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4. PEMBAHASAN  

Simplisia kunyit merupakan salah satu produk olahan dari rimpang kunyit yang dibuat 

melalui proses pengeringan. Dalam penelitian ini, metode pengeringan yang digunakan 

adalah dengan menggunakan alat Solar Tunnel Dryer. Menurut European Microfinance 

Platform (2013) kelebihan menggunakan alat Solar Tunnel Dryer adalah tidak 

membutuhkan bahan bakar sehingga pengoperasiannya murah selain itu bahan pangan yang 

dikeringkan dengan menggunakan alat ini tidak terpapar langsung oleh debu sehingga 

kontaminasi dapat diminimalkan dibandingkan dengan menggunakan penjemuran langsung 

dibawah sinar matahari. Dalam proses pembuatan simplisia kunyit, kunyit yang akan 

dikeringkan diberi perlakuan perendaman asam sitrat 1% selama 35 menit terlebih dahulu 

kemudian dikeringkan dengan menggunakan Solar Tunnel Dryer. Suhu Solar Tunnel Dryer 

pada saat pengeringan adalah 70
0
C. 

 

Dalam pembuatan produk simplisia kunyit, kemasan yang digunakan adalah plastik jenis 

vakum yang tersusun dari 3 bahan dasar yaitu LDPE, PET, dan nylon yang akan dikemas 

dengan metode vakum dan non vakum. Bahan pangan kering cenderung mudah menyerap 

uap air sehingga bahan pangan kering harus dilindungi dari penyerapan oksigen dan air 

dengan cara menggunakan bahan pengemas yang mempunyai permeabilitas rendah 

(Purnomo  dan  Adiono  1987). Oleh sebab itu jenis plastik vakum ini dipilih untuk 

mengemas simplisia kunyit. Selain itu pengemasan dengan metode vakum merupakan 

metode yang baik karena udara dan uap air yang berada pada bahan pangan akan 

dikeluarkan sehingga dapat menghambat terjadinya kerusakan pangan (Syarief & Halid, 

1993). Karena alasan tersebut maka dilakukan penelitian mengenai pendugaan umur 

simpan simplisia kunyit yang dikemas dengan metode vakum dan non vakum.  
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4.1. Karakteristik kimia simplisia kunyit selama proses penyimpanan  

Selama proses penyimpanan, analisa kimia yang dilakukan adalah analisa kadar air, analisa 

aktivitas air dan analisa aktivitas antioksidan. Pada proses pembuatan simplisia kunyit, 

kunyit dikeringkan hingga kadar airnya kurang dari 7%. Menurut Winarno (1992), 

kestabilan optimum suatu bahan makanan akan tercapai ketika kadar air bahan pangan 

tersebut berkisar antara 3-7%. Kadar air suatu produk pangan akan mempengaruhi kualitas 

produk pangan tersebut dimana kadar air akan menentukan umur simpan suatu bahan 

pangan. Kandungan air yang tinggi akan mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan 

kimia maupun biologi (Winarno, 1992).  

 

Kadar air simplisia kunyit selama proses penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 

10, berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa adanya peningkatan kadar air selama 

proses penyimpanan pada tiap suhu 25°C, 35°, dan 45°C baik yang dikemas vakum 

maupun non vakum.  Peningkatan kadar air ini menunjukan adanya penurunan kualitas atau 

mutu dari produk simplisia kunyit tersebut. Pada simplisia kunyit yang dikemas dengan 

metode vakum, kadar air akhir simplisia kunyit setelah penyimpanan selama 8 minggu 

adalah 6,012% pada suhu 25
0
C, 5,908% pada suhu penyimpanan 35

0
C dan 5,883% pada 

suhu penyimpanan 45
0
C. Sedangkan, pada simplisia kunyit yang dikemas dengan metode 

non vakum kadar air akhirnya adalah 6,512% pada suhu penyimpanan 25
0
C, 6,388% pada 

suhu penyimpanan 35
0
C, dan 6,280% pada suhu penyimpanan 45

0
C. Simplisia kunyit yang 

dikemas dengan metode non vakum, kadar air akhirnya lebih tinggi dibandingkan dengan 

