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ABSTRAK 
 

Penelitian yang bertujuan mempelajari performansi pengeringan jagung dengan 
continuous dryer skala pilot sehingga dapat digunakan dalam pengendalian dan 
pengoptimalan hasil pengeringan telah dilaksanakan di  Laboratorium Teknik 
Bioproses dan Laboratorium Daya dan Mesin Pertanian, Fakultas Teknologi 
Pangan dan Agroindustri, Universitas Mataram. Bahan yang digunakan adalah 
jagung yang telah dipipil. Penelitian dilalkukan dengan pendekatan matematis dan 
statistik dengan perlakuan suhu pengeringan dan  tiga titik pengamatan untuk 
dilakukan pengamatan parameter-parameter pengeringan. Variabel yang di amati 
adalah spesifikasi alat, kadar air keseimbangan, kelembaban relatif, Moisture 
rasio, laju pengeringan, dan penurunan kadar air. Hasil penelitian pengeringan 
dengan continuous dryer untuk biji jagung menunjukkan penurunan kadar air 
yang terhadi terus-menerus seiring dengan meningkat suhu pengeringan yang 
digunakan. Untuk transfer panas yang tertinggi terjadi pada suhu 60oC karena 
semakin tinggi suhu yang digunakan maka semakin tinggi pula transfer panasnya, 
sehingga penurunan kadar air paling cepat pada suhu 60oC, penurunan kadar air 
dipengaruhi oleh perbedaan suhu, lama pengeringan, kadar air dan kuantitas panas 
yang terjadi.  

 
Kata Kunci : Performansi mesin pengering continuous dryer,  transfer massa dan 

panas. 
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ABSTRACT 

 
Research aimed at studying the performance of drying corn with continuous pilot 
scale dryer so it can be used in the control and optimization of the results of drying 
has been carried out in the Laboratory of Bioprocess Engineering and Power 
Laboratory and Agricultural Engineering, Faculty of Agro-Industry and Food 
Technology, University of Mataram. The material used is corn that has been di 
finely. In doing  research with mathematical and statistical approaches to the 
treatment of drying temperature and three observation points to be observed drying 
parameters. The observed variables are specification tool, balance water content, 
relative humidity, Moisture ratio, drying rate, and a decrease in water content. The 
results of the study with continuous dryer for drying corn kernels showed a 
decrease in water content terhadi constantly increasing along with the drying 
temperature used. For the highest heat transfer occurs at 60 ° C due to the higher 
temperatures used, the higher the heat transfer, so that the most rapid decrease in 
water content at 60 ° C, decreased water content is influenced by differences in 
temperature, drying time, moisture content and the quantity of heat that occurs .  
 
Keywords: The performance of continuous drying machine dryer, mass and heat 
transfer. 

  



 

 
 

PENDAHULUAN 

Kemajuan teknologi pasca 

panen di Indonesia menuntut 

tersedianya bahan baku yang bermutu 

tinggi untuk industri pengolahan hasil 

pertanian. Produk-produk pertanian 

yang berbentuk butiran, seperti: jagung, 

padi, kacang-kacangan, kopi, dan lain-

lain memerlukan perhatian yang lebih 

serius, terutama pada proses 

pengawetan. Proses pengeringan 

memegang peranan penting dalam 

pengawetan suatu bahan. Proses 

pengeringan juga membantu 

mempermudah penyimpanan produk 

pertanian dalam rangka pendistribusian 

baik dalam skala domestik maupun 

ekspor, Anonim (2011). 

Pemerintah NTB sudah 

menetapkan langkah-langkah untuk 

mewujudkan peningkatan produksi 

jagung secara berkesinambungan, 

yakni melalui pengembangan Sekolah 

Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu 

(SL-PTT) seluas 6.000 ha pada tahun 

2012. Ini merupakan program terpadu 

yang akan memberikan tambahan 

persediaan pangan nasional. Di 

samping itu, Pemerintah juga 

menyalurkan bantuan langsung benih 

unggul melalui APBD I seluas 5.000 ha 

pada tahun 2012. Sebagai salah satu 

lumbung Jagung, Pemerintah  Provinsi 

Nusa Tenggara Barat (NTB) 

menargetkan produksi jagung sebanyak 

613.496 ton pada tahun 2013 untuk 

memenuhi kebutuhan dalam negeri, 

Maad (2012). 

Produksi jagung di Indonesia 

memiliki potensi yang cukup besar 

namun pada kenyatannya banyak 

produk dari tingkat petani yang tidak 

terserap oleh industri karena kualitas 

yang rendah. Hal-hal yang 

menyebabkan rendahnya kualitas 

produk jagung ini antara lain kadar air 

tinggi, butiran rusak, warna butir tidak 

seragam, butiran pecah serta ada 

kotoran lain. Kadar air yang tinggi 

dipengaruhi oleh proses pengeringan. 

Di Indonesia, pengeringan butiran pada 

umumnya masih dilakukan dengan 

memanfaatkan tenaga matahari. 

Namun, cara ini sangat tergantung pada 

musim, waktu pengeringan, tenaga 

kerja yang banyak, dan tempat yang 

luas, Anonim (2103). 

