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4. PEMBAHASAN 

Penelitian ini yaitu pembuatan keripik buah dengan metode freeze drying (pengeringan 

beku) menggunakan bahan baku buah pepaya. Buah pepaya yang dipilih varian Bangkok 

karena memiliki ukuran yang cukup besar dan memiliki rasa yang manis dibandingkan 

dengan buah pepaya varian lainnya. Keripik pepaya pada umumnya diolah dengan cara 

penggorengan biasa menggunakan wajan. Hasil keripik kurang menarik karena buah akan 

rusak akibat suhu panas yang berlebih (1600C-1800C). Dengan itu, penelitian ini 

menggunakan metode pengeringan beku. Prinsip dari metode pengeringan beku sendiri 

yaitu proses menghilangkan kandungan air dalam suatu bahan yang telah beku (es) tanpa 

memalui fase cair terlebih dahulu. Freeze dryer termasuk dalam alat pengeringan 

conduction dryer karena proses perpindahan panas yang terjadi tidak secara langsung 

antara bahan yang akan dikeringkan dan media pemanas terdapat dinding pembatas 

sehingga air dalam bahan yang menguap tidak akan terbawa bersama media pemanas. 

Selama proses pengeringan terjadi, kandungan air dalam produk yang telah beku (es) akan 

menghilang melalui mekanisme sublimasi. Dengan metode pengeringan beku memiliki 

kelebihan yaitu, dapat mempertahankan stabilitas produk, dapat mempertahankan 

stabilitas struktur bahan serta dapat meningkatkan daya rehidrasi (Pujihastuti, 2009 dalam 

Januari 2014).  

 

Sebelum dilakukan proses pengeringan, dilakukan proses blanching terlebih dahulu. 

Blanching berguna untuk menginaktivasi enzim, mengeluarkan gas dalam jaringan dan 

mengurangi kontaminasi yang disebabkan oleh mikroorganisme. Blanching dilakukan 

dengan metode steam blanching selama 10 pada suhu 900C. Perlakuan-perlakuan awal 

yang dilakukan untuk mendapatkan karakteristik keripik pepaya yang diinginkan yaitu 

perendaman dengan larutan natrium metabisulfit (Na2S2O5) (0,20%; 0,25%; 0,30%), 

larutan kalsium klorida (CaCl2) (1%; 1,5%; 2%) dan larutan kapur sirih (Ca(OH)2) (0,5%; 

1%; 1,5%). 

 

4.1.   Kekerasan 

Pengukuran tekstur pada keripik pepaya dilakukan dengan cara uji tekanan menggunakan 

alat texture analyser. Uji tekstur dilakukan untuk mengetahui nilai tingkat kekerasan pada 

keripik pepaya. Hasil pengamatan uji kekerasan dapat dilihat Tabel 2  menunjukan hasil 
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perendaman dalam natrium metabisulfit berbeda nyata pada semua konsentrasi (0,20%; 

0,25%; 0,30%).  Pada tabel 3 perendaman dalam kalsium klorida tidak berbeda nyata 

pada semua konsentrasi (1%; 1,5%; 2%).  Hasil pada tabel 4 perendaman dalam kapur 

sirih hanya konsentrasi 1,5% berbeda nyata, sedangkan konsentrasi 0,5% dan 1% tidak 

berbeda nyata. 

 

Gambar 5 disajikan hasil semakin meningkat konsentrasi ketiga larutan yang digunakan 

semkain meningkat tingkat kekerasannya. Hasil pada perendaman larutan natrium 

metabisulfit menghasilkan tingkat kekerasan yang tinggi karena produk keripik pepaya 

pengeringan beku yang mudah menyerap air. Hasil tersebut diduga pengaruh dari 

penyimpanan poduk setelah pengeringan yang kurang tepat (Nur, 2009 dalam Suryani, 

2016). Hasil perendaman dalam larutan kalsium klorida terjadi peningkatan nilai 

kekerasan, karena semakin banyak membentuk ikatan antara Ca dengan dinding sel yang 

mengandung pektin, maka mampu meningkatkan tingkat kekerasan jaringan yang 

terkandung dalam buah pepaya. Menurut Abbott dan Harker (2003) dalam Faiqoh (2014) 

kalsium dapat mempengaruhi tekstur karena adanya interaksi antara kalsium dengan 

dinding sel (pektin) atau dapat juga berinteraksi dengan membran sel.  

