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ABSTRAK 

 

Masalah utama pada pengeringan jagung adalah rendahnya nilai efisiensi pengeringan. 
Pengeringan dengan alat fluidized bed ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan 

tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis energi panas yang 

dimanfaatkan pada proses pengeringan jagung. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh kecepatan aliran udara yang berbeda-beda serta 

menghitung nilai efisiensi pengeringan jagung menggunakan alat pengering Fluidized 
Bed. Penelitian ini dilakukan dengan metode ekperimental. Pengambilan data dilakukan 

dengan variabel kecepatan udara yang bervariasi dari kecepatan 2 m/detik, 3 m/detik, 4 

m/detik, 5 m/detik, dan 6 m/detik. pengambilan data dilakukan setiap 15 menit selama 2 
jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lamanya waktu pengeringan sangat 

menentukan perubahan setiap parameter yang diamati. Semakin lama waktu 
pengeringan, suhu menjadi semakin tinggi. Berat bahan dan kadar  air  bahan  terus 

mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya suhu dan kecepatan aliran udara 
pengering. Untuk keperluan energi dihitung pula kesetimbangan massa dan energi serta 

efisiensi pengeringan. Energi yang dibutuhkan untuk memanaskan bahan pada masing-

masing kecepatan udara berturut-turut adalah 605,22; 749,99; 750,56; 785,28; dan 
982,66 (kJ). Energi yang diberikan untuk memanaskan bahan pada masing-masing 

kecepatan udara berturut-turut adalah 1047,97; 1571,96; 1746,62; 2183,28; 3143,91 
(kJ). Nilai efisiensi pengeringan didapatkan dari perbandingan jumlah energi yang 

dibutuhkan dengan jumlah energi yang diberikan. Nilai efisiensi pengeringan paling tinggi  

didapatkan pada kecepatan udara 2 m/detik sebesar 57,75 %, dan efisiensi paling 
rendah ditunjukkan pada kecepatan udara 6 m/detik sebesar 31,25 %.   
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Thermal Energy Utilization On Drying Corn (Zea Mays L.) Using Fluidized Bed 
Drying 
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ABSTRACT 

The main problem on corn drying was low efficiency. Fluidized bed drying apparatus is 
expected to overcome these problems. This research aimed to analyze the thermal 
energy which is used in the drying process of corn. In addition, this research also aimed 
to determine the effect of air flow rate varies as well as calculate the efficiency of corn 
drying using a fluidized bed dryer. This research was conducted with the experimental 
method. Data collection was performed with a variable air velocity vrying from a speed of 
2 m/s, 3 m/s, 4 m/s, 5 m / s, and 6 m/s. Data collection was done every 15 minutes for 2 
hours. Results showed that the length of drying time was very decisive change in any 
parameter were observed. The longer the drying time, the temperature becomes higher. 
Weight material and moisture content of materials continued to decreased with 
increasing temperature and flow rate of drying air. For energy purposes also calculated 
the mass balance and energy and drying efficiency. The energy required to heat the 
material in each successived air velocity was 605.22; 749.99; 750.56; 785.28; and 982.66 
(kJ). The energy supplied to heat the material in each successived air velocity was 
1047.97; 1571.96; 1746.62; 2183.28; 3143.91 (kJ). Drying efficiency values obtained 
from comparison of the amount of energy required by a given amount of energy. The 
drying efficiency of the highest value obtained on the air speed of 2 m/s amounted to 
57.75%, and the lowest efficiency was shown on the air speed of 6 m/s amounted to 
31.25%.  
 
Keywords: Corn Drying, Efficiency Of Drying, Fluidized Bed. 
  



PENDAHULUAN 

Produk-produk bahan hasil 

pertanian setelah dipanen masih berupa 

bahan hidup yang mengalami proses 

respirasi dan merupakan  bahan biologis 

yang memiliki kandungan air tinggi 

sehingga bahan tersebut masih akan 

melangsungkan proses metabolisme yang 

jika tidak dikendalikan akan dapat 

menurunkan mutunya sendiri.  

