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STUDI EKSPERIMEN FLASH DRYER  PENGARUH VARIASI 

KETINGGIAN CYCLONE SEPARATOR DAN DEBIT UDARA 

TERHADAP HASIL PENGERINGAN TEPUNG TAPIOKA DENGAN 

MASSA 2 KG 

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh debit udara terhadap kualitas 

proses pengeringan(massa akhir, temperatur, density dan kadar air), Mengetahui 

pengaruh debit udara terhadap effisiensi hasil pengeringan, Mengetahui pengaruh 

waktu tinggal terhadap massa akhir hasil pengeringan dan Mengetahui pengaruh 

waktu tinggal terhadap kadar air hasil pengeringan.Proses pengeringan Flash 

Dryer adalah gas panas dari kompor gas untuk memanaskan air heater yang dialiri 

udara yang dihasilkan oleh blower yang dihembuskan lewat saluran pipa untuk 

mengeringkan dan memindahkan (transportasi) tepung basah yang telah 

dimasukan kedalam flash dryer melalui screw conveyor untuk selanjutnya melalui 

hammer mill terus dialirkan melalui pipa dengan ketinggian tertentu,selanjutya 

tepung yang telah kering dipisahkan pada cyclone separator dengan tujuan 

memisahkan tepung kering dengan udara. Kemudian tepung jatuh kebawah 

menuju bak penampungan.Hasil yang didapat dalam pengujian ini adalah terhadap 

kualitas pengeringan didapatkan data massa akhir terkecil sebesar 1,75 kg pada 

ketinggian cyclone 3,5 m dan debit udara 0,043 m3/s, beda temperatur terbesar 

adalah 850C pada ketinggian cyclone 3,5 m dan debit udara 0,043m3/s dan kadar 

air terkecil adalah 14,3% pada ketinggian cyclone 3,5 m dan debit udara 0,043 m3/

s. Nilai effisiensi pengeringan tertinggi adalah 43,6 % pada debit aliran 0,149 m3/

s dengan ketinggian cyclone 2,5 meter.Untuk waktu tinggal terlama sebesar 7,49 

detik didapatkan massa akhir terkecil 1,75 kg dan kadar air terendah sebesar 14,3 

%. 

Kata kunci: Tepung Tapioka, Flash Dryer, pengeringan, debit udara, cyclone 

separator 

Abstract
The purpose of this research was to determine the effect of air discharge on the 
quality of the drying process (final mass, temperature, density and moisture 
content), to determine the effect of air discharge on the drying efficiency, to 
determine the effect of residence time on the final mass results of drying and to 
know the effect of residence time on moisture content drying results..The drying 
process of Flash Dryer is a hot gas from a gas stove to heat the water heater which 
is fed by air produced by a blower which is exhaled through a pipeline to dry and 
move (transport) wet flour which has been inserted into the flash dryer through a 
screw conveyor and then through the hammer mill flow through a pipe with a 
certain height, then the dried flour is separated from the cyclone separator with the 
aim of separating dry flour with air. Then the flour falls down towards the 
reservoir.The results obtained in this test are the drying quality obtained by the 
smallest final mass data of 1.75 kg at 3.5 m cyclone height and air discharge 0.043
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m3 / s, the biggest temperature difference is 850C at 3.5 m cyclone height and air 
discharge 0.043m3 / s and the smallest water content is 14.3% at 3.5 m cyclone 
height and 0.043 m3 / s air flow. The highest drying efficiency value is 43,6% at 
flow discharge 0.149 m3 / s with a height of 2.5 meters. For the longest residence 
time of 7.49 seconds the smallest final mass is 1.75 kg and the lowest water 
content is 14.3%. 

Keywords: Tapioca Flour, Flash Dryer, drying, air discharge, cyclone separator

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut data dan sisem informasi pertanian Kementrian Pertanian 

tahun 2016, perkembangan produktifitas umbi kayu atau singkong di 

Indonesia cenderung mengalami peningkatan, laju pertumbuhan rata-rata 

meningkat sebesar 2,64 % per tahun yaitu produktifitas 97,51 ku/ha 

ditahun 1980 menjadi 239,13 ku/ha ditahun 2016. Perkembangan 

produktifitas selama lima tahun terakhir cenderung meningkat lebih besar 

yaitu 2,85 %. 

