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RANCANG BANGUN DAN PENGUJIAN ROTARY DRYER IDF 

( INDUCED DRAFT FAN ) VARIASI PUTARAN DENGAN  

MASSA 1 KG DAN 1,5 KG 
 

Abstrak 

Pengeringan merupakan proses dimana terjadinya pengurangan kadar air yang dapat 

memperpanjang masa simpan produk pangan sehingga dapat dikonsumsi lebih lama. Bahan 

yang digunakan dalam proses pengeringan adalah singkong. Proses pengeringan akan 

membutuhkan waktu yang lama apabila dilakukan dengan memanfaatkan sinar matahari 

sebagai sumber panas. Maka dari itu penelitian ini bertujuan menciptakan suatu alat mekanik 

yang dapat membantu mempercepat proses pengeringan. Salah satu alat mekanik yang 

digunakan dalam proses pengeringan adalah alat pengering tipe rotary dryer. Penelitian ini 

bertujuan untuk menciptakan prototipe rotary dryer yang sederhana sehingga dapat 

bermanfaat bagi para pengusaha dibidang industri makanan. 

Perancangan alat menggunakan variasi putaran silinder fin dengan massa 

pembebanan 1 kg dan 1.5 kg. Data yang dihasilkan setelah penelitian dilakukan pada massa 

pembebanan 1 kg didapatkan perubahan temperatur yaitu 630.23 °C, 683.03 °C, 667.57 °C, 

dan 547.60 °C. Kalor yang dihasilkan yaitu 1174.64 W, 1376.40 W, 1586.81 W dan 1656.64 

W. Perubahan massa singkong yaitu 0.23 Kg, 0.4 kg, 0.32 kg, dan 0.3 Kg. Efisiensi yang 

didapatkan yaitu 26.23 %, 33.47 %, 35.52 % dan 36.37 %. Sedangkan pada silinder dengan 

massa pembebanan 1.5 kg didapatkan perubahan temperatur 604.07 °C, 613.16 °C, 647.63 °C 

dan 635.43 °C. Kalor yang dihasilkan yaitu 1127.31 W, 1224.07 W, 1534.47 W dan 1940.39 

W. Perubahan massa singkong yaitu 0.28 Kg, 0.38 Kg, 0.5 Kg dan 0.4 Kg. Efisiensi yang 

didapatkan yaitu 26.36 %, 30.30 %, 38.58 % dan 43.66 %. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin cepat putaran silinder dengan 

kecepatan 26.25 rpm, 30 rpm, 42 rpm, dan 70 rpm untuk perubahan fluida panas dan 

perubahan massa singkong belum tentu semakin meningkat karena uap dalam silinder yang 

tidak dihisap keluar dengan blower mempengaruhi penyerapan panas pada produk yang 

dikeringkan, sedangkan fluida panas yang diterima singkong akan semakin besar sehingga 

efisiensi juga akan semakin besar.  

 

Kata kunci: Singkong, Rotary Dryer, Putaran 

 

Abstract 

 Drying is a process where the reduction in water content can extend the shelf life of 

food products so that they can be consumed longer. The material used in the drying process 

is cassava. The drying process will take a long time if it is done by using sunlight as a heat 

source. Therefore this study aims to create a mechanical device that can help speed up the 

drying process. One of the mechanical devices used in the drying process is a rotary dryer 

type dryer. This study aims to create a simple rotary dryer prototype so that it can be useful 

for entrepreneurs in the food industry. 

 The design of the tool uses a variation of fin cylinder rotation with a load mass of 1 

kg and 1.5 kg. The data generated after the research was carried out at 1 kg loading mass 

obtained temperature changes, namely 630.23 ° C, 683.03 ° C, 667.57 ° C, and 547.60 ° C. 