Salah satu produk pertanian yang 

masih mengalami proses respirasi pasca 

panennya yaitu jagung. Jagung (Zea Mays 

L.) merupakan salah satu tanaman yang 

bernilai ekonomis tinggi dengan tingkat 

kelayakan usaha yang cukup menjanjikan. 

Jagung dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

pakan dan bahan baku industri. Bahkan 

Produksi jagung di wilayah NTB dalam 

empat tahun terakhir mengalami 

peningkatan drastis tercatat pada tahun 

2008-2013 sebanyak 196.263, 308.863, 

371.826, 456.915, 641.489 ton 

(Tanggasari, 2014). Hal ini menunjukkan 

minat petani dalam menanam jagung 

sangat tinggi mengingat potensi usaha 

yang sangat menjanjikan dari jagung 

tersebut. 

Penanganan pasca panen jagung 

yang biasa dilakukan oleh masyarakat yaitu 

pengupasan, pengeringan, pemipilan dan 

penyimpanan. Jagung hasil panen biasanya 

masih terbungkus kulitnya karena petani 

memanen jagung beserta kulitnya, 

sehingga setelah dipanen jagung segera 

dikupas dan dibersihkan. Pengupasan ini 

bertujuan untuk menurunkan kadar air 

tongkol jagung sehingga terhindar dari 

pertumbuhan jamur pada tongkol dan biji 

jagung yang baru dipanen. Selain itu, 

pengupasan juga dapat mempercepat 

proses pengeringan. 

Penyimpanan produk-produk 

pertanian harus memenuhi beberapa 

persyaratan khusus untuk mempertahankan 

kualitasnya, terutama persyaratan 

kandungan air, kelembaban udara (aktivitas 

air) dan temperatur penyimpanan. Butiran 

jagung dengan kandungan air maksimal 

15,5 % (bk) dapat disimpan paling lama 6 

bulan, sedangkan butiran jagung dengan 

kandungan air bahan maksimal 13 % (bk) 

dapat disimpan lebih dari 6 bulan (Istadi et 

al, 2000). 

Salah satu metode yang dapat 

diterapkan untuk memperpanjang daya 

simpan hasil pertanian (dalam hal ini 

jagung) adalah dengan metode 

pengeringan. Pengeringan merupakan 

usaha untuk menurunkan kadar air sampai 

batas tertentu sehingga reaksi biologis 

terhenti dan mikroorganisme serta 

serangga tidak bisa hidup di dalamnya 

(Taufiq, 2004).  

Seringkali masyarakat di pedesaan 

banyak melakukan pengeringan bahan hasil 

pertanian dengan menggunakan energi dari 

sinar matahari dan dihamparkan di 

halaman atau penjemuran. Pengeringan 

dengan cara penjemuran ini mempunyai 

beberapa kelemahan, diantaranya mudah 

terkontaminasi, sukar dikontrol, 

memerlukan tempat yang luas, dan 

memerlukan waktu yang lama. Seiring 



dengan berkembangnya pemikiran 

manusia, maka bermunculan pengeringan 

dengan menggunakan alat mekanis atau 

pengeringan buatan yang menggunakan 

tambahan panas untuk mengatasi 

kekurangan-kekurangan pengeringan 

dengan penjemuran. Pengeringan secara 

mekanis (pengeringan buatan) 

menggunakan tambahan panas 

memberikan beberapa keuntungan di 

antaranya tidak tergantung cuaca, 

kapasitas pengering dapat dipilih sesuai 

dengan yang diperlukan, tidak memerlukan 

tempat yang luas, serta kondisi 

pengeringan dapat dikontrol (Taufiq, 2004).  

Salah satu sistem pengeringan 

mekanis yang telah banyak dikembangkan 

saat ini dan dapat digunakan untuk proses 

pengeringan jagung dan bahan-bahan 

berbentuk butiran (biji-bijian) lainnya  yaitu 

alat Fluidized Bed Dryer. Pengering sistem 

fluidisasi (fluidized bed dryer) adalah 

pengering yang menggunakan prinsip 

fluidisasi. Prinsip kerja mesin pengering 

sistem fluidisasi adalah penghembusan 

udara panas oleh kipas peniup (blower) 

melalui suatu saluran ke ruang bak 

pengering. 

