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4. PEMBAHASAN 

 

Kunyit merupakan bahan utama yang dijadikan sampel kering. Metode pengeringan 

dengan alat Solar Tunnel Dryer (STD) dan Solar Tunnel Dryer yang dimodifikasi 

(MSTD). Pengeringan kunyit diharapkan mendapatkan kadar air kurang dari 7% 

bertujuan untuk memperpanjang umur simpan kunyit. Dalam pembuatan sampel, kunyit 

yang telah dikeringkan kemudian dibuat menjadi 2 bentuk yaitu simplisia dan serbuk 

kunyit. Penyimpanan simplisia dan serbuk kunyit menggunakan pengemas alumunium 

foil. Penentuan umur simpan sampel kunyit menggunakan metode Accelerated Shelf-

Life Testing (ASLT) dengan model Arrhenius untuk mempersingkat waktu (Faridah, et 

al., 2013 dalam Arpah, 2001). Atribut mutu sampel kunyit yang dapat berubah selama 

penyimpanan antara lain warna, densitas kamba (bulk density) untuk serbuk kunyit, dan 

kemampuan pembasahan (wettability). 

 

4.1. Pengeringan Kunyit 

Pengeringan merupakan salah satu proses untuk menjadikan bahan menjadi kering. 

Kualitas produk yang dihasilkan biasanya dipengaruhi oleh penggunaan metode 

pengeringan yang digunakan. Pengeringan pada penelitian ini menggunakan Solar 

Tunnel Dryer (STD) dengan suhu rata-rata 50⁰C hingga 70⁰C. Suhu pengeringan 

menggunakan STD sudah sesuai dengan teori Ananingsih, (2008) bahwa suhu yang 

digunakan untuk pengeringan menggunakan alat STD antara 60-70⁰C. Sedangkan alat 

Modified Solar Tunnel Dryer (MSTD) dengan suhu rata-rata 50⁰C hingga 60⁰C pada 

alat termometer digital berupa kabel sebayak 4 buah yang dimasukkan ke dalam alat 

MSTD, sehingga suhu yang muncul dicatat setiap 15 menit. 

 

Penurunan kualitas pada produk pangan seperti tekstur yang berubah, penambahan berat 

pada produk serta timbul jamur pada permukaan produk pangan. Produk yang 

mengalami penurunan kualitas dikarenakan kadar air yang tinggi. Penurunan kualitas 

pada dasarnya dapat dicegah, salah satunya dengan pengemas. Kemasan memiliki 

fungsi utama untuk melindungi produk selama penyimpanan (Sumiyarto, 2013 dalam 

Rosalina & Silvia, 2015). Produk pangan yang kering cenderung menyerap uap air 

sehingga produk pangan tersebut harus dilindungi menggunakan pengemas yang baik 
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(Rahayu & Widajati, 2007). Pada penelitian ini menggunakan kemasan alumunium foil 

laminasi menggunakan plastik polipropilen. Alumunium foil merupakan kemasan yang 

memiliki sifat kedap uap air dan gas serta tahan terhadap pengaruh kelembaban dari luar 

permukaan kemasan sehingga dapat melindungi produk kunyit (Rahayu & Widajati, 

2007). Pengemas alumunium foil saja tidak cukup untuk menghidari uap air, maka 

diperlukan kombinasi laminasi untuk menjaga produk semakin lama (Robertson, 2010). 

Berdasarkan Kadoya, (1990) dan Coles & MCDowell, (2003), alumunium foil memiliki 

ketebalan 7-9µm dan permeabilitas terhadap gas O
2
 yaitu 0 cm

3
/m

2
atm24jam. 

 

4.2. Intensitas Warna 

Warna merupakan faktor yang penting pada produk bahan pangan. Pada penelitian ini, 

pengujian intensitas warna dilakukan untuk melihat kestabilan warna simplisia dan 

serbuk kunyit dalam kemasan alumunium foil selama penyimpanan. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan, secara keseluruhan tidak ada perubahan warna yang 

mencolok. Hal ini dapat disebabkan karena pada saat pembuatan simplisia dan serbuk 

kunyit, kunyit segar direndam terlebih dahulu menggunakan asam sitrat konsentrasi 1% 

selama 5 menit sehingga warna simplisia dan serbuk kunyit selama proses penyimpanan 

menjadi stabil. Warna pada serbuk kunyit memiliki warna yang lebih cerah 

dibandingkan dengan simplisia kunyit. Serbuk kunyit memiliki luas permukaan yang 

kecil sehingga memiliki warna yang lebih terang dibanding simplisia. Semakin tinggi 

suhu penyimpanan, akan menyebabkan perubahan warna produk semakin meningkat 

(Olivera et al. 2013).  Perubahan warna pada kunyit semakin lama menjadi lebih gelap. 

