
 
 

 
 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kunyit (Curcuma domestica val.) merupakan tanaman obat yang tumbuh di negara Asia 

(Syahid et al., 2012). Kunyit memiliki banyak kegunaan yaitu sebagai bumbu masakan, 

obat-obatan tradisional dan pewarna makanan (Simanjuntak, 2012) . Kunyit juga dapat 

berguna sebagai antibakteri, anti HIV, anti tumor, anti karsinogenik, dan anti aktivitas 

antritis (Chattopadhyay et al., 2004). Kunyit terdiri dari senyawa kurkuminoid yaitu 

kurkumin, demethoxy kurkumin, dan bis-demethoxy kurkumin (Simanjuntak, 2012). 

Karena kadar kandungan air yang cukup tinggi kunyit menjadi mudah rusak. Cara yang 

dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan akibat kadar air yang cukup tinggi adalah 

dengan melakukan pengeringan. Kadar air yang tinggi dalam bahan makanan dapat di 

kurangi dengan cara pengeringan sehingga mengurangi terjadinya kerusakan akibat 

kadar air yang tinggi dalam bahan pangan (Mujumdar & Law, 2010). 

 

Salah satu metode pengeringan yang dapat dilakukan adalah menggunakan alat 

Modified Solar Tunnel Dryer (MSTD) dengan sumber panas dari api yang berasal dari 

gas.  Pengeringan dengan alat tersebut mempunyai banyak keuntungan yaitu dapat 

digunakan pada kondisi sinar matahari yang terbatas karena menggunakan sumber 

panas dari api. Selain itu, alat ini memiliki tempat pengeringan yang tertutup rapat 

sehingga mengurangi kontaminasi dan suhu yang stabil. Prinsip kerja pengeringan ini 

adalah dengan menggunakan sumber panas yang berasal dari kompor dengan 

memanaskan pipa kolektor yang ada di dalamnya dan menyalurkan uap panas dari api 

kompor gas masuk menuju box penampung panas. Udara panas tersebut akan didorong 

dengan bantuan blower yang telah disambungkan dengan listrik untuk membantu 

sirkulasi udara panas yang selanjutnya akan disebarkan pada ruang pengering 

(chamber).  

 

Sebelum penambahan asbes alat MSTD ini menggunakan konsumsi gas rata rata 

4,075kg dalam waktu pengeringan selama 4jam 30menit. Konsumsi gas yang masih 

cukup tinggi ini diduga karena panas dari api untuk memanaskan pipa kolektor masih 

keluar melalui permukaan besi penutup alat. Oleh karena itu diduga dengan 

penambahan lapisan pada penutup berupa asbes akan menginsulasi panas yang di 
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hasilkan dari kompor dan membuat konsumsi gas yang digunakan lebih sedikit. Asbes 

adalah silikat magnesium yang di temukan di alam dalam bentuk serat dan memiliki 

daya tahan suhu yang cukup tinggi. Di sekitar kita contoh kegunaan asbes adalah untuk 

pembuatan kaus tangan dan baju tahan api, insolasi listrik dan panas dan untuk melapisi 

rem mobil. Dari contoh tersebut penambahan asbes pada alat MSTD ini diduga dapat 

meningkatkan efisiensi energi yang digunakan yaitu LPG. Salah satu kelemahan dari 

alat tersebut adalah efisiensi energi yang digunakan masih terlalu kecil, diharapkan 

dengan penambahan asbes diduga dapat memaksimalkan panas yang ada di dalam alat 

dan membuat energi yang digunakan semakin efisien. 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Kunyit (Curcuma domestica Val.) 

Kunyit (Curcuma domestica) merupakan tanaman yang banyak digunakan untuk bumbu 

masakan, obat-obatan dan pewarna di India, Cina dan Asia Tenggara. Di dalam kunyit 

mengandung protein, minyak, mineral, karbohidrat dan lemak. Minyak esesial (5,8%) 

yang terdapat pada kunyit mengandung a-phellandrene (1%), sabinene (25%), cineol 

(1%), borneol (0,5%), zingiberene (25%), dan sesquiterpines (53%) (Setiawan et 

al.,2011). Komposisi kimia yang ada dalam tanaman kunyit adalah minyak atsiri 4,2-

14%, minyak lemak 4,4-12,7% dan senyawa kurkuminoid 60-70%. Kandungan utama 

dari kunyit adalah 3 senyawa kurkuminoid yang berupa kurkumin, demetoksi kurkumin 

dan bisdemetoksi kurkumin. Bisdemetoksi kurkumin mempunyai aktivitas antioksidan 

paling tinggi dibandingkan dua senyawa lainnya (Simanjuntak., 2012). 

