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NURDIANIS KHORISNA YUNIAR. 145100100111019. Pengaruh Suhu 

Pengeringan Dan Lama Waktu Pengeringan terhadap Senyawa Fenolik dan 

Aktivitas Antioksidan Bubuk Bawang Hitam (Allium sativum L.). SKRIPSI. 

Pembimbing: 1. Dr. Ir. Tri Dewanti Widyaningsih, M.Kes.  

                      2. Novita Wijayanti, STP., MP 

 

RINGKASAN 

Bawang hitam merupakan bawang putih segar yang telah difermentasi pada 

periode waktu tertentu, pada suhu tinggi yang terkontrol (60-90oC) serta dibawah 

kelembapan yang terkontrol juga (80-90%). Pemanfaatan bawang hitam salah 

satunya dapat dijadikan produk bubuk bawang hitam. Bubuk bawang hitam 

memudahkan konsumen dalam penggunaannya dan memiliki umur simpan yang 

lebih lama. Bubuk bawang hitam yang memiliki nilai jual lebih yaitu sebaiknya 

memiliki kandungan senyawa fenolik dan aktivitas antioksidan yang tinggi. 

Ketersediaan senyawa fenolik dan aktivitas antioksidan yang tinggi salah satunya 

dipengaruhi oleh pengeringan suhu dan lama waktu pengeringan. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh suhu dan lama waktu pengeringan terhadap 

senyawa fenolik dan aktivitas antioksidan dalam serbuk bawang hitam. 

Rancangan percobaan yang digunakan yaitu Rancangan Acak Kelompok 

Faktorial (RAKF) dengan 2 faktor yaitu suhu pengeringan dan lama waktu 

pengeringan serta dengan 3 kali ulangan. Suhu pengeringan yang digunakan, yaitu 

70oC, 80oC dan 90oC dan lama waktu pengeringan yang digunakan yaitu 15, 16 dan 

17 jam. Hasil pengamatan yang diperoleh dianalisis menggunakan analysis of 

variant (ANOVA), kemudian dilakukan uji lanjut menggunakan DMRT dan/atau BNT 

dengan tingkat kepercayaan 5%. Perlakuan terbaik ditentukan dengan metode 

Multiple Attribute Zeleny. 

 Kombinasi perlakuan terbaik terdapat pada penggunaan suhu pengeringan 

90oC dan lama waktu pengeringan 17 jam dengan karakteristik total fenol 90 mg 

GAE/g, total flavonoid 11,11 mg QE/g, nilai IC50 354,3153 ppm, kadar air 5,16 % dan 

rendemen 28,25 %. 

Kata kunci: Antioksidan, bawang hitam, lama waktu pengeringan, suhu 

pengeringan                     
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NURDIANIS KHORISNA YUNIAR. 145100100111019. Effect of Temperature and 

Drying Time on Fenolic Contain and Antioxidant Activity of Black Garlic 

Powder (Allium sativum L.). SKRIPSI. Supervisor: Dr. Ir. Tri Dewanti Widyaningsih, 

M.Kes, Novita Wijayanti, STP., MP 

 

SUMMARY 

 Black garlic was produced from fresh garlic by in a temperature (60-90oC) 

and humidity (80-90%) under controlled. One of the use of black garlic can be made 

into black garlic powder product. Black garlic powder makes it easy for consumers to 

use and have a longer shelf life.Black garlic powder makes it easy for consumers to 

use and have a longer shelf life. Black garlic powder that have higher price should 

have high fenolic contain and antioxidant activity. Availability of  high fenolic contain 

and antioxidant activity, on of them is effected by temperature and drying time. This 

study aim is to know the effect of using drying temperature and drying time on fenolic 

content and antioxidant activity of black garlic powder. 

The experimental design used was a Randomized Block Factorial Design 

with 2 (two) factors and 3 (three) replications. The first factor is drying temperature 

with 3 (two) levels (70oC, 80oC and 90oC). Second factor is duration of drying time 

with 3 (three) levels (15, 16, 17 hours). Obtained results were analyzed using 

Analysis of Variance (ANOVA) and continued by further analysis using Duncan’s 

Multiple Range Test (DMRT) and/or Least Significant Difference (LSD) with 5% of 

confidence level. The best treatment was determined by using Multiple Attribute 

Zeleny’s Method. 

The best combination of treatment is on using drying temperature 90oC and 

drying  time 17 h with the physicochemical characteristics of phenol content 90 mg 

GAE/g, flavonoid content 11,11 mg QE/g, antioxidant activity(IC50) 354,3153 ppm, 

water content 5,16 % and rendemen 28,25 %. 

Key words : Antioxidant, black garlic, drying temperature, drying time 
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I PENDAHULUAN 

1.1       Latar Belakang 

Bawang putih (Allium sativum) adalah tanaman tradisional yang sering 

digunakan dalam masakan sebagai bumbu. Saat ini, bawang putih telah terbukti 

memiliki berbagai manfaat dalam kesehatan (Hilman et al., 1997; Butt et al., 

2009). Banyak studi terbaru menunjukkan efek farmakologis bawang putih, 

seperti antibakteri, antijamur, hipolipidemik, hipoglikemik, antitrombotik, 

antioksidan dan antikanker (Song, 2001). Efek obat pada bawang putih ini 

berasal dari allisin dan turunannya (Butt et al, 2009). Tanaman ini dapat tumbuh 

di seluruh dunia yang awalnya dianggap berasal dari Asia Tengah sampai Asia 

Selatan, serta memiliki nilai jual tinggi (Thomson, 2007; Kemper, 2000).  

 Manfaat kesehatan pada bawang putih tergantung pada senyawa bioaktif 

yang terkandung di dalamnya (Chowdhury, 2008). Ketika difermentasi 

kandungan senyawa bioaktif di dalam bawang putih berubah (Cardelle-Cobas, 

2005). Bawang putih dapat diolah dengan cara fermentasi dan menghasilkan 

bawang hitam atau black garlic. Bawang hitam merupakan bawang putih segar 

yang telah difermentasi pada periode waktu tertentu, pada suhu tinggi yang 

terkontrol (60-90oC) serta dibawah kelembapan yang terkontrol juga (80-90%). 

Metode fermentasi yang digunakan dalam penelitian yaitu fermentasi basah 

menggunakan rice cooker. Produk akhir yang dihasilkan berwarna hitam dengan 

sedikit aroma tajam atau tidak merangsang, rasa manis seperti buah, mudah 

dimakan hanya dengan mengupas, dan mengubah konsistensi bawang putih 

menjadi kenyal dan mirip jelly (Kimura et al., 2017). Peningkatan bioaktivitas dari 

bawang hitam bila dibandingkan dengan bawang putih segar berbeda dan hal 

tersebut disebabkan oleh perubahan sifat fisikokimia bawang hitam. Superoxide 

dismutase (SOD), scavenging activity melawan hidrogen peroksida, dan 

kandungan polifenol pada bawang hitam dapat meningkat hingga 13 kali lipat 

(Sato, 2006). Senyawa bioaktif yang terkandung dalam bawang hitam 

diantaranya adalah SAC (S-allyl cysteine), fenol dan flavonoid. Hasil penelitian 

Lee (2009) menyebutkan nilai TEAC antioksidan bawang putih dan bawang 

hitam adalah 13,3±0,5 dan 59,2±0,8 μmol/g basah. Menurut beberapa penelitian, 

jika bawang hitam dikonsumsi teratur setiap hari maka dapat memberikan efek 
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kesehatan anti alergi, anti diabetes, anti inflamasi dan efek anti karsinogenik 

(Jeong et al., 2016). 

Pada evaluasi minat pembelian konsumen pada bawang hitam, 38% 

diantaranya menjawab tidak yakin untuk membeli dan pasti tidak membeli. 

Sehingga evaluasi flavor, aroma, rasa dan kenampakan harus dilakukan untuk 

memperoleh persepsi lebih baik dari konsumen mengenai bawang hitam (Nassur 

et al., 2017). Pemanfaatan bawang hitam di Indonesia sendiri belum begitu luas 

dan kebanyakan masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi bawang hitam 

hanya dalam bentuk utuhnya. Sehingga adanya pengolahan bawang hitam 

menjadi bubuk bawang hitam merupakan pengembangan inovasi produk yang 

juga memberikan dampak positif masyarakat, terutama bagi kesehatan. 

Diharapkan penelitian ini dapat diterapkan oleh masyarakat luas secara umum 

dalam mempermudah konsumen dalam penggunaannya. 

Alternatif penggunaan bawang hitam dalam bentuk bubuk dianggap dapat 

meningkatkan minat konsumen dalam pengkonsumsiannya seperti dapat 

dikemas dalam bentuk kapsul. Keuntungan lain yang dapat diperoleh yaitu umur 

simpannya yang jadi lebih lama karena memiliki kadar air yang rendah. Bubuk 

bawang hitam yang memiliki nilai jual lebih yaitu sebaiknya memiliki kandungan 

senyawa fenolik dan aktivitas antioksidan yang tinggi. Ketersediaan senyawa 

fenolik dan aktivitas antioksidan yang tinggi salah satunya dipengaruhi oleh jenis 

pengeringan dan lama waktu pengeringan. Antioksidan bersifat sensitif terhadap 

cahaya dan panas, oleh karena itu penanganan bahan baku sumber antioksidan 

harus baik dan dihindarkan dari berbagai faktor yang dapat menurunkan 

aktivitasnya (Chan et al., 1997). 

Metode pengeringan yang digunakan pada penelitian yaitu menggunakan 

oven listrik. Alat pengering ini menggunakan daya listrik untuk mengeringkan 

bahan. Kelebihan dari metode oven adalah dapat dipertahankan dan diatur 

suhunya (Troftgruben, 1984 dan Harrison, 2000). 

Berdasarkan permasalahan di atas perlu adanya solusi untuk 

mempertahankan senyawa fenolik dan aktivitas antioksidan dalam bubuk 

bawang hitam yang telah mengalami proses pengeringan sebelumnya. Pemilihan 

suhu pengeringan dan lama waktu pengeringan yang tidak tepat dapat 

menurunkan senyawa fenolik dan aktivitas antioksidan dalam serbuk bawang 

hitam. Sehingga diperlukan pemilihan suhu pengeringan dan lama waktu 

pengeringan yang tepat dalam pembuatan bubuk bawang hitam.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah pada penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh suhu pengeringan terhadap senyawa fenolik dan 

aktivitas antioksidan bubuk bawang hitam ? 

2. Bagaimana pengaruh lama waktu pengeringan terhadap senyawa fenolik 

dan aktivitas antioksidan bubuk bawang hitam ? 

3. Mengetahui kadar air, total fenol, total flavonoid, aktivitas antioksidan dan 

rendemen hasil perlakuan terbaik. 

 

1.3 Tujuan 

1. Mengetahui suhu pengeringan terhadap senyawa fenolik dan aktivitas 

antioksidan bubuk bawang hitam. 

2. Mengetahui lama waktu pengeringan terhadap senyawa fenolik dan 

aktivitas antioksidan bubuk bawang hitam. 

3. Mengetahui kadar air, total fenol, total flavonoid, aktivitas antioksidan dan 

rendemen hasil perlakuan terbaik. 

 

1.4 Manfaat 

1. Memberikan alternatif pengolahan bawang hitam yang mampu 

meningkatkan nilai ekonomi dan nilai guna bawang hitam 

2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi penggunaan suhu dan 

lama waktu pengeringan pada proses pembuatan bubuk bawang hitam 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar atau pelengkap informasi 

terhadap penelitian lainnya 

 

1.5      Hipotesis 

     Diduga suhu pengeringan berpengaruh terhadap senyawa fenolik dan 

aktivitas antioksidan serbuk bawang hitam. Diduga lama waktu pengeringan 

berpengaruh terhadap senyawa fenolik dan aktivitas antioksidan bubuk bawang 

hitam. 

 



 

 

4 

 

II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1       Bawang putih 

 Bawang putih adalah tanaman tradisional yang sering digunakan dalam 

masakan sebagai bumbu. Saat ini, bawang putih telah terbukti memiliki berbagai 

manfaat dalam kesehatan (Hilman et al., 1997; Butt et al., 2009). Tanaman ini 

dapat tumbuh di seluruh dunia yang awalnya dianggap berasal dari Asia Tengah 

sampai Asia Selatan, serta memiliki nilai jual tinggi (Thomson, 2007; Kemper, 

2000).  

Tanaman bawang putih merupakan tanaman semusim yang tumbuh 

tegak dan berumpun dengan tinggi mencapai 30-60 cm. Bagian-bagian tanaman 

ini meliputi akar, cakram (yang berfungsi sebagai batang tidak sempurna), umbi 

dan daun (Suriana, 2011). Akar bawang putih terdiri dari serabut-serabut pendek. 

Umbi bawang putih dapat mencapai ukuran 3,8-7,6 cm dengan diameter yang 

bervariasi. Dalam satu umbi bawang putih terdiri dari 4-6 siung dengan berbagai 

bentuk dan ukuran. Siung bawang putih dibungkus oleh membran tipis berwarna 

putih atau merah keunguan (Meyers dan Michelle, 2006; Syamsiah dan Tajudin, 

2003).  

 

 

Gambar 2.1. Umbi Bawang Putih (Priyadi, 2014) 
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Klasifikasi ilmiah bawang putih sebagai berikut (Butt et al., 2009): 

Kingdom : Plantae 

Sub-Kingdom  : Tracheobionta 

Super division  : Spermatophyta 

Division : Magnoliophyta 

Kelas  : Liliopsida 

Sub-kelas : Lilidae 

Ordo : Liliales 

Famili : Liliaceae 

Suku : Allieae 

Genus : Allium 

Spesies : Allium sativum Linn. 

