1 

Faktor I : Konsentrasi Karagenan (K)* yaitu :  
K1 : 2,5 % dari total puree buah (b/b) 
K2 : 3,5 % dari total puree  buah (b/b) 
K3 : 4,5 % dari total puree buah (b/b) 

Faktor II : Proporsi Daging buah wortel:Air yaitu : 
P1 : 1:1 (b/v) 
P2 : 2:1 (b/v)  
P3 : 3:1 (b/v) 

Kombinasi dari 2 faktor tersebut adalah sebagai berikut, 
Tabel 3.1 Kombinasi 2 Faktor (Konsentrasi Karagenan dan 

Proporsi Sayur:Air)  

 
Dari Tabel 3.1 diperoleh perlakuan sebagai berikut : 

P1K1: Wortel:air 1:1 penambahan karagenan 2,5% dari total 
puree buah  

P1K2: Wortel:air 1:1 penambahan karagenan 3,5% dari total 
puree buah  

P1K3: Wortel:air 1:1 penambahan karagenan 4,5% dari total 
puree buah 

P2K1: Wortel:air 2:1 penambahan karagenan 2,5 % dari total 
puree buah  

Proporsi Buah:Air (P) 
Konsentrasi Karagenan (K) 

K1 K2 K3 

P1 P1K1 P1K2 P1K3 

P2 P2K1 P2K2 P2K3 

P3 P3K1 P3K2 P3K3 
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P2K2: Wortel:air 2:1 penambahan karagenan 3,5% dari total 
puree buah 

P2K3: Wortel:air 2:1 penambahan karagenan 4,5% dari total 
puree buah 

P3K1: Wortel:air 3:1 penambahan karagenan 2,5 % dari total 
puree buah  

P3K2: Wortel:air 3:1 penambahan karagenan 3,5% dari total 
puree buah 

P3K3: Wortel:air 3:1 penambahan karagenan 4,5% dari total 
puree buah 

 
3.4. Pelaksanaan Penelitian 

Pada penelitian utama, proses pembuatan leather wortel 
pada penelitian ini  terdiri dari beberapa tahap, yaitu  (Diagram 
alir proses pembuatan leather wortel dapat dilihat pada Gambar 
3.1 dan Gambar 3.2) :  

 
1. Sortasi dan Persiapan bahan  

Pada tahap awal, wortel disortasi berdasarkan kualitas 
secara visual dari ukuran dan warna buah, lalu kulit tepi buah 
wortel dikupas. Persiapan bahan bertujuan untuk menimbang 
bahan bahan baku dan tambahan seperti gula, karagenan dan 
air sesuai dengan formulasi yang telah ditentukan. 

2. Pencucian  

Pencucian dilakukan untuk buah wortel dengan air mengalir 
untuk menghilangkan kotoran yang ada. 

3. Blanching  

Proses ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya 
browning, menginaktivasi enzim dalam bahan sehingga 
perubahan-perubahan selama pengolahan dan penyimpanan 
akibat aktivitas enzim dapat dihindari. Blanching dilakukan pada 
suhu 80ºC selama 2 menit dengan metode steam blanching.  
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4. Pembuatan Puree Wortel  

Untuk memudahkan dalam proses pembuatan puree buah 
wortel. Wortel dipotong kecil-kecil untuk memperbesar luas 
permukaan kontak dengan air dan mill pada blender  sehingga 
buah dan air akan tercampur dengan baik menjadi puree. 
Setelah itu, potongan buah, air (dengan proporsi yang telah 
ditentukan) dijadikan puree dengan blender selama ±2 menit 
kecepatan 2500 rpm. Setelah itu puree ditimbang sesuai 
proporsi yang diinginkan. 

5. Pencampuran  

Sebanyak 35 %sukrosa (dari total puree yaitu 150 g) ) 
dicampur  puree  wortel. Setelah itu ditambahkan karagenan 
(2,5 %;3,5%;4,5% dari total puree buah) ke dalam campuran 
puree. 

6. Pemasakan  

Pemasakan dilakukan hingga  suhu puree ±80 ºC selama 2 
menit dengan tujuan semua bahan dapat menyatu dengan baik.  

7. Pencetakan  

Bahan yang telah dimasak kemudian dituang ke dalam 
loyang.  

8. Pendinginan  

Adonan leather wortel yang telah dicetak dalam loyang 
didinginkan pada suhu ruang selama ±10 menit. 

9. Pengeringan  

Proses pengeringan dilakukan dengan oven  suhu 60 ºC 
selama ± 7 jam. Hal ini digunakan untuk mengurangi kadar air 
dalam produk. Setelah kering, leather wortel dipotong dengan 
ukuran ± 5 x 10 cm. 
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3.5  Pengamatan dan Analisis Data 

3.5.1 Pengamatan 

Pengamatan yang dilakukan pada penelitian leather 
wortel meliputi sebagai berikut. 

- Pengamatan Fisik 
- Persen Pemanjangan dengan Mistar (Bourne,1992) 
- Kuat Tarik dengan Tensile Strength (Bourne,1992) 

- Pengamatan Kimia 
- Kadar Air ( Sudarmadji et al.,1997) 
- Aktivitas Air (Sudarmadji et al.,1997) 
- Kadar Abu (Sudarmadji et al.,1997) 

 

3.5.2 Analisa Data 

Analisa data dilakukan menggunakan metode Analysis of 
Variance (ANOVA) two factor with Replication pada aplikasi 
Microsoft Excel untuk mengetahui tingkat pengaruh pada setiap 
perlakuan. Dimana hasil dari analisis sidik ragam akan 
dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range Test dengan α= 
0,05 lalu perlakuan terbaik akan dipilih dengan Multiple Attribute 
Topsis.  
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3.6  Diagram Alir Pembuatan Leather  Wortel 

3.6.1 Pembuatan Puree Wortel  

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

  

 
Gambar 3.1 Diagram Alir Pembuatan Puree Wortel  

 
 
 
 
 
 
 
 

Pemiihan wortel 

yang segar dan 

layak 

Wortel 

Wortel:air (b/v) 

- 1:1  

- 2:1 

- 3:1 

 

Puree Wortel 

Sortasi 

Pengupasan bagian pinggir dan pemotongan sayur  

 

Penimbangan  sesuai proporsi yang ditentukan 

Pencucian sayur 

 Blanching (80ºC, 2 menit) 

Penambahan Air sesuai proporsi  

Penghancuran dengan blender (2500 rpm, 2 menit) 
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3.6.2 Pembuatan Leather Wortel  

 

3.6.1 Pembuatan Puree Wortel  

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Pembuatan Leather Wortel

Puree Wortel 

Wortel:air (b/v) 

- 1:1  

- 2:1 

- 3:1 

 

Leather Wortel 

Penimbangan Puree 

Pemasakan (hingga suhu puree ±80 ºC, 2 menit) 

 

