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MODIFIKASI DAN UJI PERFOMANSI SISTEM PEMANAS BIOMASSA PADA ALAT 

PENGERING FLUIDIZED BEDS. 

By: 

Abdul Halim(1), Sukmawaty(2), Murad(2) 
(1)Mahasiswa Program Studi Teknik Pertanian di Fakultas Teknologi Pangan Dan Agroindustri 

Universitas Mataram. 
(2)Staf Pengajar Program Studi Teknik Pertanian Di Fakultas Teknologi Pangan Dan Agroindustri 

Universitas Mataram. 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan modifikasi pada sistem tungku pemanas biomassa dan alat 

penukar panas tipe spiral sebagai alat penambah suhu panas pada proses pengeringan. Selain itu 

penelitian ini bertujuan untuk pengujian alat fluidized beds dengan penambahan sistem pemanas 

biomassa dan pemanas tipe spiral. Pada penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap suhu  dan 

panas yang dihasilkan selama proses pengeringan, dengan variasi 3 perlakuan kecepatan aliran udara 

yaitu 2 m/s, 4 m/s, 6 m/s; 3 perlakuan terhadap massa bahan sebesar 1,5 kg, 2,5 kg dan 3,5 kg; dan 

3 perlakuan pada bahan bakar sebanyak 3,5 kg, 4 kg dan 5 kg cangkang kemiri. Konstruksi tungku 

pemanas biomassa dalam penelitian ini berukuran tinggi 40 cm, diameter tungku 38,90 cm, tinggi 

ruang pembakaran 10 cm, dan tinggi ruang abu 10 cm. Tungku ini akan memanaskan air pada 

wadah, selanjutnya air panas yang dihasilkan dialirkan melewati pipa spiral. Hasil panas dari pipa 

spiral akan mengeringkan bahan di dalam ruang pengering. Hasil pengujian menunjukan bahwa suhu 

yang dihasilkan setelah modifikasi meningkat, suhu yang dihasilkan sebelum modifikasi sebesar 48ºC 

menjadi 53ºC. Dengan penambahan sistem panas dari biomassa dan pipa spiral, panas yang 

dihasilkan lebih efektif untuk proses pengeringan. 
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MODIFICATION AND PERFORMANCE TEST OF BIOMASS HEATING SYSTEM IN FLUIDIZED 

BEDS DRYING TOOLS 

By: 

Abdul Halim(1), Sukmawaty(2), Murad(2) 
(1)Student of Agricultural Engineering Study Program, Faculty of Food and Agroindustrial Technology, 

University of Mataram. 
(2)Lecturer of Agricultural Engineering Study Program, Faculty of Food and Agroindustrial Technology, 

University of Mataram. 

ABSTRACT 

This study aimed to modify the biomass heating furnace system and spiral type heat exchanger in 

orther to increase the heat temperature for the drying process. This research also aimed to test 

the fluidized beds that modified with the spiral and biomass heating systems . in this research 

observations of temperature and heat during the drying process, with 3 airflow speed treatment of 2 

m/s, 4 m/s, 6 m/s; 3 mass of materials treatment 1.5  kg, 2.5 kg, and 3.5 kg; and 3 treatment on fuel 

as much as 3.5 kg, 4 kg and 5 kg of hazelnut shell. The construction of the biomass heating 

furnace has a dimension of 40 cm height, 38,90 cm diameter, 40 cm width of combustion chamber, 

10 cm height of 10 cm ash chamber.this furnace will heat the water at the container, then the 

resulting heat is passed through the spiral pipe. The heat resulted from spiral pipe will dry  the 

materials in the drying chamber. Test results showed that the temperature produced after 

modification increased, the temperature produced before modification was 48ºC changed to 53ºC. 

The addition of heating systems using biomass and spiral pipe could produced more effective heat for 

drying process. 
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PENDAHULUAN 

Keberhasilan dalam meningkatkan 

produksi pertanian harus diikuti dengan 

pengembangan teknologi proses dalam bidang 

pasca panen, khususnya proses pengeringan. 

Pengeringan merupakan salah satu proses 

pasca panen yang umum dilakukan pada 

berbagai produksi pertanian yang bertujuan 

untuk menurunkan kadar air bahan sampai 

tingkat yang aman untuk penyimpanan atau 

digunakan pada proses lainnya. Hampir 

seluruh pengeringan pada produk pertanian 

dilakukan oleh petani Indonesia adalah dengan 

cara penjemuran. Cara ini memiliki banyak 

kelemahan, selain dibutuhkan lahan yang luas, 

juga terjadi kontaminasi produk oleh debu, 

kotoran dan polusi, dan ketergantungan 

terhadap kondisi iklim (Hargono, 2009). 

Pada umumnya pengeringan ada dua 

metode yaitu pengeringan alami dan 

pengeringan buatan. Pengeringan alami dapat 

di lakukan dengan bergantung pada sinar 

matahari dan membutuhkan tenaga manusia 

pada saat pengeringan. Selain itu, proses 

pengeringan membutuhkan waktu yang lama 

dan mebutuhkan lahan yang luas. Sementara, 

metode pengeringan buatan merupakan 

alternatif pengeringan yang dapat dilakukan 

tanpa bergantung pada cuaca yaitu dengan 

alat pengerin buatan. Alat pengering dapat 

dikelompokan menjadi 2 berdasarkan jenis 

bahan yang dikeringkan, yaitu pengering 

bahan padat dan pasta, seperti pengeringan 

rak, pengering konveyor, pengering rotary, 

pengering beku, dan alat pengering fluidized 

beds. 

