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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya kesehatan.  Kesehatan 

dalam tubuh dapat dijaga salah satunya dengan pemilihan makanan yang tepat untuk 

dikonsumsi.Kualitas yang baik dari bahan makanan sebelum pengolahan menjadi faktor 

pendorong makanan tersebut dipilih.Temulawak(Curcuma xanthorriza 

Roxb)merupakan salah satu tanaman rempah-rempah yang nilai ekonomisnyacukup 

tinggi.Temulawak berperan sebagai antioksidan karena di dalamnya terkandung 

komponen aktif seperti kurkumin, demetoksikurkumin, dan bisdemetoksikurkumin 

(Cahyono et al., 2011).Namun temulawak dapat menjadi mudah rusak oleh karena 

kadar air yang terkandung juga cukup tinggi.  Solusi yang dapat dilakukan adalah 

dengan pengeringan.Dengan adanya pengeringan, kadar air yang terkandung di dalam 

bahan makanan dapat dikurangi, sehingga dapat menghindari kemungkinan kerusakan 

akibat kadar air yang tinggi dalam bahan makanan (Mujumdar & Law, 2010).Selain itu 

pengeringan juga memperpanjang umur simpan sehingga dapat menjaga kualitas dari 

bahan pangan hingga dikonsumsi.  Pengeringan menggunakan sinar matahari menjadi 

salah satu cara pengawetan bahan pangan yang paling mudah dan murah apabila dilihat 

dari segi penggunaan energi karena tidak memerlukan biaya untuk bahan bakar. 

 

Salah satu metode pengeringan yang dapat dilakukan adalah menggunakan open sun 

drying.  Pengeringan tersebut tergolong sederhana dan konvensional karena dalam 

proses pengeringannya hanya menggunakan bantuan energi matahari.Namun kelemahan 

dari metode tersebut adalah bahan pangan memiliki risiko yang tinggi untuk 

terkontaminasi karena prosesnya yang sangat dekat dengan lingkungan terbuka.  Selain 

open sun drying, dikenal juga metode Solar Tunnel Drying(STD) yang juga 

menggunakan energi matahari, tetapi sudah dilengkapi dengan penutup area 

pengeringan sehingga resiko kontaminasi dari produk yang dihasilkan dapat dikurangi. 

Namun, Solar Tunnel Dryer memiliki komponen alat yang relatif cukup mahal, 

membutuhkan area yang cukup luas dalam penggunaannya, dan tidak dapat 

dipindahkan.Untuk melengkapi masing-masing kelemahan dari kedua metode tersebut 

maka digunakanlah alat Solar Portable Dryer.Alat ini merupakan modifikasi dari Solar 
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Tunnel Dryer.Alat ini dibuat dari bahan yang harganya relatif murah, mudah didapat, 

sistemnya yang sudah tetutup sehingga resiko kontaminasi dapat dikurangi, serta dapat 

dipindahkan sehingga lebih fleksibel dalam penggunaannya.Alat pengering ini 

merupakan perpaduan alat pengering efek rumah kaca dan prinsip seperti Solar Tunnel 

Dryer.  Untuk meningkatkan efektivitas dari Solar Portable Dryer ini makadigunakan 2 

tingkatantray sehingga kapasitas bahan pangan yang dikeringkan dapat meningkat, serta 

digunakanfan yang bertujuan untuk membuang uap air yang timbul selama proses 

pengeringan sehingga proses pengeringan berjalan dengan lebih optimal.  Oleh karena 

itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah tingkatan tray dan 

penggunaan fan terhadap proses dan hasil pengeringan. 

 

Temulawak yang dikeringkan akan dapat hilang dan rusak kandungan senyawa aktifnya 

oleh karena adanya panas yang dapat merusak kurkuminoid sehingga menyebabkan 

kandungan antioksidan yang terkandung menurun dan terjadi perubahan penampakan 

dari temulawak.  Untuk mencegah perubahan-perubahan yang tidak diinginkan tersebut 

maka dilakukan pre-treatmentsebelum pengeringan.Dalam penelitian ini dilakukan pre-

treatmentdengan perlakuan proses blanching menggunakan uap air panas (steam 

blanching) dan perendaman temulawak dalam larutan asam sitratdengan konsentrasi 

1%. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Temulawak(Curcuma xanthorriza Roxb.) 

