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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan penghasil tanaman rempah-rempah seperti jahe, kunyit, 

temulawak dan lain-lain. Rempah-rempah memiliki manfaat yang dapat dijadikan 

sebagai sumber pangan seperti makanan maupun minuman fungsional. Kunyit 

merupakan salah satu rempah-rempah Indonesia yang dapat dimanfaatkan. Kandungan 

yang terdapat pada kunyit antara lain fenol, antioksidan, kurkuminoid, dan sebagainya. 

Selain memiliki kandungan yang baik, kunyit memiliki kegunaan sebagai pewarna 

makanan alami. Kandungan air yang tinggi pada kunyit dapat memicu pertumbuhan 

mikroorganisme yang tidak diinginkan. Oleh karena itu kunyit harus dikeringkan untuk 

mengurangi kandungan air di dalamnya (Ananingsih, et al., 2017). 

 

Salah satu alat yang digunakan untuk mengeringkan kunyit adalah Solar Tunnel Dryer 

(STD). STD merupakan alat untuk mengeringkan bahan dalam jumlah yang banyak. 

Pengeringan STD memerlukan energi sinar matahari untuk mengubah sampel menjadi 

kering. Namun, kondisi cuaca yang mendung mengakibatkan suhu yang dihasilkan tidak 

konstan. Alternatif lain agar pengeringan berjalan lancar dapat menggunakan STD yang 

dimodifikasi (Modified Solar Tunnel Dryer). MSTD memiliki sumber panas dari tabung 

liquefied petroleum gas (LPG). Penggunaan MSTD dengan LPG memiliki keunggulan 

antara lain efisien waktu dalam pengeringan dan suhu dapat diatur agar lebih konstan. 

Suhu pada MSTD yang dapat diatur maka proses pengeringan tidak berlebihan. 

Sedangkan pada STD suhu tidak dapat diatur karena energi panas berasal dari sinar 

matahari. Penggunaan MSTD diduga akan mempertahankan kualitas fisik pada produk 

kering. Proses pengeringan yang berlebihan dapat menyebabkan kerugian seperti 

penurunan kualitas kunyit (Riska, 2010).  

 

Kunyit yang telah dikeringkan diharapkan memiliki umur simpan yang relatif lama. 

Kunyit yang telah menjadi kering kemudian akan disimpan dalam bentuk simplisia 

maupun serbuk. Simplisia dapat digunakan sebagai bahan rempah-rempah, sedangkan 

serbuk kunyit dapat dijadikan minuman atau pewarna alami. Pendugaan umur simpan 

menggunakan metode Accelerated Shelf Life Testing (ASLT). Metode tersebut 
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menggunakan suhu ekstrim sehingga mempercepat terjadinya penurunan kualitas pada 

simplisia kunyit dan serbuk kunyit. Selama penyimpanan diduga akan mempercepat 

kerusakan pada produk kunyit kering. 

 

Serbuk bila disimpan pada suhu yang tidak sesuai atau disimpan di atas suhu ruang 

dapat membentuk gumpalan (caking). Fenomena tersebut dapat dilihat secara kasat 

mata, akan tetapi berpengaruh terhadap sifat fisik serbuk kunyit sehingga terjadi 

peningkatan densitas kamba dan penurunan intensitas kelarutan. Sedangkan simplisia 

selama penyimpanan diduga akan mengalami penurunan kerenyahan. Produk kunyit 

diharapkan memiliki umur simpan yang lama. Namun selama penyimpanan kerusakan 

fisik (warna, densitas, pembasahan) pada kunyit kemungkinan terjadi. Oleh karena itu, 

dengan penentuan umur simpan produk kunyit dapat menjadi upaya penanganan produk 

dalam kondisi yang dikehendaki (Herawati, 2008). 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Kunyit (Curcuma domestica Val.) 

Klasifikasi tanaman kunyit dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae (Tumbuh-tumbuhan) 

Divisio  : Spermatophyta (Tumbuhan berbiji) 

Sub Divisio : Angiospermae (Berbiji tertutup) 

Class  : Monocotyledonae (Biji berkeping dua) 

Ordo  : Zingiberales 

Family  : Zingiberaceae 

Genus  : Curcuma 

Species : Curcuma domestica Val. 

(Winarto, 2003) 

 

Kunyit merupakan salah satu tanaman rempah-rempah yang dapat ditemukan di 

Indonesia. Kunyit banyak digunakan sebagai bumbu masak berbagai jenis masakan. 

Rimpang kunyit biasanya berbentuk lonjong dan memiliki akar serabut dengan kulit 

kecoklatan serta memiliki daging buah yang bewarna merah kekuningan (Hapsoh, 

2008). Kunyit dapat juga dijadikan serbuk yang berwarna jingga kekuningan. Kunyit 
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memiliki manfaat sebagai antioksidan, antikarsinogen, anti inflamasi dan anti kanker 

(Depkes RI, 1995). Kunyit digunakan sebagai penyedap, penetral bau pada masakan, 

serta pewarna alami kuning. Kandungan senyawa pada rimpang kunyit antara lain 

minyak astiri, kurkumin, desmetoksikurkumin, bisdemetoksikurkumin, resin, oleoresin, 

lemak, protein, kalsium, fosfor, dan besi (Sihombing, 2007). Kurkumin memiliki sifat 

yaitu kestabilan terhadap cahaya. Adanya cahaya dapat menyebabkan degradasi 

fotokimia senyawa tersebut. 

