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B

awang daun adalah salah satu sayuran yang diminati
konsumen, baik di dalam negeri maupun mancanegara
seperti Singapura. Untuk dapat diekspor, mutu dan kesegaran
bawang daun perlu diperhatikan. Tanpa pendinginan, pengangkutan jarak jauh menyebabkan bawang daun cepat
menguning. Untuk mengurangi kerusakan dan memperluas
jangkauan pemasaran, bawang daun segar perlu diawetkan
antara lain dengan pengeringan (Wirakartakusumah et al.
1992; Muchtadi et al. 1995). Wirakartakusumah et al. (1992)
menyatakan ada beberapa cara pengeringan produk pertanian, yaitu dengan energi surya, energi panas, penganginan, dan dengan perlakuan perbedaan tekanan udara.
Berbagai teknik pengeringan telah dicoba untuk mempertahankan mutu sayuran. Alat pengeringan yang digunakan antara lain adalah oven kabinet, pengering semprot
(spray drier), pengering pneumatik, pengering terowongan
(tunnel drier), pengering drum, pengering vakum, dan
pengering beku (Wirakartakusumah et al. 1992). Penggunaan
vortex untuk mengeringkan bawang putih dan bawang merah
menghasilkan produk yang berpenampakan baik, hemat
tenaga, dan sifat keropos sedikit (Sinaga 1990; Asgar dan
Sinaga 1992). Penggunaan suhu 30°C pada penyimpanan
bawang merah 1 bulan menghasilkan umbi yang bermutu
baik (Darkam dan Sinaga 1994). Penyimpanan bawang putih
pada kondisi kamar menghasilkan umbi busuk tinggi
(Syaifullah dan Sabari 1989). Penggunaan suhu 30°C dan
kelembapan 70% selama 2 bulan cukup baik untuk penyimpanan (Sinaga dan Darkam 1994). Namun, berbagai
perlakuan tersebut menghasilkan produk yang daya tahannya terbatas karena komoditas masih merupakan benda
hidup sehingga secara perlahan mutunya terus menurun.
Salah satu metode pengeringan untuk sayuran adalah
pengeringan beku (freeze drying). Perlakuan tekanan vakum
yang tinggi dan suhu beku dapat menghasilkan tekstur,
warna, rehidrasi, dan parameter lain yang baik (Eshtiaghi et
al. 1994). Pengeringan beku pada sayuran sangat baik untuk
mempertahankan kandungan tokoferol (Manullang dan
Mercylia 1995).

Eshtiaghi et al. (1994) menyatakan bahwa pengeringan
beku dapat menghasilkan produk dengan mutu lebih tinggi
dibandingkan cara pengeringan yang lain karena pengeringan beku dapat menghasilkan produk yang memiliki struktur
kaku akibat proses sublimasi. Dengan struktur yang kaku,
produk menjadi berpori dan tidak mengerut pada keadaan
kering. Bila ditambahkan air akan terjadi proses rehidrasi
dengan cepat mendekati sifat segar. Selain itu, selama proses
berlangsung hampir tidak terdapat cairan dalam bahan
sehingga mencegah transpor zat-zat yang dapat larut dalam
air dan memperkecil reaksi degradasi.
Pengeringan beku sayuran bermanfaat bagi petani dan
pedagang karena dapat meningkatkan nilai ekonomi serta
memperpanjang daya simpan sehingga memperluas jangkauan pemasaran. Bagi konsumen, sayuran beku memberikan
keuntungan karena dapat digunakan seperti sayuran segar
setelah direndam dalam air dingin atau air panas. Pengeringan sayuran seperti bawang daun kering juga memperluas
penggunaannya seperti dalam industri mi instan.
Percobaan bertujuan mengetahui teknik pengeringan
beku bawang daun dengan mempelajari pengaruh suhu dan
waktu pengeringan terhadap karakteristik bawang daun
kering.