Salah satu alat pengering buatan yang 

banyak dikembangkan adalah alat pengering 

dengan tipe fluidized beds. Fluidized beds ini 

adalah alat pengering yang menggunakan 

prinsip fluidisasi. Prinsip kerja mesin pengering 

ini adalah penghembusan udara panas oleh 

kipas peniup (blower) melalui suatu saluran 

keatas bak pegering yang menembus 

hamparan bahan sehingga bahan tersebut 

dapat bergerak dan memiliki sifat seperti 

fluida. Di dalam penggunaan alat pengering ini 

perlu diperhatikan pengaturan suhu, kecepatan 

aliran udara pengering, dan tebal tumpukan 

bahan yang dikeringkan sehingga hasil kering 

yang diharapkan dapat dicapai (Tanggasari, 

2014). 

Metode pengeringan fluidaisasi digunakan 

untuk mempercepat proses pengeringan dan 

mempertahankan mutu bahan kering. 

Pengeringan ini banyak digunakan untuk 

pengeringan berbentuk partikel atau butiran, 

baik untuk industri kimia, pangan, farmasi, 

pertanian dan limbah (Mujumdar, 2000). 

Proses pengeringan dipercepat dengan cara 

meningkatkan kecepatan aliran udara panas 

sampai bahan terfluidaisasi. Dalam kondisi ini 

terjadi penghembusan bahan sehingga 

memperbesar luas kontak pengeringan, 

peningkatan koefisien perpindahan panas 

konveksi, dan peningkatan laju uap air. 

Dalam tahap ini peniliti akan 

memodifikasi alat fluidaized beds dengan 

menambahkan sistem pemanas dengan 

menggunakan bahan bakar biomassa, pada 

alat fluidized beds yang akan dimodifikasi 

dengan menambahkan sistem pemanas 

dengan tipe pipa spiral menggunakan 

biomassa dengan bahan bakar cangkang 

kemiri. Seperti yang diketahui dengan 

menggunakan biomassa panas yang dihasilkan 

akan sulit untuk dikotrol oleh sebab itu peneliti 

melakukan modifikasi tungku biomassa dengan 

sistem memanaskan air sampai suhu 100ºC, 

kemudian air tersebut di aliri melaului pipa tipe 

spiral yang dipasang didalam pipa penghantar 

panas ke ruang pengering. Air sebanyak 20 

Liter dipanaskan kemudian air panas dialiri 

dengan dibantu menggunakan pompa air 

panas dan bekerja secara sirkulasi. Dalam 

pengeringan dengan sistem terfluidaisasi ini 

dimana udara sangat penting peranannya.  

Dengan ditambahkan sistem pamanas 

sebagai alat untuk memanas air dengan 

mengguanakan biomassa, di harapkan lebih 

mengefisiensikan waktu selama proses 

pengeringan terjadi. Proses yang terjadi 

didalam boiler, air akan dipanaskan sampai 

suhu 100ºC kemudian air panas tersebut dialiri 

melalui pipa penukar panas tipe spiral yang 

dipasang di dalam pipa penghantar panas ke 

ruang pengering, dimana pipa spiral ini akan di 

aliri air panas yang di hasilkan dari pemanasan 

air yang di panaskan pada tungku biomassa, 



dengan penambahan pipa spiral ini guna untuk 

menambah udara panas yang akan di aliri ke 

ruang pengering dan untuk mengefisiensikan 

waktu pada proses pengeringan. 

Penelitian sebelumnya telah 

melakukan modifikasi heater dan pengujian 

pada alat pengering fluidized beds dengan 

model sistem pipa yang berada pada heater. 

Penelitian sebelumnya mendapatkan hasil 

modifikasi dan uji performansi pada alat 

pengering fluidized beds menunjukan bahwa 

suhu yang dihasilkan sebelum modifikasi dan 

temperatur yang dihasilkan selama 

pengeringan berkisaran pada suhu 49ºC, suhu 

pindah panasnya kurang maksimal sehingga 

perlunya dilakukan modifikasi untuk 

memaksimalkan dan meningkatkan  suhu yang 

masuk ke ruang pengering. 

Berdasarakan uraian diatas, maka dilakukan 

penelitian tentang “Modifikasi Dan Uji 

Performansi Sistem Pemanas Biomassa 

Pada Alat Pengering Fluidized Beds” 

TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini yaitu Melakukan 

modifikasi pada sistem pemanas biomassa dan 

alat penukar panas tipe spiral dan Melakukan 

uji performansi alat pengering fluidized beds 

dengan sistem pemanas biomassa dan alat 

penukar panas tipe spiral. 

METODE PENELITIAN 
Adapun alat-alat yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu alat pengering 

fluidized beds, penggaris, anemometer, 

moisture meter, timbangan analitik, meteran, 

kamera, thermometer bola basah dan bola 

kering, stopwatch, jangka sorong, penggaris, 

sistem pemanas biomassa, dan pompa panas 

DC 24V Qmax : 1000 L/H, H mxa : 5M, Power 

: 28,8 W. 

