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ABSTRACT 

The aims of this reseach was to investigate the effect of temperature and time of 
frying using vacuum frying system, in order to produce good quality of mango chips 
based on the chemical and organoleptic characteristics of the product. The experimental 
design used was Randomize Completely Block Design  with two factors including 
temperature of vacuum frying (85̊C, 90 ̊C and 95 ̊C) and time of frying (35 and 45 
minutes). Each of the two factors was combined and obtained 6 combinated treatments 
and repeated three times. The parameters to be observed were moisture content, ash 
content, color, flavor, texture and taste. The data were analysed by analysis of variance 
at 5% confidence level using Co-Stat software and continued using Duncan’s Multipels 
Range Test  at the same level. The results showed that the interaction of temperature 
and vacuum frying time gave significant different effect to all parameters (chemical and 
organoleptic). The temperature treatment resulted in significant different effect on 
moisture content, flavor, taste and textur, but not significant different on ash content and 
color. The time of  frying treatment gave the significant different effect to moisture 
content, taste and texture but not significant different effect to ash content, color and 
flavor. Frying temperature treatment of 95 ̊C and the time of frying 35 minutes resulted in 
the best quality of mango chips based on moisture content (4,72%), ash content 
(1,67%), color, flavor, taste and texture of mango chips that were preferred by the 
panelists. 

 

Keyword : temperatur, time of frying, vacuum frying, mango chips. 
 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh suhu dan lama penggorengan 
sistem vakum,  guna menghasilkan keripik mangga yang bermutu baik dilihat dari sifat 
kimia dan organoleptik produk. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) dengan dua faktor yaitu suhu dan lama penggorengan. Faktor 
pertama berupa suhu penggorengan vakum yang terdiri dari tiga aras yaitu 85°C, 90°C 
dan 95°C. Faktor kedua berupa lama penggorengan yang terdiri dari dua aras yaitu 35 

menit dan 45 menit. Masing-masing aras kedua faktor dikombinasikan sehingga diperoleh 
6 kombinasi perlakuan dan diulang sebanyak tiga kali. Parameter yang diamati meliputi 
kadar air, kadar abu, warna, aroma, tekstur dan rasa. Data hasil pengamatan diuji 

dengan analisis keragaman pada taraf nyata 5% menggunakan software Co-Stat. 
Perlakuan yang berbeda nyata diuji lanjut menggunakan Beda Jarak Nyata Duncan 
(DMRT) pada taraf nyata yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi suhu 
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dan lama penggorengan vakum memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata 
terhadap semua parameter (kimia dan organoleptik). Perlakuan suhu memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap kadar air, kadar lemak, aroma, rasa dan tekstur 
namun tidak berpengaruh nyata terhadap kadar abu dan warna. Perlakuan lama 
pengorengan memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap kadar air, kadar 

lemak, rasa dan tekstur namun tidak berpengaruh nyata terhadap kadar abu , warna dan 
aroma. Perlakuan dengan suhu penggorengan 95 ̊C dan lama penggorengan 35 menit 
memberikan hasil terbaik berdasarkan kadar air keripik mangga (4,72%), kadar abu 

(1,67%) serta warna, aroma, rasa dan tekstur yang disukai oleh panelis. 
 

Kata kunci: suhu, lama penggorengan, vaccum frying,  keripik mangga 
 

PENDAHULUAN 

Buah mangga merupakan buah 

musiman dimana produksinya akan 

melimpah pada musim panen dan 

langka di luar musim panen, serta umur 

simpannya yang relatif pendek 

(Sulistianingrum, 2012). Buah mangga 

banyak mengandung vitamin, antara 

lain vitamin A, B1, B2  dan C (Pracaya, 

1994). Menurut Hambali, Suryani dan 

Widianingsih (2004), bahwa komponen 

buah mangga terbesar adalah air dan 

karbohidrat, daging buah mangga juga 

megandung protein, asam sitrat, vitamin 

C dan komponen lain.  

Produksi buah yang melimpah 

pada saat panen serta umur simpan 

yang relatif pendek menyebabkan 

perlunya upaya penanganan. Salah satu 

upaya penanganan yang dapat 

dilakukan yaitu dengan cara mengolah 

buah mangga menjadi produk olahan 

yang lebih tahan disimpan. 

