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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Kekerasan 

Tekstur pada jenis makanan keripik merupakan faktor utama dalam menentukan keripik tersebut 

baik untuk dikonsumsi atau tidak. Alat uji yang umum digunakan untuk mengukur tekstur 

dinamakan texture analyzer. Hasil analisis menunjukkan adanya perubahan signifikan dari 

penggunaan tiga larutan terhadap perlakuan kontrol. Nilai kekerasan terendah diperoleh 

perlakuan tanpa larutan (perlakuan kontrol). Untuk nilai kekerasan tertinggi diperoleh pada 

penggunaan larutan kalsium klorida (CaCl2) 2%. Hal ini sesuai dengan (Kartikawati dkk, 2017) , 

bahwa kepentingan utama penggunaan kalsium klorida pada bahan pangan untuk meningkatkan 

kekerasan karena kalsium klorida merupakan bahan pengeras pada buah dan sayuran sehingga 

dapat menghasilkan nilai kekerasan yang tinggi. 

 

Berdasarkan tabel hasil dengan perlakuan larutan perendam natrium metabisulfit (Na2S2O5), 

semakin tinggi konsentrasi yang digunakan, nilai kekerasan semakin meningkat namun tidak 

signifikan. Hal ini sesuai dengan Nur (2009) dalam Lili Suryani dkk (2016), bahwa natrium 

metabisulfit dapat menyerap air pada bahan sehingga nilai kekerasan yang dihasilkan semakin  

Meningkat. Pada larutan kalsium klorida, nilai kekerasan semakin meningkat secara signifikan 

dengan meningkatnya konsentrasi larutan perendam. Nilai kekerasan tertinggi diperoleh dengan 

konsentrasi 2%. Menurut Kartikawati dkk (2017), penambahan larutan kalsium klorida bertujuan 

untuk memperkuat tekstur dan mencegah browning. Penelitian yang dilakukan Kartikawati dkk 

(2017) menggunakan bahan labu kuning, menunjukkan bahwa nilai kekerasan terendah diperoleh 

perlakuan kontrol. Penambahan larutan kalsium klorida berpengaruh nyata terhadap nilai 

kekerasan. Hal ini sesuai dengan penelitian saat ini bahwa terdapat perbedaan nyata nilai 

kekerasan antar konsentrasi larutan kalsium klorida.Kalsium klorida digolongkan sebagai bahan 

pengeras atau firming agent untuk buah dan sayuran. Penambahan garam kalsium pada produk 

pangan dapat memperkeras tekstur karena adanya reaksi antara ion kalsium dengan asam pektat 

yang mampu mendukung jaringan dan meningkatkan tekstur produk. Semakin tinggi konsentrasi 

bahan pengeras, maka tekstur produk yang dihasilkan semakin keras. 
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Dalam perendaman kapur sirih (Ca(OH)2), nilai kekerasan terbaik diperoleh dengan konsentrasi 

1,5%. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yunus dkk (2017), 

bahwa tingkat kekerasan terbaik diperoleh dengan konsentrasi kapur sirih tertinggi. Semakin 

tinggi konsentrasi kapur sirih, memberikan peningkatan kekerasan keripik ubi jalar kuning yang 

signifikan Hal ini terjadi karena pektin yang terkandung dalam ubi jalar kuning berikatan dengan 

kapur sirih yang mampu memperkuat kerangka pada bahan yang direndam dalam larutan kapur 

sirih.  

 

4.2. Warna 

Di dalam ubi jalar terdapat senyawa yang menyebabkan terjadinya reaksi pencoklatan. Senyawa 

tersebut berupa ipomeaemarone, furanoterpen, koumarin dan polifenol yang terbentuk di dalam 

jaringan saat ubi jalar terluka atau dikupas. Selain menimbulkan rasa pahit, senyawa polifenol 

dapat menyebabkan warna umbi menjadi coklat. Maka dari itu ,perlu adanya penambahan larutan 

untuk mempertahankan warna ubi jalar. Nilai a* melambangkan campuran warna kromatik 

merah hijau. Untuk nilai a* positif menunjukkan warna merah ,nilai a* negatif menunjukkan 

warna hijau. Nilai b* positif menunjukkan warna kuning, sedangkan nilai b* negatif 

melambangkan warna hijau. Untuk nilai L* menunjukkan tingkat kecerahan (Kartikawati dkk, 

2017). Sedangkan untuk nilai ΔE merupakan total perubahan warna. 

