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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tanaman rimpang dapat ditemukan dengan mudah di negara tropis seperti Indonesia, 

salah satunya adalah lempuyang (Zingiber aromaticum Val.). Lempuyang merupakan 

famili Zingiberaceae yang berkhasiat untuk mengatasi penyakit gatal, perut nyeri, 

wasir, disentri, asma, dan mengurangi rasa lelah pada tubuh. Lempuyang mengandung 

beberapa senyawa kimia seperti kurkumin, flavonoid, fenol, saponin, dan minyak atsiri 

(Wahyuni et al., 2013). Kurkumin pada lempuyang berpotensi sebagai antioksidan, 

antibakteri, dan peningkat nafsu makan. Dengan mempertimbangkan beberapa potensi 

tersebut, maka lempuyang mampu diolah sebagai jamu, obat berstandar, minuman 

herbal instan, maupun sebagai bumbu dalam aneka hidangan makanan tradisional.  

 

Penurunan kualitas lempuyang akibat pertumbuhan mikroorganisme kontaminan 

mampu mempersingkat umur simpan lempuyang. Pertumbuhan mikroorganisme 

tersebut didukung oleh kandungan air yang terdapat dalam lempuyang segar. Salah satu 

mikroorganisme kontaminan yang mudah tumbuh pada produk rimpang adalah jamur 

Aspergillus flavus penghasil aflatoksin. Racun aflatoksin sangat berbahaya untuk 

kesehatan manusia karena sifatnya yang karsinogenik dan mutagenik, mampu 

menyebabkan penyakit kanker, sirosis, dan penurunan imunitas. Dalam upaya untuk 

memenuhi standar kualitas yang sesuai, maka dalam penelitian ini dilakukan analisis 

pertumbuhan jamur Aspergillus flavus pada lempuyang kering. Proses pengeringan 

menggunakan Solar Tunnel Dryer (STD) dilakukan sebagai solusi dalam 

meminimalkan risiko terjadinya penurunan kualitas. Alat pengering STD memiliki 

prinsip memanfaatkan tenaga solar dan angin dalam melakukan pengeringan. Kelebihan 

dari alat STD ini antara lain biaya murah, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, 

jumlahnya melimpah dan tidak akan habis, serta tidak mengotori alam (Basunia & Abe, 

2001).  

 

Proses pengeringan pada penelitian ini diawali dengan perlakuan awal berupa steam 

blanching dan perendaman dengan larutan asam sitrat yang mampu menghambat 

terjadinya reaksi browning. Kedua jenis perlakuan awal ini mampu menghambat 
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aktivitas enzim polifenoloksidase penyebab terjadinya oksidasi yang memicu perubahan 

kualitas pada lempuyang. Selain itu, adanya perlakuan panas pada steam blanching juga 

membantu menurunkan jumlah awal mikroorganisme kontaminan pada lempuyang 

(Pujimulyani et al., 2010; Iyengar & Evily, 1992). Steam blanching dipilih karena 

metode ini dapat mencegah hilangnya komponen larut air (vitamin dan mineral) dalam 

bahan makanan, yang dapat terjadi pada hot water blanching. Pemilihan asam sitrat 

dilakukan berdasarkan dari segi keamanan dikonsumsi, kemudahannya diperoleh, dan 

harganya yang tidak mahal. Jika dibandingkan dengan natrium metabisulfit, asam sitrat 

lebih tergolong aman digunakan untuk perlakuan awal karena penggunaan sulfit dapat 

memicu terjadinya alergi dan risiko kesehatan lainnya pada beberapa orang. (Sgroppo et 

al., 2010). Maka dari itu pada penelitian ini, steam blanching dan perendaman dengan 

larutan asam sitrat dikombinasikan agar kualitas fisik, kimia, dan biologi pada 

lempuyang yang dikeringkan akan lebih optimal. 
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1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Lempuyang 

Lempuyang (Zingiber aromaticum Val.) merupakan salah satu jenis rimpang famili 

Zingiberaceae yang dapat ditemukan di daerah tropis seperti Indonesia. Lempuyang  

memiliki batang dengan tinggi ± 1,5 meter yang berasal dari perpanjangan pelepah daun 

(Wahyuni et al., 2013). Rimpang dari lempuyang memiliki ukuran sedang, berwarna 

kekuningan, permukaannya berkerut, dan patahannya berserat (Hargono, 1999). 

