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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia adalah negara agraris, sehingga tanaman singkong 

dapat tumbuh dengan subur. Singkong merupakan produksi hasil 

pertanian pangan kedua setelah padi. Singkong mempunyai potensi 

sebagai bahan baku yang penting bagi berbagai produk pangan dan 

industri. Singkong sendiri dapat dibuat  menjadi dua produk tepung 

yaitu tepung kasava dan tepung pati atau juga disebut tepung tapioka. 

Tepung kasava dibuat dengan cara mengiris singkong tipis-tipis seperti 

gaplek kemudian dijemur sampai kering habis itu digiling tetapi hasil 

tepung kasava ini lebih kasar, sedangkan tepung pati itu sendiri dibuat 

dengan cara pertama memarut singkong tersebut kemudian campur 

dengan air setelah itu peras dengan kain bersih kemudian air hasil 

perasan itu disimpan sampai mengendap, habis itu air yang ada diatas 

endapan tersebut dibuang yang diambil cuma endapannya itu atau 

juga disebut sari pati kemudian endapannya itu dikeringkan. Proses 

merubah dari ketela menjadi tepung itu ada proses pengeringan. 

Pengeringan adalah suatu proses membuang kandungan air dengan 

cara diuapkan sebagian air dalam suatu bahan dengan menggunakan 

kalor. (Effendi, 2012). 
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Pengeringan sendiri mempunyai dua cara yaitu secara alami dan 

secara buatan. Yang secara alami ini memanfaatkan sinar matahari 

dan pada prose alami ini sangat bergantung sama cuaca, sedangkan 

tepung kalo pengeringannya terlalu lama menyebabkan timbulnya 

jamur, sehingga pada musim hujan menjadi suatu kendala dalam 

proses ini. Untuk  yang secara buatan menggunakan mesin, sehingga 

proses pengeringan lebih cepat dan tidak ada kendala cuaca. Salah 

satunya adalah mesin flash dryer. 

Flash dryer merupakan mesin pengering yang digunakan untuk 

mengeringkan adonan basah ke dalam bentuk serbuk dan 

mengeringkannya dengan mengalirkan udara panas berkecepatan 

tinggi secara berkelanjutan. Proses pengeringannya hanya 

memerlukan waktu yang singkat. Adapun bagian-bagian utama dari 

flash dryer diantaranya Air Heater, Corong Adonan, Blower, Screw 

Conveyor, Hammer mill dan cyclone. 

Pada penelitian ini penulis ingin menganalisis pengaruh debit 

udara pengering flash dryer terhadap hasil pengeringan, debit divariasi 

mulai 0.094, 0.085 dan 0.075 m³/s dan temperatur  95, 105 dan 115ºC. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana 

pengaruh variasi debit dan temperatur udara pengering flash dryer 

terhadap hasil pengeringan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh variasi 

debit dan temperatur udara terhadap hasil pengeringan. 

1.4 Batasan Masalah 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, dengan 

beberapa batasan masalah, yaitu : 

1. Mesin pengering yang saya gunakan pengering tipe flash dryer.. 

2. Variasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah debit 0.094, 

0.085  dan 0.075 m³/s dan temperatur  95, 105 dan 115ºC. 

3. Bahan yang digunakan adalah tepung tapioka sebanyak 0,5 kg 

dicampur dengan air 325 ml. 

4. Indikator penelitian adalah variasi debit dan tekanan udara 

terhadap hasil penelitian. 

5. Motor listrik menggunakan 0.5 HP. 

6. Menggunakan perbandingan puli 1 : 2,67. 

7. Parameter hasil pengeringan tepung menggunakan densitas. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika dalam laporan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

Bab 1 pendahuluan,  berisi tentang latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penulisan, batasan masalah dan sistematika 

penulisan. 

Bab 2  tinjauan pustaka,  berisi tentang penelitian terdahulu, 

landasan teori pengeringan, alat pengering dan cara kerja alat 

pengering. 

Bab 3 metodologi penelitian,  berisi tentang bahan penelitian, alat-

alat penelitian, rancangan penelitian, studi literatur  dan survey 

lapangan, tempat penelitian dan prosedur penelitian. 

Bab 4 analisa data, berisi tentang analisa data dengan penyajian 

data berupa diagram batang beserta alasan yang sesuai dengan data 

yang diperoleh. 

Bab 5 kesimpulan,  berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 