kemasan vakum, hal ini disebabkan karena prinsip pengemasan vakum adalah adanya 

pengeluaran gas dan uap air yang ada pada bahan pangan (Syarief & Halid,1993). Adanya 

peningkatan kadar air selama proses penyimpanan dapat disebabkan karena kelembaban 

lingkungan penyimpanan yang relatif tinggi yaitu 75% dan bahan pangan tersebut akan 

menyesuaikan lingkungan dengan cara menyerap sejumlah air. Apabila dilihat dari segi 

suhu penyimpanan, semakin tinggi suhu penyimpanan yang digunakan, kadar air produk 

tersebut semakin menurun. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi suhu maka laju dari 

penguapan air yang ada di bahan pangan akan semakin tinggi sehingga kadar air yang di 

bahan pangan tersebut menjadi rendah (Erickson,1982). 
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Ada tiga jenis air yang terdapat pada bahan pangan yaitu air bebas, air terikat lemah, dan air 

terikat kuat. Air yang terdapat dalam bentuk bebas akan memicu terjadinya proses 

kerusakan bahan pangan secara mikrobiologi maupun secara kimia (Sudarmadji, 2003). 

Jumlah air bebas yang berada pada bahan pangan yang dapat digunakan oleh 

mikroorganisme unuk tumbuh disebut dengan Aw. Oleh sebab itu aktivitas air perlu diukur 

untuk mengetahui kemungkinan adanya kontaminasi oleh mikroorganisme. Pada Tabel 1 

dan Tabel 4 dapat dilihat bahwa adanya peningkatan nilai Aw simplisia kunyit baik yang 

dikemas vakum maupun non vakum pada semua perlakuan suhu penyimpanan. Pada 

simplisia kunyit kemasan vakum dengan suhu penyimpanan 25
0
C nilai aktivitas airnya 

meningkat menjadi 0,401, pada suhu penyimpanan 35
0
C meningkat menjadi 0,450 dan 

pada suhu penyimpanan 45
0
C meningkat menjadi 0,490. Sedangkan pada simplisia kunyit 

kemasan non vakum, pada suhu penyimpanan 25
0
C aktivitas airnya meningkat menjadi 

0,434, pada suhu penyimpanan 35
0
C aktivitas airnya meningkat menjadi 0,475, dan pada 

suhu penyimpanan 45
0
C aktivitas airnya meningkat menjadi 0,548.  

 

Peningkatan nilai aktivitas air lebih tinggi pada simplisia kunyit yang dikemas secara non 

vakum, apabila dilihat dari segi suhu penyimpanan semakin tinggi suhu penyimpanan nilai 

aktivitas air nya semakin tinggi. Peningkatan aktivitas air ini disebabkan karena adanya 

interaksi kelembaban udara antara lingkungan penyimpanan dengan produk, uap air akan 

berpindah dari kelembaban yang tinggi yaitu lingkungan ke kelembaban yang lebih rendah 

yaitu produk, namun peningkatan nilai aktivitas air (Aw) selama proses penyimpanan baik 

yang dikemas vakum maupun non vakum tidak melebihi batas yang ditentukan yaitu 0,60-

0,70. Menurut Winarno (1992) masing-masing mikroorganisme mempunyai batasan Aw 

minimum agar mikroorganisme tersebut dapat tumbuh, nilai Aw minimum untuk bakteri 

tumbuh adalah 0,90 ; untuk pertumbuhan khamir nilai Aw 0,80-0,90 ; dan untuk 

pertumbuhan kapang nilai Aw nya 0,60-0,70.  

 

Salah satu parameter yang juga penting dalam penelitian ini adalah antioksidan. 

Antioksidan merupakan suatu senyawa atau molekul yang berfungsi untuk mencegah 

proses oksidasi akibat radikal bebas (Rahardjo & Hernani, 2005; Sibue, Posman, 2006) 
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Sumber antioksidan utama pada kunyit adalah kurkurkumin. Menurut Ahsan (1998), 

senyawa kurkumin dapat menyebabkan aktivitas antioksidan sistem biologis menjadi kuat 

sehingga hal ini dapat mencegah terjadinya suatu penyakit. Pada penelitian ini, pengujian 

antioksidan dilakukan dengan menggunakan DPPH (2,2-diphenyl-1-picryilhydrazyl). 