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini untuk modifikasi yaitu pelat besi, 

jagung dan cangkang kemiri. 

Parameter yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu kecepatan aliran udara, analisis dimensi 

alat mulai dari panajang, kebar, tinggi, tebal, 

diamater dan lain-lain, analisis sistem 

pemanas. 

Hasil dan Pembahasan 

Modifikasi Alat 
Modifikasi pada alat fluidized beds ini 

berdasarkan dari penambahan jumlah panas 

yang masuk ke dalam ruang pengering. 

Modifikasi yang dilakukan yaitu pada tungku 

pemanas biomassa dan pipa spiral berfungsi 

sebagai alat penambah panas pada alat  

pengering fluidized beds. Bentuk desain awal 

fluidized beds memiliki sumber panas yaitu 

head exchanger tabung vertikal yang sumber 

panasnya didapatkan dari panas api kompor 

gas. 

Modifikasi alat fluidized beds ini pada tungku 

pemanas biomassa, dimana tungku biomassa 

tersebut berbentuk tabung terbuat dari bahan 

plat besi dengan ketebalan 3 mm, luas tungku 

40 cm, tinggi ruang pembakaran biomassa 10 

cm dan tinggi tungku 40 cm. Ada beberapa 

bagian yang terdapat dalam tungku biomassa 

ini yaitu wadah air, dimana tungku pemanas 

biomassa ini merupakan alat untuk 

memanaskan air, yang dimana panas untuk 

memanaskan air bersumber dari pembakaran 

cangkang kemiri, air pada tungku pemanas 

biomassa berfungsi sebagai penghasil panas 

yang kemudian air tersebut akan di alirkaan 

melalui pipa spiral yang dipasang didalam pipa 

plenum dan hasil panas yang dialirkan akan 

didorong ke ruang pengering oleh blower. 

Kemudian pipa spiral pada modifikasi alat 

pengering fluidized beds ini berfungsi sebagai 

alat penukar panas heat exchanger yang 

nantinya akan dialirkan air  panas yang berasal 

dari tungku pemanas biomassa. Panas yang 

dihasilkan dari air yang melewati pipa spiral 

akan didorong oleh kipas blower ke ruang 

pengering.  

Oleh karena itu, untuk meningkatkan suhu 

pada ruang pengering dalam proses 

pengeringan bahan,  dilakukan modifikasi 

dengan menambahkan tungku pemanas 

biomassa,dan pipa spiral pada alat pengering. 

Waadah air pada tungku pemanas biomassa 

tersebut berbentuk tabung dari bahan plat besi 

berdiameter 25 cm, dan tinggi 20 cm, memiliki 

ruang pembakaran dengan tinggi 10 cm dan 

ruang abu dengan tinggi 10 cm. Ditambahkan 

pipa yang berbentuk spiral untuk mengalirkan 



Gambar 11. Model alat Sebelum dimodifikasi 

 

air panas dari dan ke tabung. Dengan bantuan 

pompa DC 24V daya 28,8W untuk mengalirkan 

air tersebut melalui pipa spiral berdiameter 5 

cm dan panjang 1,5 cm. Hasil modifikasi dapat 

dilihat pada gambar 11. 

 

  

Gambar 12. Model tungku pemanas 

biomassa hasil modifikasi 

 



Bahan yang digunakan untuk 

membuat tungku pemanas biomassa dan pipa 

spiral sebagai HE adalah plat besi dan 

tembaga. Bentuk tungku pemanas didesain 

berbentuk tabung yang berdiameter 30 cm 

dan tinggi 40 cm dengan ketebalan plat 0,75 

mm. Dan terdapat ruang pembakaran, ruang 

abu dan ruang wadah air yang kan 

dipanaskan. 

Dari Gambar  diatas merupakan hasil 

dari modifikasi pada tungku pemanas 

biomassa. Dimana air yang dipanaskan pada 

wadah air pada tungku pemanas biomassa 

akan dialirkan melalui pipa spiral yang berada 

didalam pipa plenum, air panas yang berfungsi 

sebagai pemanas sehingga panas yang 

dihasilkan dari pipa spiral akan didorong ke 

ruang pengering dengan menggunakan 

blower. Jumlah lilitan pada pipa spiral 20 lilitan 

dengan renggangan 5 cm, umtuk menambah 

luas permukaan panas sehingga panas yang di 

hasilkan lebih optimal. Pada proses pemanasan 

air tersebut harus mencapai suhu 100ºC dan 

harus dijaga pada suhu 100ºC. Selama proses 

pengeringan pada ruang pembakaran juga 

harus dijaga agar api tetap menyala dan bahan 

bakarnya harus di jaga agar tidak habis selama 

proses pembakaran. 