Pada sektor Industri di Indonesia singkong banyak diolah menjadi 

Tepung tapioka untuk bahan pembuatan makanan. Pada industri tepung 

tapioka, teknologi yang digunakan dapat dikelompokan menjadi tiga yaitu: 

pertama secara tradisional merupakan pengolahan tapioka yang masih 

mengandalkan sinar matahari dan sangat tergantung pada musim. Kedua; 

semi modern yaitu industri pengolahan tapioka yang mengunakan mesin 

pengering (oven) dalam proses pengeringan dan yang ketiga; full otomate 

yaitu industri pengolahan tapioka yang menggunakan mesin dari proses 

awal sampai produk jadi. industri tapioka yang menggunakan peralatan 

full otomate ini memiliki effisiensi tinggi, karena proses produksi 

memerlukan tenaga kerja yang sedikit,waktu lebih pendek dan 

menghasilkan tapioka yang berkualitas. 

Namun, pada saat ini untuk industri menengah ke bawah masih 

menggunakan pengolahan secara tradisional. Dikarenakan keterbatasan 

biaya untuk membeli peralatan mesin yang menggunakan mesin 

pengeringan dengan oven dan full otomate. Proses awal pembuatan tepung 
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tapioka secara tradisional sendiri yaitu pertama memarut singkong 

saampai halus kemudian mencampur dengan air setelah itu diperas dengan 

kain bersih kemudian air hasil perasan itu disimpan sampai mengendap, 

habis itu air yang ada diatas endapan tersebut dibuang terus yang diambil 

endapan itu atau juga disebut sari pati kemudian endapan tersebut 

dikeringkan dibawah sinar matahari. 

Pengeringan yang memanfaatkan sinar matahari atau di jemur 

membutuhkan waktu yang cukup lama dan sangat tergantung dengan 

keadaan cuaca yang ada disekitar. Sedangkan akibat dari hal tersebut 

mengakibatkan pengurangan kadar air produk yang tidak sama dan 

kapasitas pengeringan tepung tapioka yang dihasilkan terbatas karena 

membutuhkan tempat yang luas dalam proses pengeringan tersebut. Dari 

permasalahan yang dihadapi tersebut maka perlu adanya suatu alat 

pengering mekanik yang dapat membantu proses pengeringan lebih cepat. 

Peralatan pengering yang tersebut adalah pengering dengan type Flash 

Dryer yang sederhana dan tidak membutuhkan dana pembuatan yang 

sangat besar. Flash Dryer merupakan mesin pengering yang 

memanfaatkan udara panas berkecepatan tinggi dalam proses pengeringan. 

Bahan yang dapat dikeringkan menggunakan flash dryer adalah bahan 

yang memiliki partikel kecil, seperti tepung-tepungan. Dengan kecepatan 

udara yang cukup tinggi, ditambah panas yang dihasilkan pleh heater, 

maka proses pengeringan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. 

Penelitian ini akan mengunakan alat Flash Dryer  yang 

mengunakan variasi beda ketinggian Cyclone Separator dan debit aliran 

udara pada proses pengeringan, sehingga dapat mengetahuin beda 

ketinggian Cyclone Separator dan debit aliran udara yang lebih baik dalam 

mempengaruhi penguapan air dalan produk tepung tapioka yang 

dikeringkan.  Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan alat Flash Dryer 

yang sumber panasnya dari kompor gas untuk memanaskan air heater. 

Selain itu alat ini diharapkan dapat membantu masyarakat atau Home 
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Industri dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pengeringan 

produk. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

a. Mengetahui pengaruh debit aliran udara terhadap kualitas proses

pengeringan (massa tepung keluar, temperatur, density dan kadar air).

b. Mengetahui pengaruh debit udara terhadap effisiensi pengeringan.

c. Mengetahui pengaruh waktu tinggal terhadap massa akhir hasil

pengeringan.

d. Mengetahui pengaruh waktu tinggal terhadap kadar air hasil

pengeringan.

