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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1      Apel 

Apel adalah buah yang dibudidayakan diberbagai iklim belahan dunia, dan 

saat ini tumbuh di berbagai negara dengan total produksi lebih dari 71 jutah ton. 

Dalam dunia ekonomi apel adalah buah keempat yang paling penting setelah jeruk, 

anggur, dan pisang. Apel juga dapat diolah misalnya menjadi jus, saus, cuka, dan 

sari buah apel. Sebagian besar apel dibudidayakan berasal dari spesies Malus 

sylvestris mill dalam keluarga rosaceae. Lebih dari 7500 varietas apel telah 

dideskripsikan diberbagai negara. Kini apel berkembang dibanyak daerah di dunia 

yang suhu udaranya lebih dingin dan juga digunakan banyak dikembangkan 

menjadi berbagai macam produk, beberarapa produk sudah berkembang dengan 

baik seperti sari apel, cuka apel, dodol apel, kripik apel.  

 Klasifikasi Tanaman Apel (Malus sylvestris mill) 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Rosales 

Famili  : Rosaceae 

Subfamili : Maloideae 

Bangsa  : Maleae 

Genus  : Malus 

Spesies : Malus sylvestris  

Sumber : Wijoyo (2008) 

Dari spesies Malus, terdpat bermacam-macam varietas yang memiliki ciri-

ciri atau kekhasan tersendiri. Beberapa varietas apel unggulan antara lain: Rome 

Beauty, Manalagi, Anna. Dalam 100 g buah apel mengandung energy 58,00 kal, 

protein 0,30 g, lemak 0,40 g, karbohidrat 14,90 , kalsium 6,00 mg, fosfor 10,00 mg, 
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serat 0,70 g, zat besi 1,30 g, vitamin A 24,00 RE, vitamin B1 0,04 mg, vitamin B2 

0,03 mg, vitamin C 5,00 mg dan niacin 0,10 mg (Emma,2003) 

2.1.1   Morfologi Tanaman Apel 

a. Akar : Tanaman apel memiliki akar tunggang yaitu akar bawah tegak luru ke   

dalam tanah. berfungi untuk menyokong tanaman, meyerap unsur hara tanah, 

akar tanaman apel berbentuk serabut dan sangat kuat dalam menyokong 

tanaman. Penyerapan unsur hara juga sangat  luas. Akar tanaman apel memiliki 

ukuran yang tidak terlalu besar jangkauan juga tidak terlalu dalam masuk ke 

dalam tanah. 

Gambar 1. Bentuk perakaran apel 

b. Batang :Tanaman apel memiliki batang berkayu keras dan kuat. Tanaman ini 

memiliki kulit yang tebal, berwarna mudah, kecoklatan hingga kuning dan  

Gambar 2. Batang pohon apel 
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keabu-abuan. Batang tanaman apel banyak percabangan dan memiliki bentuk yang 

berkelok-kelok dan lentur. 

c. Daun : Tanaman apel memiliki bentuk loong dan oval, memiliki ujung yang 

runcing. Dan memiliki dauan tumpul dan tepi daunnya bergerigi. Daun tanaman 

apel tidak terlalu lebat, daun tanaman apel agak keras dan tebal dan berwarna hijau 

karena banyaknya klorofil yang terkandung di dalamnya. 

Gambar 3. Berbagai bentuk daun apel 

d. Bunga : Tanaman apel memiliki bungan bertangkai pendek, menghadap ketas, 

berdandan dan pada tiap tandan bunga memiliki 6-7 bunga. Bunga pada tanaman 

ini tumbuh di ketiak daun, mahkota bungan berwarna putih dan kemarahan.  

Gambar 4. Bunga apel 

2.1.2     Macam – macam apel 

Jenis apel dari Malang antara lain apel manalagi, Rome Beauty dan apel 

Anna. Apel Malang banyak mengandung vitamin, contohnya seperti vitamin A, B, 
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dan C serta mineral seperti kalsium, fosfor, zat besi, klor, magnesium, natrium, 

potasium dan silikon. Buah apel manalagi merupakan salah satu jenis apel yang 

banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia, karena rasanya yang manis, enak, 

mudah didapat dan harganya cukup terjangkau. 

  a. Apel Rome Beauty 

Apel Rome Beauty sudah begitu memasyarakat di Indonesia.Apel ini 

disebut juga apel hijau atau apel australia. Buahnya berwarna hijau dengan 

semburat warna merah. Warna merah ini hanya terdapat pada bagian yang terkena 

sinar matahari saja, sedangkan bagian yang lain tetap berwarna hijau. Kulitnya 

berpori kasar dan agak tebal. Ukuran buahnya dapat mencapai 300 g. Bentuk buah 

bulat hingga jorong. Sebuah pohon dalam setiap musimnya mampu berbuah 

sebanyak 15 kg. Pohonnya tidak terlalu besar hanya 2-4 meter seperti perdu 

(Yuniarti, 1996).  

