
 

 

44 

 

V. PEMBAHASAN 

 

5.1. Kadar Air 

 

Proses pengeringan merupakan proses perpindahan panas dan massa secara bersama-sama 

dimana air dikeluarkan secara difusi dari bagian dalam makanan menuju permukaan bahan 

makanan dan secara konveksi dari permukaan bahan makanan menuju udara bebas (Tulek, 

2011). Pengeringan adalah proses yang paling umum digunakan untuk meningkatkan umur 

simpan produk pangan, termasuk jamur (Stegou-Sagia, 2015). Suhu udara kering merupakan 

salah satu faktor utama dalam proses pengeringan yang mengatur kapasitas udara untuk 

menghilangkan kadar air dari bahan pangan. Peningkatan suhu udara menyebabkan air 

menguap lebih cepat dari permukaan basah dan menghasilkan penurunan kadar air pada 

bahan (Fellows, 2000). Perlakuan kontrol, blanching, perendaman dengan sodium 

metabisulfit 0,53% dan asam askorbat 34000 ppm selama 15 menit menghasilkan penurunan 

kadar air yang berbeda-beda. Semakin tinggi suhu pengeringan yang digunakan, penurunan 

kadar air berjalan lebih cepat. Perlakuan kontrol menghasilkan kadar air paling kecil (6,9%) di 

akhir proses pengeringan, sedangkan proses blanching (7,3%) menunjukkan kadar air paling 

tinggi di akhir proses pengeringan.  

 

Blanching menyebabkan pelunakan jaringan ketika bahan direndam dalam air panas. Jaringan 

yang lebih lunak mempercepat keluarnya air dalam sampel selama proses pengeringan 

(Fellows, 2000). Proses blanching menyebabkan keluarnya air, padatan, gas dan pigmen dari 

dalam jaringan sel bahan pangan digantikan oleh masuknya air blanching. Selama blanching 

terjadi beberapa proses seperti gelatinasi pati, perubahan membran sitoplasma, perubahan 

dinding sel, denaturasi nukleus dan protein sitoplasma serta perubahan kloroplas dan 

kromoplas (Fellows, 2000). 

 

Perendaman sampel dalam larutan sodium metabisulfit dan asam askorbat tidak menunjukkan 

proses pengeringan yang cepat dimungkinkan karena keberadaan sodium metabisulfit dan 

asam askorbat agak menghambat proses keluarnya air dari dalam bahan pangan menuju 

permukaan sehingga proses pengeringan tampak berjalan lebih lambat. Pergerakan air pada 

sel-sel bahan pangan dari dalam menuju permukaan lebih banyak sehingga waktu 

pengeringan yang dibutuhkan lebih lama dibandingkan kontrol (Fellows, 2000). Hal lain yang
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dapat memperlambat proses pengeringannya adalah adanya penambahan kadar air di awal 

karena proses perendaman natrium metabisulfit dan asam askorbat yang membutuhkan 

tambahan air. 

 

Menurut Soto et al (2001) sekitar 60 menit waktu yang diperlukan untuk menghilangkan 67% 

air dalam jamur, sedangkan pengeringan lanjut selama 90 menit dapat menambahkan 

pengurangan air sebesar 31%, pada kadar air relatif tinggi, namun pengurangan ini lebih 

lambat dalam pengeringan jamur yang menggunakan perlakuan pendahuluan (blanching, 

sodium metabisulfit dan asam asetat), dengan kata lain, difusi kurang efektif tergantung pada 

perlakuan pendahuluan yang dilakukan. Hal ini selaras dengan hasil matematis fungsi 

hubungan waktu dengan kadar air berdasarkan titik kritis yang terjadi terlihat bahwa adanya 

perlakuan pendahuluan membuat titik kritis yang tercapai lebih lama dari pada kontrol. 

 

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa sekitar jam ke 2 merupakan awal dari perubahan-

perubahan fisik yang lain. Hal itu dikarenakan pada sekitar pukul 11:00-an merupakan titik-

titik kritis kadar air. Titik kritis kadar air terjadi pada kadar air 54% untuk kontrol, 48% untuk 

perlakuan blanching, 50% untuk perlakuan metabisulfit, dan 52% untuk perlakuan asam 

askorbat. Pengeringan jamur tiram harus melampaui waktu titik kritisnya. Bila pengeringan 

dihentikan sebelum mencapai titik kritis, maka belum ada banyak perubahan-perubahan yang 

terjadi pada jamur tiram tersebut. Menurut Suherman et al. (2011), laju pengeringan suatu 

bahan pangan selain dipengaruhi oleh suhu, tekanan udara pengering, dan jenis mesin 

pengering, juga dipengaruhi oleh bentuk fisik seperti ukuran. Laju pengeringan merupakan 

salah satu parameter proses pengeringan (Tulek 2011).  