Sulistianingrum (2012) menyebutkan 

bahwa salah satu alternatif pengolahan 

adalah dengan mengolahnya menjadi 

keripik buah. Pengolahan mangga 

menjadi keripik diharapkan dapat 

meningkatkan mutu dan 

memperpanjang masa simpan dan 

meningkatkan nilai tambah buah 

mangga. Menurut Hasbullah (2000), 

keripik buah merupakan hasil olahan 

produk buah segar dalam bentuk 

makanan ringan (chip) yang diolah 

dengan teknologi penggorengan sistem 

hampa (vacuum frying).  

Proses utama yang terjadi 

selama penggorengan keripik adalah 

perpindahan panas dan masa, dengan 

minyak yang berfungsi sebagai media 

penghantar panas. Panas yang diterima 

bahan dipergunakan untuk berbagi 

proses dalam bahan, antara lain untuk 

penguapan air, gelatinisasi pati, 

denaturasi protein, reaksi pencoklatan 

dan karamelisasi. Proses yang beragam 

ini harus dikendalikan sedemikian rupa 

sehingga tidak merusak mutu produk. 

Salah satu pengendaliannya adalah 

dengan mengatur waktu dan suhu 

penggorengan (Suyitno, 1991 dalam 

Ratnaningsih, Raharjo dan Suhargo, 

2007). 
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Penggorengan dengan suhu 

tinggi menyebabkan makanan menjadi 

rentan terhadap reaksi browning 

(pencoklatan) dan muncul senyawa 

amina-amina heterosiklis yang 

berpotensi menyebabkan kanker 

(Anonim, 2009 dalam Paramitha, 2012). 

Warna coklat umumnya merupakan hasil 

reaksi “Maillard” yang dipengaruhi oleh 

komposisi kimia makanan, suhu dan 

lama penggorengan. Suhu tinggi akan 

menyebabkan waktu penggorengan 

lebih singkat. Namun suhu tinggi juga 

dapat mempercepat terjadinya 

kerusakan minyak akibat pembentukan 

asam lemak bebas (Muchtadi, 1979 

dalam Rosida dan Purwanti, 2008). 

Sebaliknya apabila suhu yang digunakan 

terlalu rendah maka bahan makanan 

menjadi tidak matang sempurna.  

Menurut Lastriyanto (2006), 

penggorengan hampa dilakukan dalam 

ruang tertutup dengan kondisi tekanan 

rendah sekitar 70 cmHg. Dengan 

penurunan tekanan maka suhu 

penggorengan yang digunakan bisa 

relatif lebih rendah dibandingkan suhu 

penggorengan dengan tekanan atmosfir. 

Prinsip utama cara kerja alat ini adalah 

melakukan penggorengan pada kondisi 

vakum. Kondisi vakum ini dapat 

menyebabkan penurunan titik didih 

minyak dari 110 ºC-200 ºC menjadi 80 

ºC-100 ºC sehingga dapat mencegah 

terjadinya perubahan rasa, aroma, dan 

warna bahan. Menurut  Muchtadi (1979) 

dalam Rosida dan Purwanti (2008), 

proses penggorengan dengan sistem 

vakum pada suhu yang lebih rendah  ini 

sangat sesuai digunakan untuk 

menggoreng bahan pangan yang tidak 

tahan terhadap suhu tinggi, 

mengandung kadar air dan gula yang 

tinggi seperti buah dan sayur. Arum 

(2012), menyatakan bahwa suhu 75 oC 

dengan waktu 55 menit menghasilkan  

keripik  melon  terbaik  dilihat dari kadar 

air, warna, aroma dan kerenyahan. 

Sedangkan Shidqiana (2012), 

menyatakan bahwa keripik apel yang 

paling disukai dari segi warna, rasa, 

aroma dan kerenyahannya adalah 

keripik apel yang diolah dengan suhu 

80oC dan waktu  50 menit. Sandranutha 

(2012) juga  melaporkan bahwa 

penggorengan vakum  dengan suhu 

90oC dengan waktu 40 menit 

menghasilkan keripik bengkoang  

terbaik dilihat dari warna, rasa, aroma, 

kerenyahan dan kadar airnya. Penelitian 

tentang kondisi penggorengan vakum 

untuk keripik mangga masih terbatas. 