 

Perendaman dalam larutan kapur sirih terjadi peningkatan nilai kekerasan, karena pektin 

yang terkandung dalam buah pepaya dapat berikatan dengan kapur sirih sehingga tekstur 

menjadi keras dan dalam perendaman larutan kapur sirih mampu memperkuat jaringan 

pada buah pepaya. Hal ini sependapat dengan pernyataan Jarod, 2007 dalam Yunus, 2017) 

perendaman dalam air kapur sirih akan memberikan tekstur yang lebih keras. Sehingga 

penggunaan kapur dalam proses perendaman akan mempertahankan tekstur keripik yang 

akan diolah. Penelitian yang dilakukan Yunus (2017) rerata kekerasan keripik pepaya 

pada penggorengan vakum dan perendaman larutan kapur sirih paling rendah konsentrasi 

0,05% dan lama perendaman 10 menit sebesar 18231,54 (g.sec), sedangkan yang paling 

tinggi konsentrasi 0,15% lama perendaman 15 menit sebesar 89953,58 (g.sec). Hasil nilai 

kekerasan dari penelitian sebelumnya menggunakan metode penggorengan vakum 

semakin meningkat seiring dengan semakin meningkatnya konsentrasi larutan.  

 

4.2.   Warna 
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Warna pada suatu bahan pangan dapat diukur dengan menggunakan alat Chromameter 

yang dirancang khusus untuk mengukur warna. Warna makanan biasanya diukur dalam 

unit L*a*b* yang merupakan standar internasional pengukuran warna. Hasil penerangan 

atau Lightness berkisar diantara antara 18O sampai 54O warnanya adalah merah, 54O 

sampai 90O kuning kemerahan, 90O sampai 126O kuning dan besar dari 126O kuning 

kehijauan (Hutching, 1999 dalam Lamona dkk, 2015).  Buah pepaya yang digunakan 

dalam penelitian ini buah pepaya masak sedang dengan ciri-ciri kulit buah 95% masih 

berwarna hijau disertai sedikit warna kuning diantara tengah dan ujung buah pepaya, 

apabila buah dibelah bagian dalamnya sudah menunjukan warna merah kekuningan 

(Sujiprihati dan Suketi, 2014 dalam Putri, 2016).  

 

Hasil pengamatan uji warna dapat dilihat pada tabel 5 nilai L perendaman dalam natrium 

metabisulfit hanya konsentrasi 0,30% berbeda nyata dapat meningkatkan kecerahan 

warna keripik. Hasil pada tabel 6 nilai L perendaman dalam kalsium klorida hanya 

konsentrasi 2% berbeda nyata dapat meningkatkan kecerahan warna keripik. Hasil pada 

tabel 7 nilai L perendaman dalam kapur sirih tidak berbeda nyata hanya konsentrasi 2% 

berbeda nyata dapat meningkatkan kecerahan warna keripik.  

 

Gambar 7 yang menunjukan hasil kecerahan yang tidak terlalu berbeda antar ketiga 

larutan.  Hasil nilai oHue (a, b), nilai b* yang didapatkan (+) positif yang artinya warna 

pada keripik pepaya cenderung ke warna kuning.  Nilai a* didapat (+) yang artiya keripik 

pepaya cenderung ke warna merah. Nilai a* meningkat pada larutan natrium metabisulfit 

0,20% dan 0,30% serta larutan kalsium klorida 1% yang tampak berbeda nyata jika 

dibandingkan dengan kontrol.   

