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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Definisi Jeroan Sapi 

 Jeroan sapi merupakan organ yang ada di dalam tubuh 

ternak sapi yang lazim dan layak dikonsumsi manusia serta 

belum ada proses lanjutan berupa pendinginan atau 

pembekuan. Permentan (2011) melaporkan, jeroan merupakan 

organ dalam pada ternak yang meliputi jantung dan hati. 

Jeroan sapi terdiri dari ginjal, hati, paru-paru, usus, lambung 

(rumen, reticulum, omasum, abomasum), lidah, daging di 

kepala, buntut,  limpa dan pankreas. Williams (2007) 

melaporkan, persentase berat jeroan pada ternak sapi adalah 

44% dari berat hidup. Jeroan yang dihasilkan tergantung dari 

jenis ternak, jenis kelamin, berat hidup, perlemakan dan 

metode koleksi. Persentase hati pada ternak sapi sebesar 1–

4,5% dari berat hidup, jantung 0,3–0,5%,  ginjal 0,07%-0,24% 

dari berat hidup.   

2.1.1. Hati Sapi 

 Hati merupakan bagian ujung dari saluran usus yang 

berfungsi untuk memproduksi energi, protein, vitamin dan 

penyaring racun. Frandson, Lee and Anna (2009) menyatakan 

bahwa, hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, yang 

menyusun 1-2% dari berat tubuh. Hati hewan secara umum 

terletak pada kaudal dari diafragma dan letaknya condong di 

samping kanan. Hati berwarna merah kecoklatan, namun 

warna hati bisa berubah menjadi kekuningan, dikarenakan 

adanya timbunan lemak. Hati sapi memiliki presentase yang 

cukup banyak dibandingkan dengan ternak ruminansia kecil 

seperti kambing, domba, dan lain-lain. Hati merupakan 
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komponen dengan kandungan nutrisi cukup tinggi. Williams 

(2007) menyatakan, kandungan gizi  dan bahan penyusun hati 

sapi menyerupai pada daging. Air dan protein merupakan 

komponen terbesar dari hati, oleh karena itu penggunaan hati 

sebagai salah satu olahan pangan sangat dianjurkan, dengan 

catatan jumlahnya tidak berlebihan. Kandungan nilai gizi hati 

sapi dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Nilai gizi hati sapi 

Kandungan Nutrisi Nilai per 100 g 

Protein (g) 20 

Lemak (g) 8,6 

Lemak jenuh (g) 2,8 

Lemak omega tiga (mg) 561 

Kolesterol (mg) 271 

Thiamin (mg) 0,23 

Riboflavin (mg) 4,80 

Niacin (mg) 9,4 

Folat (µ g) 290 

Vitamin B12 (µ g) 59 

Retinol Equivalen (µ g) 13.877 

Zink (mg) 3,6 

Besi (mg) 5,8 

Magnesium (mg) 15 

Sodium (mg) 78 

Potasium (mg) 320 

Sumber: Williams (2007). 

2.2. Protein  

  Protein  adalah suatu senyawa yang tersusun atas rantai 

panjang  polipeptida yang tersusun dari asam amino. Winarno 

(2008) menyatakan, protein merupakan sumber asam amino 

dengan susunan molekul yang komplek dan mengandung 
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unsur-unsur C, H, O, dan N yang tidak dimiliki oleh lemak 

dan karbohidrat. Komponen penyusun jaringan tubuh terbesar 

kedua setelah air merupakan protein, oleh sebab itu 

diperkirakan separuh dari berat kering hati tersusun atas 

protein. Kurniati (2009) menyatakan, protein dapat 

diklasifikasikan menurut struktur susunan molekul, kelarutan, 

adanya senyawa lain dalam molekul (Protein Konjugasi), 

tingkat degradasi dan fungsinya.  

  Protein berdasarkan struktur susunan molekul 

merupakan protein fibriler dan protein globuler. Protein 

fibriler yaitu protein yang berbentuk serat atau serabut. Protein 

jenis ini tidak larut dalam pelarut encer, seperti larutan garam, 

asam, basa dan alkohol. Protein fibriler berguna dalam 

pembentukan struktur bahan dan jaringan (kulit, otot dan 

pembuluh darah), contoh: kolagen, keratin, fibrin dan miosin. 

