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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Apel  Rome beauty (Malus sylvestris) 

Apel merupakan tanaman buah tahunan yang berasal dari daerah Asia Barat 

dengan iklim sub tropis. Di Indonesia apel telah ditanam sejak tahun 1934 hingga 

saat ini. Daerah Batu (Malang) merupakan sentra apel di Indonesia karena 

tanaman ini banyak diusahakan sebagai suatu usaha tani. Buah apel mempunyai 

bentuk bulat sampai lonjong, bagian pucuk buah berlekuk dangkal, kulit agak 

kasar dan tebal, pori-pori buah kasar dan renggang, tetapi setelah tua menjadi 

halus dan mengkilat.Warna buah hijau kekuning-kuningan, hijau berbintik-bintik, 

merah tua, dan sebagainya sesuai dengan varietas (Untung, 1996). 

Menurut Wolfe (2003), sistematika tanaman apel termasuk dalam: 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Subdivisio  : Angiospermae  

Klas   : Dicotyledonae 

Ordo   : Rosales 

Famili   : Rosaceae 

Genus   : Malus 

Spesies  : Malus sylvestris mill 

Apel Rome beauty merupakan salah satu apel yang memasyarakat di 

Indonesia, termasuk jenis dari apel Malang. Buahnya berwarna hijau merah. 

Warna merah ini hanya terdapat pada bagian yang terkena sinar matahari, 

sedangkan warna hijau terdapat pada bagian yang tidak terkena sinar matahari. 

Kulitnya berpori kasar dan agak tebal. Ukuran buahnya dapat mencapai 300 g. 

Daging buah berwarna kekuningan dan bertekstur agak keras. Rasanya segar, 

manis-asam. Bentuk buah bulat hingga jorong. Sebuah pohon dalam setiap 
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musimnya mampu berbuah sebanyak 15 kg. Pohonnya sendiri tidak terlalu besar, 

hanya 2-4 m (Samson, 1980).  

Tabel 1. Perbandingan Kandungan Gizi Buah Apel dan Apel Rome beauty 

Kandungan gizi Apel* Rome beauty** 

Air (kal)           80,00               80,10 

Protein (g) 0,30   0,32 

Lemak (g) 0,40   0,30 

Karbohidrat (g)           14,90               14,90 

Kalsium (mg)             6,00                 6,00 

Fosfor (mg)           10,00               10,00 

Besi (mg)             1,30 10,00 

Vitamin A (RE)           24,00               30,00 

Vitamin C (mg)             5,00               60,00 

Sumber: *= Sufrida (2006)   **Ipteknet (2004) 

2.2 Hasil Samping Sari Apel 

Minuman sari apel adalah minuman ringan yang dibuat dari sari buah apel 

dan air dengan atau tanpa penambahan gula dan bahan tambahan makanan yang 

diizinkan. Dalam pengolahan sari apel selalu didapatkan juga hasil samping 

berupa padatan apel, yang merupakan hasil dari proses penyaringan rebusan apel 

yang pertama. Hasil samping sari apel ini biasa disebut juga sebagai ampas atau 

limbah padat sari apel, dimana dalam sehari KSU Brosem Batu – Malang mampu 

menghasilkan limbah padat sari apel sekitar 5-7  per kg. Jenis limbah produksi 

sari buah apel didominasi oleh bahan organik, terutama sisa dari kulit buah, dan 

ampas buah (Cruess, 1985).  

Pemanfaatan hasil samping sari apel merupakan salah satu cara mengatasi 

masalah pencemaran lingkungan, serta dapat meningkatkan nilai ekonomisnya. 

selama ini hasil samping sari apel atau ampas apel telah dimanfaatkan di bidang 

pertanian yaitu sebagai pakan ternak dan pupuk organic. Selain itu, dalam bidang 

pangan hasil samping sari apel ini juga dimanfaatkan senbagai bahan dalam 
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pembuatan nata oleh Lestari (2005) serta sebagai bahan baku dalam pembuatan 

dodol oleh Lestari (2006). Hasil samping atau limbah padat sari apel ini masih 

banyak mengandung karbohidrat yang cukup tinggi sehingga dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan pensubstitusi dalam pembuatan aneka produk seperti halnya 

wingko. Adapun komposisi limbah padat sari buah apel dari beberapa varietas 

apel dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2. Komposisi Limbah Padat Sari Apel 

No Komposisi zat gizi Manalagi Rome  beauty Anna 

1 Kadar air (%) 87,59 90,19 87,72 

2 Karbohidrat (%) 11,36 12,88 6,12 

3 Gula reduksi (%)   2,84   3,22 1,53 

4 Vitamin C (mg/g)   3,98   3,36 6,23 

5 pH   3,10   3,15 3,25 

6 Total asam (%)   1,03   1,79 1,79 

7 Kadar serat pangan (%)   0,69   0,52           0,68 

8 Protein  (%)   0,13   0,12           0,12 

9 Abu (%)   0,14   0,10 0,15 

Sumber: Maclean (2006). 

