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4. PEMBAHASAN 

Di dalam penelitian ini dilakukan pembuatan keripik sayur dengan proses freeze drying 

(pengeringan beku) menggunakan bahan baku wortel. Pada tabel 1 dapat dilihat wortel 

segar memiliki kandungan air yang tinggi sebesar 90,4 g, sehingga wortel dapat bertahan 

beberapa hari saja dan dapat memicu pertumbuhan mikroorganisme yang dapat 

menyebabkan kerusakan pada wortel.  

Ada pun berbagai macam pengeringan yang dilakuan, dengan penambahana larutan 

Natrium metabisulfit, kalsium klorida dan kapur sirih. Penelitian sebelumnya melaporkan 

bahwa pembuatan keripik terung dengan metode vaccum frying dan perendaman kalsium 

klorida berpengaruh nyata terhadap kadar air dan kerenyahan keripik tetapi tidak 

berpengaruh terhadap warna. Menurut Munawaroh (2018), bahwa kalsium klorida dapat 

memperkokoh jaringan dinding sel bahan, dengan semakin meningkat konsentrasi 

kalsium klorida maka ion Ca2+ yang berikatan dengan gugus karboksil akan semakin 

mningkat. Menurut (Suhardi 1982, dalam Siregar, 2015) yang menyatakan ion kalsium 

pada kapur sirih akan berikatan dengan gugus karboksil dari pektin membentuk Ca pektin 

sehingga akan mempertahankan tekstur. Hasil penelitian menunjukan larutan natrium 

metabisulfit dapat mencegah terjadinya reaks browning baik enzimatis maupun non 

enzimatis keripik kentang.  

Pengaruh perendaman irisan wortel dalam kalsium klorida terhadap karakteristik mutu 

keripik wortel, perbedaan konsentrasi larutan kalsium klorida memberikan pengaruh 

terhadap tekstur, kadar air tetapi tidak memberikan pengaruh terhadap warna saat proses 

penggorengan. Sedangkan pada penelitian (S. Sukasih, 2016) warna yang dihasilkan pada 

tepung bawang merah berbedanyata, warna produk pangan yang baik mendekati warna 

bahan mentahnya.  Rentang nilai yang baik 54-90. (Nurainy, 2013) tentang penelitian 

pengaruh konsentrasi kalsium klorida  terhadap keripik pisang dengan metode 

pengeringan vaccum frying kadar air yang didapatkan 3,68% (basis kering). Penelitian 

(Yunus 2017) tentang pengaruh perendaman larutan kapur sirih terhadap keripik pepaya 

dengan metode vacuum frying sangat berpengaruh nyata terhadap kualitas warna. 

Sehingga perubahan warna pada keripik pepaya menjadi bagus. Menurut penelitian 

(Hidayati Ratnaningsih, 1998) tentang prapenggorengan vacuum keripik bengkuang, 

larutan sulfit memberikan kadar air berkisar 2,27 sampai 8,24%. Warna keripik 
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bengkuang dipengaruhi secara nyata (<0,05) oleh interaksi interaksi antara perlakuan 

blansir, perendaman sulfit dan pembekuan.  

4.1. Kekerasan  

Kekerasan adalah salah satu faktor terpenting dalam pembuatan keripik. Keripik yang 

renyah lebih digemari oleh konsumen. Untuk itu penelitian ini, dilakukan uji fisik yaitu 

berupa uji kekerasan menggunakan alat texture analyzer. Kekerasan pada keripik wortel 

yaitu mengartikan secara grafis arti suara renyah. Produk yang renyah atau mudah retak 

ditandai dengan semakin tingginya gf (gram force). Apabila semakin tinggi nilai 

kerenyahan maka menunjukan tingginya mutu produk keripik. Dari tabel 2, kekerasan 

keripik wortel setelah pengeringan beku dengan semua perlakuan larutan lebih tinggi 

daripada kontrol dan juga signifika. Semakin tinggi konsentrasi yang diberikan, 

kekerasan makin meningkat pada setiap larutan. Hak ini menandakan bahwa larutan yang 

diberikan akan berpenetrasi ke dalam jaringan wortel, sehingga semakin banyak 

konsentrasi yang diberikan struktur wortel menjadi lebih kompleks dan adanya proses 

pengeringan beku maka keripik tampak lebih renyah. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

(Fatah dan Bachtiar,2004 dalam Nurainy 2013) yang menyatakan bahwa 

mempertahankan kerenyahan pada produk olahan keripik dapat dilakukan dengan 

penambahan zat pengeras pada saat pengolahan. Zat yang ditambahkan kedalam bahan 

pangan dengan takaran yang ditentukan agar tidak memberikan efek samping. 