BAHAN DAN METODE
Percobaan dilaksanakan di Laboratorium Fisiologi Balai
Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa), Lembang pada bulan
Juli-September 1999. Bahan yang digunakan adalah bawang
daun segar dengan ukuran daun yang besar yang diperoleh
dari pasar induk Caringin Kota Bandung. Rancangan
percobaan yang digunakan adalah pola faktorial 3 x 3 dalam
rancangan acak kelompok dengan tiga ulangan. Perlakuan
yang diuji terdiri atas dua faktor, yaitu suhu pengeringan
(-10, -20, dan -30°C) dan lama pengeringan (18, 24, dan 30
jam). Alat yang digunakan adalah pengering beku Crist, Beta
1-16 (Gambar 1). Alat pengering ini dilengkapi dengan
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Gambar 1. Alat pengering beku jenis Crist, Beta 1-16

Gambar 2. Peletakan sampel bawang daun pada piringan atau loyang
pada alat pengering beku, Balitsa, Lembang, 1999

pengatur suhu dengan teknologi touch screen, tabung kaca
beserta rak dan piringan atau loyang tempat meletakkan
sampel yang akan dikeringkan, serta tutup tabung kaca
berantai untuk mengangkat dan meletakkan tutup (Gambar 2).
Piringan pengering tempat sampel berdiameter 50 cm dengan
kapasitas 0,5 kg.

disukai. Data yang diperoleh diuji dengan uji Duncan pada
taraf 5%.

Bawang daun segar dicuci untuk menghilangkan kotoran
dan bagian yang rusak atau busuk. Selanjutnya, bawang
daun diiris setebal 2,5 mm untuk menyeragamkan ukuran dan
memperluas permukaan sehingga mempercepat proses
pengeringan. Irisan bawang daun lalu dicuci untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran dan lendir, kemudian ditiriskan
hingga air tidak menetes. Selanjutnya dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan elektronis untuk menentukan bobot bahan awal sebelum pengeringan. Bobot
sampel pada percobaan ini adalah 500 g per perlakuan
ulangan. Sampel bawang daun lalu diletakkan dalam piringan
atau loyang pengering kemudian dimasukkan ke dalam tabung
pengering pada alat pengering beku. Pengeringan beku
bawang daun dilakukan pada suhu -10, -20, -30°C dan waktu
pengeringan 18, 24, dan 30 jam.
Bawang daun segar dan kering dianalisis kadar air, kadar
vitamin C, kadar padatan terlarut total (total soluble solid,
TSS), kadar volatile reducing substances (VRS), dan kadar
klorofilnya, serta daya serapnya (rehidrasi) untuk bawang
daun kering. Uji organoleptik meliputi warna, aroma, tekstur,
dan penampakan bawang daun kering. Skala penilaian pada
uji organoleptik menggunakan skor nilai 1-7 dengan kriteria
1 = sangat disukai, 2 = disukai, 3 = agak disukai, 4 = netral, 5
= agak tidak disukai, 6 = tidak disukai, dan 7 = sangat tidak

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengamatan kadar air, vitamin C, TSS, VRS, klorofil, dan
persentase rehidrasi disajikan pada Tabel 1, sedangkan nilai
warna, aroma, tekstur, dan penampakan ditampilkan pada
Tabel 2.
Kadar Air
Hasil analisis kadar air menunjukkan terdapat perbedaan
nyata antara perlakuan suhu, lama pengeringan, dan interaksi
suhu dan lama pengeringan. Kadar air tertinggi (15,82%)
dihasilkan pengeringan beku pada suhu -10°C, berbeda nyata
dengan suhu pengeringan -20°C (13,10%) dan -30°C
(10,72%). Hal ini disebabkan makin rendah suhu pengeringan
beku, kadar air bawang daun kering makin rendah karena
pada suhu rendah tekanan udara makin hampa sehingga air
yang disublimasi lebih banyak.
Lama pengeringan berpengaruh pada kadar air bawang
daun kering. Kadar air tertinggi diperoleh dari perlakuan
pengeringan 18 jam, yaitu17,22%, berbeda nyata dengan
perlakuan lama pengeringan 30 jam dengan kadar air 10,02%.
Makin lama pengeringan, makin banyak air yang disublimasi.
Interaksi suhu dan waktu pengeringan menunjukkan
perbedaan nyata pada kadar air bawang daun kering. Kadar
air tertinggi dihasilkan perlakuan pengeringan suhu -10°C
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Tabel 1. Pengaruh suhu, waktu dan interaksi suhu dan lama waktu pengeringan beku terhadap kadar air, kadar vitamin C, kadar TSS, kadar
VRS, kadar klorofil dan rasio rehidrasi
Kadar air
Kadar vitamin C
Kadar TSS
Kadar VRS
Kadar klorofil
Rehidrasi
Perlakuan
(%)
(mg/100 g)
(%)
(mikrogrek/g)
(%)
(%)
Suhu (A) (°C)
-10 (A1)
-20 (A2)
-30 (A3)