    Gambar 5. Apel Rome Beauty 

b.  Apel Manalagi 

Buah apel manalagi berbentuk bulat dengan ujung dan pangkal berlekuk 

dangkal, dengan diameter 4-7 cm dan berat 75-160 g/buah. Buah apel manalagi 

berwarna hijau muda kekuningan dengan aroma yang harum segar. Daging 

buahnya berwarna putih, sedikit air dan teksturnya agak liat. Bnetuk bijinya bulat  
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 bulat pendek dan berwarna cokelat tua. Produksi buah rata-rata tiap pohonnya 

sekitar 75 kg per musim. Salah satu manfaat dari buah apel manalagi adalah 

mampu menghambat bakteri. Buah apel mengandung beberapa zat yang diketahui 

mempunyai kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri yaitu polifenol, 

flavonoid, saponin, pektin, dan yodium ( Sufrida, 2004) 

       Gambar 6. Apel Manalagi 

c. Apel Anna (Malus sylvestris mill) 

 Apel Anna (Malus sylvestris mill) merupakan salah satu jenis buah apel 

yang sampai saat ini menjadi primadona di Kota Batu. Jika matang bewarna merah 

rata, menjadikan buah ini sering dikatakan mirip dengan apel import. Jika baru 

dipetik. Apel ini juga dikenal sebagai apel jonathan. Bentuk dan warnanya mirip 

apel impor. Oleh karena itu pedagang sering memperlakukakannya sebagai apel 

Gambar 7. Apel Anna 
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impor yang memiliki harga yang tinggi. Apel ini lonjong seperti trapesium terbalik 

dengan pangkal berlekuk dalam dan ujung berlekuk dangkal. Kulitnya sangat tipis 

sehingga tidak bisa disimpan terlalu lama. Warna kulitnya merah tua sangat 

menarik. Daging buah yang baru dipetik rasanya asam dan aromanya kurang tajam. 

Namun, setelah buahnya diperam selama 3-4 hari, rasanya menjadi manis dan 

aromanya menjadi tajam. Daging buah yang berwarna kuning ini mengandung 

banyak air. Pada umur tujuh tahun apel ini mampu menghasilkan buah antara 15-

20 kg per pohon per tahun. (Sufrida, 2004) 

2.1.3     Kandungan kimia buah Apel 

 Di Indonesia apel diperkenalkan oleh orang Belanda dan dikembangkan 

oleh orang Indonesia. Sayangnya daerah di Indonesia yang cocok ditanami apel 

masih sangat terbatas. Daerah Batu, Malang, merupakan sentra apel di Indonesia, 

karena tanaman ini banak diusahakan sebagai suatu usaha tani. Oleh penduduk di 

Malang tanaman ini ditanam di pekarangan maupun di kebun (Untung, 1996) 

Tabel 1. Komposisi Buah Apel Varietas Manalagi,Rome Beauty dan Anna 

 Sumber : Soelarso (1996) dan Ashurst (1995) 

2.2 Tepung 

Tepung adalah partikel padat yang berbentuk butiran halus atau sangat 

halus tergantung pemakaiannya. Biasanya digunakan untuk keperluan penelitian, 

rumah tangga, dan bahan baku industri. Tepung bisa berasal dari bahan nabati 

misalnya tepung terigu dari gandum, tapioka dari singkong, maizena dari jagung 

Komponen Manalagi   Rome buauty    Anna 

Total gula (%) 8,29 9,79 11,50 

Total asam (%) 0,32 0,35 0,39 

pH 4,62 3,65 3,46 

Vitamin C (mg/100g) 7,43 11,42 8,18 

Antioksidan (%) 6,53 10,9 5,5 
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atau hewani misalnya tepung tulang dan tepung ikan. Terigu adalah tepung atau 

bubuk halus yang berasal dari biji gandum, dan digunakan sebagai bahan dasar 

pembuat kue, mie, roti, dan pasta. Kata terigu dalam bahasa Indonesia diserap dari 

bahasa Portugis trigo yang berarti gandum. Tepung terigu roti mengandung protein 

dalam bentuk gluten, yang berperan dalam menentukan kekenyalan makanan yang 

terbuat dari bahan terigu (Wijayanti, 2007). 

