
 
 

 
 

4. PEMBAHASAN 

4.1. Pengeringan dengan Modified Solar Tunnel Dryer (MSTD) 

Kadar air yang tinggi di dalam kunyit menyebabkan kunyit memiliki umur simpan yang 

relatif singkat. Simplisia berada pada kadar air <7% akan lebih banyak peminatnya di 

pasar dan lebih mudah diterima (Eza dan Agbo, 2011). Dengan turunnya jumlah air 

bebas hingga mendekati angka nol, maka pertumbuhan mikroorganisme, reaksi kimia 

dan aktivitas enzim di dalam bahan makanan akan terhenti. Sehingga tahapan proses 

pengeringan ini menjadi usaha pengawetan bahan pangan dengan memperpanjang umur 

simpan (shelf life). Tujuan dari pengeringan adalah untuk mengawetkan bahan pangan, 

mengurangi berat produk yang di hasilkan dan volume, serta untuk diversifikasi produk. 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini merupakan modifikasi dari alat STD, dimana 

perbedaannya berada pada sumber energi dan kolektor panas. Dilakukannya modiifikasi 

dari alat STD ini karena melihat pola hujan di wilayah Indonesia saat ini bisa 

mengalami pergeseran seperti semakin lamanya musim penghujan dan semakin 

mundurnya musim kemarau yang disebut dengan fenomena Indian Ocean Dipole 

(Rahayu et al., 2018). Alat STD melakukan pengeringan dengan bantuan sinar matahari, 

dan dengan alat ini, LPG  menjadi sebagai sumber panas pengganti sinar matahari 

sehingga dapat digunakan dalam cuaca hujan.  

 

Proses pengeringan kunyit dengan alat MSTD membutuhkan waktu 4 jam 30 menit. 

Suhu pengeringan dengan alat MSTD dapat dikontrol dan diawasi dengan baik yaitu 

berkisar dari 50ºC hingga 60ºC. kestabilan suhu pengeringan ini dapat mempercepat 

pengeringan kunyit. Keberhasilan proses pengeringan dipengaruhi oleh suhu 

pengeringan. Semakin tinggi suhu yang digunakan maka pengeringan bahan akan 

semakin cepat (Jindal dan Siebenmorgen, 1987). Suhu pada masing-masing tray tidak 

menunjukan perbedaan yang terlalu jauh. Perbedaan suhu yang kecil, tidak memberikan 

pengaruh terhadap kecepatan pengeringan, sehingga pengeringan dapat berlangsung 

bersama-sama (Basunia, 2013).    

 

Kelembaban pengeringan dengan menggunakan alat MSTD juga menunjukan 

perbedaan yang tidak terlalu jauh setiap 15 menit. Hal ini terjadi karena alat ini dapat 
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diawasi dan diatur suhunya. Ketika suhu MSTD menunjukkan penurunan, dilakukan 

penaikan level api kompor, sehingga suhu naik, kelembaban bisa diturunkan yang 

menyebabkan laju pengeringan tidak terganggu. Kelembaban alat MSTD harus dijaga 

karena kelembaban udara akan mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya 

suhu pada saat pengeringan.  Produk dalam proses ini akan mengalami pengeringan 

dengan penurunan kelembaban (Chaudari, 2014). 

 

Sampel kunyit sebelum dikeringkan dicuci terlebih dahulu untuk membuang semua 

kotoran maupun tanah yang menempel. Pencucian kunyit dilakukan dengan menyikat 

dibawah air mengalir, dimana pencucian tersebut berfungsi untuk membersihkan 

kotoran yang terdapat pada kulit kunyit sehingga resiko dari kontaminasi dapat lebih 

diminimalkan (Kendall dan Sofos, 2003). Setelah pencucian dan pengupasan kunyit 

diiris atau di potong menggunakan slicer Robot-coupe dengan ketebalan ±2-3 mm 

hingga bentuknya menjadi bentuk lembaran. Proses pengirisan bertujuan untuk 

memperbesar luas permukaan bahan dimana luas permukaan yang semakin besar akan 

dapat mempercepat proses pengeringan.  Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan 

pengeringan meliputi luas permukaan bahan yang dikeringkan, suhu pemanasan, alat 

pengering yang digunakan, serta karakteristik alat pengering yang digunakan. 