Protein globuler merupakan protein yang berbentuk 

menyerupai bola. Protein ini terdapat pada susu, telur dan 

daging. Protein tipe ini larut dalam larutan encer  dan protein 

jenis ini rentan terhadap kerusakan atau denaturasi.  

  Protein berdasarkan kelarutannya digolongkan menjadi 

albumin, globulin, glutein, prolamin atau gliadin, histon, 

protamin. Albumin merupakan protein yang larut dalam dalam 

air dan mudah terkoagulasi oleh panas, protein jenis ini 

terdapat pada telur dan serum darah. Globulin merupakan 

protein yang tidak larut dalam air dan larut dalam larutan 

encer, mudah terkoagulasi oleh panas dan mengendap dalam 

larutan garam. Protein ini terdapat pada otot, kuning telur dan 

kacang-kacangan. Glutein merupakan protein tidak larut dalam 

larutan netral dan larut pada larutan encer, Contoh: glutein 

dalam gandum. Prolamin atau gliadin merupakan protein yang 

larut dalam alkohol dan tidak larut dalam air dan alkohol 70-
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80%, Contoh gliadin dalam gandum.  Histon merupakan 

protein yang larut dalam air dan tidak larut dalam ammonia 

encer, contoh globin dalam hemoglobin. Protamin merupakan 

memiliki berat molekul lebih rendah dibandingkan dengan 

protein yang lain. Protein jenis ini larut dalam air dan tidak 

mudah terkoagulasi oleh panas. 

  Protein berdasarkan tingkat degradasi digolongkan 

menjadi protein alami dan turunan protein. Protein alami 

merupakan protein dalam keadaan seperti protein dalam sel. 

Turunan protein merupakan protein hasil degradasi protein 

pada tingkat permulaan denaturasi, dapat dibedakan menjadi 

protein turunan primer (protein dan metaprotein), dan 

sekunder (protease, peptide dan pepton). 

  Protein berdasarkan adanya senyawa lain dalam 

molekul (konjugasi) merupakan protein yang mengandung 

senyawa bukan protein. Protein yang tidak mengandung 

senyawa non protein disebut protein sederhana. Protein 

konjugasi terdapat beberapa jenis yang dapat dilihat pada 

Tabel 2.  

Tabel 2. Beberapa jenis protein konjugasi 

Nama Tersusun oleh Terdapat pada 

Nukleoprotein Protein + asam 

nukleat 

Kecambah da biji-

bijian 

Glikoprotein Protein + 

karbohidarat 

Musin pada kelenjar 

ludah dan hati 

Kromoprotein  Protein + pigemen  Hemoglobin 

Lipoprotein Protein + Lemak Serum darah, kuning 

telur, susu dan darah 

Fosfoprotein Protein + fosfat  Kasein susu dan 

vitelin kuning telur  

 Sumber: Harrow and Mazur (1962).  



12 

 

2.3. Konsentrat Protein 

   Karnila dkk., (2011) menyatakan, konsentrat merupakan 

suatu produk pekatan protein dengan kadar protein 50-70%. 

Konsentrat dibuat degang cara menghilangkan komponen 

selain protein, seperti lemak, karbohidrat, mineral, vitamin dan 

air, sehingga diperoleh kadar protein yang tinggi 

dibandingkakan dengan bahan baku awal.  

 Kurniati (2009) menyatakan, pembuatan konsentrat 

protein kedelai menggunakan pelarut asam encer (HCl), 

dengan prosedur sebagai berikut proses leaching dilakukan 

dengan menambahkan HCl pada pH 4,5. Penambahan HCl 

betujuan untuk melarutkan komponen lain (non protein). 

Endapan dan filtrate dipisihkan dengan penyaringan. Endapan 

dinetralkan dengan basa, lalu dikeringkan, sehingga menjadi 

konsentrat protein. 

