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ABSTRAK

 Buah-buahan dan sayur-sayuran mempunyai selaput lilin alami di
permukan luar yang sebagian hilang oleh pencucian. Salah satu cara yang dapat
dilakukan untuk memperpanjang umur simpan buah-buahan tersebut adalah
dengan pelapisan lilin. Mesin sprayer untuk pelapisan buah ini dapat
mempercepat waktu untuk melapisi buah dengan emulsi lilin menjadi lebih cepat.
Mesin sprayer ini dapat memberi manfaat untuk para distributor atau produsen
buah (khususnya untuk skala kecil dan menengah).

Penelitian dilakukan di Laboratorium Mekatronika dan Mesin
Agroindustri Universitas Brawijaya dan di Laboratorium Daya dan Mesin
Pertanian Jurusan Teknik Pertanian Universitas Brawijaya. Dimulai pada tanggal
27 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 25 Januari 2009.
 Pembuatan mesin sprayer meliputi pembuatan 3 bagian utama, yaitu: 1)
tangki kompresi, 2) pipa alir dan 3) wadah buah. Tangki kompresi dari bahan
stainless berdiameter 21 cm dan tinggi 27 cm. Pipa alir dari stainless dengan
diameter 0,25 inchi dan dilengkapi 2 buah nozzle dibagian ujungnya. Wadah buah
berdimensi 40 cm x 40 cm dengan sisi dari kawat kasa dan berada pada wadah
penampung tertutup berdinding stainless dengan ukuran 41 cm x 41 cm x 50 cm.
 Berdasarkan hasil pengujian alat pada tekanan 1 bar, nilai debit terbesar
adalah pada konsentrasi 4% yaitu sebesar 37.5 ml/s, dan nilai debit terkecil pada
konsentrasi 2%, sebesar 35.912 ml/s. Jumlah droplet terbesar adalah pada
konsentrasi 2%, yaitu 270015 droplet. Sedangkan jumlah droplet terkecil adalah
pada konsentrasi 6%, sebesar 193365 droplet. Pada tekanan 2 bar, debit terbesar
adalah pada konsentrasi 2%, yaitu sebesar 41.629 ml/s. Sedangkan debit terkecil
pada konsentrasi 6%, sebesar 37.5 ml/s. Jumlah droplet terbesar adalah pada
konsentrasi 2%, yaitu 313000 droplet. Sedangkan jumlah droplet terkecil pada
konsentrasi 6%, sebanyak 169683 droplet.

Sumber daya yang digunakan berasal dari sumber daya listrik yang
digunakan untuk kerja dari 4 buah alat, yaitu hot plate, mixer, motor pompa
vakum dan kompresor. Konsumsi energi terbesar adalah pada hot plate, yaitu 2.5
kWjam. Konsumsi energi terkecil adalah pada motor pompa vakum yaitu sebesar
0.062 kWjam.
 Efisiensi penyemprotan pada penelitian ini didasarkan pada perbandingan
antara volume sisa tangki sebenarnya dengan volume sisa tangki secara teoritis.
Efisiensi penyemprotan terbesar adalah pada konsentrasi 6% tekanan 1 bar, yaitu
sebesar 91.25 %. Sedangkan efisiensi penyemprotan terkecil adalah pada
konsentrasi 2% tekanan 2 bar, yaitu sebesar 89.51 %.

Kata Kunci: Emulsi lilin lebah, Mesin Sprayer, Efisiensi
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ABSTRACT

 Fruits and vegetables has natural waxy membrane in the outside of its
surface which partly loses by cleaning. One of the way which can be done to
lengthen fruits shelf life is wax coating. Engine sprayer for fruit coating make the
time used to coat fruit with beeswax emulsion quicker. This sprayer engine can
give benefit for distributors or fruit producer (especially for small scale and
middle).

Research held in the laboratory of mechatronics and agricultural machine
of Brawijaya University and in Energy and Agricultural Machine Laboratory,
Agriculture Engineering Majors of Brawijaya University. Started by the end of
October 2008 up to completed.

The building of engine sprayer covers the build of 3 main parts, it is: 1)
compression tank, 2) flow pipe and 3) place of fruit. Compression tank were build
from stainless steel material with 21 cm of diameter and 27 cm of height. Flow
pipe made from stainless steel with 0,25 inchi of diameter and equipped by 2
nozzle parts at the end of it. Place of fruit had 40 cm x 40 cm of dimensions with
side from wire netting and stays at closed receiver which its wall made from
stainless steel with 41 cm x 41 cm x 50 cm of size.

Based on the result of assaying device with 1 bar of valve, the biggest
debit value is at 4% of concentration, it is 37.5 ml/s, and the smallest debit value
is at 2% of concentration, it is 35.912 ml/s. The number of droplet is at most at
concentration of 2%, that is 270015 droplet. While smallest droplet amounts is at
concentration of 6%, 193365 droplet. While using 2 bar of valve, the biggest debit
is at concentration of 2%, that is 41.629 ml/s. While charging is smallest at
concentration of 6%, 37.5 ml/s. The number of droplet is at most at concentration
of 2%, that is 313000 droplet. While smallest droplet amounts at concentration of
6%, 169683 droplet.

Power source applied comes from electricity power source which applied
for work of 4 kind of devices, that is hot plate, mixer, vacuum pump motor and
compressor. The biggest consumption of energy is at hot plate, it is 25 kWh. The
smallest consumption of energy is at vacuum pump motor, it is 0.062 kWh.

Spraying efficiency at this research based on comparison between tank
clearance volumes actually with tank clearance volume theoretically. The biggest
spraying efficiency is at concentration of 6% using 1 bar of valve, that is 91.25 %.
While smallest spraying efficiency is at concentration of 2% using 2 bar of valve,
that is 89.51 %.

Keyword: Beeswax emulsion, Sprayer Engine, Efficiency
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I. PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Penanganan pasca panen buah-buahan meliputi pemanenan, sortasi dan

pengangkutan. Penanganan pasca panen yang kurang baik mengakibatkan kualitas

buah-buahan hasil panen juga kurang baik. Kerusakan buah dan pembusukan

terjadi sebelum waktu yang diharapkan. Umur simpan buah menjadi pendek

akibat penanganan pasca panen yang kurang optimal.

Buah-buahan dan sayur-sayuran mempunyai selaput lilin alami di

permukan luar yang sebagian hilang oleh pencucian. Salah satu cara yang dapat

dilakukan untuk memperpanjang umur simpan buah-buahan tersebut adalah

dengan pelapisan lilin. Mekanisme dari proses pelapisan lilin pada kulit buah

sebenarnya merupakan sebuah usaha untuk menggantikan lapisan alami yang

sebagian besar hilang akibat adanya proses penanganan pasca panen. Menurut

Pantastico (1986), proses pelapisan lilin buah dapat dilakukan dengan pencelupan

buah selama 30 detik dan penyemprotan dengan tekanan rendah. Tujuan utama

pelapisan lilin buah adalah untuk mencegah penguapan air akibat respirasi dan

transpirasi agar tidak berkerut, layu maupun busuk sehingga nilai pasarnya dapat

dipertahankan.

Penelitian terdahulu oleh Agus (2007) menggunakan metode pencelupan

buah selama 30 detik. Proses pelapisan buah dengan metode celup ini menjadi

pilihan karena lebih mudah dalam pelaksanaannya. Buah mangga satu-persatu

dicelupkan ke dalam wadah berisi emulsi lilin (emulsi lilin lebah).



Metode pelapisan lilin buah dengan metode celup menjadi kurang efektif

apabila cukup banyak buah yang harus dilapisi dengan emulsi lilin, hal tersebut

menjadi latar belakang kami melakukan perancangan mesin sprayer ini.

Mesin sprayer untuk pelapisan lilin buah ini menyemprotkan emulsi lilin

menjadi ukuran yang lebih kecil. Proses penyemprotan ini merubah luas

permukaan emulsi lilin yang disemprotkan menjadi lebih besar, sehingga

diharapkan waktu untuk melapisi buah dengan emilsi lilin menjadi lebih cepat.

Mesin sprayer ini diharapkan dapat member manfaat untuk para distributor atau

produsen buah (khususnya untuk skala kecil dan menengah).

1.2.  Tujuan Penelitian

1.2.1.  Tujuan Umum

Merancang bangun mesin sprayer untuk pelapisan buah (menggunakan emulsi

lilin lebah).

1.2.2.  Tujuan Khusus

1. Mempelajari kinerja dari mesin sprayer.

2. Mengetahui efisiensi penyemprotan dengan menggunakan mesin sprayer

untuk pelapisan buah.

1.3.  Batasan masalah

1. Pembuatan alat hanya sebatas model (kapasitas kecil).

2. Pelapisan buah menggunakan emulsi lilin lebah.

3. Kekuatan  bahan, spesifikasi alat sesuai dengan yang tersedia di pasaran.

4. Pembahasan terbatas hanya pada pengujian alat, dan sumber daya

penunjang selama pengoperasian.



5. Analisa finansial tentang pembuatan alat penelitian ini tidak dibahas lebih

lanjut.

1.4.  Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada produsen

buah, distributor, dan pelaku usaha terkait lainnya (skala kecil dan menengah)

dalam usaha memperpanjang umur simpan buah melalui proses pelilinan buah.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Fisiologis Buah Pasca Panen

Buah-buahan dan sayur-sayuran merupakan komoditi yang masih hidup

walaupun telah dipanen, karena proses respirasi dan aktivitas metabolisme lainnya

tetap berlangsung. Mutu buah dan sayuran tersebut berangsur-angsur turun sejalan

dengan transpirasi, respirasi, serta perubahan fisik dan biokimia lain yang terjadi.

Aktivitas enzim atau mikroorganisme perusak, produk hasil tanaman akan

mencapai titik kerusakan yang tidak dapat diterima lagi oleh konsumen atau

industri pengolahan (Krotcha and Feinberg, 1989).

Setelah dipisahkan dari tanaman, jaringan buah-buahan dan sayur-sayuran

tidak lagi mendapatkan air, mineral dan lain-lain seperti halnya ketika masih

berada pada tanaman. Sintesa (fotosintesa) zat makanan dari CO2 dan air juga

tidak terjadi lagi. Proses yang terjadi setelah buah-buahan dan sayur-sayuran

dipanen adalah berbagai transformasi metabolis pada bahan-bahan organis yang

telah ada. Selain itu juga terjadi pengurangan air, baik oleh penguapan pada

permukaan, maupun oleh proses respirasi yang masih berlangsung terus

(Apandi, 1984).

2.1.1. Kadar Air

Kadar air bahan menunjukkan banyaknya kandungan air per satuan bobot

bahan. Dalam hal ini terdapat dua metode untuk menentukan kadar air bahan

tersebut yaitu berdasarkan bobot kering (dry basis) dan berdasarkan bobot basah

(wet basis). Untuk menetukan bobot kering suatu bahan, penimbangan dilakukan

setelah bobot bahan tersebut tidak berubah-ubah setiap saat. Kalau berdasarkan



bobot kering hal ini tidak akan terjadi karena bobot kering bahan selalu tetap

(Taib et al., 1988).

Di dalam suatu analisis bahan, biasanya kadar air ditentukan berdasarkan

sistem bobot kering. Ini disebabkan karena perhitungan berdasarkan bobot basah

mempunyai kelemahan yakni bobot basah selalu berubah-ubah setiap saat. Kalau

berdasarkan bobot kering hal ini tidak akan terjadi karena bobot kering bahan

selalu tetap (Taib et al., 1988).

Buah-buahan dan sayur-sayuran pada umumnya mempunyai kadar air

yang tinggi yaitu sekitar 80-90 % tergantung pada cultivator dan asal produknya.

Buah-buahan dan sayuran terus mengalami kehilangan air setelah pemanenan.

Kehilangan air yang berlebihan dari produk segar akan mengabikatkan layu, kisut,

sehingga menurunkan mutu produk tersebut (Anggrahini, 1988).

2.1.2. Respirasi dan Transpirasi

Menurut Apandi (1984), respirasi dapat diuraikan sebagai pemecahan

oksidatif dari bahan yang kompleks yang biasanya terdapat dalam sel, seperti zat

pati, protein, lemak dan asam-asam organik menjadi molekul-molekul yang lebih

sederhana seperti CO2 dan H2O dengan sekaligus dihasilkan energi dan molekul-

molekul lain yang dapat digunakan oleh sel untuk reaksi sintesis. Apabila bahan

kompleks atau senyawa makromolekuler yang digunakan adalah glukosa, maka

reaksinya adalah sebagai berikut :

C6H12O2 + 6O2            6H2O + 6CO2 + Energi

Kecepatan atau laju respirasi merupakan suatu indikator yang baik

mengenai kegiatan metabolisme jaringan. Oleh karena itu, laju respirasi dapat

digunakan sebagai petunjuk dalam mempekirakan daya simpan suatu komoditi.



Respirasi yang tinggi biasanya disertai dengan ketahanan simpan yang pendek.

Laju respirasi dapat diukur dengan penetapan O2 yang diikat atau CO2 yang

dibebaskan (Apandi, 1984).

Kebanyakan buah menunjukkan peningkatan kegiatan respirasi yang tajam

dan cepat setalah dipanen. Hal ini dikenal sebagai peningkatan respirasi

(klimakterik). Buah yang tidak menunjukkan peningkatan kegiatan respirasi secara

cepat digolongkan sebagai (nonklimakterik) (Harris, 1989).