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini mengunakan Metode Eksperimen, maka dalam 

melakukan eksperimen terdapat batasan masalah yaitu: 

a. Bahan yang digunakan adalah tepung tapioka sebanyak 2 kg dengan

dicampur air sebanyak 1,3 liter.

b. Alira udara panas diangap stabil dengan suhu 120 0C.

c. Pengeraknya menggunakan motor lisrik dengan 0,5 HP.

d. Putaran hammer mill dan screw conveyor mengunakan perpandingan

puli 1 : 2.

e. Parameter hasil pengeringan menggunakan kadar air.

f. Ukuran butiran dan Kelembapan udara tepung diabaikan.

g. Proses perpindahan kalor dan massa pada cyclone tidak diperhitungkan.

1.4 Tinjauan Pustaka 

(Adegbite dkk, 2019) melakukan penelitan tentang sistem flash 

dryer untuk produksi High Quality Cassava Flour. Penelitian ini berfokus 

pada analisis pneumatic dryer/flash dryer untuk pemprosesan singkong 

dan memahami kinerja model-model pneumatic dryer untuk 

meningkatkan kinerja pengeringan. Model pengeringan dinilai 

berdasarkan efisiensi energi, konsumsi panas spesifik dan efisiensi 

thermal. Dari hasil pengujian didapat nilai effisiensi energi tertinggi untuk 
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sistem siklon tunggal, model pengering 2 (+1C) yang meningkat dari 

63,27% menjadi 78,55%. Untuk konsumsi panas spesifiknya berkurang 

dari 3,79 menjadi 3,06 MJ/kg setelah dimodifikasi. Modifikasi juga 

mengurangi konsumsi bahan bakan semua model pengeringan masing-

masing sebesar 22%, 14%, 14% dan 16%. Dengan demikian, bahwa sistem 

siklon tunggal memiliki kinerja pengeringan yang lebih baik dari semua 

model pengeringan yan dievaluasi. 

(Rudiyantoro, 2016) Melakukan penelitian pengeringan tepung 

tapioka dengan menggunakan tipe alat Flash Dryer. Percobaan ini diatur 

dengan variasi debit udara masuk pada blower sebesar 0,094, 0,085 dan 

0,075 m3/s, sedangkan temperatur udara pada air heater dikondisikan 

sebesar 95, 105 dan 115 0C. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

densitas tepung terendah yaitu 0,517 kg/l pada debit udara 0,075 m3/s 

dengan temperatur udara 115 0C. Untuk densitas tepung tertinggi yaitu 

0,555 kg/l pada debit udara 0,095 m3/s dengan temperatur 95 0C. 

(Primawarti, 2012)  Melakukan penelitian dan pengujian 

menggunakan tipe alat Pneumatic dryer/flash dryer untuk mengeringkan 

singkong parut. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses 

pengeringan singkong parut dengan menggunakan pneumatic (flash 

dryer). Bahan yang dikeringkan adalah singkong parut yang berkadar air 

60%. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah nilai thermal velocity 

untuk singkong parut basah adalah 7,25 – 7,40 m/s, dengan laju 

pengeringan berkisar antara 0,008 – 0,033 %/detik. Efisiensi sistem 

pemanasan pada alat pengering ini sudah cukup baik, dengan rata-rata > 

69%. Hasil analitis statistik menunjukan bahwa suhu memberikan 

pengaruh yang cukup signifikan terhadap penurunan kadar air singkong 

parut. 

1.5 Dasar Teori 

1.5.1 Flash Dryer

Flash Dryer  adalah sebuah instalasi alat pengering yang 

digunaan untuk mengeringkan tepung yang mempunyai moisture 
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content tertentu. Tujuan pengunaan alat ini adalah mengeringkan 

produk dan mengurangi moisture content produk yang semula tinggi 

menjadi rendah. Mesin ini mengeringkan tepung dengan 

mengalirkan udara panas secara berkelanjutan. Proses pengeringan 

yang terjadi di flash dryer berlangsung secara cepat. Waktu yang 

dibutuhkan oleh material yang dikeringkan dari mulai masuk bejana 

pengering sampai keluar menjadi hasil produk pengeringan sangan 

cepat, oleh karena itu flash dryer juga dinamakan  dengan mesin 

pengering cepat. Mesin pengering tipe flash dryer  telah banyak 

diaplikasikan untuk industri kimia, pabrik makanan, hasil pertanian, 

industri keramik, pabrik semen, pabrik kertas, industri farmasi dan 

pabrik tepung. 