Temulawak (Curcuma xanthorriza Roxb.)merupakan salah satu jenis rimpang yang 

banyak digunakan di Indonesia.  Bagian rimpang dari temulawak banyak digunakan 

sebagai obat dan produk minuman herbal.Menurut (Rukmana, 1995 dalam Laili, 2013) 

klasifikasi temulawak adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas   : Monocotyledoneae 

Ordo  : Zingiberales 

Famili  : Zingiberaceae 
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Genus  : Curcuma 

Spesies :Curcuma xanthorriza Roxb. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.Temulawak (Curcuma xanthorriza Roxb.) 

Rimpang temulawakdapat diolah menjadi berbagai produk, misalnya menjadi simplisia, 

zat warna, minuman, dan temulawak instan.  Bahan baku alami yang biasa digunakan 

dari temulawak ini adalah simplisia temulawak yang diproses dengan cara pengeringan 

rimpang temulawak untuk diolah menjadi ramuan tradisional (Anggrahini et al., 2007).  

Temulawak mempunyai kandungan minyak atsiri yang berkhasiat diantaranya 

menambah selera makan. Temulawak banyak digunakan sebagai jamu yang dapat 

memperlambat proses penuaan, pengobatan hati, dan menurunkan kadar kolesterol di 

dalam darah (Meilaningrum et al., 2009).Temulawak (Curcuma xanthorriza Roxb.) 

merupakan salah satu bahan yang baik untuk dikembangkan karena manfaat yang 

banyak dimiliki oleh bahan aktif kurkuminoid di dalamnya yang dikonsumsi dalam 

bentuk campuran senyawa diarilheptanoid, yakni kurkumin, demetoksi kurkumin, dan 

bisdemetoksikurkumin (Cahyono et al., 2011).Temulawak kering memiliki kandungan 

kurkuminoid sekitar 3,16%, sedangkan kadar kurkumin dalam kurkuminoid rimpang 

temulawak segar berkisar antara 58–71 % dan demetoksikurkumin berkisar antara 29–

42 %  (Sidik, 1985 dalam Widyarani, 2015). Selain keunggulan diatas, temulawak juga 

memiliki kelemahan yaitu kadar air yang cukup tinggi sehingga menyebabkan mudah 

mengalami kerusakan. Kandungan air pada temulawak segar sekitar 80-85%  

sedangkankadar air temulawak agar tidak mudah mengalami kerusakan adalah kurang 

dari 10% (Marnoto et al.,2012 dalam Raharja, 2016). 

 

1.2.2. Antioksidan 

Antioksidan didefinisikan sebagai senyawa yang dapat menghambat, memperlambat, 

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

secara bertahapmengalami oksidasi karena adanya cahaya, panas, logam peroksida, atau 
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bereaksi secara langsung dengan oksigen.  Temulawak mengandung senyawa aktif 

kurkuminoid yang berfungsi sebagai antioksidan (Rosidiet al., 2004).  Senyawa 

antioksidan alami seperti kurkuminoid saat ini diharapkan dapat menggantikan 

antioksidan sintetik seperti BHA, BHT, dan gallat dikarenakan penggunaan antioksidan 

sintetis menimbulkan efek samping yang merugikan kesehatan apabila digunakan dalam 

jumlah berlebih (Anggrahini et al., 2007).  Selain kurkumin, temulawak juga 

mengandung senyawa fenol yang juga berperan sebagai antioksidan.   Senyawa fenol 

tersebut dapat meniadakan radikal  bebas dan radikal peroksida yang akan menghambat 

terjadinya oksidasi lipida (Kinsella et al., 1993 dalam Widyarani, 2015). 

