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Arizky Purba Pratama. 135100201111040 Uji Performansi 

Mesin Pengering Bentuk Cylinder Tipe Continue Pada 

Padi Varietas Ciherang Di “UD PANJI” Desa Ternyang 

Kabupaten Malang. Skripsi. Dosen Pembimbing 

Prof.Dr.Ir.Sumardi.HS.MS, Dr.Ir.Ary Mustofa Ahmad.MP. 

RINGKASAN 

 Pengeringan gabah di Indonesia umumnya masih 

dilakukan secara konvensional dengan dijemur di bawah sinar. 

Namun perubahan iklim karena pemanasan global 

menyebabkan pengeringan secara konvensional masih kurang 

efektif dikarenakan cuaca yang tidak menentu. Dengan 

demikian, padi tidak akan kering dengan optimum dan 

menimbulkan kerusakan (busuk, berjamur dan tumbuh 

kecambah), dalam kondisi demikian, usaha untuk pengeringan 

gabah mencapai Standart Nasional Indonesia (SNI) dengan 

kadar air 14% bisa saja, hanya mutu beras kurang baik. Oleh 

karena itu dibutuhkan mesin pengering gabah berbentuk 

cylinder tipe continue dengan menggunakan bahan bakar 

sekam padi memanaskan pipa-pipa stainless yang akan 

mengeluarkan panas di dalam pipa.  

Pada penelitian pengeringan gabah dengan pengeringan 

mekanik berlangsung selama delapan (8) jam, dan jenis padi 

varietas Ciherang, dengan perlakuan suhu 42 °C , 

pengeringan gabah berlangsung selama tiga (3) hari, dan di 

hari ke tiga (3) lebih enam (6) jam dengan kadar air awal 20,4 

% sampai mendapatkan kadar air 11,5 %. Suhu 46 °C 

pengeringan gabah berlangsung selama dua (2) hari lebih 

empat (4) jam dengan kadar air awal 20,8 % sampai 

mendapatkan kadar air 11,4 %. Suhu 50 °C pengeringan 

gabah berlangsung selama satu (1) hari lebih empat (4) jam 

dengan kadar air awal 20,1 % sampai mendapatkan kadar air 

11,3 %. 
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Persentasi kualitas hasil penggilingan dari perlakuan 

pengeringan mekanik didapat data beras kepala 62,15 % di 42 

°C, 63,69 % di 46 °C, 59,55 % di 50 °C. Pecah besar 4,76 % 

di 42 °C, 3,65 % di 46 °C, 10,5 % di 50 °C. Pecah kecil 30,32 

% di 42 °C, 28,85 % di 46 °C, 24,03 % di 50 °C. Menir 2,57 % 

di 42 °C, 3,3 % di 46 °C, 5,5 % di 50 °C. Dengan perlakuan 

pengeringan tradisional dengan matahari secara langsung 

juga didapat data penggilingan lantai jemur 1 didapat beras 

kepala 63,25 %, pecah besar 4,5 %, pecah kecil 28,3 %, dan 

menir 3,1 %, dan lantai jemur 2 beras kepala 61,94 %, pecah 

besar 4,82 %, pecah kecil 29,97 %, dan menir 2,98 %. 

Penggunaan energi panas dari hasil pembakaran 

1,298,583 Kal/kg sekam pada perlakuan suhu 42 °C, 

1,785,300 Kal/kg sekam pada perlakuan suhu 46 °C, 

1,256,640 Kal/kg sekam pada perlakuan suhu 50 °C. Daya 

yang di gunakan pada pengeringan padi dengan mesin 

pengering padi bentuk cylinder tipe continue didapat 

penggunaan energi dari 0,012 – 0,0131 KW pengeringan 

dengan suhu 42 °C 0,012 – 0,0132 KW pengeringan dengan 

suhu 46 °C 0,012 – 0,0133 KW pengeringan dengan suhu 50 

°C 0,0128 - 0,0138 KW. 

Kata Kunci : Pengering Bentuk Cylinder, Sekam Padi, Padi,  

Pengeringan 
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Arizky Purba Pratama. 135100201111040 Performance 

Test of Cylinder-shaped Drying Machine Type Continue on 

Ciherang Varieties of Rice in "UD PANJI" Desa Ternyang 

Kabupaten Malang. Essay. Supervisor 

Prof.Dr.Ir.Sumardi.HS.MS, Dr.Ir.Ary Mustofa Ahmad.MP 

SUMMARY 

Drying of grain in Indonesia is generally still carried out 

conventionally by drying under the light. Namun perubahan 

iklim karena pemanasan global menyebabkan pengeringan 

secara konvensional masih kurang efektif dikarenakan cuaca 

yang tidak menentu. Thus, rice will not dry optimally and cause 

damage (rotten, moldy and sprouting sprouts), in such 

conditions, efforts to dry grain reach the Indonesian National 

Standard (SNI) with a 14% moisture content could be, only 

poor quality rice. Therefore, it is necessary to use a cylinder-

type grain drying machine, continue using rice husk fuel to 

heat stainless pipes which will release heat in the pipe. 

In the study of grain drying with mechanical drying 

lasting eight (8) hours, and Ciherang variety of rice, with a 

temperature treatment of 42 °C, grain drying lasted for three 

(3) days, and on the third day (3) more than six (6) hours with 

an initial moisture content of 20.4% to get a water content of 

11.5%. Temperature of 46 °C drying of grain lasted for two (2) 

days more than four (4) hours with an initial moisture content 

of 20.8% to obtain a moisture content of 11.4 %. The 

temperature of 50 °C drying of grain lasts for one (1) four (4) 

hours more day with an initial moisture content of 20.1% to 

obtain a moisture content of 11.3%. 

The percentage of the quality of the grinding results 

from the mechanical drying treatment obtained head rice data 

of 62.15 % at 42 °C, 63.69 % at 46 °C, 59.55 % at 50 °C. 
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Broken rice 4.76 % at 42 °C, 3.65 % at 46 °C, 10.5 % at 50 °C. 

Small breaks of 30.32 % at 42 °C, 28.85 % at 46 °C, 24.03 % 

at 50 °C. Menir 2.57 % at 42 °C, 3.3 % at 46 °C, 5, 5 % at 50 

°C. With traditional drying treatment with direct sun also 

obtained data drying floor 1 drying obtained head rice 63,25 

%, big break 4,5 %, small break 28,3 %, and groove 3,1 %, 

and drying floor 2 rice heads 61.94 %, large rupture 4.82 %, 

small break 29.97 %, and groove 2.98 %. 

