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ABSTRACT 

DWI WULANDARI. B.1510244. Chemical Quality Properties and Organoleptic 

Tomato Wajik (Lycopersicum esculentum). Under the guidance of Tiana Fitrilia and Lia 

Amalia. 

Wajik is one of traditional food from Indonesia, with or without additional food. 

The purpose of this study was to knowing and learn about the chemical propertiesand 

organoleptic tomato wajik. This research is using analysis of variance (RAL) with two 

factorials. The first factor is ratio tomato porridge and hunkwe which consists of three 

levels of treatment namely 90:10%, 70:30%, 50:50%, and the second factor is sugar 

consisting of two treatment levels namely 45% and 55%. Product analysis includes 

organoleptics test (sensory and hedonic), and chemical test (water content), then the 

selected product are analyzed for ash content, and sugar content. The results showed that 

the interaction between ratio tomato porridge and hunkwe with sugar to organoleptic test 

on sensory gave a significant effect to colour, aroma, texture, taste. Organoleptic test of 

hedonic to interaction between ratio tomato porridge and hunkwe with sugar gave a 

significant effect to texture but has no real effect to colour, aroma, and taste, on water 

content the interaction between two factors gave a significant effect. The selected product 

are wajik with the treatment ratio of tomato porridge and hunkwe 90:10% with sugar 

concentration 55%, which has a ash content 1,37% and has a sugar content 49,2%. 

Keywords: wajik, tomato, chemical test, organoleptic. 



 

 

 

ABSTRAK 

DWI WULANDARI. B.1510244. Sifat Mutu Kimia dan Organoleptik Wajik Tomat 

(Lycopersicum esculentum). Dibawah bimbingan Tiana Fitrilia dan Lia Amalia. 

Wajik merupakan salah satu makanan tradisional khas Indonesia dengan atau 

tanpa adanya bahan tambahan lain. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan 

mempelajari sifat kimia dan organoleptik wajik tomat. Penelitian ini menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dua faktorial. Faktor pertama adalah rasio bubur tomat 

dan hunkwe yang terdiri dari 3 taraf perlakuan yaitu 90:10%, 70:30%, 50:50% dan faktor 

kedua adalah gula pasir yang terdiri dari 2 taraf perlakuan yaitu 45% dan 55%. Analisis 

produk meliputi uji organoleptik (sensori dan hedonik), dan uji kimia (kadar air), 

selanjutnya produk terpilih dianalisis kadar abu, dan kadar gula. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa interaksi antara bubur tomat dan hunkwe serta gula pasir pada uji 

organoleptik mutu sensori berpengaruh nyata terhadap warna, aroma, terkstur, rasa. Uji 

organoleptik mutu hedonik pada interaksi antara bubur tomat dan hunkwe serta gula pasir 

juga berpengaruh nyata terhadap tekstur tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap warna, 

aroma dan rasa, pada kadar air interaksi antara kedua faktor berpengaruh nyata. Produk 

terpilih adalah wajik dengan perlakuan rasio bubur tomat dan hunkwe 90:10% dengan 

konsentrasi gula pasir 55% yang memiliki kadar abu 1,37% dan memiliki kadar gula 

49,2%. 

Kata Kunci: wajik, tomat, sifat kimia, organoleptik. 
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PERNYATAAN 

 
 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Sifat Mutu Kimia 

dan Organoleptik Wajik Tomat (Lycopersicum esculentum)” benar-benar hasil karya 

saya sendiri dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau 

lembaga manapun. Sumber referensi dan hasil kutipan karya penulis lain dilakukan 

dengan benar dan disebutkan dalam teks dan daftar pustaka. 
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