Pencetakan dalam loyang 

Pendinginan pada suhu ruang selama ±15 menit 
 

 Pengeringan Oven  (60ºC,  ±7 jam)  

 

Penambahan Air sesuai proporsi  

Pemotongan ukuran 7x12 cm 

 

Sukrosa 35 % dari total 

puree buah (b/b) 
Karagenan 2,5 %; 3,5 

% dan 4,5 % dari total 

puree wortel (b/b) 

Analisa Fisik 

- Kuat Tarik 

- Persen 

Pemanjangan 

-  

Analisa Kimia 

- Kadar Air 

- Aktivitas Air 

-  Kadar Abu 

-  
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Tabel 4.1  Rekapitulasi analisis sidik ragam pengaruh konsentrasi karagenan  

 
BAB IV   

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil rekapitulasi yang diperoleh pada penelitian ini dalam 
pengaruh konsetrasi karagenan dan juga proporsi buah:air 
diperoleh hasil yang berbeda-beda dari  tiap parameter baik fisik 
(persen pemanjangan dan kuat tarik) maupun kimia (kadar air, 
kadar abu, dan aktivitas air). Dimana pada hasil rekapitulasi 
Vegetable Leather wortel ini dapat dilihat pada Tabel 4.1 untuk 
parameter konsetrasi karagenan dan Tabel 4.2 untuk proporsi 
buah dan air.  

 

Keterangan : tn= tidak berpengaruh nyata , **= berpengaruh nyata 

 

No 
Variabel Pengamatan Fisik dan 

Kimia 

Analisis Sidik Ragam 

Konsentrasi Karagenan 

1 Kadar Air ** 

2 Aktivitas Air tn 

3 Kadar Abu ** 

4 Kuat Tarik ** 

5 Persen Pemanjangan ** 
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Tabel 4.2  Rekapitulasi analisis sidik ragam pengaruh proporsi wortel: air  

Pada Tabel 4.1 diketahui pada kadar air, kadar abu, kuat 
tarik, dan persen pemanjangan didapatkan hasil dimana 
konsentrasi karagenan berpengaruh nyata (F Hitung > F Tabel)  
terhadap pembuatan Vegetable Leather yang terbuat dari wortel 
sedangkat untuk aktivitas air tidak memiliki pengaruh (F Hitung 
< F Tabel) nyata pada Vegetable Leather yang terbuat dari 
wortel. Dimana masing-masing parameter memiliki perbedaan 
pengaruh dari konsentrasi karagenan tersebut. 

 

 Keterangan : tn= tidak berpengaruh nyata , **= berpengaruh nyata 

 Lalu pada Tabel 4.2 diketahui pengaruh proporsi 
buah:air terhadap pembuatan Vegetable Leather dari wortel 
yang memiliki hasil tidak berpengaruh nyata (F Hitung < F 
Tabel) adalah parameter kimia yang meliputi aktivitas air  kadar 
air, dan persen pemanjangan. Sedangkan untuk parameter kuat 
tarik dan kadar abu memiliki pengaruh nyata terhadap proporsi 
daging buah dan air.  

No 
Variabel Pengamatan Fisik dan 

Kimia 

Analisis Sidik Ragam 

Proporsi Buah:Air 

1 Kadar Air tn 

2 Aktivitas Air tn 

3 Kadar Abu ** 

4 Kuat Tarik ** 

5 Persen Pemanjangan tn 
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16.24d   15.67d  15.6d  

12.97b  
14.17c  13.67bc  

11.7a  11.54a   11.2a  

Proporsi 1:1 Proporsi 2:1 Proporsi 3:1

Karagenan 2.5% Karagenan 3.5% Karagenan 4.5%

K
ad

ar
 a

ir
 

Proporsi wortel: air  
(b/v) 

Gambar 4.1 Kadar Air dari Leather Wortel diikuti huruf DMRT 5% 
 

 

4.2 Kadar Air 

Kadar air salah satu karakteristik yang paling umum dan 
sangat berpengaruh pada bahan pangan, dimana kandungan air 
ini akan banyak mempengaruhi baik sifat fisik ataupun kimia dari 
kenampakan, tekstur, ataupun juga cita rasa. Kadar air dalam 
bahan makanan ikut menentukan kesegaran dan daya awet 
bahan makanan tersebut. Pengukuran kadar air dilakukan 
dengan metode gravimetri yang hanya mampu mengukur 
jumlah air bebas pada bahan, karena air terikat sulit diuapkan 
dengan pemanasan pada suhu 105ºC dan tidak semua air 
bebas dapat teruapkan karena air tersebut harus berdifusi dari 
bagian – bagian dalam melalui komponen- komponen padat 
yang terlarut. Kadar air suatu bahan yang dikeringkan 
mempengaruhi beberapa hal yaitu seberapa jauh penguapan 
dapat berlangsung, lamanya proses penguapan dan jalannya 
proses penguapan (Winarno et al., 2004).  
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Pada Gambar 4.1 menunjukkan nilai rata-rata kadar air 
pada Vegetable Leather dari wortel pada faktor penambahan 
karagenan dengan jumlah 2,5%, 3,5%, dan 4,5% yang 
dikombinasikan dengan perbandingan proporsi wortel dan air 
dengan nilai perbandingan 1:1, 2:1, dan 3:1 didapat nilai 
berkisar 11,54%-16.24% dengan rentang standar deviasi 0,345-
0,929. Berdasarkan hasil tersebut, nilai kadar air tertinggi 
diperoleh pada proporsi wortel dan air 1:1 dengan penambahan 
karagenan 2,5% sebesar 16,24%±0.427, sedangkan nilai 
terendah diperoleh dari penambahan karagenan 4,5% dengan 
propors wortel dan air 3:1 sebesar 11,2%±0.922.  

Pada Lampiran 2 berdasarkan uji ANOVA kadar air dua 
jalur terlihat bahwa proporsi wortel dan air tidak memiliki 
pengaruh nyata (F hitung < F Tabel) terhadap hasil kadar air 
dari Leather wortel dan berbeda dengan konsentrasi karagenan 
yang berpengaruh nyata (F Hitung > F Tabel) pada Leather 
wortel. Selain itu juga tidak ada interaksi yang nyata antara 
proporsi wortel dan air dengan penambahan konsentrasi 
karagenan. Untuk mengetahui variasi perbedaan signifikan dari 
setiap perlakuan dengan kombinasi perbandingan proporsi 
wortel: air dengan penambahan karagenan, maka dilakukan uji 
DMRT 5%. Dimana adanya notasi huruf yang berbeda antara 
perlakuan menunjukan adanya perbedaan antara perlakuan. Uji 
DMRT 5% dimulai dari nilai kadar air terendah pada penelitian 
kemudian ditambahkan nilai uji DMRT 5% tersebut. Apabila 
perlakuan nilai rata-rata ditambahkan nilai uji DMRT 5% 
melebihi nilai rata-rata perlakuan selanjutanya akan 
ditambahkan notasi yang sama. Dimana pada hal tersebut 
dapat dilihat pada tabel uji DMRT% kadar air pada Lampiran 7.  
Pada penambahan karagenan 4,5% dari seluruh perbedaan 
proporsi wortel: air baik 1:1, 2:1, dan 3:1 diperoleh notasi huruf 
“a” sehingga dapat dinyatakan tidak ada perbedaan tetapi 
dengan kombinasi perlakuan lain memiliki perbedaan yang 
nyata. Lalu pada penambahan karagenan 3,5% antara proporsi 
1:1 dengan proporsi 2:1 memiliki perbedaan yang signifikan 
karena memiliki notasi huruf yang berbeda tetapi antara kedua 
perlakuan ini tidak memiliki perbedaan signifikan dengan 
proporsi 3:1 karena antara keduanya memiliki notasi huruf yang 
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sama yaitu “b” dan “c” tetapi tetap berbeda nyata dengan 
kombinasi perlakuan yang lain. Kemudian pada penambahan 
karagenan 2,5% dari seluruh perbedaan proporsi wortel: air baik 
1:1, 2:1, dan 3:1 diperoleh notasi huruf “d” sehingga dapat 
dinyatakan tidak ada perbedaan tetapi dengan kombinasi 
perlakuan lain memiliki perbedaan yang nyata.   

