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4.PEMBAHASAN 

 

4.1. Proses Pengeringan Lempuyang dengan Solar Tunnel Dryer 

Pada penelitian ini, metode pengeringan dilakukan menggunakan solar tunnel dryer 

(STD) yang memanfaatkan tenaga solar (matahari) dan angin. Sebelum dikeringkan 

dengan STD, lempuyang terlebih dahulu dibersihkan dengan air mengalir menggunakan 

sikat agar bersih dari tanah. Selanjutnya lempuyang akan diiris membentuk lembaran 

menggunakan alat slicer. Bentuknya yang menyerupai lembaran akan memperluas 

bidang pengeringan sehingga panas yang diperoleh bahan akan lebih merata (Boiln & 

Salunkhe, 1982). Irisan tipis pada bahan juga dapat mencegah terjadinya case hardening 

dimana kondisi bahan bagian dalam belum kering walaupun bagian luarnya telah kering 

(Endrasari et al., 2010).  

 

Lempuyang yang telah diiris kemudian diberi perlakuan awal sebelum dikeringkan. 

Pengeringan lempuyang dilakukan hingga kadar airnya mencapai <7% untuk mencegah 

kerusakan akibat bakteri maupun jamur (Eze & Agbo, 2011). Batas kadar air tersebut 

juga sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan (1994) mengenai persyaratan obat 

tradisional dan simplisia bahwa kadar air tidak melebihi 10%. Simplisia yang telah 

benar-benar kering akan memiliki ciri mudah dipatahkan (Endrasari et al., 2010).   

 

Pengeringan menggunakan STD dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari dan suhu. 

Penurunan intensitas sinar matahari menjelang sore hari atau saat mendung dapat 

berpengaruh pada suhu pengeringan. Intensitas panas yang menurun mengakibatkan 

suhu STD juga menurun sehingga waktu pengeringan yang dibutuhkan dapat meningkat 

(Boiln & Salunkhe, 1982). Hal ini terkadang menyebabkan kadar air lempuyang belum 

mencapai batas yang diinginkan sehingga pengeringan harus dilanjutkan di hari ke-2. 

Intensitas sinar matahari yang tidak dapat dikontrol menyebabkan suhu pengeringan 

tidak konstan. Pada penelitian ini, suhu pengeringan alat STD yang digunakan berkisar 

antar 45-70˚C. Suhu pengeringan rimpang dapat berkisar antara 30-90˚C, namun 

sebaiknya tidak melebihi ± 60˚C untuk menjaga komponen aktif yang tidak tahan panas 

dan mudah menguap.  
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Pada hasil penelitian, penurunan kadar air digambarkan dengan kurva eksponensial 

yang dilengkapi dengan persamaan model matematika Gompertz. Fungsi dari model 

matematika ini adalah untuk mengetahui hubungan antara waktu dan kadar air. Model 

matematika ini dapat membantu dalam menentukan lama waktu pengeringan yang akan  

dilakukan untuk mendapatkan kadar air yang diinginkan. Pada kurva tersebut terlihat 

bahwa pada 1 jam pertama terjadi laju pengeringan konstan (constant rate period). Pada 

tahap ini terjadi penguapan air yang terdapat pada permukaan lempuyang hingga 

seluruh air tersebut habis teruapkan. Setelah seluruh air pada permukaan lempuyang 

teruapkan pada 1 jam pengeringan pertama, pengeringan kemudian masuk pada tahap 

laju pengeringan menurun (falling rate period). Pada tahap pengeringan menurun, uap 

air dalam bahan makanan akan bergerak menuju permukaan untuk selanjutnya diuapkan 

seperti pada saat tahap laju pengeringan konstan. Namun pada tahap ini, penurunan 

yang terjadi tidak drastis seperti pada saat tahap pengeringan konstan  (Mujumdar & 

Devahastin, 2006).  

 

4.2. Perlakuan Awal dengan Steam Blanching dan Perendaman Asam Sitrat 

Proses pengeringan yang dilakukan pada penelitian ini didahului dengan perlakuan awal 

untuk membantu mempercepat pengeringan, tanpa menggunakan panas atau suhu yang 

berlebihan. Pengeringan yang terlalu lama dengan suhu tinggi dapat menurunkan 

kualitas lempuyang secara fisik maupun kimiawi. Waktu pengeringan dapat 

dipersingkat dengan memberikan perlakuan awal seperti steam blanching dan 

perendaman dengan larutan asam sitrat (Boiln & Salunkhe, 1982). Perlakuan awal yang 

dilakukan meliputi perendaman dengan larutan asam sitrat konsentrasi 0,5% dan 1% selama 

5 menit, steam blanching selama 5 menit, serta kombinasi steam blanching dengan 

perendaman larutan asam sitrat 0,5% dan 1%.  