Respirasi pada sayur dan buah dapat diperlambat dengan pengurangan laju

konsentrasi oksigen atau dengan meningkatkan konsentrasi karbondioksida

dengan pengendalian yang tepat. Transpirasi atau penguapan air dan sayur dapat

dihambat dengan menaikkan RH pada atmosfer di sekitarnya. Penurunan laju

respirasi biasanya juga menurunkan laju transpirasi. Penurunan laju respirasi dan

transpirasi pada buah dan sayur pada proses penyimpanan biasanya dapat

mempengaruhi pada umur simpan (Suseno, 1994).

Transpirasi merupakan proses kehilangan air yang terjadi pada suatu

komoditi karena adanya perbedaan tekanan uap air antara bahan dengan

lingkungan tempat komoditi disimpan. Buah-buahn segar mempunyai RH relatif

tinggi, yaitu 75-95 % dibandingkan RH kondisi sekitarnya. Pada kondisi atmosfer

normal, perbedaan tersebut mengakibatkan air berpindah dari buah segar keluar

melalui permukaan luar komoditi. Transpirasi berlebihan akan menyebabkan

kenampakan buah kurang menarik, susut berat, keriput dan kehilangan kesegaran

yang tentunya akan mengakibatkan penurunan mutu dari komoditas tersebut

(Pantastico, 1986).



2.1.3. Susut Bobot

Susut bobot yang terjadi pada buah selama penyimpanan selain

disebabkan oleh respirasi, juga disebabkan oleh transpirasi. Transpirasi atau

kehilangan air dapat menjadi penyebab utama kerusakan pada buah, karena tidak

saja berpengaruh langsung pada kehilangan kuantitatif (dikarenakan layu dan

pengkerutan), kualitas tekstur (pelunakan, kelembekan, mudah patah, kehilangan

kerenyahan) dan kualitas nutrisi (Kader, 1992). Kehilangan berat sebesar 5 %

sudah cukup untuk mengembalikan pengeriputan buah, yang menyebabkan buah

tidak menarik pada penjualan (Pantastico, 1986).

Faktor yang mempengaruhi susut benda antara lain suhu, luas permukaan

dan keutuhan buah. Kehilangan berat yang lebih besar akan terjadi pada suhu

yang lebih tinggi. Kelebihan penguapan selama penanganan pasca panen akan

menghasilakn buah yang layu dan memnybabkan warna tidak berkembang secara

normal (Lee, 1997).

2.1.4. Perubahan Kekerasan

Selama penyimpanan, buah-buahan mengalami penurunan kekerasan

buah. Menurut Winarno dan Wirakartakusumah (1981), menjadi lunaknya buah

disebabkan karena terdegradasinya hemiselulosa dan pektin. Pektin yang tidak

dapat larut (protopektin) menurun jumlahnya dan pektin yang hilang tersebut

nampaknya diubah menjadi pektin yan dapat larut. Sedangkan menurut Kader

(1992), pecahan petin dan polisakarida lainnya menyebabkan buah menjadi lunak

dan sebagai akibatnya peka terhadap luka mekanik.



2.2. Umur Simpan Buah

Umur simpan adalah kisaran antara buah hasil panen telah siap disimpan

sampai buah diterima oleh konsumen, dimana buah memiliki mutu yang baik

(Ellis, 1993). Menurut Wills et al (1981), umur simpan komoditi sangat bervariasi

dan hal ini dapat dihubungkan dengan lebarnya kisaran laju respirasi di antara

jaringan yang berbeda. Pada umumnya terdapat hubungan terbalik anatara laju

respirasi dan umur simpan, sehingga komoditi dengan respirasi rendah umumnya

lebih tahan lama, begitu sebaliknya. Faktor lain yang berpengaruh besar terhadap

umur simpan adalah kepekaan komoditi terhadap serangan jamur. Oleh karena itu,

lamanya umur simpan ditentukan oleh interaksi antara senesial alami (kehilangan

kualitas), petumbuhan organisme dan kepekaan terhadap cacat suhu rendah.

2.3. Pelapisan Lilin

Lilin lebah (Beeswax), merupakan hasil sekresi oleh kelenjar lilin (wax

grands) yang terdapat pada bagian bawah dari perut lebah pekerja. Penggunaaan

malam tidak hanya terbatas pada bidang industri lilin saja, tetapi telah meluas

pada industri-industri lainnya seperti industri kosmetika dan industri farmasi.

Selain itu malam lebah yang sudah diproses juga dibutuhkan sebagai bahan untuk

batik tradisional dan modern (Anonymousa, 2008).



      Gambar 2.1. Lilin Lebah

 Buah-buahan dan sayur-sayuran mempunyai selaput lilin alami di

permukan luar yang sebagian hilang oleh pencucian. Suatu lapisan lilin tambahan

yang tidak bersinambungan dengan kepekatan dan ketebalan yang cukup

diberikan dengan sengaja (secara artifisial), untuk menghindarkan keadaan

anaerobik di dalam buah, dan memberikan perlindungan yang diperlukan terhadap

organisme-organisme pembusuk. Pemberian lapisan lilin itu penting sekali,

khususnya bila terdapat luka-luka dan goresan-goresan kecil pada permukaan

buah dan sayuran. Kerusakan-kerusakan itu dapat ditutup oleh lapisan lilin.

Keuntungan lain yang jelas dari pemberian lapisan lilin adalah peningkatan

mengkilapnya buah-buahan atau sayur-sayuran. Dengan demikian

kenampakannya jadi lebih menarik dan menjadikannya barang-barang itu lebih

dapat diterima oleh konsumen (Pantastico, 1986).

Menurut Pantastico (1986), pelapisan lilin merupakan usaha penundaan

kematangan yang bertujuan untuk memperpanjang umur simpan produk

hortikultura. Pemberian lapisan lilin ini penting juga untuk menutupi luka-luka

goresan kecil pada buah. Keuntungan lainnya yang diberikan lapisan lilin ini pada

buah adalah dapat memberikan penampilan yang lebih menarik karena



memberikan kesan mengkilat pada buah dan menjadikan produk itu menjadikan

produk tersebut dapat lebih lama diterima oleh konsumen.

Pelapisan lilin terhadap buah-buahan dan sayur-sayuran berfungsi sebagai

lapisan pelindung terhadap hilangnya air dari komoditi dan mengatur kebutuhan

oksigen untuk respirasi. Dengan kata lain pelapisan dapat menekan respirasi dan

transpirasi dari buah-buahan dan sayur-sayuran segar, dapat mengurangi

kerusakan pasca panen akibat proses respirasi, sehingga komoditi tersebut

memiliki umur simpan yang lebih lama dan nilai jualnya dapat dipertahankan

(Roosmani, 1975).

Roosmani (1975), menyatakan bahwa lilin akan menutupi sebagian

stomata (pori-pori) buah dan sayuran, sehingga dapat mengurangi kehilangan air,

memperlambat proses fisiologis, dan mengurangi keaktifan enzim-enzim

pernafasan sehingga dapat menunda proses pematangan.

Emulsi lilin yang dapat digunakan sebagai bahan pelapisan lilin harus

memenuhi beberapa persyaratan, yaitu tidak mempengaruhi bau dan rasa yang

akan dilapisi, mudah kering dan jika kering tidak lengket, tidak mudah pecah,

mengkilap dan licin, tidak menghasilkan permukaan yang tebal, mudah diperoleh,

murah harganya, dan yang terpenting tidak bersifat racun (Roosmani, 1975).

Beberapa formula lilin telah dikembangkan dan diuji secara eksperimental.

Resin sintetik alami atau ditambahkan untuk peningkatan mengkilatnya hasil yang

diberikan perlakuan. Zat-zat pengemulsi yang cocok dicampurkan untuk

mendapatkan emulsi lilin dalam air. Emulsi-emulsi lilin dalam air lebih aman

untuk digunakan daripada pelarut-pelarut lilin, yang mudah sekali terbakar.

Emulsi lilin dalam air dapat digunakan tanpa harus mengeringkan buah dulu.



Untuk lilin yang dilarutkan, permukaan buah harus bebas air untuk mendapatkan

kilap yang baik. Lilin tebuh, lilin karnauba, resin termoplastik, selak, resin dan

sebagainya, merupakan jenis-jenis lilin yang biasa digunakan. Trietanolamin dan

asam oleat biasanya digunakan sebagai pengemulsi (pantastico, 1986).

Pantastico (1986), menyatakan bahwa pemberian lapisan lilin dapat

dilakukan dengan pembusaan, penyemprotan, pencelupan atau pengolesan.

Pembusaan merupakan cara pemberian lapisan lilin yang memuaskan oleh karena

itu cara ini meninggalkan lapisan lilin yang sangat tipis pada buah setelah airnya

menguap. Suatu alat pembusa dipasang di atas sikat yang sesuai, dan emulsi lilin

diberikan kepada buah atau sayuran dalam bentuk busa. Penyemprotan cenderung

memboroskan pelapisan lilin, namun lilin dapat diperoleh kembali dalam panci-

panci penangkap.

Rooosmani (1975) melakukan penelitian untuk mencari formula serta

membuat emulsi lilin yang sesuai bagi hasil hortikultura di Indonesia terutama

buah-buahan dan sayur-sayuran, sehingga produk ini dapat disimpan lebih lama

dengan kualitas baik. Hasil-hasil hortikultura yang digunakan adalah Mangga

Indramayu, Apel Malang, Alpukat Siam, Toma var money maker. Emulsi lilin

yang digunakan mengandung 6, 8 dan 9 %. Hasil pengamatan yang diperoleh

adalah daya simpan hasil-hasil hortikultura pada penyimpanan suhu ruang (20-

20,9 oC, RH : 54-85 %) seperti terlihat pada Tabel 1.



Tabel 2.1. Hasil Penelitian Roosmani (1975)

Jenis Buah/ Sayuran
Daya Simpan (hari)

Tanpa Pelapisan Lilin Dengan Pelapisan Lilin

Apel Malang 12 30

Alpukat Siam 10 21

Mangga Indramayu 6 12

Tomat (money maker) 20 50-60

Sumber : Roosmani (1975)

 Berdasarkan data daya simpan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa

pelapisan lilin buah-buahan dan sayur-sayuran sangat bermanfaat bila diterapkan

di Indonesia, tetapi emulsi lilin yang digunakan haruslah disesuaikan dengan

kondisi suhu ruang dan iklim. Bahan lilin yang yang dapat digunakan di Indonesia

antara lain lilin lebah dan lilin sisa pembuangan gula. Berdasarkan hasil data di

atas juga dapat disimpulkan bahwa pelapisan lilin pada beberapa jenis buah-

buahan dan sayur-sayuran di Indonesia dapat memperpanjang daya simpan sampai

100% diatas kontrol penyimpanan biasa.

 Penundaan pematangan buah dapat dilakukan dengan melapisi kulit buah

mangga menggunakan emulsi lilin lebah dengan konsentrasi 6%. Dengan

pelapisan lilin pematangan buah mangga Arumanis dapat ditunda selama 11 hari.

Buah mangga hasil panen dicelup ke dalam emulsi lilin secara merata, kemudian

dikeringkan dan emulsi lilin tetap dijaga agar tidak berbuih (Anonymous, 2002).



Tabel 2.2. Konsentrasi emulsi lilin optimal pada beberapa komoditas hortikultura

Komoditas Konsentasi lilin optimal (%)

Alpukat

Apel

Cabe

Alpukat

Kentang

Mangga Alphonso

Nanas

Pepaya

Pisang Raja

Wortel

4

8

12

12

12

6

6

6

9

12

Sumber : Anonymous (2002)

Pelapisan lilin untuk buah-buahan pada umumnya menggunakan lilin

lebah yang dibuat dalam bentuk emulsi lilin dengan konsentrasi 4% sampai

dengan 12%. Komposisi dasar lilin 12% dapat dilihat pada Tabel 4. Sedangkan

kepekatan emulsi lilin yang ideal untuk buah alpukat adalah emulsi lilin 4%.

Untuk membuat lapisan lilin 4 % dilakukan pencampuran emulsi lilin 12%

dengan 2 bagian air (Anonymous 2002).



Tabel 2.3. Komposisi dasar emulsi lilin 12%

Bahan Dasar Komposisi

Lilin lebah

Trietanolamin

Asam oleat

Air panas

120 gram

40 gram

20 gram

820 gram

Sumber : Anonymous (2002)

 Fatimah (1996) melakukan penelitian pelapisan lilin terhadap buah sawo

pada suhu ruang dan suhu dingin. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

pelapisan lilin 8% menunda kematangan selama 5 hari, 9% selama 6 hari dan 10%

juga selama 6 hari. Sedangkan pada suhu dingin penelitian 8, 9 dan 10 % dapat

menunda kematangan masing-masing selama 10 hari.

 Penelitian Seftina (2002) menunjukkan bahwa pelapisan lilin 12 %

terhadap buah belimbing pada suhu kamar dapat mempertahankan kesegaran

sampai 20 hari, sedangkan pada suhu ruang tanpa pelilinan buah belimbing hanya

bertahan sampai 12 hari.