The use of heat energy from the burning of chaff 

1,298,583 Kal / kg at a temperature treatment of 42 °C, 

1,785,300 Kal / kg at a temperature treatment of 46 °C, 

1,256,640 Kal / kg 50 °C at the temperature treatment. The 

power used in drying rice with a drying machine in the shape 

of cylinder cylinder continue to obtain energy use from 0.012 - 

0.0131 KW drying with a temperature of 42 °C 0.012 - 0.0132 

KW drying with a temperature of 46 °C 0.012 - 0.0133 KW 

drying with a temperature of 50 °C 0.0128 - 0.0138 KW 

Keywords: Cylinder Shape Dryers, Rice Husks, Rice, Drying 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar 

penduduknya hidup dari pertanian. Padi sebagai salah satu 

produk pertanian merupakan makanan pokok masyarakat 

Indonesia, sehingga kuantitas dan kualitas produksi padi pasca 

panen sangat penting untuk dijaga. Salah satu faktor penting 

pasca panen adalah pengeringan. Diperkirakan 12% dari total 

energi yang digunakan pada industri pangan dan pertanian 

adalah pengeringan (Strumillo et al., 1995). 

Salah satu aspek pengembangan agribisnis padi adalah 

penanganan pasca panen, hal ini terkait dengan masalah 

kehilangan hasil yang terjadi pada kegiatan panen, pasca panen 

baik berupa kehilangan bobot (kuantitatif) maupun berupa 

penurunan mutu dan kerusakan fisik (kuantitatif) yang cukup 

tinggi. Kehilangan hasil pada proses pengeringan secara 

dijemur, di Indonesia antara 2,3 – 2,6% (Rajkumar dan 

Kulanthaisami, 2006) dan berdasarkan Badan Pusat Statistik 

(BPS) (2006), kehilangan hasil panen dan pasca panen akibat 

dari ke tidak sempurnaan penanganan pasca panen mencapai 

20%, dimana kehilangan saat pemanenan 9,5%, perontokan 

4,8%, pengeringan 2,1%, penggilingan 2,2%, penyimpanan 

1,6%, dan pengangkutan 0,2%. Angka ini jika dikonversikan 

terhadap produksi padi normal pada tahun 2008 yang mencapai 

59,877 juta ton serta lebih dari Rp 20 triliun, dan terdapat 1.47 

juta ton gabah hilang karena penjemuran atau setara dengan 

Rp 3.53 triliun, dengan harga gabah Rp 2400,-/kg. (Balai Besar 

Penelitian, 2006). 

Proses pengeringan dapat dilakukan dengan dua cara, 

yaitu secara konvensional atau secara mekanis. Selama ini 

kebanyakan petani melakukan pengeringan hasil – hasil 

pertanian dengan cara penjemuran langsung dibawah terik sinar 
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matahari dengan suhu lingkungan sekitar 30 0C. Namun suhu 

pengeringan yang ideal untuk komoditas pertanian pada 

umumnya berkisar antara 60 – 70 0C. Dengan demikian, jika 

hanya menggunakan energi panas radiasi matahari pada suhu 

lingkungan, maka akan membutuhkan waktu pengeringan yang 

lebih lama. 

Pengeringan gabah diharapkan dapat dilakukan dengan 

cepat dan kualitas hasil pengeringan yang baik. Pengeringan 

yang cepat dapat dilakukan dengan suhu tinggi, namun 

akibatnya sering terjadi kerusakan pada material yang 

dikeringkan. Di samping itu dengan memakai suhu tinggi berarti 

membutuhkan jumlah energi yang lebih besar. Artinya harga 

energi yang diperlukan juga semakin besar atau ongkos 

produksi semakin mahal sehingga cara ini tidak banyak disukai. 

Inilah kendala utama yang dihadapi teknologi pengeringan 

gabah. 

Adapun pengeringan dapat dilakukan secara mekanis. 

Ada berbagai jenis tipe pengering contohnya tipe continue. 

Dalam penelitian ini menggunakan pengering tipe continue yang 

memiliki keunggulan mampu menseragamkan suhu 

pengeringan hingga merata. Adapun penelitian terdahulu 

menunjukkan suhu pengeringan yang mampu menghasilkan 

kualitas padi yang baik adalah pada suhu 50 °C dengan 

kapasitas alat pengering 5 – 6 ton untuk satu kali proses 

pengeringan yang bertempat UD Panji, 2017. 

Sehingga penelitian dengan judul uji performansi mesin 

pengering bentuk cylinder tipe continue pada varietas padi 

ciherang di “UD, Panji” Desa Ternyang mampu memberikan 

informasi terkait dengan lama waktu proses kualitas hasil 

penggilingan yang dapat digunakan untuk optimasi proses 

pengeringan selanjutnya.   
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1.2. Rumusan Masalah 

1. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk proses 

pengeringan padi varietas ciherang pada berbagai variasi 

suhu dengan menggunakan mesin pengering padi bentuk 

cylinder tipe continue? 

2. Bagaimana hasil pengeringan padi dengan mesin 

pengering padi bentuk cylinder tipe continue dan pengering 

secara konvensional menggunakan sinar matahari ? 

3. Berapa kg sekam yang di gunakan sebagai energi panas 

dan berapa energi / daya yang di butuhkan pada mesin 

pengering padi bentuk cylinder tipe continue ? 

 

1.3. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui lama kinerja pengeringan padi varietas 

Ciherang pada berbagai variasi suhu (42, 46, 50 °C) 

dengan menggunakan mesin pengering padi bentuk 

cylinder tipe continue. 

2. Mengetahui perbandingan hasil pengeringan dengan 

menggunakan mesin pengering padi bentuk cylinder tipe 

continue dengan pengeringan secara konvensional 

menggunakan sinar matahari. 

3. Mengetahui performansi mesin pengering padi bentuk 

cylinder tipe continue dengan varietas padi Ciherang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil peneliti diharapkan menjadi informasi kepada 

mahasiswa dan masyarakat umum, yang lingkungannya 

bergerak pada pasca panen padi, dalam memilih pengering padi 

yang efektif dan efisien. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan dengan fokus, maka ada 

beberapa hal yang dibatasi diantaranya adalah sebagai berikut : 
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1. Penelitian ini tidak meneliti lebih lanjut penggunaan bahan 

yang di gunakan sebagai sumber energi panas. 

2. Penelitian ini hanya menguji mesin pengering padi bentuk 

cylinder tipe continue dengan bahan padi satu varietas 

(varietas Ciherang) saja. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Gabah 

Biji padi atau gabah mengandung sekitar 18 – 28% sekam 

dan 72 – 82% beras pecah kulit. Sekam terdiri atas dua bentuk 

daun yaitu sekam kelopak (lemma) dan sekam mahkota (palea, 

lemma steril, rekila, serta bulu) (Darmadjati, 1988). Sekam 

kelopak membungkus biji pada bagian dorsal sedangkan sekam 

mahkota membungkus bagian ventral. Sekam kelopak dan 

mahkota bertemu secara berhimpitan memanjang dengan 

kaitan yang tidak rapat, sehingga keduanya dengan mudah 

dipisahkan. Panjang gabah bervariasi antara 5 – 9 mm dan 

bobot gabah 20 – 30 mg (Lu dan Luh, 1991). 