 

Setelah dilakukan pengeringan, diperoleh hasil bahwa sampel dengan perlakuan kontrol 

(tanpa perlakuan) membutuhkan waktu pengeringan paling lama yaitu 210 menit untuk 

mencapai kadar air <7%. Sedangkan sampel perlakuan kombinasi steam blanching dan 

asam sitrat 1% membutuhkan waktu pengeringan paling singkat yaitu 120 menit untuk 

mencapai kadar air <7%. Hal ini disebabkan karena kekuatan dinding sel dari sampel 

yang diberi perlakuan steam blanching akan menurun akibat pemanasan sehingga 
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kemampuan untuk menahan air di dalam sampel jadi berkurang. Perendaman dengan 

larutan asam sitrat dapat mengubah tekstur bahan makanan dengan memperbesar pori-

pori dari bahan makanan sehingga air akan mudah menguap (Doymaz, 2014). Maka dari 

itu, kombinasi dari steam blanching dan perendaman asam sitrat 1% akan 

mempengaruhi waktu pengeringan menjadi paling cepat dibandingkan perlakuan 

lainnya. 

 

Perlakuan awal berupa steam blanching dan perendaman dengan larutan asam sitrat 

yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi waktu pengeringan. Pada 

intensitas warna sebelum dan setelah pengeringan, terdapat perbedaan nyata antara 

sampel kontrol dengan sampel perlakuan lainnya. Dari hasil tersebut dapat dikatakan 

bahwa perlakuan perendaman asam sitrat dan steam blanching memberikan pengaruh 

terhadap warna dari lempuyang. Kedua jenis perlakuan ini mampu menginaktivasi 

enzim polifenoloksidase yang dapat memicu terjadinya reaksi pencoklatan (Pujimulyani 

et al., 2010).  

 

Enzim polifenoloksidase (PPO) merupakan enzim yang bertugas untuk mengkatalisis 

proses hidrosilasi senyawa monofenol menjadi o-difenol, kemudian o-difenol akan 

dioksidasi menjadi o-kuinon. Peristiwa tersebut akan diikuti dengan reaksi polimerisasi 

dari o-kuinon yang cenderung reaktif sehingga terbentuk melanin. Melanin akan 

menghasilkan pigmen coklat, merah, dan hitam yang akan terlihat kecokelatan apabila 

muncul pada jaringan bahan makanan (Yoruk & Marshall, 2003). Steam blanching 

menginaktivasi enzim PPO dengan cara meningkatkan suhu (±80˚C) sehingga enzim 

akan mengalami denaturasi (Mardiah, 2011). Sedangkan asam sitrat mencegah reaksi 

pencoklatan dengan cara menurunkan pH sehingga aktivitas enzim polifenoloksidase 

jadi terhambat (Iyengar & Evily, 1992).  

 

Efek dari kedua jenis perlakuan tersebut terlihat pada hasil penelitian bahwa sampel 

mengalami peningkatan nilai L (lightness) setelah pengeringan. Hal ini menandakan 

kedua jenis perlakuan tersebut mampu menghambat enzim polifenoloksidase yang dapat 

memicu oksidasi pada saat pengeringan sehingga warna dari lempuyang menjadi 

semakin cerah. Peningkatan nilai L juga berkaitan dengan sifat kurkumin sebagai salah 
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satu pigmen pada lempuyang. Kurkumin yang berada pada kondisi lingkungan basa 

dapat mengalami degradasi menjadi senyawa ferulloilmetan dan asam ferulat sehingga 

warnanya berubah menjadi kecokelatan atau lebih gelap (Hatmi & Febrianty, 2010). 

Kemampuan kurkumin bertahan pada lingkungan asam dari larutan asam sitrat 

membantu mengurangi degradasi kurkumin akibat paparan sinar UV sehingga 

lempuyang kering tidak berwarna gelap (Tensiska et al., 2012).  