Kinerja Tungku Pemanas Biomassa 

 Tungku pemanas biomassa dalam 

sistem pengeringan fluidized beds ini berfungsi 

sebagai tempat pembakaran dan wadah 

penampung air, dimana air tersebut akan 

dipanaskan melalui proses pemanasan dengan 

menggunakan bahan bakar dari cangkang 

kemiri sebagai bahan untuk memanaskan air, 

setelah air dipanaskan sampai suhu optimal 

100ºC kemudian akan dialirkan melalui pipa 

spiral, aliran air akan berotasi, air dari wadah 

air akan mengalir melewati pipa spiral dan 

kemudian akan masuk lagi ke dalam wadah 

air, suhu yang ada pada wadah air akan di 

jaga pada suhu optimal 100ºC air mendidih. 

 Jenis fluida yang terjadi pada sistema 

pemanas biomassa ini adalah Newtonian. 

Fluida Newtonian (dinamakan dari Isaac 

Newton) didefinisikan sebagai fluida yang 

tegangan gesernya berbanding lurus secara 

linier dengan gradien kecepatan pada arah 

tegak lurus dengan bidang geser. Definisi ini 

memliki arti bahwa fluida newtonian akan 

mengalir terus menerus tanpa dipengaruhi 

gaya-gaya yang bekerja pada fluida. Hal ini 

disebabkan karena viskositas dari suatu fluida 

newtonian tidak berubah ketika ada gaya yang 

bekerja pada fluida.  

Kinerja Pipa Spiral 

Spiral Heat Exchanger merupakan 

bentuk penukaran kalor yang kompak dan 

memiliki efesiensi panas yang tinggi. Spiral itu 

sendiri terdiri satu atau lebih gulungan spiral 

tabung dengan melingkar, terhubung ke 

tungku pemanas biomassa dari mana cairan itu 

mengalir. Kumparan spiral ini dipasang 

didalam pipa plenum yang merupakan tempat 

mengalirnya fluida yang meyebabkan transfer 

panas terjadi antara dua fluida. Laju 

perpindahan panas pada tabung spiral lebih 

tinggi dari tabung lurus, akrena luas 

permukaan lontarnya leih besar. 

Dalam penelitian ini pipa spiral 

dipasang pada tungku pemanas alat pengering 

fluidized beds memiliki panas yang cukup 

untuk melakukan pengeringan terhadapat 

bahan hasil pertanian. Panas yang dihasilkan 

dalam penelitian kali ini yaitu pada kec. 2m/s 

massa 1,5 Kg sebesar 78ºC, pada kec 2 m/s 

massa 2,5 Kg, 84,4ºC, pada kec. 2 m/s massa 

3,5 Kg sebesar 85,6ºC. Nilai kalor yang dapat 

dihasilkan pada kec. 4m/s dengan massa 1,5 

Kg yaitu rata-rata sebesar 78,6ºC, pada kec. 4 

m/s massa 2,5 kg 84,8ºC, dan pada kec. 4 m/s 

massa 3,5 kg sebesar 85,6ºC. Kemudian pada 

kec. 6 m/s dengan massa 1,5 kg, dapat 

menghasilkan panas sebesar 79,4ºC, pada kec. 

6 m/s masaa 2,5 kg sebesar 76,8ºC, kemudian 

pada kec. 6 m/s massa 3,5 kg, 80,7ºC.  

Pada penelitian sebelumnya telah 

melakukan modifikasi alat fluidized beds hanya 

menggunakan satu sumber panas dari kompor 

gas LPG, Panas yang dihasilkan oleh heater 

rata-rata yaitu pada kec. 2 m.s massa 1,5 kg 

50ºC, pada kec 2 m/s massa 2,5 kg 50ºC, 

pada kec 2 m/s massa 3,5 kg 51ºC. Pada kec, 

4 m/s massa 1,5 kg 45ºC, pada kec, 4 m/s 

massa 2,5 kg 46ºC, pada kecepatan 4 m/s 

massa 3,5 kg 47ºC. Pada kec, 6 m/s massa  

1,5 kg 43ºC, pada kec, 6 m/s massa 2,5 kg 
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44ºC, pada kec. 6 m/s massa 3,5 kg 44ºC. 

Dari data yang diperoleh sebelum modifikasi 

dan setelah modifikasi panas yang dihasilkan 

dari jumlah panas jenis heat exchanger lebih 

besar setelah dilakukan modifikasi pada alat 

pengering fluidized beds. 

Performansi alat 

Pada penelitian ini dilakukan 

pengeringan jagung dengan perlakuan massa 

1,5 Kg, 2,5 Kg, dan 3,5 Kg. Serta perlakuan 

kecepatan aliran udara 2 m/s, 4 m/s, dan 6 

m/s. Menurut Astuti (2015) sistem aliran udara 

yang digunakan pada alat pengering fluidized 

beds adalah aliran turbulen karena pada alat 

fluidized beds dibawah saringan jumlah 

bilangan Reynold 35244,42 dan diatas 

saringan bilangan Reynold 36307,39. Hal ini 

menunjukan bahwa sistem aliran udara pada 

alat flidized beds adalah aliran turbulen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suhu 

Suhu merupakan salah satu faktor  yang 

sangat penting dalam proses pengeringan. 

Semakin tinggi suhu yang ditransfer ke ruang 

pengering dan kecepatan aliran udara semakin 

cepat terjadinya proses pengeringan. Semakin 

tinggi suhu udara pengering semakin besar 

pula energi panas yang dibawa udara sehingga 

makin banyak jumlah massa cairan yang 

diuapkan dari permukaan bahan yang 

dikeringkan.  

