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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Perlakuan Awal dan Proses Pengeringan Buah Nanas  

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan manisan kering buah nanas adalah 

pada perlakuan awalnya. Buah nanas diberi perlakuan tahap awal yaitu steam blanching, 

kemudian direndam dengan larutan CaCl2  dan direndam dengan larutan natrium metabisulfit. 

Buah nanas yang sudah direndam natrium metabisulfit dan CaCl2, akan dilanjutkan dengan 

perendaman larutan gula. Buah yang sudah melewati tahap perendaman, maka akan masuk ke 

dalam tahap pengeringan dengan menggunakan cabinet dryer hingga kadar air mencapai 

25%. Adapun tujuan dari steam blanching adalah menginaktivasikan enzim, mengurangi 

sejumlah mikroba awal, dan juga mendenaturasikan membran sel (Alzamora et al., 2003 

dalam (Aryandini, 2007). Perendaman CaCl2 bertujuan untuk memperkuat jaringan 

permukaan dari buah itu sendiri sehingga pektin dalam buah bereaksi dengan kalsium 

membentuk suatu yang kompleks yaitu kalsium-pektat yang akan memperkokoh tekstur dari 

buah nanas (Lutfi, 2010). Konsentrasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2% dan 

3%. Penentuan konsentrasi ini berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa konsentrasi 1,5% 

yang paling baik, dinaikkan menjadi 2% untuk melihat pengaruhnya pada produk penelitian 

ini dengan menggunakan buah nanas. Sedangkan konesntrasi 3% pun dipilih karena pada 

penelitian yang sudah ada konsentrasi tersebut sudah efektif dan diterima produknya 

sehingga pemilihan konsentrasi tersebut akan diaplikasikan pada produk penelitian ini 

menggunakan buah nanas (Ferawati, 2005 dalam (Kristiono, 2012)). 

Selain itu, perendaman natrium metabisulfit dalam proses ini untuk dapat menekan atau 

menghambat degradasi warna, dan juga dapat memperpanjang umur simpan (Latapi, 2006 

dalam (Widiyowati, 2007)). Adanya larutan sulfit ini bertujuan untuk mencegahnya reaksi 

pencoklatan secara enzimatis (Sapers et al., 2002 dalam (Aryandini, 2007). Konsentrasi 

natrium metabisulfit pada penelitian ini adalah 0,15% dan 0,3%. Penentuan konsentrasi ini 

berdasarkan Food Drug Administration batas maksimum penggunaan natrium metabisulfit 

adalah 2000-3000 ppm atau 200-300 mg/kg/100mL. Konsentrasi 0,15% dipilih juga 

dikarenakan ingin mengetahui dibawah batas maksimum tersebut sudah mempengaruhi 

produk secara efisien atau belum.  

Adapun buah nanas ini direndam dengan gula supaya terjadi proses dehidrasi osmosis. 

Dengan adanya dehidrasi osmosis ini dapat membuat sebagian air dalam buah menjadi 
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berkurang karena keluar ke lingkungan digantikan dengan gula yang masuk dalam buah 

(Aryandini, 2007).   

Pengeringan adalah  suatu proses pengolahan untuk menurunkan jumlah kandungan air dari 

suatu bahan. Proses pengeringan buah nanas menjadi manisan digunakan alat yaitu cabinet 

dryer. Tujuan adanya pengeringan ini adalah untuk memperpanjang daya tahan simpan dari 

bahan pangan dengan mengurangi aw-nya sehingga mikroorganisme tidak tumbuh. Adapun 

faktor yang mempengaruhi proses pengeringan antara lain (Muchtadi, T.R dan Sugiyono, 

2014) (1) Buah nanas akan mengalami proses perpindahan air ke luar bahan. (2) Pada 

penelitian ini buah dipotong menjadi 4 bagian. Proses pemotongan buah nanas akan 

memperluas permukaan dari bahan dan dapat memberikan lebih banyak ruang atau celah 

sehingga dapat berhubungan dengan medium pemanas. (3) Pada pembuatan manisan kering 

buah nanas menggunakan suhu 60ºC, semakin besar perbedaan suhu antara medium pemanas 

dengan bahan pangan, semakin cepat perpindahan panas ke dalam bahan dan semakin cepat 

penghilangan air dari bahan.  