Menurut Syarif dan Halid (1993), dimana tinggi rendahnya 
kadar air dari suatu bahan pangan dapat ditentukan adanya 
jumlah air terikat dan air bebasnya. Dimana interaksi antar dua 
perlakuan diduga semakin tinggi proporsi buah:air maka air 
bebas dalam bahan akan meningkat, namun dengan adanya 
penambahan karagenan yang semakin tinggi, air yang ada di 
dalam bahan akan terikat sehingga kadar air leather wortel  
menurun. Berdasarkan Gambar 4.1 diketahui nilai kadar air 
semakin menurun cenderung menurun jika perbandingan 
air:wortel semakin besar. Dimana menurut pendapat Sitanggang 
(2015) pada buah belimbing semakin banyak proporsi belimbing 
dalam pembuatan vegetable leather dari belimbing akan 
semakin meningkatkan kadar air pada Leather belimbing 
tersebut. Dimana bahan baku belimbing memiliki kadar air yang 
tinggi dengan nilai berkisar 90%-92%, sehingga semakin 
banyak buah juga kandungan kadar air dari Leather 
belimbingnya juga meningkat. Dimana pendapat diatas diduga 
berbeda dengan hasil penelitian ini dikarenakan kadar air bahan 
baku penelitian yaitu wortel memiliki kadar air yang terbilang 
lebih rendah dan sebelum dihancurkan menjadi puree, wortel di 
blancing terlebih dulu sehingga kadar airnya juga cenderung 
menurun sehingga tidak memberikan pengaruh nyata terhadap 
pembuatan vegetable leather wortel tersebut.  

 Selain proporsi wortel dan air juga ada pengaruh lain 
yaitu penambahan konsentrasi karagenan. Dimana berdasarkan 
uji lanjut DMRT 5% yang dapat dilihat lebih jelas pada 
Lampiran 7 apabila nilai kadar air cenderung menurun apabila 
konsentrasi dari karagenan itu sendiri diperbesar. Hal ini 
dikarenakan oleh gugus sulfat yang bermuatan negatif pada 
karagenan membentuk sebuah ikatan dengan ion-ion positif dari 
kalium yang terkandung pada wortel. Pernyataan ini didukung 
oleh Tecante dan Santiago (2012), dimana gugus SO3- pada 
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karagenan akan membentuk double helix dengan ion-ion positif 
kalium. Adanya interaksi ionik tersebut dapat mempercepat 
pembentukan senyawa seperti pembentukan gel (Marks et al., 
2000).  

Pada penelitian lain Rianse (2017) vegetable leather dari 
daun kelor memiliki kadar air sekitar 7,14%. Dimana 
dibandingkan dengan nori dari bahan rumput laut dengan jenis 
Glacilaria sp memiliki kadar air sekitar 15,20 – 17,17% (Teddy, 
2009). Selain itu pada penelitian lain menurut Yuriyani (2016)  
juga pada produk nori cassava leaves dari pati aren, pati 
jagung, dan pati singkong memiliki prosentase sekitar 5,83% 
sampai 8,57%. Lalu pada penelitian Diamante et all (2014) pada 
pembuatan Guava-Papaya Leather didapat nilai kadar air 15-
20%.  Sedangkan pada penelitian ini memiliki presentase kadar 
air berkisar  11.2 % hingga 16.24%. Perbedaan nilai kadar air di 
lama pemanasan. Dimana pemanasan yang semakin lama 
mengakibatkan karagenan sudah tidak optimal. Selain itu waktu 
pengolahan nori ataupun vegetable leather juga berbeda-beda 
tergantung bahan yang digunakan.  Lalu juga pada beberapa 
penelitian Diamante et all (2014) alat yang digunakan cabinet 
dryer dan ada juga yang menggunakan oven. Untuk penelitian 
ini alat yang digunakan adalah oven.  

Agar leather wortel memiliki sifat higroskopis yang tinggi, 
dengan adanya pemanasan tersebut mengakibatkan struktur 
molekul dapat saling berikatan kuat yang berarti bahwa 
kandungan air akan bertambah dan menyebabkan kelembaban. 
Agar juga merupakan larutan gel dimana seluruh strukturnya 
hanya terdiri dari jaringan molekul polimer yang dibentuk oleh 
ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini dapat menyimpan air dalam 
jumlah cukup besar dan air dapat bergerak bebas di luar 
makroretikulum (Freile-Pelegrin et al., 2007). Agar memiliki 
jumlah gugus hidroksil (OH-) yang sangat besar, maka 
kemampuan menyerap air sangat besar. Terjadinya 
peningkatan kekentalan larutan disebabkan oleh air yang 
berada diluar granula dan bebas bergerak sebelum larutan 
dipanaskan, kini sudah berada dalam molekul-molekul agar dan 
tidak dapat bergerak dengan bebas (Winarno, 2004). Air yang 
terikat dalam ikatan hidrogen berbanding lurus dengan besarnya 
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konsentrasi tepung agar yang ditambahkan. Kadar air 
menunjukkan air yang teruapkan selama proses pengeringan.  

Selama pemanasan atau penghomogenan nori pada suhu 
di atas titik cair agar, agar akan berubah menjadi sol dan pada 
saat suhu diturunkan atau pada saat suhu ruang maka akan 
terbentuk gel dan akan mengikat banyak air. Semakin banyak 
kontak panas antara tepung agar dengan air, kemungkinan 
menyebabkan terputusnya rantai-rantai polimer galaktosa 
semakin besar dan kekuatan gel menurun. Hasil kadar air yang 
semakin kecil merupakan hasil yang cukup baik. Nori identik 
dengan kadar air yang rendah dan produk yang kering crispy. 
Dimana menurut (Bhandary et al., 1997) makanan kering 
memiliki kadar air antara 5-25%. 