DPPH merupakan suatu senyawa radikal bebas berwarna ungu yang biasanya digunakan 

untuk pengujian kemampuan penangkapan radikal bebas. Metode DPPH ini sangat cocok 

untuk menuji antioksidan pada bahan pangan terutama tumbuh-tumbuhan karena metode 

ini relatif cepat, akurat, dan praktis (Richa,2009). Pengujian antioksidan dengan DPPH ini  

menggunakan panjang gelombang 515 nm dimana panjang gelombang tersebut merupakan 

panjang gelombang maksimum DPPH dapat diukur.  

 

Pada Tabel 13 dan Tabel 14 dapat dilihat bahwa kandungan antioksidan mula-mula pada 

simplisia kunyit adalah 80,690% namun terjadi penurunan nilai antioksidan selama proses 

penyimpanan baik pada simplisia kunyit yang dikemas secara vakum maupun non vakum. 

Pada simplisia kunyit kemasan vakum pada suhu penyimpanan 25
0
C antioksidannya 

menurun menjadi 73,322%, pada suhu penyimpanan 35
0
C antioksidannya menurun 

menjadi 65,220%, dan pada suhu penyimpanan 45
0
C antioksidannya menurun menjadi 

55,550. Sedangkan pada simplisia kunyit kemasan non vakum pada suhu penyimpanan 

25
0
C antioksidannya menurun menjadi 70,660%, pada suhu penyimpanan 35

0
C 

antioksidannya menurun menjadi 50,350%, dan pada suhu penyimpanan 45
0
C 

antioksidannya menurun menjadi 49,191%. Penurunan nilai antioksidan selama 8 minggu 

penyimpanan dikarenakan antioksidan mempunyai sifat yang sensitif terhadap panas 

(Suresh et al., 2007).  

 

Apabila dilihat dari segi kemasan, simplisia kunyit yang dikemas secara non vakum 

mempunyai antioksidan yang lebih rendah dibandingkan dengan kemasan vakum, hal ini 

disebabkan karena pada kemasan non vakum masih terdapat oksigen residual di dalam 

produk sedangkan apabila dikemas vakum oksigen yang ada akan dikeluarkan. Sehingga 

keberadaan oksigen mempengaruhi kandungan kurkumin yang ada pada simplisia kunyit 

tersebut. Menurut Ansari et al (2005), kurkumin akan mengalami proses degradasi pada 
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kondisi basa, asam, pengoksidasian, dan pencahayaan. Apabila dilihat dari segi suhu 

penyimpanan, semakin tinggi suhu penyimpanan yang digunakan kandung antioksidan 

pada simplisa kunyit tersebut semakin menurun. Hal ini disebabkan karena antioksidan 

sangat sensitif terhadap panas dan cahaya oleh sebab itu bahan pangan yang mengandung 

antioksidan harus dihindarkan dari faktor-faktor yang akan menyebabkan aktivitasnya 

menurun (Chan et al., 1997). 

 

4.2. Karakteristik fisik simplisia kunyit selama proses penyimpanan 

Analisa fisik yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisa warna. Warna merupakan 

faktor yang penting pada produk bahan pangan. Pada penelitian ini, pengujian intensitas 

warna dilakukan untuk melihat kestabilan warna simplisia kunyit kemasan vakum maupun 

non vakum selama penyimpanan. Analisa warna simplisia kunyit ini dilakukan dengan 

menggunakan chromameter. Pengukuran warna yang dihasilkan yaitu warna L* lightness 

menunjukkan tingkat kecerahan  (0 = hitam dan 100 = putih)  , a* (redness) menunjukkan 

warna merah atau hijau dan b* (yellowness) menunjukkan warna kuning untuk nilai positif 

dan biru untuk nilai negatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, secara 

keseluruhan tidak ada perubahan warna yang mencolok. Hal ini dapat disebabkan karena 

pada saat pembuatan simplisia kunyit, kunyit segar direndam terlebih dahulu dengan asam 

sitrat konsentrasi 1% selama 35 menit sehingga warna simplisia kunyit selama proses 

penyimpanan menjadi stabil. Menurut Kendall et al (2004), asam sitrat akan menurunkan 

pH jaringan produk sehingga dapat mengurangi terbentuknya enzymatic browning dan akan 

menginaktifkan enzim polyphenol oxidase yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan 

warna.  Alikonis (1979) juga menambahkan bahwa, asam sitrat mempunyai fungsi sebagai 

pencegah kristalisasi gula, pengawet, pengatur pH dan pencegah terjadinya kerusakan 

warna dan aroma.  

