
 

1 

 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tanaman sirsak (Annona muricata) merupakan salah satu tanaman buah yang dapat 

tumbuh dengan baik di beberapa wilayah Indonesia seperti di Sukabumi, Rembang, dan 

Malang (Dewi & Risa, 2013). Awalnya, sebagian besar masyarakat hanya mengetahui 

tanaman sirsak ini pada bagian buahnya saja. Seiring berkembangnya kemajuan teknologi 

dan banyaknya penelitian, masyarakat sekarang dapat mengetahui bahwa bagian lain dari 

tanaman sirsak seperti daun sirsak juga dapat dimanfaatkan untuk kesehatan. Oleh karena 

itu, masyarakat banyak yang mencari bibit unggul sirsak dan dibudayakan (Dewi & Risa, 

2013). 

 

Di dalam daun sirsak banyak terkandung senyawa-senyawa antioksidan seperti flavonoid, 

triterpenoid, fenolat (tannin), cardiac glycosides, dan gula pereduksi (Artini et al., 2012). 

Salah satu dari senyawa antioksidan yakni senyawa flavonoid memiliki manfaat sebagai 

antioksidan yang dapat menyerap sinar UV, antimikroba, antivirus, pengatur fotosintetis, 

dan pengatur tumbuh (Robinson, 1995). Selain itu daun sirsak juga memiliki kandungan 

senyawa lain yang bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan dapat untuk 

mengobati penyakit tertentu. Senyawa lain yang terkandung dalam daun sirsak yaitu 

acetogenins, annocatacin, annocatalin, annohexocin, annoanacin, annomuricin, dan 

anonol (Dewi & Risa, 2013). 

 

Umumnya, daun sirsak dimanfaatkan setelah mengalami proses pengeringan terlebih 

dahulu. Proses pengeringan untuk bahan segar memiliki maksud untuk menurunkan kadar 

air pada daun sirsak. Kadar air yang tinggi pada bahan pangan akan memudahkan 

tumbuhnya mikroorganisme dan kerusakan kimia seperti oksidasi. Pengeringan dapat 

dilakukan dengan cara memakai alat pengering (artificial dryer) atau dengan cara 

penjemuran (sun drying) yaitu pengeringan secara langsung dengan menggunakan energi 

panas matahari. Pengeringan menggunakan alat mempunyai kelebihan seperti suhu dan 

aliran udara dapat diatur sehingga waktu lama pengeringan dapat ditentukan, dan 

kebersihan mudah diawasi. Penjemuran secara langsung juga memiliki kelebihan yaitu 

energi panas yang digunakan murah dan berlimpah, tetapi dapat menimbulkan
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kekurangan karena panas matahari tidak terus menerus ada sepanjang hari, serta kenaikan 

suhu tidak dapat dikendalikan sehingga lama penjemuran tidak mudah untuk ditentukan.  

 

Metode pengeringan yang berbeda diduga akan memberikan efek yang berbeda terhadap 

produk yang dikeringkan. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dipelajari pengaruh 

perbedaan metode pengeringan yang dapat digunakan untuk mengeringkan daun sirsak 

segar yaitu cabinet drying, solar cabinet portable, solar tunnel, dan modifikasi solar 

tunnel  terhadap penurunan mutu fisik warna serta kandungan antioksidan dan total 

fenolat daun sirsak. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Daun Sirsak (Annona muricata L.) 

Tanaman sirsak merupakan tanaman tahunan yang dapat tumbuh dan berbuah sepanjang 

tahun, apabila persediaan air tanah mencukupi selama pertumbuhannya. Penyebaran dan 

pertumbuhan tanaman sirsak di Indonesia cukup bagus, dapat tumbuh dan berkembang 

mulai dari daratan rendah beriklim kering sampai dataran tinggi dengan ketinggian 1.000 

meter dari permukaan laut (Septiatin, 2009). Pohon sirsak dapat tumbuh hingga 

ketinggian mencapai 8-10 meter, dan diameter batang 10-30 cm (Radi, 1998), akarnya 

dapat menembus tanah sampai kedalaman 2 meter, tangkai daun sekitar 3-7 mm, memiliki 

urat daun menyirip dan tegak, warna daun sirsak berwarna hijau muda hingga hijau tua 

dengan panjang 6-18 cm dan lebar 3-7 cm, bentuk daunnya bulat panjang dengan ujung 

lancip, tebal, bagian atas mengkilap hijau, kaku dan memiliki bau menyengat (Mardiana, 

2011).  