  

Apabila dilihat dari nilai a* dan nilai b* yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa 

intensitas warna kuning sampel menurun setelah pengeringan dilakukan. Hal ini 

disebabkan karena kurkumin sebagai pigmen pemberi warna kuning pada lempuyang 

memiliki sifat yang mudah terdegradasi oleh cahaya. Kondisi kurkumin yang 

mengalami degradasi selama pengeringan mempengaruhi intensitas warna kuning pada 

lempuyang (Cahyono et al., 2011). Hal ini disebabkan karena kurkumin akan terpecah 

dan membentuk vanilin, asam vanilat, aldehid ferulat, asam ferulat, dan 4-vinilguaiakol.  

Penggunaan penutup pada alat STD dapat membantu untuk menghindari kontak 

langsung antara sinar dengan lempuyang sehingga perubahan warna selama 

pengeringan dapat diminimalkan. 

 

4.3. Aktivitas Air Lempuyang 

Aktivitas air (aw) merupakan jumlah air bebas yang terkandung dalam suatu bahan 

makanan dan dapat dimanfaatkan oleh mikroorganisme (Pitt & Hocking, 2009). Nilai aw 

dapat digunakan sebagai acuan untuk menganalisis potensi mikroorganisme dalam 

merusak bahan makanan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sampel 

lempuyang segar memiliki nilai aw >0,900 sedangkan lempuyang kering memiliki aw 

<0,500. Nilai aw lempuyang kering yang diperoleh juga telah sesuai dengan batas aw 

yakni <0,600, agar suatu bahan makanan tidak ditumbuhi oleh mikroorganisme 

kontaminan, khususnya Aspergillus flavus pada penelitian ini (Pitt & Hocking, 2009). 

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa proses pengeringan efektif untuk 

menurunkan nilai aw pada lempuyang hingga batas dimana aktivitas mikroorganisme 

kontaminan dapat dihambat (Pinzon et al., 2013).  
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Pada hasil penelitian dapat dilihat bahwa lempuyang tanpa perlakuan (kontrol) memiliki 

perbedaan nyata dengan sampel yang diberi perlakuan, kecuali AS 0,5%. Lempuyang 

tanpa perlakuan (kontrol) memiliki aw yang paling tinggi dibandingkan lempuyang 

dengan perlakuan awal. Namun semua nilai aw yang diperoleh masih berada di bawah 

standar karena berada pada kisaran 0,3-0,5. Nilai aw sampel lempuyang kering tersebut 

telah sesuai untuk mencegah terjadinya pembusukan oleh mikroorganisme, aktivitas 

enzim, maupun oksidasi karena berada pada kisaran 0,300 (Pitt & Hocking, 2009). Dari 

hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa pemberian perlakuan awal lebih efektif dalam 

mengoptimalkan penurunan aw pada lempuyang yang dikeringkan. Efek perlakuan awal 

steam blanching dan perendaman dengan larutan asam sitrat yang mampu membuka 

pori-pori lempuyang dapat memudahkan air untuk keluar (Akintunde et al., 2014; 

Doymaz, 2014). Hal ini cukup berpengaruh pada struktur lempuyang yang cenderung 

lebih mudah dipatahkan pada sampel yang diberi perlakuan. 

 

4.4. Aktivitas Antioksidan (% inhibition) Lempuyang 

Aktivitas antioksidan pada suatu bahan makanan dapat diukur dengan melihat 

kemampuan penghambatannya (%inhibition). Metode DPPH umumnya digunakan 

dalam menentukan %inhibition antioksidan. Larutan DPPH merupakan radikal bebas 

yang stabil dalam larutan metanol dan memiliki serapan yang kuat pada panjang 

gelombang (λ) 515-517 nm. Penurunan intensitas warna dari ungu menjadi kuning 

disebabkan oleh tingginya transfer elektron yang terjadi. Hal tersebut menandakan 

bahwa aktivitas antioksidan sampel tinggi. 

 

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nyata pada 

hampir semua perlakuan antar sampel. Pada wet basis serta drybasis sampel segar dan 

kering, perlakuan kontrol selalu memiliki perbedaan nyata dengan sampel yang diberi 

perlakuan awal. Jika dilihat dalam dry basis yang tercantum  pada bagian lampiran, 

sampel seluruh perlakuan mengalami penurunan % inhibition setelah pengeringan. 