2.2.1 Tepung Apel 

Tepung apel  dibuat dari ekstrak apel yang diolah sedemikian rupa sehingga 

menjadikan sebuh bubuk tepung. Untuk kegunaannya, tepung apel ini memiliki 

beragam kegnaan serta ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Ini sangat 

berguna bagi snda yang ingin mencoba untuk inovasi baru dalam membuat sebuah 

makanan dari tepung ini. Karena ekstrak buah apel ini yang bisa mewakili aroma 

dari buah apel, yang tentunya memudahkan dalam olahan makanan yang ingin 

diberi aroma buah apel. Tepung apel ini bisa digunakan untuk membuat aneka 

makanan. Makanan-makanan yang beraroma apel tentunya. Misalkan seperti  pie 

apel, kue apel, kue-kue atau jenis olahan makanan lainnya. Dengan menggunakan 

tepung apel ini juga akan menambah asupan gizi atau nutrisi. Karena  tentunya 

bahan dari tepung ini yaitu apel  memiliki berbagai jenis kandungan nutrisi dan 

vitamin sehingga sehat untuk konsumen yang mengkonsumsi tepung. 

2.3    Radikal Bebas 

 Radikal bebas adalah atom atau molekul yang mengandung satu atau lebih 

electron yang tidak berpasangan pada orbital terluarnya dan besifat reaktif. Suatu 

atom atau molekul akan tetap stabil bila elektronnya berpasangan, untuk mencapai 

kondisi stabil tersebut. Radikal bebas dapat menyerang bagian tubuh seperti 
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sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada sel tersebut dan berimbas pada 

kinerja sel, jaringan dan akhirnya pada proses metabolism tubuh. Radikal bebas 

dapat berasal dari tubuh mahkluk hidup itu sendiri sebagai akibat aktivitas tubuh 

seperti aktivitas autooksidasi, oksidasi enzimatik, organel subseluler, aktivitas ion 

logam transisi dan berbagai enzim lainnya (Fessesnden, 1986).  

Secara umum sumber radikal bebas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

endogen dan eksogen. Radikal bebas endogen dapat terbentuk melalui autooksidasi, 

oksidasi enzimatik, fagositosis dalam respirasi, transfor electron di mitokondria dan 

oksidasi ion-ion logam transisi. Sedangkan radikal bebas eksogen berasal dari luar 

system tubuh, misalnya sinar UV. Di samping itu, radikal bebas eksogen dapat 

berasal dari aktivitas lingkungan. Menurut Supari (1996),  aktivitas lingkungan 

yang dapat memunculkan radikal bebas antara lain radiasi, polusi, asap rokok, 

makanan, minuman, ozon dan pestisida. Terbentuknya senyawa radikal, baik 

radikal bebas endogenmaupun eksogen terjadi melalui sederetan reaksi. Mula-mula 

terjadi pembentukan awal radikal bebas (inisiasi), lalu perambatan atau 

terbentuknya radikal baru (propagsi) dan tahap terakhir yaitu pemusnahan atau 

pengubahan senyawa radikal menjadi non radikal (terminasi). Radikal bebas yang 

beredar dalam tubuh berusaha untuk mencarimencuri electron yang ada pada 

molekul lain seperti DNA dan sel. Pencurian ini jika berhasil akan merusak sel dan 

DNA tersebut. Dapat dibayangkan jika radikal bebas banyak beredar maka akan 

banyak sel tersebut menjadi tidak stabil yang berpotensi mempercepat proses 

penuaan dan kanker (Rohmatussolihat, 2009). 

