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3. HASIL PENELITIAN 

3.1. Rendemen 

Hasil penelitian rendemen keripik pepaya dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Rendemen Keripik Pepaya (%) 

Pembekuan 
CaCl2 

0 jam 2 jam 4 jam 

0% 12,426 ± 0,468a 11,756 ± 0,901a 12,800 ± 0,866a 

1% 12,966 ± 0,178a 12,309 ± 1,685a 12,838 ± 0,421a 
2% 12,307 ± 0,578a 12,498 ± 0,845a 12,639 ± 0,069a 

Keterangan : 

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

2. Nilai dengan superscript huruf yang berbeda dalam satu kondisi merupakan adanya perbedaan 

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

Duncan 

 

Dari Tabel 2 dapat dilihat hasil rendemen pada keripik pepaya pada perlakuan lama 

pembekuan dengan perbedaan konsentrasi larutan CaCl2 tidak berbeda nyata. Nilai rata-

rata rendemen tertinggi didapatkan pada perlakuan pembekuan 0 jam dengan konsentrasi 

larutan 1% yaitu sebesar 12,966%. Nilai rata-rata rendemen terendah didapatkan pada 

perlakuan pembekuan 2 jam dengan konsentrasi larutan 0% yaitu sebesar 11,756%. 

 

3.2.  Intensitas Warna 

Hasil penelitian intensitas warna keripik pepaya dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Intensitas Warna (nilai L*) Keripik Pepaya 

Pembekuan 
CaCl2 

0 jam 2 jam 4 jam 

0% 57,597 ± 2,052de 60,938 ± 2,610cde 66.170 ± 6,717abc 

1% 58,845 ± 4,070de 63,748 ± 6,136abc 67,780 ± 4,448ab 
2% 56,062 ± 2,494e 69,387 ± 5,118a 63,160 ± 3,695bcd 

Keterangan : 

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

2. Nilai dengan superscript huruf yang berbeda dalam satu kondisi merupakan adanya perbedaan 

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

Duncan 

 

Dari Tabel 3 dapat dilihat nilai rata-rata L* pada tingkat variasi konsentrasi larutan saling 

tidak berbeda nyata. Tidak adanya beda nyata juga ditunjukkan pada perlakuan konsentrasi 

0% dan 1% pada tingkat variasi pembekuan. Hasil analisis intensitas warna L* yang 

berbeda nyata ditunjukkan pada perlakuan tingkat konsentrasi larutan 2%. Nilai rata-rata 
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L* terendah adalah sebesar 56,062 pada perlakuan 0 jam dengan konsentrasi larutan 2%. 

Nilai rata-rata L* tertinggi 69,387 pada perlakuan 2 jam dengan konsentrasi larutan 2%. 

 

Tabel 4. Intensitas Warna (nilai b*) Keripik Pepaya 

Pembekuan 

CaCl2 
0 jam 2 jam 4 jam 

0% 29,385 ± 2,629cd 35,167 ± 5,329ab 36,217 ± 5,460ab 
1% 28,707 ± 3,332cd 32,000 ± 2,791bc 32,248 ± 2,950bc 

2% 24,808 ± 3,205d 37,227 ± 2,917a 30,142 ± 5,023c 
Keterangan : 

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

2. Nilai dengan superscript huruf yang berbeda dalam satu kondisi merupakan adanya perbedaan 

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

Duncan 

 

Dari Tabel 4 dapat dilihat nilai rata-rata b* pada masing-masing perlakuan lama 

pembekuan dengan variasi konsentrasi larutan saling tidak berbeda nyata. Nilai rata-rata b* 

pada perlakuan perbedaan konsentrasi larutan juga menghasilkan nilai yang saling tidak 

berbeda nyata. Nilai rata-rata b* terendah adalah sebesar 24,808 pada perlakuan 0 jam 

dengan konsentrasi larutan 2%. Nilai rata-rata b* tertinggi adalah sebesar 37,227 pada 

perlakuan 2 jam dengan konsentrasi larutan 2%. 