 

4.2. Kadar Air Manisan Kering Buah Nanas 

Air adalah komponen yang penting di dalam bahan pangan dimana dapat mempengaruhi 

penampakan (appearance), tekstur, maupun cita rasa. Kandungan air ini juga dapat 

menentukan acceptability, kesegaran, dan daya tahan dari makanan (Winarno (1984) dalam 

(Lutfi, 2010).  Kadar air dapat dikatakan sebagai salah satu dari sifat kimia bahan pangan 

yang menunjukkan jumlah air atau banyaknya air yang ada di dalam bahan pangan itu sendiri 

(Riansyah, Supriadi, & Nopianti, 2013).  

Pada data hasil penelitian di tabel 1, kadar air dari manisan kering buah nanas juga sudah 

memenuhi syarat mutu dari manisan kering yang telah ditetapkan oleh SNI adalah maksimum 

25%. Pada data, tidak menunjukkan adanya perbedaan nyata dikarenakan proses pengeringan 

dihentikan pada saat kadar air bahan sudah mencapai < 25% sehingga nilai yang dihasilkan 

lebih seragam. Kadar air kontrol dengan sampel lain tidak berbeda nyata ini disebabkan oleh 

larutan CaCl2 dan natrium metabisulfit tidak begitu mempengaruhi proses kehilangan air. 

Nilai kadar air yang tidak berbeda nyata diduga karena proses steam blanching yang sudah 

membantu pori-pori buah nanas terbuka sehingga pada proses pengeringan pengeluaran air 

menjadi lebih cepat dan sama. 
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Pada tabel 1, dengan sampel kontrol memiliki nilai kadar air tertinggi yaitu 17,82% 

dikarenakan air dalam bahan tidak mampu untuk menerobos keluar dengan proses difusi 

normal maka hal itu akan menghambat proses penguapannya (A. Indradewi, 2016). Sampel 

lainnya selain kontrol memiliki data yang tidak berbeda jauh diakibatkan adanya proses dari 

pengolahan buah nanas menjadi manisan ini pun sangat mempengaruhi penurunan dari kadar 

air, seperti perendaman larutan gula dan juga pengeringan (Lutfi, 2010). Nilai kadar air tidak 

lebih dari 25% didukung oleh perlakuan awal sebelum dikeringkan yaitu dilakukannya proses  

perendaman larutan gula sehingga terjadi peristiwa dehidrasi osmosis. Dehidrasi osmosis 

inilah yang merupakan tahap awal untuk pengurangan air dalam buah nanas, karena 

komponen buah nanas berinteraksi dengan larutan osmosis tersebut. Faktor yang 

mempengaruhi dehidrasi osmosis antara lain suhu, konsentasi larutan, dan waktu perendaman 

(Magdalena, Waluyo, & Sugianti, 2015). Gula disini memiliki sifat higroskopis yang mana 

mampu mengikat air (Kartika & Nisa, 2015). Kombinasi dari suhu dan konsentrasi larutan 

metabisulfit maka nilai kadar air akan menjadi semakin kecil. Suhu yang cukup tinggi akan 

memperbesar panasnya yang dibawa udara sehingga sejumlah air diuapkan. Adanya 

kandungan sulfit pada natrium metabisulfit, akan menyebabkan jaringan pada buah nanas 

menjadi terbuka atau berlubang maka proses dari pengeringan akan menjadi lebih cepat dan 

kandungan air dalam buah nanas menjadi lebih cepat teruapkan juga (Rahman, 2007 dalam 

(Lestari, Julianti, & Ridwansyah, 2017)).      

Kadar air menjadi salah satu parameter utama mutu pangan. Nilai kadar air yang tinggi akan 

membuat nilai aw juga semakin tinggi. Tingginya kadar air akan membuat manisan kering  

menjadi cepat mengalami kerusakan. Untuk menghambat kerusakan pangan maka dibuatlah 

kadar air menjadi rendah sehingga mutu dari produk akan tetap terjaga (Lutfi, 2010). Kadar 

air pada permukaan bahan dapat dipengaruhi oleh kelembaban nisbi (atau RH) udara di 

lingkungan sekitar. Apabila kadar air rendah tetapi RH di sekitar tinggi, maka terjadi 

penyerapan uap air dari udara dan produk menjadi lebih lembab atau dikatakan bahwa kadar 

air dalam produk jadi lebih tinggi, begitu pula sebaliknya (Syah, Dahrul (2012)).