 

Daun sirsak dapat dimanfaatkan untuk mencegah pertumbuhan sel kanker dengan cara 

mengkonsumsi air rebusan daun sirsak. Lebih dari itu, daun sirsak juga dimanfaatkan 

untuk pengobatan demam, diare, sakit pinggang, asam urat dan lain-lain. Kualitas dari 

daun sirsak dapat dilihat dari kandungan aktivitas antioksidan yang tinggi. Daun sirsak 

yang sering digunakan untuk pengobatan adalah daun sirsak yang tumbuh pada urutan 

ke-3 sampai ke-5 dari pucuk (Zubud, 2011). Berikut klasifikasi tanaman sirsak ; 
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Kingdom   : Plantae  

Divisio : Spermatophyta  

Subdivisio   : Angiospermae  

Kelas    : Dicotyledonae  

Ordo    : Ranales  

Famili    : Annonaceae  

Genus    : Annona  

Spesies  : A.muricata Linn  

 

 

 

Gambar  1. Daun Sirsak (Dokumentasi Pribadi) 

 

Berdasarkan penelitian daun sirsak memiliki kandungan senyawa antioksidan yang 

meliputi acetogenins, flavonoid, triterpenoid, fenolat (tanin), cardiac glycosides, 

reducing sugar (Artini et al, 2012). Rahima (2011) juga menyatakan bahwa daun sirsak 

mengandung senyawa aktif berupa annonain, saponin. Senyawa flavonoid sendiri 

bermanfaat sebagai antioksidan yang dapat menyerap sinar UV, antimikroba, antivirus, 

dan pengatur tumbuh (Robinson, 1995). Daun yang berasal dari pohon yang berbeda akan 

memiliki warna dan ukuran yang berbeda. Hal itu terjadi karena berpengaruh terhadap 

kandungan antioksidan di dalamnya. Oleh karena itu dianjurkan untuk menggunakan 

daun sirsak nomor 4 atau 5 sampai urutan daun di belakangnya (Zuhud, 2012). 

 

1.2.2. Pengeringan 

Pengeringan merupakan proses menghilangkan sebagian besar air yang ada pada suatu 

bahan pangan. Hal tersebut dapat mengurangi timbulnya mikroorganisme dalam bahan 

pangan tersebut (Winarno, 1995). Keuntungan pengeringan adalah salah satunya untuk 

dapat memperpanjang umur simpan dari suatu bahan pangan dan volume bahan pangan 
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menjadi lebih kecil sehingga dapat memudahkan dalam hal pengangkutan (Muctadi, 

1989).  

 

Umumnya pengeringan dapat dilakukan dengan dua acara yaitu pengeringan dengan 

penjemuran dan pengeringan menggunakan alat pengering. Penggunaan pengeringan 

dengan cara penjemuran memiliki kelemahan yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama 

dan dapat memungkinkan adanya kontaminasi oleh kotoran maupun debu. Sedangkan 

pengeringan menggunakan alat pengering terbagi dalam empat macam golongan yaitu 

solar drying, atmospheric drying, sub atmospheric drying dan novel drying. Contoh solar 

drying adalah sun dryers-direct dan solar dryers-indirect. Contoh atmospheric drying  

cabinet dryer, rotary dryer, dan spray dryer. Contoh Sub atmospheric drying adalah 

freeze dryer, dan continous vacuum dryer. Sedangkan contoh novel drying adalah 

microwave, infra-red radiation drying dan magnetic filed drying (Tortoe, 2010). 