Bawang putih memiliki setidaknya 33 komponen sulfur, beberapa enzim, 

17 asam amino dan banyak mineral, contohnya selenium. Bawang putih memiliki 

komponen sulfur yang lebih tinggi dibandingkan dengan spesies Allium lainnya. 

Komponen sulfur inilah yang memberikan bau khas dan berbagai efek obat dari 

bawang putih (Londhe, 2011). Adapun kandungan gizi yang terkandung dalam 

100 gram bawang putih dapat dilihat pada Tabel 2.1.  

 

Tabel 2.1. Komponen Makronutrien Bawang Putih 

Kandungan Satuan Nilai Kandungan per 100 gram 

Air  G 58,58 

Energi  Kcal 149 

Energi  kJ 623 

Protein  G 6,36 

Total Lemak  G 0,50 

Karbohidrat  G 33,06 

Serat  G 2,1 

Gula, total  G 1,00 

Asam amino  

Tryptophan  G 0,066 

Threonine  G 0,157 

Isoleusin  G 0,217 

Leusin  G 0,308 

Metionin  G 0,076 

Sistin  G 0,065 

Lisin  G 0,273 

Sumber: United States Department of Agriculture, 2010 
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Tabel 2.2. Komponen Mikronutrien Bawang Putih 

Kandungan Satuan Nilai Kandungan per 100 gram 

Mineral  

Kalsium  Mg 181 

Besi, Fe  Mg 1,70 

Magnesium, Mg  Mg 25 

Fosfor, P  Mg 153 

Kalium, K  Mg 401 

Natrium, Na  Mg 17 

Zinc, Zn  Mg 1,16 

Copper, Cu  Mg 0,299 

Mangan, Mn  Mg 1,672 

Selenium, Sn  Mcg 14,2 

Vitamin  

Vitamin C, total asam askorbat  Mg 31,2 

Vitamin B-6  Mg 1,235 

Beta karotin  Mcg 5 

Vitamin A, IU  IU 9 

Vitamin E, (alpha-tocopherol)  Mg 0,08 

Vitamin K (phylloquinone)  Mcg 1,7 

    Sumber: United States Department of Agriculture, 2010 

 

Bawang putih memiliki kandungan air 65%, 28% karbohidrat (terutama 

fruktosa), 2,3% bahan organosulfur, 2% protein (terutama allinase), 1,2% asam 

amino bebas (terutama arginin). Bahan organosulfur merupakan bahan yang 

menyebabkan efek biologis dari bawang putih. Sedangkan efek obat pada 

bawang putih berasal dari allisin dan turunannya (Butt et al., 2009). 

Bawang putih memiliki dua komponen kimiawi yaitu komponen larut 

lemak dan komponen larut air. Komponen larut lemak meliputi komponen gugus 

sulfide yang berbau dan kurang stabil dibandingkan komponen larut air, antara 

lain dially sulfide, dially disulfide, dially trisulfida dan allyl metal trisulfida. 

Komponen larut air meliputi derivat sistein, termasuk S-allyl sistein, metil sistein, 

serta gamma-glutamil sistein (Imada, 1990). 

Umbi bawang putih memberikan bau yang tajam dan khas bila dipotong. 

Hal ini disebabkan karena umbi bawang putih mengandung minyak atsiri yang 

terdiri dari senyawa sulfida. Kandungan bawang putih adalah karbohidrat, 

protein, lemak, mineral, kalsium, fosfor dan minyak atsiri (cystidine, uridine, 

guanosine, adenosine) dan senyawa thiosulfate. Selain itu, bawang putih juga 

mengandung beberapa senyawa yang bermanfaat seperti scordinin yang dapat 

mempercepat pertumbuhan tubuh dan sebagai antioksidan. Scordinin memiliki 

peranan sebagai enzim pendorong pertumbuhan yang efektif dalam proses 
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germinasi dan pengeluaran akar. Scordinin berperan terhadap pertumbuhan dan 

daya tahan tubuh, sedangkan allisin berperan dalam memberantas penyakit bagi 

orang yang mengkonsumsi bawang putih (Wibowo, 2007). 

Zat lain yang terkandung dalam bawang putih yang utuh adalah zat aliin. 

Aliin adalah suatu asam amino bersifat tidak stabil dan berupa suatu senyawa 

belerang yang aktif dengan struktur tidak jenuh. Saat bawang putih utuh 

dihancurkan, zat alliin akan terpecah dengan bantuan enzim alliinase dan air 

menjadi allisin, ammonia, dan piruvat (Gambar 2.2). Alisin dapat meningkatkan 

pertumbuhan mikroorganisme yang menguntungkan dalam pencernaan dengan 

cara menekan bakteri yang merugikan (Ankri dan Mirelman, 1999). 

 

 

Gambar 2.2. Allisin dalam Bawang Putih 

Allisin adalah zat aktif berupa ikatan asam amino yang terbentuk dari 

reaksi antara enzim allinase dan allin (bahan asam amino non protein). Allisin 

merupakan senyawa yang memiliki gugus SO yang menyebabkan bau khas 

pada bawang putih. Allisin bersifat tidak stabil. Ketika terurai, allisin akan 

mengambil oksigen dari udara dan berubah menjadi zat yang kaya sulfur, 

diantaranya ada yang bersifat stabil, tetapi ada juga yang tidak stabil dan akan 

segera terurai kembali menjadi senyawa sulfur lain (Atmadja, 2002). 

Secara klinis, bawang putih telah dievaluasi manfaatnya dalam berbagai 

hal, termasuk sebagai pengobatan untuk hipertensi, hiperkolesterolemia, 

diabetes, rheumatoid arthritis, demam atau sebagai obat pencegahan 

atherosclerosis, dan juga sebagai penghambat tumbuhnya tumor. Banyak 

publikasi yang menunjukkan bahwa bawang putih memiliki potensi farmakologis 

sebagai agen antibakteri, antihipertensi dan antitrombotik (Majewski, 2014). 

Adapun manfaat bawang putih terhadap tubuh sebagai berikut: 

a. Pada metabolisme lemak dan kolesterol, bawang putih membantu 

metabolisme lemak dan menurunkan level kolesterol tubuh. Meningkatkan 
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kolesterol baik, HDL dan menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL dan 

trigliserida. Melindungi pembuluh darah dan jantung. Secara signifikan 

mengurangi aktivitas HMG CoA dan enzim lainnya (Bayan, 2013). 

b. Terhadap proses oksidasi sel kanker, studi baru belakangan ini menunjukkan 

bahwa suatu kandungan dalam bawang putih memiliki kadar anti-oksidan 

yang kuat. Dan komponen sulfur dalam bawang putih juga dipercaya memiliki 

kemampuan menghambat pertumbuhan tumor (Bayan, 2013). 

c. Terhadap sistem kardiovaskular, bawang putih dapat memperbaiki 

keseimbangan profil lipid, mempengaruhi tekanan darah, menginhibisi fungsi 

platelet, antioksidan dan aktivitas fibrinolisis (Bayan, 2013). 

d. Terhadap tulang dan sendi, bawang putih mengandung diallyl disulfide 

(DADS), yang berfungsi untuk menghambat ekspresi protease matriks yang 

menyebabkan kerusakan pada struktur kondrosit. Serta memiliki mekanisme 

potensial bersifat protektif terhadap pasien dengan osteoporosis. Selain itu 

pula, bawang putih memiliki kemampuan anti-inflamasi (Bayan, 2013). 

e. Kemampuan antibakteri, studi in vitro telah menunjukkan bahwa bawang 

putih memiliki aktivitas melawan banyak bakteri gram negatif dan bakteri 

gram positif. Beberapa bakteri yang telah diuji sensitivitasnya terhadap 

bawang putih antara lain ialah Escherichia, Salmonella, Staphylococcus, 

Streptococcus, Klebsiella, Proteus, Bacillus, Clostridium dan Mycobacterium 

tuberculosis (Bayan, 2013; Ankri dan Mirelman, 1999). Louis Pasteur 

merupakan orang pertama yang menemukan efek antibakteri dari jus bawang 

putih. Bawang putih dipercayai memiliki aktivitas antibakteri berspektrum luas 

(Stavelikova, 2008). Kemampuan antibakteri ini diyakini dikarenakan adanya 

zat aktif Allicin dalam bawang putih (Cai et al., 2007) 

 

2.2      Bawang Hitam 

Di beberapa negara seperti China, Jepang dan Korea sudah banyak 

produk olahan yang berasal dari bawang putih salah satunya bawang hitam. 

Bawang hitam adalah bawang putih (Allium sativum L.) segar yang diproses 

melalui fermentasi            i h p      h    0 oC) dengan kelembaban yang 

tinggi dalam waktu yang lama dan cukup panjang tanpa banyak perlakuan dan 

penambahan zat tertentu (Gambar 2.3) (Wang et al., 2010). Sedangkan menurut 

Kimura et al. (2017) bawang hitam diperoleh dari bawang putih segar yang telah 

difermentasi pada periode waktu tertentu, pada suhu tinggi yang terkontrol (60-
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90oC), dibawah kelembapan yang terkontrol (80-90%). Produk akhir yang 

dihasilkan berwarna hitam dengan sedikit aroma tajam atau tidak merangsang, 

rasa manis seperti buah, mudah dimakan hanya dengan mengupas, dan 

mengubah konsistensi bawang putih menjadi kenyal dan mirip jelly. Bila 

dibandingkan dengan bawang putih segar, bawang hitam tidak mengeluarkan 

bau yang tajam, karena berkurangnya kadar allisin. Kandungan allisin menurun 

karena telah diubah menjadi senyawa bioaktif seperti alkaloid dan flavonoid 

(Yuan et al., 2016). Peningkatan bioaktivitas dari bawang hitam bila dibandingkan 

dengan bawang putih segar disebabkan oleh perubahan sifat fisikokimia bawang 

hitam. 

 

 

Gambar 2.3. Bawang Putih Segar (Kiri) dan Bawang Hitam (Kanan) 

(Wang et al., 2010) 

 

Pada bawang hitam terdapat senyawa bioaktif utama yang terkandung 

dalam bawang hitam diantaranya adalah SAC (S-allyl cysteine), dan senyawa 

fenolik seperti fenol dan flavonoid. SAC adalah senyawa bioaktif larut air dan 

diketahui memiliki kapasitas antioksidan yang tinggi. SAC terbentuk karena 

hidrolisis enzimatis γ-glutamyl-S-allylcysteine dan dikatalisis oleh γ-glutamyl 

transpeptidase (Bae et al., 2012). Reaksinya dapat dilihat pada gambar 2.4 

 

 

Gambar 2.4 Proses perubahan senyawa γ-glutamyl-S-allylcysteine 

menjadi S-allyl cysteine (Lawson dan Hunsaken, 2018) 

 



 

 

10 

 

Selain itu juga terdapat perubahan senyawa selain SAC, yang dapat dilihat pada 

gambar 2.5 dan 2.6 sebagai berikut 

 

 

Gambar 2.5 Reaksi perubahan senyawa pada bawang hitam (Lawson dan 

Hunsaken, 2018) 

 

 

Gambar 2.6 Reaksi pembentukan ajoene pada bawang hitam (Naznin, 2010) 

 

Umumnya komponen-komponen dalam bawang hitam meningkat 

dibandingkan dengan komponen-komponen dalam bawang putih. Perbandingan 

komponen-komponen bawang hitam dan bawang putih dapat dilihat pada Tabel 

2.3. 
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Tabel 2.3. Perbandingan Komponen-Komponen pada Bawang Hitam dan Bawang Putih 

 Komponen bawang hitam 
dibandingkan bawang putih 

Konsentrasi awal 

Gula larut air Meningkat 1,88–7,91 kali* 450 mg/g 
Polifenol Meningkat 4,19 kali** 13,91 mg GAE/g 
Flavonoid Meningkat 4,77 kali** 3,22 mg RE/g 
Amadori & Heyns Meningkat 40–100 kali* 10 μg/g 
Fruktan Menurun 0,15–0,01 kali* 580 mg/g 
Leusin Meningkat 1,06 kali** 58,62 mg/100 g 
Isoleusin Meningkat 1,67 kali** 50,04 mg/100 g 
Sistein Menurun 0,58 kali** 81,06 mg/100 g 
Fenilalanin Meningkat 2,43 kali** 55,64 mg/100 g 
Tirosin Menurun 0,18 kali** 449,95 mg/100 g 

Sumber : * Yuan, dkk (2016); ** Choi, dkk (2014) 

 

Selama proses perubahan bawang putih menjadi bawang hitam, 

perubahan warna hitam dapat berhubungan dengan suhu yang mengarah ke 

reaksi pencoklatan non enzimatis yaitu reaksi  Maillard. Pada akhir reakdi si 

Mailard terdapat pembentukan senyawa Melanoidin dalam karena suhu tinggi 

dan aktivitas air yang rendah (Kim dan Lee, 2008). Pada reaksi Maillard, sebelum 

terbentuknya senyawa Melanoidin terdapat indikator langkah awal terjadinya 

reaksi ini yaitu senyawa antara Amadori dan Heyns. Kedua senyawa tersebut 

terbentuk dari glukosa atau fruktosa dengan prolin, valin atau leusin yang 

jumlahnya dapat mencapai 40-100 kali lipat lebih tinggi dibandingkan di bawang 

putih. Selain itu, glukosa dan fruktosa pada bawang hitam juga memiliki jumlah 

lebih tinggi dibandingkan pada bawang putih karena senyawa fruktan telah 

mengalami hidrolisis menjadi fruktosa dan glukosa sehingga bawang hitam 

menjadi manis dan lunak (Yuan et. al., 2016). Senyawa Amadori sendiri 

merupakan turunan dari glukosa dengan asam amino, sedangkan seyawa Heyns 

merupakan turunan dari fruktosa dengan asam amino (Hwang et al., 2010). Tiga 

pasang senyawa Amadori dan Heyns (Fru-Pro, Fru-Val, Fru-Leu, Glu-Pro, Glu-

Val, and Glu-Leu) memiliki efek pada kualitas bawang hitam, meliputi flavor, 

warna, aktivitas antioksidan dan lain sebagainya (Yuan et. al., 2016).  