Hasil penelitian pendahuluan 

pada keripik mangga menunjukkan 

bahwa penggorengan dengan 

menggunakan suhu  minyak  90 oC dan 

lama penggorengan 45 menit 

menghasilkan keripik mangga dengan 

warna, rasa, aroma dan kerenyahan 

yang terbaik. Namun, cakupan 
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pengamatan pada penelitian 

pendahuluan tersebut hanya terbatas 

pada pengamatan terhadap karakteristik 

sensoris keripik mangga. Sementara 

kajian yang mendalam  terhadap 

karakteristik mutu keripik mangga 

secara menyeluruh masih perlu 

dilakukan. Berdasarkan hal tersebut di 

atas maka telah dilakukan penelitian 

mengenai “Pengaruh Suhu dan Lama 

Penggorengan Vakum Terhadap 

Mutu Keripik Mangga (Mangifera 

indica L)”. 

BAHAN DAN METODE 

Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain: buah 

mangga varietas Dodol yang diperoleh 

dari petani mangga di kawasan Gerung 

Lombok Barat, minyak goreng merk 

SANIA, aquades dan petroleum ether. 

Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain : pisau, talenan, 

baskom, Vacuum frying, spinner,  

kemasan plastik, sendok, botol timbang, 

oven, desikator, timbangan analitik, 

penangas air, cawan porselen, muffle, 

kemasan aluminium foil, sealer, kertas 

saring dan tabung ekstraksi Soxhlet. 

Tahapan Penelitian 

Adapun tahap-tahap dalam 

poses penelitian ini meliputi: 

 

 

Persiapan Bahan Baku 

Buah mangga yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah buah 

mangga varietas Dodol. Buah mangga 

dipastikan dalam kondisi tua penuh saat 

dipetik dari pohon. Buah mangga yang 

sudah siap petik berusia 70-115 hari 

yang ditandai dengan bentuk buah yang 

padat berisi khususnya dibagian dekat 

ujung buah, serta warna kulit buah 

sudah mengalami perubahan menjadi 

hijau kekuningan (hijau 75% dan kuning 

25%). Kemudian buah diperam selama 

3 hari sampai mencapai kondisi matang 

optimal. Pemeraman dilakukan dengan 

cara buah mangga dimasukkan dalam 

kardus dan disimpan pada suhu ruang. 

Sortasi 

Dipilih mangga dalam keadaan 

baik dengan kriteria mangga yang utuh, 

tidak cacat, bebas hama dan penyakit. 

Pengupasan 

Setelah dilakukan penyortiran, 

buah mangga kemudian dikupas secara 

manual menggunakan pisau stainless 

steel untuk memisahkan kulit, biji  dan 

daging buah kemudian daging buah 

dicuci. 

Pengirisan 

Setelah dikupas daging buah 

mangga diiris melintang menggunakan 

pisau stainless steel dengan ketebalan 

irisan ± 4 mm. 
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Penggorengan 

Irisan daging buah mangga 

digoreng dengan menggunakan mesin 

penggorengan vakum (Vacuum frying). 

Kapasitas tabung penggorengan 1 kg 

irisan daging buah mangga untuk setiap 

penggorengan, dengan volume minyak 

sebanyak 10 liter. Minyak digunakan 

hanya untuk 3 kali proses, selanjutnya 

minyak diganti dengan yang baru. Suhu 

dan lama penggorengan diatur sesuai 

perlakuan. 

Penirisan 

Setelah proses penggorengan 

selesai keripik mangga ditiriskan dengan 

menggunakan alat spinner selama 2 

menit untuk mengurangi kandungan 

minyak dari produk. 

Pengemasan 

Keripik mangga dikemas dengan 

kantong plastik aluminium foil. 

Metode 

Rancangan percoban yang 

digunakan dalam penenlitian ini adalah 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

dengan percobaan faktorial yang terdiri 

dari dua faktor yaitu Suhu (T) yang 

terdiri dari 3 aras: T1 = 85°C T2 = 90°C 

T3 = 95°C dan Lama penggorengan (L) 

yang terdiri dari 2 aras: L1 = 35 menit  

L2 = 45 menit. 

Masing-masing aras kedua 

faktor dikombinsikan sehingga diperoleh 

6 kombinasi perlakuan , yaitu : T1L1, 

T1L2, T2L1, T2L2, T3L1, T3L2. Masing-

masing kombinasi diulang sebanyak tiga 

kali sehingga diperoleh 18 unit 

percobaan. Data hasil pengamatan kimia 

dan organolepik dianalisis dengan 

analisis keragaman (Analysis of 

Variance) pada taraf nyata 5 % dengan 

menggunakan software co-stat. Apabila 

terdapat beda nyata, dilakukan uji lanjut 

dengan uji Beda Jarak Nyata Duncan 

(DMRT) pada taraf nyata yang sama 

(Hanafiah, 2002). 