 

4.3. Karakteristik biologi simplisia kunyit selama proses penyimpanan 

Bahan-bahan yang banyak digunakan untuk jamu atau obat tradisional antara lain rimpang 

kunyit, rimpang temulawak, rimpang temu hitam, dan lain-lain. Semua bahan yang berasal 

dari tumbuhan tersebut mempunyai kandungan utama yaitu selulosa yang merupakan 
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sumber karbon untuk berbagai jenis mikroorganisme. Penyimpanan simplisia kunyit pada 

kondisi yang tidak terkontrol akan mengakibatkan hadirnya mikroorganisme terutama 

kapang dari kelompok Aspergillus (Rukmi, 2009). Kebanyakan kapang bersifat mesofilik 

yaitu kapang dapat tumbuh baik pada suhu kamar, suhu optimum untuk pertumbuhan 

kapang adalah 25-30
0
C namun beberapa kapang dapat tumbuh pada suhu 35-37

0
C atau 

lebih tinggi (Fardiaz,1992). Oleh sebab itu perlu dilakukan analisa kapang karena suhu 

penyimpanan simplisia kunyit dapat mendukung kapang untuk tumbuh.  

 

Media yang digunakan untuk analisa kapang ini adalah media PDA. Media PDA 

merupakan media yang memiliki sumber karbohidrat cukup yang terdiri dari 20% ekstrak 

kentang dan 2% glukosa sehingga media ini baik untuk pertumbuhan kapang namun kurang 

baik untuk pertumbuhan bakteri. Pada proses pembuatan media, juga ditambahkan 

kloramfenikol penambahan kloramfenikol ini bertujuan untuk menghambat pertumbuhan 

bakteri sehingga tidak mengganggu pertumbuhan kapang. Metode analisa kapang yang 

digunakan adalah metode direct plating. Menurut Samson et al (2004), teknik direct 

plating merupakan metode yang paling efektif untuk pemeriksaan kapang-kapang 

kontaminan pada suatu bahan pangan. Sampel diinkubasi pada suhu optimum pertumbuhan 

kapang yaitu 20-25
0
C selama 72 jam.  

 

Untuk mendeteksi keberadaan kapang dapat dilakukan dengan berbagai metode yaitu direct 

examination, direct platting, dan dilution plating. Teknik direct examination biasanya 

dilakukan pada bahan yang sudah ditumbuhi kapang, kapang akan langsung diisolasi dan 

diidentifikasi, teknik dilution plating merupakan teknik yang digunakan untuk pemeriksaan 

kapang secara kuantitatif, sedangkan teknik direct plating merupakan metode yang paling 

efektif untuk pemeriksaan kapang-kapang kontaminan pada suatu bahan pangan (Samson et 

al., 2004). Pada penelitian ini analisa keberadaan kapang dilakukan dengan metode direct 

platting.  
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Berdasarkan hasil analisa kapang yang dilakukan, presentase keberadaan kapang pada 

kemasan vakum lebih sedikit dibandingkan dengan kemasan non vakum. Hal ini 

disebabkan karena keberadaan oksigen yang ada pada kemasan tersebut sehingga kapang 

lebih cepat tumbuh. Menurut Handayani dan Sulistyo (2000), pertumbuhan kapang dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keberadaan oksigen, kelembaban, suhu, dan pH. 

Pada Tabel 17 dapat dilihat bahwa, presentase keberadaan kapang pada suhu 35
0
C lebih 

besar, hal ini disebabkan karena kapang dapat tumbuh pada suhu 0-35
0
C. Suhu optimum 

pertumbuhan kapang adalah 25-30
0
C namun kapang dapat hidup pada suhu yang bervariasi 

misalnya Aspergillus flavus tahan pada suhu 37
0
C (Handayani & Sulistyo, 2000). Namun 

pertumbuhan kapang pada simplisia kunyit tidak melebihi 50% namun dibawah 50% pun 

dapat dikatakan tidak aman, sehingga nilai aktivitas air perlu diturunkan lagi untuk 

mengurangi pertumbuhan kapang pada simplisia kunyit tersebut. Selain itu selama proses 

pengolahan pun perlu diperhatikan kebersihannya. Pertumbuhan kapang pada simplisia 

kunyit ini juga dapat disebabkan karena pengaruh RH yang tinggi yaitu 75%.  