Lempuyang bermanfaat untuk mengatasi berbagai penyakit seperti gatal, perut nyeri, 

wasir, disentri, asma, cacing, kencing batu, radang usus, dan penambah nafsu makan.  

 

Gambar 1. Rimpang Lempuyang dari Klaster Biofarmaka Karanganyar 

 

Lempuyang ini diklasifikasikan menjadi:  

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas   : Monocotyledoneae 

Ordo   : Zingiberales 

Famili   : Zingiberaceae 

Genus   : Zingiber 

Spesies  : Zingiber aromaticum Val. 

 

1.2.2. Senyawa Aktif Lempuyang 

Lempuyang mengandung beberapa senyawa aktif yang memiliki manfaat di bidang 

kesehatan antara lain kurkumin, flavonoid, fenol, saponin, dan minyak atsiri (Wahyuni 
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et al., 2013). Senyawa kurkumin dengan rumus kimia C21O6H2O berperan sebagai 

pigmen pemberi warna kuning pada lempuyang. Senyawa kurkumin aman dikonsumsi 

manusia sebanyak 100 mg/hari (Kristina et al., 2006). Kurkumin memiliki sifat tidak 

larut air, larut dalam etanol dan aseton, stabil terhadap panas dan lingkungan asam, serta 

mudah terdegradasi oleh paparan cahaya dan sinar UV (Tensiska et al., 2012). 

Kurkumin akan mengalami degradasi dan membentuk senyawa ferulloilmetan, asam 

ferulat, Trans-6-(40-hydroxy-30-methoxyphenyl)-2,4-dioxo-5-hexanal, dan vanilin 

(Hatmi & Febrianty, 2014, Kumavat et al., 2013). 

  

Kandungan kurkumin pada bahan pangan dapat dianalisis dengan metode 

spektrofotometri UV-VIS. Keuntungan penggunaan metode ini adalah dapat digunakan 

untuk mengukur suatu senyawa dalam jumlah yang kecil. Kurkumin pada bahan pangan 

dapat diukur pada panjang gelombang 421 nm (Sharma et al., 2012). Struktur kimia 

kurkumin dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Struktur Kimia Kurkumin (Cahyono et al., 2011). 

 

Senyawa aktif lempuyang seperti kurkumin, flavonoid, dan saponin juga turut berperan 

sebagai antioksidan, antikanker, antivirus, dan juga antijamur (Jovanovic et al., 2001). 

Antioksidan adalah senyawa yang mampu menghambat terjadinya reaksi oksidasi 

dengan cara menangkap radikal bebas dan beberapa molekul yang bersifat reaktif 

(Trissanthi & Susanto, 2016). Antioksidan sangat berperan dalam mempertahankan 

kualitas dari bahan pangan dengan cara mencegah terjadinya ketengikan, perubahan 

aroma dan warna, serta perubahan nilai gizi akibat oksidasi. Antioksidan memiliki sifat 

mudah teroksidasi oleh paparan cahaya, panas, dan oksigen (Zapsalis, 1985). 
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Aktivitas antioksidan pada suatu bahan makanan dapat diukur menggunakan metode 

DPPH. Larutan DPPH merupakan radikal bebas stabil yang terdapat dalam larutan 

metanol. Sampel yang diberi larutan DPPH akan mengalami perubahan warna menjadi 

ungu. Penurunan intensitas warna ungu menandakan adanya aktivitas antioksidan pada 

suatu bahan makanan (Osawa, 1981). Aktivitas antioksidan pada metode DPPH ini 

diukur menggunakan alat spektrofotometer dengan panjang gelombang (λ) 515-517 nm. 

