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BAB VI 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

6.1   Hasil Pengamatan 

Praktikum pengeringan jagung dengan menggunakan rotary dryer dilakukan 

mengunakan variabel suhu dan waktu perendaman.  Variabel suhu operasi yang 

berbeda, yaitu suhu 550C, 600C, 650C, 700C, 750C untuk berat bahan 200 gram, dan 

waktu perendaman 24 jam, 27 jam, 30 jam, 33 jam dan 36 jam. 

 

6.1.1  Hasil Pengamatan Jagung 

Pengamatan bahan baku dilakukan untuk mengetahui berat akhir, waktu 

pengeringan, kadar H2O teruapkan dan laju pengeringan dari jagung. 

Tabel 2. Hasil Pengamatan Berat Akhir dan Waktu Peneringan Jagung 

No. Suhu (°C) Berat awal 
(gram) 

Berat akhir 
(gram) 

Waktu pengeringan 
(menit) 

1. 55 300,20 291,03 6.37 

2. 60 300,33 289,23 6.08 
3. 65 300,56   286,95 5.48 

4. 70 300,80 283,36 5.17 

5. 75 300,83 280,47 5.03 

 

Di dalam praktikum ini, kita mengambil jagung kering disaat jagung sudah 

keluar semua dari outlet rotary dryer, sehingga kita mendapatkan berapa waktu yang 

digunakan didalam mengeringkan jagung basah menjadi kering. Dari hasil 

pengamatan diketahui pada variabel pertama berat jagung masuk rotary dryer 

sebesar 300,20 gram dikeringkan dengan variabel suhu 550C sehingga berat jagung 

kering menjadi 291,03 gram dengan lama waktu pengeringan 6 menit 37 detik. Pada 
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variabel kedua pengeringan jagung pada suhu 600C dengan lama waktu 

pengeringan 6 menit 8 detik berat jagung masuk rotary dryer 300,33 gram kemudian 

keluar rotary dryer menjadi 289,23 gram, variabel ketiga jagung pada suhu 650C 

dengan lama pengeringan 5 menit 48 detik berat jagung awal 300,56 gram dan 

setelah dikeringkan menjadi 286,95 gram, variabel keempat jagung pada suhu 700C 

dengan lama pengeringan 5 menit 17 detik berat jagung awal 300,80 gram berat 

jagung setelah dikeringkan menjadi 283,36 gram, dan pada variabel kelima jagung 

pada suhu 750C dengan lama pengeringan 5 menit 3 detik berat jagung awal 300,83 

gram setelah dikeringkan menjadi 280,83 gram. 

Tabel 3. Hasil Pengamatan H2O yang Teruapkan dan Laju Pengeringan pada 
Jagung 

No.  Waktu 
perendaman 

(jam) 

Berat 
awal 

(gram) 

Berat 
akhir 

(gram) 

Waktu 
pengeringan 

(jam) 

 Massa 
H20 

Teruapkan 
(gram) 

% H20 
Teruapkan 

Laju 
Pengeringan 

(lb/ft2jam) 

1. 24 300,20 291,03 0,106 9,17 3,05 6,8. 10-3 
2. 27 300,33 289,23 0,101 11,10 3,69 8,2. 10-3 

3. 30 300,56 286,95 0,091 13,61 4,53 10,3. 10-3 
4. 33 300,80 283,36 0,086 17,44 5,79 13,3. 10-3 

5. 36 300,83 280,47 0,083 20,33 6,75 15,9. 10-3 

 
Dari hasil pengamatan di atas dapat diketahui bahwa untuk jagung pada 

waktu perendaman 24 jam memiliki kadar air yang menguap dalam rotary dryer 

sebanyak 9,17 gram (3,05 %) dengan laju pengeringan 6,8. 10-3lb/ft2jam pada suhu 

pengeringan 550C dengan waktu 6 menit 37 detik. Jagung dengan waktu 

perendaman 27 jam mengalami penguapan kadar air sebanyak 11,10 gram (3,69 %) 

dengan laju pengeringan 8,2. 10-3lb/ft2jam pada suhu pengeringan 600C dengan 

waktu 6 menit 8 detik. Selanjutnya jagung dengan waktu perendaman 30 jam 

mengalami penguapan kadar air sebanyak 13,61 gram (4,53 %) dengan laju 
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pengeringan 10,3. 10-3lb/ft2jam pada suhu pengeringan 650C dengan waktu 5 menit 

48 detik, dengan waktu perendaman 33 jam mengalami penguapan kadar air 

sebanyak 17,44 gram (5,79 %) dengan laju pengeringan 13,3. 10-3lb/ft2jam pada 

suhu pengeringan 700C dengan waktu 5 menit 17 detik. Kemudian jagung dengan 

waktu perendaman 36 jam mengalami penguapan kadar air sebanyak 20,33 gram 

(6,75 %) dengan laju pengeringan 15,9. 10-3lb/ft2jam pada suhu pengeringan 750C 

dengan waktu 5 menit 3 detik.   