Menurut Sasaki (2003), bawang hitam memiliki aktivitas antibakteri 

terhadap Bacillus antracis. Penelitian yang dilakukan oleh (Lee et al., 2009) 

bawang hitam  dengan lama fermentasi 45 hari dan 60 hari memiliki aktivitas 

antioksidan lebih kuat dibandingkan fermentasi 15 hari dan 30 hari. Selain itu, 

Bawang hitam  (dalam bentuk ekstrak) memiliki aktivitas anti tumor yang kuat 

pada mencit BALB/c, menunjukkan adanya tingkat kesembuhan sebesar 50% 

tanpa sitotoksisitas langsung dari ektrak dan sel tumor. Hasil tersebut 
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menunjukkan adanya kemungkinan asosiasi sistem kekebalan tubuh yang 

disempurnakan karena potensi bio-fungsional bawang putih hitam untuk 

membasmi sel tumor yang ditransplantasikan (Sasaki et al., 2007).  

 

2.3      Manfaat Bawang Hitam Bagi Kesehatan 

Mengenai mekanisme kerja kandungan senyawa bioaktif bawang hitam 

dalam mengobati berbagai penyakit yang bisa disembuhkan dan kemungkinan 

senyawa aktif yang berperan menaklukkan penyakit dijelaskan sebagai berikut: 

1. Mencegah pertumbuhan sel kanker lambung 

Wang et al. (2011), menggunakan ekstrak bawang hitam untuk 

mengevaluasi pengaruh ekstrak pada sel kanker lambung manusia SGC-

7901. Penelitian ini menunjukkan penghambatan proliferasi sel dan terjadi 

induksi apoptosis dari sel kanker tersebut. Secara in vivo juga dilakukan 

dengan menggunakan mencit Kunming yang diberi perlakuan dosis ekstrak 

bawang hitam secara intraperitoneal selama dua minggu yaitu 0, 200, 400 

and 800 mg/kg berat badan. Ekstrak bawang hitam secara signifikan dapat 

menurunkan volume tumor terutama pada dosis 800mg/kg berat badan 

bahkan mendekati kontrol positif yaitu perlakuan cyclophosphamide. 

2. Aktivitas Antioksidan secara In Vivo   

Bawang hitam kering memiliki aktivitas antioksidan secara in vivo yang 

dicobakan pada mencit Swiss-Webster dengan dosis 5% dalam pakan 

standar AIN-93G selama 7 minggu. Perlakuan dengan bawang hitam secara 

signifikan dapat menurunkan kadar TBARS dan meningkatkan kadar 

superoksida dismutase (SOD), glutation peroksidase (GSH-Px) 

dibandingkan dengan bawang segar maupun kontrol (Lee et al., 2009). 

3. Meningkatkan Sistem Imun 

Penelitian yang dilakukan oleh Wang et al. (2010) pada mencit yang 

memperoleh perlakuan ekstrak bawang hitam dengan dosis 100µg/0,1ml per 

hari selama 5 hari secara intraperitoneal menunjukkan peningkatan NK cell 

(Natural Killer), IL-2, IFN-γ   n TNF-α         ignifik n. 

4. Mencegah komplikasi diabetes 

Bawang hitam memiliki kemampuan untuk mencegah komplikasi diabetes 

secara in vivo yang dicobakan pada mencit jantan db/db (+/+) C57BL/KsL 

yang berumur 3 minggu dengan dosis 5% dalam pakan standar AIN-93G 

selama 7 minggu setelah 1 minggu adaptasi. Perlakuan dengan bawang 
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hitam secara signifikan dapat menurunkan kadar hepatic TBARS 

dibandingkan dengan bawang segar maupun kontrol (Lee et al., 2009). 

 

2.4  Antioksidan 

Antioksidan merupakan substansi yang diperlukan tubuh untuk 

menetralisir radikal bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh 

radikal bebas. Radikal bebas dapat terbentuk melalui dua cara yaitu secara 

endogen dan estrogen radikal bebas yang terbentuk secara endogen yang 

merupakan respon normal dari peristiwa biokimia alami dalam tubuh. Sedangkan 

secara eksogen radikal bebas berasal dari polusi lingkungan yang berinteraksi 

dengan saluran pernafasan, pencernaan, dan penyerapan lewat pori-pori kulit 

(Supari, 1995). Antioksidan dalam pangan berfungsi untuk meningkatkan 

stabilitas lemak yang terdapat pada pangan tersebut, memperkecil terjadinya 

proses kerusakan pangan serta memperkecil terjadinya proses oksidasi lemak 

dan minyak (Tahir et al., 2003). 

Oksidasi adalah jenis reaksi kimia yang melibatkan pengikatan oksigen, 

pelepasan hidrogen, atau pelepasan elektron. Proses oksidasi adalah peristiwa 

alami yang terjadi di alam dan dapat terjadi dimana-mana tak terkecuali di dalam 

tubuh kita. Antioksidan bersifat sangat mudah teroksidasi atau bersifat reduktor 

kuat dibanding dengan molekul lain. Jadi keefektifan antioksidan bergantung dari 

seberapa kuat daya oksidasinya dibanding dengan molekul yang lain 

(Indigomorie, 2009). 

 Secara umum, antioksidan dikelompokkan menjadi dua yaitu antioksidan 

enzimatis dan non enzimatis. Antioksidan enzimatis misalnya enzim superoksida 

dismutase (SOD), katalase, dan glutation peroksidase. Antioksidan non enzimatis 

masih dibagi dalam dua kelompok lagi yaitu (Winarsi, 2007): 

 Antioksidan larut lemak, seperti tokoferol, karotenoid, flavonoid, quinon, dan 

bilirubin. 

 Antioksidan larut air, seperti asam askorbat, asam urat, protein pengikat 

logam, dan protein pengikat heme. 

Antioksidan enzimatis dan non enzimatis tersebut bekerja sama 

memerangi aktivitas senyawa oksidan dalam tubuh. Terjadinya stress oksidatif 

dapat dihambat oleh kerja enzim-enzim antioksidan dalam tubuh dan antioksidan 

non enzimatis (Winarsi, 2007). 

 



 

 

14 

 

2.4.1 Sumber Antioksidan 

 Menurut Trilaksani (2003), berdasarkan sumbernya antioksidan dibagi 

menjadi dua macam, yaitu antioksidan aami dan antioksidan sintetik. Antioksidan 

alami merupakan antioksidan yang diperoleh dari hasil ekstrak bahan alami. 

Antioksidan alami dalam makanan dapat berasal dari : 

a. Senyawa antioksidan yang sudah ada dari satu atau dua komponen 

makanan 

b. Senyawa antioksidan yang terbentuk dari reaksi-reaksi selama proses 

pengolahan 

c. Senyawa antioksidan yang diisolasi dari sumber alami dan ditambahkan ke 

makanan sebagai bahan tambahan pangan 

Senyawa antioksidan yang diisolasi dari sumber alami banyak yang 

berasal dari tumbuhan, senyawa antioksidan alami tumbuhan umumnya adalah 

senyawa fenolik atau polifenolik. Senyawa antioksidan alami polifenolik adalah 

multifungsional dan dapat bereaksi sebagai pereduksi, penangkap radikal bebas, 

pengkelat logam, dan peredam terbentuknya singlet oksigen (Chanwitsitheesuk 

et al., 2004).  

Antioksidan alami umumnya mempunyai tingkat keamanan yang lebih 

baik dan manfaatnya lebih luas di bidang makanan, kesehatan dan kosmetik. 

Antioksidan alami dapat ditemukan pada sayur-sayuran, buah-buahan dan 

tumbuhan berkayu, metabolit sekunder dalam tumbuhan yang berasal dari 

golongan alkaloid, flavonoid, saponin, kuinon, tanin, stetoid/triterpenoid. 

Antioksidan alami dapat diperoleh dari asupan makanan yang banyak 

mengandung vitamin C, vitamin E dan betakaroten serta senyawa fenolik  

(Prakash, 2001). 

Antioksidan sintetik adalah antioksidan yang diperoleh dari hasil sintetis 

reaksi kimia. Beberapa contoh antioksidan sintetik yang diijinkan penggunaanya 

untuk makanan dan sering digunakan yaitu butil hidroksi anisol (BHA), butil 

hidroksi toluen (BHT), propil galat, tert-butil hidroksi kuinon (TBHQ) dan tokoferol. 

Mekanisme antioksidan konsentrasi rendah dari antioksidan TBHQ dan BHA 

telah lama digunakan untuk mencegah oksidasi dari produk makanan sehingga 

dapat menstabilkan produk tersebut (nutrisi, rasa, maupun warna). Akan tetapi 

dalam konsentrasi yang tinggi TBHQ dapat menyebabkan kanker (Prakash, 

2001). 
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2.4.2    Mekanisme kerja Antioksidan 

Mekanisme kerja antioksidan ada 2 macam yaitu antioksidan primer dan 

antioksidan sekunder. Antioksidan primer berfungsi sebagai pemberi atom 

hidrogen pada radikal lipida (R* dan ROO*) atau mengubahnya ke bentuk yang 

lebih stabil yaitu turunan radikal antioksidan (A*). Sedangkan antioksidan 

sekunder berfungsi untuk memperlambat laju antioksidan dengan berbagai 

mekanisme selain pemutusan rantai autooksidasi (Effendi, 2009). 

 

2.4.3    Radikal bebas 

Radikal bebas adalah atom atau gugus apa saja yang memiliki satu atau 

lebih lebih elektron tidak berpasangan. Suatu radikal bebas dapat bermuatan 

positif atau negatif, maka spesies semacam ini sangat reaktif karena adanya 

elektron tidak berpasangan. Sumber radikal bebas dapat berasal dari dalam 

tubuh kita sendiri. Radikal bebas dapat terbentuk melalui dua cara yaitu secara 

endogen dan estrogen radikal bebas yang terbentuk secara endogen yang 

merupakan respon normal dari peristiwa biokimia alami dalam tubuh. Sedangkan 

secara eksogen radikal bebas berasal dari polusi lingkungan yang berinteraksi 

dengan saluran pernafasan, pencernaan, dan penyerapan lewat pori-pori kulit 

(Supari, 1995). 

 

2.4.4    Senyawa Fenolik 

Senyawa fenolik adalah senyawa yang sangat baik sebagai oxygen 

radical scavenger karena radikal fenolik memiliki electron reduction potential 

yang lebih rendah dibandingkan electron reduction potential dari radikal oksigen. 

Selain itu juga karena radikal fenolik umumnya kurang reaktif dibandingkan 

radikal oksigen. Senyawa fenolik dapat sebagai senyawa antara oxygen 

scavenger yang reaktif tanpa memicu reaksi oksidasi lebih lanjut. Oleh sebab itu, 

senyawa fenolik diketahui mempunyai aktivitas sebagai antioksidan dan 

 nti   ik  . I ti  h ‘f no ik’  t   po if no    p t  i  fini ik n   b g i z t ki i  

yang memiliki cincin aromatik bantalan 1 atau lebih substituent hidroksi, termasuk 

derivative fungsional (ester, metil eter, glikosida, dll). Kebanyakan fenolik 

memiliki dua atau lebih gugus hidroksil dan zat bioaktif yang terdapat secara luas 

di tanaman pangan yang dikonsumsi secara teratur oleh sejumlah besar 

masyarakat. Senyawa fenolik pada umumnya terdapat dalam bahan pangan dan 
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dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu fenol sederhana dan asam 

fenolat, asam hydroxycinnamic derivative dan flavonoid (Hung et al., 2002). 

 Fenol sederhana dan asam fenolat sederhana meliputi monophenols (p-

kresol yang diisolasi dari beberapa buah-buahan seperti raspberry dan 

blackberry), 3-ethylphenol dan 3,4-dimethylphenol (ditemukan pada biji kakao di 

mana fenol sederhana yang dominan adalah diphenols golongan hidrokuinon, 

serta sesamol yang merupakan turunan dari hidrokuinon yang ditemukan dalam 

minyak wijen), vanilin (4-hydroxy-3-methyoxybenzaldehyde yang merupakan 

jenis perasa), dan asam galat (golongan trifenol yang terdapat dalam bentuk 

esterifikasi dalam katekin teh) (Hung et al., 2002). 

 Asam galat (asam 3,4,5-trihidroksibenzoat) merupakan senyawa fenolik 

yang bukan tergolong flavonoid. Asam galat termasuk dalam golongan 

antioksidan alami yang sering digunakan sebagai pengawet makanan (Lopez, 

2003). 

 

 

Gambar 2.7 Struktur asam galat (Lopez, 2003) 

 

Flavonoid terdistribusi secara luas pada tanaman, yang memiliki berbagai 

fungsi, termasuk berperan dalam memproduksi pigmen berwarna kuning, merah, 

atau biru pada bunga, dan sebagai penangkal terhadap mikroba dan insekta. 

Kelompok flavonois yang penting dari fenolik dalam makanan terutama katekin, 

proanthocyanins, anthocyanidins dan flavones (termasuk flavonols dan 

glikosidanya) (Hung et al., 2002). 

Asam hydroxycinnamic hampir secara eksklusif berasal dari p-coumaric, 

caffeic dan asam ferulat dan biasanya terjadi di berbagai bentuk terkonjugasi 

yang lebih penting dari golongan ini dalam makanan adalah asam chlorogenic 

yang merupakan substrat utama untuk pencoklatan enzimatis, khususnya dalam 

apel dan pir (Hung et al., 2002). 
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Pada bawang hitam kandungan total senyawa fenolik meningkat. Bawang 

hitam memiliki kandungan total flavonoid berkisar diantara 25,81 mg GAE/g 

sampai 58,33 mg GAE/g. Sedangkan pada bawang putih mentah 13,91 mg 

GAE/g (Choi, 2014). 