Suhu yang tinggi dapat menyebabkan reaksi non-enzimatis yang disebut reaksi 

maillard. Reaksi maillard merupakan reaksi antara gugus amino (protein dan asam 

amino) dengan gula pereduksi yang dapat menyebabkan warna kunyit menjadi gelap 

(Hayati, 2012). 

 

4.3. Densitas Kamba (Bulk Density) 

Berdasarkan hasil penelitian analisa densitas kamba pada Gambar 8 dan Gambar 11 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan selama penyimpanan. Peningkatan densitas 

kamba menujukkan penurunan kualitas pada serbuk kunyit. Hasil densitas kamba 

serbuk kunyit dipengaruhi oleh kadar air di dalamnya. Menurut Apriliyanti (2010), 
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kadar air dalam produk pangan akan semakin tinggi mengakibatkan berat menjadi 

bertambah dalam volume wadah yang sama, sehingga hasil densitas kamba meningkat. 

Uap air yang masuk dalam serbuk kunyit menyebabkan partikel serbuk kunyit menjadi 

lebih berat. Analisa yang telah dilakukan, nilai densitas kamba serbuk kunyit selama 

penyimpanan berada dalam kisaran 0,525-0,702 g/cm
3
. Batas standar untuk nilai 

densitas kamba pada produk pangan berbentuk serbuk adalah 0,3-0,8 g/mL 

(Wirakartakusumah et al., 1992 dalam Rohmah, 2012). Sehingga dapat dikatakan 

bahwa hasil penelitian densitas kamba masih memenuhi standar. 

  

Bulk density merupakan densitas yang memperhatikan porositas. Serbuk kunyit dengan 

ukuran partikel yang kecil merefleksikan luas permukaan yang besar. Bulk density yang 

kecil yang berarti rongga-rongga antar partikel terisi oleh udara sehingga porositasnya 

besar (Jufri et al., 2006 dalam Atmaka & Sigit, 2010). Berdasarkan Gambar 8 dan 

Gambar 11 sampel bubuk kunyit semakin lama waktu penyimpanan bertambah berat 

karena uap air, sehingga terjadi penggumpalan pada serbuk kunyit. Menurut Buckle, 

(1987) dalam Atmaka & Sigit, (2010), serbuk kunyit memiliki sifat higroskopis 

sehingga mudah mengalami kerusakan. Berdasarkan hasil penelitian analisa densitas 

kamba, hasil yang didapatkan yaitu mengalami peningkatan nilai densitas kamba. Maka 

dapat dikatakan bahwa serbuk kunyit mengalami penurunan porositas sehingga udara 

tergantikan oleh air. 

 

4.4. Pembasahan (Wettability) 

Analisa kemampuan pembasahan memiliki hubungan dengan analisa densitas kamba. 

Pengertian kemampuan pembasahan adalah kemampuan partikel-partikel bahan pangan 

untuk menyerap air pada permukaannya. Sampel yang digunakan dalam analisa 

pembasahan yaitu serbuk dan simplisia. Simplisia memiliki luas permukaan yang lebih 

besar dibanding dengan serbuk, sehingga memperngaruhi lama cepatnya dalam 

menyerap air. Hal ini berdasarkan Hartoyo dan Sunandar (2006), sifat pembasahan 

tergantung dari ukuran partikel dari sampel, ukuran partikel yang kecil merefleksikan 

luas permukaan yang kecil, sehingga memudahkan air untuk membasahi serbuk kunyit 

dibandingkan ukuran partikel yang besar. 
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Berdasarkan gambar, diketahui bahwa semakin tinggi suhu dan semakin lama waktu 

penyimpanan, maka waktu yang dibutuhkan serbuk kunyit untuk dapat menyerap air 

semakin cepat. Begitu pula dengan simplisia kunyit yang disimpan, dengan suhu yang 

berbeda dan semakin lama waktu  penyimpanan, maka waktu yang dibutuhkan untuk 

dapat menyerap air juga semakin cepat. Cepatnya air terserap dalam sampel kunyit 

menandakan bahwa sampel kunyit mengandung banyak ruang kosong dalam bahan 

tersebut. Pada tabel 15 sampai tabel 18 dapat diketahui waktu pembasahan untuk semua 