Salah satu faktor yang penting 

untuk diperhatikan pada alat fluidized bed 

adalah energi panas yang dimanfaatkan 

untuk pengeringan. Dengan menganalisis 

energi panas yang dihasilkan dari alat 

tersebut maka proses pengeringan dapat 

dimaksimalkan sehingga perlu dipelajari 

dan dianalisis pemanfaatan energi panas 

yang tersedia. Oleh karena itu dilakukan  

penelitian dengan judul “Pemanfaatan 

Energi Panas Pada Proses Pengeringan 

Jagung (Zea Mays L.)  Menggunakan Alat  

Fluidized Bed”. 

BAHAN DAN METODE 

Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jagung pipilan dengan 

kadar air awal berkisar 28-29 %, 

sedangkan alat-alat yang digunakan yaitu 

satu set fluidized bed, Termodigital tipe 

ebro/EBI TIB-400, mouisturemeter tipe 

parten/AM-5200, timbangan analitik dan 

digital, termometer bola basah dan bola 

basah, dan anemometer tipe GM816. 

Tahap Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan April-Mei tahun 2015 di Laboratorium 

Daya dan Mesin Pertanian Fakultas 

Teknologi Pangan dan Agroindustri 

Universitas Mataram. Adapun langkah-

langkah penelitian yang dilakukan dimulai 

dari persiapan sampel menggunakan 

jagung yang sudah dipipil. Sampel yang 

digunakan yaitu jagung yang memiliki 

kisaran kadar air awal 28-29 % sebanyak 3 

kg. kemudian dilakukan Penelitian 

pendahuluan untuk mengetahui kondisi alat 

yang digunakan serta menentukan posisi 

kecepatan udara pada blower tanpa adanya 

bahan. Setelah itu, dilakukan pengambilan 

data tiap-tiap parameter setiap 15 menit. 

Perhitungan Parameter 

1. Suhu Pengeringan 



Parameter suhu digunakan untuk 

mengetahui laju penurunan RH dan 

megetahui  kelembaban relatif udara 

dengan cara mengamati laju perubahan 

suhu, baik suhu di dalam ruang pengering 

maupun suhu lingkungan setiap 15 menit 

pengambilan data.  

2. Kecepatan Udara  

Kecepatan udara digunakan 

sebagai variabel penelitian dengan 

ditentukan kecepatan udara yang 

digunakan masing-masing adalah 2 

m/detik, 3 m/detik, 4 m/detik, 5 m/detik, 

dan 6 m/detik. Kecepatan aliran udara ini 

ditentukan ketika tidak ada bahan di dalam 

ruang pegering 

3. Massa Produk (Berat bahan) 

Massa produk diukur dengan 

membandingkan massa awal jagung 

dengan kadar air akhir jagung terhadap 

massa akhir jagung dengan kadar air awal 

jagung. 

4. Kadar Air 

Dalam penentuan kadar air bahan 

hasil pertanian dilakukan berdasarkan 

bobot basah (wet basis) dan bobot kering 

(dry basis). Dalam perhitungan basih basah 

berlaku rumus sebagai berikut (Brooker, 

D.B, et al 1992) : 

%.100x
Wb

Wa
MCwb 

…………………….. (1)
 

Untuk memperoleh kadar air basis 

kering suatu bahan dapat digunakan rumus 

berikut (Brooker, D.B, et al 1992) : 

MCwb

xMCwb
MCdb




100

100
……................ (2) 

5. Kesetimbangan Massa dan 

Kesetimbangan Energi 

a. Persamaan umum kesetimbangan 

massa  (Murti, 2010) : 

Massa bahan masuk = Massa bahan keluar 

Massa bahan masuk = Massa produk 

akhir+ Massa air bahan yang hilang 

b. Persamaan umum kesetimbangan 

energi dapat ditentukan dengan 

menggunakan persamaan (Murti, 

2010):  



E IN – 


E OUT + 



E
GEN

= 


E ST ……………….. (3) 



E IN – 


E OUT = 


E ST  …………..……………. (4) 



E IN – 


E Loses Total  Sistem– 


E Berguna = 


E ST (5) 