 

Nilai kecerahan yang paling tinggi yaitu kalsium klorida konsentrasi 2% sebesar 72,00, 

sedangkan nilai yang terendah yaitu kontrol sebesar 64,88. Hal ini dapat terjadi karena 

dengan perendaman dalam larutan kalsium klorida dapat mencegah proses pencoklatan 

non-enzimatik, karena ion ca2+ akan berikatan dengan asam amino yang terkandung 

dalam buah pepaya sehingga dapat menghambat reaksi antara asam amino dengan gula 

pereduksi yang dapat menyebabkan proses pencoklatan terjadi (Kartikawati dkk, 2017). 
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Sedangkan perendaman dalam larutan kapur sirih dan natrium metabisulfit tidak berbeda 

nyata warna kecerahan terhadap kontrol. Hal ini diduga warna keripik pepaya yang sama 

setelah pengeringan beku, sehingga tidak menunjukan perbedaan yang signifikan pada 

masing-masing perlakuan. Penelitian yang dilakukan Yunus (2017) rerata ΔE* keripik 

pepaya pada penggorengan vakum dan lama perendaman larutan kapur sirih hasil paling 

rendah adalah perlakuan perendaman konsentrasi 0,05% lama perendaman 10 menit yaitu 

18,59, sedangkan yang paling tinggi adalah perlakuan konsentrasi 0,15% lama 

perendaman 15 menit yaitu 23,71. Hasil rerata ΔE* dari penelitian sebelumnya 

menunjukan hasil yang meningkat seiring dengan bertambahnya konsentrasi larutan yang 

diberikan. Hasil rerata ΔE* pada penelitian ini keripik pepaya dengan menggunakan 

metode pengeringan beku juga semakin meningkat seiring dengan bertambahnya 

konsentrasi larutan, maka efek yang ditimbulkan menggunakan metode lain tidak 

berbeda. Penelitian yang dilakukan Suryani, (2016) pembuatan sale pisang perlakuan 

perendaman dalam larutan natrium metabisulfit 2.000 ppm dan pengeringan metode 

penjemuran sinar matahari memberikan tingkat kecerahan (Lightness) dan nilai oHue 

yang tertinggi yaitu nilai L sebesar 41,57 dan oHue sebesar 86,22 yang menunjukan warna 

kuning kemerahan. Pada penelitian ini menggunakan metode pengeringan beku 

memberikan efek yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pembuatan keripik 

pepaya pengeringan beku nilai kecerahan dan nilai oHue yang tertinggi yaitu perendaman 

larutan kalsium klorida.  

 

4.3.   Kadar Air 

Pengujian kadar air dilakukan menggunakan metode oven dilakukan pada suhu 100-

1050C selama 24 jam. Diasumsikan kadar air pepaya sebelum pengeringan beku sama, 

sehingga pada hasil penelitian menunjukan data kadar air setelah pengeringan yaitu 

<10%.  

 

Hasil uji warna dapat dilihat pada tabel 8 perendaman dalam natrium metabisulfit berbeda 

nyata pada semua konsentrasi (0,20%; 0,25%; 0,30%). Pada tabel 9 perendaman dalam 

kalsium klorida konsentrasi 1,5% dan 2% berbeda nyata sedangkan konsentrasi 1% tidak 

berbeda nyata. Pada tabel 10 perendaman dalam kapur sirih berbeda nyata pada semua 
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konsentrasi (0,5%; 1%; 1,5%) perendaman dalam larutan tersebut memberikan pengaruh 

terhadap kadar air keripik pepaya.  