 Pemisahan protein dapat dilakukan dengan metode 

alkali dan asam. Litaay dan Joko (2013) menyatakan, 

perendaman alkali dan asam merupakan salah satu cara untuk 

meminimumkan jumlah lemak dalam protein yang dihasilkan. 

Pemisahan atau  pengurangan jumlah mioglobin dan lemak 

lebih mudah terjadi dalam proses alkali atau asam bila 

dibandingkan dengan proses konvensional. 

 Proses pemisahan protein berdasarkan metode Darine et 

al., (2011) adalah  bahan dihaluskan mengggunakan grinder 

selama 3 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Proses 

selanjutnya adalah pembuatan suspensi 20% (berat/volume) 

dan dihomogenkan selama 5 menit. Larutan diatur pada pH 9 

dengan menambahakan 5 M NaOH, larutan diekstarkasi pada 

suhu  20
0
C  dan 30

0
C selama  60 dan 120 menit. Suspensi 

disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm selama 15 menit 

dan supernatan disimpan pada suhu 4
0
C. Supernatan yang 
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diperoleh ditambahkan HCl 37% hingga pH 4, lalu dilakukan 

sentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm selama 20 menit, 

lalu dilakukan pembentukan pasta dengan pengendapan pada 

suhu  -80
0
C. Konsentrat beku yang dihasilkan dikeringkan 

beku.  

 Kurniati (2009) menyatakan, hasil akhir dari pembuatan 

konsentrat protein dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantarnya adalah pengaruh pemanasan, pengaruh ukuran 

partikel,  jumlah solvent, pengaruh pengadukan, waktu 

pelarutan, dan pH. Kelarutan suatu solute akan bertambah 

dengan bertambahnya suhu, kenaikan suhu juga akan 

memperbesar difusi secara keseluruhan, sehingga menambah 

kecepatan pelarutan. Kelarutan protein akan meningkat jika 

pada suhu naik 40
o
C. Ukuran partikel  yang kecil akan 

memperbesar luas kontak permukaan antara partikel. Berat 

partikel yang sama dan ukuran partikel yang berbeda, maka 

luas bidang kontak antara pelarut dengan partikel juga 

berbeda. Semakin banyak solvent yang digunakan,  

kemampuan solvent untuk melarutkan solute semakin besar. 

Pengadukan membuat proses berjalan lebih cepat, karena 

dapat membuat pergerakan solvent dan solute menjadi lebih 

baik. Waktu pelarutan, semakin lama waktu pelarutan maka 

kontak antara solute dan solvent semakin lama, sehingga 

banyak solute yang terambil.  Protein akan mengendap pada 

protein isoelektrik. pH isoelektrik akan melarutkan molekul 

protein pada kelarutan yang minimal, sehingga protein 

terkoagulasi tetapi protein tidak terdenaturasi.   

2.4. Sifat Fungsional Protein  

  Sifat fungsional protein adalah hubungan antara protein 

yang meliputi susunan dan komposisi asam amino, berat 
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molekul konformasi serta penyebaran muatan molekul. 

Siregar, Hitono dan Mulyani (2012) menyatakan, sifat 

fungsional adalah sifat-sifat yang terdapat pada suatu bahan 

pangan kecuali sifat gizinya yang berperan dalam pengolahan, 

dimana dipengaruhi oleh sifat fisik dam kimia bahan pangan. 

Suryanti,  Rizal, Hari, dan Sukarno (2011) menyatakan, sifat 

fungsional protein terdiri dari beberapa kelompok utama 

diantaranya sifat hidrasi (interaksi antara protein dan air) yang 

meliputi penyerapan dan pengikatan air yaitu swelling 

(pengembangan), adhesi, dan kelarutan.  Sifat yang 

berhubungan dengan interaksi antar protein disebut gelasi. 

Sifat-sifat permukaan jaringan molekul seperti tegangan 

permukaan yaitu emulsifikasi. 

  Anggoro (2007) menyatakan, salah satu sifat fungsional 

protein adalah sifat sensori dan kinestetik, seperti warna, rasa, 

bau dan tekstur. Aplikasi sifat fungsional protein banyak 

digunakan dalam industri pengolahan pangan, berikut 

hubungan sifat fungsional protein dengan sistem pangan yang 

ditunjukkan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hubungan sifat fungsional protein dengan sistem 

pangan. 