Parameter yang diamati dalam 

penelitian ini adalah mutu keripik 

mangga, meliputi sifat kimia dan 

organoleptik. Sifat kimia yaitu kadar air 

dan kadar abu. Sifat organoleptik yaitu 

warna, aroma, kerenyahan dan rasa 

secara hedonik. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mutu Kimia 

Hasil analisis keragaman 

(ANOVA) menunjukkan bahwa interaksi 

antara pengaruh suhu dan lama 

penggorengan memberikan pengaruh 

yang tidak berbeda nyata terhadap 

kadar air dan kadar abu keripik mangga. 

Berhubung tidak ada interaksi maka 

pembahasan dilihat dari masing-masing 

faktor perlakuan. 

Kadar Air 

Kadar air suatu bahan pangan 

pempengaruhi kenampakan, tekstur dan 

cita rasa produk yang dihasilkan. Air 

merupakan komponen yang penting 

dalam bahan pangan (Winarno, 1997). 
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Berdasarkan hasil analisis keragaman 

terhadap kadar air keripik mangga 

menunjukkan bahwa perlakuan suhu 

penggorengan vakum dan perlakuan 

lama penggorengan memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap kadar air 

keripik mangga (Tabel 1). 

Tabel 1. Pengaruh Suhu dan Lama 
Penggorengan Vakum Terhadap 
Kadar Air Keripik Mangga. 

Suhu   Lama  Purata 

35 
menit 

45 
menit 

85 ̊C 7,79 7,01 7,40 a 

90 ̊C 6,86 5,72 6,29 b 

95 ̊C 4,72  3,98 4,35 c 

Purata 6,46 a 5,57 b  
Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf 
yang sama pada kolom atau baris yang sama 
tidak berbeda nyata pada taraf nyata 5%. 

Seperti terlihat pada Tabel 1 

semakin tinggi perlakuan suhu 

menyebabkan kadar air keripik mangga 

semakin rendah begitu juga dengan 

perlakuan lama penggorengan yang 

digunakan. Sudjud (2000) dalam Sofyan 

(2004), menyatakan bahwa penurunan 

kadar air produk gorengan terjadi 

karena panas dari minyak akan 

menguapkan air yang terdapat pada 

bahan dan jumlah air yang menguap 

semakin bertambah dengan 

meningkatnya suhu penggorengan. 

Berdasarkan data kadar air di atas  

perlakuan suhu penggorengan 95 ̊C dan 

lama penggorengan 35 dan 45 menit 

yang memenuhi standar mutu keripik 

sesuai SNI 01-4269-1996 yaitu kadar air 

maksimal keripik nangka 5%. 

Kadar Abu 

Hasil analisis keragaman 

menunjukkan bahwa perlakuan suhu 

penggorengan dan perlakuan lama 

penggorengan vakum tidak memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap kadar 

abu keripik mangga (Tabel 2). 

Tabel 2. Pengaruh Suhu dan Lama 
Penggorengan Vakum Terhadap 
Kadar Abu Keripik Mangga. 

Suhu   Lama  Purata 

35 
menit 

45 
menit 

85 ̊C 1,78 1,98 1.88 a 

90 ̊C 1,70 1,58 1.64 a 

95 ̊C 1,67 1,81 1.74 a 

Purata 1.72 a 1.79 a  
Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf 
yang sama pada kolom atau baris yang sama 
tidak berbeda nyata pada taraf nyata 5%. 

Kadar abu menggambarkan 

kandungan mineral yang ada dalam 

suatu bahan. Menurut Sudarmadji, dkk. 

(1984), abu adalah zat anorganik dari 

sisa hasil pembakaran suatu bahan 

organik. Kandungan dan komposisi abu 

atau mineral pada bahan tergantung 

dari jenis bahan dan cara 

pengabuannya. Berdasarkan data kadar 

abu di atas semua perlakuan  memenuhi 

standar mutu keripik nangka sesuai SNI 

01-4269-1996 yaitu kadar abu maksimal 

keripik nangka sebesar 3%. 

Mutu Organoleptik 

Hasil analisis keragaman 

(ANOVA) menunjukkan bahwa interaksi 

antara pengaruh suhu dan lama 

penggorengan memberikan pengaruh 

yang tidak berbeda nyata terhadap 
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warna, aroma, rasa dan tekstur keripik 

mangga. Karen tidak ada interaksi maka 

pembahasan dilihat dari masing-masing 

faktor perlakuan. 