 
Gambar 2.1 Bagian – bagian Gabah 

Sekam terdiri dari dua bentuk daun, yaitu sekam kelopak, 

sekam mahkota (palea, lemma steril, rokila, dan bulu) sekam 

kelopak membungkus biji pada bagian dorsal, sedang sekam 

mahkota membungkus bagian ventral. Sekam kelopak dan 

sekam mahkota bertemu berhimpitan memanjang dengan kaitan 

yang tidak rapat sehingga keduanya dapat dipisahkan dengan 

mudah. Bentuk kariopsis biji tua bertepatan dengan bentuk 
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bagian dalam sekam. Bagian luar sekam tersusun atas elemen 

– elemen persegi panjang bergerigi seperti pada Gambar 2.1. 

Tabel 2.1 Sifat Padi Varietas Ciherang 

Deskripsi Varietas Ciherang 

Bentuk Beras Panjang Ramping 

Bentuk Tanaman Tegak 

Tekstur nasi Pulen 

Rata – rata hasil (ton/ha) 6 

Potensi hasil (ton/ha) 8,5 

Umur tanaman (hari) 116 – 125 

Tinggi tanaman (cm) 107 – 125 

Jumlah anakan produksi (batang) 14 – 17 

Tahun dilepas 2000 

Sumber : (Ditjen P2HP, 2010) 

Padi Ciherang merupakan hasil persilangan antara 

varietas padi IR64 dengan varietas/galur lain. Ciri morfologi 

tanaman padi Ciherang, yaitu : padi ini memiliki warna kaki, 

batang dan daun berwarna hijau. Permukaan daun agak kasar 

pada bagian dalam. Daun bendera tegak. Kulit gabah 

menyelubungi padi berwarna kuning bersih. Bentuk gabah 

panjang ramping. Kerontokan dan kerebahan gabah sedang 

(BB padi, 2010). Deskripsi sifat padi Varietas Ciherang dapat 

dilihat pada Tabel 2.1, untuk massa jenis tumpukan produk 

(Bulk Density) biasanya telah diketahui atau dapat dilakukan 

dengan percobaan. Massa jenis tumpukan adalah massa bahan 

per satuan volume tumpukan. Massa jenis tumpukan gabah 

menurut (Napitu, 2016) sebesar 579 kg/m3. 

2.2 Pengeringan  

Ada beberapa masalah yang sering ditemui dalam proses 

pengeringan. Pertama berkaitan dengan mutu hasil 

pengeringan. Kedua kapasitas dari proses pengering itu sendiri, 

yang menjadi kebutuhan pada saat ini, sehingga perlu dipikirkan 

bagaimana membuat mesin pengering yang memiliki kapasitas 
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besar. Masalah selanjutnya adalah yang berkaitan dengan 

kondisi dan sifat dari bahan yang dikeringkan cukup bervariasi 

sehingga menuntut adanya modifikasi dari proses pengeringan 

tradisional (dengan cara menjemur atau sekedar memanaskan) 

menjadi proses – proses pengeringan dengan karakter dan 

kemampuan yang lebih spesifik dan dengan kebutuhan masing-

masing produk (Taib et al., 1988). 

2.3 Teknologi Pengeringan 

2.3.1 Alat dan Mesin Pengeringan 

Terdapat berbagai jenis alat dan mesin pengering buatan 

antara lain : 

1. Berbentuk kabinet (rak), dilengkapi dengan rak – rak 

(3 atau 4 buah) sebagai wadah atau tempat hasil 

pertanian yang akan dikeringkan, rak – rak 

ditempatkan secara tersusun dalam alat dengan 

penyebaran udara panas ke dalamnya selama waktu 

yang telah ditentukan, pengeringan akan berlangsung 

dengan baik mendekati pengeringan sempurna 

dengan sinar matahari (Kartasapoetra, 2003).  

2. Berbentuk kabinet dengan ruangan lebih luas dan 

lebih besar, pada alat ini udara panas dialirkan ke 

dalam ruangannya melalui pipa – pipa di bagian 

bawah dan bagian atas atau lebih jelasnya pipa – pipa 

di bagian lantai dan pipa – pipa di bagian atap alat 

pengering ini (Kartasapoetra, 2003).  

3. Berbentuk terowongan (tunnel dryer), pada dasarnya 

alat pengering ini relatif sama dengan kedua bentuk 

alat pengering di atas hanya karena khusus 

digunakan untuk menangani sejumlah besar hasil 

pertanian maka ruang pengeringannya dibuat lebih 

luas (Kartasapoetra, 2003).  

4. Berbentuk rotari (rotary dryer), merupakan alat 

pengering yang dapat berputar, yang khusus 
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diperuntukkan pengeringan hasil pertanian berbentuk 

biji – bijian, seperti padi, jagung pipilan, kedelai, 

sorgum, dan lain-lain (Kartasapoetra, 2003).  

5. Berbentuk silindris (drum dryer), alat pengering ini 

digunakan khusus bagi pengeringan bahan cairan 

yang berasal dari hasil pertanian, seperti sari buah 

(air buah – buahan), sari dele (susu buatan dari 

bahan kedelai), dan lain – lain yang berbentuk tepung 

(Kartasapoetra, 2003).  

6. Pengering Padi Bentuk Cylinder Tipe Continue 

Merupakan mesin pengering padi dengan tipe cylinder 

berkapasitas    5 – 6 ton yang memiliki bentuk cylinder 

tabung memanjang ke atas dengan dimensi panjang 

480 cm, diameter 225 cm. Alat ini menggunakan 

sekam padi sebagai bahan bakar untuk pengeringan. 

Prinsip kerja dari mesin ini adalah menggunakan 

elevator untuk mengangkat gabah menuju ke cylinder 

pengering yang dilakukan selama 8 jam dalam sehari 

dan di ulangi selama 3 hari hingga batas kadar air 

yang diinginkan tercapai, kemudian gabah di 

keluarkan dan lanjut ke proses penggilingan untuk 

menghasilkan beras seperti pada Gambar 2.2 yang 

bertempat di UD Panji, 2017. 
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Gambar 2.2 Mesin Pengering Bentuk Cylinder Tipe 

Continue 

 

2.3.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pengeringan 

Faktor – faktor yang mempengaruhi kecepatan 

pengeringan maksimum adalah sebagai berikut (Ekechukwu, 

dan Norton, 1999) : 

1. Luas permukaan 

Pada pengeringan umumnya, bahan pangan 

yang akan dikeringkan mengalami pengecilan ukuran, 

baik dengan cara diiris, dipotong, atau digiling. Proses 

pengecilan ukuran akan mempercepat proses 

pengeringan. Hal ini disebabkan pengecilan ukuran 

akan memperluas permukaan bahan, air lebih mudah 

berdifusi, dan menyebabkan penurunan jarak yang 

harus ditempuh oleh panas. 