4.3. Aktivitas Air Manisan Kering Buah Nanas 

Aktivitas air adalah sejumlah air bebas dimana air bebas ini digunakan oleh mikrrorganisme 

untuk pertumbuhannya (Winarno et al., (1988) dalam (Lutfi, 2010). Adapun pengukuran aw 

ini untuk mengetahui keaktifan atau aktivitas dari air minimal yang terdapat pada manisan 

kering buah nanas sehingga dapat dilakukan suatu tindakan untuk mengurangi kontaminasi 
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dari mikroorganisme (Lutfi, 2010).  Dengan kata lain, aw digunakan untuk menentukan batas 

yang terendah dari air yang tersedia untuk pertumbuhan mikroba. Pada data aw ini adanya 

batas minimal atau ketentuan dimana bakteri, khamir, dan juga kapang tidak dapat tumbuh. 

Kebanyakan bakteri tidak dapat tumbuh pada nilai aw < 0,91dan kebanyakan jamur tidak 

tumbuh pada nilai aw < 0,80, dan sebagai batas terendah untuk jamur umumnya 0,70-0,75. 

Tetapi, kisaran nilai aw minimum untuk beberapa jenis mikroorganisme yang terdapat pada 

buah-buahan kering 0,60-0,70 yaitu mikroorganisme yang sangat osmofilik (Scott, 1957 

dalam Purnomo, 2013).  

Nilai aw yang mencapai 0,70 pada buah kering memiliki kadar air 18-25% (Muchtadi, T.R 

dan Sugiyono, 2014). Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 2, nilai aw tidak lebih dari 0,70. 

Nilai aw dari data penelitian dapat dikatakan bahwa kemungkinan untuk ditumbuhi 

mikroorganisme sangat kecil atau bahkan tidak mampu tumbuh. Dapat dikatakan bahwa 

dengan nilai aw di dapat tidak ada kemungkinan mikroorganisme dapat tumbuh. Selain itu, 

pada data ini terdapat perbedaan nyata dimana pada sampel natrium metabisulfit 0,3% + 

CaCl2 0% memiliki nilai aw yang paling rendah yaitu 0,60, sedangkan pada perlakuan lain 

tidak berbeda nyata. Perbedaan nyata ini dikarenakan penambahan natrium metabisulfit yang 

berpengaruh terhadap kadar air dan aw, dimana natrium metabisulfit mampu menurunkan 

kadar air. Hal tersebut disebabkan oleh larutan perendam natrium metabisulfit yang memiliki 

kemampuan untuk menyerap air dan mencegah reaksi gula reduksi dengan asam amino 

sehingga proses pengikatan air oleh gula menjadi maksimal. Pada umumnya, nilai kadar air 

berbanding lurus dengan nilai aktivitas air. Dari data tabel 1 dan 2 bisa dilihat bahwa dengan 

konsentrasi natrium metabisulfit 0,3% memiliki nilai kadar air dalam manisan kering buah 

nanas lebih tinggi maka nilai aw pun tinggi, sedangkan konsentrasi 0,15% membuat nilai 

kadar air lebih rendah sehingga nilai aw rendah pula. 

Selain itu, nilai aw kontrol lebih tinggi dibandingkan dengan sampel lain (adanya perbedaan 

nyata) diduga karena adanya penekanan dari bahan-bahan yang larut dalam air seperti 

perendaman dengan CaCl2 dan natrium metabisulfit sehingga bahan tersebut merumitkan aw 

yang ada dalam bahan pangan, maka nilai aw menjadi lebih rendah (Purnomo, 2013). 

Berdasarkan dari literatur, aw  memiliki peran dalam reaksi metabolisme dalam sel, air yang 

bentuknya cair akan terikat secara kimiawi dalam larutan gula sehingga kondisi ini tidak 

mampu dipakai oleh mikroba. Selain itu, gula memiliki sifat higroskopis dimana padatan 

akan masuk ke dalam buah nanas dan akan mengikat air bebas sehingga dapat menurunkan 
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aktivitas air pada buah (Rodrigues, A. E and Maria A.M (2007) dalam (Kartika & Nisa, 

2015). 

Faktor yang mempengaruhi aw yaitu faktor lingkungan menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi tingkat aw, dan dasar umum yang sering digunakan adalah makin kurang 

menguntungkan faktor-faktor lingkungan (tersedianya zat-zat gizi, pH, tekanan oksigen, 

suhu) maka makin tinggi nilai minimum aw dimana mikroorganisme dapat tumbuh (Purnomo, 

2013).  