 

 

Gambar 1. Kunyit 
Sumber : Dokumen Pribadi 

 

1.2.2. Solar Tunnel Dryer (STD) dan Modified Solar Tunnel Dryer (MSTD) 

Pengurangan atau penghilangan kadar air dalam suatu bahan pangan sangat penting 

untuk menghasilkan produk kering. Kadar air yang rendah setara dengan aktivitas air 

(aw) yang rendah. Produk pangan dengan kadar air yang rendah memiliki umur simpan 

lebih panjang. Pengeringan dapat dibedakan menjadi pengeringan alami (sun drying) 

dan pengeringan buatan (artificial drying) (Rachmawan, 2001). Selama pengeringan, 

terjadi perubahan warna, tekstur yang kering pada permukaan, dan menurunnya 

kandungan vitamin dalam produk pangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

pengeringan seperti; suhu pengeringan, kelembapan di sekitar, kandungan air pada 

bahan, lama pengeringan, luas permukaan bahan. Selama proses pengeringan, bahan 

pangan akan mengalami kehilangan kandungan zat aktif, tergantung lama dan suhu 

pengeringan (Durrance et al., 1999). Suhu yang rendah akan lebih efektif dibanding 

dengan suhu yang terlalu tinggi karena kandungan dalam bahan pangan dapat terjaga. 
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STD merupakan salah satu alat pengeringan. Alat tersebut biasanya menggunakan 

energi dari sinar matahari. Energi matahari merupakan sumber panas alami sehingga 

menjadi pilihan dalam proses pengeringan. Keuntungan yang didapat apabila 

menggunakan energi sinar matahari antara lain bebas dari sumber kontaminasi (air 

hujan, debu, serangga, daun), selain itu juga tidak memerlukan energi listrik karena 

energi yang digunakan adalah sinar matahari serta tidak memerlukan biaya (Pratomo, 

2009). Sinar matahari yang digunakan sebagai energi akan diubah menjadi bentuk yang 

berbeda yaitu energi panas dan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan dapat 

menggerakkan kipas sehingga dapat mengalirkan panas ke bahan.  

 

Bagian-bagian dari STD terdiri dari trays atau rak untuk meletakkan bahan yang akan 

dikeringkan dan diberi aliran udara panas sehingga produk bisa menjadi kering. Secara 

singkatnya prinsip dari alat STD yaitu mengeringkan bahan pangan dengan diberi aliran 

udara panas. Kolektor surya atau panel surya merupakan perangkat yang mengubah 

energi radiasi matahari menjadi energi listrik sehingga menggerakan kipas untuk 

mendorong uap panas yang dihasilkan dari area hitam. Area hitam dapat menyerap dan 

mengumpulkan radiasi matahari dari segala posisi. Sumber energi dari sinar matahari 

kemudian diubah oleh photo volt air module (solar cell) untuk menggerakkan kipas. 

Kipas tersebut berfungsi untuk mengalirkan udara panas yang diperoleh dari solar 

collector for air heating. Kemudian udara panas yang dihasilkan lalu dialirkan menuju 

tempat bahan yang akan dikeringkan yaitu drying area. Pada drying area terdapat trays 

untuk meletakkan bahan (Fellow, 1990). Bahan yang telah ditata pada trays akan 

menjadi kering karena udara panas yang masuk. Pada alat STD dilengkapi dengan 

lubang untuk keluarnya udara dari drying area. Kapasitas pada STD dapat mencakup ± 

200 – 450 kg. 
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 (Muller & Muhlbauer, 2012) 

 

Kekurangan pengeringan menggunakan STD yaitu membutuhkan waktu yang relatif 

lama karena suhu pemanasan bergantung pada cuaca. Selain itu cuaca yang sering 

berubah tidak dapat mempercepat proses pengeringan, sehingga kadar air dalam bahan 

menjadi tinggi. Kadar air yang tinggi pada bahan pangan dapat memicu pertumbuhan 

mikroorganisme seperti kapang (Anhalt, 2003). Maka, dibutuhkan energi alternatif 

pengganti energi matahari. Energi alternatif yang dimaksud yaitu pengeringan 

modifikasi. Pengeringan alternatif menggunakan sumber panas dari api oleh tabung 

liquefied petroleum gas (LPG). Metode pengeringan dengan LPG memiliki keunggulan 

yaitu tidak memerlukan energi panas dari matahari dan meningkatkan kecepatan 

pengeringan. STD yang dimodifikasi (MSTD) dapat digunakan pada musim hujan 

maupun kemarau, namun perlu memperhatikan suhu dalam drying area. Pengeringan 

dengan MSTD harus dijaga suhunya agar tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu 

rendah. Pengeringan MSTD menggunakan pemanas yang berasal tabung LPG. 