Pada peneltiain sebelumnya telah 

melakukan proses pengeringan dan diperoleh 

data untuk suhu disetiap titik pengamatan 

pada alat pengering fluidized beds sebagai 

berikut : 

 

  

Grafik hubungan suhu setiap titik dengan waktu pada kec. 2 m/s dengan massa 1,5 kg 

 

Grafik hubungan suhu setiap titik dengan waktu pada kec. 2 m/s dengan massa 2,5 kg 
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Grafik hubungan suhu setiap titik dengan waktu pada kec. 2 m/s dengan massa 3,5 kg 

 

Grafik hubungan suhu setiap titik dengan waktu pada kec. 4 m/s dengan massa 1,5 kg 

 

Grafik hubungan suhu setiap titik dengan waktu pada kec. 4 m/s dengan massa 2,5 kg 
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Grafik hubungan suhu setiap titik dengan waktu pada kec. 4 m/s dengan massa 3,5 kg 

Grafik hubungan suhu setiap titik dengan waktu pada kec. 6 m/s dengan massa 1,5 kg 

 

Grafik hubungan suhu setiap titik dengan waktu pada kec. 6 m/s dengan massa 2,5 kg 
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Setelah melakukan modifikasi pada alat pengering fluidized beds, dari penelitian ini diperoleh 

data untuk suhu disetiap titik pengamatan pada ala pengering fluidized beds sebagai berikut : 

 

  

Grafik hubungan suhu pada setiap titik dengan waktu pada kecepatan 2 m/s dengan 

massa 1,5 Kg 

 

Grafik hubungan suhu pada setiap titik dengan waktu pada kecepatan 2 m/s 

dengan massa 2,5 Kg 
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Grafik hubungan suhu pada setiap titik dengan waktu pada kecepatan 2 m/s dengan massa 3,5 Kg 

 

Grafik hubungan suhu pada setiap titik dengan waktu pada kecepatan 4 m/s 
dengan massa 1,5 Kg 

 

Grafik hubungan suhu pada setiap titik dengan waktu pada kecepatan 4 m/s 
dengan massa 2,5 Kg 
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Grafik hubungan suhu pada setiap titik dengan waktu pada kecepatan 4 m/s 

dengan massa 3,5 Kg 

 

Grafik hubungan suhu pada setiap titik dengan waktu pada kecepatan 6 m/s 

dengan massa 1,5 Kg 

 

Grafik hubungan suhu pada setiap titik dengan waktu pada kecepatan 6 m/s 

dengan massa 2,5 Kg 
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Dari grafik diatas dapat kita ketahui 

pada setiap titik suhu meningkat dan turun 

pada setiap 10 menit. Hal ini disebabkan 
karena udara panas yang dihasilkan oleh 

heater dan pipa spiral  terdorong ke ruang 
pengering oleh blower tidak kosntan 

dikarenakan ada pengaruh dari suhu udara 

dari luar yang didorong oleh blower. Suhu 
pada titik 3 dan 5 terlalu tinggi dibandingkan 

dengan titik lainnya, itu disebabkan karena 

pada titik tersebut mengukur suhu air panas 
yang berasal dari tungku boiler, itu yang 

menyebabkan suhu pada titik tersebut 

meningkat. 
 Dari grafik diatas pada saat proses 

pengeringan naik turunnya suhu disebabkan 
karena kecepatan udara yang bersifat 

turbulen. Terlihat jika semakin tinggi 
kecepatan udara maka semakin rendah suhu 

yang ada pada alat tersebut disetiap titiknya. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Mauliandri 
(2015) karena semakin tinggi kecepatan udara 

maka kenaikan suhu semakin rendah 
dikarenakan kontak udara yang mengalir 

dengan pemanas sangat cepat sehingga udara 

panas yang dibawa ke ruang pengering tidak 

maksimal. Dan semakin banyaknya massa 

bahan yang digunakan maka suhu yang 
dihasilkan juga semakin tinggi hal ini 

disebabkan karena udara yang keluar dari 
ruang pengering sangat sedikit karea terhalang 

oleh bahan sebelum keluar dari ruang ruang 

pengering sehingga panas suhu ruang 
pengering tiap 10 menit mengalami 

peningkatan. 

Energi Yang Diberikan oleh Sistem 
Pemanas (kJ) 

Dari penelitian dan data sebelumnya 

dilakukan modifikasi diperoleh data jumlah 
energi yang dibutuhkan pada proses 

pengeringan yang dapat dilihat pada tabel 
berikut. 