15,82
13,10
10,72

512,91
439,43
376,38

27,80
27,75
31,12

53,95
47,26
44,12

18,20
18,99
20,73

455,00
497,36
575,11

Waktu (B) (jam)
18 (B 1)
24 (B 2)
30 (B 3)

17,22
12,40
10,02

516,40
447,50
364,38

24,53
28,48
33,04

53,48
47,29
44,56

22,78
18,99
16,86

394,22
502,22
621,22

Interaksi suhu dan waktu
pengeringan beku (°C/jam)
-10/18 (A 1B 1)
-10/24 (A 1B 2)
-10/30 (A 1B 3)
-20/18 (A 1B 1)
-20/24 (A 1B 2)
-20/30 (A 1B 3)
-30/18 (A 1B 1)
-30/24 (A 1B 2)
-30/30 (A 1B 3)

19,76
16,16
11,53
17,59
12,02
9,68
14,31
9,01
8,84

606,75
534,63
397,35
510,11
452,89
355,30
432,35
354,96
341,84

22,87
25,99
32,67
23,93
26,46
32,86
26,78
32,99
33,59

62,84
51,47
47,54
49,78
47,03
44,96
47,82
43,37
41,17

21,37
17,18
16,05
22,97
17,26
16,73
23,99
20,40
17,79

321,00
432,33
581,87
421,67
570,33
600,67
440,00
604,00
681,33

TSS = total soluble solid
VRS = volatile reducing substances

selama 18 jam, yaitu 19,76%, berbeda nyata dengan kadar air
terendah, yaitu 8,84% pada pengeringan suhu -30°C selama
30 jam. Dilihat dari kadar air terendah maka perlakuan terbaik
adalah pengeringan pada suhu -30°C selama 30 jam.

Kadar Vitamin C
Hasil analisis kadar vitamin C menunjukkan perbedaan nyata
antara perlakuan suhu, waktu pengeringan, dan interaksi
suhu dan lama waktu pengeringan. Kandungan vitamin C
tertinggi yaitu 512,91 mg/100 g, dihasilkan dengan suhu
pengeringan -10°C, yang berbeda dengan suhu pengeringan -20°C (439,43 mg/100 g) dan -30°C (376,38 mg/100 g)
(Tabel 1). Hal ini disebabkan pada pengeringan beku, kadar
vitamin C yang tinggal bersama kristal es akan tersublimasi.
Kandungan vitamin C tertinggi dihasilkan perlakuan
pengeringan 18 jam yaitu 516,04 mg/100 g, berbeda nyata
dengan lama waktu pengeringan 24 jam (447,50 mg/100 g) dan
30 jam (364,38 mg/100 g). Makin lama waktu pengeringan
beku, makin banyak vitamin C yang tersublimasi.
Interaksi suhu dan lama waktu pengeringan menunjukkan perbedaan nyata pada kadar vitamin C bawang daun
kering. Kadar vitamin C tertinggi dihasilkan perlakuan suhu

-10°C selama 18 jam, yaitu 606,75 mg/100 g, berbeda nyata
dengan kadar vitamin C pada perlakuan suhu -30°C selama 30
jam.
Kadar vitamin C bawang daun kering pada pengeringan
beku lebih tinggi daripada pengeringan dengan oven kabinet
pada suhu 60°C selama 6 jam yaitu 323,84 mg/100 g. Hasil
yang rendah ini disebabkan vitamin C mudah teroksidasi dan
rusak bila terkena panas.