2.3 Wingko  

Salah satu jenis makanan tradisional yang berasal dari daerah Babat, Jawa 

Timur adalah wingko babat. Wingko merupakan makanan yang tergolong semi 

basah yang terbuat dari tepung ketan, kelapa parut dengan atau tanpa bahan 

tambahan makanan lain yang diizinkan diizinkan (SNI 01-4311-1996). Wingko 

memiliki rasa manis legit dengan cita rasa gurih dari kelapa. Wingko biasanya 

berbentuk bundar dan biasa disajikan dalam keadaan hangat dikemas dengan 

bungkusan yang terbuat dari kertas (Sukrama, 2009). 

Seiring perkembangan zaman, wingko telah banyak mengalami diversifikasi 

baik dari varian rasa maupun penyajiannya. Beberapa varian rasa wingko yang 

tersedia di pasaran meliputi rasa kelapa, cokelat, pisang, durian, dan lain-lain. 

Penyajian wingko pun beraneka ragam mulai dari berbentuk bundar yang 
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dibungkus kertas hingga wingko berbentuk persegi maupun segitiga yang dikemas 

dengan plastik. Meskipun demikian, masih belum banyak berkembang 

diversifikasi terhadap bahan dasar wingko sehingga wingko yang dijual dipasaran 

umumnya masih menggunakan bahan dasar berupa tepung ketan (Sukrama, 2009). 

Tabel 3.Standar Mutu Wingko (SNI 01-4311-1996) 

No. Kriteria uji Satuan Spesifikasi 

1. Keadaan  

1.1 Bau 

1.2 Rasa  

1.3 Warna  

  

Normal, khas 

Manis, khas 

Normal 

2. Air : % ; b/b  Maks. 30 

3. Asam lemak bebas 

(dihitung sebagai asam 

laurat), %, b/b 

 Maks. 1,0 

4. Serat kasar, %, b/b  Maks. 3,0 

5. Bahan Tambahan 

Makanan: 

6.1 Bahan Pengawet 

 

 

 

6.2 Pemanis Buatan 

  

Sesuai SNI 0-1222-

1995 dan Peraturan 

Menteri Kesehatan RI 

yang berlaku 

Negative 

 

6. Cemaran Logam: 

7.1 Timbal (Pb) 

7.2 Tembaga (Cu) 

7.3 Seng (Zn) 

7.4 Raksa (Hg) 

 

Mg/kg 

Mg/kg 

Mg/kg 

Mg/kg 

 

Maks. 1,00 

Maks. 10,00 

Maks. 40,0 

Maks. 0,05 

7. Arsen  Mg/kg Maks. 0,5 

8. Cemaran Mikroba: 

8.1 Angka Lempeng Total 

8.2 E.Coli 

8.3 Kapang Dan Khamir 

 

Koloni/g 

APM/g 

Koloni/g 

 

Maks. 1 x 10
4
 

Negative 

Maks. 1 x 10
3
 

 Sumber: BSN (1996) 

2.3.1 Bahan Baku Pembuatan Wingko 

a. Tepung Ketan Putih 

Tepung ketan putih merupakan bahan utama dalam pembuatan wingko, 

yang mengandung pati sekitar 87% dan selebihnya berupa lemak, protein, serat 

dan vitamin. Pati yang terkandung pada tepung ketan terdiri atas 0,88% amilosa 
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dan 99,11% amilopektin dari keseluruhan fraksi patinya, sehingga teksturnya 

lebih pulen dan kenyal. Amilosa merupakan unit glukosa berantai panjang tidak 

bercabang sedangkan amilopketin adalah polimer yang susunannya bercabang-

cabang dengan 15-30 unit glukosa tiap cabang (Almatsier, 2009).   