4.4.  Tingkat Kekerasan Manisan Kering Buah Nanas 

Pada penelitian ini, menggunakan Texture Analyzer dengan jenis probe brooke-type blade 

dengan depression limit 15 mm, test speed 5 mm/s, trigger 10 gf. Dalam menggunakan alat 

texture analyzer ini dapat menunjukkan bahwa semakin besar gaya yang dibutuhkan untuk 

memotong sampel, maka semakin tinggi juga tingkat kekerasan dari sampel tersebut (sampel 

keras). Berdasarkan dari hasil penelitian pada tabel 3, analisa tingkat kekerasan menunjukkan 

perbedaan yang nyata antara perlakuan kontrol, yang tidak diberi CaCl2 namun diberi natrium  

metabisulfit dan yang diberi CaCl2 + natrium metabisulfit juga. Hardness merupakan 

karakteristik mekanik yang pertama dipersepsikan dari suatu material. Adanya karakteristik 

hardness ini dapat dipengaruhi oleh penambahan CaCl2 yang mampu memperbaiki tingkat 

hardness dari manisan kering buah nanas (lebih keras tetapi mudah patah). Semakin tinggi 

konsentrasi dari CaCl2 semakin baik pula tekstur yang dihasilkan yaitu tidak terlalu keras dan 

juga tidak alot. Dengan kata lain semakin besar nilai tesktur yang di dapat maka tekstur 

manisan kering buah nanas akan semakin keras, begitu pula sebaliknya.  

Selain itu, nilai tingkat kekerasan (hardness) yang dimiliki sampel dengan penambahan 

CaCl2 lebih rendah dibanding konrol karena adanya penurunan kadar air dengan CaCl2 maka 

ion Ca
2+

 berikatan dengan pektin yang menjadi Ca-pektat dimana Ca-pektat tersebut tidak 

larut air. Menurut Eskin (1979) dalam (Slamet, 2010) bahwa kalsium akan memperkuat 

jaringan dari buah atau tanaman. Pembentukan Ca-pektat yang tidak larut air ini terjadi 

dimana adanya ikatan silang diantara ion Ca
2+

 dengan rantai asam pektat yang melalui proses 

perpindahan ion dengan gugus karboksil bebas. Pengikatan ion Ca
2+

 dengan gugus karboksil 

tersebut menghasilkan struktur amorf (tidak teratur) sehingga dari hal itu membuat tekstur 

lebih mudah patah walaupun buah nanas mempunyai jaringan yang lebih kuat. Pada saat pre-

treatment, ternyata perendaman natrium metabisulfit membantu terbukanya jaringan pada 

dinding sel sehingga serat – serat kasar terdegradasi sehingga mempengaruhi tekstur. Akibat 
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dari degradasi serat tersebut maka tekstur buah akan menjadi lebih lunak. Serat kasarnya 

antara lain pektin, lignin, selulosa, hemiselulosa, dan gum (Asmoro, 2017).  

Sedangkan, nilai tingkat kekerasan kontrol lebih rendah dibandingkan kombinasi natrium 

metabisulfit 0,15% + CaCl2 0%, dan natrium metabisulfit 0,3% + CaCl2 0% karena adanya 

penambahan natrium metabisulfit pun berpengaruh pada tekstur dimana natrium metabisulfit 

mampu menurunkan kadar air, hal tersebut disebabkan natrium metabisulfit memiliki fungsi 

menyerap air dan mencegah reaksi gula reduksi dengan asam amino sehingga proses 

pengikatan air oleh gula menjadi maksimal (Nur, 2009 dalam (L. Suryani, Zaini, & Yasa, 

2016)). Dengan adanya bahan tersebut membuat kadar air dalam bahan lebih rendah 

dibanding kontrol dan tanpa adanya penambahan CaCl2 maka tekstur yang dihasilkan 

menjadi lebih baik. 

