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DEDY ALHARIS NASUTION.  Pengembangan Model Hubungan Sifat Fisiko Kimia Dengan Karakteristik Gelombang 
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BUDIASTRA, AMORANTO TRISNOBUDI, dan SUROSO. 
 

Manggis merupakan salah satu komoditas buah ekspor unggulan Indonesia yang memiliki pasar dan nilai ekonomi 
yang sangat baik di dalam maupun di luar negeri.  Untuk memenuhi tuntutan dari negara pengimpor bahwa mutu dalam dan 
uar buah manggis harus berkondisi baik (tidak bergetah kuning atau daging buah berwarna putih segar atau tidak busuk) 
diperlukan penanganan sortasi yang serius.  Sedangkan kemampuan penanganan sortasi kita baru terbatas pada kondisi 
fisik bagian luarnya saja.  Kesulitannya adalah bahwa kedua kondisi buah manggis antara yang baik dan tidak tersebut 
secara visual tak dapat dibedakan.  Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengembangkan teknik sortasi mutu bagian 
dalam buah manggis secara non-destruktif dengan mengkaji karakteristik gelombang ultrasoniknya.   

Dari hasil kajian penelitian pendahuluan, perancangan instrumen utama pengukur karakteristik gelombang ultrasonik 
yang sesuai untuk buah manggis yaitu ultrasonic tester yang dapat membangkitkan sinyal dengan frekuensi 50 kHerzt, 
sedangkan time base yang sesuai untuk berbagai tingkat ketuaan dan kematangan buah manggis adalah 400μs/div. 

Dari hasil kajian menunjukan bahwa nilai kecepatan pada buah manggis berkondisi rusak dalam 0.1398 mm/μs 
sedangkan buah manggis berkondisi baik <0.1398 mm/μs.  Nilai koefisien atenuasi dan moment zero power (Mo) antar 
buah manggis berkondisi baik dan rusak dalam sulit dibedakan.  Dari hasil simulasi rancangan model struktur jaringan 
syaraf tiruan dengan hasil pendugaan terbaik, jaringan syaraf tiruan tersebut menggunakan 1 hidden layer dengan 3 node.  
Fungsi transfer yang digunakan dari layer input ke hidden layer adalah log-simoid dan dari hidden layer ke layer output 
menggunakan fungsi linear (pure linear).  Hasil validasi terhadap model jaringan saraf tiruan dalam menduga buah manggis 
berkondisi rusak memiliki ketepatan sebesar 86.7 %.   

Tingkat kemanisan buah manggis disusun berdasarkan total gula (g/100ml) dan hasil uji organoleptik.  Diasumsikan 
kemanisan buah manggis dibagi dalam 4 tingkat, yaitu :  1) kurang manis (total gula ≤ 14.22), 2) agak manis (14.22 < 
total gula ≤ 16.34), 3) manis (16.34 < total gula ≤ 18.46, dan 4) sangat manis (total gula ≥ 18.46).  Dari hasil simulasi 
rancangan model struktur jaringan syaraf tiruan dengan hasil pendugaan terbaik, rancangan jaringan syaraf tiruan tersebut 
menggunakan 1 hidden layer dengan 6 node.  Fungsi transfer yang digunakan baik dari layer input ke hidden layer maupun 
dari hidden layer ke layer output adalah log-sigmoid.  Hasil validasi terhadap model jaringan syaraf tiruan yang dirancang 
untuk menduga tingkat kemanisan memiliki ketepatan sebesar 77.5%.  

Untuk keperluan prediksi masa simpan buah manggis yang dijadikan indeks mutu buah manggis adalah kecepatan 
rambat gelombang ultrasoniknya.  Berdasarkan hasil uji organoleptik diasumsikan bahwa masa simpan kritis pada suhu 
ruang  untuk buah manggis adalah 9 hari.  Pada masa simpan tersebut kecepatan rambatnya (VK) diasumsikan sebesar 
0.1360 mm/μs (nilai rata-rata dari 2 golongan sampel buah manggis B dan D).  Dengan demikian laju perubahan per hari 
dari kecepatan rambat gelombang ultrasoniknya (K) selama masa simpan adalah 0.0029 mm/μs.  Persamaan untuk 
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