2. Suhu 

Semakin besar perbedaan suhu antara medium 

pemanas dengan bahan pangan semakin cepat 

pindah panas ke bahan pangan dan semakin cepat 
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pula penguapan air dari bahan pangan. Apabila udara 

merupakan medium pemanas, maka faktor kecepatan 

pergerakan udara harus diperhatikan. 

3. Kecepatan pergerakan udara 

Semakin cepat pergerakan atau sirkulasi udara 

maka proses pengeringan akan semakin cepat. 

Prinsip ini menyebabkan beberapa proses 

pengeringan menggunakan sirkulasi  udara atau 

udara yang bergerak seperti pengering kabinet, tunnel 

dryer, pengering semprot, dan lain – lain. 

4. Kelembaban udara (RH) 

Semakin kering udara (kelembaban semakin 

rendah) maka kecepatan pengeringan semakin tinggi. 

Kelembaban udara akan menentukan kadar air akhir 

bahan pangan setelah dikeringkan. Proses 

penyerapan akan terhenti sampai kesetimbangan 

kelembaban dari bahan pangan tercapai. 

5. Tekanan atmosfer 

Pengeringan pada kondisi vakum menyebabkan 

pengeringan lebih  cepat atau suhu yang digunakan 

untuk suhu pengeringan dapat lebih rendah. Suhu 

rendah dan kecepatan pengeringan yang tinggi 

diperlukan untuk mengeringkan bahan pangan yang 

peka terhadap panas. 

6. Penguapan air 

Penguapan atau evaporasi merupakan 

penghilangan air dari bahan pangan yang dikeringkan 

sampai diperoleh produk kering yang stabil. 

Penguapan yang terjadi selama proses pengeringan 

tidak menghilangkan semua air yang terdapat dalam 

bahan pangan. 

7. Lama pengeringan 

Pengeringan dengan suhu tinggi dalam waktu 

yang pendek dapat lebih menekan kerusakan bahan 
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pangan dibandingkan waktu pengeringan yang lebih 

lama dan suhu lebih pendek. 

2.4 Teori Pengeringan 

2.4.1 Proses Pengeringan 

Pengeringan adalah suatu metode untuk mengeluarkan 

atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara 

menguapkan air tersebut dengan mengguakan energi panas. 

Biasanya kandungan air bahan yang dikeringkan tersebut 

dikurangi sampai suatu batas agar mikroba tidak tumbuh lagi di 

dalamnya. Tujuan pengeringan adalah mengurangi kadar air 

bahan yang dikeringakan tersebut sampai batas dimana sampai 

perkembangan mikroorganisme dan kegiatan enzim yang dapat 

menyebabkan pembusukan terhambat atau terhenti. Dengan 

demikian bahan yang di keringakan mempunyai waktu umur 

simpan yang lama (Taib, 1988). 

Peristiwa yang terjadi selama proses pengeringan meliputi dua 

proses yaitu : 

a. Proses pemindahan panas, yaitu proses penguapan 

air dari dalam bahan atau proses perubahan  bentuk 

cair ke bentuk gas. 

b. Proses perpindahan massa, yaitu proses perpindahan 

massa uap air dari permukaan bahan ke udara. 

Proses perpindahan panas yang diberikan ini akan 

meningkatkan suhu bahan dan menyebabkan tekanan uap air di 

dalam bahan lebih tinggi dari pada tekanan uap air udara, 

sehingga terjadi perpindahan uap air dari bahan ke udara yang 

merupakan perpindahan massa (Risharyanto, 2005). 

Sebelum proses, tekanan uap air di bahan berada dalam 

keseimbangan dengan tekanan uap air di udara sekitar. Pada 

saat pengeringan dimulai, panas yang dialirkan melalui 

permukaan bahan akan menaikkan tekanan uap air, terutama 

pada daerah permukaan sejalan dengan kenaikan suhu. Pada 

proses ini terjadi pepindahan massa dari bahan ke udara dalam 
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bentuk uap air dan terjadi pengeringan pada permukaan bahan, 

setelah itu tekanan uap air pada permukaan bahan akan 

menurun. Saat kenaikan suhu terjadi pada seluruh bagian 

bahan, maka terjadi pergerakan air secara difusi dari bahan ke 

permukaan, selanjutnya poses penguapan pada permukaan 

bahan berulang kembali. Setelah air bahan berkurang, tekanan 

uap air bahan menurun sampai terjadi keseimbangan dengn 

udara di sekitar bahan (Taib,1988). 

Proses pengeringan tidak terjadi dalam waktu sekaligus, 

jadi dalam proses pengeringan diperlukan adanya waktu 

istirahat (tempering time), dimana selama waktu tersebut 

seluruh air di dalam bahan akan mencapai keseimbangan. 

Semakin tinggi suhu yang di gunakan untuk pengeringan, 

semakin tinggi energi yang disuplai dan makin cepat laju 

pengeringan. Akan tetapi pengeringan yang terlalu cepat 

menyebabkan permukaan bahan akan cepat kering, sehingga 

tidak sebanding dengan kecepatan pergerakan air bahan ke 

permukaan. Hal ini menyebabkan pengerasan pada permukaan 

bahan (cas hardening). Selanjutnya air di dalam bahan tidak 

dapat menguap karena terhalang (Taib, 1988). 

Pada proses pengeringan gabah yang baik, suhu 

permukaan akan naik perlahan dari suhu lingkungan 30 0C – 45 
0C. Proses penguapan awalnya terjadi pada air yang terdapat di 

permukaan gabah, pemanasan pada gabah yang meningkat 

hingga 45 0C mampu menguapkan  air yang terdapat di bagian 

dalam  gabah  secara perlahan (Pura, 2003). 

2.4.2 Laju Pengeringan 

Proses pengeringan memiliki dua periode utama yaitu 

periode pengeringan laju tetap dan periode pengeringan laju 

menurun. Kedua periode utama ini dibatasi oleh kadar air kritis 

critical moisture content (Taib, 1988). 

Pada periode pengeringan dengan laju tetap, bahan yang 

dikeringkan mengandung air yang cukup banyak, dimana pada 
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permukaan bahan yang dikeringkan berlangsung penguapan 

dengan laju yang dapat disamakan dengan laju penguapan 

pada permukaan air bebas. Pada pengeringan hasil pertanian, 

periode ini berlangsung dalam waktu yang singkat (Hendersoen 

dan Perry, 1995). 