Kadar amilopektin yang tinggi pada terigu menyebabkan proses 

gelatinisasi mudah terjadi bila ditambahkan dengan air dan memperoleh perlakuan 

pemanasan. Hal ini terjadi karena adanya pengikatan hidrogen dan molekul-

molekul tepung beras ketan (gel) yang bersifat kental (Hartati, 1996). Tepung 

ketan dalam pembuatan wingko berperan dalam pembentukan tesktur, saat 

pemanasan pati akan mengikat air dan membentuk gel atau pasta yang kental, 

kemudian saat didinginkan pasta akan membentuk massa yang padat dan lunak 

(Noor, 2009). 

b. Kelapa parut 

Tanaman kelapa termasuk dalam kelompok palm, yaitu coconut palm, 

dengan nama ilmiahnya Cocos nucifera, salah satu famili dari Arecaceae yang 

merupakan satu-satunya spesies dalam Genus Cocos. Varietas kelapa yang 

digunakan sebagai kelapa parut pada pembuatan wingko yaitu kelapa varietas 

hibrida karena varietas ini tidak mempengaruhi warna asli makanan yang dibuat. 

Kelapa parut ini berfungsi untuk membentuk tekstur wingko yang khas yaitu 

adanya serat kasar kelapa yang gurih (Ketaren, 1985). 

Kelapa  sering  digunakan  dalam  pembuatan  kue  tradisional  dalam  

bentuk kelapa  parut,  cincang,  atau  dalam  bentuk  santan.  Penambahan  kelapa  

akan membuat  kue  yang  dihasilkan  semakin  gurih. Kelapa  parut  biasanya  

digunakan sebagai  bahan  taburan,  isian,  maupun  bahan  campuran  dalam  
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adonan kue tradisional Indonesia (J.Edward, 2014:8). Kelapa parut dalam 

pembuatan wingko harus dalam kondisi baik dan tidak berbau tengik, berusia 

muda dengan daging buah yang bertekstur halus, dan renyah dengan cita rasa 

khas kelapa muda. Kelapa muda mengandung asam lemak jenuh 28,9%, asam 

lemak tak jenuh 7,2% dan asam lemak esensial yaitu sebesar 38,3%. (Winarno, 

2014). Menurut Santoso dkk (1996), asam laurat merupakan asam lemak 

dominan yang terdapat pada kelapa yang ternyata memiliki khasiat yag sama 

dengan Air Susu Ibu (ASI) yaitu sebagai antivirus, antiprotozoa, dan antibakteri.  

c. Gula 

Gula adalah bentuk dari karbohidrat, jenis gula yang paling sering 

digunakan adalah kristal sukrosa padat. Kandungan sukrosa pada gula pasir 

sebesar 97,1%, gula reduksi sebesar 1,24%, senyawa organic buka gula sebesar 

0,7%, dan kadar air sebesar 0,65%. Syarat gula pasir yang digunakan dalam 

pembuatan wingko adalah berwarna putih, kering, dan tidak kotor. Fungsi gula 

dalam pembuatan wingko yaitu memberi rasa manis, aroma, dan  kerak  warna  

coklat  pada  permukaan  wingko  akibat  adanya  reaksi Maillard atau 

karamelisasi yang terjadi selama proses pemanggangan (U.S Wheat Associates, 

1983). 

d. Garam 

Garam  biasa  atau  garam  dapur  berfungsi  untuk membangkitkan  rasa  

lezat bahan-bahan  lain  yang  digunakan  untuk  membuat  cake  atau  produk-

produk lainnya.  Garam juga digunakan sebagai bahan pengatur rasa manis. 

Garam berfungsi pula untuk menurunkan suhu saat proses karamelisasi pada 

adonan kue dan membantu agar warna kerak kulit kue lebih bagus. Syarat  garam  
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yang  digunakan  dalam  pembuatan  wingko yaitu  garam  dapur  yang  berwarna  

putih,  bersih  dari  kotoran,  halus  dan  tidak menggumpal, dan mudah larut 

dalam air. Garam biasanya ditambahkan pada adonan kue sebanyak 1% - 2,5% 

(U.S Wheat Associates, 1983). 

e.  Air 

 Air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H2O:satu molekul air 

tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada satu atom 

oksigen. Air bersifat tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau pada kondisi 

standar, yaitu pada tekanan 100 kPa (1 bar) dan temperatur 273,15 K (0°C). Bisa 

dikatakan hampir semua bahan pangan baik nabati ataupun hewani mengandung 

air dan merupakan komponen penting karena air mempengaruhi penampakan, 

tekstur, serta citarasa bahan pangan. Dalam pembuatan wingko, air berfungsi 

sebagai pelarut bahan-bahan kering seperti tepung ketan, kelapa parut, garam, dan 

gula (Winarno, 2014). 