 Radikal bebas dalam tubuh pada dasarnya berperan dalam pemeliharaan 

kesehatan karena sifatnya yang reaktif untuk mengikat atau bereaksi dengan 
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molekul asing yang masuk ke dalam tubuh. Ketidakseimbangan antara radikal 

bebas dengan antioksidan dalam tubuh menyebabkan terganggunya system 

metabolism, hal ini diakibatkan karena sifat radikal bebas yang dapat menyerang 

lipid, DNA (deoxyribo nucleic acid), dan protein komponen sel dan jarinagan 

(Darmawan &Artanti, 2006) 

2.4  Antioksidan 

 Antioksidan adalah senyawa kimia yang dapat menyumbangkan satu atau 

lebih elektron kepada radikal bebas, sehingga radikal bebas tersebut dapat diredam. 

Antioksidan didefinisikan sebagai senyawa yang dapat menunda, memperlambat, 

dan mencegah proses oksidasi lipid. Dalam arti khusus, antioksidan adalah zat yang 

dapat menunda atau mencegah terbentuknya reaksi radikal bebas (peroksida)  

dalam oksidasi lipid (Dalimartha dan Soedibyo, 1999).  

Beberapa senyawa metabolit sekunder pada tanaman memiliki aktivitas 

antioksidan yang berfungsi menangkap radikal bebas sehingga mampu 

menghambat arteroskeloris,hipertensi, proses oksidasi pada LDL, dan beberapa 

penyakit kanker tertentu. Beberapa senyawa metabolit sekunder tersebut  

diantaranya golongan alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, steroid atau triterpenoid. 

Senyawa antioksidan memiliki beberapa mekanisme kerja antara lain penambahan 

elektron  (oksidasi), reduksi dan chelating (Barbusinski, 2009). Chelating logam 

oleh senyawa tertentu dapat menurunkan efek pro-oksidan suatu senyawa dengan 

mengurangi potensial redoks dan menstabilkan bentuk teroksidasi dari logam. 

Kemampuan  antioksidan umumnya diukur berdasarkan nilai IC50, dimana IC50 

ini menggambarkan besarnya konsentrasi suatu senyawa yang mampu menghambat 

radikal bebas sebanyak 50%. Jika nilai IC50 semakin kecil maka kemampuan 
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antioksidan semakin besar (Seneviratnhe, 2006). Penggolongan tingkat aktivitas 

antioksidan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.  PenggolonganTingkat aktivitas Antioksidan 

 Sumber : Kumalaningsih, 2006 

a. Antioksidan Primer 

Antioksidan primer merupakan antioksidan yang bekerja dengan cara 

mencegah terbentuknya radikal bebas yang baru dan mengubah radikal bebas 

menjadi molekul yang tidak merugikan. Contohnya adalah BUtil Hidroksi Toluen 

(BHT), Tersier Butyl Hidro Quinon (TBHQ), propil galat, tokoferol alami maupun 

sintetik dan alkali galat. 

b. Antioksidan sekunder 

Antioksidan sekunder adalah suatu senyawa yang dapat mencegah kerja 

prooksidan yaitu factor-faktor yang mempercepat terjadnya reaksi oksidasi 

terutama logam-logam seperti: Fe, Cu, Pb, dan Mn. Antioksidan sekunder berfungsi 

menangkap radikal bebas serta mencegah terjadinya reaksi berantai sehingga tidak 

terjadi kerusakan yang lebih. Contohnya adalah vitamin E, vitamin C, dan 

betakaroten yang dapat diperoleh dari bah-buahan. 

c. Antioksidan tersier 

Antioksidan tersier merupakan senyawa yang memperbaki sel-sel dan jaringan 

yang rusak karena serangan radikal bebas. Biasanya yang termasuk kelompok ini 

adalah jenis enzim misalnya meitionin sulfoksidan reduktase yang dapat 

memperbaiki DNA dalam inti sel (Kumalaningsih, 2006). 

No Nilai IC50 (ug/mL) Tingkat aktivitas antioksidan 

1 151 – 200 Lemah 

2 100 – 150 Sedang 

3 50 - 100  Kuat 

4 <50 Sangat Kuat 
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2.5 Serat 

Serat adalah bagian dari pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh bahan-

bahan kimia yang digunakan untuk menentukan kadar serat kasar, yaitu asarn sulfat 

(H2S04 1,25 %) dan natriurn hidroksida (NaOH 1,25 %), sedangkan serat pangan 

adalah bagian dari bahan pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh enzim-enzim 

pencernaan. Oleh karena itu, kadar serat kasar nilainya lebih rendah dibandingkan 

dengan kadar serat pangan, karena asarn sulfat dan natriurn hidroksida mernpunyai 

kernampuan yang lebih besar untuk menghidrolisis komponen-komponen pangan 

dibandingkan dengan enzim-enzim pencernaan (Muchtadi, 2001).  