Pada gambar 2.1 menunjukan sistem sederhana pada Flash 

Dryer menurut (Borde & Levy, 2006) dimana partikel zat padat 

dikeringkan dalam sistem dengan aliran udara panas. Sistem flash 

dryer sederhana meliputi komponen dasar sebagai berikut: air inlet, 

heater, feeder, wet material inlet, cyclone separator, drying duct and 

exhaust fan. Cara kerjanya yaitu partikel-partikel basah dimasukan 

melalui wet material inlet kemudian dialirkan kedalam tabung 

dengan menggunakan feeder, dimana didalam tabung material basah 

di aliri oleh udara panas yang berasal dari air inlet yang dipanaskan 

oleh heater. Didalam tabung terjadi kontak antara material basah 

dengan aliran udara panas sehinga material basah berubah menjadi 

kering dan menghilangkan kelembaban pada material basah. Di 

akhir proses material masuk kedalam cyclone separator yang 

bertujuan untuk memisahkan material kering dengan udara. Dimana 

material kering akan jatuh ke tempat kepenampungan dan udara 

akan menuju keluar kelingkungan. 
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Gambar 1  flash dryer sederhana 

1.5.2 Cara Kerja Flash Dryer Hasil dari Civitas UMS

Gambar 2  Desain Alat Flash Dryer 

Prinsip kerja dari alat Flash dryer ini mula-mula gas panas dari 

kompor untuk memanaskan air heater dan aliran udara pada blower 

dihembuskan masuk kedalam bejana untuk mengeringkan dan 

memindahkan (transportasi) tepung basah yang telah dimasukan 

kedalam flash dryer melalui screw conveyor. tepung yang masih 

basah ini selanjutnya melewati hammer mill terus dialirkan melalui 
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pipa dengan ketinggian tertentu. Selanjutnya, tepung yang telah 

kering dipisahkan di instalasi pemisah berupa Cyclone separator , 

dengan tujuan untuk memisahkan antara tepung yang sudah kering 

dengan udara. Karena pengaruh gaya gravitasi dan tangensial, 

partikel-partikel tepung tersebut jatuh kebawah dan masuk kedalam 

bak penampungan. Beberapa partikel yang sangat kecil terbawa oleh 

udara dan ada yang menyangkut di dalam alatnya. 

1.5.3 Kesetimbangan Kalor

Kalor adalah perpindahan energi dari benda dengan 

suhu tinggi ke suhu rendah ketika terjadi pencampuran. 

Kesetimbangan jumlah panas yang dimasukan pada suatu 

sistem harus sama dengan jumlah panas yang meninggalkan 

sistem, prinsip kesetimbangan energi tersebut sesuai  dengan 

hukum kekekalan energi yang dinyatakan pertama kali oleh 

Joseph Black atau lebih dikenal dengan Azas Black. 

Qh = Qc ..................................................... (4) 

Penyelesaian masalah kesetimbangan kalor akan lebih 

mudah diilustrasikan dalam bentuk diagram aliran proses, 

seperti gambar 2.3 

 

Gambar 3 Diagram aliran fluida dingin dan fluida panas 

Dimana Qh adalah Energi yang masuk dari udara 

panas, Qc adalah energi yang diterima oleh tepung. 

Tho

Thi

Tci Tco
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Sedangkan masing-masing energi dapat diperoleh dari 

persamaan-persamaan dibawah ini: 

Qh = ṁh x Cph x ΔTh ................................. (5) 

 (Cengel, 2003) 

ṁh adalah laju massa udara panas (kg/s), Cph adalah 

kalor jenis udara (J/kg. 0C) dan ΔTh adalah perubahan 

temperatur udara panas yaitu (Thi – Tho). Dimana laju massa 

udara panas (ṁh) dicari massa jenis udara(ρh) dikali dengan 

debit alira udara (Ṽh ).  

