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3. HASIL PENELITIAN 

 

Hasil penelitian meliputi hasil kadar air, aktivitas air, aktivitas antioksidan, total fenol, 

dan intesitas warna daun sirsak sebelum dikeringkan dan setelah dikeringkan. 

 

3.1. Daun Sirsak Sebelum Dikeringkan 

3.1.1. Daun Sirsak Segar  

Hasil analisa daun sirsak segar dapat dilihat pada Tabel. 1 

 

Tabel 1. Hasil analisa daun segar 

Analisa Hasil 

Kadar Air (%) 80,963 ± 0,845  

Aktivitas Air 0,944 ± 0,029 

Antioksidan (% inhibition) 481,247 ± 23,058  

Total Fenol (GEA/g) 249,611 ± 29,786  

Intesitas Warna  

Atribut warna : 

L 

a* 

b* 

 

 

47,977 ± 0,516 

-4,67 ± 0,856 

11,62 ± 1,154 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat diketahui bahwa daun sirsak segar memiliki 

kandungan kadar air sebesar 80,963 ± 0,845 % dan aktivitas air sebesar 0,944 ± 0,029. 

Aktivitas antioksidan pada daun sirsak sebesar 481,247 ± 23,058 % dan total fenol sebesar 

249,611 ± 29,786 GEA/g. Warna pada daun sirsak sebesar kecerahan (L) sebesar 47,977, 

nilai pada a* sebesar -4,67 dan nilai pada b* sebesar 11,620. 
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3.2. Daun Sirsak Setelah Dikeringkan 

3.2.1. Kadar Air 

Kadar air pada hasil setelah pengeringan daun sirsak dapat dilihat pada Tabel. 2 

 

Tabel 2. Kadar air daun sirsak setelah dikeringkan dengan 4 metode pengeringan yang 

berbeda 

Metode pengeringan  Setelah pengeringan (%) 

Cabinet drying 3,615 ± 0,575 

Solar Tunnel Drying 3,137 ± 0,150 

Modifikasi Solar Tunnel Drying 4,156 ± 0,160 

Solar Portable Drying 4,175 ± 0,466 
Keterangan : 

1. Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi 

 

Dari pengujian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa daun sirsak pada berbagai metode 

pengeringan memiliki kadar air kurang 7% yaitu dalam range  3,137% sampai dengan 

4,175.  

 

3.2.2. Aktivitas Air 

Aktivitas air pada hasil setelah pengeringan daun sirsak dapat dilihat pada Tabel. 3 

 

Tabel 3. Aktivitas air daun sirsak setelah dikeringkan dengan 4 metode pengeringan yang 

berbeda 

Metode pengeringan  Setelah pengeringan  

Cabinet drying 0,459 ± 0,031 

Solar Tunnel Drying 0,365 ± 0,045 

Modifikasi Solar Tunnel Drying 0,429 ± 0,021 

Solar Portable Drying 0,408 ± 0,035 
Keterangan : 

1. Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi 

 

Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa nilai aktivitas air dalam range 0,365 sampai 

dengan 0,459. 
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3.2.3. Aktivitas Antioksidan 

Aktivitas antioksidan pada hasil setelah pengeringan daun sirsak dapat dilihat pada Tabel. 

4 

 

Tabel 4. Aktivitas antioksidan daun sirsak (dry basis) setelah dikeringkan dengan 4 

metode pengeringan yang berbeda 

Metode pengeringan  Setelah pengeringan (% inhibition) 

Cabinet drying 91,336 ± 0,473b 

Solar Tunnel Drying 86,917 ± 0,754a 

Modifikasi Solar Tunnel Drying 93,292 ± 0,203d 

Solar Portable Drying 92,460 ± 0,655c 
Keterangan : 

1. Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi 

2. Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda antar baris menunjukkan adanya perbedaan nyata antar 

perlakuan metode pengeringan dengan tingkat 95% (<0.05) berdasarkan uji One Way Anova dengan uji 

Duncan sebagai uji beda. 

 

Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa aktivitas antioksidan yang memiliki nilai 

paling tinggi dengan menggunakan metode modifikasi solar tunnel drying sebesar 

93,292% dan nilai paling rendah aktivitas antioksidan dimiliki dengan metode solar 

tunnel drying sebesar 86,917%. Uji parametrik menggunakan one way anova (Duncan) 

dapat diketahui bahwa tidak ada beda nyata antar metode pengeringan. 