 

Hasil pengeringan suatu bahan pangan dapat memiliki penurunan kandungan senyawa 

biokatif yang lebih rendah daripada sebelum pengeringan. Hal tersebut terjadi karena 

adanya proses pemanasan selama proses pengeringan. Semakin tinggi suhu panas yang 

digunakan, semakin berkurang pula kandungan senyawa bioaktif yang ada pada bahan 

tersebut. Kandungan senyawa bioaktif akan tidak banyak mengalami perubahan jika suhu 

pemanasan yang digunakan tidak tinggi. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Masduqi et 

al (2014) bahwa misalnya senyawa fenol yang memiliki sifat mudah teroksidasi dan 

sensitif pada perlakuan panas, maka akan turun kandungannya dengan adanya proses 

pengeringan yang memperlukan energi panas seperti sinar matahari dapat menurunkan 

kandungan fenol pada bahan pangan tersebut.  

 

1.2.2.1. Cabinet Drying 

Cabinet drying merupakan alat pengeringan yang dapat digunakan untuk macam-macam 

bahan pangan. Umumnya setiap alat pengeringan memiliki prinsip dasar dalam 

penggunaannya yaitu mengeringkan dengan pada suhu yang rendah dengan pemanasan 

aliran udara. Pengeringan dilakukan dengan menempatkan bahan pangan yang akan 

dikeringkan pada trays dengan lapisan tipis kemudian dibiarkan di sebuah ruang 

pengering. Udara panas dialirkan secara vertikal melalui kolom dengan kipas sirkulasi. 
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Aliran udara yang dihasilkan yaitu udara segar yang dibawa ke cabinet dan udara lembab 

yang habis dengan menggunakan panas. Lantai kayu lapis berlubang yang berada di 

bawah cabinet drying berguna untuk mendistribusikan udara di dalam mesin pengering. 

Baki pengering dibuat sesuai ukuran dengan ukuran cabinet untuk mencegah perpindahan 

udara ke material yang akan dikeringkan (Dalfsen, 1999). 

 

1.2.2.2. Solar Tunnel Drying 

Solar tunnel dryer merupakan alat pengering yang berbentuk seperti terowongan panjang 

dan memiliki ruang-ruang untuk tempat pengeringan bahan pangan. Penggunaan alat 

pengering ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena biaya operasinya tidak terlalu 

tinggi bila dibandingkan dengan mesin pengering lainnya (Rohman, 2008). Bagian-

bagian dari alat ini terdiri dari beberapa bagian utama seperti kolektor surya, tunnel dryer, 

dan kipas angin. Intensitas matahari dapat membantu dalam efisiensi pengeringan.  

 

Prinsip kerja dari alat solar tunnel dryer adalah mengeringkan bahan pangan dengan 

dialiri udara panas. Sumber energi alat ini sangat bergantung pada sinar matahari yang 

diubah oleh photo voltaic module (solar cell) menjadi energi listrik yang digunakan untuk 

menggerakkan kipas. Fungsi kipas adalah untuk mengalirkan udara panas yang 

dihasilkan. Udara panas yang dihasilkan dialirkan di tempat bahan akan dikeringkan dan 

dipanaskan. Sebagai tempat untuk meletakkan bahan yang dikeringkan digunakan 

profiled sheet atau tray (Fellows, 1990). Laju kecepatan pengeringan dapat dipengaruhi 

oleh banyaknya udara panas yang didistribusikan pada produk (Chaudari & Salve, 2014). 

 

Contoh spesifikasi dapat dilihat dari solar tunnel dryer tipe TGR/10 sebagai berikut:  

Berat       :± 450 kg  

Ukuran (p x l)     :18 x 2 m 

Luas bagian kolektor    :16 m2  

Luas bagian pengeringan   :20 m2  

Tenaga yang dibutuhkan   :12 volt / 50 watt  

Kecepatan udara rata-rata   :400 – 1200 m3/jam  

Suhu rata-rata      :30 – 80°C  

Kapasitas pengeringan   :300 kg bahan mentah  



6 
 

 

 

 

 

Gambar  2. Desain Solar Tunnel Drying (Darmadi & Ananingsih, 2008) 

 