 

1.2.3. Risiko Kontaminasi Mikroorganisme pada Lempuyang 

Potensi lempuyang yang tinggi untuk dimanfaatkan menjadi produk obat, minuman, 

maupun makanan sehat dapat menurun akibat terjadinya kontaminasi oleh 

mikroorganisme. Proses penanganan yang kurang tepat pada saat penanaman hingga 

pengolahan dapat memperbesar risiko kontaminasi. Kontaminasi tersebut dapat 

disebabkan oleh jamur, bakteri, dan yeast. Kontaminasi oleh mikroorganisme tidak 

hanya menurunkan kualitas lempuyang namun juga mempengaruhi kesehatan 

konsumen dari lempuyang. Salah satu mikroorganisme kontaminan pada produk 

rimpang yang berbahaya untuk kesehatan karena kemampuannya dalam menghasilkan 

racun adalah Aspergillus flavus. 

 

Aspergillus flavus merupakan salah satu jenis jamur yang sering menyebabkan 

kerusakan pada bahan makanan dan mampu menghasilkan senyawa aflatoksin yang 

bersifat racun (Fakruddin et al., 2015). Aspergillus flavus mulai optimal menghasilkan 

aflatoksin pada suhu 16-31˚C dan aw 0,95-0,99 (Pitt & Hocking, 2009). Jenis aflatoksin 

yang dihasilkan oleh jamur dikelompokkan menjadi empat jenis yakni aflatoksin B1 

(AFB1), aflatoksin B2 (AFB2), aflatoksin G1 (AFG1), dan aflatoksin G2 (AFG2). 

Pengelompokkan jenis B (blue) dan G (green) tersebut didasarkan pada sifat 

fluoresensinya saat berada di bawah sinar UV.  

 

Jamur Aspergillus flavus sendiri umumnya hanya menghasilkan aflatoksin B1, 

cyclopiazonic acid (CPA), dan asam aspergilat. Setiap spora individu dari Aspergillus 

flavus mampu menghasilkan aflatoksin sebanyak 1,000 mg/kg (Pitt & Hocking, 2009). 

Aflatoksin B1 merupakan jenis aflatoksin yang paling berbahaya karena memiliki sifat 

karsinogenik, mutagenik dan teratogenik (Pildain et al., 2008). Sifat tersebut 
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menyebabkan aflaktoksin B1 dapat menimbulkan kerusakan hati akut, sirosis, tumor, 

infeksi pada telinga, kerusakan bronkus, kanker, dan penurunan imunitas pada tubuh 

(Pitt & Hocking, 2009). 

 

1.2.4. Pengeringan dengan Solar Tunnel Dryer 

Pengeringan adalah salah satu metode yang dapat mempertahankan umur simpan suatu 

bahan makanan. Hilangnya sebagian kandungan air akan memperpanjang umur simpan 

pada bahan makanan yang dikeringkan (Pinzon et al., 2013). Pengeringan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor antara lain luas permukaan bahan, jenis bahan yang dikeringkan, 

dan suhu (Boiln & Salunkhe, 1982). Suhu pengeringan yang sesuai untuk bahan 

makanan umumnya tidak melebihi 60˚C agar senyawa aktif di dalam bahan makanan 

tetap terjaga. Penurunan kadar air hingga mencapai <7% mampu mencegah terjadinya 

pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan pada suatu bahan makanan (Eze & 

Agbo, 2011). Batas kadar air tersebut telah memenuhi persyaratan obat tradisional dan 

simplisia yaitu tidak melebihi 10% (Keputusan Menteri Kesehatan, 1994).  