Tebal lapisan lilin harus optimal, jika lapisan terlalu tipis maka usaha

dalam menghambatkan respirasi dan transirasi kurang efektif. Jika lapisan terlalu

tebal maka kemungkinan hampir semua pori-pori komoditi akan tertutup. Apabila

semua pori-pori tertutup maka akan mengakibatkan terjadinya respirasi anaerob,

yaitu respirasi yang terjadi tanpa menggunakan O2 sehingga sel melakukan

perombakan di dalam tubuh buah itu sendiri yang dapat mengakibatkan proses

pembusukan lebih cepat dari keadaan yang normal (Roosmani, 1975). Pemberian



lapisan lilin dapat dilakukan dengan penghembusan, penyemprotan, pencelupan

(30 detik) atau pengolesan (Pantastico, 1986).

2.4. Sistem Koloid

Emulsi adalah sistem koloid yang partikel terdispersi dan medium

pendispersinya sama-sama cair. Ditinjau dari segi kepolaran, emulsi merupakan

campuran cairan polar dan cairan non polar (Anonimc, 2008).

Salah satu emulsi yang kita kenal sehari-hari adalah susu, di mana lemak

terdispersi dalam air. Dalam susu terkandung kasein suatu protein yang berfungsi

sebagai zat pengemulsi. Emulsi dapat diencerkan dengan penambahan sejumlah

medium pendispersinya

Gel (dari bahasa Latin gelu — membeku, dingin, es atau gelatus —

membeku) adalah campuran koloidal antara dua zat berbeda fase: padat dan cair.

Penampilan gel seperti zat padat yang lunak dan kenyal (seperti jelly), namun

pada rentang suhu tertentu dapat berperilaku seperti fluida (mengalir).

Berdasarkan berat, kebanyakan gel seharusnya tergolong zat cair, namun mereka

juga memiliki sifat seperti benda padat. Contoh gel adalah gelatin, agar-agar, dan

gel rambut (Anonimc, 2008).

Dalam kimia, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau

lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut (zat) terlarut

atau solut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain

dalam larutan disebut pelarut atau solven. Komposisi zat terlarut dan pelarut

dalam larutan dinyatakan dalam konsentrasi larutan, sedangkan proses

pencampuran zat terlarut dan pelarut membentuk larutan disebut pelarutan atau

solvasi.



Contoh larutan yang umum dijumpai adalah padatan yang dilarutkan

dalam cairan, seperti garam atau gula dilarutkan dalam Gas dapat pula dilarutkan

dalam cairan, misalnya karbon dioksida atau oksigen dalam air. Selain itu, cairan

dapat pula larut dalam cairan lain, sementara gas larut dalam gas lain. Terdapat

pula larutan padat, misalnya aloi (campuran logam) dan mineral tertentu

(Anonimc, 2008).

Koloid dibedakan menjadi beberapa jenis bergantung kepada fasa dan

media sebaran. Jenis koloid dan contoh-contoh ditunjuk dalam Tabel berikut:

Tabel 2.4. Jenis-jenis koloid
Medium sebaran Fasa sebaran Nama Sistem Contoh

gas cecair aerosol awan

gas pepadat aerosol asap

cair gas foam(busa) krim

cair cair emulsi susu

cair padat sol cat

padat gas busa padat marshmallow

padat cecair Emulsi padat  mentega

padat padat gel kaca rubi

Sumber: Anonim (2004).

2.5. Prinsip Adhesi dan kohesi

Ada dua jenis gaya tarik menarik antarpartikel, yaitu adhesi dan kohesi.

Kohesi adalah gaya tarik menarik antarpartikel zat yang sejenis, misalnya partikel

air dengan partikel air. Adhesi adalah gaya tarik menarik antarpartikel yang tidak

sejenis, misalnya partikel air dengan partikel kaca (Anonimb, 2008).



Pada saat air bersentuhan dengan benda lain, molekul-molekul bagian

luarnya akan tarik-menarik dengan molekul-molekul luar benda lain tersebut.

Gaya tarik-menarik antara partikel zat yang tidak sejenis disebut gaya adhesi.

Gaya adhesi antara molekul air dengan molekul kaca berbeda dibandingkan gaya

adhesi antara molekul air dengan molekul daun talas. Demikian pula gaya kohesi

antarmolekul air lebih kecil daripada gaya adhesi antara molekul air dengan

molekul kaca. Itulah sebabnya air membasahi kaca dan berbentuk melebar.

Namun air tidak membasahi daun talas dan tetes air berbentuk bulat-bulat

menggelinding di permukaan karena gaya kohesi antarmolekul air lebih besar

daripada gaya adhesi antara molekul air dan molekul daun talas (Anonima, 2008).

        Adhesi         Kohesi

Gambar 2.2. Gaya Tarik Menarik Antar Molekul

Kohesi lebih besar daripada adhesi, maka permukaan zat cair dalam

tabung kaca adalah meniskus cembung, contohnya raksa yang berada di dalam

tabung kaca. Sedangkan jika kohesi lebih kecil daripada adhesi, permukaan zat

cair dalam tabung kaca adalah meniskus cekung, misalnya air dalam tabung kaca.

Jika kohesi sama dengan adhesi, permukaan zat cair dalam tabung kaca adalah



datar (lurus). Kohesi adalah gaya tarik menarik antarpartikel zat cair dengan zat

cair, sedangkan adhesi adalah gaya tarik menarik antarpartikel zat cair dengan

partikel kaca (Anonimb, 2008).

Gambar 2.3. Meniskus Cekung dan Meniskus Cembung

2.6. Mesin Sprayer

Sprayer adalah alat  yang digunakan untuk menyemprotkan cairan. Di

bidang pertanian, sprayer merupakan alat aplikator pestisida yang sangat

diperlukan dalam rangka pemberantasan dan pengendalian hama & penyakit

tumbuhan. Kinerja sprayer sangat ditentukan kesesuaian ukuran droplet aplikasi

yang dapat dikeluarkan dalam satuan waktu tertentu sehingga sesuai dengan

ketentuan penggunaan dosis pestisida yang akan disemprotkan (Anonymous,

1977).

Berdasarkan hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa jenis sprayer

yang banyak digunakan petani di lapangan adalah jenis hand sprayer (tipe

pompa), namun hasilnya kurang efektif, tidak efisien dan mudah rusak. Hasil studi

yang dilakukan oleh Departemen Pertanian pada tahun 1997 di beberapa tempat di

Indonesia menunjukkan bahwa sprayer tipe gendong sering mengalami

kerusakan. Komponen-komponen sprayer yang sering mengalami kerusakan



tersebut antara lain: tabung pompa bocor, batang torak mudah patah, katup bocor,

paking karet sering sobek, ulir aus, selang penyalur pecah, nozzle dan kran

sprayer mudah rusak, tali gendong putus, sambungan las korosi, dsb.

(Anonymous, 1977). Masalah lain yang muncul adalah pestisida yang

diaplikasikan tidak sesuai (melebihi) dari dosis yang direkomendasikan dan ini

salah satunya disebabkan oleh disain sprayer yang kurang menunjang aplikasi

(Mimin et al., 1992).

2.6.1. Kompresor

Kompresor adalah mesin untuk memampatkan udara atau gas. Kompresor

udara biasanya mengisap udara dari atmosfer, dan ada pula yang mengisap udara

atau gas yang bertekanan lebih tinggi dari tekanan atmosfer (kompresor bekerja

sebagai booster). Sebaliknya, ada pula kompresor yang mengisap gas yang

bertekanan lebih rendah dari tekanan atmosfer, kompresor ini dikenal sebagai

kompresor vakum (Sularso et al., 2006).

Jenis kompresor yang ada terdiri dari dua kelompok

1. Kelompok pertama, ialah yang bekerja pada prinsip pemindahan , dimana

udara dikempa atau dimampatkan dengan ke dalam suatu ruangan,

kemudian mengurangi atau memperkecil isi dari ruangan tersebut. Jenis ini

disebut kompresor torak.

2. Kelompok kedua, adalah yang bekerja pada prinsip aliran udara, yaitu

dengan menyedot udara masuk ke dalam pada satu sisi dan

memampatkannya dengan percepatan massa (Sugihartono, 1985).



2.6.1.1. Azas Pemampatan Zat

Kompresor pada dasarnya bekerja memampatkan gas. Adapun zat yang

dapat dimampatkan tidak hanya gas saja melainkan juga zat padat.

Fluida dimampatkan dengan gaya P melalui sebuah torak. Maka tekanan

di dalam fluida adalah:

p =
A
P

……………………………….......................(1)

Tekanan ini diteruskan ke semua titik di dalam bejana dengan harga yang sama.

Gambar 2.4. Kompresi Fluida

2.6.1.2. Azas Kompresor

Jika suatu gas di dalam sebuah ruangan tertutup diperkecil volumeya,

maka gas akan mengalami kompresi. Kompresor yang menggunakan azas ini

disebut kompresor jenis perpindahan (displacement). Secara prinsip, kompresor

jenis ini dilukiskan seperti di dalam gambar 2.



Perwujudan nyata dari gambar 2 di atas adalah pada pompa ban manual.

Pada kompresor yang sesungguhnya, torak tidak digerakkan dengan tangan, torak

digerakkan motor melalui poros engkol seperti diperlihatkan pada gambar 2.3.

Gambar 2.5. Unit Kompresor

Dari gambar di atas diperlihatkan bahwa, Dalam hal ini katup isap dan

katup keluar dipasang pada kepala silinder. Adapun sebagai penyimpan energi

digunakan tangki udara.Tangki ini dapat disamakan dengan ban pada pompa ban.

Kompresor semacam ini dimana torak bergerak bolak-balik dinamakan kompresor

bolak-balik (Sularso et al., 2006).

2.6.2.  Tangki Tekan (Pressure Tank)

Tangki tekan merupakan alat penyimpan energi. Energi yang tersimpan

merupakan udara terkompresi yang digunakan untuk mendorong air menuju ke

sistem untuk menyuplai kebutuhan air (Anonymous, 2006).

2.6.2.1. Tekanan Udara Dalam Tangki

Jika suatu gas atau udara menempati suatu bejana tertutup, maka pada

dinding bejana tersebut akan bekerja suatu gaya. Gaya ini per satuan luas dinding

disebut tekanan.



Tekanan atmosfer yang bekerja di permukaan bumi dapat dipandang

sebagai berat kolom udara mulai dari permukaan bumi sampai batas atmosfer

yang paling atas. Untuk kondisi standard, gaya berat kolom udara ini pada setiap 1

cm2  luas permukaan bumi adalah 1,033 kgf. Dengan perkataan lain dapat

dinyatakan bahwa tekanan

 1 atmosfer (1 atm) = 1,033 kgf/cm2 = 0,1013 MPa

Tekanan atmosfer juga biasa dinyatakan dalam tinggi kolom air raksa (mm Hg),

dimana: (Sularso et al., 2006).

1 atm = 760 mmHg

Menurut hukum Boyle, jika gas dikompresikan (diekspansikan)pada

temperatur tetap, maka tekanannya akan berbanding terbalik dengan dengan

volumeya. Jadi, jika selama kompresi temperatur gas dijaga tetap, maka

pengecilan volume menjadi 1/2 kali akan menaikkan tekanan menjadi 2 kali

lipat(Zemansky, 1982).

2.6.2.2. Tegangan Permukaan

Tegangan permukaan adalah perbandingan gaya permukaan terhadap

panjang permukaan (tegak lurus gaya) yang dipengaruhi gaya itu. Dalam sistem

CGS, tegangan permukaan dinyatakan dengan dyne per sentimeter (Streeter et

al., 1992).

 =
l

F
………………………………....................(2)

2.6.2.3. Viskositas Fluida

Viskositas (kekentalan) dapat dianggap sebagai gesekan di bagian dalam

suatu fluida. Gaya harus ada untuk menggerakkan salah satu lapisan fluida di atas



lapisan lainnya oleh karena adanya viskositas. Viskositas didefinisikan sebagai

perbandingan tegangan luncur (F/A) dengan cepat perubahan regangan luncur

(v/ ) (Zemansky, 1982).

µ = l/
/

v
AF

……………………………….............(3)

 Viskositas kinematik adalah perbandingan antara viskositas terhadap

kerapatan massa (Streeter et al., 1992).

 = ρ
µ

……………………………….........(4)

2.6.3. Pipa Alir

Fluida adalah zat yang dapat mengalir, yang terdiri atas zat cair dan gas.

Perbedaan zat cair dan gas terutama terletak pada kompresitibiltasnya. Gas mudah

dimampatkan, sedangkan zat cair praktis tidak dapat dimampatkan.

 Rapat massa suatu bahan yang homogen didefinisikan sebagai massanya

per m3, gram per cm3, dan slug per ft3. Rapat massa dilambangkan dengan ,

dimana: (Zemansky, 1982).

 =
V
m

………………………………...............(5)

 Aliran fluida menurut alirannya, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Aliran turbulen

Aliran fluida yang bergerak dalam lintasan yang tidak teratur.

2. Aliran laminar

Aliran fluida yang partikel-partikelnya bergerak sepanjang lintasan-

lintasan yang halus serta lancar dalam lamina-lamina, atau  lapisan-



lapisan, dengan satu lapisan meluncur secara mulus pada lapisan yang

bersebelahan (Streeter et al., 1992).

2.6.3.1. Persamaan Kontinuitas

Persamaan kontinuitas adalah suatu ungkapan matematis mengenai hal

bahwa jumlah netto massa yang mengalir ke dalam sebuah permukaan terbatas

sama dengan pertambahan massa di dalam permukaan itu.