 

2.4.5    Flavonoid 

 Flavonoid terdistribusi secara luas pada tanaman, yang memiliki berbagai 

fungsi, termasuk berperan dalam memproduksi pigmen berwarna kuning, merah, 

atau biru pada bunga, dan sebagai penangkal terhadap mikroba dan insekta 

(Hung et al., 2002). Flavonoid memiliki kontribusi yang penting dalam kesehatan 

manusia. Menurut Markham (1989) yang dikutip oleh Hertog et al. (1992), 

disarankan agar setiap harinya manusia mengkonsumsi beberapa gram 

flavonoid. Flavonoid memiliki ikatan difenil propana (C6-C3-C6) yang diketahui 

sebagai antimutagenik dan antikarsinogenik. Selain itu, senyawa ini juga memiliki 

sifat sebagai antioksidan, anti-peradangan, anti-alergi, dan dapat menghambat 

oksidasi dari LDL (Low Density Lipoprotein) (Anonim, 2015).  

 Jenis utama flavonoid adalah antosianidin, flavonol, flavone, flananol, 

flavonone, dan isoflavon (Spencer, et al., 2003). Flavonol dan flavone merupakan 

senyawa yang paling tersebar luas dari semua pigmen tumbuhan kuning 

(Robinson, 1995). Flavonol dan flavone yang terdapat dalam tanaman, biasanya 

dalam bentuk O-glikosida. Perbedaan yang paling utama antara flavonol dan 

flavone yaitu pada flavonol terdapat gugus hidroksi pada C3. Kedua senyawa ini 

banyak terdapat pada bagian daun dan bagian luar dari tanaman, dan hanya 

sedikit sekali yang ditemukan pada bagian tanaman yang berada di bawah 

permukaan tanah (Hertog et al., 1992).  

 Dibandingkan dengan jenis flavonoid lain, jenis flavonol dan flavone 

merupakan dua dari jenis flavonoid yang paling banyak terdapat dalam tanaman 

sayur-sayuran (Robinson, 1995). Selain karena alasan jumlah yang mayoritas, 

berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, kedua jenis flavonoid ini 

memiliki kemampuan yang baik, antara lain sebagai antioksidan. Flavonol terdiri 

dari atas quercetin, kaempferol, dan myricetin; yang umumnya merupakan 

komponen terbanyak dalam tanaman. Flavone yang terdiri atas apigenin dan 

luteolin, hanya ditemukan pada bahan pangan tertentu, contohnya seledri, lada 

(hanya luteolin), dan peterseli (hanya apigenin) (Lee, 2000). 
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 Dalam sayuran, quercetin glikosida merupakan komponen yang paling 

menonjol. Namun, terdapat pula glikosida dari kaempferol, luteolin, dan apigenin 

(Hertog et al., 1992). Flavonoid memiliki efek biologis dalam sistem sel mamalia 

yang berperan dalam kesehatan manusia. Beberapa flavonoid, terutama 

quercetin, merupakan antioksidan yang kuat. Sifat antioksidan dari quercetin 

meningkat kemungkinan untuk mengkonsumsi senyawa ini dan substansi yang 

terkait di dalamnya dapat mengurangi risiko kanker, penyakit jantung, dan stroke  

pada manusia (Anonim, 2015). Senyawa quercetin merupakan golongan flavonol 

yang paling banyak terdapat dalam tanaman dan merupakan senyawa yang 

paling aktif dibandingkan senyawa lain dari golongan flavonol (Furhman dan 

Aviram, 2002). Banyak tanaman obat menunjukkan khasiatnya yang baik seiring 

dengan tingginya kandungan quercetin. Quercetin juga telah terbukti memiliki 

aktivitas sebagai anti peradangan, karena langsung menghambat penyebab 

utama dari proses peradangan tersebut (Anonim, 2016). Sifat antioksidan dari 

senyawa quercetin mampu menginhibisi proses karsinogenesis. Senyawa 

karsinogen merupakan senyawa yang mampu mengoksidasi DNA sehingga 

terjadi mutasi. Quercetin sebagai antioksidan dapat mecegah terjadinya oksidasi 

pada fase inisiasi maupun propagasi (Winarsih, 2007). 

 

 

Gambar 2.8 Struktur quersetin (Silalahi, 2006) 

 

 Kemampuan quercetin sebagai zat anti tumor juga luar biasa. Selain itu, 

quercetin juga memiliki pengaruh yang positif dalam membantu untuk mencegah 

kanker, prostatitis, gangguan jantung, katarak, dan gangguan pernafasan, seperti 

bronkitis dan asma. Quercetin mampu menghambat oksidasi LDL dengan cara 

mengkelat ion tembaga, yang dapat menginduksi oksidasi dari LDL (Aviram dan 

Fuhrman, 2003). Senyawa lain dari golongan flavonol yang memiliki peran 

penting pula adalah kaempferol. Senyawa kaempferol berbentuk padatan 



 

 

19 

 

berwarna kuning, dengan titik leleh 276-278oC. Senyawa ini hanya sedikit larut 

dalam air, namun larut dalam etanol panas, metanol, dan dietil eter. Konsumsi 

kaempferol dalam teh dalam teh dan brokoli menunjukkan adanya hubungan 

dengan penurunan risiko terhadap kanker dan gangguan jantung. Selain itu, 

kaempferol juga mampu menghambat oksidasi LDL dengan cara mengkelat ion 

tembaga, yang dapat menginduksi oksidasi dari LDL. Namun aktivitas dari 

kaempferol ini tidak seefektif seperti pada luteolin dan quercetin (Aviram dan 

Fuhrman, 2003). 

 Pada bawang hitam kandungan total flavonoid meningkat. Bawang hitam 

memiliki kandungan total flavonoid berkisar diantara 5,38 mg RE/g sampai 16,26 

mg RE/g. Sedangkan pada bawang putih mentah 3,22 mg RE/g (Choi, 2014). 

 

2.4.6    Pengujian Aktivitas Antioksidan 

Metode yang banyak digunakan untuk menguji efektivitas antioksidan 

adalah metode uji  DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl). Adanya aktivitas 

antioksidan dapat diketahui dengan pengujian DPPH (2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl) dimana pengujian tersebut bertujuan untuk mengamati kapasitas 

suatu ekstrak dalam menangkap suatu radikal atau menghambat pembentukan 

radikal (Antolovich et al., 2001). Hasil uji DPPH dinyatakan dalam IC50 yang 

mana menunjukkan banyaknya antioksidan dalam mereduksi 50% DPPH. 

Kategori nilai IC50 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini. 

 

Tabel 2.4. Kategori Nilai IC50 

Intensitas Nilai IC50 
Sangat kuat < 50 ppm 
Kuat 50 – 100 ppm 
Sedang 101 – 150 ppm 
Lemah >150 ppm 

Sumber: (Molyneux, 2004) 

 

DPPH merupakan senyawa radikal bebas yang bersifat stabil sehingga 

dapat bereaksi dengan atom hidrogen yang berasal dari suatu antioksidan 

membentuk DPPH tereduksi. Ada tiga tahap reaksi antara DPPH dengan zat 

antioksidan yang dapat dicontohkan dengan reaksi antara DPPH dengan 

senyawa monofenolat (antioksidan). Tahap pertama meliputi delokalisasi satu 

elektron pada gugus yang tersubstitusi dari senyawa tersebut, kemudian 

memberikan atom hidrogen untuk mereduksi DPPH. Tahap berikutnya meliputi 
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dimerisasi antara dua radikal fenoksil, yang akan mentransfer radikal hidrogen 

dan akan bereaksi kembali dengan radikal DPPH. Tahap terakhir adalah 

pembentukan kompleks antara radikal hidroksil dengan radikal DPPH. 

 

2.5 Pengeringan 

 Pengeringan adalah suatu metode untuk mengeluarkan atau 

menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air 

tersebut dengan menggunakan energi panas. Secara umum keuntungan dari 

pengawetan ini adalah bahan menjadi awet dengan volume bahan menjadi kecil 

sehingga memudahkan dalam pengangkutan (Winarno, 2008). Pengeringan 

adalah suatu peristiwa perpindahan massa dan energi yang terjadi dalam 

pemisahan cairan atau kelembaban dari suatu bahan sampai batas kandungan 

air yang ditentukan dengan menggunakan gas sebagai fluida sumber panas dan 

penerima uap cairan (Treybal, 1980).  

Bahan pangan yang dikeringkan umumnya mempunyai nilai gizi yang 

lebih rendah daripada bahan segarnya. Selama pengeringan juga dapat terjadi 

perubahan warna, aroma, tekstur, dan vitamin-vitamin menjadi rusak atau 

berkurang. Pada umumnya bahan pangan yang dikeringkan berubah warna 

menjadi kecoklatan. Perubahan warna tersebut disebabkan oleh reaksi-reaksi 

pencoklatan. Baik enzimatik maupun non-enzimatik (Muchtadi, 1997). 

 Prinsip utama dalam pengeringan adalah proses penguapan air , maka 

perlu terlebih dahulu diketahui karakteristik hidratasi bahan pangan yaitu sifat-

sifat bahan yang meliputi interaksi antar bahan pangan dengan molekul air yang 

dikandungnya dan molekul-molekul di udara sekitarnya. Peranan air dalam 

bahan pangan dinyatakan dengan kadar air dan aktivitas air (aw), sedangkan 

peranan air di udara dinyatakan dengan kelembapan relative (RH) dan 

kelembapan mutlak (H) (Agus, 2012 dalam Rahmawan 2001). 

 Salah satu metode pengeringan dapat menggunakan oven listrik. Alat 

pengering ini menggunakan daya listrik untuk mengeringkan bahan. Aliran listrik 

akan diubah menjadi panas (Fellow, 2000 dalam Hartanti, 2012). Kelebihan dari 

metode oven adalah dapat dipertahankan dan diatur suhunya (Troftgruben, 1984 

dan Harrison, 2000). 
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2.5.1 Mekanisme Pengeringan 

Udara yang terdapat dalam proses pengeringan mempunyai fungsi 

sebagai pemberi panas pada bahan, sehingga menyebabkan terjadinya 

penguapan air. Fungsi lain dari udara adalah untuk mengangkut uap air yang 

dikeluarkan oleh bahan yang dikeringkan. Kecepatan pengeringan akan naik 

apabila kecepatan udara ditingkatkan. Kadar air akhir apabila mulai mencapai 

kesetimbangannya, maka akan membuat waktu pengeringan juga ikut naik atau 

dengan kata lain lebih cepat (Muarif, 2013). 

 

2.5.2 Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Pengeringan 

Proses pengeringan diperoleh dengan cara penguapan air yaitu dengan 

menurunkan kelembapan (RH) udara dengan mengalirkan udara panas 

disekeliling bahan, sehingga tekanan uap air bahan akan lebih besar daripada 

tekanan uap air di udara. Perbedaan tekanan inilah yang menyebabkan 

terjadinya aliran uap air dari bahan ke udara. Kecepatan pengeringan maksimum 

dipengaruhi oleh percepatan pindah panas dan pindah massa selama proses 

pengeringan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pindah massa 

tersebut adalah sebagai berikut (Estiasih dan Ahmadi, 2009): 

 

1. Luas Permukaan 

Pada pengeringan umumnya, bahan pangan yang akan dikeringkan 

mengalami pengecilan ukuran, baik dengan cara diiris, dipotong, atau 

digiling. Proses pengecilan ukuran akan mempercepat proses pengeringan. 

Pengecilan ukuran akan mempercepat proses pengeringan. Pengecilan 

ukuran memperluas permukaan bahan, air lebih mudah berdifusi, dan 

menyebabkan penurunan jarak yang harus ditempuh oleh panas. 

2. Suhu 

Semakin besar perbedaan suhu antara medium pemanas dengan bahan 

pangan semakin cepat pindah panas ke bahan pangan. Apabila udara 

merupakan medium pemanas, maka faktor kecepatan pergerakan udara 

harus diperhatikan. Pada proses pengeringan, air dikeluarkan dari bahan 

pangan dapat berupa uap air. Uap air tersebut harus segera dikeluarkan dari 

atmosfer di sekitar bahan pangan yang dikeringkan. Udara di sekitar bahan 

pangan akan menjadi jenuh oleh uap air apabila tidak segera keluar, 
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sehingga memperlambat penguapan air dari bahan pangan yang 

memperlambat proses pengeringan. 

3. Kecepatan pergerakan udara 

Semakin cepat pergerakan atau sirkulasi udara maka proses pengeringan 

akan semakin cepat. Makin tinggi suhu dan kecepatan aliran udara pengering 

makin cepat pula proses pengeringan berlangsung. Prinsip ini menyebabkan 

beberapa proses pengeringan menggunakan sirkulasi udara atau udara yang 

bergerak seperti pengering cabinet, tunnel dryer, pengering semprot, dan 

lain-lain. 

4. Kelembapan udara (RH) 

Semakin kering udara (kelembapan semakin rendah) maka kecepatan 

pengeringan semakin tinggi. Kelembapan udara akan menentukan kadar air 

akhir bahan pangan setelah dikeringkan. Proses penyerapan akan terhenti 

sampai kesetimbangan kelembapan nisbi bahan pangan tercapai. 

Kesetimbangan nisbi bahan pangan adalah kelembapan pada suhu tertentu 

di mana tidak terjadi penguapan air dan bahan pangan ke udara dan tidak 

terjadi penyerapan uap air dan udara oleh bahan pangan. 