suhu mengalami penurunan waktu. Namun, berdasarkan hasil penelitian analisa 

kemampuan pembasahan, hasil yang didapatkan yaitu mengalami penurunan waktu 

sehingga menjadi cepat terbasahi oleh air. Maka dapat dikatakan bahwa sampel serbuk 

maupun simplisia kunyit memiliki porositas yang kecil mengakibatkan sampel memiliki 

kandungan air yang tinggi. Kandungan air yang tinggi mengakibatkan proses 

penyerapan air semakin lambat. Kemampuan pembasahan berhubungan dengan kadar 

air. Semakin tinggi kandungan air dalam produk pangan maka porositas akan semakin 

sedikit, sehingga difusi air yang masuk dalam bahan pangan juga akan semakin lambat 

(Gilang et al., 2013). 

 

4.5. Pendugaan Umur Simpan 

Pada hasil penelitian dapat diketahui menggunakan tiga suhu untuk sampel simplisia 

dan serbuk kunyit yang dikemas dalam alumunium foil. Sampel yang disimpan 

sebelumnya dikeringkan menggunakan MSTD dan STD pada hari yang berbeda-beda 

sehingga menghasilkan kualitas produk yang berbeda pula. Menurut Hubertson, 2010, 

suhu merupakan parameter dalam metode ASLT, apabila semakin tinggi suhu maka 

diikuti dengan semakin cepat laju kerusakan bahan pangan sehingga umur simpan yang 

dimiliki semakin pendek. Umur simpan produk pangan dapat dilihat dari perubahan 

fisik, kimia, maupun mikrobiologisnya. Pada penelitian ini menggunakan 2 parameter 

yaitu densitas kamba (bulk density) untuk serbuk (MSTD dan STD) serta kemampuan 

pembasahan (wettability) untuk simplisia dan serbuk (MSTD dan STD). 

  

Berdasarkan hasil penelitian parameter densitas kamba sampel serbuk MSTD yang 

disimpan pada suhu 25⁰C memiliki umur simpan 1,9 tahun, lalu pada suhu 35⁰C adalah 

0,93 tahun, kemudian pada suhu 45⁰C umur simpannya adalah 0,51 tahun. Sedangkan 
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hasil umur simpan serbuk dengan pengeringan STD yang disimpan pada suhu 25⁰C 

adalah 1,7 tahun, lalu pada suhu 35⁰C adalah 0,89 tahun, kemudian pada suhu 45⁰C 

umur simpannya adalah 0,43 tahun. Berdasarkan hasil umur simpan serbuk kunyit, 

pengeringan dengan MSTD memiliki jangka waktu yang relatif lama dibandingkan 

dengan pengeringan STD. 

 

Kecepatan perubahan mutu dapat dilihat pada parameter densitas kamba. Nilai 

determinasi (R
2
) penurunan nilai densitas kamba pada ordo reaksi nol lebih tinggi 

daripada ordo reaksi satu (pada tabel 8 dan tabel 12). Berdasarkan R
2
 dapat diketahui 

rekasi kinetika penurunan mutu densitas kamba selama penyimpanan. Semakin tinggi 

nilai R
2
 semakin akurat hasil analisis data tersebut. Kemudian nilai slope negatif pada 

persamaan linear (gambar 10 dan  gambar 13) menunjukkan penurunan nilai densitas 

kamba. Nilai slope (k) menyatakan hubungan antara nilai penurunan kualitas bahan 

selama penyimpanan (Arif, 2016). 

 

Saat menempatkan suhu mutlak (1/T) terhadap ln k, maka dapat diperoleh grafik (pada 

gambar 10 dan gambar 13). Pada densitas kamba untuk serbuk pengeringan MSTD 

disimpan pada suhu 25⁰C atau 298⁰K akan menghasilkan  nilai ln k -6,0323 atau k yaitu 

0,0024. Sehingga dapat diartikan akan terjadi penurunan densitas kamba sebesar 0,0024 

per hari (Arif, 2016). Suhu penyimpanan berhubungan dengan umur simpan. Suhu juga 

berhubungan dengan peningkatan kerusakan produk kunyit. Berdasarkan tabel 10 dan 

tabel 14, semakin tinggi suhu penyimpanan maka semakin besar nilai densitas kamba 

(K). Sehingga umur simpannya menjadi relatif singkat.  