 Fluida tak termampatkan yang alirannya tenang,  dapat digambarkan

melaui persamaan sebagai berikut:

 A1v1 dt =  A2v2 dt…………………………(6)

    atau

               A1 v1= A2 v2

 Hasil kali A dengan v di setiap panjang pembuluh aliran adalah konstan.

Akibatnya, apabila penampang pembuluh aliran mengecil, maka kecepatan akan

bertambah, demikian juga sebaliknya (Zemansky, 1982).

2.6.3.2 Persamaan Bernoulli

 Bila fluida yang tidak dapat dimampatkan mengalir di sepanjang

pembuluh aliran yang penampang lintangnya tidak sama besar, maka

kecepatannya akan berubah, yaitu, dapat bertambah atau berkurang. Tekanan

sepanjang pembuluh aliran itu juga berubah, walaupun ketinggiannya tidak

berubah. Dua titik yang ketinggiannya berbeda, perbedaan tekanan tidak hanya

bergantung pada perbedaan tinggi permukaan, tetapi juga pada perbedaan antara

kecepatan dimasing-masing titik tersebut (Zemansky, 1982).

Persamaan Bernoulli dapat dituliskan sebagai berikut:



 + gy +
2
1 v2 = konstan

 Untuk aliran fluida yang melewati luas penampang yang berbeda,

persamaan di atas dapat dituliskan sebagai berikut:

         1 + gy1 +
2
1 v1

2 = 2 + gy2 +
2
1 v2

2

atau

   v2
2 = v1

2  + 2
ρ

ap-p  + 2gh……….................(7)

 Rapat massa atau  ialah rapat massa yang mengalir keluar dari lubang

tangki. Jika tangki itu sebagian berisi zat cair, maka  adalah rapat massa zat cair

itu (Zemansky, 1982).

 Aliran fluida yang keluar dari sebuah lubang kecil sebuah tangki akan

menimbulkan gaya tolak atau gaya reaksi terhadap sistem yang tinggal. Jika A

ialah luas lubang,  rapat massa fluida yang keluar, dan v ialah kecepatan efflux,

maka massa fluida yang mengalir keluar dalam waktu dt ialah Av dt, dan

momentumnya ialah Av2dt. Karena kita disini mengabaikan kecepatan fluida

yang di dalam bejana relatif kecil, maka dapat dikatakan bahwa, fluida yang

keluar itu bergerak dari keaadaan diam, lalu memperoleh momentum dalam waktu

dt. Perubahan momentum yang terjadi adalah Av2, dan berdasarkan hukum

kedua Newton, cepat perubahan momentum ini sama dengan gaya yang bekerja

terhadap fluida yang lepas itu. Berdasarkan hukum ketiga Newton, suatu gaya

reaksi yang sama besar dan berlawanan arahnya akan bekerja pada sistem yang

tinggal. Gaya reaksi ini dapat ditulis: (Zemansky, 1982).



F = Av2=
ρ

ρ
pa)-2(pA ………...................(8)

Atau

F= 2A(p-pa)

 Kecepatan efflux berbanding terbalik dengan rapat jenis, sedangkan gaya

tolak tidak bergantung pada rapat massa dan hanya bergantung pada luas lubang

dan tekanan pengukur (gauge pressure) p-pa (Zemansky, 1982).

2.6.4. Nozzle

Nozzle adalah peralatan mekanis yang dibuat untuk mengontrol

karakterisik aliran fluida yang masuk atau keluar pada system saluran atau pipa.

Nozzle seringkali memiliki bentuk berupa pipa atau tabung yang memiliki area

saling bersilangan yang berfungsi untuk mengarahkan atau memberikan variasi

aliran pada fluida (Anonymousb, 2008). Nozzle adalah alat yang digunakan untuk

memecah cairan menjadi partikel-partikel lebih kecil (atomisasi). Atomisasi

dibutuhkan untuk mengabutkan cairan kedalam bentuk gas (Master, 1985).

2.6.4.1. Klasifikasi Nozzle

Nozzle terdiri dari beberapa macam tipe, antara lain (Anonymousb, 2008)

1. Gas jet, Fluid jet, atau hydro jet adalah tipe nozzle yang ditujukan

untuk memberikan hambatan terhadap aliran gas atau fluida yang

memiliki tekanan koheren menuju media di sekelilingnya.

2. High velocity nozzles. Nozzle jenis ini dirancang untuk dapat

meningkatkan energi kinetik dari aliran fluida atau gas. Aliran nozzle

ini dapat menyebar (divergen), atau menyempit (konvergen).



3. Propelling nozzles. Nozzle ini meningkatkan energi kinetik dari aliran

udara panas hasil pembakaran menuju nozzle dengan aliran

berkecepatan tinggi.

4. Magnetic nozzles. Aliran fluida diarahkan oleh bidang magnetik

menuju dinding dari bahan solid.

5. Spray nozzles. Adalah nozzle yang memecah aliran fluida menjadi

droplet-droplet (atomisasi). Spray nozzle meningkatkan permukaan

fluida untuk evaporasi atau meningkatkan lebar distribusi aliran fluida.

6. Vacuum nozzles. Nozzle ini terbentuk atas beberapa bentuk yang

berbeda. Nozzle ini dapat dijumpai pada vacuum cleaner.

7. Shaping nozzles. Nozzle ini dirancang untuk menghasilkan aliran yang

bermacam-macam.

Atomisasi nozzle menurut Master (1985) dilakukan menurut tiga cara berikut:

1. Pressure nozzle (hidrolik)

Pressure nozzle mengatomisasi bahan cair dengan cara menekan cairan

dengan tekanan tinggi dan derajat putaran tinggi melewati lubang kecil.

Ukuran diameter lubang nozzle dapat berkisar antara 0,25 sampai 0.4 mm,

tergantung pada tekanan yang ada untuk kapasitas yang diinginkan dan

derajat yang dibutuhkan.

2. Two fluid nozzle (pneumatic)

Two fluid nozzle tidak efisien apabila diterapkan pada kapasitas besar,

kegunaannya dapat optimal jika dioperasikan pada tekanan yang relatif

rendah. Penyemprotan cairan dapat berbentuk uap atau udara dan



digunakan untuk bahan pasta kental yang tidak dapat ditangani oleh

atomizer biasa.

3. Rotary atomizer

Rotary atomizer mengatomisasi bahan cair dengan membentuk lapisan-

lapisan tipis yang dikeluarkan dengan kecepatan tinggi dari disk yang

berputar dengan cepat. Dengan rotary atomizer dapat dihasilkan sebaran

droplet berukuran 40 µm.

2.6.4.2. Metode pemilihan Nozzle

 Pemilihan ukuran nozzle secara tepat untuk sprayer yang akan

diaplikasikan di lahan pertanian, bergantung pada rata-rata aplikasi dalam galon

per are (GPA), kecepatan aliran (MPH), dan lebar semprot efektif untuk masing-

masing nozzle (W). Metode terbaik untuk memilih ukuran nozzle dengan tepat

adalah dengan menentukan debit aliran atau galon per menit (GPM) dari nozzle,

kemudian memilih nozzle dengan kriteria yang sesuai. Nozzle tersebut akan

menghasilkan keluaran tertentu dengan tekanan yang tertentu pula.

Langkah-langkah menentukan nozzle secara tepat adalah sebagai berikut:

1. Menentukan GPA (Galon per Are)

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan ukuran yang

akan digunakan dalam galon per are. Ukuran ini meliputi jumlah volume

yang harus digunakan untuk setiap luasannya.

2. Menentukan MPH (Miles per Hour)

Langkah kedua adalah menentukan kecepatan aliran penyemprotan yang

akan digunakan. Ground sprayer  yang biasa dipakai di lahan adalah pada



kisaran 3-7 MPH. kecepatan aliran dapat ditentukan menurut persamaan

berikut:

MPH = 88)(
60)(

×
×

swaktu
ftjarak

3. Menentukan W (Lebar Semprot per Nozzle)

Langkah ketiga adalah menentukan lebar efektif penyemprotan per nozzle

dalam inchi.

4. Menentukan ukuran nozzle

Langkah terakhir yang harus dilakukan adalah memilih nozzle yang tepat

sesuai dengan kriteria tiap-tiap nozzle. Data kecepatan, lebar semprot, dan

volume per satuan luasan tersebut digunakan untuk menentukan nilai

GPM (Galon per Minute). Persamaan yang digunakan adalah:

GPM =
940,5

WMPHGPA ××
….....................(9)

Persamaan di atas adalah untuk volume air per satuan luasan. Perhitungan

untuk larutan lain adalah dengan mengalikan volume per satuan luasan (GPA)

dengan faktor konversinya. faktor konversi diperoleh dari akar pangkat dari

specific gravity atau berat jenis (Sumner, 2005).



2.6.5.  Sumber Daya

Daya adalah cepatnya usaha yang dilakukan per satuan waktu. Bila usaha

sejumlah ∆W, dilakukan dalam selang waktu ∆t, maka daya rata-rata P ,

didefinisikan sebagai

daya rata-rata  =
 waktuselang
dilakukanyangusaha

P  =
t

W
∆

∆ ………………………….(10)

 Satuan MKS daya ialah Joule per sekon (1 J sek-1), yang disebut satu Watt,

karena Watt ini satuan yang terlalu kecil, maka yang sering dipakai adalah

kilowatt (1 kW=103 W) dan megawatt (1 MW=106). Satuan daya CGS ialah 1 erg

per sekon (1 erg sek-1). Satuan daya lain yang kita kenal adalah dayakuda (hp). 1

dayakuda sama dengan 746 W, atau 0.746 kW.

 Dayakuda dan kilowatt seperti didefinisikan di atas dapat pula dijadikan

dasar untuk mendefinisikan dua macam lagi satuan usaha, yaitu dayakuda-jam (hp

hr = horsepower hour) dan kilowatt-jam (kwh = kilowatt hour). 1 kwh = 3.6 x 106

J (Zemansky, 1982).



III. METODOLOGI

3.1. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mekatronika dan Mesin

Agroindustri Universitas Brawijaya dan di Laboratorium Daya dan Mesin

Pertanian Jurusan Teknik Pertanian Universitas Brawijaya. Dimulai pada tanggal

27 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 25 Januari 2009.

3.2. Alat Dan Bahan

3.2.1. Alat

1. Las listrik, sebagai penyambung pembuatan desain penelitian

2. Rollmeter, sebagai alat pengukur panjang.

3. Alat pemotong, untuk memotong lembaran besi.

4. Manometer, sebagai alat penunjuk tekanan

5. Hot Plate, sebagai alat pemanas dalam pembuatan lilin lebah menjadi

emulsi lilin lebah

6. Mixer, sebagai pengaduk pada saat pembuatan emulsi lilin lebah

7. Termometer, sebagai pengukur suhu pemanasan lilin.

8. Kunci pas, sebagai pengencang dan pengendor baut

9. Pompa vakum, sebagai alat untuk menghisap udara dari emulsi lilin yang

akan diukur massa jenisnya.



3.2.2. Bahan

3.2.2.1. Bahan Untuk Membuat Emulsi Lilin

1. Lilin Lebah

Lilin lebah diperoleh dari peternak lebah di daerah Singosari. Warna lilin

lebah adalah kuning tua kecoklatan, memiliki bentuk padatan agak keras

dan liat pada saat dipotong.

2. Trietanolamin

Trietanolamina (TEA) berwarna putih agak kental, diperoleh dari toko

kimia Brataco Chemika dengan volume 1liter. Bahan ini digunakan

sebagai pengemulsi lilin lebah yang digunakan.

3. Asam Oleat

Asam oleat berwarna kuning kecoklatan agak kental, diperoleh dari toko

kimia Brataco Chemika dengan volume 1liter. Bahan ini digunakan

sebagai pengemulsi lilin lebah yang digunakan.

4. Akuades.

Akuades diperoleh dari toko kimia Aroma Wangi. Akuades digunakan

sebagai bahan pengencer emulsi lilin yang dihasilkan, sehingga diperoleh

emulsi lilin dengan konsentrasi sesuai keinginan.

3.2.2.2. Bahan Untuk Membuat Mesin Sprayer

1. Plat  Stainless untuk membuat tangki tekan dan dinding wadah penampung

2. Kran, sebagai penghubung aliran emulsi lilin dengan ukuran 1/4 inci

3. Pipa stainless untuk mengalirkan emulsi lilin dengan ukuran 1/4  inci

4. Besi siku 4 x 4 cm untuk rangka wadah buah

5. Kawat kasa untuk membuat wadah buah



6. Water mur sebagai penyambung pipa

7. Shock Drat (dalam dan luar) untuk menyambung pipa

8. Baut dan Mur untuk mengunci tangki kompresi.

3.3. Metode Penelitian

3.3.1 Perencanaan dan Perhitungan

Perencanaan meliputi pemilihan bahan, penentuan kapasitas, mekanisme

penyemprotan dll.

Perhitungan dilakukan untuk memperoleh keakuratan data, pada saat

pembuatan mesin sprayer.

Perencanaan dan perhitungan dilakukan agar  pada saat pengujian lapang

mesin sprayer dapat bekerja sesuai yang direncanakan.

3.3.2. Pembuatan Mesin Sprayer

1. Rancangan Struktural

Bagian-bagian dari model mesin sprayer ini terdiri dari :

a. Tangki.