Laju pengeringan akan menurun seiring dengan 

penurunan kadar air selama pengeringan. Jumlah air terikat 

semakin lama semakin berkurang. Pada laju pengeringan 

menurun permukaan partikel bahan yang dikeringkan tidak lagi 

di tutupi lapisan air. Bila dikeringkan maka bahan akan 

mengalami laju pengeringan tetap yang relatif singkat pada awal 

pengeringan. Periode ini kurang berarti bila dibandingkan 

terhadap pengeringan sempurna dan dalam perhitungan 

diabaikan. Laju pengeringan menurun terjadi setelah laju 

pengeringan konstan dimana kadar air bahan lebih kecil dari 

pada kadar air kritis (Taib, 1988). 

Kadar air kritis adalah kadar air terendah saat dimana laju 

air bebas dari dalam bahan ke permukaan dengan laju 

pengambilan uap air maksimum dari bahan. Pada biji – bijian, 

kadar air ketika pengeringan di mulai lebih kecil dari kadar air 

kritis. Dengan demikian pengeringan yang terjadi adalah 

pengeringan dengan laju menurun, walau terjadi  pengeringan 

dengan laju tetap yang terjadi  pada permulaan proses 

pengerigan. Perubahan dari laju tetap menjadi laju pengeringan 

menurun terjadi pada berbagai tingkat kadar air yang berbeda 

untuk setiap bahan (Rossi et all., 1992). 

Pengeringan dengan laju menurun dipengaruhi oleh 

keadaan bahan yaitu difusi air dari bahan ke permukaan dan 

pengambilan uap air dari permukaan. Periode laju pengeringan 

menurun meliputi dua proses yaitu perpindahan dari dalam ke 

permukaan bahan dan perpindahan uap air dari permukaan ke 

udara sekeliling. 
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Laju pengeringan diketahui dengan mengukur kadar air 

awal dan mengukur kadar air setiap beberapa menit. Laju 

pengeringan dirumuskan sebagai berikut (SNI, 1998). 

𝑅𝑑 =
𝑀𝐶𝑖−𝑀𝐶𝑡

𝑡
 ...................................................................(1) 

Dimana : 

Rd  : Laju pengeringan 

MCi : kadar air awal (%) 

MCt : kadar air saat t menit (%) 

Tahap-tahapan proses pengeringan (Taib, 1988) 

 
Gambar 2.3 Karakteristik kurva kadar air dan kecepatan pengeringan 

Keterangan gambar : 

A-B  : Periode pemanasan 

B-C  : Periode laju pengeringan konstan 

C  : Kadar air kritis 

C-D  : Periode laju pengeringan menurun pertama 

D-E  : Periode laju pengeringan menurun kedua 

2.4.3 Kadar Air Gabah 

Kadar air bahan menunjukkan banyaknya kandungan air 

per satuan massa bahan yang dikeringkan. dalam hal ini 

terdapat dua metode untuk menentukan kadar air bahan 

tersebut yaitu bedasarkan basis kering (dry basis) dan 
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berdasarkan basis basah (wet basis). Basis basah (wet basis) 

artinya berat air sebagian persentase dari berat gabah 

keseluruhan, sedangkan basis kering   (dry basis) berat air 

sebagian persentase dari kadar bahan yang kering (Pura, 

2003). 

Kadar air gabah basis basah dirumuskan sebagai berikut 

(Brooker, 1992). 

𝑀𝐶𝑤𝑏 =
𝑀𝑤

𝑀𝑖
 × 100 ...........................................................(2) 

Dimana : 

MCwb     : kadar air gabah basis basah (% bb) 

Mw     : massa air yang terkandung dalam gabah (kg) 

Mi      : massa gabah sebelum dikeringkan (kg) 

Kadar air gabah basis kering dirumuskan sebagai berikut :  

𝑀𝐶𝑑𝑏 =
𝑀𝑤

𝑀𝑑
× 100.............................................................(3) 

Dimana : 

MCdb : kadar air basis kering (% bk) 

Md  : massa kering konstan gabah (kg) 

Konversi dari kadar air basis basah ke kadar air basis 

kering dapat dirumuskan sebagai berkut : 

𝑀𝐶𝑤𝑏 =
100𝑀𝐶𝑑𝑏

100+𝑀𝐶𝑑𝑏
.....................................................................(4) 

𝑀𝐶𝑑𝑏 =
100𝑀𝐶𝑤𝑏

100−𝑀𝐶𝑤𝑏
.....................................................................(5) 

Dimana : 

MCwb : kadar air basis basah (% bb) 

MCdb : kadar air basis kering (% bk) 

Kadar kelembaban gabah juga mempengaruhi operasi 

penggilingan rentang kadar kelembaban optimal untuk 

mendapatkan hasil penggilingan padi yang maksimal dan 

meminimalkan beras yang retak adalah 13 – 14%. Untungnya, 

kadar kelembaban optimal untuk penggilingan adalah sama 
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dengan kelembaban untuk penyimpanan dan pengawetan yang 

lain (Pura, 2003). 

2.4.4 Aliran udara 

Pada proses pengeringan, udara berfungsi untuk 

mengambil uap di sekitar tempat penguapan, sebagian 

penghantar panas ke dalam bahan yang dikeringkan, sebagian 

sumber zat pembakaran, dan sebagian tempat membuang uap 

yang telah di ambil dari tempat pengeringan (Strumillo et all., 

1995). 

2.4.5 Efisiensi Pengeringan  

Efisiensi pengeringan adalah hasil perbandingan antara 

panas yang secara teoritis dibutuhkan dengan penggunaan 

panas yang sebenarnya dalam pengeringan. Dengan 

mengetahui efisiensi alat pengering dapat dilakukan 

penyusunan terhadap bahan yang akan dikeringkan misalnya 

untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan agar tercapai kadar 

air yang diinginkan. 

Pemanfaatan panas untuk pengeringan dapat dihitung 

menggunakan beberapa persamaan sebagi berikut. 

Qi (panas yang digunakan untuk menguapkan air bahan) 

diperoleh dari (Taib, 1988) : 

Q
𝑖

=  𝑚𝑣  . h𝑓𝑔.............................................................................(6) 

Dimana :  

Mv : Massa air yang harus diuapkan (kg) 

Hfg : panas laten penguapan air (kJ / kg) 

Panas radiasi yang dihasilkan oleh mesin pengering dapat 

diperoleh dari (sarkar, 2002) : 

Q
𝑟𝑎𝑑

=  𝐼𝑟𝑎𝑑  ∙  𝐴 ∙  𝑡..................................................................(7) 

Dimana :  

Irad : intensitas radiasi ( W / m2) 

A  : luas penampang radiasi (m2) 
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t : waktu pengeringan (detik) 

Untuk menentukan efisiensi pengeringan digunakan rumus 

sebagai berikut :  

𝜂 =
Q𝑖

Q𝑟𝑎𝑑

 × 100%.............................................................(8) 