2.3.2 Proses Pembuatan Wingko 

Wingko  adalah  makanan  semi  basah  atau kudapan  yang  terbuat  dari  

tepung  ketan  yang  dicampur  dengan  parutan  kelapa muda  kemudian  

ditambahkan  gula  pasir  dan  sebagai  perekat  adonan  biasanya digunakan 

santan atau kadang-kadang air biasa. Proses pembuatan wingko secara umum 

meliputi: persiapan alat dan bahan, pencampuran, pencetakan, pemanggangan, 

pendinginan, dan pengemasan (Winarno, 2014).  

1) Pencampuran (Mixing)  

Proses  pencampuran  (mixing)  pada  pembuatan wingko merupakan  salah  

satu tahap  untuk  mencampur  semua  bahan  yang  meliputi  tepung  ketan,  
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kelapa parut,  gula  pasir,  garam,  dan  santan  hingga  semua  bahan  tersebut  

tercampur secara merata. 

2) Pencetakan  

Adonan wingko yang sudah  tercampur rata selanjutnya dicetak dengan bentuk 

bulat  berdiameter  kurang  lebih  5  cm  dengan  ketebalan  ±  1  cm.  Proses 

pencetakan kue wingko harus memperhatikan ketebalan kue wingko yang ingin 

dihasilkan  karena  kue wingko  yang  dicetak  terlalu  tebal  akan membutuhkan 

waktu yang cukup lama untuk proses pemanggangannya.  

3) Pemanggangan  

Pada tahap pemanggangan wingko, wingko  dipanggang  dalam  oven  dengan 

suhu  160
o
C  selama  20 menit  hingga wingko  berwarna  kecoklatan  kemudian 

wingko dibalik dan dioven kembali selama 15 menit untuk memperoleh warna 

permukaan  wingko  yang  sama  di  kedua  sisinya. Sebelum digunakan, oven 

dipanaskan terlebih dahulu selama 10 menit agar panas dalam oven merata.  

4) Pendinginan  

Wingko  yang  sudah  dikeluarkan  dari  dalam  oven  selanjutnya  dibiarkan  

pada suhu  ruang  selama  ±  45  menit.  Proses pendinginan bertujuan untuk 

mengeluarkan panas sehingga saat dikemas wingko tidak mengeluarkan uap air 

yang dapat menjadikan wingko lembab dan mudah berjamur.  

2.4 Edible Coating 

 Edible coating merupakan bahan kemasan unik dan biodegredable yang 

dapat dimakan langsung bersama produknya. Edible coating banyak diaplikasikan 

sebagai pelapis produk daging beku, buah-buahan segar, dan makanan semi basah 

(intermediate moisture foods). Edible coating berperan sebagai barrier yang 
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menjaga kelembaban, bersifat permeabel terhadap gas-gas tertentu, dapat 

mengontrol migrasi komponen-komponen larut air yang dapat menyebabkan 

perubahan komposisi nutrisi. Selain itu, edible coating juga berfungsi sebagai 

antifungal dan antimikroba (Baldwin, 1994). 

 Menurut Elsom (2003), edible coating dapat dibuat dari tiga kelompok 

penyusunnya, yaitu hidrokoloid, lipid, dan campuran antara hidrokoloid-lipid 

(komposit). Protein, turunan selulosa, alginat, pektin, pati, dan polisakarida lain 

termasuk golongan hidrokoloid. Sedangkan lilin, asilgliserol, dan asam lemak 

termasuk golongan penyusun dari lipid. Golongan polisakarida merupakan 

golongan yang paling banyak digunakan dalam pembuatan edible coating seperti 

pati dan turunannya. Edible coating tapioka dapat meningkatkan stabilitas selama 

penyimpanan, menjaga rasa, teksur, dan warna produk (Hastuti, 2015). 

