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3. HASIL PENELITIAN 

 

3.1. Karakteristik Kimia 

3.1.1. Kadar Air  

Kadar air pada pengeringan manisan kering buah nanas dalam oven hingga kadar air tercapai 

<25% dapat  dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Kadar air (%)  

Perlakuan Kadar Air (%) 

Natrium metabisulfit 0% + CaCl2 0% 17,82 ± 6,82
a 

Natrium metabisulfit 0,15% + CaCl2 0% 14,10 ± 2,49
a
 

Natrium metabisulfit 0,3% + CaCl2 0% 14,33 ± 1,91
a
 

Natrium metabisulfit 0,15% + CaCl2 2% 15,07 ± 2,60
a
 

Natrium metabisulfit 0,3% + CaCl2 2% 15,01 ± 1,67
a
 

Natrium metabisulfit 0,15% + CaCl2 3% 14,05 ± 3,05
a
 

Natrium metabisulfit 0,3% + CaCl2 3% 17,71 ± 4,81
a
 

Keterangan: 

1. Semua nilai merupakan nilai rata-rata ± standar deviasi 

2. Nilai dengan superscript huruf yang berbeda dalam satu kolom menunjukkan adanya perbedaan 

yang nyata antar perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan menggunakan uji 

Duncan.  

 

Berdasarkan Tabel 1., terlihat bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan manisan 

kering buah nanas dengan berbagai perlakuan dan termasuk juga kontrol yaitu 12 jam untuk 

mendapatkan nilai kadar air < 25% sesuai standar. Nilai kadar air yang didapat tidak berbeda 

jauh atau tidak ada perbedaan yang nyata yaitu antara 14,05% - 17,82%, maka nilai kadar air 

ini sudah memenuhi standar kadar air manisan buah kering yaitu < 25%.  
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3.1.2. Aktivitas Air 

Hasil pengujian Aktivitas Air dan setelah pengeringan pada sampel buah nanas segar maupun 

kering dapat dilihat  pada Tabel 2.  

Tabel 2. Aktivitas Air Manisan Kering Buah Nanas 

Perlakuan Aktivitas Air (Aw) 

Natrium metabisulfit 0% + CaCl2 0% 0,70 ± 0,08
b
 

Natrium metabisulfit 0,15% + CaCl2 0% 0,62 ± 0,02
ab

 

Natrium metabisulfit 0,3% + CaCl2 0% 0,60 ± 0,05
a
 

Natrium metabisulfit 0,15% + CaCl2 2% 0,68 ± 0,05
ab

 

Natrium metabisulfit 0,3% + CaCl2 2% 0,66 ± 0,05
ab

 

Natrium metabisulfit 0,15% + CaCl2 3% 0,67  ± 0,07
ab

 

Natrium metabisulfit 0,3% + CaCl2 3% 0,65 ± 0,07
ab

 

Keterangan: 

1. Semua nilai merupakan nilai rata-rata ± standar deviasi. 

2. Nilai dengan superscript huruf yang berbeda dalam satu kolom menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

antar perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan menggunakan uji Duncan. 

Berdasarkan Tabel 2., nilai aktivitas air sudah memenuhi standar manisan buah kering yaitu 

0,6 – 0,7. Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai aw kontrol paling tinggi dibanding sampel 

lainnya. Semua perlakuan sampel tidak berbeda nyata kecuali pada sampel dengan kombinasi 

natrium metabisulfit 0,3% + CaCl2 0% memiliki nilai aktivitas air yang paling rendah 

(berbeda nyata), dapat dikatakan bahwa sampel natrium metabisulfit 0,3% + CaCl2 0% 

berbeda nyata dengan kontrol.  

 



14 
 

 

3.1.3. Tekstur  

Hasil pengujian Tekstur  

Tabel 3.  Tekstur  

Perlakuan Hardness (gf) 

Natrium metabisulfit 0% + CaCl2 0% 4313,71 ± 605,60
ab

 

Natrium metabisulfit 0,15% + CaCl2 0% 4648,80 ± 459,52
b
 

Natrium metabisulfit 0,3% + CaCl2 0% 4543,85 ± 832,43
b 

Natrium metabisulfit 0,15% + CaCl2 2% 3394,51 ± 418,68
a
 

Natrium metabisulfit 0,3% + CaCl2 2% 3813,53 ±920,18
ab

 

Natrium metabisulfit 0,15% + CaCl2 3% 3468,53 ± 721,07
a
 

Natrium metabisulfit 0,3% + CaCl2 3% 3753,88 ± 1300,12
ab

 

Keterangan : 

1. Semua nilai merupakan nilai rata-rata ± standar deviasi 

2. Nilai dengan superscript huruf yang berbeda dalam satu kolom menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

antar perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan menggunakan uji Duncan. 

 

Berdasarkan Tabel 3., terlihat bahwa Pada data tingkat kekerasan ini memiliki perbedaan 

nyata antara yang diberi perlakuan penambahan CaCl2 dengan yang tidak ada penambahan 

CaCl2. Setiap sampel dibandingkan dengan kontrol tidak terdapat perbedaan nyata, tetapi 

pada antara sampel Natrium metabisulfit 0,15% + CaCl2 0%, Natrium metabisulfit 0,3% + 

CaCl2 0%, Natrium metabisulfit 0,15% + CaCl2 2%, dan Natrium metabisulfit 0,15% + CaCl2 

3% terdapat perbedaan yang nyata. Secara keseluruhan semakin tinggi konsentrasi CaCl2 

yang diberikan, tingkat kekerasan pada manisan kering buah nanas ini cenderung turun. 