 

Produk pertanian seperti rimpang dapat dikeringkan menggunakan solar tunnel dryer 

(STD). STD memiliki bentuk menyerupai terowongan dan terdiri dari beberapa bagian 

meliputi penutup, solar collector, ruangan pengering, dan blower. Panas matahari yang 

ditangkap menggunakan kolektor panas  akan dialirkan ke ruang pengering dengan 

bantuan blower (Putri et al., 2008). Adanya penutup pada bagian atas STD dapat 

mencegah terjadinya kontaminasi dari burung, insekta, dan juga debu. Selain itu, STD 

juga memiliki kelebihan yaitu biayanya murah, mengurangi penggunaan bahan bakar 

fosil, jumlahnya melimpah dan tidak akan habis, serta tidak mengotori alam (Basunia & 

Abe, 2001). Alat pengering solar tunnel dryer dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Solar Tunnel Dryer (Basunia et al., 2013) 

 

1.2.5. Perlakuan Awal 

Perlakuan awal yang dilakukan sebelum pengeringan dapat mempertahankan kualitas  

fisik, kimia, dan mikrobiologi pada bahan makanan yang dikeringkan. Perlakuan awal 

dapat membantu mempersingkat waktu pengeringan sehingga kualitas bahan makanan 

tetap terjaga. Perlakuan awal yang dilakukan dapat berupa steam blanching dan 

perendaman dengan larutan asam sitrat.  

 

1.2.5.1. Steam Blanching 

Steam blanching merupakan perlakuan awal dengan suhu ± 80˚C yang bertujuan untuk 

menginaktivasi enzim, mengurangi perubahan oksidatif, dan membantu menurunkan 

jumlah mikroorganisme kontaminan dengan menggunakan bantuan uap panas (Mardiah, 

2011). Enzim yang umumnya diinaktivasi adalah enzim polifenoloksidase, katalase, 

lipoksigenase, dan peroksidase. Enzim tersebut diinaktivasi karena aktivitasnya mampu 

memicu terjadinya perubahan warna, bau, tekstur, dan rasa pada bahan makanan. 

Menurut Pujimulyani et al. (2010), enzim polifenoloksidase dapat menyebabkan 

terjadinya reaksi pencoklatan yang tidak diinginkan terjadi pada bahan makanan. Enzim 

polifenoloksidase (PPO) mampu mengkatalisis proses hidrosilasi senyawa monofenol 

sehingga akhirnya terbentuk o-kuinon. Sifat reaktif dari o-kuinon akan menyebabkan 

terjadinya polimerisasi sehingga terbentuk pigmen melanin yang menyebabkan 

timbulnya warna kecokelatan pada jaringan bahan makanan (Yoruk & Marshall, 2003).  
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1.2.5.2. Perendaman dengan Larutan Asam Sitrat  

Asam sitrat merupakan salah satu asam organik yang umumnya menjadi komponen  

penyusun di beberapa jenis buah. Sifatnya yang non toksik dan mampu menghambat 

reaksi pencoklatan menyebabkan asam sitrat umum diaplikasikan pada bahan makanan. 

Asam sitrat mencegah reaksi pencoklatan dengan cara menurunkan pH sehingga 

aktivitas enzim polifenoloksidase jadi terhambat (Iyengar & Evily, 1992). Perendaman 

dengan larutan asam sitrat sebelum pengeringan dapat mempertahankan komponen 

penting sampel bahan pangan untuk mempertahankan beberapa komponen penting di 

dalamnya (Wibawanto et al., 2014). Hal ini disebabkan karena asam sitrat mampu 

mempercepat waktu pengeringan (Doymaz, 2014). Selain itu, sifat asam sitrat yang 

mampu menurunkan pH dapat membantu terjadinya regenerasi antioksidan pada bahan 

pangan dan memicu perubahan keadaan fisiologis dari sel (Trissanthi & Susanto, 2016; 

Pelaez et al., 2012). Perubahan keadaan fisiologis sel dapat menganggu pertumbuhan 

mikroorganisme sehingga akhirnya terhenti.  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perlakuan steam 

blanching dan perendaman menggunakan larutan asam sitrat terhadap kualitas fisik, 

kimia, dan mikrobiologi lempuyang (Zingiber aromaticum Val.) yang dikeringkan 

dengan solar tunnel dryer. 

 