 

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

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

merupakan radikal bebas) akanmengubah 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 semula berwarna 

ungu akanberubah menjadi berwarna kuning, yang berarti semakin tinggi aktivitas 

antioksidannyakarena terjadi penurunan intensitas warna ungu (Fukumato & Mazza, 

2000). Dalam uji DPPH, pengukuran dengan spektrofotometer dilakukan pada 

absorbansi 515 nm. 

 

1.2.3. Kurkuminoid 

Kurkuminoid mengandung tiga komponen utama yaitu kurkumin, demetoksikurkumin, 

dan bisdemetoksikurkumin.Ketiga komponen tersebut yang memberikan warna kuning 

pada temulawak (Gaikar & Dandekar, 2001).  Kurkumin memiliki sifat terdegradasi 

dibawah kondisi asam, basa, pengoksidasian, serta pencahayaan. Kurkumin juga 

mengalami degradasi karena paparan cahaya UV dan daylight (Cahyono et al., 2011).  

Selama proses pengolahan rimpang temulawak, dapat terjadi penurunan kandungan 

kurkuminoid.  Kurkumin memiliki struktur yang terdiri dari gugus hidroksi fenolik dan 

gugus β diketon.Fungsi dari gugus hidroksi fenolik adalah menangkap radikal bebas 

pada mekanisme pertama antioksidatif.Sedangkan gugus β diketon memiliki fungsi 

untuk menangkap radikal bebas pada fase berikutnya (Rosidi et al., 2004). 
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1.2.4. Pengeringan 

Pengeringan dalam pengolahan bahan pangan dilakukan sebagai salah satu upaya 

pengawetan bahan pangan.  Pengeringan bertujuan untuk mengurangi kadar air yang 

terkandung dalam bahan pangan sehingga aktivitas air (Aw) dapat menurun. Penurunan 

aktivitas air dalam bahan pangan berperan dalam menghambat pertumbuhan 

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

umur simpan yang lebih panjang.  Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan 

pengeringan meliputi luas permukaan bahan yang dikeringkan, suhupemanasan, alat 

pengering yang digunakan, serta karakteristik alat pengering yang digunakan (Winarno, 

1992 dalam Raharja, 2016).(Rahardjo dan Rostiana, 2005 dalam Widyarani, 2015) 

mengatakan bahwa 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 

mengeluarkan air dari dalam ruang sel bahan pangan lalu air tersebut diuapkan (Fellow, 

2000). 

 

1.2.5. Solar Portable Dryer 

Pengeringan secara tradisional pada umumnya dilakukan dengan bantuan energi 

matahari.Energi matahari banyak dimanfaatkan dibanding sumber energi lainnya 

dikarenakan tidak diperlukan biaya untuk memperolehnya.  Pengeringan dengan energi 

matahari diaplikasikan pada alat yang merupakan modifikasi dari Solar Tunnel Dryer 

yaitu solar portable dryer.  Alat ini banyak digunakan untuk mengeringkan bahan 

pangan hasil dari pemanenan dan tergolong sederhana yang dapat menampung kapasitas 

tidak sebanyak Solar Tunnel Dryer.Prinsip dari alat ini adalah bahan makanan 

dikeringkan dengan bantuan sinar matahari (Rohman, 2008). 

 

Pada pengeringan solar drying menggunakan alat solar portabledryer, pemanfaatan 

panas matahari dilakukan dengan susunan sederhana sehingga menghasilkan suhu yang 

lebih tinggi. Dengan demikian, kecepatan pengeringan semakin tinggi dan dapat 

dihasilkan produk dengan kadar air lebih rendah. Selain itu, solar portable dryerini juga 
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menggunakan sistemyang tertutup sehingga resiko bahan pangan terkena kontaminan 

akan semakin kecil, misalnya terkena debu, asap, serangga, dan polutan lainnya. Pada 

alatSolar PortableDryermenggunakan bahan dasar aluminium sebagai kerangkanya.  