 

Selama proses pengeringan terdapat 2 macam fase yaitu periode laju konstan dan periode laju 

menurun. Periode laju konstan merupakan fase yang terjadi di awal proses pengeringan 

dimana laju kadar air dari dalam bahan menuju ke permukaan bahan dan laju air yang 

teruapkan sama besar. Periode laju menurun merupakan fase yang terjadi di pertengahan 

proses pengeringan dimana laju kadar air dari dalam bahan pangan menuju permukaan turun 

drastis sedangkan pada permukaan banyak air teruapkan dan menjadi kering sehingga terjadi 

penurunan kadar air yang tajam. Pada bagian akhir proses pengeringan, penurunan kadar air 

berjalan lambat kembali karena kadar air dalam bahan sudah rendah (Fellows, 2000).
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5.2. Warna 

 

Salah satu atribut fisik paling penting pada bahan makanan adalah warna. Warna dari suatu 

produk pangan dipengaruhi oleh bahan dasarnya, tingkat kematangan bahan baku dan 

perubahannya selama tahapan pengolahan (McDougall, 2002). Proses pengeringan dapat 

menyebabkan terjadinya perubahan warna pada bahan. Perubahan dapat terjadi karena adanya 

panas dan sejumlah reaksi kimia seperti oksidasi (Fellows, 2000).  

 

Nilai lightness mengalami penurunan pada seluruh perlakuan. Nilai lightness terendah di 

akhir pengeringan ditunjukkan pada sampel dengan perlakuan askorbat (26,9033) dan yang 

tertinggi adalah kontrol (66,88). Nilai L tertinggi yang terjadi pada kontrol menujukkan 

bahwa pada proses pengeringan jamur mengalami reaksi maillard. Adanya pemanasan 

membuat tingkat kecerahan yang lebih rendah. Hal ini senada dengan penelitian Asgar, et al 

(2013) bahwa nilai L meningkat sejalan dengan kenaikan suhu. Adanya vitamin C membuat 

warna asli dapat dipertahankan (Reonoviar dan Nashrianto, 2010). Adanya reaksi mailard 

tersebut juga sejalan dengan titik kritis yang terjadi. Titik kritis lightness yang tercepat 

tercapai adalah perlakuan askorbat dan yang terlama adalah perlakuan kontrol. Hal ini 

menunjukkan bahwa perlakuan kontrol mampu menahan kecerahan paling lama hingga jam 

ke 12,04 lalu diikuti oleh perlakuan metabisulfit (jam ke 6,78), blanching (jam ke 4,28), dan 

askorbat (jam ke 2,84). Semakin lama titik kritis lightness tercapai, maka semakin lama pula 

penurunan kecerahan sampel terjadi. Adanya perlakuan pendahuluan kemungkinan membuat 

titik kritis cepat tercapai sehingga membuat reaksi mailard dapat dikurangi. 

 

Nilai redness terendah di akhir pengeringan ditunjukkan pada sampel dengan perlakuan 

kontrol (2,93) dan yang tertinggi adalah perlakuan askorbat (20,85). Hasil ini selaras dengan 

penelitian Asgar, et al (2013) yang menyatakan bahwa selama proses pengeringan terjadi 

reaksi oksidasi enzim fenolase. Adanya perlakuan pendahuluan membuat enzim fenolase 

menjadi inaktif, sehingga membuat nilai a* lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol. Titik 

kritis redness yang tercepat tercapai adalah perlakuan kontrol dan yang terlama adalah 

perlakuan metabisulfit. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan metabisulfit mampu menahan 

komponen warna merah paling lama pada sampel hingga jam ke 3,94 lalu diikuti oleh 

perlakuan blanching (jam ke 2,75), askorbat (jam ke 2,69), dan kontrol (jam ke 2,57). 
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Semakin lama titik kritis redness tercapai, semakin lama juga penurunan warna merah pada 

sampel terjadi. 