Solar tunnel dryer juga memiliki area hitam untuk menangkap radiasi matahari dan 

didistribusikan di sepanjang chamber, sehingga suhu yang ada di dalam solar tunnel 

dryer bisa dikendalikan. Suhu udara kering yang dihasilkan sekitar 60-70o C sangat baik 

untuk digunakan mengeringkan bahan pangan (Safriet, 1995 dalam Darmadi & 

Ananingsih, 2008). Hal tersebut menyebabkan kadar air rendah dapat dihasilkan oleh 

solar tunnel dryer dengan waktu yang tidak terlalu lama. Pengeringan dapat dilakukan 

dengan waktu yang lebih singkat serta kualitas produk tetap terjaga. Solar tunnel dryer 

membantu dalam menentukan kadar air setelah pengeringan sesuai dengan yang 

ditentukan. Hal tersebut ditujukan agar bahan pangan yang dikeringkan memiliki kualitas 

yang tetap terjaga. 

 

Kinerja solar tunnel dryer sangat bergantung oleh kondisi iklim dan intensitas sinar 

matahari. Intensitas sinar matahari inilah yang menentukan kecepatan pengeringan dan 

waktu lamanya pengeringan. Oleh karena itu diperlukan energi modikasi untuk 

membantu laju pengeringan (Chaudhari & Salve, 2014). Salah satu yang energi yang 

dipilih adalah gas LPG yang digunakan sebagai cadangan energi. Pengertian dari LPG 

sendiri adalah campuran gas propona dan butane yang diubah menjadi cair guna 

memudahkan pendistribusian dan transportasi, dengan cara pemberian tekanan ke dalam 

silinder penampung LPG (Lestari, 2012). Penambahan sumber energi ini bertujuan untuk 

membantu solar tunnel dryer apabila cuaca mulai mendung dan tidak ada lagi sinar 

matahari proses pengeringan tetap dapat dilanjutkan.  
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Berikut ini adalah gambar solar tunnel dryer modifikasi :  

 

Gambar  3. Desain Modifikasi Solar Tunnel Drying 

1.2.2.3. Solar Portable Drying 

Pengeringan pada umumnya masih dilakukan secara tradisional dengan bantuan energi 

matahari. Sumber energi matahari lebih banyak dimanfaatkan dibandingkan sumber 

energi lainnya dikarenakan tidak memperlukan biaya untuk mendapatkannya. 

Pengeringan dengan memanfaatkan energi matahari sudah dibanyak diaplikasikan seperti 

pada solar tunnel drying, seiring berkembangnya kemajuan teknologi banyak perubahan 

lebih baik sehingga tercipta modikasi dari solar tunnel drying yaitu solar portable drying. 

Alat ini banyak digunakan untuk mengeringkan bahan pangan dan tergolong sederhana 

penggunaannya walaupun daya tampungnya tidak sebanyak solar tunnel drying. Prinsip 

dari alat ini sangat sederhana yaitu mengeringkan bahan pangan dengan bantuan sinar 

matahari (Rohman, 2008). 

 

Salah satu jenis pengeringan solar drying adalah menggunakan alat solar tunnel drying 

memanfaatkan panas matahari langsung dengan susunan sederhana menghasilkan suhu 

panas yang lebih tinggi, sehingga laju pengeringan lebih cepat dan menghasilkan produk 

dengan kadar air lebih rendah. Solar portable drying juga dilengkapi dengan sistem yang 

tertutup untuk mengurangi resiko bahan pangan terkena kontaminan semakin kecil, 

misalnya terkena debu, serangga, asap dan polutan lainnya. Pada alat ini digunakan bahan 

dasar alumunium sebagai kerangkanya. Pemilihan aluminium dikarenakan harganya yang 

relatif murah serta alumunium tahan dari korosi. Di bagian dalam dari alat ini terdapat 



8 
 

 

 

area hitam yang berguna untuk menyerap panas matahari. Bahan yang digunakan untuk 

area hitam adalah alumunium yang memiliki konduktivitas penghantar panas yang baik 

sehingga dapat menjadi kolektor panas yang baik pula. Bagian penutup dari solar 

portable drying yaitu kaca transparan sehingga dapat menangkap radiasi cahaya matahari 

(Weiss, 2009). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh metode cabinet drying, solar portable 

drying, solar tunnel drying, dan modifikasi solar tunnel drying terhadap kadar air, 

aktivitas air, aktivitas antioksidan, total fenol dan warna pada daun sirsak. 

 