 
4.3 Aktivitas Air (Water Activity) 

 Aktivitas air sering disebut juga air bebas yang berada 
dalam ruang antar sel, intergranular, pori-pori bahan atau 
bahkan pada permukaan bahan. Disebut aktivitas air karena air 
bebas mampu membantu aktivitas pertumbuhan mikroba dan 
aktivitas reaksi-reaksi kimia pada bahan pangan. Di dalam air 
bebas terlarut beberapa nutrien yang dimanfaatkan mikroba 
untuk tumbuh dan berkembang, selain itu juga memungkinkan 
untuk berlangsungnya suatu proses reaksi kimia (Legowo dan 
Nurwantoro, 2004). 
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Pada Gambar 4.2 menunjukkan nilai rata-rata aktivitas air 
pada Vegetable Leather dari wortel pada faktor penambahan 
karagenan dengan jumlah 2,5%, 3,5%, dan 4,5% yang 
dikombinasikan dengan perbandingan proporsi wortel dan air 
dengan nilai perbandingan 1:1, 2:1, dan 3:1 didapat nilai 
berkisar 0,617-0,676 dengan rentang standar deviasi 0,015-
0,062. Berdasarkan hasil tersebut, nilai aktivitas air tertinggi 
diperoleh pada proporsi wortel dan air 1:1 dengan penambahan 
karagenan 2,5% sebesar 0,676±0,015, sedangkan nilai 
terendah diperoleh dari penambahan karagenan 2,5% dengan 
propors wortel dan air 2:1 sebesar 0,617±0,044.   

 Selanjutnya berdasarkan hasil analisa keragaman 
ANOVA dua jalur pada Lampiran 3 dari faktor kombinasi 
proporsi wortel: air dan juga adanya penambahan karagenan 
tidak memberikan pengaruh nyata (F Hitung < F Tabel) pada 
nilai aktivitas air pada vegetable leather wortel. Lalu interaksi 
dari kedua kombinasi proporsi wortel: air dan penambahan 
karagenan juga tidak memberikan pengaruh yang nyata (F 
Hitung < F Tabel). Selanjutnya untuk mengetahui variasi 
perbedaan signifikan dari setiap perlakuan dengan kombinasi 
perbandingan proporsi wortel: air dengan penambahan 
karagenan, maka dilakukan uji DMRT 5%. Dimana adanya 
notasi huruf yang berbeda antara setiap perlakuan menunjukan 
adanya perbedaan antara perlakuan. Dimana adanya notasi 
huruf yang berbeda antara perlakuan menunjukan adanya 
perbedaan antara perlakuan. Uji DMRT 5% dimulai dari nilai 
aktivitas air terendah pada penelitian kemudian ditambahkan 
nilai uji DMRT 5% tersebut. Apabila perlakuan nilai rata-rata 
ditambahkan nilai uji DMRT 5% melebihi nilai rata-rata 
perlakuan selanjutanya akan ditambahkan notasi yang sama. 

Gambar 4.2 Rerata Aktivitas Air Leather Wortel diikuti huruf DMRT 5%  
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Lalu pada penelitian ini untuk tabel uji DMRT 5% aktivitas air 
dapat dilihat pada Lampiran 7. Pada penelitian diperoleh notasi 
huruf untuk seluruh perlakuan adalah sama yaitu huruf “a” 
karena nilai rata-rata terendah ditambah uji DMRT 5% sudah 
mencapai rata-rata terakhir. Hal ini dapat dinyatakan bahwa 
seluruh perlakuan dari kombinasi penambahan karagenan dan 
perbedaan proporsi wortel: air tidak memiliki perbedaan yang 
signifikan.  

Pada penelitian didapatkan semua hasil nilai aktivitas air 
dari kombinasi proporsi wortel: air dengan penambahan 
karagenan memiliki nilai kurang dari 0,7. Dimana nilai tersebut 
sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia dalam pembuatan 
vegetable/fruit leather. Pada penelitian lain menggunakan 
mangga diperoleh nilai nilai aw berkisar antara 0,46-0,72 
(Fransiska et all, 2015). Berbagai mikroba memiliki nilai aktivias 
air minumum agar dapat tumbuh, seperti bakteri tumbuh pada 
nilai aktivitas 0,90, lalu khamir pada nilai aktivitas air 0,80 
hingga 0,90, dan kapang pada 0,80 (Winarno, 1992). Menurut 
pendapat Verawaty (2008) menyatakan bahwa peristiwa 
sineresis merupakan masalah yang umum terjadi pada 
beberapa jenis hidrokoloid yang diaplikasikan dalam produk 
pangan. Sineresis adalah peristiwa keluarnya air dari dalam gel. 
Saat terjadi proses pembentukan gel, ikatan – ikatan silang 
membentuk bangunan tiga dimensi yang kontinyu sehingga 
molekul pelarut akan terjebak di dalamnya. Kemudian terjadi 
imobilisasi molekul pelarut dan terbentuk struktur yang kaku dan 
tegar yang tahan terhadap gaya maupun tekanan tertentu. 
Imeson (2010) menyatakan bahwa diantara ketiga jenis 
karagenan, kappa, iota, dan lambda, hanya kappa karagenan 
yang akan mengalami sineresis jika berada dalam bentuk gel. 
Adanya sineresis pada vegetable leather  wortel menyebabkan 
tekstur fruit leather sedikit berair dan mengkerut. Glicksman 
(1983) menyatakan bahwa pembentukan agregat yang terus 
berlanjut selama penyimpanan dapat menjadi penyebab 
terjadinya sineresis. Pembentukan agregrat ini menyebabkan 
gel menjadi mengkerut (shrinked) sehingga cenderung 
memeras air keluar dari dalam sel.  
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Menurut Supriyono (2003), bahan pangan  atau pakan yang 
mempunyai Aw 0,70 sudah dianggap cukup baik untuk 
disimpan, karena pada kondisi tersebut banyak mikroba tidak 
dapat hidup. Sehingga untuk bahan diatas dapat dikatakan 
memiliki nilai aktivitas air (Aw) yang cukup baik. Karena dengan 
aktivitas air tinggi akan menghasilkan air bebas yang tinggi, dan 
sebagai konsekuensinya kelembababan relatifnya tinggi. 
Kondisi tersebut menyebabkan mikroorganisme mudah 
berkembang dan bahan  pakan kurang aman disimpan dan 
dikonsumsi oleh ternak. Pada beberapa hal Aw mencerminkan 
air bebas yang terdapat dalam bahan pakan atau kelembaban 
relatif kesetimbangan ruang penyimpanan bahan. Aktivitas air 
menjadi tinggi disebabkan kerana terlalu lama bahan disimpan.  
Menurut Yusawisana (2002),  aktivitas air bahan pakan 
meningkat seiring dengan lama penyimpanan. Peningkatan 
suhu juga berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas air pada 
kadar air yang sama, juga meningkatkan laju reaksi kerusakan 
yang terjadi. 