Penanganan pascapanen 

merupakan salah satu mata rantai 

penting dalam usahatani jagung. Hal ini 

didasarkan atas kenyataan bahwa 

petani umumnya memanen jagung pada 



 

 
 

musim hujan dengan kondisi 

lingkungan yang lembab dan curah 

hujan yang masih tinggi. Hasil survei 

menunjukkan bahwa kadar air jagung 

yang dipanen pada musim hujan masih 

tinggi, berkisar antara 25-35%. Apabila 

tidak ditangani dengan baik, jagung 

berpeluang terinfeksi cendawan yang 

menghasilkan mikotoksin jenis 

aflatoksin (Firmansyah, et al., 2006). 

Salah satu kegiatan yang dapat 

memperpanjang daya simpan hasil 

pertanian adalah dengan pengeringan. 

Pengeringan merupakan usaha untuk 

menurunkan kadar air sampai batas 

tertentu sehingga reaksi biologis 

terhenti dan mikroorganisme serta 

serangga tidak bisa hidup di dalamnya. 

Pengeringan jagung dapat dibedakan 

menjadi dua tahapan yaitu pengeringan 

dalam bentuk gelondong dan 

pengeringan butiran setelah jagung 

dipipil. Pengeringan jagung dapat 

dibedakan menjadi dua tahapan, yaitu 

pengeringan dalam bentuk gelondong 

yang dikeringkan hingga kadar air 

mencapai 18% untuk memudahkan 

pemipilan dan pengeringan butiran 

setelah jagung dipipil. Butiran jagung 

hasil pipilan masih terlalu basah untuk 

dijual ataupun disimpan, untuk itu 

diperlukan satu tahapan proses yaitu 

pengeringan akhir. Umumnya petani 

melakukan pengeringan biji jagung 

dengan penjemuran di bawah sinar 

matahari langsung, sedangkan 

pengusaha jagung (pabrikan) biasanya 

menggunakan alat pengering tipe batch 

dryer dengan kondisi temperatur udara 

pengering antara 50oC – 60oC dengan 

kelembaban relatif 40% (Farel dan 

Yuda, 2011). 

Fenomena yang terjadi pada 

kebanyakan masyarakat pedesaan 

melakukan pengeringan biji-bijian hasil 

pertanian dengan menggunakan energi 

dari sinar matahari dan dihamparkan di 

halaman atau penjemuran. Dengan 

mengingat bahwa Indonesia 

mempunyai iklim tropis, maka 

matahari tidak selamanya 

menampakkan sinarnya yang 

digunakan untuk pengeringan. Selain 

tergantung cuaca, pengeringan dengan 

cara penjemuran mempunyai beberapa 

kelemahan yang lain, diantaranya 

adalah mudah terkontaminasi, sukar 

dikontrol, memerlukan tempat yang 

luas, dan memerlukan waktu yang 

lama. Sehingga tak jarang, para petani 

sering mengeluh karena hasil panennya 

rusak gara-gara kurang dijemur. 



 

 
 

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 mekanis ini memerlukan 

energi untuk memanaskan bahan, 

menguapkan air bahan serta 

menggerakkan udara. 

Pada alat pengering mekanis ini 
terdapat berbagai tipe. Beberapa 
penelitian tentang pengeringan butiran 
(terutama produk pertanian) telah dan 
sedang dilakukan oleh beberapa 
peneliti dalam hal pengembangan 
model pengering namun tentunya 
masih banyak kekurangan dari model 
yang sedang diteliti.  Pada tugas akhir 
ini diteliti alat pengering tipe vertikal 
kontinyu. Pada jenis ini bahan secara 
terus menerus dialirkan ke dalam 
silinder pengeringan sehingga 
mencapai ketebalan 60 cm dan 
tempatnya terletak di pusar 
conditioning bijian atau pusat 
penimbunan bijian. Biji basah 
memasuki puncak dari pengeringan, 
kemudian aliran bijian tersebut 
dialirkan ke bagian yang adanya 
pemanasan udara dan kebagian yang 
tanpa adanya pemanasan udara, 
kemudian pengeringan dihentikan. 
Setelah dilihat dari penjelasan diatas, 
maka dilakukan suatu penelitian yang 
berjudul “Performansi Mesin 
pengering Jagung Tipe Vertikal 
Kontinyu (Continuous Dryer) 
Dengan Aliran Udara Panas 
Berlawanan Skala Pilot”. 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 
bulan Maret–April tahun 2014 di 
Laboratorium Teknik Bioproses dan 
Laboratorium Daya dan Mesin 
Pertanian Fakultas Teknologi Pangan 
dan Agroindustri Universitas Mataram. 

Alat dan Bahan Penelitian 

Alat-Alat Penelitian 
Adapun alat-alat yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu pengering 
continuous dryer, timbangan digital,  
oven, moisturemeter, timbangan 
analitik, nampan, penggaris, 
anemometer, meteran, gunting, kamera 
digital N705, thermometer bola basah 
dan bola kering, stopwatch, jangka 
sorong, penggaris. 

 
Bahan-Bahan Penelitian 

Bahan penelitian yang digunakan 
adalah biji jagung yang telah dipipil, 
isolasi kertas, isolasi hitam, kaca. 