Penurunan tersebut berkaitan dengan sifat dari antioksidan yang sensitif terhadap 

cahaya yang diperoleh selama pengeringan berlangsung. Salah satu komponen aktif 

yang berperan sebagai antioksidan tersebut adalah kurkumin yang juga sensitif terhadap 

paparan cahaya (Tensiska et al., 2012). Kurkumin yang terkena paparan cahaya akan 
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mengalami fotodegradasi hingga terbentuk vanilin, asam vanilat, aldehid ferulat, asam 

ferulat, dan 4-vinilguaiakol. Degradasi kurkumin tersebut menyebabkan % inhibition 

lempuyang juga mengalami penurunan setelah pengeringan. 

 

Pada hasil penelitian terlihat bahwa aktivitas antioksidan yang dimiliki oleh sampel 

tanpa perlakuan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan sampel dengan perlakuan 

awal. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lempuyang dengan perlakuan awal 

kombinasi memiliki % inhibition lebih tinggi dibandingkan lempuyang dengan 1 

macam perlakuan awal, terutama perlakuan SBAS 1%. Perlakuan steam blanching dan 

perendaman dengan larutan asam sitrat yang mampu memperbesar pori-pori bahan 

makanan sehingga kadar air dalam lempuyang cepat keluar menyebabkan waktu 

pengeringan sampel menjadi lebih singkat (Akintunde et al., 2014; Doymaz, 2014). 

Waktu pengeringan yang semakin singkat dapat mengurangi terjadinya penurunan 

aktivitas antioksidan (Wibawanto et al., 2014).  

 

Kemampuan kedua perlakuan awal tersebut dalam menghambat aktivitas enzim PPO 

sehingga pigmen kurkumin dapat dipertahankan, menyebabkan % inhibition sampel 

dengan perlakuan awal cenderung lebih tinggi (Pujimulyani et al., 2010; Iyengar & 

Evily, 1992). Penurunan pH menggunakan asam sitrat dan peningkatan suhu 

menggunakan steam blanching (±80˚C) mampu menginaktivasi enzim PPO dengan 

mendenaturasi proteinnya (Mardiah, 2011). Trissanthi & Susanto (2016) menambahkan 

bahwa asam sitrat yang ditambahkan berdampak pada penurunan pH sehingga 

menyebabkan regenerasi antioksidan. Penurunan pH menandakan H+ yang semakin 

banyak. Hal ini dapat menyebabkan antioksidan primer mengalami regenerasi dengan 

cara berikatan dengan radikal fenoksi sehingga antioksidan terbentuk dan % inhibition 

meningkat. Pujimulyani et al. (2010) menambahkan bahwa asam sitrat dapat 

mempertahankan % inhibition dengan memicu terjadinya hidrolisis glikosida menjadi 

aglikon dan gula pada fenol. Struktur aglikon memiliki aktivitas antioksidan lebih tinggi 

dibanding glikosida.  Lempuyang yang diberi perlakuan awal kombinasi memiliki % 

inhibition paling tinggi karena kemampuan penghambatannya menjadi lebih optimal 

apabila keduanya dikombinasikan. 
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4.5. Kadar Kurkumin Lempuyang 

Berdasarkan pernyataan dari Tensiska et al. (2012), kurkumin akan mengalami 

degradasi setelah dilakukan pengeringan akibat paparan sinar UV. Paparan sinar UV 

selama pengeringan dapat menyebabkan kurkumin mengalami fotodegradasi menjadi 

vanilin, asam vanilat, aldehid ferulat, asam ferulat, dan 4-vinilguaiakol. Fotodegradasi 

yang terjadi akibat paparan sinar UV tersebut menyebabkan kadar kurkumin pada 

lempuyang kering berkurang. Pernyataan tersebut cukup sesuai dengan hasil penelitian 

yang menunjukkan terjadinya penurunan pada kadar kurkumin dry basis.  

 

Pada hasil penelitian terlihat bahwa lempuyang tanpa perlakuan awal (kontrol) memiliki  

perbedaan nyata dengan lempuyang yang diberi perlakuan awal. Kadar kurkumin 

lempuyang kontrol paling rendah dibandingkan dengan lempuyang yang diberi 

perlakuan awal, baik pada saat sebelum maupun setelah dikeringkan. Kadar kurkumin 

lempuyang yang direndam dengan larutan asam sitrat juga menunjukkan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi yang diberikan maka kadar kurkumin akan semakin tinggi. 