 

3.2.4. Total Fenol 

Total fenol pada hasil setelah pengeringan daun sirsak dapat dilihat pada Tabel. 5 

 

Tabel 5. Total fenol daun sirsak (dry basis) setelah dikeringkan dengan 4 metode 

pengeringan yang berbeda 

Metode pengeringan  Setelah pengeringan (GEA/g) 

Cabinet Drying 53,959 ± 5,449a 

Solar Tunnel Drying 51,381 ± 11,475a 

Modifikasi Solar Tunnel Drying 58,226 ± 4,484a 

Solar Portable Drying 59,153 ± 3,413a 
Keterangan : 

1. Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi 

2. Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda antar baris menunjukkan adanya perbedaan nyata antar 

perlakuan metode pengeringan dengan tingkat 95% (<0.05) berdasarkan uji One Way Anova dengan uji 

Duncan sebagai uji beda. 
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Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa nilai paling tinggi total fenol dengan 

menggunakan metode solar portablel drying dan nilai paling rendah total fenol dengan 

menggunakan metode solar tunnel drying. Uji parametrik menggunakan one way anova 

(Duncan) dapat diketahui bahwa tidak ada beda nyata antara metode pengeringan cabinet 

drying, modifikasi solar tunnel drying dan solar portable drying. 

 

3.2.5. Intesitas Warna 

Intesitas arna pada hasil setelah pengeringan daun sirsak dapat dilihat pada Tabel. 6 

 

Tabel 6. Intesitas warna daun sirsak setelah dikeringkan dengan 4 metode yang berbeda 

Metode pengeringan  Atribut warna Setelah pengeringan (%) 

Cabinet Drying 

Solar Tunnel Drying 

Modifikasi Solar Tunnel Drying 

Solar Portable Drying 

L 

L 

L 

L 

51,277 ± 1,930c 

44,755 ± 0,589b 

42, 162 ± 2,836a 

44,555 ± 2,035bc 

   

Cabinet Drying 

Solar Tunnel Drying 

Modifikasi Solar Tunnel Drying 

Solar Portable Drying 

a* 

a* 

a* 

a* 

-7,135 ± 0,984a 

-2,830 ± 0,257b 

-0,018 ± 0,287c 

-0,017 ± 0,537c 

   

Cabinet Drying 

Solar Tunnel Drying 

Modifikasi Solar Tunnel Drying 

Solar Portable Drying 

b* 

b* 

b* 

b* 

12,290 ± 0,754c 

8,747 ± 0,592b 

4,477 ± 2,330a 

6,820 ± 2,051b 

 

 Keterangan : 

1. Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi 

2. Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda antar baris menunjukkan adanya perbedaan nyata antar 

perlakuan metode pengeringan dengan tingkat 95% (<0.05) berdasarkan uji One Way Anova dengan uji 

Duncan sebagai uji beda. 

 

Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa nilai L (kecerahan) yang menunjukkan warna 

paling cerah yaitu pada metode menggunakan cabinet drying dan yang menunjukkan 

warna paling gelap yaitu metode menggunakan modifikasi solar tunnel drying. Untuk 

nilai (a*) didapatkan hasil bernilai negatif menunjukkan bahwa memiliki warna hijau. 

Nilai (a*) menunjukkan warna hijau yang paling tinggi yaitu metode menggunakan 

cabinet drying dan yang paling rendah yaitu metode menggunakan solar tunnel drying. 
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Sedangkan pada nilai (b*) didapatkan hasil bernilai positif menunjukkan bahwa memiliki 

warna kuning. Nilai (b*) menunjukkan warna kuning yang paling tinggi yaitu pada 

metode menggunakan cabinet drying dan yang paling rendah yaitu metode menggunakan 

modifikasi solar tunnel drying. Uji parametrik menggunakan one way anova (Duncan) 

pada nilai L (kecerahan) tidak ada beda nyata antara metode menggunakan solar portable 

drying dengan cabinet drying dan solar tunnel drying. Pada nilai (a*) menunjukkan 

bahwa tidak ada beda nyata antara metode menggunakan modifikasi solar tunnel drying 

dengan solar tunnel drying. Sedangkan pada nilai (b*) menunjukkan bahwa tidak ada 

beda nyata antara metode menggunakan solar tunnel drying dengan solar portable 

drying. Insesitas warna yang disajikan dalam bentuk diagram dapat dilihat pada Gambar 

4. 

 

 

Gambar  5. Diagram Intesitas Warna Setelah Pengeringan Berbagai Perlakuan Metode 

Pengeringan 

 

Keterangan : 

 Perlakuan CD = cabinet rying ; Perlakuan STD = solar tunnel drying ; Perlakuan MSTD = 

modifikasi solar tunnel drying ; Perlakuan SPD = solar portable drying 
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3.2.6. Penampakan Daun Sirsak Setelah Dikeringkan 

 

  

   (a)      (b) 

 

  

   (c)      (d) 

 

Gambar  6. Penampakan daun sirsak yang dikeringkan dengan 4 metode pengeringan 

berbeda (a) cabinet drying; (b) solar tunnel drying; (c) modifikasi solar tunnel drying; 

(d) solar portable drying