Serat kasar merupakan sisa bahan makanan yang telah mengalami proses 

pemanasan dengan asam keras dan basa keras selama 30 menit berturut-turut dalam 

prosedur yang dilakukan di laboratorium. Dengan proses seperti ini dapat merusak 

beberapa macam serat yang tidak dapat dicerna oleh manusia, dan tidak dapat 

diketahui komposisi kimia tiap-tiap bahan yang membentuk dinding sel. Serat 

banyak membawa manfaat kepada tubuh. Di antaranya seperti mencegah 

konstipasi, kanker, memperkecil risiko sakit pada usus besar, membantu 

menurunkan kadar kolesterol, membantu mengontrol kadar gula dalam darah, 

mencegah wasir, membantu menurunkan berat badan dan masih banyak lagi. Serat 

yang merupakan zat non gizi terbagi dari dua jenis, yaitu serat pangan (dietary fiber) 

dan serat kasar (crude fiber). Serat pangan adalah serat yang tetap ada dalam usus 

besar setelah proses pencernaan. Secara umum serat pangan (dietary fiber) 

didefinisikan sebagai kelornpok polisakarida dan polimer-polimer lain yang tidak 

dapat dicerna oleh system gastrointestinal bagian atas tubuh rnanusia (Muchtadi, 

2001). 



15 
 

Pada analisis penentuan serat kasar diperhitungkan banyaknya zat-zat yang 

tidak larut dalam asam encer atau basa encer dengan kondisi tertentu. Penentuan 

dengan metode  ini dibagi menjadi 3 tahapan besar yaitu deffeating, digestion, dan 

penyaringan. Menurut Sudarmadji, dkk. (1989), langkah- langkah dalam analisis 

adalah sebagai berikut: 

Deffating, yaitu menghilangkan lemak yang terkandung dalam sample 

menggunakan pelarut lemak. Digestion, terdiri dari dua tahapan yaitu pelarutan 

dengan asam dan pelarutan dengan basa. Kedua macam proses digesti ini 

dilakukan dalam keadaan tertutup pada suhu terkontrol (mendidih) dan sedapat 

mungkin dihilangkan dari pengaruh luar. Penyaringan, harus segera dilakukan 

setelah digestion selesai karena penundaan penyaringan dapat mengakibatkan 

lebih rendahnya hasil analisis karena terjadi perusakan serat lebih lanjut oleh bahan 

kimia yang dipakai. Untuk bahan yang mengandung banyak protein sering 

mengalami kesulitan dalam penyaringan, maka sebaiknya dilakukan digesti 

pendahuluan dengan menggunakan enzim. 

2.6  Vitamin C  

Vitamin C adalah vitamin yang paling tidak stabil dari semua vitamin dan 

mudah rusak selama proses penyimpanan. Laju kerusakan meningkat karena kerja 

logam, terutama tembaga dan besi serta dipengaruhi pula oleh kerja enzim. 

Pendedahan oksigen dan pendedahan terhadap cahaya semuanya merusak 

kandungan vitamin C pada makanan. Enzim yang mengandung tembaga atau besi 

dalam gugus prostetiknya merupakan katalis yang efisien untuk penguraian asam 

askorbat. Enzim paling penting dalam golongan ini adalah asam askorbat oksidase, 

fenolase, sitokrom oksidase dan peroksidase. Hanya asam askorbat oksidase yang 
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terlihat reaksi langsung antara enzim, substrat dan oksigen molekul. Enzim lain 

mengoksidase vitamin secara tidak langsung. Kuinon bereaksi langsung dengan 

asam askorbat, sitokrom oksidase mengoksidasi sitokrom menjadi bentuk 

teroksidasinya dan senyawa ini bereaksi dengan asam L-askorbat. Peroksidase 

bergabung dengan senyawa fenol menggunakan hydrogen peroksida untuk 

melakukan oksidasi, enzim ini tidak bekerja dalam buah karena adanya pemisahan 

enzim dan substrat secara fisik (Anna,1974). 

Analisis Vitamin C juga dilakukan dengan metode titrasi 2,6 D 

(Dichloroindophenol) yang dimulai pada tahun 1964 dan berakhir pada tahun 1966. 