Variabel Pengamatan 

Parameter yang diukur dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Parameter yang digunakan pada saat 

tahap penentuan karakteristik 
pengeringan pada lapis tipis: 

 1. Rasio kadar air, MR (% dry 
basis) 
 2. Kelembaban relatif, RH (%) 
3. Kadar air keseimbangan, ME 
(% dry basis) 

2. Parameter yang diukur dalam 
penelitian pengeringan continuous 
dryer  ini meliputi: 

1. Massa bahan (gram) 
2. Kelembaban relatif, RH (%) 
3. Kadar air, ka (%) 
4. Luas ruang pengering (m²) 



 

 
 

5. laju pengeringan 
6. konstanta pengeringan 

 
Prosedur Penelitian 

1. Pengovenan 
Analisis kadar air metode oven 

vakum menggunakan prinsip 
pengeringan lapis tipis menggunakan 
suhu 50, 60, dan 70oC hingga variabel-
variabel yang diinginkan konstan. 
Pengovenan dilakukan sebagai 
pembanding antara pengering sistem 
FluidizedBeds dengan pengering sistem 
lapis tipis. Pada proses pengovenan, 
sampel diletakkan dalam cawan 0% 
kadar airnya.  
2. Prosedur pengeringan lapis tipis 

antara lain: 
1. Suhu pengeringan yang 

digunakan adalah 50, 60, dan 
70°C. Setiap perlakuan suhu 
terdiri dari 9 cawan dengan 
masing-masing 3 rak terdiri dari 
3 cawan, sehingga jumlah 
cawan adalah 27 cawan sempel, 
suhu oven tersebut diatur satu 
jam sebelum percobaan 
dilakukan agar suhu oven dalam 
keadaan konstan. 

2. Cawan yang akan digunakan 
dipasang labelnya terlebih 
dahulu, dikeringkan didalam 
oven selama 5 menit dengan 
suhu antara 100–105°C, 
didinginkan dalam desikator 
kemudian ditimbang. 
Dipanaskan lagi didalam oven 
selama 1 jam, didinginkan 
didalam desikator kemudian 
ditimbang kembali. Cara ini 
diulang hingga berat basah 
tidak berubah (selisih 
penimbangan kurang dari 0,2 
mg). 

3. Ditimbang bahan sebanyak 5 
gram dan dimasukkan kedalam 

cawan yang siap digunakan 
kemudian dikeringkan pada 
oven dengan suhu 50, 60, dan 
70°C. Cawan dengan label 1,2, 
dan 3 diletakkan pada rak atas, 
label 4,5, dan 6 diletakkan pada 
rak tengah, serta label 7,8, dan 9 
diletakkan pada rak bawah. 

4. Pengamatan dilakukan dengan 
interval waktu 1 jam hingga 
bahan dalam keadaan konstan. 
Pengamatan dilakukan dengan 
cara cawan sampel yang akan 
diamati didinginkan terlebih 
dahulu didalam desikator, 
kemudian ditimbang dan 
dikeringkan kembali, serta 
diamati suhu bola basah dan 
bola kering lingkungan dan 
dalam oven. Pengamatan 
dilakukan hingga berat bahan 
dalam keadaan konstan. 

5. Bahan yang konstan diukur 
kadar air akhirnya. 

3. Tahap Penentuan Model 
(Performansi) Pengeringan 
Fluidized Beds 

Metode pada tahap penetuan 
karakteristik pengeringan continuous 
dryer yaitu metode Faktorial dengan 3 
perlakuan suhu, .Adapun prosedur 
pengeringan pada alat pengering 
continuous Dryer: 

1. Suhu pengeringan yang akan 
digunakan ada 3 perlakuan 
yaitu 40, 50, dan 60°C. Setiap 
suhu ada 3 dengan tiga kali 
ulangan. 

2. Ditimbang dengan massa 10 kg 
gram, kemudian dimasukkan 
kedalam ruang pengering. 
Sebelum bahan dimasukkan, 
heater dipanaskan terlebih 
dahulu. 

3. Pengamatan dilakukan selama  
2,5-3  jam dengan interval 



 

 

waktu 30 menit. Pengamatan 
dilakukan dengan cara 
mengukur kadar air, mengukur 
suhu ruang pembakaran, serta 
diamati suhu bola basah dan 
bola kering lingkungan dan 
dalam ruang pengering 
Continuous Dryer. 

Analisis Data 

Data hasil penelitian ini 
ditampilkan dalam bentuk grafik dan 
tabel, serta dianalisis dengan 
pendekatan statistik. Penggunaan 
statistik dalam penelitian ini yaitu 
untuk mencari hubungan antara 
variabel dan parameter-parameter. 
Analisis statistik yang digunakan 
adalah analisa regresi dengan 
menggunakan software statgraf. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Spesifikasi Mesin Pengering 

Jagung Continuous Dryer 

Continuous Dryer disebut juga 

truk tumpah atau komparedment tray 

dioperasikan secara seri. Bahan padat 

ditempatkan di atas tray atau truk yang 

bergerak searah continue melewati 

suatu terowongan dengan gas panas 

mengalir secara berlawanan (counter 

current), searah atau kombinasi 

keduanya. Masing-masing bagian dan 

fungsi dari alat pengering jagung 

Continuous Dryer disajikan pada 

Gambar berikut ini: 

 
Sumbe, Margana, dkk. 