 

6.2 Pembahasan 

Pengeringan merupakan pengurangan kandungan air pada suatu bahan 

dengan laju pengeringan tertentu. Data yang diambil pada pengeringan jagung 

menggunakan rotary dryer ini adalah berat setelah perendaman, berat kering, waktu 

pengeringan, kadar air teruapkan dan laju pengeringan pada jagung. 

6.2.1 Grafik Hubungan Waktu Perendaman vs  kadar air yang teruapkan  

 

Gambar 3. Grafik Hubungan Waktu Perendaman vs Kadar Air Teruapkan 

Dari grafik hubungan waktu perendaman jagung vs kadar air teruapkan dapat 

diketahui bahwa semakin lama waktu perendaman maka kadar H2O yang 
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teruapkansemakin tinggi serta semakin besar suhu pengeringan yang digunakan maka 

massa jagung akan semakin turun. Dan berat H2O yang teruapkan dapat diketahui 

dengan cara menimbang kembali jagung yang keluar dari rotary dryer. 

Waktu perendaman selama 24 jam diperoleh kadar air teruapkan sebanyak 

3,05%, waktu perendaman 27 jam diperoleh kadar air teruapkan sebanyak 3,69%, 

pada waktu 30 jam diperoleh kadar air teruapkan sebanyak 4,53%, waktu 

perendaman 33 jam diperoleh kadar air teruapkan sebanyak 5,79%, dan pada waktu 

perendamna 36 jam diperoleh kadar air teruapkan sebanyak 6,75%. 

6.2.2 Grafik Hubungan Waktu Perendaman vs Laju Pengeringan 

 

Gambar 4. Grafik Hubungan Waktu Perendaman vs Laju Pengeringan 

Dari grafik hubungan waktu perendaman vs laju pengeringan menunjukan 

bahwa semakin lama bahan direndam maka laju pengeringannya semakin turun, hal 

itu disebabkan air yang terserap dalam bahan semakin banyak sehingga untuk 

mengeringkannya butuh waktu yang lama menyebabkan laju pengeringan semakin 

turun, akan tetapi dari hasil penelitian diperoleh laju pengeringan yang semakin naik. 
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Pada waktu perendaman 24 jam diperoleh laju pengeringan sebesar                

6,8.10-3lb/ft2jam, waktu perendaman 27 jam sebesar 8,2.10-3lb/ft2jam, waktu 

perendaman 30 jam diperoleh laju pengeringan 10,3.10-3lb/ft2jam, waktu 

perendaman 33 jam diperoleh laju pengeringan 13,3.10-3lb/ft2jam, dan waktu 

perendaman 36 jam diperoleh laju pengeringan 15,9.10-3lb/ft2jam. 

6.2.3 Grafik Hubungan Suhu vs Laju Pengeringan 

 

Gambar 5. Hubungan Suhu vs Laju Pengeringan 

Grafik diatas menunjukkan hubungan laju pengeringan terhadap suhu 

pengeringan yang digunakan. Pada suhu pengeringan 550C laju pengeringan 

diperoleh 6,8.10-3lb/ft2jam, suhu pengeringan 600C laju pengeringan yang diperoleh 

8,2.10-3lb/ft2jam, suhu pengeringan 650C menghasilkan laju pengeringan                     

10,3.10-3lb/ft2jam, pada suhu pengeringan 700C diperoleh hasil laju pengeringan 

13,3.10-3lb/ft2jam, dan pada suhu pengeringan 750C diperoleh hasil laju pengeringan 

15,9.10-3lb/ft2jam. Grafik menunjukan bahwa semakin tinggi suhu yang digunakan 

maka laju pengeringannya semakin naik. 
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Hal ini sudah sesuai dengan Treybal (1995) yang menyatakan bahwa 

semakin tinggi suhu yang digunakan maka tekanan uap air di dalam bahan lebih 

tinggi daripada tekanan uap air di udara, sehingga terjadi perpindahan uap air dari 

bahan ke udara/ perpindahan massa sehingga semakin cepat dalam menguapkan 

air pada awalnya, karena panas membuat suhu air dalam bahan cepat mencapai 

titik didihnya namun pada suatu titik akan menghasilkan laju konstan dan kemudian 

turun seperti yang terlihat pada grafik berikut. 

 

Gambar 6. Kurva Laju Pengeringan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengeringan masih meliliki trend 

yang naik dan belum masuk pada periode laju konstan dan sejalan dengan hal 

tersebut Taufiq (2004) juga mendapatkan trend yang naik dengan bahan yang sama 

menggunakan Tray dryer dan Fluidized bed pada rentang suhu 50-700C. Menurut 

Simmonds (1952), hal ini disebabkan untuk pengeringan biji-bijian tidak dapat 

menunjukkan periode laju pengeringan konstan kecuali biji-bijian tersebut dipanen 

pada keadaan sebelum masak sehingga pengeringan dimulai lebih rendah dari 

kadar air kritis pertama. 