 Setiap bahan yang digunakan memiliki fungsinya masing-masing. Gliserol 

digunakan sebagai plasticizer sehingga mampu menghasilkan film yang lebih 

fleksibel dan halus, meningkatkan permeabilitas film terhadap gas, uap air, serta 

gas terlarut. Plasticizer ditambahkan pada pembuatan edible coating untuk 

mengurangi kerapuhan, meningkatkan fleksibilitas, dan ketahanan film terutama 

jika disimpan pada suhu rendah (Carson, 1995). 

2.5 Jeruk Nipis 

 Jeruk nipis (Citrus aurantifolia S) merupakan salah satu tanaman toga 

yang digunakan pada masyarakat, baik untuk bumbu masakan maupun untuk 

oabt-obatan dari bagian perasan air buah jeruk nipisnya (Gusti, 2013). Jeruk nipis 

mengandung unsur-unsur senyawa kimia yang bermanfaat, seperti asam sitrat, 

asam amino, minyak atsiri, damar, glikosida, asam sitrun, lemak, kalsium, fosfor, 
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besi, belerang vitamin B1 dan C. Kandungan Gizi dalam 100 gram buah jeruk 

nipis mengandung vitamin C sebesar 27 miligram, kalsium 40 miligram, fosfor 22 

miligram, hidrat arang 12,4 gram, vitamin B1 0,04 miligram, zat besi 0,6 

miligram, lemak 0,1 gram, kalori 37 gram, protein 0,8 gram dan mengandung air 

86 gram (Hastuti, 2015). Bahan antimikroba yang dapat ditambahkan ke dalam 

matriks edible coating atau film antara lain seperti minyak atsiri, rempah-rempah 

dalam bentuk bubuk atau oleoresin, kitosan, dan bakteriosin seperti nisin. 

 Komponen  utama yang berperan sebagai antibakteri pada air perasan 

jeruk nipis adalah  asam sitrat, flavonoid, dan limonene. Buah jeruk nipis 

memiliki kandungan asam sitrat yang paling tinggi dibanding buah lainnya. 

Kandungan  asam  sitrat  pada  air  perasan  jeruk  nipis  menyebabkan air perasan 

jeruk nipis memiliki pH yang rendah yakni sekitar 2,3 (Razak et al., 2013). Pada 

pH tersebut sebagian mikroorganisme tidak dapat tumbuh karena pH lingkungan 

karena pH lingkungan bagi mikroba untuk tumbuh umumnya berkisar 4-11. 

Perbedaan pH ini akan menyebabkan pH pada sel mikroba menjadi berubah dan 

menghambat proses pengiriman asam amino RNA sehingga menghambat 

pertumbuhan mikroba tersebut. Semakin tinggi konsentrasi air perasan jeruk nipis 

yang digunakan, maka daya hambatnya semakin baik. pH yang rendah juga akan 

menyebakan denaturasi protein pada sel bakteri, hal ini akan mengakibatkan 

fosfolipid tidak mampu mempertahankan bentuk membrane sitoplasma sehingga 

mengakibatkan kerusakan membrane sitoplasma. Kerusakan membrane tersebut 

akan menyebabkan sitem enzim pada mikroba menjadi tidak aktif serta 

menyebabkan keluarnya metabolit penting sehingga pertumbuhan mikroba 

menjadi terhambat. Selain itu, kerusakan ini juga memungkinkan bahan-bahan 
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aktif masuk ke dalam sel, yang menyebabkan kematian bagi mikroba (Goodman 

dan Gilman, 2003). 

 Kandungan  flavonoid  pada  air  perasan  jeruk  nipis  (Citrus  aurantifolia 

S.) memiliki sifat  antibakteri  dengan  cara  menghambat  sintesis  asam  nukleat,  

merusak  membran sitoplasma bakteri, serta menghambat metabolisme energi 

pada bakteri. Mekanisme antibakteri flavonoid pada membran sitoplasma, ion H+ 

flavonoid akan  menyerang  gugus  polar  (gugus  fosfat)  sehingga  molekul  

fosfolipida  akan  terurai menjadi gliserol, asam karboksilat, dan asam  fosfat. Hal  