Gambar 3. Mesin pengering jagung 
continuous dryer 

Keterangan : 

1. Lubang 
masuk 
jagung 

2. Bucket 
elevator 

3. Mesin 
motor 1Hp 

4. Ruang 
masuk 
pengering 

5. Ruang 
pengering 

6. Ruang 
keluaran 

7. Ruang 
pembakara
n 
(Tungku) 

8. Lubang 
pengamata
n bawah 

9. Lubang 
pengamata
n tengah 

10. Lubang 
pengamata
n atas 

 

Dari Gambar diatas dapat 

dijelaskan fungsi dari masing-masing 

bagian pada mesin pengering 

continuous dryer ialah, pada bagian 



 

 
 

nomor 1 fungsinya ialah sebagai 

tempat pemasukan bahan, yang 

kemudian bahan akan di bawa naik 

oleh bucket elevator yang terdapat 

dalam mesin pada bagian nomor 2, 

bucket elevator sendiri berputar secara 

continue yg digerakkan oleh Motor 

1Hp yang terlihat pada bagian nomor 3. 

Sedangkan pada bagian nomor 4 

sebagai penerus masuknya bahan yang 

dilemparkan oleh bucket elevator ke 

ruang pengering, kemudian pada 

bagian nomor 5 ialah ruang pengering 

dari mesin pengering continuous dryer 

itu sendiri, sedangkan suhu atau panas 

yang terdapat dalam ruang pengering 

itu sendiri dihasilkan dari heater atau 

tungku pembakaran yang terdapat pada 

bagian nomor 7, setelah melewati 

ruang pengering jagung tersebut masuk 

kembali keruang bucket elevator, 

seperti yang terlihat pada gambar yang 

menghubungkan antara bucket elevator 

dan ruang pengering terlihat pada 

bagian nomor 6, pengeringan dilakukan 

secara terus-menerus hingga kadar air 

biji jagung dianggap konstan dan 

pengeringan dihentikan. 

Sedangkan yang terlihat pada 

bagian nomor 8, 9, 10 adalah bagian 

atau penutup dari ruang pengering 

continuous dryer. Terlihat pada bagian 

nomor 8, 9, 10 terdapat tiga lubang 

yang dapat dibuka tutup, fungsinya 

ialah untuk mengetahui masing-masing 

suhu pada bagian, bawah, tengah dan 

bagian atas dari ruang pengering 

tersebut. 

4.2.Karakteristik Pengeringan Lapis 

Tipis Biji Jagung 

Pengeringan lapis tipis adalah 

pengeringan satu lapis biji-bijian yang 

terbuka terhadap udara pada suhu dan 

kelembaban (RH) konstan. 

Pengeringan pada lapis tipis didasarkan 

pada hembusan udara yang 

menyebabkan semua biji-bijian yang 

sepenuhnya terbuka terhadap 

hembusan udara yang menyebabkan 

semua biji-bijian dalam lapisan tersebut 

mengalami pengeringan secara 

seragam, Ban (1974). Yadollahinia 

menambahkan Pengeringan lapis tipis 

adalah proses penurunan kadar air 

(pengering) dengan evaporasi dimana 

udara pengering dilewatkan pada lapis 

tipis bahan sehingga mendapatkan 

kadar air kesetimbangan. 

Penelitian pengeringan Lapis Tipis 

dilakukan dengan menggunakan oven 

pada suhu, 50, 60, dan 70°C. Dengan 

parameter yang diamati yaitu rasio 



 

 
 

kadar air, kelembaban relatif, dan kadar 

air keseimbangan, serta parameter 

pendukung lainnya seperti konstanta 

laju pengeringan (k) yang dipengaruhi 

oleh suhu.  

Dari hasil analisa didapatkan kurva 

karakteristik pengeringan lapis tipis biji 

jagung ditunjukkan pada Gambar 3 

berikut : 

 

 
 

Gambar 4. Grafik Hubungan ln MR (% 
db) dengan Waktu, t (jam) 
pada Suhu Pengeringan 
50°C 

 

 
 

Gambar 5. Grafik Hubungan ln MR (% 
db) dengan Waktu, t (jam) 
pada Suhu Pengeringan 
60°C 

 

 
Gambar 6. Grafik Hubungan ln MR (% 

db) dengan Waktu, t (jam) 
pada Suhu Pengeringan 
70°C 

 
Dari gambar grafik diatas dapat 

disimpulkan bahwa proses pengeringan 

biji jagung mengalami penurunan kadar 

air secara terus-menerus terhadap lama 

waktu pengeringan. Pada suhu 50°C 
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memerlukan waktu 23 jam, pada suhu 

60°C memerlukan waktu 20 jam, 

sedangkan pada suhu 70oC 

memerlukan waktu selama 15 jam. 

Sehingga berdasarkan Grafik tersebut  

di atas dapat diketahui bahwa proses 

pengeringan yang terjadi pada biji 

jagung adalah proses pengeringan 

dengan laju pengeringan menurun. 

