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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Jamur tiram (Pleurotus ostreatus) adalah bahan pangan dengan kadar air yang tinggi. Bahan 

pangan dengan kadar air tinggi mudah mengalami kerusakan (Yazdani, 2013). Oleh 

karenanya diperlukan satu proses untuk memperpanjang umur simpan. Salah satu proses yang 

biasa digunakan untuk mencegah kerusakan adalah proses pengeringan. Pengeringan 

bertujuan untuk mengurangi kadar air sehingga terjadi inaktivasi enzim dan mikroorganisme 

(Tulek et al., 2011). Suhu pengeringan dan perlakuan pendahuluan sangat mempengaruhi 

hasil jadi serta kualitas bahan pangan yang akan dikeringkan, termasuk salah satunya adalah 

jamur. Jamur yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas dari berbagai kalangan adalah 

jamur tiram, karena jamur tiram mudah didapat dan mudah dibudidayakan. Salah satu proses 

pengeringan yang ramah lingkungan dan potensial untuk diaplikasikan adalah menggunakan 

Solar Tunnel Dryer (STD). Proses pengeringan jamur tiram dengan menggunakan STD perlu 

diteliti karena belum ada hasil penelitian tentang pengeringan jamur tiram menggunakan STD 

dan dibuat model matematika, sehingga menghasilkan jamur kering dengan kualitas yang 

maksimal. 

 

Perlakuan pendahuluan yang banyak dipakai peneliti saat melakukan proses penelitian 

pengeringan suatu bahan pangan adalah hot water blanching, perendaman menggunakan 

larutan metabisulfit, dan perendaman dengan asam askorbat. Proses hot water blanching yang 

sering digunakan adalah dengan memasukkan jamur tiram ke dalam air bersuhu tinggi selama 

beberapa menit (Kotwaliwale et al., 2007). Perlakuan pendahuluan berupa perendaman dalam 

larutan metabisulfit dan asam askorbat memiliki pengaruh yang kuat terhadap warna akhir 

jamur tiram selama proses pengeringan (Nour et al., 2011). Kedua bahan ini juga berfungsi 

sebagai drying agent yang akan membantu proses pengeringan sehingga diperoleh produk 

dengan kandungan gizi yang optimal. Pengeringan memberikan perubahan terhadap jamur 

tiram kering yang dihasilkan. Perubahan tersebut meliputi warna, tekstur, aktifitas air (aw), 

rehidrasi, dan kadar air. Perubahan warna saat pengeringan disebabkan oleh naiknya 

temperatur yang memicu reaksi pencoklatan antara asam amino dan karbohidrat. Perubahan 

tekstur dikarenakan berubahnya bentuk jaringan pada jamur tiram karena kehilangan 

sebagian kadar airnya (Fellows, 2000).  
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Proses pengeringan suatu bahan pangan pasti memiliki laju dan titik kritis pengeringan. Laju 

pengeringan merupakan hasil turunan pertama dari grafik proses pengeringan yang 

menjadikan sumbu x sebagai waktu dan sumbu y sebagai parameter yang dihitung (kadar air, 

aw, rehidrasi, tekstur, dan warna). Laju pengeringan berguna untuk mengetahui kecepatan 

perubahan parameter yang dihitung agar dapat memprediksi waktu tercapainya perubahan 

kadar air, aw, rehidrasi, tekstur, dan warna yang maksimal. Turunan kedua berguna untuk 

mengetahui percepatan perubahan parameter yang dihitung agar dapat memprediksi waktu 

tercapainya titik kritis. Titik kritis merupakan suatu titik di mana sedikit saja ada perubahan 

pada waktu pengeringan (sumbu x) akan menimbulkan perubahan yang besar pada parameter 

yang dihitung (kadar air, aw, rehidrasi, tekstur, dan warna). Titik kritis ini dapat berguna 

sebagai patokan lamanya waktu pengeringan untuk mengetahui waktu awal dimulainya 

perubahan besar pada bahan yang dikeringkan (Rahmadi, 2016).  

 

Pada penelitian ini, digunakan Solar Tunnel Dryer (STD) untuk mengeringkan jamur tiram, 

Selain memiliki nilai ekonomis yang murah, STD juga dapat memberikan hasil yang optimal. 

Hasil dari proses pengeringan tersebut dibuat model matematika. Dari model matematika 

tersebut dapat diketahui laju dan titik kritis pengeringan. Permasalahan yang diteliti adalah 

kurang optimalnya pengeringan jamur tiram yang ada saat ini. Untuk mengoptimalkan hasil 

pengeringan perlu diketahui dengan tepat waktu, laju, titik kritis, dan perlakuan pendahuluan 

pengeringan yang paling optimal dan sesuai. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini untuk 

mengetahui titik kritis pengeringan, serta waktu dan laju pengeringan yang optimal pada 

jamur tiram berdasarkan parameter kadar air, aw, rehidrasi, tekstur, dan warna dengan 

menggunakan berbagai perlakuan pendahuluan sebelum pengeringan seperti hot water 

blanching, serta perendaman dalam larutan metabisulfit dan asam askorbat. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laju dan titik kritis pengeringan jamur tiram yang 

dikeringkan dengan Solar Tunnel Dryer (STD) pada berbagai perlakuan sebelum pengeringan 

berdasarkan karakteristik fisiko-kimia nya dengan bantuan pemodelan matematis.  

 