Kapur sirih memiliki hasil yang paling renyah dimana semakin tinggi konsentrasi yang 

digunakan, maka keripik yang dihasilkan semakin keras. Hal ini disebabkan karena ion 

kalsium pada kapur sirih akan berikatan dengan gugus karboksil dari pektin membentuk 

Ca pektin, sehingga akan mempertahankan tekstur wortel semakin keras (Siregar, 2015). 

Begitujuga dengan larutan natrium metabisulfit yang memberikan hasil tekstur keripik 

wortel keras. (Pratama Dodi, dkk 2013) yang menyatakan penggunaan natrium 

metabisulfit dapat meningkatkan kadar abu dan menurunkan kadar air wortel. Selain itu 

konsentrasi Natrium metabisulfit yang berlebihan akan memberikan hasil yang tidak 

efektif terhadap tekstur wortel (mudah rusak). Penambahan sulfit dapat menyebabkan sel-

sel jaringan pada bahan berlubang-berlubang, hal tersebut dapat mempercepat proses 

pengeringan.  
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Larutan Kalsium klorida menunjukan angka terendah dari larutan lainnya. Hal ini 

disebabkan Kalsium klorida memiliki ikatan antara Ca2+ dengan pektin dalam jaringan 

wortel sehingga jumlah ikatan akan menyilang dan terbentuk semakin banyak. Struktur 

jaringan akan semakin kuat dan dapat mempertahankan keberadaan air didalam irisan 

wortel. Hal tersebut yang dapat menyebabkan keripik wortel kurang keras (Winarno dan 

Aman., 1981 dalam Novita Sari, 2013).  

4.2. Warna  

Warna merupakan salah satu atribut sensori yang dapat digunakan untuk melihat tingkat 

respon terhadap suatu produk. Umumnya semakin dominan warna yang ditimbulkan oleh 

suatu produk maka semakin tinggi tingkat ketertarikan. Pada tabel 3 larutan natrium 

metabisulfit, kalsium klorida dan kapur sirih tidak memberikan pengaruh nyata (<0,05) 

terhadap warna keripik wortel pengeringan beku. Hal ini diduga warna wortel yang sama 

setelah menjadi produk keripik pengeringan beku, sehingga tidak menunjukan perbedaan 

yang signifikan pada masing-masing perlakuan.   

Pada penelitian gula merah tebu (Maharani, 2014 dalam Hartari Widia Rini, 2016), 

semakin besar penambahan natrium metabisulfit dapat menghambat reaksi pencoklatan, 

baik reaksi maillard maupun karamelisasi. Perubahan warna french fries kentang larutan 

kalsium klorida berpengaruh sangat nyata terhadap warna. Perubahan warna pada french 

fries disebabkan reaksi maillard selama proses penggorengan. Reaksi maillard 

merupakan reaksi pencoklatan non enzimatis akibat reaksi antar gula reduksi dan protein 

pada suhu tinggi yang menyebabkan terjadinya warna coklat pada produk goreng 

(Anggraini, 2005 dalam Munawaroh, 2018). Pada penggorengan vacuum frying, larutan 

kapur sirih berpengaruh sangat nyata terhadap keripik pepaya. Hal ini disebabkan 

lamanya perendaman larutan kapur sirih yang dilakukan, sehingga saat proses 

penggorengan menyebabkan terjadinya reaksi pencoklatan keripik pepaya menjadi bagus 

(Yunus Ridhayani 2017). 

4.3.  Kadar Air  

Kadar air merupakan salah satu faktor penentuan dalam pembuatan keripik wortel yang 

baik, pada saat pengujian, kadar air wortel sebelum perendaman diasumsikan sama 

dengan kadar air wortel kontrol sehingga tabel 4 menunjukan data kadar air setelah 
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pengeringan yaitu >14%. Menurut (Asgar dan Musaddad, 2006) standar air yang 

terkandung dalam wortel kering adalah maksimal 14%. Hal ini menunjukan bahwa kadar 

air pada wortel kering yang dihasilkan memenuhi standar. 