5. Tekanan atmosfer 

Pengeringan pada kondisi vakum menyebabkan pengeringan lebih cepat 

atau suhu yang digunakan untuk suhu pengeringan dapat lebih rendah. Suhu 

rendah dan kecepatan pengeringan yang tinggi diperlukan untuk 

mengeringkan bahan pangan yang peka terhadap panas. Kecepatan aliran 

udara pengering yang semakin tinggi akan mempercepat massa uap air yang 

dipindahkan dari bahan ke atmosfer. 

6. Penguapan air 

Penguapan atau evaporasi merupakan penghilangan air dari bahan pangan 

yang dikeringkan sampai diperoleh produk kering yang stabil. Makin tinggi 

suhu udara pengering makin besar energi panas yang dibawa udara 

sehingga makin banyak jumlah massa cairan yang diuapkan dari permukaan 

bahan yang dikeringkan. Penguapan yang terjadi selama proses pengeringan 

tidak menghilangkan semua air yang terdapat dalam bahan pangan. 

7. Waktu pengeringan 

Waktu pengeringan menentukan lama kontak bahan dengan panas. 

Terutama bahan pangan sensitive panas waktu pengeringan relatif pendek. 

Pengeringan dengan suhu tinggi dalam waktu yang pendek dapat lebih 
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menekan kerusakan bahan pangan, dibandingkan waktu pengeringan yang 

lebih lama dan suhu lebih rendah.   
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III METODE PENELITIAN 

3.1      Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2017 sampai dengan 

Mei 2018. Persiapan bahan, pembuatan bawang hitam dan analisis bubuk 

bawang hitam dilaksanakan di Laboratorium Biologi Dasar, Laboratorium 

Pengolahan dan Rekayasa Proses Pangan dan Hasil Pertanian, Laboratorium 

Kimia dan Biokimia Pangan dan Hasil Pertanian Jurusan Teknologi Hasil 

Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. 

 

1.2 Alat dan Bahan Penelitian 

1.2.1 Alat 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:  

1. Peralatan untuk pembuatan bubuk bawang hitam, meliputi: glassware, rice 

cooker (Yong Ma), oven listrik (Memmert), ayakan 80 mesh, blender 

(Miyako), rolling pin, timbangan analitik (Mettler Toledo). 

2. Peralatan untuk analisis, meliputi: glassware, timbangan analitik (Mettler 

Toledo), spektrofotometer (Labomed Inc), bulb (Vitlab), oven (Memmert), 

desikator. 

 

1.2.2 Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: bawang putih 

(Pasar Klojen), aquades (Krida Tama Persada), etanol 96% teknis (Krida Tama 

Persada), DPPH dalam etanol (Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan dan 

Hasil Pertanian), Folin Ciocalteau (CV. Makmur Sejati), Na2CO3 7,5% (CV. 

Makmur Sejati), standar asam galat (CV. Makmur Sejati), standar quercetin(CV. 

Makmur Sejati), AlCl3 10% (Krida Tama Persada), NaNO2 5% (Krida Tama 

Persada), dan NaOH 1 M (CV. Makmur Sejati). 

 

1.3 Metode Penelitian 

1.3.1 Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan yaitu Rancangan Acak Kelompok 

Faktorial (RAKF) dengan 2 faktor yaitu suhu pengeringan dan lama waktu 
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pengeringan serta dengan 3 kali ulangan. Suhu pengeringan yang digunakan, 

yaitu 70oC, 80oC dan 90oC dan lama waktu pengeringan yang digunakan yaitu 

15, 16 dan 17 jam. Pada penelitian ini juga terdapat variabel tergantung, meliputi 

kadar air, rendemen, kadar total fenol dan flavonoid serta aktivitas antioksidan 

IC50. Pada akhir penelitian dilakukan analisis data secara kuantitatif 

menggunakan ANOVA pada α=0.05 dilanjutkan dengan uji lanjut DMRT dan/atau 

BNT yang disajikan dalam bentuk grafik dan tabel. Perlakuan terbaik ditentukan 

dengan metode Multiple Attribute Zeleny.  

Pengujian kadar air, rendemen, kadar total fenol dan flavonoid serta 

aktivitas antioksidan IC50 dilakukan pada sampel uji yaitu sembilan perlakuan 

suhu dan lama waktu pengeringan bawang hitam. Setiap kombinasi percobaan 

diulang sebanyak tiga kali sehingga diperoleh 27 satuan percobaan. Perlakuan 

Pembuatan Serbuk Bawang Hitam dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Faktor I : Suhu pengeringan terdiri dari 3 level (T) yaitu : 

T1 : 70oC 

T2 : 80oC 

T3 : 90oC 

Faktor II : Lama waktu pengeringan bawang hitam terdiri dari tiga level (W) yaitu : 

W1 : 15 jam 

W2 : 16 jam 

W3 : 17 jam 

 

Tabel 3.1. Kombinasi 2 Faktor (Suhu Pengeringan dan Lama pengeringan bawang 

hitam) 
Suhu Pengeringan (T) Lama Waktu Pengeringan Bawang Hitam (W) 

W1 W2 W3 

T1 T1W1 T1W2 T1W3 
T2 T2W1 T2W2 T2W3 
T3 T3W1 T3W2 T3W3 

 

Dari Tabel 3.1 diperoleh perlakuan sebagai berikut : 

T1W1 : Suhu pengeringan 70oC, lama waktu pengeringan 15 jam 

T1W2 : Suhu pengeringan 80oC, lama waktu pengeringan 16 jam 

T1W3 : Suhu pengeringan 90oC, lama waktu pengeringan 17 jam 

T2W1 : Suhu pengeringan 70oC, lama waktu pengeringan 15 jam 

T2W2 : Suhu pengeringan 80oC, lama waktu pengeringan 16 jam 

T2W3 : Suhu pengeringan 90oC, lama waktu pengeringan 17 jam 

T3W1 : Suhu pengeringan 70oC, lama waktu pengeringan 15 jam 
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T3W2 : Suhu pengeringan 80oC, lama waktu pengeringan 16 jam 

T3W3 : Suhu pengeringan 90oC, lama waktu pengeringan 17 jam 

 

3.4  Penelitian Pendahuluan 

Penentuan penggunaan suhu dan lama waktu pengeringan bawang hitam 

dilakukan berdasarkan percobaan beberapa range suhu dan lama waktu 

pengeringan. Suhu dibawah 70oC dan lama waktu pengeringan 15 jam 

menghasilkan bubuk bawang hitam yang masih dalam kondisi basah sehingga 

bawang hitam tidak dapat diblender menjadi bubuk. Maka dari itu digunakan 

range suhu di atas 70oC dan lama waktu pengeringan di atas 15 jam. 

 

3.5 Pelaksanaan Penelitian 

3.5.1 Pencarian dan Sortasi Bahan Baku (Bawang Putih) 

Bahan baku bawang putih diperoleh dari Pasar Klojen. Bawang putih 

yang diperoleh disortasi dengan cara memisahkan yang busuk dengan yang 

masih segar. Setelah disortasi bawang putih siap digunakan untuk pembuatan 

bawang hitam. 

 

3.5.2 Pembuatan Bawang Hitam 

Bawang putih ±1 kg yang telah melalui proses sortasi kemudian 

dimasukkan ke dalam rice cooker yang telah diisi dengan air 400 ml 

menggunakan gelas ukur plastik. Setelah bawang putih dimasukkan ke dalam 

rice cooker, rice cooker dinyalakan dalam keadaan warm. Keadaan warm 

tersebut memiliki suhu 70 oC ketika diukur menggunakan termometer. 
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Gambar 3.1. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian (modifikasi Bae et.al., 

2014) 

 

3.5  Pengamatan dan Analisis Data 

3.5.1  Pengamatan  

Pengamatan yang akan dilakukan pada sampel serbuk bawang hitam 

hasil modifikasi bahan meliputi: 

a. Analisis aktivitas antioksidan IC50 (Atanassova et al.,2011) 

b. Kadar air (AOAC, 2005) 

c. Kadar total fenol (George, et al., 2005) 

d. Kadar total flavonoid (Zhinshen, et al.,1999) 

e. Rendemen (AOAC, 2005) 

 

3.5.2   Analisis Data 

Data yang diperoleh dikumpulkan dan ditabulasikan menggunakan 

software Microsoft Excel 2010. Data hasil pengujian selanjutnya akan dianalisis 

dengan menggunakan software Minitab 17. Pada Minitab 17 akan diperoleh 

analisis ragam (ANOVA) dengan selang kepercayaan 5% untuk mengetahui ada 

atau tidaknya pengaruh perlakuan yang diberikan. Jika terdapat pengaruh nyata 

dari perlakuan, maka analisis dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range Test 

Pencarian dan pemilihan bahan baku (bawang putih)  

Pembuatan Bawang Hitam  

Parameter: 

‒ Kadar air 
‒ Kadar total fenol  
‒ Kadar total flavonoid 
‒ Aktivitas antioksidan 
‒ Rendemen 

Hasil dan pembahasan  

Kesimpulan dan saran  
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(DMRT) dengan selang kepercayaan 5%. Apabila tidak terdapat interaksi antara 

kedua faktor namun salah satu atau kedua faktor berpengaruh nyata maka 

dilakukan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) dengan tingkat kepercayaan 5%. 

Perlakuan terbaik ditentukan dengan metode Multiple Attribute (Zeleny, 1982). 

 

3.4 Diagram Alir Pembuatan Bubuk Bawang Hitam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Diagran Alir Proses Pembuatan Bubuk Bawang Hitam (modifikasi 

Bae et al., 2014) 

Bawang putih 

Difermentasi selama 15 hari dalam rice 

cooker dengan jumlah air 400 ml dalam 

kondisi basah (suhu 70±3oC) 

Dikeringkan (suhu pengeringan 70oC, 80oC dan 
90oC , selama 15, 16, dan 17 jam menggunakan 

oven listrik) 

Dihaluskan dengan menggunakan blender 

Pengayakan (80 mesh)  

Bubuk Bawang Hitam  

Bawang hitam 

Dipipihkan dengan menggunakan rolling pin   

Parameter: 

‒ Kadar air 
‒ Kadar total fenol  
‒ Kadar total flavonoid 
‒ Aktivitas antioksidan 
‒ Rendemen 

Dikupas   

Parameter: 

‒ Kadar air 
‒ Kadar total fenol  
‒ Kadar total flavonoid 
‒ Aktivitas antioksidan 
‒ Rendemen 

Parameter: 

‒ Kadar air 
‒ Kadar total fenol  
‒ Kadar total flavonoid 
‒ Aktivitas antioksidan 



 

29 

 

IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik Bahan Baku  

Bahan baku yang digunakan pada pembuatan bubuk bawang hitam 

dalam penelitian ini adalah bawang putih (Allium sativum L.). Analisis bahan baku 

dilakukan untuk mengetahui karakteristik bawang putih yang akan dipakai pada 

pembuatan bubuk bawang hitam. Analisis bahan baku ini meliputi kadar air, total 

fenol, total flavonoid dan total nilai antioksidan IC50. Data hasil analisis bahan 

baku dibandingkan literatur dapat dilihat pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1. Data Hasil Analisis Bawang Putih Dibandingkan dengan Bawang Hitam 

Parameter Bawang Putih Bawang Hitam Keterangan 

Kadar air (%) 23,32±0,17  28,35±3,59  Tidak signifikan 
Aktivitas antioksidan IC50 (ppm) 4408,15±88,56  2722,91±116,13  Signifikan 
Kadar total fenol mg GAE/g 2,92±0,39  4,63±0,18  Signifikan 
Kadar total flavonoid mg QE/g 0,19±0,03  0,52±0,03  Signifikan 

*Hasil analisis antara bawang putih dan bawang hitam menggunakan uji T pada software 
minitab 17 
 

Berdasarkan data pada Tabel 4.1 hasil analisis kadar air bawang putih, 

yaitu sebesar 23,32±0,17% dan hasil analisis kadar air bawang hitam, yaitu 

sebesar 28,35±3,59%. Setelah diuji T hasil analisis menunjukkan bahwa nilai 

kadar air antara bawang putih dan bawang hitam tidak berbeda signifikan 

(α=0,05). Perbedaan yang tidak signifikan tersebut dapat disebabkan oleh 

kemampuan daya serap air bawang hitam saat aging rendah, sehingga tidak 

banyak air yang dapat terperangkap dalam bawang hitam. Molekul air dapat 

masuk dalam bahan dengan cara memecah ikatan hidrogen molekul sehingga air 

lebih mudah masuk ke dalam bahan dan berikatan dengan molekul-molekul 

dalam bawang hitam (Asgar dan Mussadad, 2006). 

Berdasarkan data pada Tabel 4.1 diperoleh hasil analisis kadar total fenol 

bawang putih, yaitu sebesar 2,92±0,39 mg GAE/g dan hasil analisis kadar total 

fenol bawang hitam sebesar 4,63±0,18 mg GAE/g. Setelah diuji T hasil analisis 

menunjukkan bahwa kadar total fenol antara bawang putih dan bawang hitam 

berbeda signifikan (α=0,05). Perbedaan yang signifikan tersebut dapat 

disebabkan oleh panas yang diperoleh selama 15 hari dalam rice cooker, karena 

dengan adanya proses panas tersebut dapat menurunkan fraksi-fraksi ikatan 

ester, glikosida dan meningkatkan fraksi bebas asam fenolat yang menyebabkan 
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peningkatan jumlah fenol bebas (Xu et al., 2007). Namun jika dihubungkan 

dengan kadar air, kadar air bawang hitam lebih tinggi dibandingkan dengan 

kadar air bawang putih. Menurut Winarno (2008) bahwa dengan mengurangi 

kadar air bahan pangan maka senyawa yang terkandungan di dalamnya seperti 

karbohidrat, protein, lemak dan mineral dalam konsentrasi yang tinggi. Sehingga 

dapat dikatakan total padatan akan semakin rendah jika kadar air meningkat. 