Di dalam data penelitian, nilai tekstur lebih cenderung menurun. Hal tersebut dapat 

dikarenakan beberapa faktor antara lain (1) perendaman larutan osmotik (gula) dimana 

tekanan osmotik di dalam buah nanas lebih kecil dari tekanan osmotik di lingkungannya 

maka terjadilah perpindahan air sehingga kandungan air dalam buah menyebabkan sel dalam 

buah nanas tersebut berkurang sehingga tekanan turgor akan mengalami penurunan dimana 

hal itu membuat buah nanas memiliki tesktur yang lebih tidak alot (Arlita, 2013 dalam 

(Magdalena et al., 2015)), seperti pada data tabel 3, dengan kadar air < 25% (2) maka 

mempengaruhi produk. Jika kadar air dalam produk sangat rendah (< 15% - 10%) maka 

tekstur dari produk itu sendiri akan menjadi sangat keras. Faktor lain yang dapat terjadi 

adalah karena adanya perbedaan dari ketebalan produk akhir sehingga mempengaruhi analisa 

tekstur saat pemotongan sampel. 

4.5. pH (Tingkat Keasaman) Manisan Kering Buah Nanas 

Tujuan pengujian pH pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pH terhadap 

karakteristik fisik dan kimia manisan kering buah nanas. berdasarkan teori pH daapt 

mempengaruhi kualitas warna dan tekstur dari produk. Dimana pH dapat mempengaruhi 

tingkat aw yang dibutuhkan mikroorganisme untuk tumbuh, tingkat intensitas warna yang 

dapat berubah karena asam, dan sebagainya. pH ini sangat erat kaitannya dengan ion H
+
 yang 

terkandung di dalam suatu bahan makanan yang diukur. Konsentrasi dari ion H
+
 ini sebagai 

faktor pengontrol untuk beberapa reaksi kimia dan juga mikrobiologi. Konsenstrasi ion H
+
 ini 

sendiri dipengaruhi oleh suhu, zat-zat lain mungkin yang terlarut di dalam bahan, dansifa atau 
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jenis dari penambahan asam (Bambang et al., 1990 dalam (Syahrumsyah, Murdianto, & 

Pramanti, 2010)).  

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4, tidak terdapat perbedaan yang nyata karena rentang 

nilai pH yang didapatkan tidak terlalu jauh. Tetapi jika dilihat nilainya, ada penurunan sekitar 

0,2 dari kontrol dengan perlakuan yang lain.Tetapi secara keseluruhan data yang di dapat 

memiliki pH 4. Hal ini menyatakan bahwa pada tiap perlakuan maupun tidak ada perlakuan 

tidak mempengaruhi nilai pH manisan kering buah nanas ini. CaCl2 tidak mempengaruhi pH 

dikarenakan CaCl2 tidak dapat terhidrolisis yang disebabkan CaCl2 terdiri dari Ca
2+

 dan Cl
-
 

yang merupakan senyawa-senyawa yang kuat (terdiri dari asam HCl dan basa Ca(OH)2 dari 

asam-basa yang kuat sehingga menjadi garam yang bersifat netral). Dalam data ini pH yang 

didapatkan termasuk rendah. Dimana ketika pH menjadi rendah maka hal tersebut akan 

mempengaruhi tekstur yang mana tekstur akan menjadi lebih lunak (Fajarwati, Parnanto, & 

Manuhara, 2017). pH dapat mempengaruhi warna, karena adanya kandungan asam cukup 

tinggi maka akan mencegah terjadinya reaksi pencoklatan pada buah yang dikeringkan 

(Woodroof and Luh (1975) dalam (Lutfi, 2010).  

4.6. Intensitas Warna Manisan Kering Buah Nanas  

Warna akan mempengaruhi tingkat kesukaan konsumen. Warna merupakan salah satu atribut 

penting dari penentuan kualitas produk, walaupun produk tersebut memiliki nilai gizi yang 

baik, memiliki rasa yang enak, bertekstur baik tapi jika warna tidak menarik maka kurang 

diminati konsumen (Fennema, 1985). Faktor yang mempengaruhi warna secara L, a*, b* 

antara lain suhu dan reaksi oksidasi. Jika pengeringan dengan suhu rendah maka waktu yang 

dibutuhkan akan makin lama, sehingga reaksi oksidasinya akan berlangsung lebih lama dan 

dapat menyebabkan warna menjadi lebih gelap. 