Sumber: Gusyana dan ramdani (2002) 

Sifat Fungsional Bentuk Aktif Sistem Pangan 

Kelarutan Pelarutan protein 

bergantung pada pH 

Minuman 

Daya serap atau 

daya ikat lemak 

Pengikatan lemak 

bebas 

Daging dan sosis 

Emulsifikasi Pembentukan dan 

stabilitas emulsi 

lemak 

Sosis, sup dan 

kue 
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 Yu at al., (2007) menambahkan, sifat fungsional protein 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, faktor intrinsik dan 

ekstrinsik. Faktor intrinsik meliputi struktur molekuler dan 

ukuran protein, sedangkan faktor ekstriksik meliputi pH, 

metode pemisahan atau isolasi, kekuatan ion, temperatur dan 

persentase komponen lain yang ada di dalam bahan pangan. 

 Guimaraes, Favaro, Viana, Neto, Neves and Honer 

(2012) menambahkan, sifat fungsional protein yang terdapat 

pada paru sapi antara lain: kemampuan penyerapan dan 

pengikatan minyak, daya buih serta emulsifikasi. Kelarutan 

protein merupakan sifat fungsional yang terbentuk akibat 

interaksi antara air dan protein, biasanya sifat fungsional ini 

selalu dihitung terlebih dahulu.  

 Jidaeni (2011) menambahkan, kelarutan protein 

merupakan pengaruh keseimbangan hidrofilik dan hidrofobik 

yang mana ditentukan dari komposisi asam amino dan 

permukaan partikel protein. Penentuan sifat kelarutan protein 

dalam berbagai macam kondisi, berguna dalam menetapkan 

fungsi protein dan pengoptimalisasian proses isolasi, ekstraksi 

dan pengolahan produk protein. Anggoro (2007) 

manambahkan, protein yang tidak larut mengindikasikan 

bahwa protein tersebut telah terdenaturasi sehingga sangat 

berpengaruh pada sifat fungsional yang lain, seperti daya buih, 

daya serap minyak dan emulsifikasi.  

2.4.1. Emulsifikasi 

 Zayas (1997) menambahkan, aktivitas emulsi protein 

adalah kemampuan protein mengambil bagian dalam 

pembentukan emulsi dan dalam menstabilkan emulsi yang 

baru terbentuk. Kapasitas emulsi adalah kemampuan larutan 

atau suspensi protein untuk mengemulsi minyak. Stabilitas 
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emulsi adalah kemampuan droplet emulsi untuk tetap 

terdispersi tanpa mengalami ikatan koalenses, flokulasi, dan 

creaming. Emulsi pangan pada protein dapat berupa oil in 

water (O/W )  dan water in oil ( W/O).  

Damodaran (1996) menambahkan,  sifat emulsi protein 

merupakan kemampuan protein untuk membentuk emulsi. 

Sifat emulsi akan tinggi apabila terjadi keseimbangan 

hubungan grup hidrofilik dan hidrofobik yang dapat 

menurunkan tegangan permukaan. Emulsi yang terbentuk 

dengan protein sebagai emulsifier memiliki stabilitas selama 

beberapa hari jika disimpan pada suhu ruang.  

 Emulsifikasi pada suatu bahan banyak dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Zayas (1997) menyebutkan, faktor yang 

mempengaruhi sifat emulsi protein adalah konsentrasi protein, 

pH, kekuatan ion, dan perlakuan panas. Stabilitas emulsi 

dipengaruhi oleh jumlah protein dalam preparasi. Beberapa 

protein memiliki daya emulsi yang optimal pada titik 

isoelektriknya seperti putih telur dan gelatin, sementara 

beberapa memiliki daya emulsi yang optimal pada pH yang 

jauh dari titik isoelektrik seperti protein kacang dan kedelai. 

