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BAB I PEND AHULU AN 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sektor pertanian bagi negara berkembang seperti Indonesia 

merupakan landasan perekonomian yang penting. Hal ini didukung 

dengan sumber daya yang melimpah, dan hampir sebagian besar 

penduduk Indonesia adalah bertani. Negara mengambil kebijakan 

untuk mensejahterakan petani lewat konsep agroindustri, yaitu 

merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan 

nilai tambah sektor pertanian melalui penerapan berbagai inovasi 

teknologi, sosial dan ekonomi. Salah satu penerapannya adalah 

inovasi teknologi di Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang 

menggunakan singkong sebagai bahan baku pembuatan keripik 

singkong. Dalam pengolahan singkong terdapat proses pengeringan, 

namun sebelumnya singkong harus dipotong tipis terlebih dahulu agar 

lebih renyah setelah diolah. Pengeringan umumnya masih 

mengandalkan sinar matahari, namun akan terkendala jika 

pengeringan dilakukan pada musim penghujan. Salah satu inovasi 

teknologinya adalah alat penukar kalor (heat exchanger) berupa alat 

pengering singkong. 

Alat penukar kalor (APK) merupakan peralatan untuk 

memindahkan panas dari fluida bertemperatur lebih tinggi ke fluida 

yang bertemperatur lebih rendah. Wijanarko (2017) telah melakukan 
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penelitian tentang heat exchanger dengan variasi mass flow rate dan 

dengan kecepatan putar rotary dryer yang konstan. Hasilnya kalor 

terbesar diterima udara pada posisi bukaan katup 0 (tertutup) yaitu 

2427,535 watt, namun pengurangan massa terbesar justru terjadi 

pada bukaan katup nomor satu yaitu 310 gram, sedangkan pada 

bukaan katup 0 (terturtup) hanya 221 gram. Hal ini juga terjadi pada 

penelitian milik Suryanto (2017), kalor terbesar juga terjadi pada 

bukaan katup 0 (tertutup) yaitu 2148,040 watt. Pengurangan massa 

terbesar justru terjadi pada bukaan katup nomor satu yaitu 291 gram, 

sedangkan pada bukaan katup 0 hanya 213 gram. 

Bahan pengeringan yang menerima kalor lebih besar seharusnya 

dapat menguapkan air dalam bahan lebih banyak sehingga 

pengurangan massanya lebih besar. Namun pada penelitian milik 

Wijanarko (2017) dan Suryanto (2017) tidak terbukti, hal inilah yang 

akan dikaji oleh peneliti dalam tugas akhir ini. Peneliti menggunakan 

variasi putaran rotary dryer, yaitu 26,25 rpm; 30 rpm; 42 rpm; dan 70 

rpm. Menggunakan debit udara masuk ke air heater yang konstan. 

Parameter yang digunakan adalah pengurangan massa singkong, 

kalor yang diterima singkong untuk menguapkan air dari singkong, 

efisiensi rotary dryer, dan efisiensi unit heat exchanger. Selain itu 

pada air heater digunakan 2 variasi jumlah sirip, yaitu 2 fin dan 4 fin. 
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1.2. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh putaran rotary dryer terhadap kalor yang 

dihasilkan oleh air heater? 

2. Bagaimana pengaruh putaran rotary dryer terhadap pengurangan 

massa singkong? 

3. Bagaimana pengaruh putaran rotary dryer terhadap kalor yang 

diterima singkong? 

4. Bagaimana pengaruh putaran rotary dryer terhadap efisiensi air 

heater? 

5. Bagaimana pengaruh putaran rotary dryer terhadap efisiensi rotary 

dryer? 

6. Bagaimana pengaruh putaran rotary dryer terhadap efisiensi unit 

heat exchanger? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh putaran rotary dryer terhadap kalor yang 

dihasilkan air heater. 

2. Mengetahui pengaruh putaran rotary dryer terhadap pengurangan 

massa singkong. 

3. Mengetahui pengaruh putaran rotary dryer terhadap kalor yang 

diterima singkong. 

4. Mengetahui pengaruh putaran rotary dryer terhadap efisiensi air 

heater. 
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5. Mengetahui pengaruh putaran rotary dryer terhadap efisiensi rotary 

dryer. 

6. Mengetahui pengaruh putaran rotary dryer terhadap efisiensi unit 

heat exchanger. 

1.4. Batasan Masalah 

1. Air heater yang digunakan mempuyai 2 rectangular fin tube dan 4 

rectangular fin tube. 

2. Debit udara masuk air heater konstan, dengan kecepatan udara 

12,8 m/s, dan diameter penampang 2 inchi. 

3. Variasi yang digunakan adalah kecepatan putar rotary dryer, yaitu 

26,25 rpm; 30 rpm; 42 rpm; dan 70 rpm. 

4. Beban pengeringan berupa singkong sebanyak 1 kg setiap 

pengujian. 

5. Pengujian dilakukan selama 30 menit. 

6. Dalam penelitian ini, putaran rotary dryer menjadi indikator utama 

terhadap hasil dari pengujian. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II berisi tinjauan pustaka dan  teori-teori dasar yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab III berisi tentang instalasi pengujian, alat dan bahan, 

tempat dilaksanakannya penelitian, diagram alir penelitian, 

dan prosedur penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV berisi tentang data dimensi alat, data hasil 

pengujian, analisa perhitungan dan pembahasan. 

BAB V  PENUTUP 

Bab V berisi kesimpulan, dan saran. 
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