The resulting heat is 1174.64 W, 1376.40 W, 1586.81 W and 1656.64 W. Changes in cassava 

mass are 0.23 Kg, 0.4 kg, 0.32 kg, and 0.3 Kg. The efficiency obtained is 26.23%, 33.47%, 

35.52% and 36.37%. Where as in a cylinder with a load mass of 1.5 kg obtained changes in 

temperature of 604.07 ° C, 613.16 ° C, 647.63 ° C and 635.43 ° C. The resulting heat is 
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1127.31 W, 1224.07 W, 1534.47 W and 1940.39 W. Changes in cassava mass are 0.28 Kg, 

0.38 Kg, 0.5 Kg and 0.4 Kg. The efficiency obtained is 26.36%, 30.30%, 38.58% and 43.66%.  

 The results showed that the faster the cylinder rotation at a speed of 26.25 rpm, 30 

rpm, 42 rpm, and 70 rpm for changes in heat fluid and changes in cassava mass is not 

necessarily increasing because the steam in the cylinder that is not sucked out by the blower 

affects heat absorption in the product dried, while the hot fluid received by cassava will be 

greater so that efficiency will also be greater. 

 

Keywords: Cassava, Rotary Dryer, Rotation 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengeringan merupakan proses dimana terjadinya pengurangan kadar air yang 

dapat mencegah fermentasi atau pertumbuhan jamur dan memperlambat perubahan 

kimia pada makanan atau buah-buahan (Gunasekaran et al.,2012). Manfaat lain dari 

pengeringan adalah memperkecil volume dan berat dibandingkan kondisi awal 

sebelum pengeringan, sehingga akan menghemat ruang. 

Proses pengeringan yang banyak diterapkan adalah dengan menggunakan cara 

tradisional yaitu memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber panas. Dengan 

metode ini membutuhkan waktu yang lama untuk proses pengeringan. Metode 

tersebut juga memiliki kendala apabila terjadi musim penghujan sehingga proses 

produksinya tidak beroperasi. Pada UKM (Usaha Kecil Menengah) yang melakukan 

pengeringan produk jamu yang terdapat di Sukoharjo yang didirikan oleh ibu Suti 

dengan nama PJ.Suti Sehati memerlukan proses pengeringan selama 4 hari 

penjemuran pada sinar matahari. Proses pengeringan dari produk basah menjadi 

produk kering perbandinganya 1 : 6. Dari permasalahan proses pengeringan, maka 

saya akan merancang sebuah alat pengering rotary dryer sederhana yang dapat 

membantu permasalahan tersebut. 

Dinas Perindustrian Daerah Sukoharjo membuat sebuah alat berupa rotary 

dryer yang hanya menggunakan silinder rotor tanpa stator (cover). Alat ini 

dipanaskan secara langsung menggunakan kompor gas. Tetapi alat ini belum 

sempurna karena proses pemanasannya secara langsung pada rotor dan masih 

terkontaminasi oleh udara luar secara langsung sehingga proses pengeringan tidak 

maksimal. Dari permasalah itu saya akan merancang alat rotary dryer yang silinder 

pengeringan diberikan stator (cover) sebagai penghalang sehingga aliran fluida 

panas tidak terbuang sia-sia. 
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Penelitian ini akan menggunakan rotor dengan fin dan akan dipasang sebuah 

blower dengan tipe IDF (Induced Draft Fan) yang akan menghisap uap produk yang 

dikeringkan dalam silinder. Kemudian proses pengeringan akan menggunakan 

variasi putaran silinder pada saat proses pengeringan. Selain itu, alat ini diharapkan 

dapat membantu masyarakat atau industri rumahan apabila dalam proses 

pengeringan mengalami kendala pada saat musim penghujan dan udara yang 

digunakan dalam proses pengeringan tidak kotor. Sehingga dengan alat ini semoga 

dapat meningkatkan kualitas produk. 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh putaran rotary dryer terhadap perubahan temperature 

fluida panas (∆Th). 

2. Bagaimana pengaruh putaran rotary dryer terhadap kalor (Qconv) fluida panas 

yang diterima oleh singkong. 

3. Bagaimana pengaruh putaran rotary dryer terhadap perubahan massa singkong 

(∆ms). 

4. Bagaimana pengaruh putaran rotary dryer terhadap efisiensi thermal ( ηT ). 

1.3 Batasan Masalah 

1. Proses pengeringan hanya menggunakan alat bertipe rotary dryer dengan 

silinder yang diberi fin. 

2. Bahan yang digunakan dalam percobaan adalah singkong sebanyak 1 Kg dan 

1.5 Kg dengan proses pengeringan dilakukan dalam selang waktu 30 menit. 

3. Sumber panas untuk mesin ini menggunakan kompor gas dan tidak 

menggunakan sumber panas lainnya. 