Begitu juga dengan nilai total fenol seharusnya akan semakin menurun jika kadar 

air meningkat. Tetapi hal ini dapat disebabkan dari perubahan senyawa allisin 

yang menyebabkan aroma bawang putih menyengat berubah menjadi senyawa 

antioksidan yang larut dalam air (Corzo et al., 2007; Amagaze et al., 2001). 

Sehingga kandungan nilai total fenol dapat meningkat. 

Berdasarkan data pada Tabel 4.1 diperoleh hasil analisis kadar total 

flavonoid bawang putih, yaitu sebesar 0,75±0,13 mg QE/g dan hasil analisis 

kadar total flavonoid bawang hitam sebesar 2,08±0,13 mg QE/g. Setelah diuji T 

hasil analisis menunjukkan bahwa kadar total flavonoid antara bawang putih dan 

bawang hitam berbeda signifikan (α=0,05). Perbedaan yang signifikan tersebut 

dapat disebabkan oleh banyak antioksidan senyawa-senyawa fenolik seperti 

flavonoid, dalam tanaman ada dalam bentuk berikatan dengan komponen-

komponen lain seperti serat, protein atau gula untuk membentuk struktur yang 

kompleks. Kandungan flavonoid dapat meningkat dapat disebabkan oleh 

pemecahan ikatan-ikatan pada struktur kompleks (ikatan ester, ikatan glikosida) 

karena pengaruh suhu yang menyebabkan lepasnya senyawa antioksidan 

flavonoid (Kim et al., 2013). 

Berdasarkan data pada Tabel 4.1 diperoleh hasil analisis aktivitas 

antioksidan IC50 bawang putih, yaitu sebesar 4408,15±88,56 danan hasil analisis 

aktivitas antioksidan IC50 bawang hitam sebesar 2722,91±116,13 ppm. Setelah 

diuji T hasil analisis menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan IC50 antara 

bawang putih dan bawang hitam berbeda signifikan (α=0,05). Perbedaan yang 

signifikan tersebut dapat disebabkan oleh proses aging dalam rice cooker selama 

15 hari tersebut. Bawang putih dalam rice cooker dikenai panas dengan suhu ± 

70oC secara terus menerus. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang 

menyebutkan, bahwa aktivitas antioksidan bawang putih segar lebih rendah 

dibandingkan dengan bawang hitam. Aktivitas antioksidan dalam bawang hitam 

dapat meningkat karena kandungan senyawa fenol dan flavonoid juga meningkat 

(Choi et al., 2014). Senyawa-senyawa hasil browning juga dapat meningkatkan 
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aktivitas antioksidan dengan memecah rantai radikal bebas dengan 

mendonorkan atom hidrogen (Eichner, 1981; Manzocco et al., 2000). Selain itu, 

kandungan senyawa allisin yang menyebabkan aroma bawang putih menyengat 

berubah menjadi senyawa antioksidan yang larut dalam air seperti S-

allylcysteine, tetrahydro-β-carbolines, dan flavonoid (Corzo et al., 2007; Amagase 

et al., 2001). 

 

4.2  Kadar Air Bubuk Bawang Hitam 

 Kadar air merupakan banyaknya air yang terkandung dalam bahan yang 

dinyatakan dalam persen (Winarno, 2008). Kadar air adalah persentase 

kandungan air suatu bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah (wet 

basis) atau berdasarkan berat kering (dry basis). Kadar air berat basah 

mempunyai batas maksimum teoritis sebesar 100 persen, sedangkan kadar air 

berdasarkan berat kering dapat lebih dari 100 persen. 

Kadar air juga salah satu karakteristik yang sangat penting pada bahan 

pangan, karena air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, dan cita rasa 

pada bahan pangan. Kadar air dalam bahan pangan ikut menentukan kesegaran 

dan daya awet bahan pangan tersebut. Kadar air yang tinggi mengakibatkan 

mudahnya bakteri, kapang, dan khamir untuk berkembang biak, sehingga akan 

terjadi perubahan pada bahan pangan (Winarno, 2008). 

 

Tabel 4.2 Rerata Kadar Air Bubuk Bawang Hitam 

Suhu (
o
C) Waktu (jam) Kadar Air (%) DMRT 5% 

70 15 9,20 ± 0,05
a 

 
70 16 8,89 ± 0,02

b 
0,1840 

70 17 8,83 ± 0,18
c 

0,1930 
80 15 8,15 ± 0,015

d 
0,1985 

80 16 7,62 ± 0,03
e 

0,2023 
80 17 7,16 ± 0,03

f 
0,2052 

90 15 6,80 ± 0,20
g 

0,2072 
90 16 5,92 ± 0,04

h 
0,2088 

90 17 5,16 ± 0,03
i 

0,2100 

Keterangan :  
1. Setiap angka merupakan hasil 3 kali ulangan  

2. Angka dibelakang simbol ± merupakan standar deviasi 
3. Rerata yang disertai notasi huruf berbeda menyatakan beda nyata pada uji lanjut 

DMRT  

 

Pada hasil penelitian analisis kadar air bubuk bawang hitam dengan 

faktor suhu pengeringan dan lama pengeringan, keseluruhan perlakuan yaitu 27 

sampel menghasilkan kadar air yang memenuhi syarat kadar air SNI untuk 
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produk rempah-rempah bubuk yaitu maksimal 12,0% (SNI, 1995).  Kadar air 

pada bubuk bawang hitam berkisar antara 5,16%-9,20%.  

Analisis rerata kadar air pada bubuk bawang hitam menunjukkan bahwa 

semakin meningkatnya suhu dan waktu pengeringan, maka kadar airnya akan 

cenderung menurun. Kadar air pada bubuk bawang hitam berkisar antara 5,16-

9,20%. Menurunnya kadar air disebabkan karena semakin tingginya suhu dan 

lamanya waktu pengeringan maka semakin banyak molekul air yang menguap. 

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Rachmawan (2001), bahwa semakin tingi 

suhu, semakin besar energi panas yang dibawa udara sehingga semakin banyak 

molekul air yang menguap. Jika kecepatan aliran udara pengering semakin tinggi 

maka semakin cepat massa uap air yang dipindahkan dari bahan ke atmosfer.  

Kadar air pada suhu pengeringan 70oC kadar air bubuk bawang hitam 

tergolong paling tinggi sedangkan pada suhu 80oC kadar air mulai menurun. 

Dibandingkan dengan suhu pengeringan 70oC dan 80oC, suhu pengeringan 90oC 

memiliki kadar air yang paling rendah. Menurut Sitkey (1986) dalam Agus (2012), 

suhu bahan selama proses pengeringan tidak hanya dipengaruhi oleh kadar air 

awal dan kadar air akhir bahan namun suhu udara pengering akan sangat 

mempengaruhi suhu bahan. Ketika suhu pengering lebih rendah maka akan 

memperlambat proses pengeringan. Kadar air pada suhu pengeringan 90oC 

hanya berkisar 5,16 hingga 6,80%. Selain suhu, waktu pengeringan juga memiliki 

peranan penting dalam menentukan kadar air suatu bahan. Semakin lama suatu 

bahan terpapar langsung oleh panas, maka kandungan molekul air juga akan 

semakin rendah. Hal ini sesuai dengan  pendapat Taib et al. (1997) dalam Fitriani 

(2008), bahwa kemampuan bahan untuk melepaskan air dari permukaannya 

akan semakin besar seiring dengan meningkatnya suhu udara pengering yang 

digunakan dan makin lamanya proses pengeringan, sehingga kadar air yang 

dihasilkan semakin rendah. Rerata kadar air dapat dilihat pada Tabel 4.2 

 Berdasarkan Tabel 4.2 rerata kadar air bubuk bawang hitam dapat 

diketahui bahwa rerata kadar air tertinggi diperoleh dari perlakuan 70oC waktu 15 

jam yaitu 9,20% dan rerata kadar air terendah diperoleh dari perlakuan 90oC 

waktu 17 jam yaitu 5,16%. Berdasarkan hasil analysis of variant (ANOVA) 

(Lampiran 2) menunjukkan bahwa perbedaan suhu dan waktu pengeringan 

memberikan pengaruh nyata (α=0,05) terhadap kadar air. Perbedaan suhu dan 

waktu pengeringan menunjukkan adanya interaksi diantara keduanya sehingga 

dilakukan uji lanjut DMRT. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Riansyah dkk. 
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(2013), setiap kenaikan suhu dan waktu pengeringan yang diberikan akan 

memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap perpindahan air pada bahan. 

 

4.3 Total Fenol Bubuk Bawang Hitam 

Senyawa fenolik adalah senyawa yang sangat baik sebagai oxygen 

radical scavenger karena radikal fenolik memiliki elektron reduksi potensial yang 

lebih rendah dibandingkan elektron reduksi potensial dari radikal oksigen. Selain 

itu juga karena radikal fenolik umumnya kurang reaktif dibandingkan radikal 

oksigen. Senyawa fenolik dapat sebagai senyawa antara oxygen scavenge yang 

reaktif tanpa memicu reaksi oksidasi lebih lanjut. Oleh sebab itu, senyawa fenolik 

diketahui mempunyai aktivitas sebagai antioksidan dan antiradikal. Senyawa 

fenolik yang ada pada umumnya terdapat dalam bahan pangan dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu fenol sederhana dan asam fenolat, 

asam hydroxynnamic derivative dan flavonoid (Hung et al., 2002). Dalam 

penelitian ini dilakukan pengujian total fenolik untuk melihat seberapa besar 

senyawa fenolik yang ada di dalam sampel.  

 

Tabel 4.3. Rerata Total Fenol Bubuk Bawang Hitam 

Suhu (
o
C) Waktu (jam) 

Total Fenol 
(mg GAE/g) 

DMRT 5% 

70 15 4,56 ± 0,58
a
  

70 16 5,81 ± 0,19
ab 

1,55 
70 17 6,57 ± 0,34

bc 
1,62 

80 15 7,33 ± 0,09
bcd 

1,67 
80 16 8,76 ± 0,55

cd 
1,70 

80 17 11,10 ± 0,48
ef 

1,72 
90 15 14,72 ± 0,78

g 
1,74 

90 16 18,34 ± 1,5
h 

1,75 
90 17 22,5 ± 1,14

i 
1,76 

Keterangan :  
1. Setiap angka merupakan hasil 3 kali ulangan  
2. Angka dibelakang simbol ± merupakan standar deviasi 
3. Rerata yang disertai notasi huruf berbeda menyatakan beda nyata pada uji lanjut 

DMRT 5%. 

 

Dari analisis total fenol dapat diketahui bahwa suhu pengeringan 70oC 

bubuk bawang hitam tergolong paling rendah sedangkan pada suhu 80oC total 

fenol mulai menurun. Dibandingkan dengan suhu pengeringan 70oC dan 80oC, 

suhu pengeringan 90oC memiliki total total fenol yang paling tinggi. Total fenol 

pada suhu pengeringan 90oC berkisar 14,72 mg GAE/g hingga 22,5 mg GAE/g. 

Total total fenol 22,5 mg GAE/g merupakan total total fenol dari sampel suhu 
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90oC dan waktu pengeringan 17 jam. Dari Tabel 4.3 diketahui bahwa semakin 

tinggi suhu yang digunakan dan semakin lama waktu pengeringan maka total 

fenol menjadi semakin tinggi. Hal tersebut tidak sesuai dengan literatur. Menurut 

Padda dan Picha (2008), senyawa fenol merupakan senyawa-senyawa yang 

sangat mudah teroksidasi dan dipengaruhi oleh cahaya dan suhu. Semakin lama 

proses pemanasan dan semakin tinggi suhu yang digunakan pada saat 

pengolahan, maka senyawa fenol yang berperan sebagai antioksidan semakin 

banyak yang hilang. 

Berdasarkan Tabel 4.3 rerata total fenol bubuk bawang hitam dapat 

diketahui bahwa rerata total fenol tertinggi diperoleh dari perlakuan suhu 

pengeringan 90oC dan waktu pengeringan 17 jam yaitu 22,5 mg GAE/g dan 

rerata total fenol terendah diperoleh dari perlakuan suhu pengeringan 70oC dan 

waktu pengeringan 15 jam. Berdasarkan hasil analysis of variant (ANOVA) 

(Lampiran 2) menunjukkan bahwa perbedaan suhu dan lama waktu pengeringan 

memberikan pengaruh nyata (α=0,05) terhadap total fenol. Perbedaan suhu dan 

lama waktu pengeringan menunjukkan adanya interaksi diantara keduanya 

sehingga dilakukan uji lanjut DMRT 5%.   

Pada proses pengeringan ini, semakin tinggi suhu dan lama pengeringan 

kadar air yang diperoleh semakin rendah. Hal ini menyebabkan total padatan 

yang terkandung dalam bubuk semakin tinggi karena air yang diuapkan semakin 

banyak. Menurut Ratnaningtyas (2002) dalam Alfiah (2007) total padatan 

merupakan gabungan komponen karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral 

yang terdegradasi. Komponen-komponen tersebut akan mempengaruhi besarnya 

total padatan yang dihasilkan. Hal ini didukung oleh Winarno (2008) bahwa 

dengan mengurangi kadar air bahan pangan maka senyawa yang terkandungan 

di dalamnya seperti karbohidrat, protein, lemak dan mineral dalam konsentrasi 

yang tinggi. Sedangkan banyak antioksidan senyawa-senyawa fenolik dalam 

tanaman ada dalam bentuk berikatan dengan komponen-komponen lain seperti 

serat dan protein (Kim et al., 2013). 