 

Langkah selanjutnya yaitu kunyit diberi perlakuan pre-treatment dengan perendaman 

pada larutan asam sitrat konsentrasi 1% selama 5 menit.  Pre-treatment berupa 

perendaman dalam suatu larutan akan mempercepat proses pengeringan karena 

perpindahan air berjalan dengan lebih cepat. Perendaman di dalam larutan asam sitrat 

ini berfungsi sebagai antidarkening dan antimicrobial (Swanson, 2003).  Selain itu 

asam sitrat juga berfungsi menurunkan pH bahan pangan sehingga dapat mencegah 

tumbuhnya mikroorganisme (berperan sebagai pengawet).  Selain itu fungsi dari 

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.   
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Proses selanjutnya adalah pengeringan dengan MSTD dimana sampel kunyit yang akan 

dikeringkan ditata dan diletakkan pada tray.  Berhasil atau tidaknya proses pengeringan 

dipengaruhi oleh suhu pengeringan, sifat dari bahan penolong yang berguna dalam 

mempercepat pengeringan, dan komposisi bahan. Pada penelitian kali ini proses 

pengeringan dihentikan bila sampel kunyit mencapai kadar air kurang dari 7%. 

Penentuan batas kadar air sudah mencapai <7% saat proses pengeringan didapatkan dari 

perlakuan pendahuluan yang dilakukan.  Pada perlakuan pendahuluan, kadar air 

dinyatakan aman mencapai batas <7% saat berat kunyit kering mencapai ± 10 gram dan 

dalam waktu  4 jam 30 menit.   

 

Dari hasil pengamatan pada (Gambar 9) dari seluruh pengulangan diperoleh hasil pada 

MSTD setelah penambahan asbes bahwa gas yang digunakan lebih sedikit dari pada 

sebelum penambahan asbes. Karena fungsi dari pelapisan permukaan alat dengan asbes 

untuk menahan panas yang dihasilkan dari kompor agar tidak keluar ke permukaan 

supaya panas yang di hasilkan dari kompor dapat terpakai dengan maksimal. Hal 

tersebut sesuai dengan teori, bahwa asbes banyak di gunakan karena bersifat tahan 

panas (Case, 1997). Selain itu (Selparia et al., 2015) mengatakan bahwa asbes memiliki 

konduktivitas thermal yang rendah dan bukan pengantar panas yang baik, sehingga 

material ini di pilih untuk melapisi alat MSTD karena asbes merupakan insultator yang 

baik agar panas yang dihasilkan tidak keluar dari permukaan besi melainkan terkurung 

di dalam dan membuat konsumsi gas yang digunakan dapat optimal. Pemilihan material 

ini juga di dukung dengan teori (Salawati., 2015) yang mengatakan bahwa asbes terdiri 

dari campuran silikat anorganik yang memiliki serat yang kuat dan berstruktur Kristal 

4.2. Kadar Air 

Kadar air sebelum pegeringan yaitu 86,019%. Dilakukannya pengeringan rempah 

hingga kadar air mencapai <7% bertujuan untuk mencegah tumbuhnya bakteri dan 

jamur pada saat simplisia disimpan dan memperpanjang umur simpan (Katno, 2008). 

Tujuan lain kadar air simplisa <7% adalah untuk memperpanjang umur simpan. Nilai 

rata-rata kadar air setelah pengeringan dengan alat MSTD sebelum penambahan asbes 

yaitu 4,414%, sedangkan nilai rata-rata kadar air setelah pengeringan dengan alat 

MSTD setelah penambahan asbes adalah  4,507 %. Penurunan kadar air dari 86,019% 

menjadi 4,41% dan 4,507% selama pengeringan disebabkan oleh penguapan uap air. 
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Pengeringan merupakan suatu tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan kadar air 

didalam bahan untuk mencegah tumbuhnya mikroba dan aktivitas enzimatis sehingga 

dapat memperpanjang umur simpan (Rababah et al., 2015). Pada saat pengeringan akan 

terjadi penguapan yang disebabkan oleh panas serta terjadi transfer panas dan transfer 

massa uap air yang dapat merubah kualitas produk. Pergerakan uap air yang terjadi 

dikarenakan mekanisme difusi cairan dan difusi uap. Difusi cairan terjadi bila cairan 

pada bahan berada pada suhu di bawah titik didih. Difusi uap terjadi karena cairan 

menguap bersama bahan (Mujumdar, 2011).  

4.3. Aktivitas Air 

Nilai aktivitas air (Aw) sebelum pengeringan yaitu 0,952. Aktivitas air (Aw) 

didefinisikan sebagai banyaknya air bebas yang terdapat di dalam bahan pangan yang 

digunakan mikroorganisme untuk tumbuh. Pada Tabel 1, diperoleh rata-rata nilai Aw 

setelah kunyit dikeringkan dengan alat MSTD sebelum di tambahkan asbes yaitu  0,265.  