Tangki yang digunakan merupakan tangki kompresi dengan dimensi

tangki, tinggi 27 cm, dan diameter 21 cm. Tangki ini dibuat dari bahan

stainless dan dilengkapi manometer untuk mengetahui besarnya tekanan di

dalam sistem. Tangki ini memiliki masukan berupa udara hasil keluaran

dari kompresor yaitu udara bertekanan. Keluaran dari tangki ini adalah

aliran cairan menuju nozzle melalui pipa dan dilengkapi pengatur keluaran

(kran) (Lampiran 2, Hal. 59).



b. Hot Plate pemanas.

Hot Plate pemanas yang digunakan dapat memanaskan hingga mencapai

suhu yang diinginkan (mencapai 90 - 95 oC).

c. Nozzle.

Nozzle merupakan alat pengabut keluaran emulsi lilin yang akan

digunakan untuk proses pelapisan lilin buah. Nozzle yang digunakan pada

penelitian ini adalah nozzle jenis cone nozzle yang biasa digunakan dalam

bidang pertanian (penyemprotan pestisida dll). Spesifikasi mendasar

mengenai nozzle jenis ini kurang diketahui, sehingga perlu dilakukan

pengujian lebih lanjut untuk dapat menentukan karakteristik yang

dihasilkan. Nozzle yang digunakan untuk uji penyemprotan nanti adalah

sebanyak satu buah dan yang berada di bagian atas wadah buah

menghadap ke bawah (Lampiran 2, Hal. 60).

d. Kompresor.

Kompresor adalah mesin yang digunakan untuk memampatkan udara atau

gas di dalam tangki.

e. Wadah buah.

Wadah ini digunakan sebagai tempat meletakkan buah pada saat

penyemprotan dilakukan. Wadah buah ini dari bahan kasa berukuran:

Panjang : 40 cm

Lebar  : 40 cm (Lampiran 2, Hal. 61)

f. Kran.

Kran  ini berukuran 1/4 inchi dan terdapat di bagian bawah tangki untuk

mengatur keluaran emulsi lilin yang akan disemprotkan, dan berada di



bagian atas tangki sebagai pengatur masukan udara bertekanan dari

kompresor.

g. Pipa stainless.

Pipa ini digunakan sebagai media untuk mengalirkan emulsi lilin lebah

menuju ke nozzle.

Gambar alat beserta bagian-bagiannya dilampirkan di Lampiran 2, Hal. 63.

2. Rancangan Fungsional

Prinsip kerja dari mesin sprayer untuk pelapisan lilin buah ini adalah

memanaskan lilin lebah kedalam wadah berpengaduk yang dilengkapi kompor

pemanas, wadah dipanaskan pada suhu antara 90 – 95 0C. Setelah lilin lebah

mencair, asam oleat dimasukkan sambil dilakukan pengadukan. Suhu campuran

dijaga agar tidak lebih dari 65 0C . Akuades dipanaskan  pada suhu 90 – 95 0C,

masukkan trietanolamin sambil terus diaduk, kemudian campuran ini dimasukkan

ke dalam campuran lilin lebah dan asam oleat, terus dilakukan pengadukan hingga

larutan menyatu, kemudian kompor dimatikan, terus dilakukan pengadukan

hingga larutan dingin. Dengan komposisi tertentu diperoleh 4 liter larutan emulsi

lilin lebah 12 %. Pengujian alat dilakukan dengan alpukat sebagai bahan uji,

sehingga perlu dilakukan pengenceran lagi menjadi 4%. Menurut literatur,

pelapisan lilin untuk buah  alpukat adalah optimal pada konsentrasi emulsi lilin 4

%.

Emulsi lilin lebah yang telah dibuat dimasukkan ke dalam tangki melalui

lubang masukan bahan berukuran 3/4 inchi dan berada dibagian atas tangki,

kemudian ditutup. Tangki  ini terdiri dari satu lubang input kompresi dari

kompresor, dan satu lubang output menuju ke pipa yang ujungnya dilengkapi



dengan nozzle yang berfungsi untuk memecah emulsi lilin lebah menjadi butiran

lebih kecil (kabut).

Bahan uji (alpukat), diletakkan di atas wadah terbuka. Wadah buah ini

berdinding kasa dan berada pada sistem tertutup. Dinding dibuat dari kasa dengan

tujuan agar emulsi lilin lebah yang tidak mengenai buah dan menempel pada

dinding sistem tertutup dapat dimanfaatkan kembali. Wadah buah ini memiliki

jarak 30 cm dari ujung nozzle yang berada di bagian atas, dan berada pada rak-rak

penyangga. Wadah buah dapat ditempatkan pada tiga jarak semprot yang berbeda,

yaitu 20 cm, 30 cm, dan 40 cm dari ujung nozzle. Penyemprotan dilakukan dua

kali untuk masing-masing buah yang akan dilapisi. Penyemprotan pertama untuk

sisi buah yang menghadap nozzle. Setelah satu sisi buah terlapisi dan diangin-

anginkan hingga kering, dilakukan penyemprotan sisi buah yang lain dan diangin-

anginkan. Sebelum dilakukan penyemprotan dengan emulsi lilin lebah 12 %,

sistem harus tertutup.

Skema kerja dilampirkan di Lampiran 1, Hal. 58-59.

3.3.3. Pengujian Mesin Sprayer

Pengujian mesin sprayer dilakukan untuk mengetahui keberhasilan

pembuatan alat sesuai dengan yang direncanakan.

3.3.4. Analisa Teknik

1. Parameter yang Diamati

Data yang diamati selama pengujian mesin sprayer ini adalah data

laju volume emulsi lilin dalam satu satuan waktu, dan  diameter droplet

yang dihasilkan untuk setiap perlakuan konsentrasi yang berbeda. Diamati



pula data efisiensi penyemprotan, dan konsumsi daya (daya listrik) yang

digunakan selama penelitian berlangsung.

2. Pengambilan Data

Laju volume emulsi lilin dalam satu satuan waktu (Q) diperoleh

dengan cara menampung sejumlah volume emulsi lilin (V) ke dalam

wadah penampung dan diukur waktu yang diperlukan selama proses

penampungan (t).

Q (ml s-1) =
)(
)(

st
mlV

Laju volume emulsi lilin dihitung pada masing-masing penggunaan

konsentrasi, yaitu 2%, 4% dan 6% pada 2 perlakuan tekanan berbeda (1

bar dan 2 bar).

Diameter droplet diperoleh dengan cara mengukur lebar dan tebal

dari droplet satuan hasil penyemprotan. Droplet diasumsikan sebagai bola,

sehingga volume droplet satuan diperoleh berdasarkan rumus volume bola.

Vd =
3
4  r3

Jumlah droplet per waktu per luasan diperoleh dari perbandingan

antara volume penyemprotan selama 10 detik dengan volume dari droplet

satuan hasil penyemprotan pada jarak 30 cm dengan lebar kerja (luasan

penyemprotan) seluas 40 cm x 40 cm.

Jumlah Droplet =
3r4/3 π

txQ

Efisiensi penyemprotan diperoleh dari perhitungan terhadap data

volume sisa tangki teoritis dan pengukuran volume sisa tangki sebenarnya.



Volume sisa tangki secara teoritis merupakan selisih antara volume awal

tangki dengan perhitungan volume yang keluar tangki selama

penyemprotan (Q x t). Volume sisa tangki sebenarnya diperoleh dengan

cara mengukur secara langsung volume yang tersisa di dalam tangki

setelah dilakukan penyemprotan. Efisiensi penyemprotan merupakan hasil

perbandingan antara volume sisa tangki sebenarnya dengan teoritis.

teoritis
sebenarnya

 tangkisisaVolume
 tangkisisaVolume

 x 100%

Sumber daya penunjang selama penelitian adalah berasal dari

sumber daya listrik. Sumber daya tersebut digunakan untuk konsumsi dari

4 buah alat (hot plate, mixer, kompresor dan motor pompa vakum) yang

masing-masing memiliki spesifikasi daya tersendiri. Besarnya konsumsi

daya dari tiap-tiap alat dapat ditentukan menurut persamaan berikut.

       W (kWjam) = Daya alat (kW) x waktu pemakaian (Jam)

Konsumsi energi listrik total yang digunakan dapat diwujudkan dalam tiap

satuan buah yang dilapisi, yaitu:

W total/buah =
BuahTotal

(kWjam)W



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Rancangan Alat

Perancangan terdiri atas dua kegiatan yaitu penentuan dimensi alat dan

pembuatan alat. Perhitungan dimensi tangki dan wadah buah telah dilampirkan

pada Lampiran 3. Sedangkan pada pembuatan alat  meliputi pembuatan 3 bagian

utama, yaitu: tangki kompresi, pipa alir dan wadah buah.

4.1.1 Tangki Kompresi

Tangki yang dibuat merupakan tangki kompresi dengan diameter 21 cm

dan tinggi 27 cm. Volume maksimal berdasarkan dimensi tangki tersebut adalah 9

liter. Volume efektif yang digunakan dalam perlakuan adalah 1.5 liter.

Penggunaan volume 1.5 liter dimaksudkan agar proses kompresi dapat berjalan

dengan baik dan proses penggantian emulsi lilin untuk perlakuan konsentrasi

berikutnya dapat berlangsung cepat. Tekanan di dalam tangki diperoleh dari

hembusan  udara bertekanan. Udara bertekanan ini berasal dari kompresor dan

membutuhkan sejumlah ruang di dalam tangki untuk proses kompresi.

Proses pemberian tekanan pada tangki hingga mencapai tekanan yang

diinginkan dilakukan dengan cara mengatur tekanan keluaran dari kompresor

(berupa udara bertekanan) sedemikian rupa sehingga tangki menunjukkan tekanan

yang diinginkan. Tekanan konstan pada tangki sulit dijaga pada satu titik nilai

tekanan apabila keluaran tangki sudah terbuka (proses penyemprotan sudah

dilakukan).



 Penentuan satu titik tekanan dapat dilakukan dengan mengatur keluaran

udara dari kompresor. Penentuan tekanan dalam tangki dilakukan pada awal

penyemprotan dan dilakukan penambahan tekanan pada tangki jika tekanan turun.

 Tekanan yang digunakan pada penelitian kali ini adalah 1 bar dan 2 bar.

Masing-masing tekanan digunakan untuk pengujian dengan 3 perlakuan

konsentrasi berbeda, yaitu 2%, 4%, dan 6%.

4.1.2 Pipa Alir

Pipa untuk mengalirkan emulsi lilin lebah yang digunakan adalah pipa

stainless berdiameter 1/4  inchi dengan panjang 50 cm dari tangki hingga ujung

nozzle. Pipa ini dilengkapi nozzle berjumlah 2 buah yang dipasang  seri.

Penggunaan 2 buah nozzle yang dipasang seri menyebabkan volume emulsi lilin

dalam tangki  semakin cepat habis dan terjadi overlap pada saat penyemprotan,

sehingga pengujian selanjutnya hanya digunakan satu nozzle. Nozzle digunakan

untuk mengubah aliran emulsi lilin menjadi ukuran yang lebih kecil (droplet).

Berdasakan literatur, semakin tinggi tekanan yang diberikan, maka laju aliran

semakin cepat dan ukuran droplet akan semakin halus/kecil (sumner, 2005).

Nozzle yang digunakan pada penelitian ini adalah nozzle jenis solid cone

nozzle yang biasa digunakan dalam bidang pertanian (penyemprotan pestisida dll).

Nozzle ini bekerja normal pada tekanan 1-3 bar, dan dapat pula dioperasikan pada

tekanan hingga 5 bar. Nozzle ini memiliki pengatur jarak antara ujungnya dengan

rumah nozzle yang memungkinkan untuk menghasilkan keluaran yang bervariasi.

Semakin dekat jarak, maka ukuran droplet yang dihasilkan juga semakin kecil.

Tekanan merupakan faktor utama yang menentukan ukuran droplet yang

dihasilkan.



Setelah dilakukan percobaan penyemprotan, diperoleh jarak optimum

penyemprotan adalah 30 cm dan lebar kerja dari nozzle sejauh 40 cm. Nozzle yang

digunakan dalam penyemprotan hanya 1 buah dan diletakkan di tengah

menghadap ke bawah. Alasan digunakan 1 buah nozzle adalah karena apabila

digunakan 2 buah nozzle emulsi lilin cepat habis dan terjadi overlap saat

penyemprotan dilakukan.

4.1.3 Wadah Buah

Wadah  buah terbuat dari rangka siku stainless sebagai kelilingnya, dan

kawat kasa sebagai sisinya. Wadah buah berukuran 40 cm x 40 cm dan memiliki

jarak 20 cm dari ujung nozzle yang berada di bagian atas, serta berada pada rak-

rak penyangga. Wadah buah dapat ditempatkan pada tiga jarak semprot yang

berbeda, yaitu 20 cm, 30 cm, dan 40 cm dari ujung nozzle.

Wadah buah berada pada sistem yang tertutup, sehingga pada saat

penyemprotan, emulsi lilin yang tidak terpakai (terbuang) dapat dikumpulkan dan

digunakan kembali. Media tertutup untuk wadah buah ini adalah kotak berdinding

aluminium dengan ukuran 41 cm x 41 cm x 50 cm, dan dilengkapi Loyang

penampung di bagian bawah kotak.

4.2. Uji Kinerja Alat

4.2.1. Sumber Daya

Sumber daya yang digunakan berasal dari sumber daya listrik yang

digunakan untuk kerja dari 4 buah alat. Alat tersebut digunakan pada saat

pembuatan emulsi lilin lebah dan penyemprotan. Tabel berikut menunjukkan

besarnya daya masing-masing alat, waktu pemakaian dan besarnya usaha/ energi

yang dikonsumsi.