Kadar Terlarut Total (TSS)
Kadar TSS berbeda nyata antara perlakuan suhu, lama pengeringan, dan interaksi suhu dan lama pengeringan.
Kandungan TSS tertinggi dihasilkan pada suhu pengeringan
-30°C yaitu 31,12%, berbeda nyata dengan pengeringan
-20°C (27,75%) dan -10°C (27,80%) (Tabel 1). Hal ini karena
perlakuan suhu yang digunakan adalah suhu rendah sehingga kurang berpengaruh terhadap TSS.
Kandungan TSS tertinggi diperoleh pada perlakuan
lama pengeringan 30 jam yaitu 33,04%, berbeda nyata dengan
lama pengeringan 24 jam (28,48%) dan 18 jam dengan
kandungan TSS terendah yaitu 24,53%. Hal ini disebabkan
pada pengeringan 18 jam, cairan yang menguap lebih rendah.
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Interaksi suhu dan lama pengeringan menunjukkan
perbedaan nyata pada kadar TSS bawang daun kering. Kadar
TSS tertinggi terdapat pada perlakuan pengeringan suhu
-30°C selama 30 jam yaitu 33,59%, berbeda nyata dengan
kadar TSS terendah yaitu 22,87% pada pengeringan suhu
-10°C selama 18 jam. Hasil ini berbanding terbalik dengan
kadar air yang memperlihatkan bahwa kadar air tertinggi
dihasilkan pada suhu -10°C selama 18 jam, sedangkan kadar
air terendah pada suhu -30°C selama 30 jam. Hal ini karena
pada kadar air tinggi, kadar TSS akan rendah dan sebaliknya.

Kadar Volatile Reducing Substances
Hasil analisis kadar VRS menunjukkan perbedaan nyata
antara perlakuan suhu, lama pengeringan, dan interaksinya.
Kandungan VRS tertinggi dihasilkan pada suhu pengeringan
-10°C, yaitu 53,95 mikrogrek/g, berbeda nyata dengan suhu
pengeringan -20°C (47,26 mikrogrek/g) dan -30°C (44,12
mikrogrek/g atau terendah) (Tabel 1). Hal ini diduga senyawa
mudah menguap mengalami penguapan lebih banyak pada
suhu -30°C dan tersublimasi bersama kristal es.
Kandungan VRS tertinggi diperoleh pada perlakuan
lama pengeringan 18 jam yaitu 53,48 mikrogrek/g, berbeda
nyata dengan lama pengeringan 24 jam (47,29 mikrogrek/g)
dan 30 jam (44,56 mikrogrek/g atau terendah). Hal ini diduga
pengeringan yang lama memacu penguapan senyawa mudah
menguap sehingga kadarnya pada bahan kering menjadi
rendah, dan sebaliknya.
Interaksi suhu dan lama pengeringan menunjukkan
perbedaan nyata pada kadar VRS bawang daun kering. Kadar
VRS tertinggi dihasilkan perlakuan pengeringan suhu -10°C
selama 18 jam, yaitu 62,84 mikrogrek/g, yang berbeda nyata
dengan kadar VRS terendah yaitu 41,17 mikrogrek/g pada
suhu -30°C selama 30 jam. Hal ini diduga pada perlakuan suhu
-30°C selama 30 jam terjadi sublimasi zat-zat mudah menguap
yang lebih banyak karena pengeringan yang lama.
Hasil analisis kadar VRS pada pengeringan beku lebih
baik daripada dengan oven pada suhu 60°C selama 6 jam
dengan kadar VRS 38,95 mikrogrek/g. Hal ini disebabkan
karena VRS mudah menguap pada suhu tinggi dan sensitif
terhadap panas.
Lama pengeringan beku menggunakan alat pengering
beku dipengaruhi oleh kandungan air pada bahan, ketebalan
bahan dalam nampan (tray), dan suhu yang digunakan. Suhu
pengeringan ditetapkan pada suhu yang dapat mencegah
atau meminimalkan kehilangan kandungan gula dan komponen yang mudah menguap.