ṁh : ρh x Ṽh ............................................... (6) 

      (Cengel, 2003) 

sedangkan untung mengitung energi yang diterima 

tepung (Qc) diperoleh dari hasil penjumlahan kalor penguapan 

air (Qair) dan kalor pengeringan tepung (Qp).  

Qc = Qair + Qp ............................................ (7) 

      (Cengel, 2003) 

Masing- masing kalor dapat dihitung dengan 

persamaan berikut: 

Qair = ṁair x hfg ........................................... (8) 

 (Cengel, 2003) 

ṁair adalah laju massa air yang hilang (kg/s) dan hfg 

adalah entalpy adri air (kJ/kg). Dimana ṁp dicari dari massa 

air yang hilang (mairhilang) dibagi dengan waktu tinggal (tp). 

ṁair : 
mairhilang

tp
 ............................................. (9) 
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dimana massa air yang hilang (mairhilang) dicari dari 

selisih massa air awal (mairawal) dengan massa air akhir 

(mairakhir) 

mairhilang : mair awal – mair akhir ......................... (10) 

dimana massa air akhir (mairakhit) dapat dihitung dari 

density tepung akhir (ρ akhir) dibagi dengan density tepung 

awal (ρawal) dikali kan dengan massa air awal (mairawal) 

mair : 
ρ akhir

ρ awal

 x massa air ............................ (11) 

untuk mengitung kalor pengeringan tepung (Qp) adalah 

sebagai berikut: 

Qp : ṁp x Cpp x ΔTp .................................. (12) 

  (Cengel, 2003) 

ṁp adalah laju massa udara panas (kg/s), Cpp adalah 

kalor jenis tepung (kJ/kg. 0C) dan ΔTp adalah perubahan 

temperatur pada fluida dingin yaitu (Tci – Tco). Dimana ṁp 

dicari dari massa awal tepung (mawaltepung) dibagi dengan 

waktu tinggal (tp). 

ṁp : 
mawaltepung

tp
 .......................................... (13) 

Effisiensi Pengeringan (η) 

ηQ = 
Qc

Qh
 x 100% 

Dimana: 

ηQ : Effisiensi penukaran kalor (%) 

Qc : Kalor yang diterima (kJ/kg) 

Qh : Kalor yang dilepas (kJ/kg) 



11 

2. METODE

2.1 Diagram Alir

Gambar 4 Diagram Alir 
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Instalasi pengujian dapat dilihat pada sekema alat uji pada gambar 

berikut : 

Gambar 5  Skema alat pengujian 

Keterangan: 

a. Inlet tepung

b. Screw Conveyor

c. Hammer mill

d. Motor/dinamo

e. Pully

f. Cyclone Separator

g. Thermoraider

h. ProbeThermocouple (T1)

i. Probe Thermocouple (T2)

j. Kompor gas

k. Air Heater

l. Blower Sentrifugal

m. Outlet tepung

2.2 Alat Pengujian 

a. Air Heater

b. Screw Conveyor

c. Hammer Mill

d. Cyclone Separator

e. Blower Sentrifugal

f. Motor Dynamo

g. Pully

h. V-belt
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2.3 Alat Ukur 

a. Thermoraider

b. Thermocouple

c. Tachometer

d. Anemometer

e. Stopwatch

f. Timbangan/Neraca

g. Gelas ukur

2.4 Bahan 

a. Tepung Tapioka

b. Air digunakan untuk mencampur adonan tepung kering menjadi basah

c. Gas LPG digunakan sebagai bahan bakar

d. Udara

2.5 Skema Aliran Fluida pada Flash Dryer 

Gambar 6 Skema aliran fluida pada alat Flash Dryer 

Keterangan: 

= Aliran Fluida Panas dari aliran udara pada blower 

  yang dipanaskan oleh kompor pada air heater. 