1.2.2. Antioksidan 

Antioksidan adalah senyawa yang dapat memperlambat, menghambat, serta mencegah 

terjadinya reaksi oksidasi lipid (Fitriani et al., 2013).Antioksidan akan secara 

bertahapmengalami oksiidasi karena adanya panas, logam peroksida, cahaya, atau 

bereaksi langsung dengan oksigen. Senyawa antioksidan alami seperti kurkuminoid saat 

ini diharapkan dapat menggantikan antioksidan sintetik seperti BHT, BHA, dan gallat 

dikarenakan penggunaan antioksidan sintetis menimbulkan efek samping yang 

merugikan kesehatan apabila digunakan dalam jumlah berlebih (Anggrahini et al., 

2007). 
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Aktivitas antioksidan dapat diukur dengan menggunakan metode 2,2-dyphenyl-1-

picrylhydrazyl (DPPH). Senyawa antioksidan jika ditambah dengan DPPH (yang 

merupakan radikal bebas) akan mengubah elektron bebas yang tidak berpasangan 

menjadi elektron berpasangan dan kehilangan warna, sehingga intensitas pada 

spektrofotometer yang terukur akan mengalami penurunan yang ditandai dengan 

penurunan nilai absorbansi (Espada et al., 2004). Warna larutan yang awalnya berwarna 

ungu akanberubah menjadi berwarna kuning, yang berarti semakin tinggi aktivitas 

antioksidannyakarena terjadi penurunan intensitas warna dari ungu menjadi kuning. 

Dalam uji DPPH, pengukuran dengan spektrofotometer dilakukan pada panjang 

gelombang 515 nm. 

1.2.3. Kurkuminoid 

Sifat kurkumin adalah terdegradasi dibawah kondisi asam, basa, pencahayaan, serta 

pengoksidasian. Kurkumin juga terdegradasi karena paparan cahaya UV dan daylight 

(Cahyono et al., 2011).  Kurkumin merupakan salah satu pigmen warna kuning yang 

dapat kita temukan pada beberapa jenis rimpang seperti kunyit, temulawak dan 

lempuyang. Batas konsumsi kurkumin yang aman untuk manusia ialah 100 mg/hari 

(Kristina et al., 2006). Kandungan kurkumin pada bahan pangan dapat dianalisa dengan 

metode spektrofotometri UV-VIS. Keuntungan metode ini adalah dapat digunakan 

untuk mengukur suatu senyawa dalam jumlah yang kecil. Kurkumin pada bahan pangan 

dapat diukur pada panjang gelombang 453 nm (Singleton dan Rossi, 1965). Warna 

kuning dari kurkumin ini dapat dipertahankan dengan perlakuan pendahuluan yang 

dilakukan pada sampel bahan pangan yang akan dianalisa. Salah satunya adalah 

perlakuan perendaman dengan asam sitrat dan steam blanching yang dipercaya dapat 

meminimalkan reaksi pencoklatan dengan cara menonaktifkan enzim polifenoloksidase.  

1.2.4. Pengeringan 

Dalam pengolahan bahan pangan pengeringan dilakukan sebagai salah satu upaya 

pengawetan bahan pangan.  Tujuan pengeringan untuk mengurangi kadar air yang 

terkandung dalam bahan pangan sehingga aktivitas air dapat menurun. Penurunan 

aktivitas air dalam bahan pangan berperan dalam menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme, aktivitas enzim , dan reaksi kimia sehingga bahan pangan memiliki 

umur simpan yang lebih panjang.  Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan 
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pengeringan meliputi luas permukaan bahan yang dikeringkan, alat pengering yang 

digunakan, suhu pemanasan, serta karakteristik alat pengering yang digunakan. 

Rimpang yang dikeringkan ketebalannya 2-3 mm dan diiris secara membujur.  Adapun 

mekanisme dari pengeringan adalah saat udara panas berhembus diatas bahan makanan 

yang kandungan airnya tinggi (basah) maka panas akan ditransfer ke permukaan dan 

terjadi perbedaan tekanan udara akibat aliran panas yang akan mengeluaarkan air dari 

dalam ruang sel bahan pangan lalu air tersebut diuapkan (Mujumdar, 2011). 

1.2.5. Modified Solar Tunnel Dryer 

Menurut Rahayu et al., (2018), musim hujan di Indonesia terjadi saat muson barat 

sedangkan musim kemarau di Indonesia terjadi saat muson timur, meskipun musim 

yang terjadi di Indonesia terjadi secara periodik musim di Indonesia juga dapat 

mengalami pergeseran seperti semakin lamanya musim kemarau maupun musim 

penghujan. Salah satu factor yang menyebabkan pergeseran musim di Indonesia adalah 

fenomena Indian Ocean Dipole. Proses pengeringan dengan Solar Tunnel Dryer 

modifikasi dengan LPG sebagai energi pengganti energi sinar matahari, hal ini 

dikarenakan STD sendiri sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim dan sinar matahari. 

Energi modifikasi dibutuhkan agar dapat membantu laju pengeringan. Menurut (Lestari 

dan Hartono, 2012), LPG merupakan campuran gas propana dan butane yang diubah 

menjadi cair untuk memudahkan distribusi dan transportasi, salah satunya dengan 

pemberian tekanan ke dalam silinder penampung LPG. Alat STD yang menggunakan 

sumber LPG ini dinamakan Modified Solar Tunnel Dryer (MSTD).  