 
 

 

 
 

 
 

Tabel 1. Energi yang diberikan oleh Heater (sebelum modifikasi) 

kecepatan aliran 

udara 

panas yang 
digunakan (kJ) 

massa 1.5 Kg 

panas yang 
digunakan (kJ) 

massa 2.5 Kg 

panas yang 
digunakan (kJ) 

massa 3.5 Kg 

2 543,48 840 1153,6 
4 565,6 924 1246 

6 588 957,6 1316 

Tabel 2. Energi yang diberikan oleh tungku pemanas Biomassa (sesudah modifikasi) 

kecepatan aliran 

udara 

panas yang 
diberikan oleh 

Biomassa (kJ) 
massa 1,5 Kg 

panas yang diberikan 
oleh  Biomassa (kJ) 

massa 2,5 Kg 

panas yang 
diberikan oleh 

Biomassa (kJ) 
massa 3,5 Kg 

2 m/s 7290,35 12150,58 17010,81 

4 m/s 7290,35 12150,58 17010,81 
6 m/s 7290,35 12150,58 17010,81 

Grafik hubungan suhu pada setiap titik dengan waktu pada kecepatan 6 m/s 

dengan massa 3,5 Kg 

 



 

Tabel diatas menunjukan hubungan 

antara kecepatan aliran udara dengan jumlah 

kebutuhan panas yang ada pada proses 
pengeringan. Jumlah energi yang dibutuhkan 

atau panas yang digunakan paling tinggi pada 
massa 1,5 Kg yaitu pada kecepatan 4 m/s 

565,6 kJ dan jumlah energi yang di butuhkan 
paling terendah pada kecepatan 2 m/s 543,48 

kJ. Pada massa 2,5  jumlah energi yang 

diutuhkan yang tertinggi ada pada kecepatan 6 
m/s 957,6 dan jumlah energi yang dibutuhan 

paling terendah pada kecepatan 2 m/s 840. 
Dan pada massa 3,5, jumlah energi panas 

yang dibutuhkan yang tertinggi ada pada 

keceptan 6 m/s 1316 kJ dan jumlah energi 
yang dibutuhkan paling terendah pada 

kecepatan 2 m/s 1153,6 kJ. 
 Pada data sesudah modifikasi 

menunjukan bahwa hubungan antara 

kecepatam aliran udara dengan jumlah panas 
pada proses pengeringan terjadi. Jumlah 

energi panas yang didapatkan dari cangkang 
kemiri atau jumlah panas yang didapatkan dari 

cangkang kemiri selama proses pengering 
pada massa 1,5 Kg pada kecepatan 2 m/s, 4 

m/s dan 6 m/s yaitu 7290,35 kJ. Jumlah energi 

panas yang didapatkan dari cangkangkang 
kemiri atau panas yang didapatkan dari 

cangkang kemiri pada massa 2,5 Kg pada 
kecepatan2 m/s, 4 m/s dan 6 m/s yaitu 

12150,575 kJ. Jumlah energi panas yang 

didapatkan dari cangkang kemiri atau jumlah 
panas yang didapatkan dari cangkang kemiri 

pada massa 3,5 pada kecepatan 2 m/s, 4 m/s 
dan 6 m/s yaitu  17010,805 kJ. Dan pada 

grafik hubungan antara kecepatan aliran udara 
dengan jumlah energi panas yang didapatkan 

dari panas jenis cangkang kemiri selama 

proses pengeringan dapat dilihat bahwa yang 
paling besar yaitu pada massa3,5 Kg yaitu 

17010,805 kJ. Dan jumlah energi yang 
didapatkan dari cangkang kemiri paling sedikit 

yaitu pada kecepatan 2,5 Kg yaitu 12150,575 

kJ. Hal ini menunjukan bahwa semakin banyak 
massa yang digunakan maka semakin besar 

pula nilai kalor yang diberikan. Faktor-faktor 
yang menyebabkan kebutuhan energi pada 

setiap massa berbeda-beda adalah dengan 

banyaknya perbedaan pada uap air yang di 
uapkan bahan, karena semakin banyak massa 

yang digunakan maka semakin banyak pula 
nilai kalor yang diberikan sehingga  banyak 

nya uap air yang diuapkan juga semakin tinggi 
dan kebutuhaan energi juga semakin besar 

karena, kebutuhan energi yang didapatkan 

dari hasil perkalian banyaknya uap air yang di 

uapkan dengan panas laten penguapan. 

Setelah membandingkan data energi 
yang dibutuhkan sebelum melakukan 

modifikasi dan sesudah modifikasi dapat dilihat 
bahwa jumlah energi yang dibutuhkan atau 

panas yang digunakan meningkat setelah 

dilakukannya modifikasi. 
1. Grafik Perbandingan Suhu Masuk ke Dalam 

Ruang Pengering 
Dari penelitian dan data sebelumnya 

dilakukan modifikasi diperoleh data jumlah 

energi yang masuk ke ruang pengering pada 
proses pengeringan yang dapat dilihat pada 

grafik berikut. 
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Grafik Perbandingan suhu masuk ke ruang pengering pada kecepatan 2 m/s. 
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Grafik Perbandingan RH dalam Ruang Pengering pada kecepatan 2 m/s. 

 

Grafik Perbandingan suhu masuk ke ruang pengering pada kecepatan 4 m/s. 