 

4.4. Pendugaan Umur Simpan Simplisia Kunyit  

Umur simpan produk pangan merupakan selang waktu antara pada saat produksi hingga 

konsumsi dimana produk tersebut masih dalam kondisi yang aman (Arpah,2001). Umur 

simpan produk pangan dapat dilihat dari perubahan fisik, kimia, maupun mikrobiologisnya 

(Kilcast & Subramaniam, 2000). Berdasarkan penelitian umur simpan simplisia kunyit 

yang dilakukan dapat dihitung dari 2 parameter yaitu aktivitas air (Aw) dan kadar air. 

Apabila dilihat dari nilai kadar air umur simpan simplisia kunyit kemasan vakum yang 

disimpan pada suhu 25
0
C adalah 20,74 minggu, lalu yang disimpan pada suhu 35

0
C adalah 

20,39 minggu, dan yang disimpan pada suhu 45
0
Cadalah 20,09 minggu. Sedangkan untuk 

umur simpan simplisia kunyit yang dikemas secara non vakum pada suhu 25
0
C adalah 

14,04 minggu, pada suhu 35
0
C adalah 13,74 minggu, dan pada suhu 45

0
C adalah 12,87 

minggu.  

 

Apabila dilihat dari nilai aktivitas air (Aw), umur simpan simplisia kunyit kemasan vakum 

yang disimpan pada suhu 25
0
C adalah 33,04 minggu, lalu yang disimpan pada suhu 35

0
C 
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adalah 19,50 minggu, dan yang disimpan pada suhu 45
0
Cadalah 11,94 minggu. Sedangkan 

untuk umur simpan simplisia kunyit yang dikemas secara non vakum pada suhu 25
0
C 

adalah 21,85 minggu, pada suhu 35
0
C adalah 14,26 minggu, dan pada suhu 45

0
C adalah 

9,82 minggu.  

 

Setiap parameter juga dihitung energi aktivasinya. Energi aktivasi merupakan suatu energi 

panas yang dibutuhkan oleh suatu produk untuk memulai reaksi tertentu (Labuza,1979) 

Pada kadar air simplisia kunyit vakum dibutuhkan energi aktivasi sebesar 305,045 

sedangkan pada simplisia kunyit non vakum dibutuhkan energi aktivasi sebesar 818,63. 

Untuk aktivitas air simplisia kunyit vakum dibutuhkan energi aktivasi sebesar 9540,744 

sedangkan pada simplisia kunyit non vakum dibutuhkan energi aktivasi sebesar 7518,996. 

Berdasarkan hasil yang didapat, energi aktivasi untuk kadar air lebih rendah sehingga 

parameter kadar air lebih cepat mengalami kerusakan. Sehingga diambil titik batas 

minimum sampel dapat rusak dengan parameter kadar air dan dapat ditentukan umur 

simpannya. Untuk simplisia kunyit yang dikemas dengan metode vakum pada suhu 25
0
C 

adalah 20,74 minggu, lalu yang disimpan pada suhu 35
0
C adalah 20,39 minggu, dan yang 

disimpan pada suhu 45
0
Cadalah 20,09 minggu. Sedangkan umur simpan simplisia kunyit 

yang dikemas dengan metode non vakum memliki umur simpan 14,04 minggu pada suhu 

25
0
C, 13,74 minggu pada suhu 35

0
C, dan 12,87 minggu pada suhu 45

0
C. Nilai Q10 yang 

didapatkan pada simplisia kunyit kemasan vakum adalah 1,0016 untuk temperatur 25°C 

dan 35°C yang berarti kecepatan penurunan mutu pada produk sebesar 1,0017 kali dan nilai 

Q10 yang didapatkan pada simplisia kunyit kemasan non vakum adalah 0,9955 untuk 

temperatur 25°C dan 35°C yang berarti kecepatan penurunan mutu pada produk sebesar 

0,9955 kali.  
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