 
Untuk menentukan jumlah energi 

yang masuk ke sistem dapat dicari dengan 

persamaan berikut (Murti, 2010) : 



E IN = 


m  x Cp x TIN…………………….. (6) 

Energi berguna dapat ditentukan dengan 
rumus berikut (Murti, 2010) : 


E Berguna = mw x LH  ……….................... (7) 

Energi yang hilang dapat ditentukan 
dengan rumus berikut (Murti, 2010) : 


E
Losses = 



E
IN - 



E
Berguna ……………….… (8) 

Energi  keluar dari sistem dapat ditentukan 

dengan rumus berikut (Murti, 2010) : 



E
OUT =



E
Berguna+ 



E
Losses ……………... (9) 

Untuk menentukan  jumlah  energi 

yang tersimpan, maka perlu diperhatikan    


E IN= 


E OUT  (Murti, 2010) sehingga : 


E
IN – 



E
OUT = 



E
ST ………………………. (10) 



E ST = 


E IN – 


E OUT …………….……. (11) 

 

 



6.  Efisiensi Pengeringan  

Efisiensi pengeringan adalah hasil 

perbandingan antara panas yang secara 

teoritis dibutuhkan dengan penggunaan 

panas yang sebenarnya dalam pengeringan 

(Taufiq, 2004). 

Jumlah kalor (panas) yang 

digunakan untuk pengeringan dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus 

berikut (Taufiq, 2004) : 

Q = Q1 + Q2 + Q3.............................. (12) 

Dimana Q1 (jumlah panas yang digunakan 

untuk memanaskan bahan) didapat dari: 

Q1 = mk . cp . (Tp – T~).................... (13) 

Q2 (Panas sensibel air) yaitu panas yang 

digunakan untuk menaikkan suhu air di 

dalam bahan yang didapat dari rumus : 

Q2 = ma . ca . (Tp – T~).................... (14) 

Q3 (Panas laten penguapan air) yaitu 

jumlah panas yang digunakan untuk 

menguapkan air bahan yang didapat dari : 

Q3 = mw . hfg................................... (15) 

Untuk menentukan banyaknya 

kalor (panas) yang diberikan oleh udara 

panas pada bahan yang dikeringkan 

digunakan rumus sebagai berikut (Taufiq, 

2004): 

q = ρ. V . cu (T1 – T2)....................... (16) 

Untuk menentukan nilai efisiensi 

pengeringan dapat digunakan rumus 

berikut (Taufiq, 2004) : 

η = 
 

 
 x 100 % ………………………......... (17) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Suhu 

 

Gambar 1. Grafik Hubungan Waktu (menit) 

dengan Perubahan Suhu Ruang 
Pengering (oC) 

Gambar 1 menunjukkan pada tiap-

tiap kecepatan udara  suhu di dalam ruang 

pengering rata-rata mengalami peningkatan 

seiring dengan lamanya waktu 

pengeringan.  Hal ini menunjukkan semakin 

lama waktu pengeringan dilakukan maka 

suhu akan semakin meningkat. Kenaikan 

suhu paling besar terjadi pada kecepatan 

udara 2 m/detik dari 36oC menjadi 50oC 

dan kenaikan suhu paling rendah diperoleh 

pada aliran udara 6 m/detik dari 36oC 

menjadi 40oC, artinya semakin tinggi 

kecepatan udara maka kenaikan suhunya 

menjadi semakin rendah karena kontak 

udara yang mengalir dengan pemanas 

sangat cepat sehingga udara panas yang 

dibawa tidak maksimal panasnya. Hal itu 

dapat terlihat pada besar suhu inlet yang 

didapatkan menunjukkan semakin tinggi 

kecepatan aliran udaranya, suhu yang 

masuk semakin rendah. 
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Gambar 2. Grafik Hubungan antara Waktu 

Pengeringan (menit) dengan       

Kecepatan Udara (m/det.) dan 
RH Ruang Pengering (%) 

 

Gambar 2 menunjukkan laju RH di 

ruang pengering pada tiap-tiap kecepatan 

udara rata-rata mengalami penurunan RH 

seiring dengan semakin lamanya waktu 

pengeringan. Hal ini menandakan bahwa 

semakin lama waktu pengeringan, maka 

semakin kecil nilai RH yang didapatkan. 