4. Dalam perhitungan temperatur suhu yang digunakan adalah temperatur gas hasil 

pembakaran berupa CO2. 

5. Mesin rotary dryer akan digerakkan dengan motor listrik yang kecepatanya 

dipindahkan pada gear reduser dengan variasi kecepatanya 26.25 rpm, 30 rpm, 

42 rpm, dan 70 rpm. 

6. Pengujian menggunakan blower sentrifugal yang dirubah menjadi sistem IDF 

(Induction Draft Fan) sebagai pembuang uap dalam rotary dengan kecepatan 

buang sebesar 7.6 m/s, sehingga mass flow rate untuk massa 1 Kg yaitu 

0.000758 Kg/s pada putaran 26.25 rpm, 0.000714 Kg/s pada putaran 30 rpm, 

0.000724 Kg/s pada putaran 42 rpm, 0.000762 Kg/s pada putaran 70 rpm dan 



4 
 

dengan massa 1.5 Kg yaitu 0.000752 Kg/s pada putaran 26.25 rpm, 0.000749 

Kg/s pada putaran 30 rpm, 0.000712 Kg/s pada putaran 42 rpm, 0.000743 Kg/s 

pada putaran 70 rpm. 

7. Suhu awal yang digunakan dalam penelitian, untuk temperatur masuk 

pengeringan (Thi) sebesar >600°C dan temperatur keluar (Tho) sebesar >110 °C. 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh putaran rotary dryer terhadap perubahan temperatur 

fluida panas (∆Th). 

2. Mengetahui pengaruh putaran rotary dryer terhadap kalor (Qconv) fluida panas 

yang diterima oleh singkong. 

3. Mengetahui pengaruh putaran rotary dryer terhadap perubahan massa singkong 

(∆ms). 

4. Mengetahui pengaruh putaran rotary dryer terhadap efisiensi thermal ( ηT ). 

1.5 Tinjauan Pustaka 

Penelitian Pratama (2018) melakukan pengeringan singkong sebanyak 1 Kg 

dengan menggunakan alat pengering tipe rotary dryer Non IDF (Induced Draft 

Fan). Variasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah waktu antara 15 menit, 20 

menit, 25 menit dan 30 menit, dengan silinder rotor fin dan non fin. Alat dengan 

silinder rotor non fin memiliki efisiensi terbesar 33.17 % dan silinder rotor fin 

memiliki efisiensi terbesar 42.71 % dengan waktu 30 menit. 

Penelitian Nugroho (2018) melakukan pengeringan singkong sebanyak 1 Kg 

dengan menggunakan alat pengering tipe rotary dryer IDF (Induced Draft Fan). 

Variasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mass flow rate antara 0.00456 

Kg/s, 0.00532 Kg/s, 0.00607 Kg/s dan 0.00638 Kg/s dengan waktu 25 menit dan 

mass flow rate antara 0.00493 Kg/s, 0.00536 Kg/s, 0.00528 Kg/s dan 0.00762 Kg/s 

dengan waktu 30 menit. Dengan waktu 25 menit pada mass flow rate 0,00456 kg/s 

memiliki efisiensi terbesar 34.89 % dan dengan waktu 30 menit pada mass flow rate 

0,00493 kg/s memiliki efisiensi terbesar 39.62 %. 

Penelitian Wibowo (2018) melakukan pengeringan singkong menggunakan 

alat tipe heat exchanger cross flow rectangular fin tube variasi putaran rotary dryer. 

Variasi putaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 26.25 rpm, 30 rpm, 42 

rpm, dan 70 rpm, dengan silinder berlubang dan non fin. Alat dengan putaran 70 rpm 

memiliki efisiensi terbesar 4.85 % terhadap unit heat exchanger. 
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1.6 Dasar Teori 

1.6.1 Rotary Dryer 

Rotary dryer merupakan salah satu alat pengering yang berbentuk 

silinder atau drum yang berputar secara kontinyu yang dibawahnya diberi 

sumber panas biasanya berasal dari kompor gas. Pengeringan pada rotary 

dryer dilakukan pemutaran berkali-kali sehingga semua permukaan atas dan 

bawah terkena panas yang menimbulkan pengeringan merata pada produk 

yang dikeringakan dalam drum rotary dryer  tersebut.  