Kadar Klorofil
Hasil analisis kadar klorofil menunjukkan perbedaan nyata
antara perlakuan suhu, lama pengeringan, dan interaksi suhu
dan lama pengeringan beku. Kandungan klorofil tertinggi
dihasilkan pada suhu pengeringan -30°C yaitu 20,73%,
berbeda nyata dengan suhu pengeringan -20°C (8,99%) dan
-10°C (18,20%) (Tabel 1). Hal ini diduga pada suhu -10°C lebih
banyak terjadi degradasi klorofil dibandingkan pada suhu
yang lebih rendah.
Kandungan klorofil tertinggi dihasilkan pada pengeringan 18 jam yaitu 22,78%, berbeda nyata dengan pengeringan
24 jam (18,99%) dan 30 jam (16,86%). Hal ini karena pada
pengeringan 30 jam terjadi degradasi klorofil sehingga kadar
klorofil menurun. Pada pengeringan 18 jam, klorofil yang
terdegradasi lebih sedikit.
Rehidrasi
Hasil analisis rasio rehidrasi menunjukkan perbedaan nyata
antara perlakuan suhu, lama pengeringan, dan interaksi keduanya. Rasio rehidrasi tertinggi dihasilkan pada suhu -30°C
yaitu 575,11%, berbeda nyata dengan suhu pengeringan
-20°C (497,36%) dan -10°C dengan rasio rehidrasi 445%
(Tabel 1). Rasio rehidrasi tertinggi (621,22%) dihasilkan pada
pengeringan 30 jam, berbeda nyata dengan lama pengeringan
24 jam (502,22%) dan 18 jam (394,22%).
Interaksi suhu dan lama pengeringan menunjukkan perbedaan nyata pada rasio rehidrasi bawang daun kering. Nilai
rasio rehidrasi tertinggi (681,33%) dihasilkan perlakuan pengeringan suhu -30°C selama 30 jam, berbeda nyata dengan
rasio rehidrasi terendah yaitu 321% pada pengeringan suhu
-10°C selama 18 jam.
Sampel yang mendapat perlakuan pengeringan suhu
paling rendah dan waktu pengeringan lebih lama akan mengeluarkan air lebih banyak dibandingkan dengan perlakuan
lainnya, sehingga kemampuan menyerap air pada proses
rehidrasi lebih besar pula karena kadar air bahan yang
rendah. Makin besar nilai rasio rehidrasi, kemampuan produk
kering menyerap air makin besar, tingkat elastisitas dinding
sel makin baik dan sebaliknya. Efisiensi rehidrasi yang besar
sangat diharapkan pada produk kering.
Nilai Warna
Hasil penilaian warna bawang daun kering yang tidak
direhidrasi maupun yang direhidrasi menunjukkan perbedaan yang nyata pada interaksi suhu dan lama pengeringan
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beku. Nilai organoleptik terhadap warna bawang daun kering
tertinggi dihasilkan perlakuan suhu pengeringan -10°C
selama 18 jam, yaitu 5,13 atau termasuk kriteria agak tidak
disukai panelis. Nilai terendah diperoleh dari perlakuan suhu
pengeringan -30°C selama 30 jam yaitu 2,33 atau termasuk
kriteria disukai panelis (Tabel 2).
Uji organoleptik terhadap warna bawang daun yang
direhidrasi diperoleh nilai tertinggi pada perlakuan suhu
-20°C selama 18 jam yaitu 5,27 (agak tidak disukai panelis).
Nilai terendah ditunjukkan pada perlakuan suhu pengeringan
-30°C selama 18 jam yaitu 1,13 (sangat disukai panelis).