         = Aliran Fluida tepung basah 

         = Aliran Fluida dingin dari Tepung Basah 
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        = Udara Panas dari Kompor 

2.6 Tahap Pengambilan Data 

Berikut adalah Prosedur pengambilan data dengan alat pengering 

Flash Dryer : 

a. Pastikan alat telah terinstalasi seperti pada skema alat pengujian.

b. Pasang alat ukur yang digunakan untuk pengambilan data seperti pada

instalasi pemasangan alat ukur pengujian.

c. Setelah alat dan alat ukur terinstalasi dengan benar, nyalakan kompor gas

untuk memanaskan air heater .

d. Menunggu air heater panas sampai mendekati temperatur yang

ditentukan.

f. Menyiapkan bahan yang akan dikeringkan yaitu mencampur tepung

tapioka dan air sesuai takaran yang sudah ditentukan.

g. Setelah tepung tapioka dan air tercampur dengan benar timbang massa

tepung masah menggunakan timbangan dan hitung volume tepung basah

tersebut dengan gelas ukur, kemudian catat data yang sudah didapat.

h Menyalakan Blower sebagai penyuplai udara panas untuk air heater agar

dapat mengalir yang sebelumya telah diatur inlet blower untuk

mendapatkan debit udara yang diinginkan.

i. Mengidupkan motor untuk mengerakan hammer mill dan screw

conveyor.

j. Setelah temperatur sudah menunjukan angka yang dinginkan maka

bahan tepung basah dimasukan ke inlet screw conveyor.

k. Menyalakan stopwatch setelah tepung masuk kedalam inlet screw

conveyor.

l. Mencatat waktu tinggal tepung saat pertama masuk pada inlet dan tepung

saat keluar pertama pada outlet. Kemudian catat lama waktu tepung

masuk dan lama waktu tepung keluar dari Cyclone separator.

m. Mencatat temperatur pada T1 dan T2 pada thermoraider.
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n. Setelah tepung keluar semua kemudian menimbang tepung keluar dari

hasil pengeringan menggunakan timbangan dan hitung volume tepung

kering menggunakan gelas ukur dan catat hasil datanya.

o. Mengulang kembali pengujian dengan langkah-langkan diatas untuk

variasi ketinggian cyclone dan debit aliran yang berbeda.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1  Pengaruh Debit Aliran Udara (m3/s) Terhadap Teperatur Akhir (T2) 

Gambar 7 Pengaruh debit aliran udara (m3/s) terhadap temperatur akhir 

(T2) 

Pada gambar 7 dapat diamati bahwa untuk ketiga variasi debit 

aliran udara memiliki kenaikan trandline, trendline dari gambar diatas 

terlihat naik seiring dengan banyaknya debit aliran udara yang diberikan 

dan ketinggian pada Cyclone. Pada hasil pengujian diatas nilai temperatur 

akhir terbesar adalah 390C pada debit aliran 0,149 m3/s dengan ketinggian 

2,5 meter. Sedangkan nilai temperatur akhir terendah adalah 350C pada 

debit aliran 0,043 m3/s dengan ketinggian 3,5 meter. Berdasarkan hasil 

data pengujian yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa semakin besar 

debit aliran yang digunakan maka semakin besar juga temperatur akhir 

(T2) yang didapatkan. 
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3.2  Pengaruh Debit Aliran Udara (Ṽ) Terhadap Perubahan  Temperatur 

(ΔT) 

Gambar 8 pengaruh debit aliran udara (Ṽ) terhadap perubahan temperatur 

(ΔT) 

Pada gambar 8 dapat diamati bahwa untuk ketiga variasi debit 

aliran udara memiliki penurunan trendline, trendline dari gambar diatas 

terlihat turun seiring dengan besarnya debit aliran udara yang diberikan 

dan ketinggian pada Cyclone. Pada hasil pengujian diatas nilai perubahan 

temperatur tertinggi adalah 850C pada debit aliran udara 0,043 m3/s dengan 

ketinggian 3,5 meter. Sedangkan nilai perubahan temperatur terendah 

adalah 810C pada debit aliran 0,149 m3/s dengan ketinggian 2,5 meter. 