Sumber panas yang digunakan alat pengering rotary dryer saat ini 

menggunakan kompor gas, sehingga alat secara langsung terkena panas dari 

kompor. Sumber panas tidak maksimal akibat dari alat (gambar 1) tidak 

memiliki cover sehingga panas menyebar ke udara. 

 

      

    

 

 

 

 

 

Gambar 1. Sket alat pengering tipe Rotary Dryer bantuan dari Dinas  

Perindustrian Sukoharjo 

1.6.2 Induced Draft Fan (IDF) 

Induced Draft Fan (ID Fan) adalah kipas yang menghisap udara dari 

dalam silinder. Induced draft fan digunakan blower untuk menarik uap dari 

produk yang dipanaskan dalam silinder. Uap tersebut melewati silinder yang 

dilubangi dan berputar. Rotary dryer pada bagian stator (cover) terdapat juga 

lubang untuk saluran pembuangan dan dihisap dengan blower. Sehingga ketika 

lubang silinder dengan lubang cover bertemu maka uap dalam silinder yang 

Keterangan : 

1. Rotor 

2. Pully 

3. Belt 

4. Gear reducer 

5. Kompor gas 

6. Motor listrik 

7. Bearing 

8. Poros 

9. Inlet dan Outlet 
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dihisap blower adalah maksimal dan ketika lubang silinder tidak bertemu 

maka blower akan menghisap udara panas hasil pembakaran. Induced draft fan 

menangani gas panas dan dapat diatur kecepatanya sehingga digunakan untuk 

mengontrol jumlah gas yang ditanganinya. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung laju massa uap air yang 

dikeluarkan blower dapat digunakan rumus sebagai berikut : 

ṁc  = ρ. v. A0                       (1) 

dimana :  

ṁc  : Laju massa uap air (Kg/s) 

ρ : Massa jenis uap air (Kg/m³) 

v : Kecepatan hisap blower (m/s) 

A0 : Luas lubang hisap blower (m²) 

1.6.3 Fin 

Terdapat dua cara dalam meningkatkan laju perpindahan panas yaitu 

meningkatkan koefisien laju perpindahan panas dan meningkatkan luasan 

permukaan kontak fluida (Cengel 2003).  Meningkatkan luasan permukaan 

dapat diperbesar dengan menambahkan sirip atau fin. Beberapa bentuk atau 

jenis sirip dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 2. Macam-macam Internal Logitudinal Fin 

 

Rumus yang digunakan untuk menghitung luas silinder fin adalah 

sebagai berikut : 

A = ((2. π. r. L + 2. π. r2) − π. ro
2) + (π. r1

2 − π. r2
2)                   (2) 
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dimana :  

A : Luas silinder fin (m²) 

L : Panjang rotor pengeringan (m) 

r : Jari-jari rotor (m) 

ro : Jari-jari saluran keluar uap pada rotor (m) 

r1 : Jari-jari luar fin (m) 

r2 : Jari-jari dalam fin (m) 

1.6.4 Analisa Pengurangan Massa Singkong 

a. Pengurangan massa singkong 

∆ms  = m1 −  m2                  (3) 

dimana :  

∆ms : Massa singkong (Kg) 

m1 : Massa singkong sebelum pengeringan (Kg) 

m2 : Massa singkong sesudah pengeringan (Kg) 

b. Laju penguapan air 

ṁa =
∆ms

t
                    (4) 

dimana :  

 ṁa : Laju penguapan air (Kg/s) 

 ∆ms : Massa  singkong (Kg) 

  t : Waktu (s) 

1.6.5 Reynolds Number 

Reynolds numbers pada silinder berputar dirumuskan dengan 

(Koestoer,2002) : 

Rew = (
D2

 . ω

2 .v
)                     (5) 

dimana :  

Rew : Angka Reynold 

D : Diameter silinder (m) 

ω : Kecepatan putar silinder (rad/s) 

𝑣 : Viscositas kinematik (m2/s) 
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1.6.6 Nusselt  Number 