 

Nilai yellowness terendah di akhir pengeringan ditunjukkan pada sampel dengan perlakuan 

askorbat (20,1) dan yang tertinggi adalah perlakuan kontrol (28,74). Hasil ini selaras dengan 

penelitian Asgar, et al (2013) yang menyatakan bahwa adanya reaksi oksidasi pada proses 

pengeringan yang membuat warna kuning meningkat. Titik kritis yellowness yang tercepat 

tercapai adalah perlakuan kontrol dan yang terlama adalah perlakuan askorbat. Hal ini 

menunjukkan bahwa perlakuan askorbat mampu menahan komponen warna kuning paling 

lama pada sampel hingga jam ke 4,27 lalu diikuti oleh perlakuan metabisulfit (jam ke 2,33), 

blanching (jam ke 1,25), dan kontrol (jam ke 0,36). Semakin lama titik kritis yellowness 

tercapai, semakin lama juga penurunan warna kuning pada sampel terjadi.  

 

5.3. Tekstur 

 

Jamur tiram merupakan bahan makanan yang memiliki tekstur yang lunak. Proses 

pengeringan menyebabkan penurunan kadar air sehingga menyebabkan perubahan tekstur 

pada jamur tiram. Perlakuan yang berbeda-beda mempengaruhi tingkat kekerasan pada 

sampel kering. Perlakuan kontrol menghasilkan nilai hardness paling tinggi. Lalu diikuti oleh 

blanching. Tingkat kekerasan pada sampel blanching dapat disebabkan oleh adanya pengaruh 

hidrotermal yang menyebabkan denaturasi protein dan mengisi rongga-rongga antar molekul 

(Kotwaliwale et al., 2007). Proses pengeringan memiliki pengaruh besar terhadap perubahan 

tekstur pada jamur tiram. Selama proses pengeringan, jamur tiram mengalami peningkatan 

kekerasan (hardness) disebabkan adanya penurunan kadar air. Penurunan kadar air yang cepat 

menyebabkan rusaknya rongga-rongga kosong dalam produk sehingga menjadi lebih padat 

(Arumuganathan et al., 2010 & Kotwaliwale et al., 2007).  

 

Nilai hardness terendah di akhir pengeringan ditunjukkan pada sampel dengan perlakuan 

askorbat (2488,74) dan yang tertinggi adalah perlakuan kontrol (2945,83). Titik kritis 

hardness yang tercepat tercapai adalah perlakuan askorbat (jam ke 12,83 dengan kadar air 

0,014%) dan yang terlama adalah perlakuan kontrol (jam ke 13,50 dengan kadar air 

0,0007%). Hal ini menunjukkan bahwa penurunan kadar air meningkatkan nilai hardness 

sehingga membuat tekstur sampel menjadi semakin keras seiring dengan lamanya proses 
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pengeringan. Berdasarkan hasil perhitungan titik kritis diperoleh data bahwa titik kritis dari 

tekstur harus tercapai dengan kadar air yang sangat rendah pada semua sampel, hal ini 

membuat atribut tekstur bisa dianggap tidak memiliki titik kritis pada pengeringan dengan 

Solar Tunnel Drying yang tidak memungkinkan dapat mengeringkan sampel hingga kadar 

airnya hampir 0%. 

 

5.4. Rehidrasi 

 

Kemampuan rehidrasi menunjukkan kemampuan dari produk kering untuk memperoleh 

kembali kualitas seperti pada bahan segar. Prinsip dari rasio rehidrasi adalah perbandingan 

antara berat sampel setelah rehidrasi dengan berat sampel kering sebelum rehidrasi (Naik et 

al., 2006). Pada penelitian ini, sampel jamur kering direndam dalam 100 ml air mendidih 

selama 5 menit dalam suhu ruang. Semakin tinggi nilai rasio rehidrasi menunjukkan bahwa 

semakin baik pula kualitas produk kering yang dihasilkan (Nour et al., 2011). Nilai rasio 

rehidrasi pada sampel kontrol memiliki nilai paling tinggi (6,216) dibandingkan sampel lain 

sedangkan perlakuan blanching memiliki nilai paling rendah (2,726).  