Pada titrasi ini, persiapan sampel ditambahkan asam oksalat atau asam metafosfat, 

sehingga mencegah logam katalis lain mengoksidasi vitamin C (Helrich, 1990). 

Metode spektrofotometri dan titrasi 2,6 D (Dichloroindophenol) jarang dilakukan 

karena memerlukan biaya yang mahal, titrasi lain yang dapat dilakukan adalah 

titrasi Iodium. Metode ini paling banyak digunakan, karena murah, dan tidak 

memerlukan peralatan laboratorium yang canggih. Titrasi ini memakai Iodium 

sebagai oksidator yang mengoksidasi vitamin C dan memakai amilum sebagai 

indikatornya. Kekurangan dari metode ini yaitu ketidakakuratan nilai yang 

diperoleh karena vitamin C dapat dipengaruhi oleh zat lain (Wijanarko, 2002). 

Titrasi Iodium adalah salah satu metode analisis yang dapat digunakan dalam 

menghitung kadar Vitamin C. Dimana suatu larutan vitamin C (asam askorbat) 

sebagai reduktor dioksidasi oleh Iodium, sesudah vitamin C dalam sampel habis 

teroksidasi, kelebihan Iodium akan segera terdeteksi oleh kelebihan amilum yang 

dalam suasana basa 
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2.7 Gula Total 

Gula total merupakan campuran gula reduksi dan non reduksi yang 

merupakan hasil hidrolisa pati. Semua monosakarida dan disakarida kecuali 

sukrosa berperan sebagai agensia pereduksi dan karenanya dikenal sebagai gula 

reduksi.Total gula merupakan jumlah dari gula pereduksi dan non pereduksi 

(Apriyantono dkk, 1989). Contoh gula pereduksi adalah glukosa, fruktosa dan 

laktosa, sedangkan gula non pereduksi misalnya adalah sukrosa. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa ada tidaknya sifat pereduksi dari suatu molekul gula ditentukan 

oleh ada tidaknya gugus hidroksil (OH) bebas yang reaktif. Gula pereduksi adalah 

gula-gula yang mengandung gugus aldehid (-CHO) atau gugus keton (-CO) 

(Winarno, 2000). 

Metode pengujian total gula adalah metode fenol dengan menggunakan 

spektrofotometer. Prinsipnya gula sederhana, oligosakarida, polisakarida dan 

turunannya dapat bereaksi dengan fenol dalam H2SO4 pekat menghasilkan warna 

orange-kekuningan yang stabil. Menurut Apriyantono (1989), cara kerja yang 

dilakukan pertama kali yaitu membuat kurva standar. Membuat larutan gula standar 

dengan konsentrasi 0, 10, 20, 30, 40 dan 60 mg/100 ml. Menambahkan 1 ml larutan 

fenol 5% dan dikocok. Menambahkan dengan cepat 5 ml larutan H2SO4 pekat 

dengan cara menuangkan secara tegak lurus ke permukaan larutan, kemudian 

dibiarkan selama 10 menit, lalu dikocok dan ditempatkan dalam penangas air 

selama 15 menit. Mengukur absorbansnya pada spektrofotometer (630 nm) dan 

membuat kurva standar yang menunjukkan hubungan antara konsentrasi glukosa. 

2.8 Pengeringan 

Bahasa ilmiah pengeringan adalah penghidratan, yang berarti menghilangkan 

air dari suatu bahan. Proses pengeringan atau penghidratan berlaku apabila bahan 
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yang dikeringkan kehilangan sebahagian atau keseluruhan air yang dikandungnya. 

Proses utama yang terjadi pada proses pengeringan adalah penguapan. Penguapan 

terjadi apabila air yang dikandung oleh suatu bahan teruap, yaitu apabila panas 

diberikan kepada bahan tersebut. Panas ini dapat diberikan melalui berbagai 

sumber, seperti kayu api, minyak dan gas, arang baru ataupun tenaga surya. 