Tabel 4.5. Konsumsi energi listrik masing-masing alat

Berdasarkan Tabel 4.4, diketahui bahwa konsumsi energi terbesar adalah

pada hot plate, yaitu 2.5 kWjam. Faktor yang mempengaruhi besarnya konsumsi

energi adalah daya dan waktu penggunaan alat. Hot plate memiliki daya sebesar

0.373 kW, dan waktu penggunaan selama 2.167 jam. Kompresor disini sebagai

alat yang memiliki daya terbesar diantara ketiga alat yang lain, tetapi karena

waktu penggunaan yang relatif kecil, 0.333 jam, membuat konsumsi energinya

lebih kecil, yaitu sebesar 0.745 kWjam.

Konsumsi energi terkecil adalah pada motor pompa vakum. Daya motor

pompa vakum lebih besar dari daya mixer, dimana daya motor pompa vakum

sebesar 0.746 kW, sedangkan daya mixer hanya 0.373 kW, tetapi waktu

penggunaan motor pompa vakum lebih singkat bila dibandingkan dengan mixer.

Energi yang dikonsumsi motor pompa vakum selama pelaksanaan penelitian

adalah sebesar 0.062 kWjam.

Daya total yang diperlukan selama pelaksanaan penelitian adalah sebesar

5.357 kW, dan waktu total yang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian adalah

3.833 jam, sehingga diperoleh besarnya konsumsi energi listrik total sebesar 4.115

Alat Daya
(kw)

Waktu
(jam)

Usaha
(KilowattJam)

Usaha per buah
(KilowattJam/buah)

Hot Plate 2 1.25 2.5 9.92 x 10-3

Mixer 0.373 2.167 0.808 3.21 x 10-3

Kompresor 2.238 0.333 0.745 2.96 x 10-3

Motor Pompa
Vakum 0.746 0.083 0.062 2.46 x 10-4

Total 5.357 3.833 4.115 1.633x10-2



kWjam. Dalam bentuk energi listrik, satu kWjam (kwh) energi memiliki harga

tertentu sesuai penawaran atau kondisi setempat(Zemansky, 1982).

Berdasarkan Tabel 4.4, besarnya nilai usaha/energi listrik yang digunakan

untuk tiap-tiap buah adalah bermacam-macam. Konsumsi usaha per buah tertinggi

adalah pada hot plate, sebesar 9.92 x 10-3 kWjam/buah, sedangkan konsumsi

usaha per buah terendah adalah pada motor pompa vakum, yaitu sebesar 2.46 x

10-4 kWjam/buah. Perhitungan nilai usaha per buah adalah berdasarkan besarnya

usaha dibandingkan dengan jumlah buah total yang mengalami penyemprotan.

4.2.2. Data Hasil Penelitian

Data yang diambil dari penelitian kali ini adalah data volume per satuan

waktu untuk menentukan besarnya laju volume(debit), dimensi droplet yang

dihasilkan, dan volume sisa dari emulsi lilin setelah dilakukan penyemprotan

dengan tekanan 2 bar dan 3 bar selama 10 detik.

Data yang diperoleh dari penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6. Hasil penyemprotan dengan tekanan 1 bar

Berdasarkan  Tabel 4.5, volume sisa di dalam  tangki terbesar adalah pada

konsentrasi 6% yaitu 1032 ml, dengan volume sisa di wadah penampungan

sebesar 125 ml. Volume sisa terkecil adalah pada konsentrasi 4% yaitu 1025 ml,

dan volume sisa di wadah penampungan adalah 127 ml. Pada konsentrasi 2%,

Konsentrasi
(%)

Volume
(ml)

Waktu
(s)

Droplet Volume Sisa

Lebar
(mm)

Tebal
(mm)

Volume
Tangki

(ml)

Volume
Wadah

(ml)

2 65 1.81 1 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 1030 134

4 78 2.08 1 0.7 1 0.5 0.3 0.5 1025 127

6 62 1.67 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 1032 125



volume sisa di wadah penampungan adalah sebesar 134 ml dan volume sisa di

dalam tangki sebesar 1030 ml. Dengan volume sisa di wadah penampungan

sebesar 134 ml, seharusnya konsentrasi 2% memiliki volume sisa di dalam tangki

lebih kecil. Hal ini dapat terjadi karena ada beberapa volume emulsi lilin yang

berubah menjadi busa, sehingga pengukuran volume sisa kurang akurat.

Tabel 4.7. Hasil penyemprotan dengan tekanan 2 bar

Konsentrasi
(%)

Volume
(ml)

Waktu
(s)

Droplet Volume Sisa

Lebar
(mm)

Tebal
(mm)

Volume
Tangki

(ml)

Volume
Wadah

(ml)

2 92 2.21 1 0.5 1 0.3 0.5 0.3 970 118

4 97 2.58 0.5 1 1 0.5 0.3 0.5 1020 130

6 63 1.68 1 1 1 0.5 0.5 0.5 1025 125

Berdasarkan  Tabel 4.6, volume sisa di dalam tangki terbesar adalah pada

konsentrasi 6% yaitu 1025 ml, dengan volume sisa di wadah penampungan

sebesar 125 ml. Volume sisa terkecil adalah pada konsentrasi 2% yaitu 970 ml,

dan volume sisa di wadah penampungan adalah 118 ml. Pada konsentrasi 4%,

volume sisa di wadah penampungan sebesar 130 ml, nilai ini lebih besar dari

volume sisa di wadah penampungan pada konsentrasi 6% yang nilainya sebesar

125 ml. Dengan volume sisa tangki pada konsentrasi 4% yang nilainya lebih kecil

dari konsentrasi 6%, seharusnya volume sisa di wadah penampungan  juga lebih

kecil. Hal ini dapat terjadi karena ada beberapa volume emulsi lilin yang hilang

karena terbuang ke lingkungan, sehingga pengukuran volume sisa kurang akurat.



4.2.3. Perhitungan Debit dan Jumlah Droplet

Penelitian ini menggunakan buah alpukat sebagai bahan uji. Tekanan yang

digunakan adalah 1 bar dan 2 bar. Penyemprotan dilakukan selama 10 detik pada

3 konsentrasi lilin berbeda, yaitu 2%, 4%, dan 6% pada jarak 30 cm.

Setelah dilakukan penyemprotan diperoleh laju volume(debit) dan jumlah

droplet yang diperlihatkan pada Tabel 4.7 di bawah ini.

Tabel 4.8. Debit dan jumlah droplet pada tekanan 1 bar
Konsentrasi

(%)

Debit

(ml/s)

Droplet

(butir/cm2)

2 35.912 169

4 37.500 151

6 37.126 121

Berdasarkan Tabel 4.7, nilai debit terbesar adalah pada konsentrasi 4%,

yaitu sebesar 37.5 ml/s, dan nilai debit terkecil pada konsentrasi 2%, sebesar

35.912 ml/s. Konsentrasi 2% memiliki nilai debit lebih kecil dari konsentrasi

lainnya, hal ini kurang sesuai karena semakin kecil konsentrasi debit alirannya

akan semakin besar. Semakin kecil nilai konsentrasi, semakin kecil pula

kepekatan dari emulsi lilin tersebut. Hal ini dapat terjadi karena kesalahan pada

saat pengukuran waktu selama volume dialirkan ke wadah penampung. Faktor

yang mempengaruhi nilai debit yang dihasilkan adalah volume yang ditampung

dan waktu selama penampungan.

Perhitungan jumlah droplet adalah berdasarkan volume yang dialirkan,

semakin tinggi debit aliran, maka volume yang dihasilkan juga akan semakin

besar. Droplet yang dihasilkan merupakan hasil perbandingan volume yang

dihasilkan dengan volume droplet saat penyemprotan.



Jumlah droplet terbesar adalah pada konsentrasi 2%, yaitu sebanyak 169

butir/cm2. Sedangkan jumlah droplet terkecil yang diperoleh adalah pada

konsentrasi 6%, sebesar 121 butir/cm2. Semakin pekat emulsi lilin, maka semakin

sedikit jumlah droplet yang dihasilkan. Hal ini ditunjukkan pada tabel di atas.

Tabel 4.9. Debit dan jumlah droplet pada tekanan 2 bar
Konsentrasi

(%)

Debit

(ml/s)

Droplet

(butir/cm2)

2 41.629 196

4 37.597 177

6 37.500 106

Berdasarkan Tabel 4.8, nilai debit terbesar adalah pada konsentrasi 2%,

yaitu sebesar 41.629 ml/s. Sedangkan nilai debit terkecil yang diperoleh adalah

pada konsentrasi 6%, sebesar 37.5 ml/s. Berdasarkan Tabel 4.8 diatas terlihat

bahwa peningkatan konsentrasi emulsi lilin disertai dengan penurunan debit yang

dihasilkan. Hal ini dapat terjadi karena konsentrasi yang semakin tinggi memiliki

kepekatan yang semakin tinggi.

Jumlah droplet terbesar adalah pada konsentrasi 2%, yaitu sebanyak 196

butir/cm2. Sedangkan jumlah droplet terkecil yang diperoleh adalah pada

konsentrasi 6%, sebanyak 106 butir/cm2. Jumlah droplet yang diperoleh pada

konsentrasi 6% terlihat mengalami penurunan yang cukup tinggi dari konsentrasi

4%. Hal ini terjadi karena pengukuran dimensi droplet yang kurang tepat karena

ukuran droplet yang sangat kecil.

4.2.4. Perhitungan Volume Penyemprotan

Penyemprotan dilakukan dengan volume awal sebesar 1500 ml. Waktu

yang dibutuhkan untuk setiap penyemprotan adalah 5 detik, jadi diperlukan waktu

10 detik secara keseluruhan untuk untuk melakukan satu kali perlakuan



penyemprotan bolak-balik (sisi atas dan bawah buah). Berikut ini tabel volume

untuk tiap-tiap konsentrasi pada dua tekanan berbeda.

Tabel 4.10. Volume terpakai, efektif dan terbuang pada tekanan 1 bar

Konsentrasi

(%)

Volume

Awal

(ml)

Volume

Terpakai

(ml)

Volume

Terbuang

(ml)

Volume

Efektif

(ml)

Efektifitas

(%)

2 1500 470 134 336 71.49

4 1500 475 127 348 73.26

6 1500 470 125 345 73.40

Berdasarkan Tabel 4.9, konsentrasi 4% memiliki nilai volume terpakai

paling besar, yaitu sebesar 475 ml. Sedangkan untuk konsentrasi 2% dan 4%,

jumlah volume yang terpakai adalah sebesar 470 ml. Volume terpakai merupakan

selisih antara volume awal penyemprotan dengan volume sisa di dalam tangki.

Volume efektif yang digunakan untuk penyemprotan terbesar adalah pada

konsentrasi 4%, yaitu 348 ml. Sedangkan volume efektif terkecil untuk

penyemprotan adalah pada konsentrasi 2%, sebesar 336 ml. Volume terbuang

terbesar pada konsentrasi 2%, 134 ml, dan terkecil pada konsentrasi 6%, yaitu 125

ml.

Efektifitas volume penyemprotan tertinggi adalah pada konsentrasi 6%,

sebesar 73.40%. Sedangkan efektifitas volume penyemprotan terkecil adalah pada

konsentrasi 2%, yaitu sebesar 71.49%.



Tabel 4.11. Volume terpakai, efektif dan terbuang pada tekanan 2 bar

Konsentrasi

(%)

Volume

Awal

(ml)

Volume

Terpakai

(ml)

Volume

Terbuang

(ml)

Volume

Efektif

(ml)

Efektifitas

(%)

2 1500 530 118 412 77.74

4 1500 480 130 350 72.92

6 1500 475 125 350 73.68

 Berdasarkan Tabel 4.10, konsentrasi 2% memiliki nilai volume terpakai

paling besar, yaitu sebesar 530 ml. Sedangkan nilai volume terpakai terkecil pada

konsentrasi 6%, sebesar 475 ml. Volume efektif yang digunakan untuk

penyemprotan terbesar adalah pada konsentrasi 2%, yaitu 412 ml. Sedangkan

volume efektif konsentrasi 4% dan 6% memiliki nilai yang sama, yaitu sebesar

350 ml. Volume terbuang memiliki nilai terbesar pada konsentrasi 4%, yaitu 130

ml, dan terkecil pada konsentrasi 2%, sebesar 118 ml.

Efektifitas volume penyemprotan tertinggi adalah pada konsentrasi 2%,

sebesar 77.74%. Sedangkan efektifitas volume penyemprotan terkecil adalah pada

konsentrasi 4%, yaitu sebesar 72.92%. Efektifitas volume penyemprotan

merupakan perbandingan antara volume efektif dengan volume terpakai.

Volume efektif merupakan selisih antara volume awal penyemprotan

dengan volume sisa secara keseluruhan (jumlah antara volume sisa tangki dengan

volume terbuang ke wadah penampungan). Volume efektif diasumsikan sebagai

volume yang digunakan untuk pelapisan buah (menempel pada kulit buah), tetapi

dengan nilai volume efektif yang cukup besar, yaitu rata-rata 350 ml, tidak semua

volume efektif digunakan untuk melapisi kulit buah. Hal ini karena sejumlah

volume dari volume efektif  berubah menjadi busa yang volumenya tidak terukur.