Warna  

Warna merupakan salah satu 

penentu mutu bahan pangan yang 

secara visual dan dapat digunakan 

sebagai indikator keseragaman atau 

kematangan (Winarno, 1997). perlakuan 

suhu dan perlakuan lama penggorengan 

tidak berpengaruh nyata terhadap 

kesukaan panelis  pada warna keripik 

mangga (Tabel 3).   

Tabel 3. Pengaruh Suhu dan Lama 

Penggorengan Vakum Terhadap 
Warna Keripik Mangga. 

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf 
yang sama pada kolom atau baris yang sama 

tidak berbeda nyata pada taraf nyata 5%. 
Kesukaan warna dengan nilai dari 1-5 
menunjukkan kriteria penerimaan 
organoleptik dari sangat tidak suka hingga 

sangat suka. 

Meskipun secara statistik 

penilaian panelis terhadap warna keripik 

mangga tidak berbeda nyata (Tabel 3), 

tetapi purata hasil penilaian warna 

terhadap keripik mangga memiliki 

kecendrungan semakin rendah dengan 

meningkatnya perlakuan suhu dan 

perlakuan lama penggorengan. Hal ini 

kemungkinan terjadi karena warna dari 

keripik mangga mengalami penurunan 

seiring dengan meningkatnya suhu dan 

lama penggorengan. Sudjud (2000) 

dalam Sofyan (2004), menjelaskan 

bahwa semakin tinggi suhu dan waktu 

penggorengan akan mengakibatkan 

kecerahan produk semakin berkurang, 

intensitas warna merah meningkat dan 

intensitas warna kuning berkurang 

artinya produk yang dihasilkan semakin 

gelap. 

Aroma  

Analisis organoleptik aroma 

dilakukan untuk mengetahui penilaian 

panelis terhadap aroma keripik mangga. 

Tabel 4 menunjukkan bahwa perlakuan 

suhu memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap penilaian panelis terhadap 

aroma keripik mangga . Purata tertinggi 

penilaian panelis terhadap aroma keripik 

mangga terdapat pada perlakuan suhu 

penggorengan 85 ̊C yaitu 3,88 dengan 

kriteria suka. Sementara purata 

terendah penilaian panelis terhadap 

aroma keripik mangga terdapat pada 

perlakuan suhu penggorengan  95 C̊ 

yaitu 3,50 dengan kriteria agak suka. 

Sedangkan untuk perlakuan lama 

penggorengan tidak berpengaruh nyata 

terhadap aroma keripik mangga, dimana 

purata penilaian panelis pada lama 

penggorengan 35 dan 45 menit masing-

masing sebesar 3,72 dan 3,73 dengan 

kriteria suka.  

 
 

Suhu  
 

Lama  

Purata 
 

35 
menit 

45 
menit 

85◦C 4,05 3,85 3,95 a 

90◦C 3,80 4,10 3,95 a 

95◦C 3,85 3,60 3,73 a 

Purata 3,90 a 3,85 a 
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Tabel 4. Pengaruh Suhu dan Lama 
Penggorengan Vakum Terhadap 

Aroma Keripik Mangga. 

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf 
yang sama pada kolom atau baris yang sama 
tidak berbeda nyata pada taraf nyata 5%. 

Kesukaan aroma dengan nilai dari 1-5 
menunjukkan kriteria penerimaan 
organoleptik dari sangat tidak suka hingga 

sangat suka 

Penerimaan panelis terhadap 

aroma keripik mangga dipengaruhi oleh 

suhu penggorengan vakum. Diduga 

kesukaan panelis terhadap aroma 

keripik mangga cenderung mengalami 

penurunan seiring dengan 

meningkatnya suhu penggorengan. 

Suyanti dan Sjaifullah (1998) dalam 

Sofyan (2004), menyatakan bahwa suhu 

yang tinggi pada penggorengan 

mengakibatkan hilangnya komponen 

volatil buah sehingga menyebabkan 

berkurangnya aroma spesifik yang 

terdapat dalam buah. 

Rasa  

Rasa merupakan salah satu 

parameter yang menjamin mutu produk 

mangga, dengan rasa yang disukai 

menandakan produk dapat diterima oleh 

konsumen. Hasil pengamatan terhadap 

rasa keripik mangga dapat diliihat pada 

Tabel 5. 

Tabel 5. Pengaruh Suhu dan Lama 
Penggorengan Vakum Terhadap 

Rasa Keripik Mangga. 