Nusselt number pada silinder berputar horizontal dapat dirumuskan 

dengan (Koestoer,2002) : 

Nuw = 0,5 Rew
0,5                      (6) 

1.6.7 Analisa Kalor Bahan Bakar 

a. Nilai kalor bahan bakar 

Qbb = ṁg. HHV                    (7) 

dimana :  

Qbb : Nilai kalor bahan bakar (W) 

ṁg : Laju bahan bakar LPG (Kg/s) 

HHV : High Heating Value LPG (J/Kg) 

b. Nilai kalor penguapan air 

Qv = ṁa. hfg                     (8) 

dimana :  

Qv : Kalor penguapan air (W) 

ṁa : Laju penguapan air (Kg/s) 

hfg : Enthalpy penguapan air (J/Kg) 

1.6.8 Perpindahan Panas Konveksi 

Qconv = h . A . (Thi −  Tho)                   (9) 

dimana :  

Qconv  : Perpindahan panas konveksi (W) 

h  : Koefisien perpindahan panas konveksi (W/m2.K) 

A  : Luas silinder fin (m2) 

Thi  : Temperatur heat masuk alat (K) 

Tho  : Temperatur heat keluar alat (K) 

1.6.9 Efisiensi Pembakaran 


T

=  
Qconv + Qv

Qbb
 x 100                      (10) 

dimana :  


T
  : Efisiensi thermal (%) 
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Qconv  : Perpindahan panas konveksi (W) 

Qv  : Kalor penguapan air (W) 

Qbb  : Nilai kalor bahan bakar (W) 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1  Alat Pengujian  

1. Alat pengering Rotary Dryer 

2. Blower tipe IDF (Induced Draft Fan) 

3. Anemometer 

4. Termoreader dan Termocauple 

5. Pully dan Belt 

6. Timbangan 

7. Stopwatch 

8. Kompor Gas 

2.2  Bahan Pengujian 

1. Singkong 

2. Gas LPG 

2.3  Rancangan Alat Rotary Dryer 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Rancangan alat rotary dryer sederhana 
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2.4  Instalasi Penelitian dan Skema Aliran Fluida 

    

 

 

 

  

 

Gambar 4. Skema instalasi penelitian 

Keterangan : 

1. Blower IDF (saluran keluar uap)  

2. Statorwall (terbuat dari kayu)  

3. Tabung LPG    

4. Gear Reduser    

5. Motor Listrik     

6. Kompor Gas     

7. Saluran masuk Air Heater (ditutup) 

8. Thermocouple (Thi) 

9. Thermoreader 

10. Thermocouple (Tho) 

11. Cover Rotary Dryer 

12. Drum Rotary Dryer  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Skema aliran fluida pada Rotary dryer  



11 
 

Keterangan : 

 = Aliran gas penguapan 

 = Aliran fluida panas 

1    = Statorwall menempel pada stator 

2    = Statorwall menempel pada rotor 

 

2.5  Diagram Alir Penelitian 

Gambar 6. Diagram Alir Penelitian 
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2.6  Prosedur Penelitian 

2.6.1 Pengujian Dengan Massa Pembebanan 1 Kg 

Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pengujian, 

serta memastikan alat ukur yang digunakan berfungsi dengan baik. 

1. Memasang alat-alat yang akan digunakan pada saat pengujian sesuai 

dengan skema pemasangan atau instalasi pengujian. 

2. Memasang pully diameter 8 inchi ( menghasilkan putaran silinder 26.25 

rpm ) 

3. Menimbang LPG sebelum penggunaan. 

4. Memasukan singkong ke dalam mesin pengering sebanyak 1 Kg, 

kemudian menyalakan kompor gas untuk memanaskan rotary dryer 

sampai diperoleh temperatur Tco sebesar 110 oC. 

5. Setelah suhu awal tercapai, menyalakan alat rotary dryer, blower, dan 

thermoreader selama 30 menit. 

6. Mencatat data temperatur pada thermoreader setiap 10 menit sekali. 

7. Setelah 30 menit, mematikan thermoreader, alat rotary dryer, blower 

dan kompor gas. 

8. Mengambil singkong yang telah dikeringkan, kemudian timbang massa 

singkong setelah dikeringkan dan massa tabung gas LPG setelah 

pengujian. 