Berdasarkan dari hasil penelitian di tabel 5, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa 

intensitas warna manisan kering buah nanas meliputi L, a*, dan b* ada perbedaan nyata. Nilai 

L (lightness) memiliki perbedaan nyata antara sampel kontrol dengan natrium metabisulfit 

0,15% + CaCl2 0% maupun natrium metabisulfit 0,3% + CaCl2 0%, sedangkan manisan 

kering buah nanas yang lebih cerah pada natrium metabisulfit 0,15% + CaCl 3%. Hal tersebut 

dapat dikarenakan dengan adanya penambahan natrium metabisulfit akan mempengaruhi 

karakteristik warna dari sampel. Kontrol tidak diberi larutan natrium metabisulfit dan CaCl2, 

sedangkan sampel lain diberi larutan tersebut. Sesuai dengan teori dari DeMan, 1997 dalam 

(Asmoro, 2017), bahwa natrium metabisulfit ini khususnya senyawa sulfit akan bereaksi 
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dengan gugus karbonil yang mana hasil reaksinya akan mengikat melanoidin sehingga 

munculnya reaksi pencoklatan terhambat. Pada manisan kering buah nanas ini 

memungkinkan terjadinya reaksi pencoklatan non enzimatis. Reaksi pencoklatan non 

enzimatis disini dapat disebabkan karena adanya reaksi Maillard dan juga reaksi 

karamelisasi. Reaksi Maillard pada manisan ini diakibatkan karena adanya reaksi antara 

protein dan gula reduksi dalam buah nanas itu sendiri. Sedangkan, reaksi karamelisasi pada 

manisan kering buah nanas ini dikarenakan adanya penggunaan gula untuk mencapai proses 

dehidrasi osmosis dan larutan gula tersebut secara otomatis akan melapisi buah nanas. 

Lapisan gula yang ada di permukaan buah nanas pada saat dipanaskan akan menghasilkan 

warna coklat karena molekul air dalam gula itu sendiri akan hilang. Reaksi Maillard dapat 

dhambat oleh natrium metabisulfit dengan cara sulfit akan bereaksi dengan senyawa antara 

yang terbentuk di dalam rangkaian reaksi Maillard menghasilkan senyawa yang stabil, 

sehingga reaksi Maillard tidak akan berlanjut. Senyawa tersebut adalah aldimin (Whistler dan 

Daniel, 1985 dan Mc Weeny et al, 1969 dalam (Putra, 2017)). Karamelisasi mampu dihambat 

juga oleh natrium metabisulfit dengan cara sulfit akan menghambat konversi glukosa menjadi 

5 hidroksimetil 2 furaldehid sehingga menghambat pencoklatan karamelisasi. Semakin tinggi 

kadar natrium metabisulfit maka produk semakin cerah. Nilai L ini sebagai parameter 

kecerahan. Dimana semakin besar nilainya maka kecerahan dari suatu produk semakin tinggi. 

Lightness ini termasuk tinggi nilainya dimana sampel berwarna kuning dan seperti ada warna 

putih serta pencahayaannya cukup baik hal itu karena adanya pengkristalan gula.  

Pada data penelitian tabel 5, dilihat dari nilai a* negatif (kehijauan), sampel kontrol lebih 

menuju ke hijau dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Nilai a* sebagai parameter yg 

menunjukan tingkat warna kemerahan dan kehijauan. Pada tabel 5, nilai a negatif (kehijauan), 

memiliki 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%. 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%. Perbedaan nyata disebabkan 

oleh natrium metabisulfit dari gugus sulfitnya akan menghambat pencoklatan yang di katalis 

enzim fenolase dan juga dapat menghambat reaksi pembentukan senyawa 5 hidroksil metal 

furfural dari D-glukosa yang menyebabkan pencoklatan. Dari hal tersebut, semakin tinggi 
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konsentrasi dari natrium metabisulfit warna yang lebih baik meliputi kecerahan dan tingkat 

kekuningan (Fennema, 1996 dalam (L. Suryani et al., 2016)). Nilai b* menunjukan parameter 

tingkat warna kekuningan dan kebiruan (Negri, 2016). Penurunan nilai b* dari kontrol dan 

perubahan tanda menjadi (-) pada a* dapat menunjukan bahwa adanya perubahan warna pada 

produk (Lozano, 2006).  

Pada nilai L, a*, b* di tabel 5, dapat dipengaruhi juga oleh CaCl2. CaCl2 mampu menghambat 

terjadinya pencoklatan non enimzatis, dikarenakan ion Ca
2+

 dari CaCl2 tersebut akan 

berikatan dengan asam amino dalam buah. Proses ikatan Ca
2+

 tersebut mampu menghambat 

reaksi antara asam amino dengan gula reduksi yang menyebabkan pencoklatan sehingga 

warna menjadi lebih baik (Faust and Klein (1973) dalam (Faiqoh, 2014).  

 