Hal ini juga terjadi pada perlakuan kombinasi steam blanching dan perendaman dengan 

larutan asam sitrat. Dari hasil penelitian juga terlihat bahwa lempuyang yang tidak 

diberikan perlakuan awal kombinasi memiliki kadar kurkumin yang lebih rendah 

dibandingkan dengan lempuyang yang diberi perlakuan kombinasi. Lempuyang yang 

diberi perlakuan kombinasi steam blanching dan perendaman asam sitrat dengan 

konsentrasi 1% memiliki kadar kurkumin yang paling tinggi dibandingkan perlakuan 

lainnya.  

 

Perlakuan perendaman dengan larutan asam sitrat dapat membantu mempertahankan 

kurkumin selama pengeringan karena kurkumin memiliki sifat tahan pada suasana asam 

(Tensiska et al., 2012). Hal ini disebabkan karena kurkumin cenderung didominasi oleh 

bentuk keto pada lingkungan asam. Sedangkan saat berada pada lingkungan basa, 

kurkumin akan didominasi oleh bentuk enol. Bentuk keto memiliki kestabilan yang 

lebih tinggi dibandingkan bentuk enol (Strimtakos & Sharma, 2008). Menurut Hatmi & 

Febrianty (2010), kurkumin yang berada pada lingkungan basa akan terdegradasi dan 

menghasilkan senyawa ferulloilmetan dan asam ferulat sebagai produk awal. 

Ferulloilmetan yang terbentuk kemudian akan menyebabkan warna kuning berubah 
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menjadi kecokelatan. Selain kedua senyawa tersebut, produk degradasi kurkumin 

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

vanilin yang terbentuk dari hidrolisis asam ferulat (Kumavat et al., 2013). 

 

Perlakuan steam blanching dan perendaman dengan larutan asam sitrat dapat 

mempertahankan pigmen kurkumin dengan cara mencegah terjadinya reaksi 

pencoklatan dengan menghambat aktivitas enzim polifenoloksidase (Pujimulyani et al., 

2010; Iyengar & Evily, 1992). Penurunan pH akibat penambahan asam sitrat akan 

menyebabkan enzim PPO mengalami perubahan muatan karena kehilangan muatan 

negatif. Hal tersebut menyebabkan aktivitas enzim jadi menurun atau bahkan 

terinaktivasi. Perlakuan steam blanching dengan suhu tinggi (±80˚C) juga mampu 

menginaktivasi enzim dengan mendenaturasi proteinnya (Mardiah, 2011).  

 

Perlakuan steam blanching dan perendaman dengan larutan asam sitrat ini juga dapat 

mempertahankan kurkumin dengan cara mempersingkat waktu pengeringan lempuyang 

yang dilakukan. Hal ini disebabkan karena kedua jenis perlakuan awal tersebut mampu 

memperbesar pori-pori bahan makanan sehingga kadar air dalam lempuyang cepat 

keluar dan lempuyang menjadi lebih cepat kering (Akintunde et al., 2014; Doymaz, 

2014). Lempuyang yang diberi perlakuan awal kombinasi memiliki kadar kurkumin 

paling tinggi karena kemampuan penghambatannya menjadi lebih optimal apabila 

keduanya dikombinasikan. 

 

4.6. Populasi Aspergillus flavus pada Lempuyang Kering  

Media yang positif ditumbuhi oleh Aspergillus flavus umumnya ditandai dengan 

munculnya warna kuning oranye pada bagian belakang koloni dan hijau kekuningan 

pada bagian depan koloni (Baquiao et al., 2013). Munculnya koloni A. flavus tersebut 

belum tentu mengindikasikan bahwa aflatoksin telah diproduksi. Warna kuning oranye 

yang muncul disebabkan oleh reaksi antara asam aspergilat yang dihasilkan A. flavus 

dengan ferric ammonium citrate (Pitt & Hocking, 2009). Waktu inkubasi melebihi 4 

hari dapat menyebabkan spesies jamur lain tumbuh dan menganggu analisis yang 

dilakukan (Pitt & Hocking, 2009). Selama inkubasi berlangsung, Aspergillus niger juga 

dapat tumbuh seiring dengan pertumbuhan Aspergillus flavus. Pertumbuhan Aspergillus 
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niger ini akan menghasilkan koloni berwarna kekuningan namun tidak oranye. Spesies 

ini baru dapat dibedakan dengan mudah dengan Aspergillus flavus setelah 2 hari, 

dimana koloni Aspergillus niger akan mulai menghasilkan warna hitam atau coklat tua.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel kering perlakuan kontrol paling banyak 