 

Modified Solar Tunnel Dryer merupakan salah satu alat pengeringan buatan / mekanis 

dimana kelembaban udara dan kecepatan pengeringan dapat diatur dan diawasi. 

Penggunaan alat ini digunakan karena pada pengeringan penjemuran atau penggunaan 

sumber panas sinar matahari memiliki beberapa kekurangan yaitu suhu pengeringan dan 

RH tidak dapat di kontrol dengan baik dan proses pengeringan tidak dapat berjalan 

konstan (Rachmawan, 2001). Alat ini terdiri dari rangkaian kompor, kolektor (pipa 

galvanum) dan gas LPG. Rangkaian pemanas dimasukkan dalam portable box yang 

terbuat dari baja ringan dengan ukuran 100 x 60 x 127 cm. Pada portable box terdapat 

pipa-pipa galvanum yang berguna untuk menampung panas yang berasal dari kompor 

dibawahnya. Suhu panas pada pipa galvanum kemudian didorong menuju area 
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pengeringan (chamber) dengan bantuan blower secara konveksi. Motor bakar atau 

motor listrik yang menjadi sumber tenaga untuk mengalirkan udara. Sumber energi 

yang dapat digunakan unit pemanas yaitu gas, minyak bumi, batubara dan elemen 

pemanas listrik (Rachmawan, 2001). Maka pada alat ini digunakan blower sebagai 

pendorong panas dan gas LPG sebagai sumber energi.   

 

1.2.5.1. Asbes sebagai Penahan Panas 

Bahan yang dapat berfungsi sebagai penahan panas merupakan bahan yang tidak mudah 

menyerap kalor.  Dalam alat Modified Solar Tunnel Dryer ini asbes digunakan sebagai 

penahan panas yang diletakan di dalam alat MSTD sebagai penahan panas agar panas 

yang digunakan tidak mudah keluar. Nilai konduktivitas bahan penyerap kalor 

berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya kalor yang mengalir di dalam bahan.  

Apabila nilai konduktivitas semakin tinggi, maka kalor yang mengalir pada bahan 

tersebut juga akan semakin cepat sehingga akan lebih cepat menghantarkan panas.  

Nilai konduktivitas termal asbes yaitu sebesar 0.133 W/mK (Ramadlan et al., 2013), 

dan nilai emisivitas sebesar 0,96.  Nilai emisivitas merupakan kemampuan suatu bahan 

untuk dapat menyerap dan memancarkan kembali radiasi panas yang diterima (Bacto 

Laboratories, 2005).   

1.2.6. Pre-treatments sebelum Pengeringan 

1.2.6.1.  Steam Blanching 

Blanching adalah proses pemanasan yang diberikan pada bahan pangan dengan tujuan 

untuk menginaktivasi enzim, melunakkan jaringan, serta mengurangi resiko 

kontaminasi mikroorganisme yang merugikan sehingga mutu produk yang diperoleh 

memiliki kualitas yang baik (Fellows, 2000).  Produk hasil pengeringan dapat 

mengalami perubahan nutrisi, tekstur, maupun penampakan warnanya sehingga 

perlakuan blanching sangat penting dalam proses pengeringan. Selain itu, blanching 

juga bertujuan untuk meningkatkan sifat rehidrasi bahan pangan (Asgar dan Musaddad, 

2006). Metode blanching yang sering digunakan adalah dengan air panas (hot water 

blanching) dan dengan uap air panas (steam blanching). Kelebihan dari metode steam 

blanching adalah komponen yang bersifat larut air akan lebih terjaga jika dibandingkan 

dengan penggunaan hot water blanching serta pelarutan zat nutrisi yang tidak tahan 
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terhadap panas dapat dijaga karena tekanan yang digunakan lebih rendah (Singh et al., 

2008).  

 

1.2.6.2.  Asam Sitrat 

Asam sitrat (C6H8O7) tergolong dalam asam organik lemah yang sering digunakan 

dalam pengeringan sebagai treatment awal.Asam sitrat dapat menurunkan kemungkinan 

terjadinya reaksi oksidasi akibat terpaparudara saat pengeringan dilakukan (Swanson, 

2003).  Selain itu, asam sitrat juga berfungsi menurunkan pH bahan pangan sehingga 

tumbuhnya mikroorganisme dapat dicegah (berperan sebagai pengawet).  Fungsi 

tersebut berkaitan dengan menurunnya pH maka dapat menghambat terjadinya reaksi 

browning yang disebabkan karena enzim, sehingga warna dapat lebih 

dipertahankan.Asam sitrat juga memiliki fungsi lain yaitu untuk mempertahankan 

aroma, mempertegas flavor, dan mempertahankan kandungan antioksidan.   

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan asbes pada alat 

MSTD terhadap efisiensi energi saat digunakan untuk mengeringkan kunyit. 