6.2.4 Grafik Hubungan Suhu vs Berat H2O Teruapkan 



28 
 

 

Gambar 7. Hubungan Suhu vs Berat H2O teruapkan 

Grafik diatas menunjukkan hubungan berat H2O teruapkan terhadap suhu, 

secara umum grafik menunjukkan trend yang naik. Hal ini sesuai Treybal (1995) 

yang menyatakan bahwa semakin tinggi suhu yang digunakan, maka panas akan 

menguapkan air dalam bahan semakin banyak karena diasumsikan air telah 

mencapai ataupun melewati titik didihnya sehingga kurva seharusnya menunjukkan 

trend yang nai pada awalnya namun pada suatu titik akan konstan dan menurun. 

Hasil menunjukkan bahwa proses bahkan hingga suhu 750C belum mencapai 

periode konstan bahkan menurun yang menandakan bahwa pergerakan air masih 

dapat terjadi dan hal ini juga telah diteliti oleh Taufiq (2004) yang mendapatkan hasil 

yang sama pada pengerinagn jagung rentang suhu 50-700C dengan Tray Dryer dan 

Fluidized bed. 

 

6.2.5 Perbandingan Dengan Hasil Percobaan Lain 

y = 2,866x + 5,732
R² = 0,9867

0

5

10

15

20

25

55 60 65 70 75

%
 H

2
O

 T
e

ru
ap

ka
n

Suhu(0C)

Grafik Suhu vs Berat H2O Teruapkan

% H2O Teruapkan

Linear (% H2O
Teruapkan )



29 
 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan bahan jagung belum didapat 

periode laju pengeringan yang konstan, maka dilakukan perbandingan dengan hasil 

penelitian yang menggunakan bahan kacang hijau. 

6.2.5.1 Grafik hubungan waktu perendaman dengan kadar air teruapkan 

pada pengeringan kacang hijau

 

Gambar 8. Grafik Hubungan Waktu Perendaman vs H2O Teruapkan Kacang  Hijau 

Dari grafik diatas,dapat disimpulkan semakin lama waktu pengeringan dan 

semakin lama waktu perendaman maka kadar H2O yang teruapkan akan semakin 

naik. Sedangkan pada penelitian pada pengeringan jagung diketahui juga bahwa 

semakin lama waktu perendaman maka kadar H2O yang teruapkan juga semakin tinggi. 

6.2.5.2 Grafik hubungan waktu perendaman dengan laju pengeringan 

pada kacang hijau 
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Gambar 9. Grafik Hubungan Waktu Perendaman vs Laju Pengeringan Kacang Hijau 

Pada grafik diatas menunjukkan hubungan waktu perendaman dengan laju 

pengeringan. Pada grafik dapat diketahui bahwa semakin lama waktu rendam maka 

laju pengeringannya semakin tinggi. Dan pada  grafik hubungan waktu perendaman 

vs laju pengeringan pada jagung menunjukan bahwa semakin lama bahan direndam 

maka laju pengeringannya semakin turun, hal itu disebabkan air yang terserap 

dalam bahan semakin banyak sehingga untuk mengeringkannya butuh waktu yang 

lama menyebabkan laju pengeringan semakin turun, akan tetapi dari hasil penelitian 

diperoleh laju pengeringan yang semakin naik. 

Hal ini sudah sesuai dengan Treybal (1995) yang menyatakan bahwa 

semakin tinggi suhu yang digunakan maka tekanan uap air di dalam bahan lebih 

tinggi daripada tekanan uap air di udara, sehingga terjadi perpindahan uap air dari 

bahan ke udara/ perpindahan massa sehingga semakin cepat dalam menguapkan 

air pada awalnya, karena panas membuat suhu air dalam bahan cepat mencapai 
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titik didihnya namun pada suatu titik akan menghasilkan laju konstan dan lalu turun.

 

Gambar 10. Grafik Hubungan Suhu vs Laju Pengeringan Kacang Hijau 

Nilai laju pengeringan dalam praktikum pengeringan kacang hijau 

disimpulkan semakin tinggi suhu maka semakin tinggi laju pengeringannya. Dimana 

laju pengeringan berbanding lurus dengan suhu, dan pada pengeringan jagung 

grafik menunjukan bahwa semakin tinggi suhu yang digunakan maka laju 

pengeringannya semakin naik atau tinggi pula. 

Dari kedua percobaan menggunakan bahan kacang hijau dan jagung 

keduanya sudah sesuai dengan Treybal (1995) yang menyatakan bahwa semakin 

tinggi suhu yang digunakan maka tekanan uap air di dalam bahan lebih tinggi 

daripada tekanan uap air di udara, sehingga terjadi perpindahan uap air dari bahan 

ke udara/ perpindahan massa sehingga semakin cepat dalam menguapkan air pada 

awalnya, karena panas membuat suhu air dalam bahan cepat mencapai titik 

didihnya namun pada suatu titik akan menghasilkan laju konstan dan kemudian 

turun. 

y = 0,0004x + 0,0246
R² = 0,9423

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0 20 40 60 80

La
ju

 P
e

n
ge

ri
n

ga
n

(l
b

/f
t2

ja
m

)

Suhu (°C)

Grafik Hubungan Suhu vs Laju Pengeringa pada 
Pengeringan Kacang Hijau

Linear (Kacang Hijau)