2.5 Kualitas Gabah dan Beras 

Dampak pengeringan padi setelah panen secara garis 

besar dibebankan (Pura, 2003) : 

a. Terhadap  kualitas beras dan pendapatan petani 

Merujuk data balai penelitian bioteknologi 

tanaman pangan  1995, bahwa pengaruh musim 

hujan dan pengeringan mempunyai hubungan dengan 

hampir semua persyaratan mutu beras seperti 

rendemen giling, drajat, butir utuh, butir patah, kapur 

serta warna kuning dan rusak. Maka hampir dapat 

dipastikan jika panen padi terjadi pada musim hujan 

dan tidak segera dapat dikeringkan sesuai kriteria, 

maka tingkat kerusakan padi sangat tinggi, kualitas 

beras menurun dan harga menjadi rendah. 

b. Terhadap masa penyimpanan 

Salah satu faktor penting yang menyebabkan 

rusaknya hasil padi dalam pengolahan maupun 

penyimpanan adalah tidak diperhatikannya kadar air / 

tingkat kekeringan akibatnya keselamatan padi 

simpanan umumnya terancam oleh kelompok 

organisme pengganggu. Bercampurnya organisme 

pengganggu dengan bahan dalam simpanan dapat 

menyebabkan berbagai masalah dan menimbulkan 

efek yang sangat merugikan. Akibat yang timbul 

serupa kerusakan bahan simpanan, baik bersifat 

kuantitatif maupun kualitatif. 
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2.5.1 Kualitas Gabah  

2.5.1.1 Persyaratan Umum 

a. Bebas hama dan penyakit yang hidup 

Ada tidaknya kehadiran hama (serangga hama 

atau ulat) dan penyakit (cendawan) yang hidup terdapat 

pada contoh gabah yang diperiksa secara visual. 

b. Bebas dari bau busuk, asam atau bau – bau asing 

lainnya 

Menyangkut bau yang dapat ditangkap oleh indera 

penciuman (hidung) pada contoh gabah yang diperiksa, 

bau yang di tolak adalah bau busuk, asam atau bau – 

bau asing lainnya yang jelas berbeda dengan bau gabah 

yang sehat. 

c. Bebas dari tanda – tanda adanya bahan kimia yang 

membahayakan kesehatan manusia. 

Sisa – sisa bahan kimia seperti pupuk, 

insektisida, fungsida dan bahan – bahan kimia lainnya 

yang membahayakan kesehatan manusia. 

2.5.1.2 Persyaratan Khusus 

Tabel 2.2 Kualitas Gabah 

Komponen Kualitas Gabah Kering 

Giling 

Gabah Kering 

Panen 

Kadar Air                         

Maks 

14% 25% 

Butir Hampa / Kotoran    

Maks 

3% 10% 

Butir Hijau / Kapur           

Maks 

5% 10% 

Butiran Kuning / Rusak   

Maks 

3% 3% 

Butiran Merah                 

Maks 

3% 3% 

(Sumber : BULOG, 2005) 
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a. Gabah kering 

Adalah hasil tanaman padi yang telah dilepaskan 

dari tangkai dengan cara perontokan, dikeringkan dan 

dibersihkan sampai memenuhi persyaratan kualitas 

seperti tercantum dalam tabel di atas. 

b. Butir hampa / kotoran 

Butiran hampa adalah butiran gabah yang kosong / 

tidak berkembang sempurna akibat hama, penyakit atau 

sebab lain sehingga tidak berisi beras walaupun 

keduanya tangkup sekamnya tertutup maupun terbuka. 

Butiran gabah setengah hampa tergolong ke dalam 

butiran hampa. 

Kotoran adalah segala benda asing yang tidak 

tergolong gabah, misalnya : debu, butir tanah, butir pasir, 

batu kecil, potongan kayu, potongan logam, tangkai padi, 

biji – biji lainnya serta bangkai serangga. 

c. Butiran kuning / rusak 

Butiran kuning adalah butiran beras pecah kulit 

(setelah gabah dikupas) yang berwarna kuning, coklat 

atau kekuningan dan kuning rusak akibat proses 

perubahan warna yang terjadi selama perawatan.  

Butiran rusak adalah beras pecah kulit (gabah 

yang telah dikupas) dengan kondisi rusak seperti 

berwarna putih / bening, putih mengapur dan berwarna 

merah yang mempunyai bintik – bintik lain. 

d. Butiran hijau / mengapur 

Butir hijau adalah butir beras pecah kulit (setelah 

gabah dikupas) yang berwarna hijau dan bertekstur 

lunak seperti kapur akibat dipanen terlalu muda 

(sebelum proses pemasakan buah sempurna), hal ini 

ditandai dengan patahnya butir – butir hijau tadi. 

Butir mengapur adalah butir beras pecah kulit 

(setelah gabah dikupas) yang berwarna putih seperti 
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kapur dan bertekstur lunak yang disebabkan oleh faktor 

fisiologi. 

e. Butir merah 

Butir merah adalah butir beras pecah kulit (setelah 

gabah di lupas) yang 25% atau lebih permukaannya 

diselaput oleh kulit yang berwarna merah atau seluruh 

endospermanya berwarna merah. 

2.5.2 Kualitas Beras  

2.5.2.1 Persyaratan Umum  

a. Bebas hama dan penyakit yang hidup. 

b. Bebas dari bau busuk, asam atau bau – bau asing 

lainnya. 

c. Bebas dari tanda – tanda adanya bahan kimia yang 

membahayakan. 

d. Barsih dari campuran dedak dan katul. 

2.5.2.2 Persyaratan Khusus  

 
Gambar 2.4 Ilustrasi tingkat ke utuhan dan kepatahan butiran 

beras berdasarkan SNI 

Hasil utama yang diperoleh dari proses penggilingan 

gabah hasil tanaman padi yang seluruh lapisan sekamnya 
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terkelupas dan seluruh atau sebagian lembaga dan lapisan 

bekatulnya dipisahkan baik berupa butir beras utuh, beras 

kepala,  beras patah, maupun menir. 