9. Mendinginkan  alat rotary dryer  hingga suhu normal. 

10. Melakukan pengujian seperti langkah-langkah di atas dengan 

menggunakan putaran yang berbeda yaitu 30 rpm, 42 rpm dan 70 rpm 

dengan cara mengganti ukuran pully dengan diameter 7 inchi, 5 inchi 

dan 3 inchi. 

2.6.2 Pengujian Dengan Massa Pembebanan 1.5 Kg 

Pada pengujian dengan menggunakan massa pembebanan 1.5 Kg sama 

dengan pengujian menggunakan massa pembebanan 1 Kg. 
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3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengaruh Putaran Rotary Dryer Terhadap Perubahan Temperatur Fluida Panas 

(∆Th) 

 

Gambar 7. Grafik Pengaruh Putaran Rotary Dryer Terhadap Perubahan Temperatur 

Fluida Panas (∆Th) 

Perubahan temperatur dengan massa pembebanan 1 Kg terbesar pada putaran 

30 rpm yaitu sebesar 683.03 °C dan pada putaran 70 rpm, dengan perubahan 

temperatur sebesar 547.60 °C. Sedangkan perubahan temperatur dengan massa 

pembebanan 1.5 Kg terbesar pada putaran 42 rpm yaitu sebesar 647.63 °C dan pada 

putaran 70 rpm, dengan perubahan temperatur sebesar 635.43 °C. Berdasarkan data 

hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa dalam range putaran 26.25 rpm, 30 rpm, 

42 rpm dan 70 rpm maka perubahan temperatur yang terjadi belum tentu semakin 

besar, karena uap yang ada didalam silinder akan menghambat penyerapan panas 

pada produk sehingga mengakibatkan adanya panas yang terbuang. 
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3.2 Pengaruh Putaran Rotary Dryer Terhadap Kalor (Qconv) Fluida Panas yang 

Diterima Singkong 

 

Gambar 8. Grafik Pengaruh Putaran Rotary Dryer Terhadap Kalor (Qconv) Fluida 

Panas yang Diterima Singkong 

Kalor yang diterima dengan massa pembebanan 1 Kg terbesar pada putaran 70 

rpm yaitu sebesar 1656.64 W dan pada putaran 26.25 rpm, kalor yang diterima  

sebesar 1174.64 W. Sedangkan kalor yang diterima dengan massa pembebanan 1.5 

Kg terbesar pada putaran 70 rpm yaitu sebesar 1940.39 W dan pada putaran 26.25 

rpm, kalor yang diterima  sebesar 1127.31 W. Berdasarkan data hasil perhitungan 

dapat disimpulkan bahwa dalam range putaran 26.25 rpm, 30 rpm, 42 rpm dan 70 

rpm maka kalor yang diterima akan semakin besar. 
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3.3 Pengaruh Putaran Rotary Dryer Terhadap Perubahan Massa Singkong (∆ms) 

 

Gambar 9. Grafik Pengaruh Putaran Rotary Dryer Terhadap Perubahan Massa 

Singkong (∆ms) 

Perubahan massa singkong dengan massa pembebanan 1 Kg terbesar pada 

putaran 30 rpm yaitu sebesar 0.4 Kg dan pada putaran 70 rpm, perubahan massa 

singkong sebesar 0.3 Kg. Sedangkan perubahan massa singkong dengan massa 

pembebanan 1.5 Kg terbesar pada putaran 42 rpm yaitu sebesar 0.5 Kg dan pada 

putaran 70 rpm perubahan massa singkong sebesar 0.4 Kg. Berdasarkan data hasil 

perhitungan dapat disimpulkan bahwa dalam range putaran 26.25 rpm, 30 rpm, 42 

rpm dan 70 rpm maka pengurangan atau perubahan  massa singkong belum tentu 

semakin besar, karena uap yang ada didalam silinder akan menghambat penyerapan 

panas pada produk sehingga akan mempengaruhi proses pengurangan massa 

singkong. 
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3.4 Pengaruh Putaran Rotary Dryer Terhadap Efisiensi Thermal (ηT ) 

 

Gambar 10. Grafik Pengaruh Putaran Rotary Dryer Terhadap Efisiensi Thermal (ηT) 

