
Pengawetan pangan dengan 
pengeringan



Kompetensi

• Mahasiswa memahami teknologi pengeringan 
sederhana dan mutakhir, prinsip dan 
perubahan yang terjadi selama pengeringan 
serta dampak pengeringan terhadap mutu 
pangan 



Indikator

Setelah perkuliahan ini, mahasiswa dapat :
• Menyebutkan definisi pengeringan
• Menyebutkan dan menjelaskan prinsip pengeringan 
• Menyebutkan dan menjelaskan perubahan yang terjadi saat 

pengeringan
• Menyebutkan dan menjelaskan pengaruh pengeringan 

terhadap mutu pangan serta kerusakan apa yang bisa 
dihambat oleh pengeringan

• Melakukan proses pengeringan skala kecil di laboratorium
• Menyebutkan kelebihan dan kekurangan pengeringan jika 

dibandingkan dengan perebusan atau penggorengan



Prinsip pengeringan

• Mengurangi jumlah kandungan air bahan 
Sampai kadar air tertentu (penurunan 
aktivitas air = Aw)Mikroorganisme dan 
enzim tidak aktif



Tujuan :

• Lebih awet

• Volume berkurang : saat volume berkurang 
pengangkutan mudah, hemat ruang 
(pengepakan & penyimpanan) & hemat biaya



Macam2 pengeringan

• Alami

• Buatan



Pengeringan alami

• Dilakukan dengan menggunakan energi 
matahari (sun drying) = penjemuran

keuntungan :

• Biaya murah

• Sinar ultraviolet matahari ikut membunuh 
mikroba

• Tidak memerlukan keahlian khusus



Kerugian :
• Kebersihan kurang terjaga
• Waktu pengeringan tidak tetap
• Sangat tergantung kondisi cuaca
• Perlu tempat yang luas
• Penyusutan bisa jadi sangat besar

• Warna buah kering alami lebih baik daripada kering buatan 
karena perkembangan warna buah yang masih muda tetap 
dapat berlangsung

• Daging dan ikan kering alami memiliki keberterima-an yang 
lebih baik



Pengeringan Buatan

• Dilakukan dengan alat-alat pengering baik sederhana maupun 
modern  prinsipnya adalah dehidrasi dengan syarat 
pengendalian 

• Kondisi lingkungan yang sempit/mikro

keuntungan :

• Suhu dan aliran udara dapat diatur

• Kebersihan dapat lebih terjaga

• Tidak perlu tempat yang luas

• Proses pengeringan dapat dikendalikan

• Penyusutan tidak sebesar pengeringan alami



Kerugian :

• Peralatan relatif mahal

• Biaya pengeringan mahal

• Perlu keahlian khusus



Faktor-faktor yang mempengaruhi 
pengeringan :

• Luas permukaan

• Suhu pemanasan

• Kecepatan aliran udara

• Tekanan udara

– Semakin padat udara (tekanan tinggi) semakin 
sulit penguapan

• Sifat bahan 



Macam produk hasil pengeringan

Bahan pangan yang dapat dikeringkan adalah :
• Buah-buahan 

– Dikeringkan hingga kadar air 15-25%
– Kadang-kadang perlu blanching

• Sayur-sayuran
– Dikeringkan hingga kadar air < 4%
– Kadang-kadang perlu penambahan sulfur dioksida/sulfit

• Produk hewani (daging, ikan, susu, telur)
– Daging dan ikan berisiko case hardening perlu uji coba dulu
– Susu dikeringkan menjadi susu kental dan susu bubuk
– Telur dikeringkan menjadi tepung telur

• Bumbu-bumbuan
• Biji-bijian

– Gabah  beras



Beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan sebelum 
mengeringkan suatu produk makanan

• Pemanasan

• Pencucian

• Pengupasan dan pemotongan

• Pencelupan

• Pemberian belerang

• Blanching



Pengemasan makanan kering

• Kemasan kaleng : susu kental

• Kemasan plastik dan plastik hampa : daging 
atau ikan, buah, sayur

• Kemasan karton : susu

• Kemasan kaca : produk biji-bijian

• Kemasan karung : beras, biji-bijian



Pengaruh pengeringan terhadap zat 
gizi

• Kadar air berkurang, menyebabkan kadar zat gizi dalam massa 
yang tertinggal naik  sehingga jumlah protein, lemak dan 
karbo-hidrat lebih tinggi (tetapi mungkin jumlahnya 
Berkurang)