 

Pada gambar di atas menunjukan 

perubahan suhu yang masuk ke dalam ruang 
pengering sebelum dan sesudah dilakukannya 

modifikasi pada alat fluidized beds. Pada grafik 

diatas menunjukan jumlah energi panas yang 
masuk ke dalam ruang pegering sebelum 

dilakukannya modifikasi pada kec. 2 m/s 
massa 1,5 yaitu sebesar T1 = 49,2ºC, T2 = 

47,8ºC, T3 = 48ºC, T4 = 47ºC. pada kec. 2 

m/s massa 2,5 kg. T1 = 48,6 ºC,T2 = 47,4 ºC, 
T3 = 46,6 ºC, T4 = 46,2ºC. Pada kec. 2 m/s 

massa 3,5 kg. T1 = 48,6ºC, T2 = 47,4ºC, T3 = 
46,6 ºC, T4 = 46,2 ºC. Suhu setelah dilakukan 

modifikasi diperoleh pada kec. 2 m/s massa 
1,5 kg. T1 = 54,1 ºC, T2 = 51,8 ºC, T3 = 47,9 

ºC, T4 = 45,5 ºC. Suhu yang masuk ke dalam 

ruang pengering diperoleh pada kec. 2 m/s 
massa 2,5 kg, T1 = 50,8 ºC, T2 = 49,3 ºC, T3 

= 51,1 ºC, T4 = 47,3 ºC. Suhu yang masuk ke 

dalam ruang pengering diperoleh pada kec. 2 
m/s massa 3,5 kg, T1 = 52,5 ºC, T2 = 49,3 

ºC, T3 = 51,1 ºC, T4 = 47,3 ºC. Dapat 
diketahui setelah malakukannya perbandingan 

pada suhu yang masuk ke dalam ruang 

pengering terdapat dilihat setelah 
dilakukannya modifikasi, suhu yang masuk ke 

dalam ruang pengering meningkat, disebabkan 
karena adanya penambahan panas pada alat 

yang telah dimodifikasi. 
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Grafik Perbandingan RH dalam Ruang Pengering pada kecepatan 4 m/s. 

Grafik Perbandingan suhu masuk ke ruang pengering pada kecepatan 4 m/s. 

 

Grafik Perbandingan RH dalam Ruang Pengering pada kecepatan 4 m/s. 

Pada gambar di atas menunjukan 

perubahan suhu yang masuk ke dalam ruang 
pengering sebelum dan sesudah dilakukannya 

modifikasi pada alat fluidized beds. Pada grafik 
diatas menunjukan jumlah energi panas yang 

masuk ke dalam ruang pegering sebelum 

dilakukannya modifikasi pada kec. 2 m/s 
massa 1,5 yaitu sebesar T1 = 45ºC, T2 = 

44,0ºC, T3 = 44,4ºC, T4 = 43,4ºC. pada kec. 
2 m/s massa 2,5 kg. T1 = 45,4 ºC,T2 = 44,4 

ºC, T3 = 44,2 ºC, T4 = 43,4ºC. Pada kec. 2 
m/s massa 3,5 kg. T1 = 46,0ºC, T2 = 44,4ºC, 

T3 = 43,6 ºC, T4 = 42,8 ºC. Suhu setelah 

dilakukan modifikasi diperoleh pada kec. 2 m/s 
massa 1,5 kg. T1 = 52,8 ºC, T2 = 52,5 ºC, T3 

= 48,4 ºC, T4 = 45,5 ºC. Suhu yang masuk ke 

dalam ruang pengering diperoleh pada kec. 2 
m/s massa 2,5 kg, T1 = 50,5 ºC, T2 = 45,1 

ºC, T3 = 46,3 ºC, T4 = 44,2 ºC. Suhu yang 
masuk ke dalam ruang pengering diperoleh 

pada kec. 2 m/s massa 3,5 kg, T1 = 50,7 ºC, 

T2 = 51,2 ºC, T3 = 47,2 ºC, T4 = 49,3 ºC. 
Dapat diketahui setelah malakukannya 

perbandingan pada suhu yang masuk ke dalam 
ruang pengering terdapat dilihat setelah 

dilakukannya modifikasi, suhu yang masuk ke 
dalam ruang pengering meningkat, disebabkan 

karena adanya penambahan panas pada alat 

yang telah dimodifikasi. 
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Pada gambar di atas menunjukan 

perubahan suhu yang masuk ke dalam ruang 

pengering sebelum dan sesudah dilakukannya 
modifikasi pada alat fluidized beds. Pada grafik 

diatas menunjukan jumlah energi panas yang 
masuk ke dalam ruang pegering sebelum 

dilakukannya modifikasi pada kec. 6 m/s 

massa 1,5 yaitu sebesar T1 = 43,6ºC, T2 = 
42,4ºC, T3 = 43,6ºC, T4 = 42,4ºC. pada kec. 

6 m/s massa 2,5 kg. T1 = 44,2 ºC,T2 = 43 ºC, 
T3 = 43,3 ºC, T4 = 42,4ºC. Pada kec. 6 m/s 

massa 3,5 kg. T1 = 44 ºC, T2 = 43 ºC, T3 = 

42,4 ºC, T4 = 42,6 ºC. Suhu setelah dilakukan 
modifikasi diperoleh pada kec. 6 m/s massa 

1,5 kg. T1 = 55,7 ºC, T2 = 56,2 ºC, T3 = 53,7 
ºC, T4 = 47,0 ºC. Suhu yang masuk ke dalam 

ruang pengering diperoleh pada kec. 6 m/s 
massa 2,5 kg, T1 = 49,8 ºC, T2 = 50,1 ºC, T3 

= 45,8 ºC, T4 = 48,6 ºC. Suhu yang masuk ke 

dalam ruang pengering diperoleh pada kec. 6  
m/s massa 3,5 kg, T1 = 49,6 ºC, T2 = 45,1 

ºC, T3 = 47,6 ºC, T4 =  37,9 ºC. Dapat 
diketahui setelah malakukannya perbandingan 

pada suhu yang masuk ke dalam ruang 

pengering terdapat dilihat setelah 
dilakukannya modifikasi, suhu yang masuk ke 

dalam ruang pengering meningkat, disebabkan 
karena adanya penambahan panas pada alat 

yang telah dimodifikasi. 