Suhu   Lama  Purata 

35 

menit 

45 

menit 

85 ̊C 3,05 3,15 3,10 b 

90 ̊C 3,85 4,30 4,07 a 

95 ̊C 3,80 4,05 3,92 a 

Purata 3,57 b 3,83 a  
Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf 
yang sama pada kolom atau baris yang sama 

tidak berbeda nyata pada taraf nyata 5%. 
Kesukaan rasa dengan nilai dari 1-5 
menunjukkan kriteria penerimaan 

organoleptik dari sangat tidak suka hingga 
sangat suka. 

Berdasarkan Tabel 5 terlihat 

bahwa perlakuan suhu memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

tingkat kesukaan panelis terhadap rasa 

keripik mangga. Purata tertinggi 

kesukaan panelis terhadap rasa  keripik 

mangga terdapat pada perlakuan suhu 

90 ̊C yaitu 4,07 dengan kriteria suka. 

Perlakuan lama penggorengan juga 

memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap tingkat kesukaan panelis 

terhadap rasa keripik mangga. Purata 

nilai kesukaan rasa dengan lama 

penggorengan 35 menit dan lama 

penggorengan 45 menit masing-masing 

sebesar 3,57 dan 3,83 dengan keriteria 

suka.  

Menurut Sofyan (2004) 

komponen yang dapat menimbulkan 

rasa yang diinginkan tergantung dari 

senyawa penyusunnya misalnya gula 

yang dapat memberikan rasa manis 

pada produk. Demikian juga pada 

keripik mangga, gula merupakan 

Suhu  
 

Lama  

Purata 
 

35 
menit 

45 
menit 

85◦C 3,95 3,80 3,88 a 

90◦C 3,75 3,85 3,80 a 

95◦C 3,45 3,55 3,50 b 

Purata 3,72 a 3,73 a 
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komponen yang dominan sehingga 

menimbulkan rasa manis. 

Tekstur  

Tekstur merupakan salah satu 

parameter organoleptik yang paling 

menonjol dari produk keripik. Analisis 

organoleptik tekstur keripik mangga 

dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Pengaruh Suhu dan Lama 

Penggorengan Vakum Terhadap 
Tekstur Keripik Mangga. 

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf 

yang sama pada kolom atau baris yang sama 
tidak berbeda nyata pada taraf nyata 5%. 
Kesukaan tekstur dengan nilai dari 1-5 

menunjukkan kriteria penerimaan 
organoleptik dari sangat tidak suka hingga 
sangat suka. 

Tabel 6 menunjukkan bahwa 

perlakuan suhu dan lama penggorengan 

berpengaruh nyata terhadap tingkat 

kesukaan panelis terhadap tekstur 

keripik mangga. 

Kesukaan panelis terhadap 

tekstur keripik mangga semakin 

meningkat dengan berkurangnya kadar 

air pada produk. Kadar air yang rendah 

menyebabkan tekstur keripik mangga 

semakin renyah. Sofyan (2004) 

menyebutkan bahwa semakin tinggi 

suhu penggorengan vakum maka 

penguapan air dari bahan semakin 

besar, ruang kosong yang ditinggalkan 

air menyebabkan bahan lebih porous 

dan semakin renyah. 

KESIMPULAN 

Interaksi antara suhu dan lama 

penggorengan tidak memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

kadar air, kadar abu, warna, aroma, 

rasa dan tekstur keripik mangga. 

Perlakuan suhu penggorengan 

memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap kadar air, warna, aroma, 

rasa dan tekstur, tetapi tidak berbeda 

nyata terhadap kadar abu keripik 

mangga. Perlakuan lama penggorengan 

memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap kadar air, rasa dan tekstur, 

tetapi tidak berbeda nyata terhadap 

kadar abu, warna dan aroma keripik 

mangga. Perlakuan dengan suhu 

penggorengan 95 C̊ dan lama 

penggorengan 35 menit memberikan 

hasil keripik mangga terbaik 

berdasarkan kadar air keripik mangga 

sebesar 4,72%, kadar abu sebesar 

1,67% dan diterima secara organoleptik 

dengan kriteria suka. 
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proyek “Penelitian dan Pengembangan 

Produk Mangga” yang diketuai oleh ibu 
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kasih karena telah diijinkan 

menggunakan data ini untuk keperluan 

skripsi. 

 

Suhu  

 

Lama  

Purata 

 

35 

menit 

45 

menit 

85◦C 3,25 3,40 3,33 b 

90◦C 4,05 4,35 4,20 a 

95◦C 4,15 4,45 4,30 a 

Purata 3,82 b 4,07 a 
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