Pengeringan juga dapat berlangsung dengan cara lain yaitu dengan memecahkan 

ikatan molekul-molekul air yang terdapat di dalam bahan. Apabila ikatan molekul-

molekul air yang terdiri dari unsur dasar oksigen dan hidrogen dipecahkan, maka 

molekul tersebut akan keluar dari bahan. Akibatnya bahan tersebut akan kehilangan 

air yang dikandungnya. Cara ini juga disebut pengeringan atau penghidratan. Untuk 

memecahkan ikatan oksigen dan hidrogen ini, biasanya digunakan gelombang 

mikro. Gelombang mikro merambat dengan frekuensi yang tinggi. Apabila 

gelombang mikro disesuaikan setara dengan getaran molekul-molekul air maka 

akan terjadi resonansi yaitu ikatan molekul-molekul oksigen dan hidrogen 

digetarkan dengan kuat pada frekuensi gelombang mikro yang diberikan sehingga 

ikatannya pecah.  

Dalam sektor pertanian sistem pengeringan yang umum digunakan adalah 

tenaga surya. Pada sistem tenaga surya ini, bahan diexpose ke sinar surya secara 

langsung maupun tidak langsung. Uap air yang terjadi dipindahkan dari tempat 

pengeringan melalui aliran udara. Proses aliran udara ini terjadi karena terdapat 

perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan udara ini dapat terjadi secara konveksi bebas 

maupun konveksi paksa. Konveksi bebas terjadi tanpa bantuan luar, yaitu 

pengaliran udara hanya bergantung pada perbedaan tekanan yang disebabkan oleh 

perbedaan densitas udara, sedangkan pada konveksi secara paksa digunakan kipas 
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untuk memaksa gerakan udara. Dalam proses pengeringan biasanya disertai dengan 

penguapan air yang terdapat di dalam bahan, sehingga panas laten akan diperlukan. 

Dengan demikian terdapat dua proses penting dalam proses pengeringan yaitu 

proses pindah panas yang mengakibatkan penguapan air serta proses pindah massa 

yang menyebabkan pergerakan air maupun uap air melalui bahan terjadi secara 

difusi karena perbedaan tekanan antara bagian dalam bahan dan permukaan bahan. 

Perpindahan energi di dalam bahan berlangsung secara konduksi sedangkan 

perpindahan energi di permukaan bahan terjadi secara konveksi. Selain mencegah 

kebusukan bahan makanan, pengeringan juga berfungsi untuk memperkecil volume 

bahan, mengefisienkan penyimpanan, pengemasan dan distribusi bahan. 

2.8.1   Microwave (oven) 

Microwave adalah sebuah gelombang elektromagnetik dengan panjang 

gelombang antara 1 milimeter sampai  1 meter dan berfrekuensi antara 300 

megahertz sampai 300 gigahertz. Gelombang mikro adalah gelombang 

elektromagnetik dengan panjang gelombang mulai dari sepanjang satu meter 

sebagai pendek sebagai satu milimeter, atau ekuivalen, dengan frekuensi antara 300 

MHz (0,3 GHz) dan 300 GHz. Definisi yang luas ini mencakup baik UHF dan EHF 

(gelombang milimeter ), dan berbagai sumber menggunakan batas-batas yang 

berbeda. Dalam semua kasus, termasuk microwave band SHF seluruh  sampai 30 

GHz, atau 10 sampai 1 cm) minimal, dengan teknik RF sering menempatkan batas 

bawah pada 1 GHz (30 cm), dan bagian atas sekitar100GHz(3mm). 

Oven microwave terdiri dari tabung magnetron, yang mengubah listrik 

menjadi gelombang mikro frekuensi tinggi. Microwave adalah bentuk energi 

elektromagnetik, seperti gelombang cahaya atau gelombang radio, dan menempati 

bagian dari spektrum elektromagnetik. Microwave menyebabkan molekul makanan 
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bergetar cepat, menciptakan gesekan yang menghasilkan panas yang kemudian 

memasak makanan. Dengan kata lain, makanan yang dimasak dalam microwave, 

microwave cukup menyerap energi mereka dan berubah menjadi energi panas, yang 

memasak makanan. Microwave tidak berwarna, tidak berbau, berasa, dan ini tidak 

radioaktif. Oven mikro gelombang bekerja dengan memancarkan radiasi 

gelombang mikro, biasanya pada frekuensi 2.450 MHz (dengan panjang gelombang 

12,24 cm), melalui makanan. Molekul air, lemak, dan gula dalam makanan akan 

menyerap energi dari gelombang mikro tersebut dalam sebuah proses yang disebut 

pemanasan dielektrik. Kebanyakan molekul adalah dipol listrik, yang berarti 

mereka memiliki sebuah muatan positif pada satu sisi dan sebuah muatan negatif di 