Namun untuk beberapa data terlihat nilai 

RH tidak konstan penurunannya, hal ini 

disebabkan oleh adanya berbagai macam 

faktor yang mempengaruhi 

ketidakseimbangan RH di dalam ruang 

pengering seperti; selisih suhu  db wb di 

dalam ruang pengering, perbedaan RH 

lingkungan dengan ruang pengering, 

tekanan di dalam ruang pengering, dan 

sebagainya.  

Kecepatan Udara 

Kecepatan udara yang digunakan 

sebagai variabel pada penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

atau perubahan yang dialami oleh bahan 

selama pengeringan. Variasi kecepatan 

udara yang digunakan pada penelitian ini 

masing-masing adalah 2 m/detik, 3 

m/detik, 4m/detik, 5 m/detik, dan 6 

m/detik. Hasil penelitian menunjukkan  

semakin besar volume udara yang 

mengalir, maka semakin besar pula massa 

air bahan yang diuapkan. Penurunan berat 

bahan  terbesar terdapat pada bahan yang 

dikeringkan dengan kecepatan udara 6 

m/detik mengalami penurunan dari berat 

awal 3000 (gram) menjadi 2108 (gram), 

sedangkan penurunan paling sedikit terjadi 

pada bahan yang dialiri udara 2 m/det 

dengan berat awal sama 3000 (gram) turun 

menjadi 2571 (gram). 

Massa Produk (Berat Bahan) 

 

Gambar 3. Grafik Hubungan antara Waktu 

Pengeringan (menit) dengan 
Kecepatan Udara (m/detik) dan 

Penurunan Berat Bahan (kg) 

Gambar  3 menunjukkan penurunan berat 

bahan yang terus berlangsung seiring 

dengan lamanya waktu pengeringan. Berat 

bahan yang digunakan pada setiap 

kecepatan aliran udara sama yaitu 3000 

gram. Penurunan berat bahan pada 

kecepatan aliran udara 2-6 m/detik 

berturut-turut  yaitu mencapai 2571 gram, 

2419 gram, 2369 gram, 2345 gram dan 

2108 gram. Hal ini menunjukkan semakin 

lama proses pengeringan, maka semakin  
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banyak penyusutan yang terjadi pada 

bahan sehingga berat bahan yang tersisa 

semakin berkurang. Hal ini disebabkan 

karena semakin lama waktu pengeringan 

dan semakin besar kecepatan aliran udara 

yang masuk ke dalam ruang pengering, 

menyebabkan semakin banyaknya air yang 

menguap dari dalam bahan. 

 

Kadar Air 

 

Gambar 4. Grafik Hubungan antara Waktu 

Pengeringan (menit) dengan 
Kecepatan udara (m/detik) 

dan Penurunan Kadar Air  

Bahan (%) 

Gambar 4 menunjukkan kadar air bahan 

yang mengalami penurunan seiring dengan 

semakin lamanya proses pengeringan 

berlangsung dan semakin besarnya 

kecepatan aliran udara yang masuk ke 

dalam ruang pengering. Kadar air akhir 

pada kecepatan aliran udara 2-6 m/detik 

bertutut-turut yaitu 28,24%; 26,57 %; 

25,23%; 24,98 % dan 22,36 %. Hal ini 

menunjukkan semakin lama proses 

pengeringan, maka kadar air semakin 

berkurang. Selain lamanya waktu 

pengeringan, faktor yang mempengaruhi 

penurunan kadar air bahan yaitu kecepatan 

aliran udara dan tinggi rendahnya suhu di 

dalam ruang pengering karena semakin 

tinggi perubahan suhu yang terjadi akan 

menyebabkan penguapan kadar air menjadi 

semakin besar yang bearti mengalami 

penurunan kadar air.  