 

Elastisitas dinding sel merupakan faktor utama untuk menghasilkan tingkat rehidrasi yang 

baik. Sampel hasil blanching menghasilkan kemampuan rehidrasi paling rendah dibandingkan 

sampel yang direndam dalam larutan sodium metabisulfit dan kontrol. Elastisitas dinding sel 

pada sampel yang mendapatkan perlakuan blanching mengalami penurunan disebabkan 

adanya panas hingga suhu 100°C selama 2 menit. Sampel kontrol memiliki tingkat rehidrasi 

paling baik karena tidak mendapatkan perlakuan pendahuluan sehingga elastisitas dinding sel 

lebih baik dibandingkan 2 sampel lainnya (Naik et al., 2006). Peningkatan suhu pengeringan 

sebanding dengan meningkatnya tingkat rehidrasi bahan juga ditunjukkan pada penelitian 

Naik et al. (2006).  

 

Adanya perbedaan perlakuan pendahuluan membuat karakteristik permukaan jamur yang 

berbeda, sehingga mempengaruhi juga elastisitas dinding sel, hilangnya permeabilitas 

diferensial dalam bentuk membran protoplasma, hilangnya turgor sel, denaturasi protein, 

kristalinitas pati, dan ikatan hidrogen makromolekul (Neuma, 1972). Semakin baik tingkat 

elastisitas dinding sel maka penyerapan air semakin baik dan rasio rehidrasi pun semakin baik 

(Nour et al. 2011). 
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Kemampuan rehidrasi dari sampel mempunyai titik kritis yang bervariasi. Titik kritis rehidrasi 

yang tercepat tercapai adalah perlakuan blanching dan yang terlama adalah perlakuan 

metabisulfit. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan metabisulfit paling konstan dalam 

merehidrasi sampel kering hingga jam ke 11,16 lalu diikuti oleh perlakuan kontrol (jam ke 

2,66), askorbat (jam ke 2,61), dan blanching (jam ke 1,13).  

 

5.5. Aw 

 

Aktivitas air atau water activity (Aw) sering disebut juga air bebas, karena mampu membantu 

aktivitas pertumbuhan mikroba dan aktivitas reaksi-reaksi kimiawi pada bahan pangan. Bahan 

pangan yang mempunyai kandungan atau nilai aw tinggi pada umumnya cepat mengalami 

kerusakan, baik akibat pertumbuhan mikroba maupun akibat reaksi kimia tertentu seperti 

oksidasi dan reaksi enzimatik. Aktivitas air pada bahan pangan pada umumnya sangat mudah 

untuk dibekukan maupun diuapkan. Hubungan kadar air dengan aktivitas air (aw) ditunjukkan 

dengan kecenderungan bahwa semakin tinggi kadar air maka semakin tinggi pula nilai aw 

nya. Kadar air dinyatakan dalam persen (%) pada kisaran skala 0-100, sedangkan nilai aw 

dinyatakan dalam angka desimal pada kisaran skala 0-1,0 (Legowo dan Nurmanto, 2004).  

 

Nilai AW pada sampel metabisulfit memiliki nilai paling tinggi (0,221) dibandingkan sampel 

lain sedangkan perlakuan blanching memiliki nilai paling rendah (0,149). Aktivitas air juga 

dinyatakan sebagai potensi kimia dari air yang nilainya bervariasi dari 0 sampai 1. Pada nilai 

aktivitas air sama dengan 0 berarti molekul air yang bersangkutan sama sekali tidak dapat 

melakukan aktivitas dalam proses kimia. Sedangkan nilai aktivitas air sama dengan 1 berarti 

potensi air dalam proses kimia pada kondisi maksimal (Waluyo, 2001). 

 

Titik kritis AW yang tercepat tercapai adalah perlakuan askorbat dan yang terlama adalah 

perlakuan kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan askorbat paling mempercepat 

inaktivasi kadar air, yaitu pada jam ke 3,23 lalu diikuti oleh perlakuan metabisulfit (jam ke 

3,81), blanching (jam ke 3,99), dan kontrol (jam ke 4,30). Semakin cepat titik kritis AW 

tercapai, semakin cepat juga sampel terhindar dari kerusakan oleh mikroba yang 
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membutuhkan Aw untuk bisa hidup karena air yang bisa digunakan mikroba untuk hidup 

lebih cepat diinaktivasi (Waluyo, 2001). 