Tabel Perbandingan rata-rata suhu yang 

masuk ke ruang pengering. (sebelum 

modifikasi) 

massa 

suhu thermodigital 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1,5 

Kg 36 46 46 45,7 46 44 43 44 

2,5 kg 37 45 44 44,7 46 42 42 41 

3,5 kg 38 46 44 45,3 46 44 43 41 

Gambar 25. Tabel suhu rata-rata pada 
kecepatan 2 m/s 

massa 

Suhu Thermodigital 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1,5 kg 37 42 41 42,2 43 42 41 41 

2,5 kg 36 40 39 40,7 42 39 40 39 

3,5 kg 37 41 42 42 43 41 41 40 

Gambar 26. Tabel suhu rata-rata pada 

kecepatan 4 m/s. 

massa 
Suhu Thermodigital 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1,5 kg 31 38 37 37 38 36 36 36 

2,5 kg 32 37 37 38 39 37 37 36 

3,5 kg 36 42 40 41 43 40 40 39 

Gambar 27. Tabel suhu rata-rata pada 
kecepatan 6 m/s 

 

massa 
Suhu Thermodigital 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1,5 kg 34,8 45,4 63,0 51,6 67,9 46,4 51,6 49,1 48,4 37,1 

2,5 kg 36,2 48,2 62,9 52,8 72,6 46,4 50,5 47,3 47,2 39,2 

3,5 kg 36,9 48,6 68,1 55,4 74,6 46,9 49,3 46,2 42,7 36,5 

Gambar 28. Tabel suhu rata-rata pada kecepatan 2 m/s 

massa 
Suhu Thermodigital 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1,5 kg 32,7 39,6 64,7 43,5 68,2 41,3 47,4 43,8 42,4 36,1 

2,5 kg 35,6 43,3 66,1 49,4 75,7 45,1 47,7 44,1 43,3 35,1 

3,5 kg 34,6 42,9 64,8 49,5 65,7 45,3 46,8 45,1 43,5 35,1 

Gambar 29. Tabel suhu rata-rata pada kecepatan 4 m/s 

massa 
Suhu Thermodigital 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1,5 kg 34,3 40,6 59,7 43,4 63,2 40,5 42,3 40,8 42,1 35,9 

2,5 kg 34,3 42,8 65,1 48,3 65,9 44,4 46,5 44,9 42,5 37,5 

3,5 kg 35,1 41,3 65,1 49,4 72,7 41,6 45,4 43,8 43,1 34,8 

Gambar 30. Tabel suhu rata-rata pada kecepatan 6 m/s 

Tabel di atas menunjukan bahwa suhu 

thermodigital pada titik ke 3 dan ke 5 lebih 
tinggi dari suhu pada titik lain, pada titik 3 dan 

5 berfungi untuk membaca suhu air yang 

keluar dan masuk tungku pemanas biomassa, 
dimana air keluar dari sisitem pemanas akan di 

hantarkan oleh pompa DC 24V dengan daya 

28,8W yang akan melewati pipa spiral sebagai 

sistem pemanas yang akan di hantarkan ke 
ruang pengering, air panas yang melewati pipa 

spiral akan kembali masuk kedalam tungku 

pemanas biomassa. Kemudian suhu yang 
masuk ke dalam ruang pengering dapat di lihat 

dari titik 7, pada titik 8 dan 9 itu membaca 



suhu pada ruang pengering, kemudian pada 

titik 10 berfungsi untuk membaca suhu keluar 

ruang pengering. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan 
pembahasan, didapatkan beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Bentuk sistem pembakaran dari tungku 
boiler pada alat pengering fluidized beds 
yaitu berbentuk bulat dan 

disambungkan dengan pipa spiral yang 
di pasang di dalam pipa plenum. 

2. Terjadinya peningkatan suhu yang 
masuk ke ruang pengering setelah 

dilakukannya modifkasi. 

3. Jumlah energi panas yang dibutuhkan 
dan jumlah energi yang diberikan untuk 

mengeringkn bahan meningka stelah 
dilakukannya penambahan sisitem 

pemanas tipe boiler pada alat fluidized 
beds. 

4. Efesiensi pengeringan meningkat setelah 

dilakuknnya penambahan sistem 
pemanas. 

5. Semakin tinggi kecepatan udara nilai 
efesiensi pengeringan semakin 

berkurang. 

Saran  

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan, 

disarankan untuk dilakukannya penelitian lebih 
lanjut  untuk melakukan modifikasi dengan 

skala besar pada alat fluidized bed agar dapat 

meningkatkan nilai efesiensi pengeringan pada 
alat fluidized beds. 
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