Kesetimbangan Massa dan 

Kesetimbangan Energi 

1. Kesetimbangan Massa 

Tabel 1.  Kesetimbangan Massa 
Pengeringan 

   

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa 

massa bahan yang masuk adalah sama 

dengan hasil penjumlahan massa bahan 

akhir dengan massa air bahan yang 

diuapkan. Penurunan massa bahan paling 

besar terjadi pada bahan yang dialiri 

kecepatan udara sebesar 6 m/detik yaitu 

sebesar 2,11 kg dengan massa air bahan 

yang teruapkan sebesar 0,89 kg. 

Sedangkan penurunan yang paling sedikit 

ditunjukkan pada produk dengan aliran 

udara sebesar 2 m/detik yaitu massa 

produk menjadi 2,57 kg dan massa air 

bahan yang teruapkan sebesar 0,43 kg. Hal 

ini menunjukkan  semakin besar kecepatan 

udara yang diberikan maka penurunan 

massa bahan menjadi besar dan massa air 

bahan yang teruapkan menjadi semakin 

tinggi.  
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2 3,00 2,57 0,43 

3 3,00 2,42 0,58 

4 3,00 2,37 0,63 

5 3,00 2,34 0,66 

6 3,00 2,11 0,89 



2. Kesetimbangan energi 

Tabel 2. Kesetimbangan Energi  

 

Tabel 2  menunjukkan pada kecepatan 

udara 2 m/detik energi yang masuk paling 

rendah sebesar 8712 kJ dan paling besar 

yaitu 21384 pada kecepatan kecepatan 

udara 6 m/detik. Hal ini menunjukkan 

bahwa jumlah energi yang masuk  semakin 

besar pada tiap kecepatan udara yang 

semakin tinggi. Selain itu dapat 

diperhatikan bahwa besar energi yang 

masuk adalah sama dengan besar energi 

berguna ditambahkan dengan besar energi 

yang hilang. Hal ini berkaitan dengan 

hukum termodinamika 1 yang berkenaan 

dengan konsep energi dalam dan 

menghasilkan prinsip kekekalan energi. 

 

Efisiensi Pengeringan 

1. Energi yang Dibutuhkan Selama Proses 

Pengeringan (kJ) 

 

Gambar 5. Grafik Hubungan antara 
Kecepatan Aliran Udara 

(m/detik) dengan 

Kebutuhan Panas (kJ) 

Gambar 5 menunjukkan Jumlah energi 

yang dibutuhkan paling besar terjadi pada  

kecepatan aliran udara 6 m/detik sebesar 

982,66 kJ dan jumlah energi yang 

dibutuhkan paling kecil yaitu pada 

kecepatan 2 m/detik sebesar 605,22 kJ. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

kecepatan udara yang diberikan maka 

jumlah energi yang dibutuhkan semakin 

besar. Adapun faktor-faktor yang 

menyebabkan kebutuhan energi pada  tiap-

tiap kecepatan udara berbeda adalah 

karena perbedaan massa kering bahan 

(mk), massa air (ma), dan banyaknya uap 

air yang diuapkan (mw). 

2. Energi yang Diberikan Untuk 

Memanaskan Bahan (kJ) 
 

 

Gambar 6. Grafik Hubungan antara 
Kecepatan Aliran Udara 

(m/det.) dengan Jumlah 

Energi Panas untuk 
Memanaskan Bahan (kJ) 

Gambar 6 menunjukkan jumlah energi yang 

diberikan untuk memanaskan bahan paling 

besar terjadi pada  kecepatan udara  6 

m/detik yaitu sebesar  3143,91 kJ dan 

jumlah energi yang diberikan untuk 

memanaskan bahan paling kecil yaitu pada 

y = 79.017x + 458.67 

R² = 0.8521 

500

600

700

800

900

1000

0 5 10K
eb

u
tu

h
a

n
 E

n
e
r
g

i 
(k

J
) 

Kecepatan Aliran Udara (m/detik) 

kebutuhan

energi, Q
(kJ)

Linear

(kebutuhan
energi, Q

(kJ))

y = 480.32x + 17.468 

R² = 0.9313 

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0 5 10

E
n

e
r
g

i 
y

a
n

g
 d

ib
e
r
ik

a
n

 (
k

J
) 

Kecepatan Aliran Udara (m/detik) 

energi

diberikan

(kJ)

Linear

(energi
diberikan

(kJ))

v 
(m/d

etik) 

Energi 
yang 

Masuk 
(kJ) 

Energi 
yang 

Berguna 
(kJ) 

Energi 
yang 

Hilang 
(kJ) 

2 8712 560 8152 

3 11736 728 11008 

4 15336 756 14580 

5 17856 784 17072 

6 21384 1036 20348 



kecepatan udara 2 m/detik yaitu sebesar 

1047,97 kJ. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin besar kecepatan aliran udara  

maka jumlah energi panas yang diberikan 

untuk memanaskan bahan juga semakin 

besar. 