Perlakuan perendaman kapur sirih dengan konsentrasi 1,5% menghasilkan kadar air 

keripik wortel yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kadar air keripik wortel 

dengan perlakuan perendaman natrium metabisulfit dan kalsium klorida. Salah satu faktor 

yang mempengaruhi penurunan kadar adalah tingginya konsentrasi larutan kapur sirih 

yang digunakan, semakin tinggi konsentrasi larutan kapur sirih maka kadar air keripik 

wortel yang dihasilkan akan semakin rendah. Hal ini disebabkan karena kapur sirih dapat 

mengurangi air yang di dalam pori-pori. Menurut (Hasnelly, dkk 2014) larutan kapur sirih 

dapat bereaksi dengan zat pektin, sehingga membentuk kalsium pektat. Kandungan zat 

pektin dalam wortel mempengaruhi kekerasan (tekstur) wortel tersebut. Konsentrasi air 

kapur terhadap kadar air disebabkan karena kapur bersifat mengikat CO2 dan air 

(higroskopis) sehingga membentuk Ca(OH)2 dan mengurangi kadar air. Menurut (Yunus  

2017), Ion Ca pada kapur sirih akan masuk ke dalam bahan dan akan mengikat air 

sehingga kandungan air akan cenderung turun.  

Pada perlakuan larutan kalsium klorida dan natrium metabisulfit tidak memberikan 

pengaruh nyata (<0,05) terhadap nilai kadar air. Hal ini diduga karena rendahnya 

konsentrasi kalsium klorida tidak berperan signifikan dalam kereaktifan air. Menurut 

(Munawaroh, 2018) Kalsium klorida dapat memperkokoh jaringan dinding sel bahan, 

dengan semakin meningkat konsentrasi Kalsium klorida, maka ion Ca2+ yang berikatan 

dengan gugus karbonil semakin meningkat dan truktur jaringan akan semakin kuat, maka 

dapat mempertahankan keberadaan air dalam bahan.  

4.4.  Kadar Gula 

Gula merupakan karbohidrat sederhana sebagai sumber energi dan memiliki senyawa 

oligosakarida yang bersifat larut air. Gula sendiri mampu memberikan warna dan flavor 

melalui reaksi browningi secara non enzimatis (Winarno., 1981 dalam Novita Sari, 2013). 

Kadar gula dari wortel segar berkisar 6,80 brix di ukur dengan menggunakan alat 

refraktometer digital. Larutan yang mengandung sukrosa akan mengubah arah cahaya 

secara signifikan. Tergantung dari jumlah sukrosa dalam larutan. Hasil brix akan 

bersekitar 0 hingga 25+ (Anonim, 2004 dalam Hasnelly, 2014). Pada tabel 6 menunjukan 
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hasil  bedanyata antara kontrol, Natrium metabisulfit 0,30% dan Kalsium klorida 2% 

sebesar 47,50%. Hal ini dapat terjadi karena dipengaruhi dari penggunaan larutan 

Natrium metabisulfit dan Kalsium klorida akan terjadi penurunan aktifitas enzim, 

sehingga kandungan gula lebih tinggi. Semakin rendah kadar air pada sale pisang maka 

kadar gula reduksi semakin tinggi dan sebaliknya, apabila kadar air sale pisang tinggi 

maka gula reduksi rendah. 

4.5. Kadar Beta karoten  

Beta karoten merupakan salah satu unsur pokok dalam bahan yang mempunyai peranan 

sangat penting, dimana dapat memberikan kontribusi terhadap warna bahan pangan dan 

juga nilai gizi sebagai provitamin A. Pada tabel 5 menunjukan  bahwa perlakuan 

perendaman natrium metabisulfit, kalsium klorida dan kapur sirih tida berpengaruh 

terhadap kandungan beta karoten pada wortel, karena kandungan beta karoten pada tiga 

perlakuan diatas tidak berbeda nyata dengan kandungan beta karoten keripik wortel tanpa 

perlakuan. 