Adanya garam menurunkan potensi repulse eletrostastik dan 

dapat menurunkan stabilitas emulsi. Suhu merupakan faktor 

kritis untuk pembentukan emulsi. Pemanasan meningkatkan 

penampakan viskositas pada beberapa protein yang 

mempengaruhi sifat emulsi dari protein.  

Emulsifikasi merupakan suatu bahan yang mampu 

menyatukan dua fraksi yang berbeda, seperti polar dan non 

polar. Suryani (2000) menyebutkan, kapasitas emulsi 

didefinisikan sebagai kemampuan protein untuk membantu 

terbentuknya emulsi dan menstabilkan emulsi yang terbentuk. 

Kapasitas emulsi ini bergantung pada kemampuan suatu bahan 
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untuk menurunkan tegangan permukaan pada lapisan antara 

minyak dan air. 

 Kestabilan emulsi banyak dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Zayas (1997) menyatakan, beberapa proses dapat 

menyebabkan ketidakstabilan emulsi yang disebabkan oleh 

agregasi, koalenses, flokulasi, dan creaming. Koalenses 

menyebabkan terjadinya peningkatan ukuran droplet dan 

volume fase serta pertumbuhan viskositas. Flokulasi dan 

koagulasi disebabkan oleh fenomena ukuran droplet lemak. 

Interaksi antara droplet lemak ini menyebabkan terjadinya 

flokulasi. Creaming disebabkan karena adanya perbedaan 

densitas antara fase minyak dan air. Droplet dengan ukuran 

lebih kecil dari 0,5 µm tidak menyebabkan creaming, karena 

itu reduksi ukuran droplet dapat menurunkan kemungkinan 

terjadinya creaming. 

 Triyono (2010) menyatakan bahwa, banyak faktor yang 

mempengaruhi sifat emulsi suatu protein salah satunya 

kerusakan akibat denaturasi dan daya larut bahan itu sendiri. 

Denaturasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 

pemanasan, suasana asam dan basa pekat, logam berat, dan 

penambahan garam jenuh. Protein akan mengalami degradasi 

apabila dipanaskan pada suhu 50 
_ 
80

0
C. 

2.4.2. Daya Buih 

 Menurut Zayas (1997), buih dapat didefinisikan sebagai 

sistem dua fase yang mengandung udara, yang dipisahkan 

dengan lapisan kontinyu yang tipis yang disebut fase lamellar. 

Buih protein pada permukaan merupakan sistem yang 

komplek, mengandung campuran gas, cairan, padatan, dan 

surfaktan. Distribusi ukuran buih mempengaruhi penampakan 

tekstur produk. Protein yang banyak digunakan sebagai 
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pembentuk buih adalah putih telur, gelatin, kasein, protein 

kedelai, protein susu, dan glutein. Protein pembentuk buih 

harus memiliki sifat-sifat, seperti dapat membentuk buih 

secara padat pada konsentrasi rendah, efektif pada kisaran pH 

yang luas, efektif pada media yang mengandung inhibitor buih 

seperti lemak, alkohol, atau substansi flavor. Pembentukan 

buih terdiri dari 3 tahap menurut Kinsella (1981), tahap 

pertama protein globular berdifusi ke dalam permukaan udara-

air dan menurunkan tegangan permukaan, tahap kedua 

terbentuknya lipatan protein pada permukaan, dan tahap ketiga 

interaksi polipeptida untuk membentuk film dengan denaturasi 

dan koagulasi parsial. Protein teradsorpsi pada permukaan dan 

membentuk film yang stabil mengelilingi buih dan membentuk 

buih. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi daya buih protein 

menurut Zayas (1997) adalah  pH, konsentrasi protein, 

whipping aids, inhibitor buih. pH pada titik isoelektrik 

maksimum, viskositas dan rigiditas meningkat dan buih yang 

stabil terbentuk. Buih yang dibentuk pada konsentrasi protein 

yang tinggi lebih tebal dan stabil karena adanya peningkatan 

ketebalan film interfasial. Whipping aids, dapat ditambahkan 

pada protein untuk meningkatkan kapasitas buih, menurunkan 

kerusakan protein akibat pengeringan dan pemanasan. 