Aluminium dipilih selain karena harganya yang relatif murah, juga karena aluminium 

tahan dari korosi.  Dalam alat ini jugaterdapat area hitam yang berguna untuk menyerap 

panas matahari.  Area hitam tersebut terbuat dari bahan alumuniumyang memiliki 

konduktivitas termal yang baik sehingga dapat menjadi kolektor panas yang baik pula.  

Selain itu juga dilengkapi dengan penutup transparan berupa kaca sehingga radiasi 

cahaya matahari bisa masuk (Weiss, 2009).   

 

1.2.5.1.Aluminium sebagai Kolektor Panas 

Bahan yang dapat berfungsi sebagai kolektor panas merupakan bahan yang mempunyai 

kemampuan untuk menyerap kalor dengan baik.  Dalam alat Solar Portable Dryer ini 

logam yang digunakan sebagai kolektor panas adalah plat aluminium yang dicat warna 

hitam.  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 aluminium yaitu 

sebesar 237 W/mK, dan nilai emisivitas sebesar 0,77.  Nilai emisivitas merupakan 

kemampuan suatu bahan untuk dapat menyerap dan memancarkan kembali radiasi 

panas yang diterima (Bacto Laboratories, 2005).  Pengecatan aluminium dengan warna 

hitam sebagai plat pengumpul panas akan menghasilkan nilai emisivitas yang lebih 

tinggi, yaitu berkisar 0,95-0,97 (Caturwati et al., 2012).  Dengan adanya pengecatan 

hitam akan memperbesar radiasi matahari yang diserap oleh aluminium karena benda 

hitam memiliki sifat untuk menyerap semua energi radiasi yang terpancar kepadanya 

(Suryanto, 2012). 

 

1.2.5.2.Kaca sebagai Bahan Penutup Solar Portable Dryer 

Panas yang diserap oleh plat penyerap dari radiasi sinar matahari diteruskan oleh 

penutup yang transparan dan diubah menjadi panas.  Kaca dipilih sebagai penutup 

transparan dalam alat Solar Portable Dryer ini dikarenakan fungsinya sebagai 

pelindung bagian dalam kolektor panas matahari terhadap adanya kotoran dari luar yang 
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dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi bahan yang diuji.  Selain itu, kaca juga 

berfungsi untuk mencegah terjadinya radiasi panas dari dalam kolektor ke luar 

lingkungan, dan untuk meneruskan radiasi matahari yang diterima.  Manfaat lain dari 

penggunaan kaca adalah mengurangi pantulan radiasi yang diterima oleh plat penyerap 

panas sehingga menyebabkan panas yang terkumpul sulit keluar.Kaca transparan 

memiliki ketebalan ¼ inch danshading coefficient 0.95.Shading coefficientmerupakan 

koefisien ukuran total panas yang dapat menembus kaca. Semakin rendah  nilaishading 

coefficientmaka panas yang dapat menembus kaca akan semakin kecil, dimanashading 

coefficientdipengaruhi oleh warna kaca dan tingkat reflektifitasnya (Talarosha, 2005).  

Kaca yang digunakan dalam alat pengering menggunakan prinsip efek rumah kaca.  

Pengering akan menahan panas yang diterima dari radiasi cahaya matahari di dalam 

ruang pengering.  Pengering dengan prinsip rumah kaca cocok digunakan pada daerah 

dengan kelembaban udara tinggi dikarenakan semakin tinggi kelembaban udara maka 

nilai laju penguapan akan semakin sedikit sehingga pengeringan menjadi terhambat 

(Akola, 2009 dalam Yayienda et al., 2013). 

 

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 & 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 

terhadap panas dapat dijaga karena tekanan yang digunakan lebih rendah (Singh et al., 

2008).  

1.2.6.2.Asam Sitrat 
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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 (Iyengar & 

Evily, 1992).   

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian fandengan 

kecepatan yang berbeda dan jumlahtingkat trayterhadap proses pengeringan dan 

kualitas akhir temulawak yang dikeringkan dengan SolarPortable Dryer. 