Banyak antioksidan senyawa-senyawa fenolik dalam tanaman ada dalam 

bentuk ikatan kovalen. Maka dari itu, beberapa proses pengolahan dapat 

melepaskan senyawa-senyawa fenolik meningkatkan kapasitas antioksidan 

(Seung et al., 2005; Soek et al., 2004). Menurut  Xu et al., (2007) heat treatment 

pada senyawa-senyawa fenolik dapat meningkatan fraksi-fraksi bebas phenolic 
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acids, sedangkan penurunan ester, glikosida dan fraksi-fraksi  ikatan ester 

menyebabkan peningkatan bentuk fenol bebas. 

Peningkatan jumlah total fenol pada penelitian ini juga sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Bae et al., (2014) mengenai perubahan 

kandungan  S-allycysteine (SAC) dan sifat fisikokimia bawang hitam selama heat 

treatment, dihasilkan bahwa browning products, total fenol dan total flavonoid, 

SAC dan aktivitas antioksidan bawang hitam semakin meningkat seiring 

meningkatnya suhu thermo-hydrostat chamber dan waktu. Dimana alat thermo-

hydrostat chamber yang digunakan telah diatur dengan kelembapan 70%.  

Pada penelitian ini menggunakan waktu aging yaitu 15 hari, dimana 

waktu aging tersebut tidak sepanjang waktu aging yang dilakukan oleh Bae et al., 

(2014) dan Choi et al., (2014). Jadi bawang hitam dalam penelitian ini memiliki 

jangka waktu terpapar panas tidak sepanjang yang dilakukan penelitian-

penelitian sebelumnya tersebut. Oleh karena itu, dapat asumsikan bahwa masih 

terdapat senyawa fenol yang belum terlepas dan memiliki ikatan kovalen atau 

masih terikat dengan senyawa lain dengan ikatan ester. Sehingga ketika 

dilakukan pengeringan senyawa fenol masih dapat mengalami peningkatan. 

 

4.3 Total Flavonoid Bubuk Bawang Hitam 

Flavonoid terdistribusi secara luas pada tanaman, yang memiliki berbagai 

fungsi, termasuk berperan dalam memproduksi pigmen berwarna kuning, merah, 

atau biru pada bunga, dan sebagai penangkal terhadap mikroba dan insekta 

(Hung et al., 2002). Flavonoid memiliki kontribusi yang penting dalam kesehatan 

manusia. Menurut Markham (1989) yang dikutip oleh Hertog et al. (1992), 

disarankan agar setiap harinya manusia mengkonsumsi beberapa gram 

flavonoid. Flavonoid memiliki ikatan difenilpropana (C6-C3-C6) yang diketahui 

sebagai antimutagenik dan antikarsinogenik. Selain itu, senyawa ini juga memiliki 

sifat sebagai antioksidan, anti-peradangan, anti-alergi, dan dapat menghambat 

oksidasi dari LDL (Low Density Lipoprotein) (Anonim, 2015). Dalam penelitian ini 

dilakukan pengujian total flavonoid untuk melihat seberapa besar senyawa 

flavonoid yang ada di dalam sampel. 
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Tabel 4.4. Rerata Total Flavonoid Bubuk Bawang Hitam 

Suhu (
o
C) Waktu (jam) 

Total Flavonoid 
(mg QE/g) 

DMRT 5% 

70 15 1,40 ± 0,09
a 

 
70 16 1,55 ± 0,02

ab
 1,546224 

70 17 1,62 ± 0,06
bc 

1,621524 
80 15 1,74 ± 0,01

cd 
1,668457 

80 16 1,77 ± 0.02
de 

1,700434 
80 17 1,96 ± 0,15

f 
1,724159 

90 15 2,15 ± 0,06
g 

1,741178 
90 16 2,35 ± 0,05

h 
1,754588 

90 17 2,78 ± 0,14
i 

1,764903 

Keterangan :  
1. Setiap angka merupakan hasil 3 kali ulangan  
2. Angka dibelakang simbol ± merupakan standar deviasi 
3. Rerata yang disertai notasi huruf berbeda menyatakan beda nyata pada uji lanjut 

DMRT 5%. 

 

Dari analisis total flavonoid dapat diketahui bahwa total flavonoid pada 

suhu pengeringan 70oC bubuk bawang hitam tergolong paling rendah sedangkan 

pada suhu 80oC total flavonoid mulai menurun. Dibandingkan dengan suhu 

pengeringan 70oC dan 80oC, suhu pengeringan 90oC memiliki total flavonoid 

yang paling tinggi. Total flavonoid pada suhu pengeringan 90oC berkisar 2,15 mg 

QE/g hingga 2,78 mg QE/g. Semakin kecil total flavonoid maka semakin besar 

nilai aktivitas yang dimiliki sampel (Liem, 2013). Total flavonoid 2,78  mg QE/g 

merupakan total nilai antioksidan dari sampel suhu 90oC dan waktu pengeringan 

17 jam. Dari Tabel 4.4 diketahui bahwa semakin tinggi suhu yang digunakan dan 

semakin lama waktu pengeringan maka total flavonoid menjadi semakin tinggi. 

Hal tersebut tidak sesuai dengan literatur yang menyebutkan bahwa, proses 

pengeringan mengakibatkan menurunnya zat aktif yang terkandung dalam suatu 

bahan pangan (Rohdiana, 2001). Lusivera (2002) mengatakan bahwa proses 

pemanasan dapat mengakibatkan penurunan kadar total flavonoid sebesar 15-

78%. Namun menurut Liyana dan Shahidi (2005) menyatakan bahwa ada 

hubungan antara suhu dan kandungan fenolik. Meningkatnya suhu 

menyebabkan peningkatan kadar fenolik sampai pada suhu tertentu kemudian 

menurun seiring dengan peningkatan suhu yang lebih tinggi (Riadini, dkk., 2015). 

Berdasarkan Tabel 4.4 rerata total flavonoid bubuk bawang hitam dapat 

diketahui bahwa rerata total flavonoid tertinggi diperoleh dari perlakuan suhu 

pengeringan 90oC dan waktu pengeringan 17 jam yaitu 2,78 mg QE/g dan rerata 

total flavonoid terendah diperoleh dari perlakuan suhu pengeringan 70oC dan 

waktu pengeringan 15 jam. Berdasarkan hasil analysis of variant (ANOVA) 
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(Lampiran 2) menunjukkan bahwa perbedaan suhu dan lama waktu pengeringan 

memberikan pengaruh nyata (α=0,05) terhadap total flavonoid. Perbedaan suhu 

dan lama waktu pengeringan menunjukkan adanya interaksi diantara keduanya 

sehingga dilakukan uji lanjut DMRT 5%.   

Hal tersebut dikarenakan perbedaan suhu dan lama waktu pengeringan 

dapat menyebabkan perubahan jumlah flavonoid, dimana semakin tinggi suhu 

dan semakin lama waktu pengeringan jumlah flavonoid semakin tinggi. Hal ini 

berhubungan dengan kadar air. Semakin tinggi suhu dan lama pengeringan 

maka total padatan juga semakin tinggi. Pengurangan kadar air bahan pangan 

menyebabkan senyawa yang terkandung di dalamnya seperti karbohidrat, 

protein, lemak dan mineral dalam konsentrasi yang tinggi (Winarno, 2008). 

Sedangkan banyak antioksidan senyawa-senyawa fenolik dalam tanaman ada 

dalam bentuk berikatan dengan komponen-komponen lain seperti serat dan 

protein (Kim et al., 2013). 

Selama pengeringan, senyawa flavonoid belum terlepas atau masih 

terikat dengan senyawa lain dengan ikatan ester maupun ikatan glikosida. 

Sehingga total flavonoid semakin meningkat seiring dengan meningkatnya suhu 

dan lama waktu pengeringan (Choi et al., 2014).  

Peningkatan jumlah total flavonoid pada penelitian ini juga sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Bae et al., (2013) mengenai perubahan 

kandungan  S-allycysteine (SAC) dan sifat fisikokimia bawang hitam selama heat 

treatment, dihasilkan bahwa browning products, total fenol dan total flavonoid, 

SAC dan aktivitas antioksidan bawang hitam semakin meningkat seiring 

meningkatnya suhu thermo-hydrostat chamber dan waktu. Dimana hasil paling 

tinggi yaitu pada suhu dan lama waktu yang paling tinggi juga.  

 

4.5 Aktivitas Antioksidan Bubuk Bawang Hitam 

Aktivitas antioksidan merupakan kemampuan dari kandungan senyawa 

bioaktif suatu bahan untuk menangkal radikal bebas. Dalam penelitian ini 

penentuan aktivitas antioksidan bubuk bawang hitam metode DPPH secara 

spektrofotometri. Selanjutnya parameter untuk menginterpretasikan hasil 

pengujian DPPH adalah dengan IC50 (inhibition concentration). IC50 merupakan 

konsentrasi sampel yang akan menyebabkan reduksi terhadap aktivitas radikal 

DPPH sebesar 50%. Semakin kecil nilai IC50 maka akan semakin tinggi aktivitas 

antioksidan tersebut (Liem, 2013).  
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Tabel 4.5. Rerata Total Nilai Aktivitas Antioksidan IC50 Bubuk Bawang Hitam 

Suhu (
o
C) Waktu (jam) IC 50 (ppm) DMRT 5% 

90 17 354,31 ± 7,7415
a
  

90 16 447,42 ± 18,2449
b
 38,6265 

90 15 520,40 ± 6,6844
c
 40,5076 

80 17 579,48 ± 22,2370
d
 41,6801 

80 16 633,44 ± 26,2317
e
 42,4789 

80 15 709,70 ± 13,9313
f
 43,0715 

70 17 729,31 ± 19,0781
f
 43,4967 

70 16 802,60 ± 18,0210
g
 43,8317 

70 15 819,23 ± 17,7867
g
 44,0894 

Keterangan :  
1. Setiap angka merupakan hasil 3 kali ulangan  
2. Angka dibelakang simbol ± merupakan standar deviasi 
3. Rerata yang disertai notasi huruf berbeda menyatakan beda nyata pada uji lanjut 

DMRT 5% 

 

Nilai aktivitas antioksidan bubuk bawang hitam dipengaruhi oleh 

kombinasi perlakuan suhu dan lama waktu pengeringan. Total nilai antioksidan 

IC50 dari Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa total nilai antioksidan IC50 suhu 

pengeringan 70oC bubuk bawang hitam tergolong paling rendah sedangkan pada 

suhu 80oC total nilai antioksidan IC50 mulai menurun. Dibandingkan dengan suhu 

pengeringan 70oC dan 80oC, suhu pengeringan 90oC memiliki total nilai 

antioksidan IC50 yang paling tinggi. Total nilai antioksidan IC50 pada suhu 

pengeringan 90oC berkisar 354,31 ppm hingga 520,40 ppm. Semakin kecil total 

nilai IC50 maka semakin besar nilai aktivitas yang dimiliki sampel (Liem, 2013). 

Total nilai antioksidan 354,31 ppm merupakan total nilai antioksidan dari sampel 

suhu 90oC dan waktu pengeringan 17 jam. Hal tersebut dapat diartikan bahwa 

dengan konsentrasi antioksidan dalam bubuk bawang hitam sebesar 354,3153 

ppm dapat meredam radikal bebas sebesar 50%. Nilai antioksidan IC50 bubuk 

bawang hitam dari semua sampel tergolong rendah karena nilai IC50 yang 

dihasilkan >150 ppm (Molyneux, 2004). Dari Tabel 4.5 diketahui bahwa semakin 

tinggi suhu yang digunakan dan semakin lama waktu pengeringan maka total 

nilai antioksidan IC50 menjadi semakin tinggi. Hal tersebut tidak sesuai dengan 

literatur yang menyebutkan bahwa, proses pengeringan mengakibatkan 

menurunnya zat aktif yang terkandung dalam suatu bahan pangan, menurunnya 

aktivitas antioksidan dipengaruhi oleh proses oksidasi enzimatis yang 

menyebabkan polifenol teroksidasi dan mengalami penurunan (Rohdiana, 2001). 

Berdasarkan Tabel 4.5 rerata total nilai IC50 bubuk bawang hitam dapat 

diketahui bahwa rerata total nilai IC50 tertinggi diperoleh dari perlakuan suhu 

pengeringan 90oC dan waktu pengeringan 17 jam yaitu 354,3153 ppm dan rerata 
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total nilai IC50 terendah diperoleh dari perlakuan suhu pengeringan 70oC dan 

waktu pengeringan 15 jam. Berdasarkan hasil analysis of variant (ANOVA) 

(Lampiran 2) menunjukkan bahwa perbedaan suhu dan lama waktu pengeringan 

memberikan pengaruh nyata (α=0,05) terhadap total nilai IC50. Perbedaan suhu 

dan lama waktu pengeringan menunjukkan adanya interaksi diantara keduanya 

sehingga dilakukan uji lanjut DMRT 5%.   

Hal tersebut dapat disebabkan oleh proses pemanasan dapat 

melepaskan senyawa-senyawa fenolik, sehingga dapat meningkatkan senyawa-

senyawa aktif. Hal tersebut sesuai dengan penelitian biji Anggur yang diberi 4 

perlakuan suhu berbeda yaitu -50, 100, 150 dan 200oC. Hasil penelitian mereka 

membuktikan bahwa proses pemanasan dapat meningkatkan aktivitas 

antioksidan dimana total fenol dan radical scavenging activity maksimum 

diperoleh pada biji yang dipanaskan pada suhu 150oC selama 40 menit (Kim et 

al., 2006).  