3. Efisiensi Pengeringan (%) 

 

Gambar 7. Grafik Hubungan antara 

Kecepatan Aliran Udara 
(m/det.) dengan Efisiensi 

Pengeringan (%) 

Gambar 7 menunjukkan nilai efisiensi 

pengeringan terus menurun seiring dengan 

semakin besarnya kecepatan udara. Nilai 

efisiensi pengeringan paling besar terjadi 

pada kecepatan udara 2 m/detik yaitu 

sebesar 57,75 % dan nilai efisiensi 

pengeringan paling kecil terjadi pada 

kecepatan udara 6 m/detik yaitu sebesar 

31,25 %. Hal ini menandakan bahwa 

semakin tinggi kecepatan udara maka nilai 

efisiensinya semakin kecil, dengan kata lain 

terjadi penurunan efisiensi. Untuk bisa 

menjelaskan laju penurunan efisiensi 

tersebut, maka yang terjadi adalah 

kecepatan udara panas yang semakin tinggi 

menyebabkan energi yang dikandunganya 

juga tinggi, sedangkan berat bahan yang 

dikeringkan adalah sama, jadi panas yang 

dibutuhkan sesungguhnya ialah sama. Hal 

tersebut menyebabkan banyaknya energi 

yang tidak termanfaatkan dan menjadikan 

panas yang diberikan banyak yang hilang 

karena cepat terbuang keluar dari ruang 

pengering yang disebabkan oleh cepatnya 

laju aliran udara di dalam ruang pengering 

tersebut. Hal itu terlihat pada jumlah total 

suhu yang keluar pada masing-masing 

kecepatan udara semakin besar. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengamatan dan 

pembahasan maka dapat diambil 

kesimpulan antara lain : 

1. Semakin lama proses pengeringan 

berlangsung, maka suhu di dalam 

ruang pengering semakin meningkat. 

2. Berat bahan dan kadar  air  bahan  

terus mengalami penurunan seiring 

dengan meningkatnya suhu dan 

kecepatan aliran udara pengering. 

3. Pada kecepatan udara masing-masing 

2 m/det. 3 m/det. 4 m/det. 5 m/det. 6 

m/det. mengalami penurunan berat 

bahan akhir masing-masing 2571; 

2419; 2369; 2345; dan 2108 (gr). 

4. Energi yang dibutuhkan/digunakan 

untuk memanaskan bahan pada 

masing-masing kecepatan udara 

berturut-turut adalah 605,22; 749,99; 

750,56; 785,28; dan 982,66 (kJ) 

5. Energi yang diberikan untuk 

memanaskan bahan pada masing-

masing kecepatan udara berturut-turut 

adalah 1047,97; 1571,96; 1746,62; 

2183,28; 3143,91 (kJ) 

y = -6.474x + 69.026 

R² = 0.9812 
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6. Nilai efisiensi pengeringan yang 

didapatkan pada masing-masing 

kecepatan udara berturut-turut adalah 

57,75; 47,71; 42,97; 35,97; dan 31,25 

(%). 

7. Nilai efisiensi pengeringan didapatkan 

dari perbandingan jumlah energi yang 

dibutuhkan dengan jumlah energi yang 

diberikan. 

 

SARAN 

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan, 

maka penulis menyarankan untuk 

penelitian selanjutnya dilakukan 

pengambilan data pada waktu yang sama 

untuk setiap pengulangan sehingga data 

yang didapatkan seragam. Selain itu perlu 

dilakukan analisis energi dengan bahan 

yang berbeda pada alat fluidized bed 

tersebut. 
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