 
4.4 Kadar Abu 

 Bahan pangan terdiri dari 96% bahan anorganik dan air, 
sedangkan sisanya merupakan unsur – unsur mineral. Unsur 
juga dikenal sebagai zat organik atau kadar abu. Kadar abu 
tersebut dapat menunjukkan total mineral dalam suatu bahan 
pangan. Bahan – bahan organik dalam proses pembakaran 
akan terbakar tetapi komponen anorganiknya tidak, karena 
itulah disebut sebagai kadar abu (Zahro, 2013). Penentuan 
kadar abu total bertujuan untuk menentukan baik atau tidaknya 
suatu pengolahan , mengetahui jenis bahan yang digunakan, 
dan sebagai penentu parameter nilai gizi suatu bahan makanan. 
Abu adalah zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan 
organik. Penentuan kadar abu berhubungan erat dengan 
kandungan mineral yang terdapat dalam suatu bahan, 
kemurnian serta kebersihan suatu bahan yang dihasilkan 
(Zahro, 2013).  
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Pada Gambar 4.3 menunjukkan nilai rata-rata kadar abu 
pada Vegetable Leather dari wortel pada faktor penambahan 
karagenan dengan jumlah 2,5%, 3,5%, dan 4,5% yang 
dikombinasikan dengan perbandingan proporsi wortel dan air 
dengan nilai perbandingan 1:1, 2:1, dan 3:1 didapat nilai 
berkisar 2,43%-3,02% dengan rentang standar deviasi 0,15-
0,95. Berdasarkan hasil tersebut, nilai kadar abu tertinggi 
diperoleh pada proporsi wortel dan air 3:1 dengan penambahan 
karagenan 4,5% sebesar 3,02%±0,15, sedangkan nilai kadar 

Gambar 4.3 Nilai Kadar Abu  Leather Wortel diikuti huruf DMRT 5%  
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abu terendah diperoleh dari penambahan karagenan 2,5% 
dengan proporsi wortel dan air 1:1 sebesar 2,43%±0,85.   

Berdasarkan analisis sidik ragam ANOVA dua jalur kadar 
abu pada Lampiran 4, didapatkan kedua faktor baik proporsi 
wortel: air maupun adanya penambahan karagenan masing-
masing memiliki pengaruh yang nyata (F hitung > F tabel) 
terhadap pembuatan vegetable leather dari wortel. Tetapi tidak 
terdapat interaksi yang nyata (F hitung > F tabel) juga dari 
adanya kedua faktor tersebut. Selanjutnya untuk mengetahui 
variasi perbedaan signifikan dari setiap perlakuan dengan 
kombinasi perbandingan proporsi wortel: air dengan 
penambahan karagenan, maka dilakukan uji DMRT 5%. Dimana 
adanya notasi huruf yang berbeda antara setiap perlakuan 
menunjukan adanya perbedaan antara perlakuan. Uji DMRT 5% 
dimulai dari nilai kadar abu terendah pada penelitian kemudian 
ditambahkan nilai uji DMRT 5% tersebut. Apabila perlakuan nilai 
rata-rata ditambahkan nilai uji DMRT 5% melebihi nilai rata-rata 
perlakuan selanjutanya akan ditambahkan notasi yang sama. 
Pada hal tersebut untuk lebih jelasnya tabel uji DMRT 5% pada 
kadar abu dapat dilihat pada Lampiran 7. Dimana pada 
perlakuan penambahan karagenan 2,5% tidak ada perbedaan 
signifikan dari berbagai perbedaan proporsi baik 1:1, 2:1, dan 
3:1 karena antara setiap perlakuan tersebut memiliki notasi 
yang sama yaitu “a”. Lalu untuk kombinasi 2,5% dengan 
proporsi 3:1 juga tidak memiliki perbedaan signifikan dengan 
kombinasi penambahan 3,5% karagenan dengan proporsi 1:1 
karena memiliki notasi huruf yang sama yaitu “b”. Kemudian 
untuk seluruh perlakuan penambahan karagenan 3,5% dengan 
berbagai macam proporsi baik 1:1, 2:1, dan 3:1 juga tidak 
memiliki perbedaan yang signifikan antara ketiga perlakuan 
tersebut karena memiliki notasi huruf yang sama yaitu “c”. 
Tetapi untuk penambahan karagenan 3,5% dengan proporsi 3:1 
juga tidak memiliki perbedaan yang signifikan karena antara 
kedua perlakuan memiliki notasi yang sama yaitu “d”.  
Selanjutnya pada penambahan konsentrasi 4,5% pada proporsi 
2:1 tidak memiliki perbedaan yang siginifikan dengan proporsi 
1:1 dan proporsi 3:1 tetapi pada proporsi 1:1 memiliki notasi 
yang yaitu “e” sedangkan pada proporsi 3:1 bernotasi sama 
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yaitu “f”. Sehingga dapat dinyatakan pada konsentrasi 
karagenan 4,5%, proporsi 2:1 tidak memiliki perbedaan 
signifikan pada proporsi 1:1 dan 3:1. Tetapi antara proporsi 1:1 
dan 3:1 memiliki perbedaan signifikan karena berbeda notasi.  

Pada penelitian lain, didapatkan kadar abu pada leather 
tomat berkisar 1.18-1,72 (Mahdav dan Paramita, 2015). 
Perbedaan antara proporsi wortel: air pada seluruh perlakuan 
memiliki pengaruh nyata dimana hal tersebut diduga karena 
wortel memiliki kandungan mineral yang cukup tinggi. Dimana 
menurut USDA (2008) diketahui ada beberapa mineral yang 
terkandung pada 100 gram wortel yakni kalium sebanyak 320 
mg fosfor sebanyak 35 mg, natrium sebanyak 69 mg, kalsium 
sebanyak 33 mg, dan magnesium sebanyak 12 mg. Sehingga 
semakin banyak proporsi wortel yang  ditambahkan semakin 
tinggi juga kadar abu yang diperoleh. Selain faktor proporsi 
wortel: air, adanya penambahan karagenan juga berpengaruh 
sangat nyata pada vegetable leather wortel pada penelitian ini. 
Berbagai jenis karagenan memang pada umumnya memiliki 
kandungan mineral yang cukup tinggi. Peningkatan kadar abu 
pada fruit leather nanas dan wortel disebabkan oleh kandungan 
kadar abu yang terdapat pada kappa karagenan. Kandungan 
mineral pada Kappaphycus alvarezii menurut Dewi (2012) terdiri 
dari Mg dengan nilai 2,9 mg/g, Ca 2,8 mg/g, K 87,1 mg/g, Na 
11,9 mg/g. Selain dari karagenan dan perbedaan antara 
proporsi wortel dan air, penambahan pemanis atau gula pada 
pembuatan vegetable leather wortel ini juga berpengaruh. 
Menurut Gayo (1987) pada sukrosa per 100 gramnya terdapat 
beberapa mineral yaitu kalsium 5 mg, fosfor 1 mg dan zat besi 
0,1 mg.  