Berdasarkan data pengujian yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa 

semakin besar debit aliran udara maka semakin rendah perubahan suhu 

yang didapatkan.  
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3.3  Pengaruh Debit Aliran Udara (Ṽ) terhadap Waktu Tinggal (tp) 

Gambar 9 pengaruh debit aliran udara (Ṽ) terhadap Waktu Tinggal (tp) 

Pada gambar 9 dapat diamati bahwa untuk ketiga variasi debit 

aliran udara memiliki penurunan trendline, trendline dari gambar diatas 

terlihat turun seiring dengan besarnya debit aliran udara dan ketinggian 

pada Cyclone. Pada hasil pengujian diatas nilai waktu tinggal terbesar 

adalah 7,48 detik pada debit aliran udara 0,043 m3/s dengan ketinggian 3,5 

meter. Sedangkan nilai waktu tinggal terkecil adalah 5,34 detik pada debit 

aliran 0,149 m3/s dengan ketinggian 2,5 meter. Berdasarkan data pengujian 

yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa semakin besar debit aliran 

udara dan rendah ketinggian cyclone maka waktu tinggal akan semakin 

kecil.. 

3.4  Pengaruh Debit Aliran Udara (Ṽ) terhadap Massa Akhir (m) 
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Gambar 10 pengaruh debit aliran udara (Ṽ) terhadap Massa Akhir (m) 

Pada gambar 10 dapat diamati bahwa untuk ketiga variasi debit 

aliran udara memiliki kenaikan tendline, trendline dari gambar terlihat 

naik seiring dengan besarnya debit aliran udara dan variasi ketinggian 

cyclone. Pada hasil pengujian diatas nilai massa akhir terbesar adalah 2,35 

kg pada debit aliran 0,149 m3/s dengan ketinggian 2,5 meter. Sedangkan 

nilai massa akhir terkecil adalah 1,75 kg pada debit aliran 0,043 m3/s 

dengan ketinggian 3,5 meter. Berdasarkan data pengujian yang didapatkan 

dapat disimpulkan bahwa semakin kecil debit aliran udara dan tinggi 

ketinggian cyclone maka massa akhir yang keluar akan semakin sedikit.  

3.5 Pengaruh Debit Aliran Udara (Ṽ) terhadap Kadar Air akhir 

(KAakhir) 

Gambar 11 Pengaruh debit aliran udara (Ṽ) terhadap Kadar Air akhir 

(KAakhir) 

Pada gambar 11 dapat diamati bahwa untuk ketiga variasi dabit 

aliran udara mengalami kenaikan trendline, trendline dari gambar terlihat 

naik seiring dengan besarnya debit aliran udara dan variasi ketinggian 

cyclone. Pada hasil pengujian didapatkan nilai Kadar Air terendah adalah 

14,3 % pada debit aliran 0,043 m3/s dengan ketinggian 3,5 meter. 

Sedangkan nilai Kadar Air terbesar adalah 16,5 % pada debit aliran udara 

0,149 m3/s dengan ketinggian 2,5 meter. Berdasarkan data pengujian dapat 

disimpulkan semakin kecil debit aliran udara dan tinggi ketinggian pada 

cyclone maka kadar air yang didapatkan lebih rendah. 
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3.6 Pengaruh Debit Aliran Udara (Ṽ) terhadap Effisiensi Pengeringan (ηp) 

Gambar 12 Pengaruh debit aliran udara (Ṽ) terhadap Effisiensi pengeringan 

(ηp) 

Pada gambar 12 dapat diamati untuk ketiga variasi debit aliran 

udara mengalami penurunan trendline, trendline dari gambar terlihat naik 

seiring dengan besarnya debit aliran udara dan variasi ketinggian cyclone. 

Pada hasil pengujian didapatkan nilai effisiensi pengeringan tertinggi 

adalah 43,6 % pada debit aliran 0,149 m3/s dengan ketinggian cyclone 2,5 

meter. Sedangkan nilai effisiensi terendah adalah 36,3 % pada debit aliran 

udara 0,043 m3/s dengan ketinggian 3,5 meter. Berdasarkan data pengujian 

dapat disimpulkan semakin besar debit aliran udara dan rendah ketinggian 

pada cyclone maka effisiensi pengeringan akan mengalami kenaikan. 

3.7 Pengaruh Waktu Tinggal (tp) Terhadap Massa Akhir (makhir) 
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Gambar 13 Pengaruh Waktu tinggal (tp) terhadap Massa Akhir (makhir) 

Pada gambar 13 dapat diamati untuk pengaruh waktu tinggal dengan 

massa akhir mengalami penurunan trendline, trendline dari gambar terlihat 

turun seiring dengan besarnya waktu tinggal dan ketinggian pada cyclone. 