Efisiensi thermal alat rotary dryer dengan massa pembebanan 1 Kg terbesar 

pada putaran 70 rpm yaitu sebesar 36.37 % dan pada putaran 26.25 rpm efisiensi 

thermal sebesar 26.23 %. Sedangkan efisiensi thermal alat rotary dryer dengan 

massa pembebanan 1.5 Kg terbesar pada putaran 70 rpm yaitu sebesar 43.66 % dan 

pada putaran 26.25 rpm efisiensi thermal sebesar 26.36 %. Berdasarkan data hasil 

perhitungan dapat disimpulkan bahwa dalam range putaran 26.25 rpm, 30 rpm, 42 

rpm dan 70 rpm maka efisiensi thermal dari alat rotary dryer akan semakin 

meningkat. 

 

4.  PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai perancangan alat prototipe 

rotary dryer ,dapat disimpulkan bahwa : 

1. Dari data hasil perhitungan, singkong dengan massa pembebanan 1 Kg yaitu 

630.23 °C, 683.03 °C, 667.57 °C, dan 547.60 °C, sedangkan dengan massa 

pembebanan 1.5 Kg yaitu  604.07 °C, 613.16 °C, 647.63 °C dan 635.43 °C. 

Jadi, dalam range putaran 26.25 rpm, 30 rpm, 42 rpm dan 70 rpm maka 

perubahan temperatur yang terjadi belum tentu semakin besar, karena uap yang 
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ada di dalam silinder akan menghambat penyerapan panas pada produk 

sehingga mengakibatkan adanya panas yang terbuang. 

2. Dari data hasil perhitungan, singkong dengan massa pembebanan 1 Kg yaitu 

1174.64 W, 1376.40 W, 1586.81 W dan 1656.64 W, sedangkan dengan massa 

pembebanan 1.5 Kg yaitu 1127.31 W, 1224.07 W, 1534.47 W dan 1940.39 W. 

Jadi, dalam range putaran 26.25 rpm, 30 rpm, 42 rpm dan 70 rpm maka kalor 

yang diterima akan semakin besar. 

3. Dari data hasil perhitungan, singkong dengan massa pembebanan 1 Kg yaitu 

0.23 Kg, 0.4 Kg, 0.32 Kg dan 0.3 Kg, sedangkan dengan massa pembebanan 1.5 

Kg yaitu 0.28 Kg, 0.38 Kg, 0.5 Kg dan 0.4 Kg. Jadi, dalam range putaran 26.25 

rpm, 30 rpm, 42 rpm dan 70 rpm maka pengurangan atau perubahan  massa 

singkong belum tentu semakin besar, karena uap yang ada di dalam silinder 

akan menghambat penyerapan panas pada produk sehingga akan mempengaruhi 

proses pengurangan massa singkong. 

4. Dari data hasil perhitungan, singkong dengan massa pembebanan 1 Kg yaitu 

26.23 %, 33.47 %, 35.52 % dan 36.37 %, sedangkan dengan massa pembebanan 

1.5 Kg yaitu  26.36 %, 30.30 %, 38.58 % dan 43.66 %. Jadi, dalam range 

putaran 26.25 rpm, 30 rpm, 42 rpm dan 70 rpm maka efisiensi thermal dari alat 

rotary dryer akan semakin meningkat. 

4.2 Saran 

Dari penelitian yang dilakukan, penulis menyadari masih banyak kekurangan. 

Maka dari itu penulis memberi saran sebagai berikut : 

1. Dalam proses pengujian, harus lebih teliti dalam membaca suhu yang ada pada 

alat ukur termoreader. 

2. Selama proses pengujian, peneliti mengalami kesusahan dalam mengatur suhu 

yang akan digunakan untuk memanaskan alat rotary dryer. Untuk pengujian 

selanjutnya mungkin bisa menggunakan variasi suhu dalam proses pemanasan. 

3. Singkong tidak cocok digunakan dalam proses pengeringan dengan rotary 

dryer. 

4. Dalam melakukan penelitian, suatu kelompok harus kompak dan saling 

membantu dalam melakukan proses pengujian. 

5. Melakukan pengujian lebih lanjut pada range putaran diatas 70 rpm 
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