 
4.5 Kuat Tarik 

 Nilai kuat tarik menunjukkan besarnya gaya yang 
diperlukan untuk mencapai tarikan maksimal pada setiap satuan 
luas produk (Krochta et al., 2002). Semakin tinggi konsentrasi 
karagenan yang ditambahkan, maka gaya yang dibutuhkan 
suatu produk untuk sobek atau putus semakin tinggi (Sidi, dkk., 
2014). Kuat tarik berhubungan dengan tekstur vegetable leather 
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yang plastis. Tekstur plastis bisa terbentuk dengan karagenan 
sebagai gelling agent. Kappa karagenan merupakan fraksi yang 
mampu membentuk gel dalam air dan bersifat reversible.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Gambar 4.4 menunjukkan nilai rata-rata kuat tarik 
pada Vegetable Leather dari wortel pada faktor penambahan 
karagenan dengan jumlah 2,5%, 3,5%, dan 4,5% yang 
dikombinasikan dengan perbandingan proporsi wortel dan air 
dengan nilai perbandingan 1:1, 2:1, dan 3:1 didapat nilai 
berkisar 0,6 N/mm2-2,3 N/mm2 dengan rentang standar deviasi 

Gambar 4.4 Rerata Kuat Tarik Leather Wortel uji DMRT 5%  
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0,15-0,95. Dimana menurut penelitian Otoni dan Bustillos 
(2017), nilai tensile strength pada edible film wortel berkisar 5,06 
MPa- 11,73 MPa. Berdasarkan hasil peneltian pada penelitian, 
nilai kadar abu tertinggi diperoleh pada proporsi wortel dan air 
3:1 dengan penambahan karagenan 4,5% sebesar 3,02%±0,15, 
sedangkan nilai kadar abu terendah diperoleh dari penambahan 
karagenan 2,5% dengan proporsi wortel dan air 1:1 sebesar 
2,43%±0,85. 

Hasil analisis sidik ragam ANOVA dua jalur pada Lampiran 
5 juga menyatakan jika proporsi wortel: air dan juga 
penambahan karagenan memiliki pengaruh nyata (F hitung > F 
tabel)  terhadap kuat tarik dari vegetable leather wortel. Selain 
itu juga kedua faktor ini menunjukan adanya interaksi yang 
nyata juga dari kombinasi propoorsi wortel: air dan juga 
penambahan konsentrasi karagenan. Selanjutnya untuk 
mengetahui variasi perbedaan signifikan dari setiap perlakuan 
dengan kombinasi perbandingan proporsi wortel: air dengan 
penambahan karagenan, maka dilakukan uji DMRT 5%. Dimana 
adanya notasi huruf yang berbeda antara setiap perlakuan 
menunjukan adanya perbedaan antara perlakuan. Uji DMRT 5% 
dimulai dari nilai kuat tarik terendah pada penelitian kemudian 
ditambahkan nilai uji DMRT 5% tersebut. Apabila perlakuan nilai 
rata-rata ditambahkan nilai uji DMRT 5% melebihi atau sama 
nilai rata-rata perlakuan selanjutanya akan ditambahkan notasi 
yang sama. Dimana adanya analisa sidik ragam dilanjut dengan 
pengujian dalam tabel uji lanjut DMRT (5%) yang dapat dilihat 
lebih jelas pada Lampiran 7. Pada Lampiran 7 dapat dilihat 
pada perlakuan penambahan karagenan 2,5% dengan berbagai 
macam proporsi 1:1, 2:1, dan 3:1 serta pada penambahan 
karagenan 3,5% dengan proporsi 1:1 didapatkan notasi huruf 
yang sama yaitu “a” sehingga dapat dinyatakan perlakuan 
antara ke empat perlakuan tidak berbeda siginifikan. Lalu pada 
pada perlakuan yang memperoleh notasi “b” didapat oleh 
perlakuan karagenan 2,5% dengan proporsi 2:1 dan 3:1 serta 
perlakuan penambahan karagenan 3,5% dengan proporsi 1:1 
dan 2:1 sehingga dapat dinyatakan dari ke empat perlakuan 
tersebut tidak berbeda signifikan. Kemudian untuk notasi huruf 
“c” diperoleh dari berbagai proporsi baik 1:1, 2:1, dan 3:1 
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dengan penambahan karagenan 3,5% sehingga dinyatakan 
ketiga perlakuan tidak berbeda signifikan. Lalu untuk notasi 
terakhir huruf “d” diperoleh dari perlakuan karagenan 3,5% 
dengan proporsi 2:1 dan 3:1 serta seluruh perlakuan karagenan 
4,5% dengan berbagai macam proporsi baik 1:1, 2:1, dan 3:1 
sehingga dapat dinyatakan kelima perlakuan tidak memiliki 
perbedaan yang siginifikan.  

Pada penelitian perbedaan nyata dengan faktor proporsi  
wortel dan air, diduga karena kandungan serat yang tinggi pada 
tanaman wortel. Tanaman wortel pada umumnya per 100 gr 
mengandung serat yang cukup tinggi yaitu 2,8 g (USDA, 2008)  
sehingga dapat mempengaruhi kuat tarik dari produk leather. 
Semakin tinggi serat yang terkandung maka kuat tarik  leather 
wortel dapat meningkat. Hasil penelitian juga menunjukkan 
bahwa penambahan karagenan juga memberikan pengaruh 
yang berbeda nyata terhadap kuat tarik leather wortel. Nilai kuat 
tarik leather wortel semakin meningkat seiring dengan 
penambahan karagenan yang semakin tinggi. Hal ini 
dikarenakan kappa karagenan akan membentuk gel dengan 
tekstur yang solid dan kuat (Glicksman, 1983), sehingga 
semakin banyak karagenan yang ditambahkan maka tekstur 
leather wortel akan semakin liat yang ditandai dengan nilai kuat 
tarik yang semakin bertambah.  

