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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara yang terkenal memiliki berbagai jenis 

tanaman hortikultura. Salah satu dari jenis tanaman hortikultura ini adalah sayur-

sayuran, misalnya wortel. Tanaman hortikultura ini memiliki banyak sekali 

manfaat. Salah satu manfaat dari tanaman hortikultura ini adalah sebagai sumber 

pangan dan gizi (Fajriani, 2009). 

Wortel dikenal oleh setiap orang. Wortel banyak dijual di pasar atau di 

supermarket sehingga mudah diperoleh. Tanaman ini populer sebagai sumber 

provitamin A. Selain itu, wortel juga mengandung vitamin-vitamin lain, seperti 

vitamin B dan vitamin C yang bermanfaat bagi kesehatan manusia (Hanum, 

2008). 

Wortel merupakan sayuran yang sering dibuat menjadi jus. Namun, jus 

wortel ini belum dijual secara komersial di Indonesia karena banyak orang 

menganggap jus wortel memiliki rasa yang pahit dan flavor-nya terlalu kuat 

sehingga jarang sekali orang yang mau mengkonsumsi jus wortel. Jus wortel ini 

memiliki kandungan β-karoten yang tinggi dan dapat berfungsi untuk mencegah 

kanker (Devika, 2009). Flavor dari jus wortel ini dapat dikurangi dengan cara 

menambahkan asam.  

Jus wortel memiliki umur simpan yang singkat karena kandungan 

asamnya yang rendah sehingga memungkinkan bakteri perusak untuk tumbuh. 
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Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan fermentasi pada jus wortel oleh 

bakteri asam laktat (Demir et al., 2004). Popularitas jus dari sayuran yang 

dihasilkan dari fermentasi laktat ini sedang meningkat karena menampilkan jenis 

minuman yang baru dan karena nilai nutrisinya yang tinggi dengan kandungan 

vitamin dan mineral yang tinggi. Selain itu, jus sayuran yang dihasilkan oleh 

fermentasi laktat ini cocok untuk diet (Karovicova et al., 1994). Oleh karena itu, 

penelitian mengenai jenis mikroba starter yang digunakan dan waktu inkubasi 

terhadap jus wortel hasil laktofermentasi perlu dilakukan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Wortel memiliki mengandung senyawa-senyawa yang baik untuk 

kesehatan. Salah satu proses pengolahan wortel adalah menjadi jus wortel. 

Namun, banyak orang yang tidak menyukai jus wortel karena orang-orang 

menganggap rasa jus wortel pahit dan flavor jus wortel sangat kuat. Jus wortel 

yang dibuat umur simpannya pendek sehingga harus langsung dikonsumsi. Oleh 

karena itu, diperlukan proses pengolahan dan penambahan beberapa bahan 

sehingga jus wortel memiliki umur simpan yang lebih panjang dan rasanya lebih 

enak sehingga dapat dikonsumsi oleh banyak orang. Salah satu cara untuk 

memperpanjang umur simpan jus wortel adalah dengan menambahkan asam dan 

memfermentasikan jus wortel tersebut dengan menggunakan bakteri asam laktat. 
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1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mempelajari karakteristik 

dari jus wortel hasil laktofermentasi. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain: 

 1. mempelajari pengaruh dari penambahan asam terhadap karakteristik jus 

wortel. 

 2. mempelajari  pengaruh  waktu inkubasi dan jenis  mikroba starter 

terhadap karakteristik jus wortel hasil laktofermentasi. 

 