 

Berdasarkan hasil analisa, penambahan larutan perendam mampu meningkatkan nilai L 

(Lightness atau kecerahan) dan nilai b* (yellowness) namun tidak signifikan. Nilai a* (redness) 

yang dihasilkan menunjukkan peningkatan yang berkisar dalam hasil negatif. Pada perendaman 

dalam larutan kapur sirih 1% dan 1,5% menunjukkan peningkatan nilai L yang signifikan dari 

perlakuan kontrol (perendaman aquades), yang artinya semakin tinggi nilai L maka warna pada 

produk semakin cerah. Untuk nilai a* ,tidak terjadi peningkatan signifikan. Begitu juga untuk 

nilai b* dengan perlakuan perendaman larutan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan 

terhadap perlakuan kontrol. Kemudian untuk perbedaan warna atau ΔE tertinggi diperoleh pada 

perendaman larutan kapur sirih 1,5%. Semakin tinggi nilai ΔE, maka perbedaan nilai L* a* b* 

semakin signifikan. 
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Perendaman dalam larutan metabisulfit berhasil meningkatkan nilai L (Lightness atau kecerahan) 

dan nilai b* (yellowness). Perendaman dalam natrium metabisulfit konsentrasi 0,3% 

menghasilkan nilai L* dan b* lebih tinggi dibandingkan konsentrasi 0,2% dan 0,25%. Hal ini 

menunjukkan bahwa perendaman dalam larutan natrium metabisulfit mampu mempertahan 

warna pada ubi jalar. Nilai a* diperoleh hasil negatif yang berarti tingkat kemerahan yang 

rendah. Menurut Prabasini dkk (2013), perendaman sampel dalam larutan natrium metabisulfit 

dapat memberikan efek degradasi warna pigmen pada ubi jalar. Perendaman dalam natrium 

metabisulfit 0,2% menghasilkan keripik ubi jalar dengan perubahan warna (ΔE) yang rendah 

yaitu 1,12.  Semakin tinggi konsentrasi yang digunakan, perubahan nilai L a* b* juga semakin 

tinggi sehingga pada konsentrasi 0,3% diperoleh ΔE yang tinggi yaitu 4,29.   

 

Dalam perendaman kalsium klorida ,nilai kecerahan tertinggi diperoleh pada konsentrasi 2%. 

Untuk nilai a* diperoleh hasil negatif yang menunjukkan warna produk lebih ke arah hijau. Nilai 

a* tertinggi terdapat pada konsentrasi 2%. Sedangkan nilai b* tertinggi diperoleh dengan 

konsentrasi 2%. Nilai b* menunjukkan warna lebih ke arah kuning. Berdasarkan hasil uji 

Duncan, nilai L, a* dan b* tidak menunjukkan perubahan yang signifikan antar konsentrasi 

kalsium klorida. Semakin tinggi konsentrasi yang digunakan, nilai ΔE semakin meningkat. Untuk 

ΔE tertinggi diperoleh dengan konsentrasi 2% sebesar 4,99. Hal ini menunjukkan penggunaan 

larutan perendam kalsium klorida mampu meningkatkan nilai L a* dan b*. Penambahan garam 

kalsium berfungsi untuk meminimalisir perubahan warna coklat pada bahan yang sering terjadi 

setelah proses pengupasan atau pemanasan.  

 

Pada larutan kapur sirih, semakin tinggi konsentrasi larutan perendam, mampu meningkatkan 

tingkat kecerahan dan warna pada produk keripik ubi jalar kuning. Nilai L* tertinggi diperoleh 

dari perendaman dengan konsentrasi 1,5%. Semakin tinggi konsentrasi, nilai a* yang dihasilkan 

semakin meningkat namun tidak signifikan. Nilai a* dalam perendaman kapur sirih juga 

menunjukkan hasil negatif. Hal ini berarti warna pada ubi jalar semakin mengarah kehijauan. 

Sedangkan untuk nilai b* mengalami penurunan pada konsentrasi 1% ,kemudian meningkat pada 

penambahan konsentrasi larutan menjadi 1,5%. Perubahan yang terjadi tidak signifikan. Pada 

konsentrasi 1% dan 1,5% terjadi peningkatan signifikan nilai L terhadap perlakuan kontrol. 

Selain itu, konsentrasi 1,5% menghasilkan nilai ΔE tertinggi, yaitu sebesar 9,57. Semakin tinggi 
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nilai ΔE ,maka semakin tinggi tingkat perubahan nilai L a* dan b* perendaman kapur sirih 

terhadap perlakuan kontrol atau perendaman aquades.  

 

4.3. Kadar Air 

Kadar air merupakan faktor penting untuk menentukan mutu keripik seperti, penampakan, 

penerimaan, daya simpan dll. Dari hasil pengamatan, larutan natrium metabisulfit 0,2% dan 

0,3%, kalsium klorida 1% dan 1,5%, kapur sirih 0,5% dan 1% menunjukkan perubahan kadar air 

secara signifikan dari perlakuan kontrol. Kadar air yang dihasilkan berkisar 3,15-7,20%. Pada 

ketiga larutan perendam, semakin tinggi konsentrasi yang digunakan maka kadar air yang 

dihasilkan semakin menurun.  