Sehingga karakteristik pengeringan biji 

jagung dapat diprediksi dengan 

menggunakan persamaan laju 

pengeringan menurun. Penurunan 

kadar air yang terjadi terus-menerus 

selama proses pengeringan 

menyebabkan terjadinya laju 

pengeringan menurun karena suhu 

yang digunakan semakin tinggi serta 

semakin sedikit waktu yang dibutuhkan 

dalam proses pengeringan. 

 
4.3. Rasio Kadar Air (MR) Pada 

Pengeringan Lapis Tipis 

Berdasarkan grafik tersebut di 

atas (gambar 3-5), dapat dilihat bahwa 

semakin tinggi suhu yang digunakan 

maka semakin cepat waktu untuk 

mengeringkan  biji jagung  maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa rasio kadar 

air biji jagung dipengaruhi oleh  waktu 

dan suhu ruang pengering. Persamaan 

MR (Ln MR) yang diperoleh semakin 

menurun seiring dengan meningkatnya 

suhu dan lama waktu yang dibutuhkan 

selama pengeringan. Adapun secara 

grafis hubungan antara suhu ruang 

pengering dengan nilai konstanta laju 

pengeringan dapat di gambarkan pada 

grafik  berikut ini : 

 
Gambar 7. Grafik Hubungan Nilai 
Konstanta (k) dengan Suhu Ruang 
Pengeringan (°C) Selama Proses 

Pengeringan Untuk Tiga Perlakuan 
Suhu 

 
Konstanta laju pengeringan (k) 

adalah nilai yang menyatakan tingkat 

kecepatan air untuk berdifusi ke luar 

meninggalkan bahan. Nilai k diperoleh 

dengan mengeplotkan nilai rasio kadar 

air (MR) atau nilai rata-rata Ln MR 

terhadap waktu (Ardiansyah, 2014). 

Nilai konstanta yang terdapat pada 

Gambar grafik 4 terus meningkat 
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seiring dengan meningkatnya suhu 

pengeringan yaitu  50, 60, dan 70°C. 

Persamaan konstanta yang diperoleh 

dari grafik yaitu k = 0,086.t–2,049, 

maka didapatkan persamaan umum 

untuk rasio kadar air, MR menjadi MR 

= exp (0,086.t–2,049)*t. Berdasarkan 

persamaan di atas dapat dikatakan 

bahwa rasio kadar air berbanding 

terbalik dengan peningkatan suhu 

pengering artinya semakin tinggi suhu  

yang digunakan maka kadar air akan 

semakin rendah karena suhu yang lebih 

tinggi akan mempercepat penguapan 

air pada bahan. Nilai R2 yang terdapat 

pada gambar grafik (Gambar 4) 

mendekati 1 yaitu  0,858 maka dapat 

disimpulkan bahwa data dengan model 

valid dan konstanta pengeringan sangat 

sesuai untuk komoditas biji jagung. 

Menurut Taib (1988) Kadar air 

bahan menunjukkan banyaknya 

kandungan air persatuan bobot bahan. 

Dalam hal ini terdapat dua metode 

untuk menentukan kadar air bahan 

tersebut yaitu berdasarkan bobot kering 

(dry basis) dan berdasarkan bobot 

basah (wet basis). Dalam penentuan 

kadar air bahan pangan biasanya 

dilakukan berdasarkan obot basah. 

4.4. Kelembaban Relatif Pada 

Pengeringan Lapis Tipis 

Kelembaban udara adalah 

banyaknya uap air yang terkandung 

dalam udara Kelembaban relatif udara 

pengering menunjukkan kemampuan 

udara untuk menyerap uap air. Udara 

panas yang ada di dalam ruang 

pengering secara perlahan akan 

memanaskan dan menguapkan massa 

air di dalam jagung. Uap air tidak 

langsung ke luar dari ruang pengering 

melainkan menjenuhkan udara di 

sekitar bahan, Ardiansyah (2014). Dari 

hasil analisa didapatkan grafik 

hubungan antara suhu ruang pengering 

dengan kelembaban relatif sebagai 

berikut: 

 
Gambar 8. Grafik Hubungan 

Kelembaban Relatif (%) 
dengan Suhu Ruang 
Pengering (°C) Selama 

y = -0.274x + 89.72
R² = 0.971
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Tiga Perlakuan Suhu 

 
Dari grafik diatas dapat diketahui 

bahwa Penurunan RH ruang pengering 

dipengaruhi oleh factor suhu ruang 

pengering. Pada suhu 50°C nilai rata-

rata Rh yaitu 76,28%, pada suhu 60°C 

yaitu 72,72%, sedangkan pada suhu 

70°C yaitu 70,79%. Sehingga dapat 

disimpulkan jika semakin tinggi suhu 

ruang pengering yang digunakan maka 

RH akan semakin rendah. Persamaan 

RH yang diperoleh mengikuti pola 

linier yaitu RH= -0,274.t + 89,72. 

persamaan tersebut menjelaskan bahwa 

kelembaban relatif ruang pengering 

akan menurun sebesar 0,274% dengan 

nilai R2 = 0,971. Hal ini dikarenakan 

pada suhu yang tinggi tekanan uap air 

jenuh akan meningkat sehingga 

kelembaban relatif  sebagai nilai 

perbandingan antara tekanan parsial 

uap air di udara dengan tekanan uap 

jenuh pada suhu yang sama akan 

semakin rendah (Taib dkk., 1978). 