Uji organoleptik terhadap aroma bawang daun kering
yang direhidrasi menghasilkan nilai tertinggi pada perlakuan
suhu -20°C selama 18 jam yaitu 3,73 (netral). Nilai terendah
ditunjukkan pada perlakuan suhu pengeringan -30°C selama
18 jam yaitu 2,20 atau disukai panelis.
Masalah utama dalam pengeringan bawang daun adalah
hilangnya komponen aroma tajam akibat panas dan sifatnya
mudah menguap. Aroma bawang daun kering yang tidak
direhidrasi dan yang direhidrasi bervariasi berdasarkan
penilaian panelis. Hal ini disebabkan kepekaan panelis
terhadap aroma terbatas dan proses rehidrasi berpengaruh
terhadap aroma bawang daun.

Nilai Aroma
Nilai Tekstur
Penilaian aroma bawang daun kering yang tidak direhidrasi
maupun yang direhidrasi menunjukkan perbedaan yang
nyata pada interaksi suhu dan lama waktu pengeringan beku.
Nilai organoleptik terhadap aroma bawang daun kering tertinggi diperoleh pada suhu pengeringan -10°C selama 18 jam
dan -20°C selama 18 jam, yaitu masing-masing 3,80 atau
termasuk agak disukai panelis. Nilai terendah diperoleh dari
perlakuan suhu pengeringan -30°C selama 30 jam, yaitu 2,27
atau disukai panelis (Tabel 2).

Tabel 2. Pengaruh interaksi suhu dan lama waktu pengeringan beku
terhadap warna, aroma, tekstur, dan penampakan bawang
daun kering yang tidak direhidrasi dan yang direhidrasi,
Balitsa, Lembang
Perlakuan

Nilai
warna

Nilai
Nilai
Nilai
aroma tekstur penampakan

Interaksi suhu dan lama
waktu nonrehidrasi (°C/jam)
-10/18 (A 1B 1)
-10/24 (A 1B 2)
-10/30 (A 1B 3)
-20/18 (A 2B 1)
-20/24 (A2B 2)
-20/30 (A 2B 3)
-30/18 (A 3B 1)
-30/24 (A3B 2)
-30/30 (A 3B 3)

5,13
2,93
3,20
4,87
3,53
2,73
3,47
4,13
2,33

3,80
2,80
2,60
3,80
3,47
2,73
3,20
3,27
2,27

3,20
2,60
2,67
4,87
3,73
2,47
3,27
3,27
2,67

5,27
2,53
2,40
5,47
4,07
2,20
2,93
4,40
2,73

Interaksi suhu dan lama
waktu rehidrasi (°C/jam)
-10/18 (A 1B 1)
-10/24 (A1B 2)
-10/30 (A 1B 3)
-20/18 (A 2B 1)
-20/24 (A 2B 2)
-20/30 (A 2B 3)
-30/18 (A 3B 1)
-30/24 (A 3B 2)
-30/30 (A 3B 3)