• Vitamin yang larut air akan hilang

• Asam askorbat dan karoten teroksidasi

• Terjadi kerusakan tiamin (vit B1) oleh panas dan proses 
sulfurisasi
– Dengan blanching bisa hilang 15%, 

– Tanpa blanching bisa hilang 75%

• Terjadi kehilangan kadar vit d



Pengaruh pengeringan terhadap 
protein

• Pemanasan terlalu lama dengan suhu tinggi 
protein menjadi kurang bermanfaat

• Pengeringan dengan suhu rendah dapat 
meningkatkan daya cerna protein



Pengaruh pengeringan terhadap 
lemak

• Ketengikan

– Pengeringan suhu tinggi  oksidasi lemak lebih 
tinggi (dapat diatasi dengan anti oksidan)



Pengaruh pengeringan terhadap 
karbohidrat

• Pada buah-buahan (kadar gula tinggi, protein dan 
lemak rendah) dapat terjadi pencoklatan (browning)

• Browning dapat diatasi dengan penambahan SO2
(racun dan antioksidan)

• Browning pada produk hewan (yang memiliki kadar 
gula Rendah) relatif lamban kec susu dan telur

• Tingkat kadar air kritis dalam browning adalah 1-
30%. Lebih tinggi dari itu browning terjadi sangat 
cepat



Pengaruh pengeringan terhadap 
mikrobia

• Meskipun kering, bakteri tertentu dapat bertahan 
perlu penambahan NaCl (>5%)

• Biji-bijian : pengeringan hingga kadar air 12%
• Buah-buahan : pengeringan hingga kadar air 16-25%

Pengaruh pengeringan terhadap aktivitas enzim
• Pemanasan 212oF (100oC) selama 1 menit dan 

pengeringan hingga kadar air <10% menonaktifkan 
enzim



Pengaruh pengeringan terhadap zat 
warna bahan pangan

• Karotenoid (kuning, oranye atau merah) dan 
antosianin (merah) berubah warna tergantung 
suhu dan waktu pengeringan 

• Pemberian belerang dapat memucatkan 

• Antosianin dan menghambat reaksi 
pencoklatan.

• Warna hijau klorofil dapat dipertahankan 
dengan pemberian lingkungan yang alkalis



Pengaruh pengeringan terhadap 
akseptibilitas bahan pangan

• Bagaimanapun akseptasi (penerimaan 
konsumen) terhadap produk segar lebih baik.

• Pada beberapa jenis bahan, perlu rehidrasi 
yang kadang-kadang menyulitkan konsumen



Cara-cara pengeringan

• Pengeringan telur
– Dilakukan dengan pengurangan kadar glukosa bahan 

dengan perlakuan enzim atau Fermentasi

• Pengeringan ikan
– Dilakukan dulu pembersihan, pemotongan dan 

penggaraman, dan jika perlu dapat pula 
– Dilakukan pengasapan

• Pengeringan susu
– Untuk susu utuh dan susu skim tanpa lemak.
– Pengeringan hingga kadar air 12%.
– Biasa dilakukan dengan pengering semprot (spray drier)



• Pengeringan daging

– Sebelum pengeringan dilakukan pemasakan.

– Setelah pengeringan kadar airnya  4%

• Pengeringan sayuran

– Dicuci, kalau perlu dikupas, dipotong-potong, blanching, 
pemberian sulfit, baru dikeringkan.

– Pengeringan sayur hingga kadar airnya 3-10%.

– Pemanasan diperlukan untuk menonaktifkan enzim.

– Fungsi sulfit/sulfur dioksida untuk memperpanjang masa 
simpan.



Spray dryer



• Pengeringan buah-buahan

Yang perlu dilakukan :

– Pengupasan

– Cored (pengeluaran bagian tengah)

– Pengirisan

– Blanching

– Pengeringan

– Kadar gula produk 60-76%