Semakin tinggi suhu udara 

pengering maka RH udara akan 

semakin rendah, sehingga 

menyebabkan transfer panas dan massa 

antara udara dan biji jagung akan 

semakin besar dan pada akhirnya 

proses pengeringan akan lebih cepat. 

4.5. Kadar Air Keseimbangan 

(Moisture Equilibrium) Pada 

Pengeringan Lapis Tipis 

Kadar air keseimbangan kadar air 

suatu padatan basah yang berada dalam 

keseimbangan dengan udara pada suhu 

dan kelembaban tertentu disebut 

sebagai kadar air keseimbangan 

(KAK). Kadar air keseimbangan 

merupakan fungsi dari temperatur, dan 

juga merupakan fungsi dari 

kelembaban nisbi. Jika kelembaban 

nisbi semakin rendah, maka semakin 

rendah pula kadar air keseimbangan. 

Variasi kadar air keseimbangan 

biji jagung untuk berbagai tingkatan 

suhu dan kelembaban pada penelitian 

tahap pertama disajikan pada Tabel 3 

berikut ini:  

Tabel 2. Variasi Kadar Air 

Keseimbangan Biji Jagung 

pada Berbagai Tingkatan 

Suhu dan RH 

Suhu 
Ruang 

Pengerin
g (°C) 

Kelembaba
n Relatif 

(%) 

Kadar Air 
Keseimbanga

n (% db) 

50 
60 
70 

76,28 
72,72 
70,79 

29,92 
21,58 
17,58 



 

 
 

 

Menurut Ardiansyah (2014) bahwa 

semakin tinggi suhu ruang pengering  

pada oven maka kadar air 

keseimbangan akan semakin menurun. 

Ini dikarenakan telah terjadi pelepasan 

air yang banyak dan cepat pada suhu 

ruang pengering yang tinggi. Tapi pada 

Tabel 3 menjelaskan bahwa semakin 

meningkatnya suhu ruang pengering 

maka semakin menurun RH dan 

meningkatnya kadar air keseimbangan. 

Berikut adalah grafik kadar air 

keseimbangan terhadap Me (%db) 

untuk tiga perlakuan suhu yang 

berbeda selama proses pengeringan: 

 
Gambar 9. Grafik Hubungan Suhu 

Ruang Pengering (°C) 
Terhadap Me (% db) Biji 
Jagung Selama Proses 
Pengeringa Untuk Tiga 
Perlakuan Suhu 

 

Dari grafik 9 di atas menunjukkan 

bahwa jika semakin tinggi suhu ruang 

pengering maka semakin rendah kadar 

air keseimbangannya. Nilai determinasi 

yang diperoleh dari semakin tinggi 

suhu ruang pengering maka semakin 

rendah kadar air keseimbangan 

mendekati angka 1 yaitu R² =0,960 

maka dapat dikatakan bahwa data 

dengan model cocok untuk 

pengeringan komoditas biji jagung. 

4.6.Performansi Pengeringan 

Continuous Dryer 

Pada pengeringan Jagung Tipe 

Vertikal Kontinyu (Continuous Dryer) 

dengan Aliran Panas Berlawanan 

pengeringannya bersifat dinamik. 

Pengeringan dilakukan dengan 

menggunakan udara panas yang 

dialirkan ke ruang pengering 

menggunakan kompor pemanas 

sebagai heater. Dari hasil penelitian 

pengeringan Continuous Dryer bahwa 

parameter yang diamati yaitu, 

kelembaban relatif, kadar air 

keseimbangan, dan laju pengeringan 

yang di pengaruhi oleh suhu yang 

dihasilkan oleh tungku pembakar. 

Penelitian pengeringan Jagung Tipe 

Vertikal Kontinyu (Continuous Dryer) 

dilakukan dengan menggunakan suhu 

y = -0,617.T + 60,04
R² = 0,960
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40, 50, dan 60oC dengan tiga titik 

pengamatan pada tiap perlakuan suhu. 

Dari hasil analisa didapatkan kurva 

performansi Jagung Tipe Vertikal 

Kontinyu (Continuous Dryer) biji 

jagung sebagai berikut : 

 

 
Gambar 10. Grafik Hubungan Ln MR 

(% db) dengan waktu, t (/30 
menit) pada Suhu 40oC 

 

Gambar 11. Grafik Hubungan Ln MR 

(% db) dengan waktu, t 

(/30 menit) pada Suhu 

50oC 

 
Gambar 12. Grafik Hubungan Ln MR 

(% db) dengan waktu, t 
(/30 menit) pada Suhu 
60oC 

 
 Dari gambar grafik (Gambar 10-

12), proses pengeringan biji jagung 

mengalami penurunan kadar air secara 

terus menerus terhadap lama waktu 

pengeringan. Persamaan MR (Ln MR) 

yang diperoleh semakin menurun 

seiring dengan meningkatnya suhu dan 

lama waktu yang dibutuhkan selama 

pengeringan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Devi (2014), bahwa 

semakin tinggi suhu yang digunakan 

maka semakin kecil nilai MR yang 
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diperoleh sehingga waktu yang 

dibutuhkan untuk proses pengeringan 

semakin kecil, menyebabkan nilai 

konstanta laju pengeringan semakin 

besar. 