  

Gambar 8 menunjukan hasil semakin bertambahnya konsentrasi larutan perendaman pada 

maka semakin menurun kadar air yang dihasilkan keripik pepaya pengeringan beku. Jika 

dilihat dari ketiga larutan perendaman yang digunakan, larutan yang dapat menurunkan 

kadar air terbanyak yaitu kapur sirih 1,5%. Perendaman dalam larutan kapur sirih 

konsentrasi 1,5% memiliki kadar air yang paling rendah, disebabkan karena larutan kapur 

sirih bereaksi dengan zat pektin, sehingga dapat membentuk kalsium pektat. Menurut 

Kalie (1999) dalam Pandiangan (2017) buah pepaya memiliki kandungan pektin yang 

cukup tinggi sebesar 7,82%. Ditambahkan menurut Pamela (2013) dalam Yunus (2017)  

bahwa pengaruh konsentrasi air kapur terhadap kadar air disebabkan karena kapur bersifat 

mengikat CO2 dan air (higroskopis) sehingga membentuk (Ca(OH)2) dan mengurangi 

kandungan air. Natrium metabisulfit berfungsi menyerap air dan mencegah reaksi gula 

reduksi dengan asam amino sehingga aktifitas pengikatan air oleh gula akan semakin 

maksimal (Nur, 2009 dalam Suryani, 2016). Perendaman dalam larutan kalsium klorida 

dapat menurunkan kadar air, karena terjadi pengikatan ion Ca dengan pektin akan 

mengurangi potensi pengikatan air oleh pektin, maka air bebas dalam bahan semakin 

banyak yang menguap.  

 

Pada hasil kadar air penelitian ini kadar air keripik pepaya pengeringan beku dihasilkan 

<10%. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Nurul. dkk, (2007) yang menyatakan kadar 

air awal buah pepaya berkisar 82% dikeringkan sampai kisaran kadar air akhir di bawah 

10%. Pada penelitian Yunus (2017) hasil analisa kadar air keripik pepaya menggunakan 

metode penggorengan vakum dengan perlakuan awal perendaman dalam larutan kapur 

sirih menunjukan di bawah 10%.  

 

4.4.   Kadar Vitamin C 

Vitamin C merupakan nutrisi penting yang terkandung dalam buah pepaya selain vitamin 

A dan enzim papain. Salah satu fungsi dari vitamin C yaitu sebagai antioksidan. Asam 

askorbat memiliki sifat sangat sensitif terhadap pengaruh luar yang dapat menyebabkan 

kerusakan, seperti suhu, pH, oksigen, enzim dan katalisator logam (Wiranata, 2016). 
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Beberapa penelitian menunjukan bahwa metode pengeringan beku memungkinkan 

retensi asam askorbat ketika dilakukan pada suhu rendah dapat meminimalkan kerusakan 

vitamin yang larut dalam air (Shofian dkk, 2011).  

 

Dalam penelitian ini, hasil pengamatan uji kadar vitamin C dapat dilihat pada tabel 11 

perendaman dalam natrium metabisulfit berbeda nyata pada semua konsentrasi (0,20%; 

0,25%; 0,30%). Tabel 12 perendaman dalam kalsium klorida berbeda nyata pada semua 

konsentrasi (1%; 1,5%; 2%). Tabel 13 perendaman dalam kapur sirih berbeda nyata pada 

semua konsentrasi (0,5%; 1%; 1,5%).  

 

Gambar 9 hasil vitamin C menunjukan semakin bertambahnya konsentrasi larutan 

perendaman natrium metabisulfit dan kalsium klorida kadar vitamin C nya semakin 

meningkat, sedangkan perendaman dalam larutan kapur sirih menurunkan vitamin C pada 

keripik pepaya. Hasil vitamin C perendaman dalam natrium metabisulfit semakin tinggi 

dari buah segarnya disebabkan pengaruh dari kadar air keripik pepaya yang mudah 

menyerap air. Natrium metabisulfit memiliki fungsi sebagai antioksidan, sehingga 

mampu mencegah terjadinya proses oksidasi vitamin C saat proses pengeringan 

berlangsung (Apriyantono, 2002 dalam Suryani, 2016). Berdasarkan penelitian Shofian 