Whipping aids komersial yang biasa digunakan adalah trientil 

sitrat dan gliseril trialsetat. Etanol dapat digunakan sebagai 

whipping aids pada industri bir. Sukrosa dengan konsentrasi 

20% digunakan untuk melindungi putih telur selama 

pasteurisasi dan pengeringan. Penambahan NaCl 

mempengaruhi kapasitas buih protein karena garam 

mempengaruhi kelarutan, viskositas, unfolding, dan agregasi 

protein. Inhibitor buih merupakan substansi yang tidak larutan 
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air dan dapat menyebabkan rusaknya film protein. Lemak 

dalam jumlah yang rendah (0,1%) dapat menyebabkan 

rusaknya daya buih protein. 

 Damodaran and Paraf (1997) menyatakan, stabilitas 

buih merupakan kemampuan protein untuk menstabilkan buih 

dari gangguan dan tekanan mekanik. Protein yang memiliki 

kapasitas pembuihan yang tinggi memiliki kestabilan buih 

yang rendah, hal ini terjadi karena fleksibelitas rantai 

polipeptida yang berperan dalam pembuihan ternyata merusak 

kestabilan buih. 

2.4.3. Daya Serap Minyak 

 Zayas (1997) menyatakan, daya serap minyak suatu 

protein dipengaruhi oleh sumber protein, ukuran partikel 

protein, kondisi proses pengolahan, zat tambahan lain, suhu 

dan derajat denaturasi protein. Ukuran partikel dan tekstur 

yang lebih halus, lebih seragam dan lebih porus menyebabkan 

isolat protein lebih mudah menyerap dan mengikat minyak. 

Denaturasi protein dapat meningkatkan kemampuan protein 

mengikat minyak, ini dikarenakan terbukanya struktur protein 

sehingga memaparkan asam-asam amino nonpolar, namun 

denaturasi protein yang berlebihan akan menurunkan daya 

serap minyak karena rusaknya rantai hidrofobik protein.   

 Zayas (1997) menyatakan, pengikatan lemak pada 

produk bubuk dipengaruhi oleh ukuran partikel. Protein dalam 

bentuk bubuk dengan ukuran partikel kecil serta densitas yang 

rendah mengabsorbsi minyak lebih banyak dibandingkan 

dengan protein yang memiliki densitas tinggi.  
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2.5. Pengeringan 

 Winarno (2008) menyatakan, pengeringan adalah proses 

pengeluaran kandungan air pada suatu bahan pangan, baik 

sebagian atau keseluruhan dengan cara proses penguapan, 

melalui pemberian energi panas. Pengeringan dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu pengeringan secara alami dengan 

bantuan sinar matahari (sun drying) dan pengeringan buatan 

(artificial drying). Keuntungan dari proses pengeringan adalah 

bahan pangan memiliki masa simpan yang cukup lama, 

volume bahan pangan menjadi lebih kecil, sehingga 

memudahkan dalam penyimpanan dan menurunkan berat 

bahan pangan, sehingga memudahkan dalam proses 

pengangkutan.    

 Pengeringan merupakan salah satu metode pengawetan 

bahan pangan dengan jalan menghilangkan sebagian atau 

seluruh komponen air yang ada didalamnya dengan proses 

penguapan. Penghilangan kadar air pada bahan pangan selama 

proses pengeringan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya adalah: 

a) Luas Permukaan 

 Bahan pangan yang akan dikeringkan terlebih 

dahulu dilakukan proses awal berupa pengecilan 

ukuran melalui pengirisan dan penggilingan. Proses 

tersebut bertujuan untuk mempercepat proses 

pengeringan. Estiasih dan Ahmadi (2011) menyatakan 

bahwa, dengan adanya proses pengecilan ukuran 

maka, akan mengakibatkan luas permukaan bahan 

pangan semakin lebar, sehingga menyebabkan air 

lebih mudah menguap dari dalam bahan pangan 

sehingga proses pengeringan dapat berjalan dengan 

cepat.  
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b) Suhu 

 Semakin tinggi perbedaan panas antara media 

pemanas dan bahan pangan, maka akan 

mengakibatkan perpindahan panas dan proses 

penguapan air berjalan lebih cepat. Uap air merupakan 

bentuk lain dari air akibat adanya proses pengeringan, 

apabila uap air tidak segera dikeluarkan dari atmosfer 

sekitar bahan pangan, maka mengakibatkan udara 

disekitar bahan pangan menjaadi jenuh oleh uap air 

sehingga proses penguapan akan berjalan dengan 

lambat (Estiasih dan Ahmadi, 2011).  