Tabel 2.3 Spesifikasi persyaratan mutu 

Komponen Mutu Satuan 

Kelas Mutu 

Premium 
Medium 

1 2 3 

Drajat sosoh             min % 100 95 90 80 

Kadar air                   maks % 14 14 14 15 

Beras kepala            min % 95 78 73 60 

Butir patah                maks % 5 20 25 35 

Butir menir                maks % 0 2 2 5 

Butir merah               maks % 0 2 3 3 

Butir kuning / rusak  maks % 0 2 3 5 

Butir kapur                maks % 0 2 3 5 

Butir asing                maks % 0 0,02 0,05 0,2 

Butir gabah               maks Butir / 100 g 0 1 2 3 

(sumber : SNI 6128 Beras, 2015) 

a. Beras giling  

Beras utuh atau patah yang diperoleh dari proses 

penggilingan gabah hasil tanaman padi yang seluruh 

lapisan sekamnya terkelupas atau sebagian lembaga 

dan katul telah dipastikan serta memenuhi persyaratan 

kuantitatif dan kualitatif seperti tercantum dalam 

persyaratan kualitas beras giling pengadaan dalam 

negeri. 

b. Derajat sosoh 

Adalah tingkat terlepasnya lapisan katul dan 

lembaga dari butir beras. Derajat sosoh 100% (full slyp) 

adalah tingkat terlepasnya seluruh lapisan katul, 

lembaga dan sedikit endosperma  dari butir beras 

sehingga  sisa yang belum terlepas sebesar 5%. 

c. Beras kepala 
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Merupakan hasil penjumlahan butir utuh dan butir 

patahan besar. 

d. Butir utuh 

Butir beras, baik sehat maupun cacat yang utuh 

(10 / 10 bagian dari ukuran panjang rata – rata beras 

utuh) tanpa adanya bagian yang patah. 

e. Butir patah besar / butir kepala 

Butir patah baik sehat maupun cacat yang 

mempunyai ukuran lebih besar atau sama dengan 6 / 10 

bagian dari ukuran panjang rata – rata butir beras utuh 

yang dapat melewati permukaan indented plate dengan 

persyaratan ukuran lubang 4,2 mm. 

f. Butir  patah 

Butir beras patah  baik sehat maupun cacat yang 

mempunyai ukuran lebih kecil dari 6 / 10 bagian panjang 

rata – rata beras utuh tetapi lebih besar dari 2 / 10 

bagian panjang rata – rata  beras utuh. 

g. Butir menir 

Butir beras patah baik sehat maupun cacat yang 

mempunyai ukuran lebih kecil atau sama dengan 2 / 10 

bagian panjang rata – rata besar utuh. Butir ini 

diidentifikasi dengan ayakan menir berdiameter lubang 

antara 1,8 – 2 mm. 

h. Butir merah  

Butir merah adalah butir beras pecah kulit (setelah 

gabah dikupas kulitnya) yang 25% atau lebih 

permukaannya di selaputi oleh kulit yang berwarna 

merah atau seluruh endospermanya berwarna merah. 

i. Butir kuning / rusak 

Butir kuning adalah butir beras pecah kulit (setelah 

gabah dikupas) yang berwarna kuning, coklat atau 

kekuningan dan kuning rusak akibat proses perubahan 

warna yang terjadi selama perawatan. Butir rusak adalah 

beras pecah kulit (gabah yang telah dikupas) dengan 
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kondisi rusak seperti berwarna putih / bening, putih 

mengapur dan berwarna merah yang mempunyai bintik 

– bintik lain. 

j. Butir hijau / mengapur 

Butir hijau adalah butir beras pecah kulit (setelah 

gabah dikupas) yang berwarna kehijauan dan bertekstur 

lunak seperti kapur akibat dipanen terlalu muda 

(sebelum proses pemasakan buah sempurna), hal ini 

ditandai dengan patahnya butir – butir hijau tadi. 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

  Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan februari 2018 

sampai dengan februari 2018 yang akan dilaksanakan di Jl 

sumber gong RT 19 RW 05 desa ternyang, kecamatan 

sumberpucung kabupaten malang. 

3.2. Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya 

: 

1. Mesin pengering padi bentuk cylinder tipe continue. 

2. Alat ukur kadar air Crown TA-5 berfungsi sebagai 

pengukur kadar air. 

3. Termometer Payung berfungsi sebagai parameter 

suhu. 

4. Termometer Disply berfungsi untuk mengetahui suhu 

dan RH. 

5. Skrup berfungsi sebagai alat bantu memasukkan 

bahan (sekam) ke tepat ruang pemanas / 

pembakaran. 

6. Grobak berfungsi sebagai alat pemindah gabah / 

sekam. 

7. Sak berfungsi sebagai tempat wadah gabah / beras. 

8. Wadah berfungsi sebagai untuk menampung sempel 

bahan. 

9. Spatula berfungsi sebagai untuk membolak balikkan 

gabah. 

10. Psychrometer berfungsi ubtuk mengetahui bola 

basah dan bola kering. 

11. Ayakan SNI berfungsi memisahkan / menyaring 

beras. 
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12. Anemometer berfungsi untuk mengetahui alran 

angin. 

13. Thermocopel berfungsi sebagai alat untuk 

mengetahui suhu dan RH. 

14. Tang meter berfungsi untuk mengetahui amper. 

3.2.2. Bahan 

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

: 

1. Gabah : sebagai bahan yang akan di keringkan. 

2. Sekam : sebagai bahan untuk sumber energi panas. 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 

melakukan pengukuran terhadap energi, suhu, kelembaban, 

kadar air, lamanya pengeringan untuk mencapai kadar air akhir 

gabah 11 – 12% dengan kapasitas 5 ton dan pengamatan untuk 

mengetahui kecepatan perputaran gabah, kebutuhan energi, 

efisiensi, performa mesin pengering bentuk cylinder tipe 

continue. Penelitian ini terdapat 2 perlakuan, yaitu :  

1. Pengeringan gabah menggunakan mesin pengering 

bentuk cylinder tipe continue. 

2. Pengeringan gabah konvensional dibawah sinar 

matahari secara langsung. 
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A.  Mesin Pengering yang Digunakan adalah bentuk 

Cylinder Tipe Continyu 

    Gambar 3.2 Mesin Pengering Tipe Cylinder 

Keterangan : 

1. Ruang pengering 

2. Elevator  

3. Ruang pembakaran 

Pada gambar diatas terdapat beberapa bagian dari mesin 

pengering gabah berbentuk cylinder tipe continue dengan 

menggunakan bahan bakar sekam padi sebagai bahan bakar 

pemanas, diantaranya yaitu : 

1. Ruang pengering 

Ruang pengering pada mesin ini di buat 

menggunakan bahan plat besi. Bagian ruang 

pengering ini berbentuk cylinder dengan tinggi 

480cm dan diameter 225 cm, berfungsi sebagai 

tempat pengeringan gabah dengan kadar air awal 20 

– 27% (ini dilihat dari wilayah sumber pucung) dan 

dikeringkan hingga kadar air akhir gabah 11 – 12% 

pada ruang hingga merata. 
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2. Elevator  

Elevator merupakan alat bantu untuk menaikan 

gabah dari bagian bawah mesin pengering menuju 

bagian atas mesin pengering dengan menggunakan 

sirip – sirip yang dapat membawa gabah ke atas alat 

pengering secara continue. 

3. Ruang pembakaran 

Ruang pembakaran pada mesin ini menggunakan 

bahan bakar sekam padi yang memanaskan pipa – 

pipa stainless yang akan mengeluarkan panas di 

dalam pipa dan akan di hisap dengan blower menuju 

ruang pengering. 