Sedangkan, yang tidak diberi perlakuan penambahan CaCl2 masih tetap tinggi.  
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3.1.4. pH  

Hasil pengujian pH 

Tabel 4. pH 

Perlakuan pH 

Natrium metabisulfit 0% + CaCl2 0% 4,65 ± 0,31
a
 

Natrium metabisulfit 0,15% + CaCl2 0% 4,66 ± 0,08
a
 

Natrium metabisulfit 0,3% + CaCl2 0% 4,66 ± 0,07
a 

Natrium metabisulfit 0,15% + CaCl2 2% 4,43 ± 0,25
a
 

Natrium metabisulfit 0,3% + CaCl2 2% 4,43 ± 0,26
a
 

Natrium metabisulfit 0,15% + CaCl2 3% 4,44 ± 0,31
a
 

Natrium metabisulfit 0,3% + CaCl2 3% 4,40 ± 0,20
a
 

Keterangan : 

1. Semua nilai merupakan nilai rata-rata ± standar deviasi 

2. Nilai dengan superscript huruf yang berbeda dalam satu kolom menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

antar perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan menggunakan uji Duncan. 

Berdasarkan Tabel 4., terlihat bahwa nilai pH antara kontrol dengan perlakuan lain tidak 

memiliki perbedaan yang nyata. Dimana nilai pH rata-rata dikisaran 4. Adanya perlakuan 

penambahan natrium metabisulfit dan CaCl2, pH cenderung lebih rendah dibanding kontrol 

dan tanpa adanya penambahan CaCl2 (0%). Jadi, secara umum menurut data yang didapat 

adanya penurunan ± 0,2 yang terjadi dari kontrol ke perlakuan yang lain namun tidak 

signifikan.  
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3.1.5. Intensitas Warna 

Hasil pengujian warna manisan kering buah nanas untuk tiap perlakuan dapat dilihat pada 

Tabel 5.  

Tabel 5. Intenstias Warna Manisan Kering Buah Nanas 

Perlakuan L a* b* 

Natrium Metabisulfit 0% + 

CaCl2 0% 

63,2483 ± 7,3848
b
 -2,7467 ± 0,4583

a
 27,7583 ± 7,9270

c
 

Natrium Metabisulfit 0,15% 

+ CaCl2 0% 

49,5667 ± 5,9261
a
 -0,5117 ± 0,8584

c
 14,9067 ± 2,9417

a
 

Natrium Metabisulfit 0,3% 

+ CaCl2 0% 

51,1300 ± 4,9565
a
 -1,0750 ± 0,8415

bc
 15,6250 ± 3,0412

ab
 

Natrium Metabisulfit 0,15% 

+ CaCl2 2% 

65,9517 ± 10,8325
b
 -1,7717 ± 1,1651

ab
 27,6367 ± 8,4074

c
 

Natrium Metabisulfit 0,3% 

+ CaCl2 2% 

67,4383 ± 14,3221
b
 -0,4200 ± 1,2352

c
 23,1383 ± 6,4302

bc
 

Natrium Metabisulfit 0,15% 

+ CaCl2 3% 

68,7683 ± 12,5905
b
 -1,1750 ± 0,1435

bc
 25,9100 ± 8,1665

c
 

Natrium Metabisulfit 0,3% 

+ CaCl2 3% 

68,6167 ± 11,6999
b
 -1,6700 ± 0,7857

b
 23,4933 ± 5,3560

bc
 

Keterangan : 

1. Semua nilai merupakan nilai rata-rata ± standar deviasi 

2. Nilai dengan superscript huruf yang berbeda dalam satu kolom menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

antar perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan menggunakan uji Duncan. 
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Berdasarkan Tabel 5., dapat dilihat secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa intensitas 

warna dari manisan kering buah nanas meliputi L, a, dan b memiliki perbedaan nyata. Pada 

nilai L (lightness) terdapat perbedaan nyata antara sampel kontrol dengan natrium 

metabisulfit 0,15% + CaCl2 0% maupun natrium metabisulfit 0,3% + CaCl2 0%, dimana 

sampel menjadi lebih gelap dan sedangkan yang lebih terang/cerah pada sampel natrium 

metabisulfit 0,15% + CaCl2 3% . Kemudian dilihat dari nilai a negatif (kehijauan), sampel 

kontrol lebih menuju ke hijau dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Pada nilai a* (-), 

terdapat perbedaan nyata antara kontrol dengan sampel lain kecuali di sampel natrium 

metabisulfit 0,15% + CaCl2 2%. Selain itu, dilihat dari nilai b positif (kekuningan), sampel 

yang lebih kearah kuning adalah kontrol dan  Natrium Metabisulfit 0,15% + CaCl2 2%. 

Sedangkan, sampel lainnya dikisaran warna kuning atau bahkan tidak lebih hijau dan tidak 

lebih kuning. Dilihat dari nilai b* (+), adanya perbedaan nyata antara kontrol dengan natrium 

metabisulfit 0,15% + CaCl2 0% dan natrium metabisulfit 0,3% + CaCl2 0%.   

 

 

Keterangan :  

      : kontrol (natrium metabisulfit 0% + CaCl2 0%) 

      : natrium metabisulfit 0,15% + CaCl2 0% 

      : natrium metabisulfit 0,3% + CaCl2 0% 

      : natrium metabisulfit 0,15% + CaCl2 2% 

      : natrium metabisulfit 0,3% + CaCl2 2% 

      : natrium metabisulfit 0,15% + CaCl2 3% 

      : natrium metabisulfit 0,3% + CaCl2 3%