 

3.3. Tekstur 

Hasil penelitian tekstur keripik pepaya dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Tekstur (gf) Keripik Pepaya 

Pembekuan 
CaCl2 

0 jam 2 jam 4 jam 

0% 398,505 ± 66,298cd 648,245 ± 75,534a 536,575 ± 105,541b 

1% 545,928 ± 86,934b 459,480 ± 46,869bcd 479,956 ± 52,848bc 
2% 378,245 ± 63,081d 508,388 ± 81,440b 482,860 ± 74,226bc 

Keterangan : 

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

2. Nilai dengan superscript huruf yang berbeda dalam satu kondisi merupakan adanya perbedaan 

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

Duncan 

 

Dari Tabel 5 dapat dilihat hasil tekstur keripik pepaya pada kontrol tidak berbeda nyata 

dengan hasil tekstur keripik pepaya pada perlakuan pembekuan 0 jam konsentrasi 2%, 

pembekuan 2 jam konsentrasi 1%, pembekuan 4 jam konsentrasi 1% dan 2%. Pada 

perlakuan tingkat pembekuan 4 jam menghasilkan tekstur yang tidak berbeda nyata. Tidak 
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adanya beda nyata juga ditunjukkan pada perlakuan pembekuan 2 jam dengan konsentrasi 

1% dan 2% dan perlakuan pembekuan 0 jam dengan konsentrasi 0% dan 1%. Nilai rata-

rata tekstur terendah keripik pepaya adalah sebesar 378,245 gf pada perlakuan pembekuan 

0 jam dengan konsentrasi larutan 2%. Nilai rata-rata tekstur tertinggi keripik pepaya adalah 

sebesar 648,245 gf pada perlakuan pembekuan 2 jam dengan konsentrasi larutan 0%. 

 

3.4. Kadar Air 

Hasil penelitian kadar air keripik pepaya dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Kadar Air (%) Keripik Pepaya 

Pembekuan 
CaCl2 

0 jam 2 jam 4 jam 

0% 11,078 ± 0,928bc 10,917 ± 0,966bcd 13,693 ± 1,251a 

1% 7,983 ± 1,032e 12,438 ± 0,656ab 8,989 ± 0,960e 
2% 8,460 ± 1,722e 9,272 ± 0,975de 9,411 ± 1,325cde 

Keterangan : 

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

2. Nilai dengan superscript huruf yang berbeda dalam satu kondisi merupakan adanya perbedaan 

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

Duncan 

 

Dari Tabel 6 dapat dilihat hasil kadar air keripik pepaya pada perlakuan kontrol tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan pembekuan 2 jam dengan konsentrasi larutan 0% dan 1% 

serta pembekuan 4 jam dengan konsentrasi larutan 2%. Pada perlakuan tingkat pembekuan 

menghasilkan kadar air yang tidak berbeda nyata. Perlakuan dengan tingkat perbedaan 

konsentrasi larutan menghasilkan kadar air yang saling tidak berbeda nyata juga. Nilai 

rata-rata kadar air terendah adalah sebesar 7,983% pada perlakuan pembekuan 0 jam 

dengan konsentrasi larutan 1%. Nilai rata-rata kadar air tertinggi adalah sebesar 13,693% 

pada perlakuan pembekuan 4 jam dengan konsentrasi larutan 0%. 

 

3.5. Kadar Lemak 

Hasil penelititan kadar lemak keripik pepaya dapat dilihat pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Kadar Lemak (%) Keripik Pepaya 

Pembekuan 

CaCl2 
0 jam 2 jam 4 jam 

0% 26,480 ± 3,626b 21,100 ± 3,971cd 22,860 ± 4,824bcd 
1% 22,500 ± 2,340bcd 24,633 ± 3,049bc 24,350 ± 4,770bc 

2% 19,140 ± 3,951d 31,866 ± 3,972a 33,850 ± 1,253a 
Keterangan : 

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

2. Nilai dengan superscript huruf yang berbeda dalam satu kondisi merupakan adanya perbedaan 

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

Duncan 

 

Dari Tabel 7 dapat dilihat hasil kadar lemak keripik pepaya dengan tingkat konsentrasi 0% 

variasi lama pembekuan dan pada tingkat pembekuan 0 jam variasi konsentrasi larutan 

tidak mengalami beda nyata. Nilai rata-rata kadar lemak terendah yaitu sebesar 19,140% 

pada perlakuan pembekuan 0 jam dengan konsentrasi larutan 2%. Nilai rata-rata tertinggi 

kadar lemak yaitu sebesar 31,866% pada perlakuan 2 jam dengan konsentrasi larutan 2%. 

 