Rangkaian alat tambahan untuk MSTD adalah blower, kolektor (pipa galvanum), 

kompor dan tabung LPG. Kompor berada di dalam portable box yang terbuat dari baja 

ringan dengan ukuran 100 x 60 x 127 cm. Pada portable box terdapat pipa galvanum 

yang akan disambungkan untuk mengalirkan udara panas. Panas dihasilkan dari api oleh 

tabung LPG. Kemudian, blower mendistribusikan aliran panas melalui pipa sehingga 

panas dapat masuk ke dalam chamber. Kemudian di dalam chamber diberi alumunium 

foil untuk mempertahankan panas di dalam MSTD. Sedangkan di luar MSTD diberi 

terpal agar udara panas di dalam tidak keluar. 

Gambar 2. Desain Solar Tunnel Dryer 
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Keterangan : 

1. Chamber STD 

2. Pipa Besi 

3. Pipa PPR (Polypropilene Random) 

4. Pipa Galvanum 

5. Pipa PPR 

6. Pipa PVC (Polyvinyl Chlorine) 

7. Blower 

8. Dudukan Blower 

9. Tabung LPG 

10. Kompor 
 

Sumber : Dokumen kelompok 

 

1.2.3. Accelerated Shelf-Life Testing (ASLT) 

Penentuan umur simpan pada produk pangan sangat penting karena menjadi kendala 

bagi banyak industri pangan di Indonesia. Umur simpan diartikan sebagai waktu hingga 

produk pangan tersebut mengalami degradasi mutu tertentu karena kerusakan, sehingga 

tidak dapat diterima atau tidak sesuai dengan syarat mutu yang tertera pada kemasan 

(Arpah, 1993). Diperlukan metode yang tepat untuk mengetahui pendugaan umur 

simpan cepat dan mudah (Herawati, 2008). Metode pendugaan umur simpan dapat 

dilakukan dengan metode Accelerated Shelf–Life Testing (ASLT) yaitu dengan cara 

Gambar 3. Modified Solar Tunnel Dryer 
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menyimpan produk pangan pada lingkungan yang menyebabkannya cepat rusak pada 

suhu atau kelembaban ruang penyimpanan yang lebih tinggi. Metode akselerasi dapat 

dilakukan dalam waktu yang lebih  singkat dengan akurasi yang baik. Metode ini 

menggunakan sistem penyimpanan dengan suhu ekstrem sehingga mempercepat 

kerusakan (Arif, 2016).  

 

Metode ASLT dengan persamaan Arrhenius banyak digunakan untuk pendugaan umur 

simpan produk pangan. Suhu merupakan faktor yang berpengaruh terhadap perubahan 

mutu produk pangan. Apabila suhu dalam ruangan stabil maka laju penurunan mutu 

produk cukup menggunakan persamaan Arrhenius. Berdasarkan persamaan Arrhenius 

tipe kerusakan bahan pangan yang mengikuti model reaksi ordo 0 adalah degradasi 

enzimatis pada buah dan sayur, reaksi kecoklatan non enzimatis pada biji-bijian kering, 

serta oksidasi lemak pada produk kering. Sedangkan tipe kerusakan bahan pangan pada 

ordo 1 adalah ketengikan pada jenis bahan pangan berminyak dan sayuran kering, 

pertumbuhan mikroorganisme pada ikan atau daging, produksi off flavor oleh mikroba, 

kerusakan vitamin, serta kehilangan mutu protein pada makanan kering (Steele, 2004). 

 

Prinsip menggunakan model Arrhenius yang terpenting seperti menentukan titik kritis 

apa yang akan mengalami cepat rusak. Kemudian menetapkan batas mutu minimum 

dari titik kritis tersebut, sehingga dapat menentukan umur simpan. Model Arrhenius 

juga menggunakan ordo nol dan ordo satu. Ordo nol merupakan hubungan antara nilai k 

dengan lama penyimpanan, sedangkan ordo satu merupakan hubungan antara nilai Ln k 

dengan lama penyimpanan. Pemilihan ordo reaksi dapat dilihat dengan menempatkan 

data penurunan mutu mengikuti ordo nol dan ordo satu, lalu dibuat regresi linearnya. 

Ordo reaksi dengan nilai R
2
 yang lebih besar merupakan ordo reaksi yang digunakan 

(Arif., 2016). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan umur simpan serbuk kunyit dengan 

metode Accelerated Shelf-Life Testing (ASLT) berdasarkan densitas kamba. Selain itu, 

menganalisa karakteristik fisik (warna, densitas kamba, pembasahan) simplisia dan 

serbuk kunyit selama penyimpanan pada suhu penyimpanan ±25⁰C, ±35⁰C, dan ±45⁰C. 




