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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Proses pengeringan adalah pemisahan sejumlah kecil zat cair dari suatu 

bahan sehingga mengurangi kandunga zat cair di dalam bahan tersebut. Pada 

proses pengeringan diperlukan pergerakan udara panas, yang berfungsi untuk  

mengambil air disekitar tempat penguapan. Laju pengeringan atau laju penguapan 

air dalam proses pengeringan sangat ditentukan oleh besarnya suhu udara 

pengering. Bila suhu udara pengering dinaikkan maka panas yang dibutuhkan untuk 

proses penguapan menjadi berkurang. Dengan demikian peranan suhu udara dalam 

pengeringan sangat penting. 

 Secara garis besar pengeringan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

pengeringan secara alami (natural drying) dan pengeringan buatan (artificial drying). 

Pengeringan secara alami atau secara konvensional yaitu produk yang dikeringkan 

dihamparkan di atas lantai, baik yang berupa lantai semen maupun lantai tanah, 

kemudian dilakukan penjemuran di bawah sinar matahari. Sedangkan pengeringan 

buatan dilakukan dengan alat mekanis seperti alat Pengering Putar (Rotary dryer). 

Rotary dryer adalah salah satu jenis mesin pengering yang secara khusus 

digunakan untuk mengeringkan aneka bahan padatan berbentuk granul atau butiran. 

Bahan padatan dimasukkan dari ujung inlet melalui screw conveyor dan dikeringkan 

sepanjang tabung yang berputar. Adanya kemiringan tabung dan sirip-sirip di dalam 

tabung menyebabkan bahan akan keluar menuju ujung screw conveyor outlet. 

Rotary dryer paling cocok untuk mengeringkan material yang tidak mudah pecah 
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dan tahan terhadap panas serta membutuhkan waktu untuk pengeringan yang 

cepat. 

 Hasil pertanian setelah dipanen merupakan bahan biologis yang masih 

memiliki kandungan air yang tinggi. Oleh sebab itu, bahan tersebut masih akan 

melangsungkan proses kehidupan yang jika tidak dikendalikan akan dapat 

menurunkan mutunya sendiri. Kerusakan hasil pertanian dapat disebabkan oleh dua 

faktor yaitu faktor dalam dan faktor luar. Kerusakan tersebut mengakibatkan 

penurunan mutu baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Penanganan pasca panen 

secara garis besar dapat meningkatkan daya gunanya sehingga lebih bermanfaat 

bagi kesejahteraan manusia. Hal ini dapat ditempuh dengan cara mempertahankan 

kesegaran atau mengawetkannya dalam bentuk asli maupun olahan sehingga dapat 

tersedia sepanjang waktu sampai ke tangan konsumen dalam kondisi yang 

dikehendaki konsumen. Salah satu kegiatan yang dapat memperpanjang daya 

simpan hasil pertanian adalah dengan pengeringan. 

 Kacang hijau adalah sejenis tanaman budidaya dan palawija yang dikenal 

luas di daerah tropis. Tumbuhan yang termasuk suku polong-polongan ini memiliki 

banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan pangan 

berprotein nabati tinggi. Kacang hijau di Indonesia menempati urutan ketiga 

terpenting sebagai tanaman pangan legum, setelah kedelai dan kacang tanah, oleh 

karena itu untuk menjaga stabilitasnya selama pengiriman maka dilakukanlah proses 

pengeringan untuk menjaga kualitas serta untuk memperpanjang umur simpan. 

 Pengering putar memiliki keunggulan diantaranya dapat mengeringkan baik 

lapisan luar ataupun dalam dari suatu padatan, proses pencampuran yang baik, 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanaman_budidaya&action=edit&redlink=1�
http://id.wikipedia.org/wiki/Palawija�
http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_polong-polongan�
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia�
http://id.wikipedia.org/wiki/Kedelai�
http://id.wikipedia.org/wiki/Kacang_tanah�
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memastikan bahwa terjadinya proses pengeringan bahan yang merata, 

menghasilkan efisiensi panas tinggi dan kesinambungan operasi. 

 

1.2 Perumusan  Masalah 

1.2.1 Bagaimana prinsip kerja pengeringan pada alat Rotary Dryer? 

1.2.2 Bagaimana cara pengoperasian alat Rotary Dryer? 

1.2.3 Bagaimana pengaruh suhu dan waktu perendaman terhadap laju 

pengeringan dan terhadap pengurangan kadar air kacang hijau pada Rotary 

Dryer? 

1.2.4 Bagaimana menghitung laju pengeringan pada pengeringan kacang hijau 

dengan alat Rotary Dryer? 

 

 

 

 