Nilai rata-rata Aw dengan alat MSTD setelah penambahan asbes adalah 0,272. Dari data 

di atas diperoleh nilai Aw yang tidak berbeda nyata, hal tersebut merupakan sesuatu 

yang di inginkan karena dengan penambahan asbes sekalipun tidak mempengaruhi nilai 

Aw.  tumbuhnya mikroba seperti jamur, bakteri, ataupun jasad renik yang lain di dalam 

bahan pangan dapat dicegah apabila bahan pangan memiliki Aw dibawah 0,6.  Dari 

teori tersebut menunjukkan bahwa hasil nilai Aw yang diperoleh pada penelitian ini 

sudah sesuai dengan teori.  Pada pengeringan ini standar yang digunakan adalah saat 

kadar air pada bahan mencapai kurang dari 7% akan mengakibatkan pertumbuhan 

mikroorganisme terhambat karena tidak tersedianya kandungan air yang cukup. 

Menurunnya kadar air berbanding lurus dengan menurunnya nilai aktivitas air (Aw). 

Pada kunyit pada pengeringan dengan alat MSTD sebelum dan setelah penambahan 

asbes, diperoleh nilai Aw yang tidak berbeda nyata. 

4.4. Kurkumin 

Kurkuminoid mengandung tiga komponen utama yaitu kurkumin, demetoksi kurkumin, 

dan bisdemetoksi kurkumin.  Ketiga komponen tersebut yang memberikan warna 

kuning pada kunyit (Gaikar dan Dandekar, 2001).  Pada umumnya kurkumin sering 

digunakan sebagai obat-obatan dan pewarna pada makanan.  Batas konsumsi kurkumin 

yang aman untuk manusia ialah 100 mg/hari (Kristina et al., 2006). Kurkumin sendiri 
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memiliki sifat terdegradasi dibawah kondisi asam, basa, pengoksidasian, serta 

pencahayaan.  Kurkumin juga mengalami degradasi karena paparan cahaya UV dan 

daylight (Cahyono et al., 2011).  

 

Pengujian kadar kurkumin pada sampel kunyit diawali dengan pembuatan kurkumin 

murni untuk pembuatan kurva standar serta pengukuran kadar kurkumin kunyit 

menggunakan spektrofotometer Shimadzu UV-1800 dengan panjang gelombang 423,3 

nm (Pradeep et al., 2016 ; Sharma et al., 2012) 

 

Hasil pengujian kadar kurkumin pada kunyit sebelum dan setelah penambahan asbes 

pada alat MSTD dilihat pada Tabel 2. Dari hasil didapatkan bahwa kadar kurkumin (dry 

basis) kunyit kering tidak mengalami perubahan yang signifikan antara sebelum dan 

setelah penambahan asbes pada alat MSTD. Dari data tersebut tidak adanya perubahan 

yang signifikan pada hasil pengujian kadar kurkumin merupakan suatu hal yang di 

inginkan dan membuktikan bahwa dengan penambahan asbes tidak mempengaruhi 

kadar dari kurkumin. Dari data di dalam Tabel 2 tersebut dapat dilihat bahwa kadar 

kurkumin (dry basis) pada kunyit sebelum penambahan asbes  sebesar 73,296
g
/kg, 

sedangkan setelah penambahan asbes adalah sebesar 77,885
g
/kg. Nilai kurkumin yang di 

dapat terbilang cukup tinggi karena kurkuminoid memiliki kepekaan yang cukup tinggi 

terhadap cahaya dan panas. Karena kepekaan yang cukup tinggi terhadap cahaya, maka 

dilakukan penutupan sampel pada alat sehingga kurkumin yang hilang tidak banyak.  

Didukung juga oleh teori dari Suresh et al. (2007) dimana dalam teorinya mengatakan 

bahwa kadar kurkumin yang menurun setelah pengeringan dapat disebabkan oleh 

karena kurkumin memiliki sifat yang tidak tahan terhadap panas dan kurkumin tersebut 

berubah menjadi 3 produk utama yaitu vanillin, asam ferulat, dan asam vanilat.   

