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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tanaman kelor merupakan tanaman perdu yang dapat dimanfaatkan akar, 

batang, daun, bunga, buah, dan bijinya (Mendieta et al., 2013). WHO telah 

memperkenalkan daun kelor sebagai salah satu pangan alternatif untuk mengatasi 

masalah gizi (Broin, 2010). Daun kelor mengandung vitamin C setara vitamin C 

dalam tujuh jeruk, vitamin A setara vitamin A pada empat wortel, kalsium setara 

dengan kalsium dalam empat gelas susu, potassium setara dengan yang 

terkandung dalam tiga pisang, dan protein setara dengan protein dalam dua 

yoghurt (Mahmood et al., 2011).  

Daun kelor dapat dimanfaatkan untuk sayuran, olahan serta tepung 

(Sahakitpichan et al., 2011). Tepung merupakan salah satu produk setengah jadi 

yang dianjurkan, karena lebih tahan disimpan, mudah dicampur, diperkaya zat 

gizi, dibentuk, dan lebih cepat dimasak sesuai tuntutan kehidupan modern yang 

serba praktis (Winarno, 2002). Tepung daun kelor dapat disimpan beberapa bulan 

tanpa pendinginan (Zakaria dkk, 2012).  

Pembuatan tepung berkaitan dengan proses pengeringan karena tepung 

merupakan bahan pangan yang memiliki kadar air yang sangat rendah jika 

dibandingkan dengan bahan dasarnya. Pengeringan bertujuan untuk 

menghilangkan atau mengurangi aktivitas biologis yang tidak diinginkan seperti 

mikroba dan aktivitas enzim, pada proses pengeringan berpotensis terjadi 

kerusakan zat gizi dan faktor-faktor yang menentukan kualitas bahan pangan 

(Mechlouch et al., 2012). 

Terdapat tiga cara yang dapat dilakukan untuk mengeringkan daun kelor 

yaitu: pengeringan di dalam ruangan, pengeringan dengan cahaya matahari, dan 

menggunakan mesin pengering. Daun yang sudah kering dan dapat dijadikan 

tepung dicirikan dengan daunnya rapuh dan mudah dihancurkan, daun yang sudah 

kering dibubukkan menggunakan mortar atau penggilingan (Broin, 2010). 

Menurut Widyanto dan Nelistya (2008), pengeringan di bawah sinar 

matahari dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan membutuhkan waktu yang lama, 3-5 

hari di bawah sinar matahari penuh. Namun pada cuaca mendung, proses 

pengeringan dapat mencapai 7 hari atau lebih. Menurut Mardiah dkk, (2009) salah 
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satu alat pengering mekanis yang bisa digunakan adalah menggunakan oven 

listrik. Oven adalah alat untuk memanaskan, memanggang dan mengeringkan. 

Pengeringan menggunakan oven lebih cepat dibandingkan dengan pengeringan 

menggunakan matahari akan tetapi, kecepatan pengeringan tergantung dari tebal 

bahan yang dikeringkan. Kelebihan pengeringan menggunakan oven diantaranya 

dapat dipertahankan dan diatur suhunya (Hui, 2007). 

Menurut Setyowatik (2011), pengeringan daun kelor menggunakan cabinet 

drayer perlakuan terbaik adalah suhu pengeringan 60ºC, dan lama pengeringan 5 

jam dengan perlakuan pendahuluan blanching menggunakan uap air selama 5 

menit dengan suhu 70°C. Perlakuan suhu dan lama waktu pengeringan yang 

semakin meningkat menurunkan kadar protein dan kadar klorofil. Menurut Lubis 

(2008), pengeringan daun pandan menggunakan oven perlakuan terbaik adalah 

suhu pengeringan 50°C, dan lama pengeringan 6 jam. Perlakuan suhu dan lama 

waktu pengeringan yang semakin meningkat dapat menurunkan kadar air dan 

meningkatkan kadar abu.  

Menurut Clement et al., (2017), kadar protein tepung daun kelor 

pengeringan oven perlakuan terbaik adalah suhu 60°C selama 8 jam. Menurut 

Nurika (1999), nilai absorbansi stabilitas warna bubuk pewarna ekstrak angkak 

menggunakan spray drayer semakin tinggi suhu pengeringan semakin meningkat 

nilai absorbansi stabilitas warna bubuk pewarna estrak angkak semakin 

meningkat. 

Dari uraian di atas Penulis melakukan Penelitian dengan Judul 

“Karakteristik Kimia Tepung Daun Kelor (Moringa oleifera Lamk.) dengan Suhu 

Pengeringan yang Berbeda”. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui suhu pengeringan daun kelor 

yang tepat untuk menjaga karakteristik kimia tepung daun kelor. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian adalah untuk: 

1. Meningkatkan pemanfaatan dan nilai ekonomis daun kelor. 
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2. Menjadikan daun kelor sebagai bahan alternatif untuk pembuatan 

tepung. 

 

1.4. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian diduga suhu pengeringan daun kelor yang 

berbeda berpengaruh terhadap kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein, 

kadar klorofil a dan stabilitas warna tepung daun kelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