sisi lainnya, dan oleh karena itu mereka akan berputar pada saat mereka mencoba 

mensejajarkan diri mereka dengan medan listrik yang berubah-ubah yang diinduksi 

oleh pancaran gelombang mikro. Gerakan molekuler inilah yang menciptakan 

panas. Microwave oven menggunakan berbagai kombinasi sirkuit listrik dan 

peralatan mekanik untuk menghasilkan dan mengendalikan output dari energi 

gelombang mikro untuk pemanasan dan memasak. Secara umum sistem dari oven 

microwave dapat dibagi menjadi dua bagian fundamental, bagian kontrol dan 

bagian tegangan tinggi. Bagian kontrol terdiri dari timer (elektronik atau 

elektromekanik), sebuah sistem untuk mengontrol atau mengatur output daya, dan 

berbagai interlock dan perangkat perlindungan. Komponen di bagian tegangan 

tinggi berfungsi untuk meningkatkan tegangan rumah untuk tegangan tinggi. 

Tegangan tinggi kemudian diubah energi gelombang mikro. Kelebihan microwave 

adalah dapat menghindari adanya crust dan browning sehingga produk pangan 

berkesan segar. Hal ini berlawanan dengan proses baking. Proses baking adalah 
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proses dimana crust dan browning sangat dibutuhkan. Dengan demikian, hal 

tersebut merupakan masalah besar. Oleh karena itu dibutuhkan gabungan teknik 

pemanasan, yaitu frekuensi microwave dan ditambah suplai udara panas sesuai 

suhu baking. Kombinasi 2 teknik tersebut mampu menghemat 66% waktu total. 

Selain itu juga dapat memperpanjang daya simpan produk bakery karena suhu akhir 

proses lebih rendah.  

2.8.2  Cabinet Dryer 

Cabinet Dryer adalah pengering buatan yang relatif sederhana namun 

penggunaanya cukup luas untuk pengeringan bahan pangan. Dalam alat yang 

menyerupai lemari ini bahan diletakan pada nampan (loyang) dan selanjutnya 

disusun pada rak-rak yang tersedia. Udara kering dihembuskan melalui bahan dan 

membawa air keluar. Prinsip kerja yaitu bahan diletakkan di tray untuk memperluas 

permukaan, kemudian panas disirkulasikan ke seluruh bagian menggunakan 

fan/blower dan udara basah dikeluarkan melalui ventilasi. Panas berjalan 

mengunaan proinsip konduksi dan radiasi. 

     Bagian-bagian alat cabinet dryer: 

1. Blower      : Merupakan alat untuk meratakan panas, berupa kipas yang dapat  

meratakan panas didalam cabinet dryer. 

2. Pemanas   : Merupakan bagian yang dapat memberi panas kedalam cabinet 

dryer,  berupa dua baris api yang bersumber dari gas diluar alat. 

3. Fentilasi   : Merupakaan lubang untuk mengeluarkan uap air, berada diatas 

cabinet  dryer berupa pipa dengan menghadap keatas. 

4. Control suhu : berfungsi untuk mengontrol suhu, berupa putaran dengan 

skala suhu yang telah ditentukan dan terdapat display untuk melihat besar 

suhu  yang ada didalam cabinet dryer. 
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2.8.3 Refrigerator (freezer) 

Freezer merupakan suatu alat pembeku untuk mengawetkan bahan makanan, 

selain itu pembekuan berfungsi mengurangi sejumlah kadar air dalam bahan. 

Selama proses pembekuan kadar air dalam bahan akan menguap dan dirubah dalam 

bentuk es diluar bahan, cara ini termasuk kedalam metode pengeringan suatu bahan. 

Penggunaan suhu rendah sangat baik untuk beberapa bahan yang rentan terhadap 

suhu panas, seprti buah dan sayur. Pengeringan beku (freeze drying) adalah salah 

satu metode pengeringan yang mempunyai keunggulan dalam mempertahankan 

mutu hasil pengeringan, khususnya untuk produk-produk yang sensitif terhadap 

panas. Keunggulan pengeringan beku, dibandingkan metode lainnya adalah dapat 

mempertahankan stabilitas produk (menghindari perubahan aroma, warna, dan 

unsur organoleptik lain), dapat mempertahankan stabilitas struktur, dapat 

meningkatkan daya rehidrasi (Muchtadi, 2008) 

 