4,27
2,13
2,27
5,27
3,13
3,13
1,13
4,27
3,53

2,20
2,33
2,47
3,73
2,60
2,40
2,20
2,27
2,87

2,47
2,00
2,00
2,67
2,07
1,87
1,80
2,80
2,33

3,00
1,73
1,87
4,00
2,60
1,33
1,20
3,87
3,00

Penilaian tekstur terhadap bawang daun kering yang tidak
direhidrasi maupun yang direhidrasi menunjukkan perbedaan nyata pada interaksi suhu dan lama waktu pengeringan
beku. Nilai organoleptik tekstur bawang daun kering tertinggi diperoleh pada perlakuan suhu pengeringan -20°C
selama 18 jam, yaitu 4,87 atau termasuk agak tidak disukai
panelis. Nilai terendah diperoleh dari perlakuan suhu
pengeringan -20°C selama 30 jam yaitu 2,47 atau termasuk
disukai panelis (Tabel 2). Uji organoleptik terhadap tekstur
bawang daun kering yang direhidrasi menghasilkan nilai
tertinggi pada perlakuan suhu pengeringan -30°C selama 24
jam yaitu 2,80 atau termasuk disukai panelis. Suhu dan waktu
pengeringan yang lebih lama menghasilkan kadar air yang
lebih rendah dibandingkan dengan suhu dan waktu pengeringan yang singkat sehingga mempengaruhi tekstur
(Winarno 1993).
Bawang daun kering setelah direhidrasi akan menghasilkan tekstur seperti bawang daun segar. Hal ini diduga
karena terbentuknya struktur yang kaku dan berpori sehingga bila direhidrasi terjadi penyerapan air sehingga
tekstur bahan mendekati sifat segarnya. Wirakartakusumah
et al. (1992) mengemukakan bahwa pengeringan beku dapat
menghasilkan produk yang berstruktur kaku akibat proses
sublimasi. Struktur kaku menyebabkan bahan menjadi berpori
dan tidak mengerut pada keadaan kering. Bila ditambahkan
air akan terjadi proses rehidrasi dengan cepat dan mendekati
kondisi segar.
Nilai Penampakan
Penampakan bawang daun kering yang tidak direhidrasi
maupun yang direhidrasi menunjukkan perbedaan nyata
antarinteraksi suhu dan lama waktu pengeringan beku (Tabel
2). Nilai organoleptik penampakan bawang daun tertinggi

22

Sri Mulia Astuti:Pengaturan suhu dan waktu pengeringan beku bawang daun

dihasilkan perlakuan suhu pengeringan -20°C selama 18 jam,
yaitu 5,47 atau termasuk agak tidak disukai panelis. Nilai
terendah diperoleh dari perlakuan suhu pengeringan -20°C
selama 30 jam, yaitu 2,20 atau termasuk disukai panelis (Tabel
2).
Pada uji organoleptik terhadap penampakan bawang
daun kering yang direhidrasi diperoleh nilai tertinggi pada
perlakuan suhu -20°C selama 18 jam, yaitu 4 atau termasuk
netral (biasa). Nilai terendah dihasilkan perlakuan suhu
pengeringan -30°C selama 18 jam, yaitu 1,20 (sangat disukai
panelis).
Sebagian besar bahan pangan kering bila direhidrasi
berbeda dengan bahan pangan segar. Bagaimanapun kualitas bahan pangan yang diawetkan lebih rendah dibanding
bahan pangan segar atau asli. Sayuran daun yang dikeringkan dapat berubah sifat fisiknya, tetapi perubahan sifat fisik
tersebut diharapkan tidak terlalu jauh dari bahan aslinya.
Sayuran yang mengerut akibat kehilangan air yang terlalu
banyak pada saat pengeringan tampak tidak menarik sehingga menurunkan daya tarik sayuran kering tersebut. Nilai
penampakan bawang daun kering terbaik (1,20) dihasilkan
perlakuan pengeringan suhu -30°C selama 18 jam.

KESIMPULAN
Setelah menggabungkan nilai semua parameter, terutama nilai
organoleptik bawang daun kering dan bawang daun kering
yang telah direhidrasi serta kadar air untuk tahan simpan,
maka perlakuan terbaik adalah pengeringan beku pada suhu
-20°C selama 30 jam. Nilai organoleptik (warna, aroma,
tekstur, dan penampakan) tergolong baik, kadar air kecil
(9,68%), kadar vitamin C tinggi (355,30 mg/100 g), kadar TSS
tinggi (32,86%), kadar VRS tinggi (44,96 mikrogrek/g), kadar
klorofil hijau cerah (16,73%), dan rehidrasi cukup besar
(600,67%). Pengeringan beku pada suhu -10°C selama 30 jam
menghasilkan bawang daun kering yang dapat diterima
panelis dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan -20°C dan
30 jam.
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