ini mengakibatkan  fosfolipid  tidak mampu  mempertahankan  bentuk  membran  

sitoplasma  hingga  mengakibatkan  kerusakan membran  sitoplasma. Flavonoid 

juga menghambat  penggunaan  oksigen  oleh  bakteri  sehingga mengganggu 

metabolisme  bakteri. Kandungan  limonene  pada  air  perasan  jeruk  nipis  

memiliki sifat  antibakteri  dengan  menghancurkan  membran  sitoplasma  

bakteri.  Gugus  tarpen  yang terdapat pada  limonene akan merusak  integritas 

membran sitoplasma yang berperan sebagai barrier permeabilitas  selektif, 

membawa  transport aktif, dan mengontrol komposisi  internal sel. Menurut Razak 

dkk (2013), semakin tinggi konsentrasi air perasan jeruk nipis dan semakin lama 

kontak dengan bakteri maka daya hambatnya semakin baik, dimana edible coating 

berbahan dasar pati singkong dan penambahan air perasan jeruk nipis 1% dapat 

memperpanjang masa simpan bakso selama 3 hari.   

2.6 Pemanasan 

Pemanasan merupakan salah satu metode pengawetan pangan dengan 

memanfaatkan media panas. Pemanasan bermanfaat dalam mengurangi atau 

membunuh mikroorganisme patogen penyebab pembusukan pada produk pangan. 
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Disamping itu, pemanasan juga dapat menurunkan senyawa beracun dan 

antinutrisi, meningkatkan cita rasa dan daya cerna protein, memperbaiki tekstur 

dengan adanya proses gelatinisasi sehingga didapatkan kenampakan organoleptik 

yang diinginkan. Teknik pemanasan yang umum digunakan ada banyak jenisnya, 

diantaranya yaitu pengukusan dan penyangraian (Estiasih dan Ahmadi, 2009). 

Pengukusan atau blansing merupakan salah satu metode pemanasan 

menggunakan uap air panas yang memiliki tujuan utama menonaktifkan enzim-

enzim oksidatif pada buah dan sayur. Enzim-enzim oksidatif ini dapat 

menyebabkan perubahan atau penurunan mutu yang tidak diinginkan seperti 

warna, flavor, dan nilai gizi produk. Selain berfungsi dalam inaktivasi enzim, 

pengukusan juga dapat menghilangkan gas dalam jaringan seperti oksigen yang 

dapat menjamin kondisi vakum dalam proses pengalengan dan pertumbuhan 

mikroorganisme menjadi terhambat karena kurangnya suplai oksigen dalam 

metabolismenya (Fellows, 1992). Blansing juga dapat mengakibatkan perubahan 

struktur fisik atau biokimiawi yang mengakibatkan perubahan tekstur dan struktur 

bahan pangan. Adanya pemanasan dan air dapat menyebabkan penggembungan 

dinding sel karena protopektin tersekstrak dari bagian lamella tengah. 

Penggembungan ini terjadi jika proses blansing tidak tepat karena blansing yang 

tepat baik suhu dan lama proses dapat menjaga struktur sel tetap utuh (Poulsen, 

1996)  

Penyangraian merupakan salah satu metode penggorengan tanpa minyak, 

yaitu dengan memanfaatkan energi panas langsung dari wajan atau alat 

penggorengan. Penyangraian biasanya diterapkan pada biji-bijian seperti kopi, dan 

kacang kedelai. Proses perpindahan panas dari wajan ini akan menyebabkan 
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penurunan kadar air, inaktivasi enzim, penurunan zat antigizi dan senyawa toksik 

(Ramaswamy, dan Abdelrahim. 1992). Selama proses penyangraian berlangsung 

terjadi perpindahan panas dari media penyangraian ke bahan dan juga 

perpindahan massa air. Perubahan massa air terjadi ketika kandungan air pada 

bahan telah mencapai kondisi jenuh, sehingga menyebabkan air yang terkandung 

dalam bahan pangan berubah dari fase cair menjadi uap. Penurunan kadar air pada 

bahan pangan akan berlangsung cepat di awal penyangraian, kemudian 

berlangsung relative lambat di akhir penyangraian. Hal ini erat kaitannya dengan 

kecepatan rambat air (difusi) di dalam jaringan atau sel bahan. Semakin rendah 

kandungan air dalam bahan pangan, maka kecepatan penguapannya akan menurun 

karena posisi molekul air terletak semakin jauh dari permukaan biji (di dalam sel). 

Senyawa dalam bahan tersebut juga mengalami degradasi karena adanya panas, 

seperti karbohidrat akan terdegradasi menjadi gula-gula sederhana sehingga 

rasanya menjadi manis dan warnanya berubah menjadi coklat (Richardon, 2001). 