Pada hasil pengujian didapatkan massa akhir tepung terbesar 2,35 kg 

dengan waktu tinggal 5,34 s pada ketinggian cyclone 2,5 meter. Sedangkan 

massa akhir tepung terkecil 1,75 kg dengan waktu tinggal 7,48 s pada 

ketinggian cyclone 3,5 meter. Dari data pengujian dapat disimpulkan 

bahwa semakin singkat waktu tinggal dan rendah ketinggian pada cyclone 

maka massa akhir tepung yang dihasilkan semakin besar. 

3.8 Pengaruh Waktu Tinggal (tp) Terhadap Kadar Air Akhir (KAakhir) 

Gambar 14 Pengaruh Waktu tinggal (tp) terhadap Kadar air akhir 

(KAakhir) 

Pada gambar 14 dapat diamati untuk pengaruh waktu tinggal 

dengan kadar air akhir tepung mengalami penurunan trendline, trendline 

dari gambar telihat turun seiring dengan besarnya waktu tinggal dan 

ketinggian pada cyclone. Pada hasil pengujian didapatkan kadar air 

terendah yaitu 14,3 % dengan waktu tinggal sebesar 7,48 s pada ketinggian 

cyclone 3,5 meter. Sedangkan kadar air tertinggi sebesar 17,2 % dengan 

waktu tinggal 5,34 s pada ketinggian 2,5 meter. Sehingga dari hasil 

pengujian dapat disimpulkan semakin lama waktu tinggal dan tinggi 

ketinggian pada cyclone maka kadar air yang didapat semakin kecil. 
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4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan alanisa data yang telah dilakukan, 

dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain: 

a. Flash Dryer yang menggunakan variasi ketinggian cyclone separator 2,5

m, 3 m,  3,5 m dan debit udara 0,043 m3/s, 0,095 m3/s dan 0,149 m3/s

memiliki pengaruh terhadap kadar air akhir didapat  nilai optimum kadar

air yg didapatkan yaitu sebesar 14,3% pada ketinggian cyclone 3,5 m dan

debit udara 0,043 m3/s. memiliki pengaruh terhadap perbedaan

temperatur didapat beda temperatur terbesar adalah 850C pada

ketingggian 3,5 m dan debit udara 0,043m3/s. memiliki pengaruh

terhadap massa akhir tepung didapatkan nilai massa akhir terendah

sebesar 1,75 kg pada ketinggian cyclone 3,5 m dan debit udara 0,043

m3/s.

b. Flash Dryer yang menggunakan variasi ketinggian cyclone separator 2,5

m, 3 m,  3,5 m dan debit udara 0,043 m3/s, 0,095 m3/s dan 0,149 m3/s

memiliki pengaruh terhadap effisiensi pengeringan yaitu semakin besar

debit aliran udara dan tinggi ketinggian pada cyclone maka effisiensi

pengeringan akan mengalami kenaikan. Sehingga didapatkan nilai

effisiensi pengeringan tertinggi adalah 43,6 % pada debit aliran 0,149

m3/s dengan ketinggian cyclone 2,5 meter.

c. Pengaruh waktu tinggal terhadap hasil massa akhir tepung yang

menunjukan bahwa semakin lama waktu tinggalnya maska massa akhir

yang dihasilkan akan semakin sedikit. Didapatkan nilai massa akhir

terendah sebesar 1,75 kg dengan waktu tinggal sebesar 7,48 detik.

d. Pengaruh waktu tinggal terhadap hasil kadar air akhir yang menunjukan

bahwa semakin lama waktu tinggal maka kadar air yang didapatkan

semakin kecil. Yaitu didapatkan nilai kadar air terkecil sebesar 14,3%

dengan waktu tinggal sebesar 7,48 detik.
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4.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat 

memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu: 

a. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan alat pengukur kadar

agar hasil yang didapatkan lebih akurat lagi.

b. Ukuran mesh pada tepung hasil pengukuran untuk diperhitungkan karena

ukuran mesh setiap tepung yang keluar berbeda-beda.
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