 

Semakin tinggi konsentrasi pada larutan natrium metabisulfit, kadar air mengalami penurunan 

secara signifikan. Hal ini sesuai dengan teori Prabasini dkk (2013), proses penambahan sulfit 

dapat merusak jaringan pada produk dan mengakibatkan sel-sel pada jaringan menjadi berlubang 

sehingga waktu yang dibutuhkan untuk proses pengeringan lebih cepat. Proses pengeringan yang 

cepat menyebabkan air dalam produk cepat teruapkan.  

 

Penggunaan larutan perendam kalsium klorida menunjukkan penurunan kadar air secara 

signifikan. Semakin tinggi konsentrasi kalsium klorida, kadar air semakin rendah. Kalsium 

klorida merupakan elektrolit kuat sehingga bersifat mudah larut dalam air, dan ion Ca
2+ 

akan 

memperkuat dinding sel serta meningkatkan tekstur produk. Menurut Kartikawati dkk (2017), 

penambahan larutan kalsium klorida bertujuan untuk memperkuat tekstur. Semakin tinggi tekstur 

yang dihasilkan,maka kadar air semakin rendah. 

 

Perendaman dalam larutan kapur sirih menunjukkan bahwa perubahan signifikan diperoleh 

dengan konsentrasi tertinggi yaitu 1,5%. Hasil analisis menunjukkan keripik ubi jalar kuning 

yang memiliki kadar air terbaik diperoleh dari perlakuan kapur sirih dengan konsentrasi 1,5%. 

Penelitian yang dilakukan Yunus dkk (2017) menunjukkan kadar air terendah diperoleh dengan 

konsentrasi tertinggi yaitu konsentrasi 0,15% dengan metode vacuum frying. Hal ini disebabkan 

larutan kapur sirih bereaksi dengan zat pektin yang dapat membentuk kalsium pektat. Kapur sirih 

juga bersifat mengikat CO2 dan air (higroskopis) yang akan membentuk Ca(OH)2 dan 



30 
 

 
 

mengurangi kandungan air. Ion Ca yang terdapat pada kapur akan masuk ke dalam bahan untuk 

mengikat air dalam bahan sehingga air akan cenderung turun. 

 

4.4. Kadar Gula 

Analisa kadar gula bertujuan untuk mengetahui tingkat kemanisan pada keripik ubi jalar kuning. 

Alat yang digunakan dalam uji ini disebut Refraktometer. Gula merupakan karbohidrat 

sederhana sebagai sumber energi dan merupakan senyawa oligosakarida yang bersifat larut 

dalam air. Gula mampu memberikan flavor dan warna melalui reaksi browning secara non 

enzimatis. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suprapto (2004) menunjukkan bahwa perlakuan 

blanching dapat meningkatkan kadar gula. Kadar gula tertinggi diperoleh dengan lama blanching  

10 menit pada varietas ubi jalar ungu. Hal ini sesuai dengan penelitian kali ini yang 

menunjukkan bahwa kadar gula dengan perlakuan awal blanching menghasilkan kadar gula yang 

berkisar 22,5% - 37,50%. 

 

Hasil analisis dengan tiga larutan menunjukkan adanya perubahan yang signifikan terhadap 

perlakuan kontrol. Perlakuan perendaman dalam larutan natrium metabisulfit mampu 

mempertahankan kadar gula pada ubi jalar. Semakin tinggi konsentrasi larutan, kadar gula yang 

dihasilkan juga semakin meningkat namun peningkatannya tidak signifikan. Berdasarkan 

penelitian Wahyuni (2010) dalam Lili Suryani dkk (2016), semakin rendahnya kadar air pada 

produk sale pisang, maka gula reduksi semakin tinggi dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan 

penelitian kali ini, kadar air pada perendaman natrium metabisulfit menurun, maka kadar gula 

yang dihasilkan meningkat. 

 

Kadar gula pada perlakuan perendaman kalsium klorida mengalami penurunan seiring dengan 

meningkatnya konsentrasi larutan kalsium klorida. Menurut Nurainy dkk (2013) garam kalsium 

klorida memiliki tingkat kelarutan yang rendah dan semakin meningkatnya konsentrasi larutan 

kalsium klorida maka akan menimbulkan rasa pahit. Pada perendaman kalsium klorida diduga 

karena adanya penurunan kadar gula sehingga rasa pahit dari larutan perendam menjadi 

dominan. 
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Perlakuan perendaman dalam larutan kapur sirih tidak menunjukkan perubahan yang signifikan 

seiring dengan meningkatnya konsentrasi larutan yang digunakan. Kadar gula tertinggi diperoleh 

perlakuan perendaman dengan konsentrasi 0,5%. Sedangkan kadar gula terendah diperoleh 

dengan konsentrasi 1,5%. Hal ini terjadi karena semakin tinggi konsentrasi larutan kapur sirih 

dalam perendaman ,maka akan meninggalkan rasa kapur pada bahan (Yunus dkk, 2017).  