ditumbuhi oleh Aspergillus flavus yakni 32,22 ± 42,41 CFU/g. Pada sampel dengan 

perlakuan perendaman dengan larutan asam sitrat ditemukan koloni A. flavus, namun 

jumlahnya tidak sebanyak sampel tanpa perlakuan. Populasi A. flavus berkurang seiring 

dengan meningkatnya konsentrasi asam sitrat yang ditambahkan yaitu 17,78 ± 30,79 

CFU/g pada lempuyang kering dengan perlakuan AS 0,5% dan 5,56 ± 5,09 CFU/g pada 

lempuyang kering dengan perlakuan AS 1%. Sedangkan pada sampel dengan perlakuan 

SB; SBAS 0,5%; dan SBAS 1% tidak ditumbuhi A.flavus.  

 

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa perlakuan perendaman dengan larutan asam 

sitrat saja belum cukup mencegah pertumbuhan Aspergillus flavus. Sedangkan apabila 

ditambahkan dengan steam blanching, pertumbuhan Aspergillus flavus dapat dihambat 

sehingga tidak ditemukan satu koloni-pun yang tumbuh. Menurut Dorner (2008), 

blanching efektif dalam mengurangi produksi aflatoksin sebanyak ±91%. Aspergillus 

flavus umumnya dapat tumbuh pada suhu minimal 10-12˚C dan maksimal 43-48˚C. 

Sedangkan suhu optimum untuk pertumbuhan Aspergillus flavus adalah 33˚C (Pitt & 

Hocking, 2009).  

 

Perlakuan blanching dengan suhu tinggi berkisar ±80˚C menyebabkan Aspergillus 

flavus yang tidak tahan akan panas mengalami penurunan kecepatan germinasi hingga 

45%. Selain itu Aspergillus flavus juga dapat mengalami kerusakan, denaturasi, dan 

inaktivasi sel pada saat berada pada kondisi suhu di atas suhu maksimal 

pertumbuhannya (Pitt & Hocking, 2009). Steam blanching yang mampu menghambat 

aktivitas enzim juga turut mempengaruhi pertumbuhan A. flavus. Aspergillus flavus 

membutuhkan bantuan enzim untuk mendukung pertumbuhannya (Cleveland et al., 

2005). Aktivitas enzim yang terhambat oleh perlakuan steam blanching akan 

menyebabkan pertumbuhan jamur ini terhambat pula. 
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Perendaman dengan larutan asam sitrat yang dilakukan sebelum sampel dikeringkan 

cukup membantu menurunkan pertumbuhan A. flavus karena asam sitrat mampu 

membuka pori-pori permukaan bahan makanan sehingga air yang dapat digunakan 

untuk mendukung pertumbuhan jamur dapat berkurang (Doymaz, 2014). Selain itu, 

pemberian asam sitrat dapat mengkondisikan lempuyang pada pH yang rendah sehingga 

hal tersebut memicu perubahan keadaan fisiologis dari sel. Sel akan mengalami 

pengasaman sitoplasma yang menyebabkan aktivitas enzim menjadi terhambat. Hal ini 

menyebabkan terganggunya peristiwa katabolik melalui glikolisis sehingga laju 

pembentukan energi biokimia menurun. Penurunan pembentukan energi yang diikuti 

peningkatan penggunaan energi untuk mengatasi keasaman sitoplasma mengakibatkan 

terbatasnya energi untuk sintesis biomassa. Keterbatasan energi tersebut berdampak 

pada penurunan laju pertumbuhan mikroorganisme sehingga akhirnya terhenti (Pelaez 

et al., 2012).  

 

Metode pengeringan yang dilakukan juga mempengaruhi pertumbuhan Aspergillus 

flavus. Nilai aw yang berkurang setelah dilakukan pengeringan dari ±0,900 menjadi 

±0,300 menyebabkan pertumbuhan Aspergillus flavus terhambat. Hal ini disebabkan 

karena menurut Pitt & Hocking (2009), Aspergillus flavus hanya dapat tumbuh pada aw 

± >0,780. Hasil penelitian menandakan metode pengeringan yang dibantu dengan 

perlakuan awal berupa steam blanching dan perendaman dengan larutan asam sitrat 

efektif untuk mencegah pertumbuhan Aspergillus flavus. 

 

 