  Beberapa penelitian menyebutkan bahwa aktivitas antioksidan mengalami 

peningkatan setelah mengalami proses pemanasan. Suatu penelitian yang 

dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan Polish menyebutkan bahwa proses fermentasi 

dan proses pemanasan (jangka panjang maupun jangka pendek) mempengaruhi 

sifat antioksidan dalam kubis. Mereka membuktikan bahwa kedua proses 

tersebut sangat berkontribusi banyak pada peningkatan kandungan antioksidan 

pada kubis dan selain itu proses pemanasan dapat mengimbangi antioksidan 

alami yang hilang karena pembentukan senyawa non-nutritional antioxidant 

seperti reaksi Maillard (Kusznierewicz et al, 2008).  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Bae et al., (2014) mengenai 

perubahan kandungan S-allycysteine (SAC) dan sifat fisikokimia bawang hitam 

selama heat treatment, dihasilkan bahwa SAC dan aktivitas antioksidan bawang 

hitam semakin meningkat seiring meningkatnya suhu thermo-hydrostat chamber 

dan waktu. Dimana alat thermo-hydrostat chamber yang digunakan telah diatur 

dengan kelembapan 70%. Selain senyawa fenolik seperti flavonoid, dalam 

bawang hitam juga mengandung senyawa yang mengandung sulfur seperti diallyl 

sulfide, trisulfides dan SAC. SAC sendiri telah dibuktikan bahwa memiliki 

kemampuan antioksidan dengan cara menghambat radikal bebas (Borek, 2001; 

Imai et al., 1994). Sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan aktivitas 

antioksidan dapat disebabkan oleh peningkatan senyawa SAC. Senyawa-

senyawa hasil browning dan juga dapat meningkatkan aktivitas antioksidan 
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dengan memecah rantai radikal bebas dengan mendonorkan atom hidrogen 

(Eichner, 1981; Manzocco et al., 2000). 

 

4.6 Rendemen Bubuk Bawang Hitam 

Rendemen merupakan persentase bahan baku utama yang menjadi 

produk akhir atau perbandingan produk akhir dengan bahan baku utama. Pada 

bahan pangan semakin tinggi nilai rendemen yang dihasilkan maka semakin 

ekonomis bahan pangan tersebut (Asni, 2004). Rerata rendemen bubuk bawang 

hitam berdasarkan suhu pengeringan dapat dilihat pada Tabel 4.6 

 

Tabel 4.6. Rerata Rendemen Bubuk Bawang Hitam Berdasarkan Suhu Pengeringan 
Suhu (

o
C) Rendemen (%) BNT 5% 

90 29,11 ± 0,81
c
 

0,98802 80 33,06 ± 0,72
b
 

70 35,67 ± 0,70
a
  

Keterangan :  
1. Setiap angka merupakan hasil 3 kali ulangan  
2. Angka dibelakang simbol ± merupakan standar deviasi 
3. Rerata yang disertai notasi huruf berbeda menyatakan beda nyata pada uji lanjut 

BNT 5% 
 
 

Pada Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa pada setiap suhu yang berbeda 

memiliki notasi yang berbeda. Hal itu menunjukkan bahwa ketiganya berbeda 

nyata. Bubuk bawang hitam pada suhu 70oC memiliki rendemen 35,67% dengan 

notasi a, suhu 80oC memiliki rendemen 33,06% dengan notasi b, sedangkan 

suhu 90oC memiliki rendemen 29,12% dengan notasi c. Rendemen bubuk 

bawang hitam tertinggi diperoleh pada suhu pengeringan 700C yaitu 35, 67% 

sedangkan rendemen bubuk bawang hitam terendah diperoleh pada suhu 

pengeringan 90oC yaitu 29,12%. Dari hasil yang didapat dikatakan bahwa 

semakin tinggi suhu rendemen yang diperoleh maka akan semakin rendah. Hal 

ini disebabkan oleh semakin tinggi suhu maka kandungan air yang teruapkan 

akan semakin banyak dan menyebabkan rendemen yang dihasilkan menurun. 

Begitu juga sebaliknya, semakin rendah suhu yang digunakan maka semakin 

sedikit air yang teruapkan sehingga akan diperoleh rendemen yang tinggi. 

Perbedaan tinggi dan rendahnya rendemen suatu bahan pangan sangat 

dipengaruhi oleh kandungan air suatu bahan pangan. Hal ini diperkuat oleh 

Ramelan (1996) yang menyatakan bahwa, suhu merupakan salah satu faktor 

penentu dalam proses pengeringan. Selain itu sifat bahan yang dikeringkan 
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seperti kadar air awal dan ukuran produk akan mempengaruhi proses 

pengeringan. 

 

Tabel 4.7. Rerata Rendemen Bubuk Bawang Hitam Berdasarkan Lama Waktu  
Pengeringan 
Waktu (jam) Rendemen (%) BNT 5% 

17 31,75123 ± 2,65
a
 

0,98802 16 32,61018 ± 2,95
b
 

15 33,48926 ± 2,49
c
 

Keterangan :  
1. Setiap angka merupakan hasil 3 kali ulangan  
2. Angka dibelakang simbol ± merupakan standar deviasi 
3. Rerata yang disertai notasi huruf berbeda menyatakan beda nyata pada uji lanjut 

BNT 5%  
 

Pada Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa pada setiap lama waktu pengeringan 

yang berbeda memiliki notasi yang berbeda. Hal itu menunjukkan bahwa 

ketiganya berbeda nyata. Bubuk bawang hitam pada lama waktu pengeringan 15 

jam memiliki rendemen 33,49% dengan notasi a, lama waktu pengeringan 16 jam 

memiliki rendemen 32,61% dengan notasi b, sedangkan lama waktu pengeringan 

17 jam memiliki rendemen 31,75% dengan notasi c.  Rendemen bubuk bawang 

hitam tertinggi diperoleh pada lama waktu pengeringan 15 jam yaitu 33,49% 

sedangkan rendemen bubuk bawang hitam terendah diperoleh pada lama waktu 

pengeringan 17 jam yaitu 31,75%. Dari hasil yang didapat dikatakan bahwa lama 

waktu pengeringan maka rendemen yang diperoleh akan semakin rendah. Hal ini 

disebabkan karena air yang diuapkan semakin banyak. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Wijana, dkk (2012), menyatakan bahwa penurunan rendemen 

disebabkan semakin tinggi suhu dan semakin lama pengeringan, sehingga 

kandungan air yang teruapkan akan lebih banyak sehingga mengakibatkan 

rendemen yang dihasilkan menurun. 

 

4.6 Penentuan Perlakuan Terbaik 

Perlakuan terbaik bubuk bawang hitam akibat pengaruh suhu dan lama 

waktu pengeringan dipilih menggunakan metode Multiple Attribute oleh Zeleny 

(1982) dalam Chrisma (2016). Atribut merupakan sifat-sifat obyek secara aktual, 

atau sifat-sifat yang diberikan secara subyektif. Dengan Multiple Attribute ini, 

sifat-sifat obyek secara nyata dapat menentukan atribut mana, pada level apa, 

dan kriteria maksimum atau minimum atribut itu dipilih. Dalam penentuan 

perlakuan terbaik ini dibutuhkan peran kebutuhan dan harapan pembuat 
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keputusan. Oleh karena itu, metode Multiple Attribute ini dimaksudkan untuk 

membantu dan mengembangkan kepercayaan bagi pengambil keputusan untuk 

merencanakan penyelesaian yang terbaik.  

Penelitian ini ditentukan dengan masing-masing parameter senyawa 

biokimia dari bubuk bawang hitam yaitu nilai aktivitas antioksidan IC50, total fenol, 

total flavonoid serta kadar air dan rendemen. Setiap parameter memiliki nilai, 

dimana nilai yang sesuai harapan yaitu nilai yang sesuai dengan nilai maksimal 

atau minimal dari setiap parameter. Perlakuan terbaik dipilih berdasarkan tingkat 

kerapatannya, di mana perlakuan yang memiliki tingkat kerapatan paling kecil 

dinyatakan sebagai perlakuan terbaik. Hasil perhitungan alternatif rerata terbaik 

dapat dilihat pada Lampiran 7. Perlakuan terbaik pada jenis bawang hitam 

diperoleh pada perlakuan dengan suhu 90oC dan lama pengeringan 17 jam 

(T3W3) yang dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

 

Tabel 4.8 Data Hasil Perlakuan Terbaik Bubuk Bawang Hitam Dibandingkan dengan 

Bawang Hitam 

Parameter 
Hasil Perlakuan 
Terbaik Bubuk 
Bawang Hitam 

Bawang Hitam 

Fenol (mg GAE/g) 22,5 4,63  
Flavonoid (mg QE/g) 11,11 0,52  
Aktivitas Antioksidan IC50 (ppm) 354,31 2722,91  
Kadar Air (%) 5,16 28,35  
Rendemen (%) 28,25 - 

 

Berdasarkan data pada Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa kadar air bubuk 

bawang hitam, yaitu sebesar 5,16% dan kadar air bawang hitam, yaitu sebesar 

28,35%. Nilai kadar air bubuk bawang hitam lebih rendah dibandingkan dengan 

bawang hitam sehingga menyebabkan bubuk bawang hitam dapat memiliki umur 

simpan yang panjang. Kandungan air dalam pangan memengaruhi pertumbuhan 

mikroba, termasuk mikroba pembusuk dan patogen maka pangan memiliki 

tingkat risiko keamanan pangan yang berbedabeda. Pangan dengan kandungan 

air yang lebih besar umumnya lebih mudah ditumbuhi mikroba sehingga lebih 

berisiko dari segi keamanan pangan (Kusnandar, 2010). 

Berdasarkan data pada Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai total fenol 

bubuk bawang hitam, yaitu sebesar 22,5 mg QE/g dan nilai total fenol bawang 

hitam, yaitu sebesar 4,63 mg QE/g. Nilai total fenol bubuk bawang hitam lebih 

tinggi dibandingkan dengan bawang hitam. Sehingga lebih baik mengkonsumsi 

bawang hitam dalam bentuk bubuk, karena jumlah total fenol lebih tinggi yang 
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dikonsumsi pada setiap gramnya. Pada bubuk bawang hitam dalam setiap gram  

terdapat 22,5 mg fenol sedangkan dalam bawang hitam hanya 4,63 mg. 

Berdasarkan data pada Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai total 

flavonoid bubuk bawang hitam, yaitu sebesar 11,11 mg GAE/g dan nilai total 

flavonoid bawang hitam, yaitu sebesar 0,52 mg GAE/g. Nilai total flavonoid bubuk 

bawang hitam lebih tinggi dibandingkan dengan bawang hitam. Sehingga lebih 

baik mengkonsumsi bawang hitam dalam bentuk bubuk, karena jumlah total 

flavonoid yang dikonsumsi lebih tingi pada setiap gramnya. Pada bubuk bawang 

hitam dalam setiap gram  terdapat 11,11 mg flavonoid sedangkan dalam bawang 

hitam hanya 0,52 mg. 

Berdasarkan data pada Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai aktivitas 

antioksidan IC50 bubuk bawang hitam, yaitu sebesar 354,31 ppm dan nilai 

aktivitas antioksidan IC50 bawang hitam, yaitu sebesar 2722,91 ppm. Nilai 

aktivitas antioksidan IC50 bubuk bawang hitam lebih rendah dibandingkan dengan 

bawang hitam. Semakin kecil total nilai IC50 maka semakin besar nilai aktivitas 

yang dimiliki sampel (Liem, 2013). Hal tersebut dapat diartikan bahwa dengan 

konsentrasi antioksidan dalam bubuk bawang hitam sebesar 354,31 ppm dapat 

meredam radikal bebas sebesar 50%. Nilai antioksidan IC50 bubuk bawang hitam 

dan bawang hitam tergolong rendah karena nilai IC50 yang dihasilkan >150 ppm 

(Molyneux, 2004). 

Berdasarkan data pada Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai rendemen 

bubuk bawang hitam, yaitu sebesar 28,25%. Nilai rendemen ini merupakan nilai 

rendemen terendah dari semua sampel. Perlakuan terbaik pada jenis bawang 

hitam diperoleh pada perlakuan dengan suhu 90oC dan lama pengeringan 17 jam 

(T3W3) dimana merupakan range suhu dan lama waktu pengeringan paling 

tinggi. Menurut Wijana, dkk (2012), menyatakan bahwa penurunan rendemen 

disebabkan semakin tinggi suhu dan semakin lama pengeringan, sehingga 

kandungan air yang teruapkan akan lebih banyak sehingga mengakibatkan 

rendemen yang dihasilkan menurun. 
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V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan suhu pengeringan dan 

lama waktu pengeringan berpengaruh nyata terhadap aktivitas antioksidan IC50, 

total fenol, total flavonoid, kadar air dan rendemen bubuk bawang hitam. 

Sedangkan, interaksi antara perlakuan suhu pengeringan dan lama waktu 

pengeringan berpengaruh nyata terhadap aktivitas antioksidan IC50, total fenol, 

total flavonoid, kadar dan rendemen air bubuk bawang hitam.  

Perlakuan terbaik ditentukan dengan menggunakan metode Zeleny 

meliputi beberapa parameter yang dianggap penting terhadap karakteristik bubuk 

bawang hitam. Hasil perlakuan terbaik diperoleh pada kombinasi perlakuan suhu 

pengeringan 90oC dan lama waktu pengeringan 17 jam. Bubuk bawang hitam 

perlakuan terbaik memiliki karakteristik sebagai berikut: aktivitas antioksidan IC50 

354,3153 ppm, total fenol 22,5 ppm, total flavonoid 11,11 ppm, kadar air 5,16 % 

dan rendemen 28,25 %. 

 

5.2 Saran  

 Perlu digunakan alat thermo-hydrostat chamber untuk pembuatan bawang  

hitam agar lebih terkontrol  

 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaplikasian bubuk bawang 

hitam menjadi beberapa produk pangan.   

 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang optimasi proses peningkatan 

senyawa bioaktif bawang hitam 
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