Kebocoran wadah penampung dan sisa bahan yang menempel pada dinding juga

menjadi faktor pengaruh, meskipun nilai volume kebocoran pada beberapa

perlakuan kecil.

4.2.5. Analisis Grafik

4.2.5.1. Grafik Debit dan Jumlah Droplet

Grafik debit aliran penyemprotan yang diperoleh pada masing-masing

konsentrasi untuk tekanan 1 bar dan 2 bar digambarkan menurut gambar 4.4 di

bawah ini.

Gambar 4.6. Debit Penyemprotan

Grafik pada gambar di atas menunjukkan adanya penurunan nilai debit

penyemprotan seiring dengan kenaikan konsentrasi yang digunakan. Semakin

tinggi konsentrasi, maka kepekatan emulsi lilin juga meningkat. Emulsi lilin yang

semakin pekat apabila dialirkan memerlukan energi yang lebih besar untuk dapat

mencapai debit aliran sama dengan emulsi lilin yang lebih encer.

Debit aliran penyemprotan pada tekanan 1 bar dengan konsentrasi 2%

nilainya kurang dari debit aliran pada konsentrasi 4% dan 6%. Sedangkan pada
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tekanan 2 bar dengan konsentrasi 2% nilainya lebih tinggi dari konsentrasi yang

lain, tetapi pada grafik di atas tampak penurunan nilainya cukup tajam. Hal ini

dapat terjadi karena pengukuran volume dan penghitungan waktu yang kurang

akurat.

Grafik jumlah droplet yang diperoleh pada masing-masing konsentrasi

untuk tekanan 1 bar dan 2 bar digambarkan menurut gambar 4.4 di bawah ini.

Gambar 4.7. Jumlah Droplet

Berdasarkan Gambar 4.5, terdapat persamaan antara jumlah droplet pada

tekanan 1 bar dengan jumlah droplet pada tekanan 2 bar, yaitu nilainya semakin

kecil seiring dengan peningkatan konsentrasi yang digunakan. Peningkatan

konsentrasi meningkatkan pula kadar kepekatannya. Semakin pekat, jumlah

droplet yang dihasilkan semakin sedikit, karena volume droplet yang dihasilkan

semakin besar.

4.2.5.2. Grafik Volume Efektif Penyemprotan

Volume efektif adalah selisih antara volume awal penyemprotan, sebesar

1500 ml, dengan volume sisa penyemprotan (jumlah antara volume sisa dalam
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tangki dengan volume sisa di wadah penampungan). Grafik volume efektif pada

masing-masing konsentrasi untuk tekanan 1 bar dan 2 bar adalah sebagaimana

Gambar 4.8.

Gambar 4.8. Volume Efektif Penyemprotan

Berdasarkan Grafik 4.8 di atas, volume efektif yang digunakan selama

penyemprotan selama 10 detik memiliki nilai yang tidak jauh berbeda untuk

masing-masing perlakuan penyemprotan. Volume efektif terbesar adalah pada

tekanan yang lebih tinggi, yaitu 2 bar. Hal ini terjadi karena semakin tinggi

tekanan yang digunakan, laju volume pada selang waktu yang sama akan semakin

tinggi. Semakin tinggi laju volume, maka volume efektif yang digunakan juga

meningkat.

4.2.5.3. Grafik Efisiensi Penyemprotan

Gambar 4.9 di bawah ini menunjukkan efisiensi penyemprotan pada

masing-masing konsentrasi dan tekanan yang berbeda.
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Gambar 4.9. Efisiensi Penyemprotan

Grafik yang ditunjukkan oleh Gambar 4.7 diatas menunjukkan bahwa

efisiensi semakin tinggi pada konsentrasi yang semakin besar. Efisiensi

penyemprotan tertinggi adalah pada konsentrasi 6% dengan tekanan sebesar 1 bar.

Sedangkan efisiensi penyemprotan terendah adalah pada konsentrasi 2% dengan

tekanan 2 bar. Secara keseluruhan, dari kedua perlakuan tekanan yang dilakukan,

tekanan 1 bar memiliki nilai efisiensi relatif lebih besar daripada efisiensi

penyemprotan dengan menggunakan tekanan 2 bar. Nilai ini menunjukkan

hubungan antara tekanan, volume dan efisiensi. Semakin tinggi tekanan, volume

yang terpakai semakin besar. Volume semakin besar memungkinkan semakin

tingginya tingkat kehilangan volume akibat dari kesalahan pengukuran dan atau

kehilangan volume akibat perubahan sejumlah volume menjadi busa yang sulit

untuk diukur volumenya.
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4.3. Efisiensi Penyemprotan

Efisiensi penyemprotan pada penelitian ini didasarkan pada perbandingan

antara volume sisa tangki sebenarnya dengan volume sisa tangki secara teoritis.

Di bawah ini merupakan tabel efisiensi penyemprotan pada dua tekanan berbeda.

Tabel 4.12. Penyemprotan dengan Tekanan 1 Bar Selama 10 Detik

Konsentrasi

(%)

Volume

Awal(ml)

Volume Sisa

Tangki Teoritis

(ml)

Volume

Sisa Tangki

Sebenarnya

(ml)

Efisiensi

Penyemprotan

(%)

2 1500 1140.88 1030 90.28

4 1500 1125.00 1025 91.11

6 1500 1128.74 1030 91.25

Berdasarkan Tabel 4.11, efisiensi penyemprotan tertinggi adalah pada

konsentrasi 6%, yaitu sebesar 91.25 %. Efisiensi penyemprotan terkecil adalah

pada konsentrasi 2%, yaitu sebesar 90.28 %. Semakin tinggi konsentrasi, nilai

efisiensinya juga semakin tinggi, hal ini terlihat pada tabel di atas.

Tabel 4.13. Penyemprotan dengan Tekanan 2 Bar Selama 10 Detik

Konsentrasi

(%)

Volume

Awal(ml)

Volume Sisa

Tangki Teoritis

(ml)

Volume

Sisa Tangki

Sebenarnya

(ml)

Efisiensi

Penyemprotan

(%)

2 1500 1083.71 970 89.51

4 1500 1124.03 1020 90.74

6 1500 1125.00 1025 91.11

Berdasarkan Tabel 4.12, efisiensi penyemprotan tertinggi adalah pada

konsentrasi 6%, yaitu sebesar 91.11 %. Efisiensi penyemprotan terkecil adalah



pada konsentrasi 2%, yaitu sebesar 89.51 %. Efisiensi penyemprotan pada tekanan

2 bar memiliki persamaan dengan efisiensi penyemprotan pada tekanan 1 bar,

yaitu nilainya semakin meningkat dari konsentrasi terkecil hingga konsentrasi

terbesar.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Alat  hasil rancang bangun terdiri dari 3 bagian utama, yaitu: tangki

kompresi, pipa alir dan wadah buah.

2. Berdasarkan perhitungan, terdapat hubungan antara debit yang dihasilkan,

konsentrasi yang digunakan, dan tekanan yang dibebankan. Nilai debit

semakin tinggi pada tekanan lebih tinggi, dan konsentrasi yang semakin

kecil. Debit penyemprotan sebanding dengan tekanan yang digunakan dan

berbanding terbalik dengan konsentrasi.

3. Jumlah droplet tertinggi untuk tekanan 1 bar adalah pada konsentrasi 2%,

yaitu 169 butir/cm2, sedangkan jumlah droplet terendah pada konsentrasi

6%, yaitu 121 butir/cm2. Jumlah droplet tertinggi untuk tekanan 2 bar

adalah pada konsentrasi 2%, yaitu 196 butir/cm2, sedangkan jumlah

droplet terendah pada konsentrasi 6%, yaitu 106 butir/cm2.

4.  Efisiensi penyemprotan tertinggi adalah pada konsentrasi 6% dengan

tekanan 1 bar, yaitu 91.25 %. Sedangkan efisiensi penyemprotan terkecil

pada konsentrasi 2% dengan tekanan 2 bar, yaitu 89.51 %. Efisiensi

merupakan perbandingan antara volume sisa tangki sebenarnya dengan

volume sisa tangki teoritis. Kehilangan volume akibat dari emulsi lilin

yang berubah menjadi busa, dan yang terbuang ke lingkungan sangat

mempengaruhi efisiensi yang dihasilkan.



5. Konsumsi energi listrik tertinggi adalah pada  komponen Hot Plate, yaitu

sebesar 9.92 x 10-3 kWjam/buah. Konsumsi energi listrik terendah adalah

pada motor pompa vakum, yaitu sebesar 2.46 x 10-4 kWjam/buah.

Konsumsi energi listrik sangat dipengaruhi oleh waktu pemakaian alat dan

daya masing-masing alat.

5.2. Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui karakteristik

penyemprotan yang dihasilkan.

2. Penentuan dimensi droplet yang dihasilkan dapat dilakukan dengan

metode terbaru yang lebih akurat, yaitu dengan pemotretan pada saat

penyemprotan.

3. Kotak penyemprotan buah perlu dimodifikasi lebih lanjut agar volume sisa

yang terbuang terkonsentrasi pada wadah penampungan dibagian bawah

sehingga sejumlah volume tidak terbuang ke lingkungan.

4. Perlu dipikirkan cara untuk dapat menentukan jumlah volume terbuang

akibat dari perubahan emulsi lilin menjadi busa.
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Lampiran 1. Diagram Alir Penelitian

1. Skema Pembuatan Emulsi Lilin Lebah

Aquades 840 ml Lilin Lebah 120 g

Panaskan pada suhu 90oC Panaskan pada suhu 90oC

Masukkan 40 ml
trietanolamin dan terus

diaduk

Masukkan 20 ml asam
oleat sambil diaduk

Larutan aquades dan treietanolamin dimasukkan
ke larutan lilin lebah dan asam oleat pada suhu

< 65oC dan terus diaduk sampai dingin

Emulsi lilin 12 % didinginkan

Emulsi lilin 12 %

Selesai

Mulai

Emulsi lilin diencerkan
dengan akuades menjadi

2%, 4%, dan 6%



Lampiran 1. Lanjutan

2. Pelaksanaan Penelitian

Mulai

Studi pustaka

Perencanaan dan pembuatan mesin
sprayer

Mesin Sprayer dapat
bekerja (terjadi

pengabutan emulsi
lilin)

Perlakuan pada bahan uji (alpukat)

Pengambilan Data (konsumsi daya
alat, Laju volume (Q), Dimensi

droplet(D), Volume sisa
penyemprotan (V))

Selesai

Pengolahan Data

Analisis
kelemahan

teknis

Ya

Tidak



Lampiran 2. Gambar Alat

1. Tangki Kompresi



Lampiran 2. Lanjutan

2. Pipa Alir



Lampiran 2. Lanjutan

3. Wadah Buah



Lampiran 2. Lanjutan

4. Kotak Penyemprotan



Lampiran 2. Lanjutan

5. Rangkaian Alat



Lampiran 3. Perhitungan Dimensi Alat

1. Perhitungan Volume Tangki Kompresi

Diketahui: Diameter tangki  = 21 cm, r = 10.5 cm

Tinggi tangki = 27 cm

Volume tangki = luas alas x tinggi

= . (r2). t

= 3.14x (10.52)x 27

= 9346.995 cm3 = 9.347 dm3

= 9.347 liter

Luas Tangki = keliling alas x tinggi

= . D. t

= 3.14x 21x 27

= 1780.38 cm2

2. Perhitungan Luas kotak Penyemprotan (Penampung)

Diketahui:  Panjang = 41 cm

   Lebar  = 41 cm

   Tinggi  = 50 cm

Volume Kotak = p x l x t

= 41 x 41 x 50

= 84050 cm3

Luas = 2 x ( (p x l) + (l x t) + (p x t) )

= 2 x ( (41 x 41) + (41 x 50) + (41 x 50) )

= 2 x (1681 + 2050 + 2050)

= 11.562 cm2



Lampiran 4. Perhitungan Sumber Daya

Diketahui :  Volume total emulsi lilin yang dibuat adalah 9 liter.