Kedua perlakuan tidak menghasilkan interaksi yang nyata 
dimana  meskipun semakin tinggi proporsi wortel:air dan 
penambahan karagenan maka kuat tarik leather wortel  semakin 
meningkat. Interaksi antar dua perlakuan diduga berkaitan 
dengan sistem gel. Pembentukan gel terjadi pengaitan silang 
rantai-rantai polimer sehingga membentuk suatu jala tiga 
dimensi bersambung, selanjutnya jala ini dapat menangkap atau 
mengimobilisasikan air di dalamnya sehingga dapat membentuk 
struktur yang kuat dan kaku (Wijayanti et al., 2016).  Semakin 
besar proporsi buah:air, maka kadar air  dan kalium dalam 
bahan akan meningkat.  Akan tetapi, dengan adanya 
peningkatan penambahan karagenan sebagai gelling agent, 
maka akan terjadi peningkatan sistem gel  sehingga air dalam 
bahan akan dibentuk struktur 3 dimensi sehingga tekstur leather 
akan semakin kuat dan nilai tekstur nya semakin meningkat. 
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4.6 Persen Pemanjangan 

 Kaitan antara edible film dengan vegetable leather 
adalah persamaan karateristik dan fungsinya sebagai pelindung 
/ pembungkus makanan. Persen pemanjangan merupakan 
representasi kuantitatif kemampuan leather untuk meregang 
yaitu didefinisikan sebagai fraksi perubahan panjang bahan 
sebagai efek dari deformasi (Alyanak, 2004). Persen 
pemanjangan sangat penting untuk diketahui, karena dapat 
membantu mengetahui tingkat plastis edible film. Pada edible 
film, semakin tinggi nilai persen pemanjangan maka akan 
semakin plastis, sebaliknya semakin rendah akan bersifat rapuh 
(Theresia, 2003). 
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Gambar 4.6 Nilai % Pemanjangan Leather Wortel diikuti huruf DMRT 5% 
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Pada Gambar 4.6 menunjukkan nilai rata-rata persen 
pemanjangan pada Vegetable Leather dari wortel pada faktor 
penambahan karagenan dengan jumlah 2,5%, 3,5%, dan 4,5% 
yang dikombinasikan dengan perbandingan proporsi wortel dan 
air dengan nilai perbandingan 1:1, 2:1, dan 3:1 didapat nilai 
berkisar 7,3%-16,3% dengan rentang standar deviasi 0-0,02. 
Berdasarkan hasil tersebut, nilai persen pemanjangan tertinggi 
diperoleh pada proporsi wortel dan air 3:1 dengan penambahan 
karagenan 2,5% sebesar 16,3%±0,012, sedangkan nilai persen 
pemanjangan terendah diperoleh dari penambahan karagenan 
4,5% dengan proporsi wortel dan air 1:1 sebesar 7,3%±0,012.   

Hasil pada analisis sidik ragam ANOVA dua jalur yang 
terdapat pada Lampiran 6 menyatakan penambahan 
karagenan memiliki pengaruh nyata (F hitung > F tabel) 
terhadap persen pemanjangan dari vegetable leather wortel. 
Dimana hal tersebut berbeda dengan faktor proporsi wortel: air 
yang tidak memiliki pengaruh nyata (F hitung < F tabel) pada 
vegetable leather wortel pada penelitian ini. Selain itu juga 
kedua faktor ini tidak menunjukan adanya interaksi yang nyata 
juga dari kombinasi propoorsi wortel: air dan juga penambahan 
konsentrasi karagenan. Selanjutnya untuk mengetahui variasi 
perbedaan signifikan dari setiap perlakuan dengan kombinasi 
perbandingan proporsi wortel: air dengan penambahan 
karagenan, maka dilakukan uji DMRT 5%. Dimana adanya 
notasi huruf yang berbeda antara setiap perlakuan menunjukan 
adanya perbedaan antara perlakuan. Uji DMRT 5% dimulai dari 
nilai kuat tarik terendah pada penelitian kemudian ditambahkan 
nilai uji DMRT 5% tersebut. Apabila perlakuan nilai rata-rata 
ditambahkan nilai uji DMRT 5% melebihi atau sama nilai rata-
rata perlakuan selanjutanya akan ditambahkan notasi yang 
sama. Kemudian hasil dari adanya analisa sidik ragam dilanjut 
dengan pengujian tabel uji lanjut DMRT (5%) yang ada pada 
untuk lebih jelasnya terdapat pada Lampiran 7. Pada perlakuan 
dengan notasi “a” hanya dimiliki penambahan karagenan 4,5% 
dengan proporsi 1:1 sehingga dapat dinyatakan jika perlakuan 
tersebut memiliki perbedaan signifikan terhadap seluruh 
perlakuan. Kemudian untuk notasi “b” didapat dari perlakuan 
karagenan 4,5% pada proporsi 3:1 dan 2:1 sehingga dapat 
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dinyatakan kedua perlakuan tidak memiliki perbedaan signifikan. 
Selanjutnya untuk notasi “c” diperoleh dari perlakuan karagenan 
4,5% dengan proporsi 2:1 dan karagenan 3,5% dengan proporsi 
3:1 dan 1:1 sehingga dapat dinyatakan ketiga perlakuan tidak 
memiliki perbedaan signifikan. Lalu untuk notasi “d” diperoleh 
dari perlakuan karagenan 3,5% dengan berbagai proporsi 3:1, 
2:1, dan 1:1 sehingga dapat dinyatakan ketiga perlakuan tidak 
memiliki perbedaan signifikan. Selanjutnya untuk notasi “e” 
diperoleh dari perlakuan karagenan 2,5% dengan berbagai 
proporsi 3:1, 2:1, dan 1:1 sehingga dapat dinyatakan ketiga 
perlakuan tidak memiliki perbedaan signifikan. 

Pada penelitian dapat dilihat ini memiliki nilai yang sedikit 
berbeda dengan penelitian lain. Pada penelitian Ariska dan 
Suyatno (2015), edible film dengan pati bonggol pisang dengan 
penambahan karagenan 1; 1,5; 2; 2,5 gram mendapatkan hasil 
persen pemanjangan 23,43% ; 17,58% ; 14,25%; dan 3,96%.  
Dimana penelitian tersebut menggunakan alat modern yaitu 
Tensile Strength. Lalu pada penelitian Sadili (2016), dimana alat 
yang digunakan pengukuran sama dengan penelitian ini hanya 
menggunakan mistar didapatkan persen pemanjangan dari 
pembuatan edible film dari pati wikau maombo yang diperoleh 
dari beberapa fermentasi yakni berkisar 45% hingga sampai 
70%.  

Pada penelitian ini adanya penambahan karagenan 
memiliki pengaruh yang berbeda yaitu berpengaruh nyata. 
Dimana semakin besar konsentrasi karagenan maka nilai 
persen pemanjangan pada vegetable leather wortel menurun. 
Menurut Ariska dan Suyatno (2015), semakin tinggi konsentrasi 
karagenan yang digunakan, maka molekul karagenan akan 
membentuk matriks film yang semakin kuat, sehingga film 
semakin bersifat tidak elastis atau mudah putus (getas), dan 
akibatnya presentase perpanjangan semakin menurun. 
Karagenan mengandung dua komponen yaitu agarosa dan 
agaropektin. Komponen terbesar yang dimiliki adalah agarosa, 
dimana perbandingan agarosa terhadap agaropektin adalah 7 : 
3 (Arasaki dan Arasaki 1983). Agarosa merupakan komponen 
pembentuk gel. Besarnya kandungan agarosa dalam agar 
mengakibatkan semakin meningkatnya kekuatan gel dari 
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karagenan sehingga meningkatkan kuat tarik dan menurun 
presentase pemanjangan menurun.  