dkk, (2011) metode pengeringan beku dapat digunakan untuk mempertahankan jumlah 

asam askorbat karena proses yang menggunakan suhu rendah memberikan efek minimal 

pada penurunan kualitas vitamin. Penlitian yang dilakukan Suryani, (2016) kandungan 

vitamin C tertinggi dengan perlakuan penjemuran sinar matahari dan konsentrasi natrium 

metabisulfit 2.000 ppm yaitu 11,73 mg/100g, sedangkan hasil terendah dengan 

pengeringan solar dryer dan konsentrasi natrium metabisulfit 1.000 ppm yaitu 7,98 

mg/100g. Hasil yang diperoleh dari penelitian sebelumnya kadar vitamin C semakin 

meningkat seiring bertambahnya konsentrasi natrium metabisulfit. 

 

Perendaman dalam larutan kapur sirih terjadi penurunan kadar vitamin C, dikarenakan 

larutan kapur sirih bersifat basa yang akan menyebabkan vitamin C yang terkandung 

dalam buah pepaya mudah mengalami kerusakan, karena vitamin C mudah teroksidasi 

dalam suasana basa (Apriani, 2018). Berdasarkan penelitian Hastuti, dkk, (2013) kadar 

vitamin C pada manisan rambutan kering menggunakan larutan kapur dengan konsentrasi 
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2%, 4% dan 6% adalah 1,789 mg/5gr, 1,789 mg/5gr dan 1,44 mg/5gr. Penurunan kadar 

vitamin C disebabkan kondisi perendaman menjadi basa. Ditambahkan menurut Carina. 

dkk, (2012) dalam Apriani (2018) pada umumnya, zat-zat yang bersifat berlawanan, 

seperti asam dan basa cenderung bereaksi membentuk zat baru yaitu garam dan air. Bila 

larutan asam direaksikan dengan larutan basa, maka ion OH+ dari larutan asam akan 

bereaksi dengan ion OH- dari larutan basa dan membentuk molekul garam dan air.  

 

4.5.   Kadar Gula 

Dalam uji kadar gula dilakukan pengukuran yaitu setelah dilakukan pengeringan beku. 

Tabel 14 perendaman dalam natrium metabisulfit konsentrasi 0,30% berbeda nyata, 

sedangkan konsentrasi 0,20% dan 0,25% tidak berbeda nyata, penambahan konsentrasi 

sampai 0,30% baru dapat meningkatkan kadar gula keripik pepaya. Tabel 15 perendaman 

dalam kalsium klorida tidak berbeda nyata pada semua konsentrasi (1%; 1,5%; 2%). 

Tabel 16 perendaman dalam kapur sirih tidak berbeda nyata pada semua konsentrasi 

(0,5%; 1%; 1,5%) . 

 

Gambar 10 menunjukan hasil dengan perendaman natrium metabisulfit dapat 

meningkatkan kadar gula keripik pepaya pengeringan beku. Hal tersebut dapat terjadi 

dikarenakan pengaruh dari metode pengeringan yang menghasilkan kadar air yang 

menurun pada perendaman natrium metabisulfit. Berdasarkan pernyataan Suryani, (2016) 

dengan semakin rendahnya kadar air pada sale pisang maka gula reduksi semakin tinggi 

dan sebaliknya, jika kadar air sale pisang tinggi maka gula reduksi rendah. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian kadar air keripik pepaya pengeringan beku pada perendaman 

natrium metabisulfit menurun, maka kadar gula reduksi yang dihasilkan meningkat. 

Penelitian yang dilakukan Suryani, (2016) hasil rerata kadar gula reduksi interaksi antara 

metode penjemuran sinar matahari dan perendaman menggunakan larutan natrium 

metabisulfit 2.000 ppm mempengaruhi kenaikan presentase gula reduksi memiliki kadar 

gula reduksi tertinggi yaitu sebesar 25,69% dan kadar gula reduksi terendah yaitu 

perlakuan konsentrasi larutan 1.000 ppm dengan menggunakan solar dryer tipe kuncup.  