c) Kecepatan Pergerakan Udara 

 Pergerakan udara pada proses pengeringan akan 

berpengaruh pada tingkat kecepatan proses peguapan 

air pada bahan pangan, semakin cepat pergerakan 

udara maka semakin cepat udara mengambil uap air 

dari bahan pangan (Estiasih dan Ahmadi, 2011).  

Menurut Adawyah (2011), peningkatan kecepatan 

arus angin pada proses pengeringan ikan akan 

mempercepat terjadinya pengeringan terutama pada 

pengeringan contant rate period.  Penggunaan prinsip 

sirkulasi udara pada proses pengeringan sudah banyak 

diaplikasikan pada berbagai mesin pengering seperti, 

pengering kabinet, spray dryer dan tunnel dryer. 

d) Kelembaban Udara 

 Kelembaban udara sangat berpengaruh pada 

tigkat kecepatan proses pengeringan bahan pangan, 

semakin kering udara yang digunakan sebagai 

medium pengeringan, maka proses pengeringan akan 

berlangsung lebih cepat, hal tersebut diakibatkan 

udara kering mempunyai tingkat konsentrasi uap air 
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yang belum menyampai titik jenuh, sehingga udara 

kering lebih cepat mengambil uap air darai bahan 

pangan. Kelembaban udara selama proses pengeringan 

akan berpengaruh pada kadar air bahan pangan. Bahan 

pangan yang bersifat higroskopis apabila udara yang 

berperan selama proses pengeringan memiliki 

kelembaban yang tinggi, maka akan berdampak pada 

meningkatnya kandungan air pada bahan pangan, hal 

tersebut diakibatkan penyerapan air dari udara 

disekitar semakin cepat (Estiasih dan Ahmadi, 2011). 

e) Tekanan Atmosfer 

 Tekanan atmosfer pada proses pengeringan akan 

berpengaruh pada kecepatan pengeringan. Proses 

pengeringan yang dilakukan pada temperatur yang 

konstan dan tekanan lebih rendah (kurang dari 1 atm), 

maka proses penguapan air pada bahan pangan akan 

berjalan lebih cepat (Estiasih dan Ahmadi, 2011). Hal 

tersebut dapat dilihat pada alat pengering vakum. 

Pengering vakum memiliki keunggulan diantaranya 

adalah  proses pengeringan yang berjalan lebih cepat 

dan suhu yang digunakan lebih rendah, sehingga tepat 

digunakan untuk mengeringkan bahan pangan yang 

tidak tahan terhadap suhu tinggi.  

f) Penguapan Air 

 Penguapan air adalah proses penghilangan air 

pada bahan pangan yang dilakukan dengan cara 

pemanasan untuk menghasilkan produk kering yang 

stabil (Estiasih dan Ahmadi, 2011). Proses evaporasi 

atau mengakibatkan permukaan bahan pangan yang 

dikeringkan menjadi dingin. Kondisi demikian terjadi 

karena adanya penyerapan panas laten berupa 
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perubahan dari fase cair ke uap air. Setelah proses 

pengeringan berlangsung maka bahan pangan harus 

segera dikeluarkan dari alat pengering dengan tujuan 

menghindari terjadinya kenaikan suhu bahan pangan.  