4.5. Aktivitas Antioksidan 

Antioksidan didefinisikan sebagai senyawa yang dapat menghambat, memperlambat, 

serta mencegah terjadinya reaksi oksidasi lipid (Fitriani et al., 2013).  Oksidasi lipid 

dapat dihambat karena antioksidan mendonorkan elektronnya kepada molekul radikal 

bebas. Aktivitas antioksidan dapat diukur dengan menggunakan metode 2,2-dyphenyl-

1-picrylhydrazyl (DPPH).  Senyawa antioksidan apabila ditambah dengan DPPH (yang 

merupakan radikal bebas) akan mengubah elektron bebas yang tidak berpasangan 
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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 semula berwarna 

ungu akan berubah menjadi berwarna kuning, karena terjadi penurunan intensitas warna 

ungu.  Dalam uji DPPH, pengukuran dengan spektrofotometer dilakukan pada panjang 

gelombang 515 nm.   

 

Dapat dilihat pada Tabel 2 bahwa hasil aktivitas antioksidan pada pengeringan kunyit 

dengan alat MSTD sebelum penambahan asbes adalah 81,531% sedangkan nilai 

aktivitas antioksiddan pada pengeringan kunyit setelah penambahan asbes pada alat 

MSTD adalah 80,600%. Kedua data tersebut tidak mengalami perubahan yang 

signifikan antara sebelum dan setelah penambahan asbes. Dari data tersebut tidak 

adanya perubahan yang signifikan pada hasil pengujian aktivitas antioksidan merupakan 

suatu hal yang di inginkan dan membuktikan bahwa dengan penambahan asbes tidak 

mempengaruhi nilai aktivitas antioksidan. Dari data di atas di dapat hasil dari aktivitas 

antioksidan dengan menjaga sampel dari cahaya dan suhu yang stabil, karena sesuai 

dengan pernyataan Suryaningrum et al., (2006) yang menyatakan bahwa senyawa 

antioksidan mudah mengalami kerusakan akibat adanya paparan cahaya, oksigen, dan 

suhu tinggi selama pengeringan. Dari data di atas juga sesuai dengan teori bahwa 

aktivitas antioksidan pada kunyit kering yaitu 70 hingga 80% (Singh et al., 2019). 

Antioksidan yang tinggi pada kunyit dapat berasal dari essential oil dan oleoresin 

(Singh et al., 2019). 

 

 

4.6. Warna 

Uji warna sampel setelah dikeringkan dilakukan mengunakan alat chromameter CR-

400.  Pada sampel setelah dikeringkan, pengujian diawali dengan menghancurkan 

kunyit kering.  Hasil pengujian tersebut dinyatakan sebagai nilai L*, a*, dan b*.  Nilai L 

menunjukkan lightness (kecerahan) dengan nilai 0-100 semakin besar angkanya maka 

semakin putih dan semakin kecil angkanya maka semakin gelap.  Untuk nilai a* jika 

nilainya positif berwarna merah dan negatif berwarna hijau.  Sedangkan untuk nilai b* 

positif menandakan warna kuning dan b* negatif menandakan warna biru (Wrolstad et 
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al., 2005).Cahyono (2011) menyatakan bahwa kunyit memiliki warna khas yaitu kuning 

yang berasal dari kandungan kurkuminoid. 

 

Pada Tabel 3 tentang hasil pengujian warna dapat dilihat nilai L* kunyit pada alat 

MSTD sebelum penambahan asbes sebesar 60,603 dan tidak menunjukan perubahan 

yang signifikan dengan dengan alat MSTD setelah penambahan asbes yaitu sebesar 

63,671. Hal tersebut merupakan suatu yang di inginkan, karena dengan penambahan 

asbes tidak memberikan perubahan yang signifikan. Yani et al. (2009) dalam teorinya 

menyatakan bahwa warna dari bahan yang dikeringkan dipengaruhi oleh panas yang 

terjadi saat pengeringan.   Pada nilai a*pada pengeringan kunyit dengan MSTD sebelum 

penambahan asbes diperoleh nilai sebesar 19,479 dan nilai a* pada pengeringan MSTD 

setelah penambahan asbes sebesar 21,012. Warna redness tersebut di karenakan, 

pengeringan dengan suhu yang tinggi akan menyebabkan kerusakan karetenoid 

sehingga perubahan warna menjadi lebih gelap (Kanner.,1978) dalam skripsi Jonathan 

(2011).  Untuk nilai b* hasil pengeringan dengan MSTD sebelum penambahan asbes 

sebesar 38,144 sedangkan nilai b* dari alat MSTD setelah penambahan asbes adalah 

sbesar 43,765. Kunyit setelah dikeringkan memiliki nilai b* yang lebih tinggi 

menunjukan bahwa semakin kuning warna dari kunyit tersebut.  