 

4.5. Kadar Betakaroten 

Karoten merupakan provitamin A yang akan berubah menjadi vitamin A aktif ketika dikonsumsi. 

Bahan pangan nabati seperti sayuran dan buah-buahan merupakan sumber pro-vitamin A. Β-

karoten dapat berperan sebagai antioksidan untuk melindungi sel-sel dari kerusakan yang 

disebabkan oleh radikal bebas. Makin tua warnanya (orange, kuning, hijau) maka kandungan 

karotennya semakin tinggi. Pada ubi jalar yang umbinya berwarna kuning mengandung 1,68mg –

1,85mg β-karoten pada 100 gram ubi jalar. Terdapat lima faktor yang menyebabkan suatu bahan 

menjadi berwarna, antara lain, pigmen yang terdapat dalam tanaman atau hewan, reaksi 

karamelisasi, reaksi Maillard, reaksi senyawa organik dengan udara dan adanya penambahan zat 

warna (Winarno, F.G., 1991 dalam Tutik & Utomo, 2009). Asgar & Musaddad (2008) 

mengatakan, selama proses pemanasan dan perendaman, β-karoten dapat mengalami penurunan 

karena β-karoten bersifat tidak stabil bila berada pada suhu tinggi.  

 

Hasil analisis menunjukkan ,kadar beta karoten terendah diperoleh perlakuan kontrol. 

Penggunaan tiga larutan dapat meningkatkan kadar beta karoten secara signifikan dari perlakuan 

kontrol. Hal ini terjadi karena pada perlakuan kontrol ,perendaman hanya menggunakan aquades. 

Aquades tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan warna kuning pada ubi jalar dan 

semakin lama perendaman, pigmen pada ubi jalar akan semakin rusak sehingga ikut luruh dalam 

air. Selain itu, karotenoid bersifat tidak stabil karena mudah teroksidasi karena adanya oksigen 

sehingga dapat menurunkan intensitas warna karoten (Tutik & Utomo, 2009). 

 

Dalam perlakuan perendaman natrium metabisulfit, terjadi penurunan pada konsentrasi 0,25% 

dan kemudian mengalami peningkatan signifikan pada konsentrasi 0,3%. Selain itu, konsentrasi 

0,3% menunjukkan kadar karotenoid tertinggi bila dibandingkan dengan konsentrasi 0,2% dan 

0,25%. Hal ini diduga perendaman dalam natrium metabisulfit 0,3% lebih efektif untuk 
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mencegah terjadinya oksidasi beta karoten sehingga kandungan beta karoten dalam ubi jalar 

dapat dipertahankan (Lili Suryani dkk, 2016). Kadar karotenoid paling rendah diperoleh pada 

perendaman dengan konsentrasi 0,25%. Menurut Zhao dan Chang 1995 dalam Fathoni dkk 

(2016) mengatakan bahwa sulfit dapat menghambat pemecahan beta karoten melalui 

penghambatan enzim hidroperoksidase atau enzim katalase.  Selain itu, meningkatnya tingkat 

kecerahan dan warna produk maka dapat meningkatkan beta karoten pada produk (Hasnelly dkk, 

2014). 

 

Pada perendaman larutan kalsium klorida, tidak terjadi perubahan signifikan antar konsentrasi 

laruran. Perlakuan dengan tiga konsentrasi menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap 

perlakuan kontrol. Pada konsentrasi 1,5% terjadi peningkatan, kemudian mengalami penurunan 

ketika konsentrasi menjadi 2%. Hal ini diduga karena perendaman dalam larutan kalsium klorida 

dapat mempertahankan kecerahan dan warna kuning pada produk olahan, sehingga beta karoten 

pada ubi jalar dapat dipertahankan.  

 

Perendaman dalam larutan kapur sirih mampu meningkatkan kadar beta karoten secara 

signifikan terhadap perlakuan kontrol. Namun, antar konsentrasi tidak menunjukkan perubahan 

yang signifikan. Kadar beta karoten tertinggi dalam perendaman larutan kapur sirih diperoleh 

dengan konsentrasi 1,5%. Perlakuan perendaman dalam larutan kapur sirih mampu 

mempertahankan tingkat kecerahan dan warna kuning pada produk sehingga mampu 

meminnimmalisir kehilangan beta karoten pada produk. 

 

 