 Kadar air dalam bahan pangan tidak sepenuhnya 

dapat dikeluarkan selama proses pengeringan. Sebagai 

contoh pada buah-buahan yang dikeringkan kadar 

airnya mencapai 15–25%, kondisi demikian 

mengakibatkan umur simpan buah kering kurang dari 

satu tahun kecuali buah kering disimpan pada suhu 

dingin atau dilakukan penambahan pengawet seperti 

anti kapang (Estiasih dan Ahmadi, 2011). 

g) Lama Pengeringan 

 Jenis bahan mempengaruhi lama tidaknya proses 

pengeringan. Bahan pangan yang peka terhadap panas 

maka proses pengeringan harus berjalan singkat serta 

kadar air akhir bahan pangan harus sesuai dengan 

yang diinginkan. Konsep pasteurisasi HTST (high 

temperature short time) juga berlaku pada proses 

pengeringan. Minimnya kerusakan bahan pangan 

merupakan kelebihan dari metode ini dibandingkan 

dengan pengeringan suhu rendah dalam waktu yang 

lama. Kacang–kacangan yang dikeringkan dengan 

pengering kabinet pada suhu 80
0
C selama 4 jam 

memiliki kualitas yang baik dibandingakan dengan 

pengeringan menggunakan penjemuran matahari yang 

memakan waktu + 2 hari (Estiasih dan Ahmadi, 2011). 

 Menurut Winarno (2008), denaturasi merupakan 

pengembangan rantai peptida dan pemecahan protein menjadi 

unit yang lebih kecil tanpa disertai dengan pengembangan 

molekul. Terjadinya denaturasi ini tergantung pada keadaan 
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molekul yang meliputi rantai polipeptida dan pada bagian-

bagian molekul yang tergabung dalam ikatan sekunder. Ikatan 

– ikatan yang dipengaruhi oleh proses denaturasi ini adalah (a) 

ikatan hidrogen, (b) ikatan hidrofobik, misalkan pada leusin, 

valin, fenilalanin, triptopan, (c) ikatan ionik antara gugus 

bermuatan negatif dan positif, (d) ikatan intramolekuler seperti 

yang terdapat pada gugus disulfida dan sistin. 

2.5.1. Pengeringan Matahari 

 Winarno (2008) menyatakan, pengeringan matahari 

merupakan metode pengeringan yang paling tua, dimana 

sumber panas berasal dari pancaran sinar matahari sehingga 

metode pengeringan dapat dilakukan banyak orang. Proses 

pengeringan bahan pangan dengan metode ini, berasal dari 

radiasi (langsung dari sinar matahari) dan konveksi yaitu 

panas dari udara sekitar. Energi panas yang dihasilkan sinar 

matahari tergantung pada sudut jatuh sinar matahari ke bumi 

dan adanya penghalang seprti awan, dimana akan berpengaruh 

pada intensitas sinar yang pancarkan matahari. 

  Hariningsih, Bambang dan Lestari (2008) 

menambahkan,  metode ini memerlukan sinar matahari yang 

terik, kelembapan yang rendah dan suhu sekitar 37,78
0
C. 

Pengeringan matahari membutuhkan waktu yang cukup lama, 

yaitu sekitar 3-7 hari. Ayanwale et al., (2007) berpendapat, 

kekurangan metode pengeringan ini adalah adanya 

kontaminasi debu, sangat begantung pada cuaca dan serangan 

serangga yang dapat menyebabkabkan bahan pangan menjadi 

rusak. 
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2.5.2. Pengeringan Oven 

  Anggoro (2007) menyatakan, panas yang dihantarkan 

pada bahan pangan dalam proses pengeringan dengan metode 

pengovenan, dihasilkan  melalui radiasi dari dinding oven. 

konveksi dari sirkulasi udara panas, dan melalui konduksi dari 

wadah tempat bahan pangan diletakkan. Udara panas yang 

ditimbulkan dari proses pengeringan oven mengakibatkan air 

pada permukaan bahan menguap. Rendahnya kelembapan 

udara dalam oven menciptakan gradient tekanan uap, sehinga 

mengakibatkan perpindahan air dari bagian dalam menuju 

permukaan bahan. Perpindahan air pada proses pengeringan 

dalam oven ditunjukkan pada Gambar 2.  

 

Gambar 2. Perpindahan air pada bahan pangan selama 

proses pengeringan (Anggoro, 2007)  