 
4.7. Kadar Air Keseimbangan / 

Moisture Equilibrim (ME, % db) 

Dari hasil penelitian tentang kadar 

air keseimbangan ditampilkan pada 

lampiran. Data tersebut 

menggambarkan bahwa semakin tinggi 

ruang pengeringan maka kadar air 

keseimbangan akan semakin rendah. 

Hal ini disebabkan karena suhu ruang 

pengering yang tinggi menyebabkan 

kelembaban relatif menjadi rendah 

(kondisi udara menjadi kering, dengan 

demikian untuk mencapai 

keseimbangan kadar air antara bahan 

dan udara, maka bahan harus 

mengeluarkan air lebih banyak bila 

dibandingkan dengan bahan yang 

berada pada suasana kelembaban relatif 

yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Taib, dkk (1988) yang 

menyatakan bahwa setiap bahan 

pangan yang mengandunng air akan 

mengalami pelepasan (desorpsi) 

ataupun mengalami penyerapan 

(adsorpsi) untuk mencapai 

keseimbangan dengan lingkungan. 

Memperhatikan data hasil 

penelitian maka terlihat bahwa pada 

setiap data hasil penelitian maka 

terlihat bahwa pada setiap perlakuan 

yang mengakibatkan kelembaban 

relatif, maka nilai kadar air 

keseibangan biji jagung akan berbeda. 

Hal ini sesuai dengan pendapat 

Noomhorn (1988) yang menyatakan 

bahwa kadar air keseimbangan suatu 

bahan dipengaruhi oleh suhu dan 

kelembaban. Adapun grafik yang 

menggambarkan hubungan antara ME 

dengan suhu medium pengering adalah 

sebagai berikut : 

 
Gambar 13. Grafik Hubungan Suhu 

Ruang Pengering (T, oC) 
dengan Kadar Air 
Keseimbangan (Me, % db) 
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4.8. Hubungan Kadar Air Terhadap 

Waktu Pengeringan 

 Dalam penelitian ini proses 

pengeringan dilakukan selama 2,5-3 

jam sampai kadar air minimum biji 

jagung mencapai 21,9 % bb rak tengah 

13,4% wb, Kurva penurunan kadar air 

terhadap waktu pengeringan yang 

dilakukan pada suhu 40, 50, dan 60oC 

dan pada tiap perlakuan suhu dilakukan 

pada tiga titik pengamatan disajikan 

dalam bentuk grafik berikut ini : 

 
Gambar 14. Grafik Hubungan Kadar 

Air (% bb) dengan waktu, t 
(/30 menit) pada Suhu 
40oC 

 

Gambar 15. Grafik Hubungan Kadar 
Air (% bb) dengan waktu, t 
(/30 menit) pada Suhu 
50oC 

 

Gambar 16. Grafik Hubungan Kadar 
Air (% bb) dengan waktu, t 
(/30 menit) pada Suhu 
60oC 

 
 Dari hasil pengamatan yang 
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membutuhkan waktu yang berbeda 

untuk mencapai kadar air 

keseimbangan. Suhu yang lebih tinggi 

akan mempercepat proses pengeringan  

disebabkan karena suhu panas yang 

lebih tinggi akan lebih cepat 

mengeringkan lapisan atau kulit ari biji 

jagung sehingga panas dapat 

mempercepat pengeringan pada bahan 

sehingga bahan akan lebih cepat 

mencapai kadar air konstan. Hal ini 

sesuai dengan pernyatan Henderson 

dan Perry (1976), yang menyatakan 

Massa air yang tersedia dalam jumlah 

yang besar dipermukaan bahan 

menyebabkan penurunan kadar air 

yang cepat saat massa air semakin 

mendekati keseimbangan penurunan 

kadar air semakin lambat karena massa 

air yang terdapat di permukaan sudah 

habis sehingga air yang diuapkan 

berasal dari dalam bahan. Hal ini sesuai 

dengan prinsip pengeringan dimana 

pada saat air dipermukaan sudah habis 

maka pergerakan air dari dalam terjadi 

secara difusi menuju premukaan bahan 

selanjutnya menguap dibantu udara 

pengering yang mengalir disekitar 

bahan. 

 

4.9. Hubungan Laju Pengeringan 

Terhadap Waktu 

 Hasil penelitian menunjukan 

bahwa selama proses pengeringan 

berlangsung di dalam bahan terjadi 

proses penguapan air dari bahan ke 

udara sekitar setiap satuan waktu. Pada 

tiap suhu menunjukan laju pengeringan 

yang berbeda-beda pada pengeringan 

suhu 60oC laju pengeringan sangat 

cepat dan meningkat sedangkan untuk 

suhu 50 dan 40oC lambat hal ini 

disebabkan karena suhu yang lebih 

rendah tidak dapat memberikan 

tekanan panas yang kuat pada bahan 

untuk mengeluarkan kanduangan air 

pada biji jagung sehingga  

mengakibatkan laju pengeringan 

berlangsung cukup lama untuk 

mencapai kadar air keseimbangan. Hal 

ini juga dipengaruhi oleh laju aliran 

udara yang membawa panas dari heater 

serta kelembaban relatif udara 

pengering. Laju pengeringan bahan 

yang diperoleh dibandingkan dengan 

jumlah kadar air yang diuapkan 

ditunjukan pada Gambar grafik berikut 

ini : 