Masing-masing 4500 ml untuk 2 perlakuan tekanan (1 dan 2 bar)

Volume terpakai dalam 1 x penyemprotan adalah rata-rata:

Tekanan 1 bar = (470 ml + 475 ml + 470 ml)/3 = 472 ml

Tekanan 2 bar = (530 ml + 480 ml + 475 ml)/3 = 495 ml

1 x penyemprotan adalah untuk 14 buah alpukat

Sehingga: Volume sebesar 4500 ml adalah untuk penyemprotan sebanyak:

Tekanan 1 bar, volume penyemprotan =
ml
ml

472
4500 = 9 x penyemprotan

Tekanan 2 bar, volume penyemprotan =
ml
ml

495
4500 = 9 x penyemprotan

Total buah yang dilapisi adalah (9 x 14) + (9 x 14) = 252 buah

1. Hot Plate

Diketahui:  Daya alat = 2000 Watt

   = 2 kW

 Waktu = 75 menit

   = 1.25 jam

Energi Terpakai : W  = Daya alat x waktu pemakaian

   = 2 kW x 1.25 jam

   = 2.5 kWjam

buahJumlah
W  =

buah
kWjam

252
5.2

   = 9.92 x 10-3 kWjam/buah



Lampiran 4. Lanjutan

2. Mixer

Diketahui:  Daya alat = 0.5 HP

   = 0.5 HP x 746 Watt

   = 373 Watt

   = 0.373 kW

 Waktu = 130 menit

   = 2.167 jam

Energi Terpakai : W  = Daya alat x waktu pemakaian

   = 0.373  kW x 2.167 jam

   = 0.808 kWjam

buahJumlah
W  =

buah
kWjam

252
808.0

   = 3.21 x 10-3 kWjam/buah

3. Motor Pompa Vakum

Diketahui:  Daya alat = 1 HP

   = 1 HP x 746 Watt

   = 746 Watt

   = 0.746 kW

 Waktu = 5 menit

   = 0.083 jam

Energi Terpakai : W  = Daya alat x waktu pemakaian

   = 0.746  kW x 0.083 jam

   = 0.062 kWjam



Lampiran 4. Lanjutan

buahJumlah
W  =

buah
kWjam

252
062.0

   = 2.46 x 10-4 kWjam/buah

4. Kompresor

Diketahui:  Daya alat = 3 HP

   = 3 HP x 746 Watt

   =2238 Watt

   = 2.238 kW

 Waktu =20 menit

   = 0.333 jam

Energi Terpakai : W  = Daya alat x waktu pemakaian

   = 2.238 kW x 0.333 jam

   = 0.745 kWjam

buahJumlah
W  =

buah
kWjam

252
745.0

   = 2.96 x 10-3 kWjam/buah

Energi listrik yang terpakai selama penelitian adalah:

Energi total  = (2.5 + 0.808 + 0.062 + 0.745)  kWjam

= 4.115 kWjam

buahJumlah
 totalEnergi  = (9.92 + 3.21 + 0.246 + 2.96) x 10-3 kWjam/buah

  = 1.63 x 10-2 kWjam/buah



Lampiran 5. Perhitungan Debit dan Jumlah Droplet

Data hasil penelitian:

Penyemprotan dengan tekanan 1 bar

Penyemprotan dengan tekanan 2 bar

Konsentrasi
(%)

Volume
(ml)

Waktu
(s)

Droplet Volume Sisa

Lebar (mm) Tebal (mm)
Volume
Tangki

(ml)

Volume
Wadah

(ml)

2 92 2.21 1 0.5 1 0.3 0.5 0.3 970 118

4 97 2.58 0.5 1 1 0.5 0.3 0.5 1020 130

6 63 1.68 1 1 1 0.5 0.5 0.5 1025 125

1. Perhitungan Debit

Debit =
waktu

Volume

1. Tekanan 1 Bar

Ø Konsentrasi 2%

Diketahui: Volume = 65 ml

Waktu = 1.81 s

Konsentrasi
(%)

Volume
(ml)

Waktu
(s)

Droplet Volume Sisa

Lebar (mm) Tebal (mm)
Volume
Tangki

(ml)

Volume
Wadah

(ml)

2 65 1.81 1 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 1030 134

4 78 2.08 1 0.7 1 0.5 0.3 0.5 1025 127

6 62 1.67 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 1032 125



Lampiran 5. Lanjutan

Debit =
81.1

65

  = 35.912 ml/s

Ø Konsentrasi 4%

Diketahui: Volume = 78 ml

Waktu = 2.08 s

Debit =
08.2

78

  = 37.5 ml/s

Ø Konsentrasi 6%

Diketahui: Volume = 62 ml

Waktu = 1.67 s

Debit =
67.1

62

  = 37.126 ml/s

2. Tekanan 2 Bar

Ø Konsentrasi 2%

Diketahui: Volume = 92 ml

Waktu = 2.21 s

Debit =
21.2

92

  = 41.629 ml/s

Ø Konsentrasi 4%

Diketahui: Volume = 97 ml

Waktu = 2.58 s



Lampiran 5. Lanjutan

Debit =
58.2

97

  = 37.597 ml/s

Ø Konsentrasi 6%

Diketahui: Volume = 63 ml

Waktu = 1.68 s

Debit =
68.1

63

  = 37.5 ml/s

2. Perhitungan Jumlah Droplet

Droplet yang dihasilkan diasumsikan memiliki bentuk yang ekuivalen dengan

lingkaran (bola).

Volume droplet =
3
4  (r)3

Penyemprotan dilakukan pada bidang seluas 40 cm x 40 cm = 1600 cm2

1.  Tekanan 1 Bar

Ø Konsentrasi 2%

Diketahui:

Volume penyemprotan = 35.912 ml

= 35912 mm3

Diameter droplet = 0.633 mm

lebar

tebal

lebar

tebal
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Jari-jari droplet =
2
633.0 = 0.3165 mm

Volume droplet =
3
4 x 3.14 x (0.3165)3

= 0.133 mm3

Jadi, droplet yang dihasilkan dalam waktu 1 detik adalah:

Jumlah droplet =
133.0

35912

= 270015 butir

tan
dropletJumlah

penyemprobidangLuas
=

2cm1600
butir270015

= 161 butir/cm2

Ø Konsentrasi 4%

Diketahui:

Volume penyemprotan = 37.500 ml

= 37500 mm3

Diameter droplet = 0.666 mm

Jari-jari droplet =
2
666.0 = 0.333 mm

Volume droplet =
3
4 x 3.14 x (0.333)3

= 0,155 mm3

Jadi, droplet yang dihasilkan dalam waktu 1 detik adalah:

Jumlah droplet =
155.0

37500

= 241935 butir



Lampiran 5. Lanjutan

tan
dropletJumlah

penyemprobidangLuas
=

2cm1600
butir241935

= 151 butir/cm2

Ø Konsentrasi 6%

Diketahui:

Volume penyemprotan = 37.126 ml

= 37126 mm3

Diameter droplet = 0.7165 mm

Jari-jari droplet =
2

7165.0 = 0.358 mm

Volume droplet =
3
4 x 3.14 x (0.358)3

= 0.192 mm3

Jadi, droplet yang dihasilkan dalam waktu 1 detik adalah:

Jumlah droplet =
192.0

37126

= 193365 butir

tan
dropletJumlah

penyemprobidangLuas
= 2cm1600

butir193365

= 121 butir/cm2

2. Tekanan 2 Bar

Ø Konsentrasi 2%

Diketahui:

Volume penyemprotan = 41.629 ml

= 41629 mm3
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Diameter droplet = 0.633 mm

Jari-jari droplet =
2
633.0 = 0.3165 mm

Volume droplet =
3
4 x 3.14 x (0.3165)3

= 0.133 mm3

Jadi, droplet yang dihasilkan dalam waktu 1 detik adalah:

Jumlah droplet =
133.0

41629

= 313000 butir

tan
dropletJumlah

penyemprobidangLuas
=

2cm1600
butir313000

= 196 butir/cm2

Ø Konsentrasi 4%

Diketahui:

Volume penyemprotan = 37.597

= 37597 mm3

Diameter droplet = 0.633 mm

Jari-jari droplet =
2
633.0 = 0.3165 mm

Volume droplet =
3
4 x 3.14 x (0.3165)3

= 0.133 mm3

Jadi, droplet yang dihasilkan dalam waktu 1 detik adalah:

Jumlah droplet =
133.0

37597
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= 282684 butir

tan
dropletJumlah

penyemprobidangLuas
=

2cm1600
butir282684

= 177 butir/cm2

Ø Konsentrasi 6%

Diketahui:

Volume penyemprotan = 37.500 ml

= 37500 mm3

Diameter droplet = 0.75 mm

Jari-jari droplet =
2
75.0 = 0.375 mm

Volume droplet =
3
4 x 3.14 x (0.375)3

= 0.221 mm3

Jadi, droplet yang dihasilkan dalam waktu 1 detik adalah:

Jumlah droplet =
221.0

37500

= 169683 butir

tan
dropletJumlah

penyemprobidangLuas
= 2cm1600

butir169683

= 106 butir/cm2



Lampiran 6. Perhitungan Volume Penyemprotan

1. Volume Terpakai dan Efektif

a. Tekanan 1 Bar

Ø Konsentrasi 2%

Diketahui : Volume sisa tangki   = 1030 ml

Volume sisa di bak penampung  = 134 ml

Dengan volume awal 1500 ml, maka :

Volume terpakai   = (1500 – 1030) ml

       =  470  ml

Volume efektif penyemprotan adalah sebesar,

Volume efektif   = (470 – 134) ml

       = 336 ml

Efektifitas volume terpakai =
ml470
ml336 x 100%

     = 71.49 %

Ø Konsentrasi 4%

Diketahui : Volume sisa tangki   = 1025 ml

Volume di bak penampung  = 127 ml

Dengan volume awal 1500 ml, maka :

Volume terpakai   = (1500 – 1025) ml

       =  475  ml

Volume efektif penyemprotan adalah sebesar,

Volume efektif   = (475 – 127) ml

       = 348 ml
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Efektifitas volume terpakai =
ml475
ml348 x 100%

     = 73.26 %

Ø Konsentrasi 6%

Diketahui : Volume sisa tangki   = 1030 ml

Volume sisa di bak penampung  = 125 ml

Dengan volume awal 1500 ml, maka :

Volume terpakai   = (1500 – 1030) ml

      = 470 ml

Volume efektif penyemprotan adalah sebesar,

Volume efektif   = (470 – 125) ml

       = 345 ml

Efektifitas volume terpakai =
ml470
ml345 x 100%

     = 73.40 %

b. Tekanan 2 Bar

Ø Konsentrasi 2%

Diketahui : Volume sisa tangki   = 970 ml

Volume sisa di bak penampung  = 118 ml

Dengan volume awal 1500 ml, maka :

Volume terpakai   = (1500 – 970) ml

       =  530  ml

Volume efektif penyemprotan adalah sebesar,

Volume efektif   = (530 – 118) ml



Lampiran 6. Lanjutan

       = 412 ml

Efektifitas volume terpakai =
ml530
ml412 x 100%

     = 77.74 %

Ø Konsentrasi 4%

Diketahui : Volume sisa tangki   = 1020 ml

Volume sisa di bak penampung  = 130 ml

Dengan volume awal 1500 ml, maka :

Volume terpakai   = (1500 – 1020) ml

       =  480  ml

Volume efektif penyemprotan adalah sebesar,

Volume efektif   = (480 – 130) ml

       = 350 ml

Efektifitas volume terpakai =
ml480
ml350 x 100%

     = 72.92 %

Ø Konsentrasi 6%

Diketahui : Volume sisa tangki   = 1025 ml

Volume sisa di bak penampung  = 125 ml

Dengan volume awal 1500 ml, maka :

Volume terpakai   = (1500 – 1025) ml

       =  475  ml



Lampiran 6. Lanjutan

Volume efektif penyemprotan adalah sebesar,

Volume efektif   = (475 – 125) ml

       = 350 ml

Efektifitas volume terpakai =
ml475
ml350 x 100%

     = 73.68 %



Lampiran 7. Perhitungan Efisiensi Penyemprotan

Volume terpakai teoritis   = Debit x Waktu penyemprotan

Volume sisa tangki teoritis  = Volume awal – volume terpakai teoritis

Efisiensi penyemprotan    =
teoritis

sebenarnya
 tangkisisaVolume

 tangkisisaVolume  x 100%

Volume awal penyemprotan = 1500 ml

Waktu penyemprotan  = 10 detik

1. Tekanan 1 bar

a. Konsentrasi 2%

Diketahui: Volume sisa tangki sebenarnya  = 1030 ml

  Volume sisa tangki teoritis  = (1500 – 359.12) ml

       =  1140.88  ml

Efisiensi  =
1140.88

1030  x 100%

=  90.28%

b. Konsentrasi 4%

Diketahui: Volume sisa tangki sebenarnya  = 1025 ml

  Volume sisa tangki teoritis  = (1500 – 375) ml

       =  1125  ml

Efisiensi  =
1125
1025  x 100%

=  91.11%

c. Konsentrasi 6%

Diketahui: Volume sisa tangki sebenarnya  = 1030 ml



Lampiran 7. Lanjutan

Volume sisa tangki teoritis  = (1500 – 371.26) ml

       =  1128.74  ml

Efisiensi  =
1128.74

1030  x 100%

=  91.25%

2. Tekanan 2 bar

a. Konsentrasi 2%

Diketahui: Volume sisa tangki sebenarnya  = 970 ml

  Volume sisa tangki teoritis  = (1500 – 416.29) ml

       =  1083.71  ml

Efisiensi  =
1083.71

970  x 100%

=  89.51%

b. Konsentrasi 4%

Diketahui: Volume sisa tangki sebenarnya  = 1020 ml

  Volume sisa tangki teoritis  = (1500 – 375.97) ml

       =  1124.03  ml

Efisiensi  =
1124.03

1020  x 100%

=  90.74%

c. Konsentrasi 6%

Diketahui: Volume sisa tangki sebenarnya  = 1025 ml

  Volume sisa tangki teoritis  = (1500 – 375) ml

       =  1125ml



Lampiran 7. Lanjutan

Efisiensi  =
1125
1025  x 100%

=  91.11%



Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian

Tangki kompresi    Wadah Bahan

Rak Buah     Meja Penyangga



Lampiran 8. Lanjutan

Kran Masukan   Kran Keluaran

Manometer Tangki   Sambungan Pipa



Lampiran 8. Lanjutan

Rangkaian Nozzle 1    Rangkaian Nozzle 2

Manometer Kompresor        Kompresor



Lampiran 8. Lanjutan

Lilin Lebah   Asam Oleat dan Trietanolamin

Pembuatan Emulsi Lilin   Emulsi Lilin Lebah