Selain dipengaruhi oleh formulasi bahan karagenan, yang 
membedakan peningkatan presentase pemanjangan pada 
penelitian Ariska dan Suyatno (2015) dengan penelitian yang 
dilakukan meskipun menggunakan konsentrasi karagenan yang 
hampir sama adalah penggunaan plasticizer yaitu gliserol. 
Penggunaan plasticizer akan mengakibatkan meningkatnya 
presentase pemanjangan dan menurunkan kuat tarik. Gliserol 
berfungsi untuk menurunkan gaya intermolekul (kuat tarik) dan 
meningkatkan fleksibilitas film (persen pemanjangan) dengan 
memperlebar ruang kosong molekul dan melemahkan ikatan 
hidrogen rantai polimer. Sama halnya dengan penelitian Sadili 
(2016), yang menggunakan plasticizer gliserol dalam 
pembuatan edible film berbahan dasar pati wikau maombo. 
Kedua penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan, 
dimana dalam penelitian ini membuat vegetable leather tanpa 
menggunakan plasticizer.  

 
Menurut Otoni dan Bustillos (2017) persen pemanjangan 

yang dikategorikan pada leather wortel memiliki nilai berkisar 
dari 7,1% hingga 21,9%.  Hanya saja pada pada literature 
menggunakan binding agent CMC, pati jagung, atau gelatin. 
Tetapi pada penelitian yang menggunakan karagenan 
didapatkan nilai persen pemanjangan berkisar antara nilai 
sebesar 7,3% hingga 16,3% 

 
4.7 Perlakuan Terbaik Vegetable Leather Wortel 

Pemilihan perlakuan terbaik diperoleh melalui perhitungan 
menggunakan metode multiple attribute (Technique for order 
Preference by Similarity to Ideal Solutian) menurut Zeleny 
(1982) dengan prosedur pembobotan sesuai nilai ideal pada 
masing-masing parameter. Dimana metode TOPSIS merupakan 
salah satu metode yang banyak digunakan untuk 
menyelesaikan pengambilan keputusan secara praktis. TOPSIS 
memiliki konsep dimana alternative yang terpilih merupakan 
alternative terbaik yang memiliki jarak terpendek dari solusi ideal 
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Tabel 4.3 Nilai Pengharapan Terbaik Setiap Parameter 

positif dan jarak terjauh solusi ideal negatif. Penentuan 
perlakuan terbaik parameter kimia dan fisik leather wortel manis 
yaitu kadar air, aktivitas air, kadar abu, kuat tarik dan persen 
pemanjangan. Nilai pengharapan yang terbaik pada setiap 
parameter untuk mendapatkan nilai perlakuan terbaik dapat 
dilihat pada Tabel 4.3 

 
 
 

 
 
Berdasarkan Tabel 4.4 mengenai nilai pengharapan terbaik 

dari setiap parameter adalah kadar air, aktivitas air, dan kadar 
abu diharapkan memperoleh nilai yang terbilang rendah. 
Sedangkan untuk pengharapan nilai terbaik dari kuat tarik dan 
persen pemanjangan diharapkan untuk mendapatkan nilai 
tertinggi. Perhitungan perlakuan terbaik dari MADM dapat dilihat 
pada Lampiran 8.  Hasil perlakuan terbaik sifat fisikokimia 
vegetable leather wortel dari 9 perlakuan dari kombinasi antara 
perbedaan proporsi wortel: air dengan adanya penambahan 
karagenan dapat dilihat pada Tabel 4.4 

 

Parameter Nilai yang Diinginkan 

Kadar Air Nilai Terendah 

Aktivitas Air Nilai Terendah 

Kadar Abu Nilai Tertinggi 

Kuat Tarik Nilai Tertinggi 

Persen Pemanjangan Nilai Tertinggi 
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Tabel 4.4 Hasil Pemilihan Perlakuan Terbaik Metode MADM 

Keterangan: 1 (*) Perlakuan Terbaik 

 

 

Perlakuan Si
- 

Sa
+ 

Performance Ranking 

Wortel : 
Air 1:1 

Karagenan 
2,5% 

0.213 0.377 0.590 2 

Karagenan 
3,5% 

0.193 0.275 0.468 7 

Karagenan 
4,5% 

0.351 0.25 0.601 1 

Wortel : 
Air 2:1 

Karagenan 
2,5% 

0.222 0.351 0.573 5 

 Karagenan 
3,5% 

0.241 0.213 0.454 9 

 Karagenan 
4,5% 

0.359 0.183 0.542 6 

Wortel : 
Air 3:1 

Karagenan 
2,5% 

0.256 0.329 0.585 3 

 Karagenan 
3,5% 

0.281 0.185 0.466 8 

 

Karagenan 
4,5% 

0.378 0.204 0.582 4 
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Tabel 4.5 Hasil Perlakuan Terbaik 

 
Pada Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa berdasarkan seluruh 

parameter baik secara kimia ataupun fisik, maka perlakuan 
penambahan karagenan 4,5 % dan proporsi buah:air 1:1 
menghasilkan vegetable leather wortel dengan perlakuan 
terbaik. Hal ini dikarenakan sebagian karakteristik secara 
kimia,fisik yang diharapkan sesuai dengan perlakuan tersebut. 
Karakteristik fisiko kimia dari vegetable leather wortel perlakuan 
terbaik dapat dilihat pada Tabel 4.5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parameter Nilai 

Kadar Air 11.7% 

Aktivitas Air 0.654 

Kadar Abu 2.84% 

Kuat Tarik 2.2 

Persen Pemanjangan 7.3% 
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BAB V    
KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut.  
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan proporsi 

buah:air berpengaruh nyata (F hitung > F tabel) terhadap 
kuat tarik (5.48 > 3.55) dan kadar abu (10.53 > 3.55), 
tetap tidak berpengaruh nyata (F hitung < F tabel) 
terhadap kadar air (0.68 < 3.55), aktvitas air (1.37 < 
3.55), dan persen pemanjangan (2.33 < 3.55).  Lalu 
untuk perlakuan penambahan karagenan berpengaruh 
nyata terhadap kadar air (138 > 3.55), kadar abu (140 > 
3.55), kuat tarik (124 > 3.55), dan persen pemanjangan 
(64.7 > 3.55) lalu hanya aktivitas air (0.33 < 3.55) tidak 
berpengaruh nyata.  

2. Produk vegetable leather wortel terbaik menurut 
parameter fisik dan kimia dengan metode Multiple 
Attribute yaitu pada perlakuan proporsi 1:1 dan 
penambahan karagenan 4,5% dimana nilai kadar air 
(11,7%), aktivitas air (0.654), kadar abu (2,84%), kuat 
tarik (2,2 N/mm2), dan persen pemanjangan 7.3% 
 

1.2 Saran 

1. Untuk memastikan kehomogenan bahan baku perlu 
dilakukan tabulasi dari indeks kematangan buah atau 
pengukuran bahan baku menggunakan color reader. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai umur 
simpan produk vegetable leather wortel. 
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