 

 
 

 
Gambar 17. Grafik Hubungan Laju 

Pengeringan (% bb) 
dengan waktu, T (/30 
menit) pada Suhu 40oC 

 

 

Gambar 18. Grafik Hubungan Laju 
Pengeringan (% bb) 
dengan waktu, T (/30 
menit) pada Suhu 50oC 

 

 

Gambar 19. Grafik Hubungan Laju 
Pengeringan (% bb) 
dengan waktu, T (/30 
menit) pada Suhu 60oC 

 
Berdasarkan gambar tersebut 

(Grafik 17-19)  secara keseluruhan 

proses pengeringan menunjukan 

peningkatan laju pengeringan bahan 

dimana sebagian besar udara pengering 

digunakan sepenuhnya untuk 

menguapkan air pada  bahan untuk 

setiap suhunya dilakukan tiga kali 

ulangan. Laju pengeringan terbesar 

terdapat pada suhu 60oC karena bahan 

mendapat aliran udara pengering dari 

heater dengan kelembaban yang rendah 

dibandingkan dengan suhu 40 dan 

50oC. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0123 456

La
ju

 P
en

ge
ri

ng
an

 (%
bb

/3
0 

m
en

it
)

Waktu, t (/30 Menit)

Laju 
Pengeri
ngan 
Atas

Laju 
Pengeri
ngan 
Tengah

Laju 
Pengeri
ngan 
Bawah

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0123456

La
ju

Pe
ng

er
in

ga
n 

(%
 b

b/
30

 m
en

it
)

Waktu, t (/30, 30 Menit)

Laju 
Pengeri
ngan 
Atas

Laju 
Pengeri
ngan 
Tengah

Laju 
Pengeri
ngan 
Bawah

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0123456

La
ju

 P
en

ge
ri

ng
an

 (%
bb

 /
30

 M
en

it
)

Waktu, t (/30, Menit)

Laju 
Penger
ingan 
Atas

Laju 
Penger
ingan 
Tenga
h



 

 
 

4.10.  Kelembaban Relatif/Relatif 

Humidy, RH (%) 

Kelembaban udara adalah 

kandungan uap air yang terdapat di 

udara yang keberadaannya merupakan 

campurab antara uap air dengan udara 

kering. Menurut Taib, dkk (1988) 

besarnya kelembaban udara akan 

berbanding terbalik dengan suhu 

medium pengeringan. Data hasil 

penelitian terhadap kelembaban 

relative udara kaitannya dengan suhu 

ruang pengering disajikan pada gambar 

grafik berikut ini :  

 

 

Gambar 20. Grafik Hubungan RH 
Ruang Pengering (%) 
dengan Lama Waktu  
(/ 30 menit) pada Suhu 
Ruang Pengering 40oC 

 

 

Gambar 21. Grafik Hubungan RH 
Ruang Pengering (%) 
dengan Lama Waktu  
(/ 30 menit) pada Suhu 

Ruang Pengering 50oC 
 

 

Gambar 22. Grafik Hubungan RH 
Ruang Pengering (%) 
dengan Lama Waktu  
(/ 30 menit) pada Suhu 

Ruang Pengering 60oC 
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 Pada grafik gambar (Gambar 

20–22), nilai RH yang diperoleh pada 

ruang pengering mengalami kenaikan 

dan penurunan yang dipengarui oleh 

RH lingkungan yang tidak stabil. Ini 

sesuai dengan pernyataan Sitkei 

(1986), bahwa kelembaban berkurang 

disebabkan oleh perbedaan tekanan uap 

antara permukaan bahan dan 

lingkungan. Ditambah oleh pendapat 

Maniah (2013) bahwa suhu yang tinggi 

akan menyebabkan tekanan yang tinggi 

sehingga mengkibatkan tekanan yang 

tinggi akan berpindah ke tekanan yang 

lebih rendah yaitu ke ruang 

pengeringan. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

1. Biji jagung dalam karakteristik 

lapis tipis maupun dalam 

pengeringan dengan menggunakan 

alat pengering Tipe Vertikal 

Kontinyu (Continuous Dryer) 

mempunyai pola laju pengeringan 

menurun. 

2. Pada pengeringan lapis tipis 

Moisture Ratio biji jagung semakin 

menurun seiring dengan lamanya 

waktu pengeringan.  

3. Semakin tinggi suhu yang 

digunakan untuk pengeringan 

Continuous Dryer maka penguapan 

kadar air akan semakin besar. 

4. Kelembaban relatif yang diperoleh 

pada ruang pengering Continuous 

Dryer mengalami kenaikan dan 

penurunan yang dipengarui oleh 

RH lingkungan yang tidak stabil. 

2.Saran 

Dari pembahasan dan 

kesimpulan, disarankan untuk 

dilakukan penelitian lebih lanjut 

tentang ergonomika alat pengering 

continuous dryer. 
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