 

B. Pengeringan Konvensional Dengan Pemanasan 

Matahari 

 Pengeringan dengan menggunakan panas matahari 

dilakukan kali. Tiap perkakuan menggunakan bahan sebanyak 

Kg, dengan gabah Varietas Ciherang. Gambar pengeringan 

gabah konvensional dibawah terik matahari secara langsung 

dapat dilihat pada gambar 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Pengeringan Gabah Konvensional 

 Pada perlakuan pengeringan gabah secara konvensional 

dibawah sinar matahari secara langsung, alas yang digunakan 

untuk pengeringan adalah lantai semen dengan ketebalan 
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pengeringan gabah 5 – 10 cm. Setiap satu jam sekali dilakukan 

pembalikan gabah 360° secara manual sebanyak 3 kali 

menggunakan spatula supaya pengeringan gabah merata. 

Pengeringan gabah secara konvensional dilakukan 8 jam dalam 

sehari mulai dari jam 08.00 sampai 16.00 apabila kondisi cuaca 

tidak hujan. 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Adapun urutan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menyiapkan alat dan bahan, mulai dari mesin 

pengering padi bentuk cylinder tipe continue. Adapun 

bahan yang akan dikeringkan yaitu gabah varietas 

ciherang dengan sumber energi panas dari bahan 

sekam. 

2. Dalam proses pengeringan menggunakan mesin 

pengering padi bentuk cilinder tipe continue, 

berkapasitas 5 ton gabah dengan kadar air awal 20 – 

27% (ini dilihat dari wilayah sumber pucung) dan 

dikeringkan hingga kadar air akhir gabah 11 – 12%. 

3. Setiap perlakuan dilakukan pengukuran suhu, 

menimbang berat awal dan berat akhir, kelembaban, 

kecepatan perputaran gabah, kadar air, pemakaian 

energi panas dari pembakaran sekam, pemakaian 

energi listrik yang di gunakan saat proses 

pengeringan sehingga diketahui lamanya waktu 

pengeringan. Pengukuran dilakukan setiap 2 jam 

sekali, hingga kadar air akhir gabah 11 – 12%. 

4. Pada perlakuan pengeringan gabah menggunakan 

mesin pengering padi bentuk cylinder tipe continue 

dilakukan perhitungan performansi mesin 

pengeringan. Diagram alir pengeringan gabah dapat 

dilihat pada Gambar 3.1 
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        Gambar 3.1Diagram alir penelitian 
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3.4 Parameter Pengukuran 

Parameter pengukuran ini dilakukan dengan mengamati 

proses pengeringan gabah, selama proses pengeringan gabah 

berjalan data pengamatan di ambil selama 2 jam sekali sampai 

kadar air gabah 11 – 12%. Parameter pengukuran yang diamati 

antara lain yaitu : 

1. Suhu (°C)  

Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda yang 

dinyatakan dalam satuan °C. Pengukuran suhu yang 

dilakukan pada penelitian kali ini meliputi bagian mesin 

pengering. Pengukuran suhu dilakukan dengan 

menggunakan termometer payung dan sensor suhu + RH, 

setiap dua jam sekali hingga kadar air akhir gabah 11 – 

12%. Cara penggunaan alat termometer payung adalah 

diletakkan pada titik ruangan pengering yang ingin diketahui 

suhunya dan data dicatat secara manual. 

2. Kelembaban (%) 

Kelembaban adalah kandungan uap air di udara yang 

dinyatakan dalam satuan (%). Pengukuran kelembaban 

yang dilakukan pada penelitian kali ini meliputi kelembaban 

bagian ruangan mesin pengering. Pengukuran kelembaban 

dilakukan dengan menggunakan sensor suhu + RH setiap 

dua jam sekali hingga kadar air akhir gabah 11 – 12%. Alat 

sensor suhu ini sudah otomatis yaitu angka / nilai 

kelembapan akan muncul pada display. 

3. Kecepatan perputaran gabah 

Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran kecepatan 

perputaran gabah yang di keringkan, supaya bisa 

mengetahui efisiensi terjadinya proses pengeringan dengan 

menggunakan mesin pengering bentuk cylinder tipe 

continue. Hingga berapa % terjadinya penurunan kadar air 

pada gabah. 
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4. Kadar Air (%) 

Kadar air adalah kandungan air dalam suatu gabah yang 

dinyatakan dalam satuan (%) dari basis basah. Pengukuran 

kadar air dilakukan dengan menggunakan moisture meter 

setiap dua jam sekali hingga kadar air akhir gabah 11 – 

12%. Cara penggunaan moisture meter adalah sampel 

gabah diletakkan pada moisture meter dan secara otomatis 

jarum pada moisture meter akan menunjukkan angka 

bacanya. 

5. Lama Pengeringan (jam) 

Waktu pengeringan adalah waktu yang dibutuhkan untuk 

mengeringkan gabah yang dinyatakan dalam satuan (jam). 

Pengukuran lama pengeringan dilakukan dengan 

menggunakan stopwatch. Cara penggunaan stopwatch 

adalah dengan menentukan waktu awal pengeringan hingga 

kadar air akhir gabah mencapai 11 – 12%. 

3.5 Efisiensi Pengeringan 

Efisiensi pengeringan adalah hasil perbandingan antara 

panas yang dibutuhkan untuk mengeringkan gabah dengan 

panas yang dihasilkan dari energi yang masuk pada proses 

pengeringan. Energi yang masuk pada proses pengeringan 

yaitu dari energi matahari, perpindahan panas konduksi, 

konveksi dan radiasi. Efisiensi dapat dihitung menggunakan 

persamaan berikut (Nursanti, 2012) : 

Ef =
𝑄𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝑄𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
× 100% ……......………………………(1) 

Keterangan : 

Ef  = Efisiensi Pengeringan (%) 

Q output = Energi yang digunakan (kJ) 

Q input  = Energi yang masuk (kJ) 

3.5.1 Konsumsi Energi (Q Output) 

Konsumsi energi adalah jumlah energi yang terpakai untuk 

pemanasan dan penguapan air gabah. Untuk mengeringkan 
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gabah ada dua faktor yang harus diketahui yaitu kalor sensibel 

gabah dan kalor laten gabah. Energi untuk pemanasan gabah 

ditentukan dengan persamaan berikut (Henderson and R.L 

Perry, 1995) : 

1. Sekam 

Sekam adalah bahan yang berguna untuk menghasilkan 

energi panas / pembakaran sehingga temperatur akan naik 

maka gabah yang basah menjadi kering atau terjadi 

penurunan kadar air. 

 Q1 = m. Cp.∆T......………...……………….…………...(2) 

Keterangan : 

Q1 = Energi untuk pemanasan gabah (kJ) 

Cp = Panas jenis gabah (1,850 kJ/kg °C)   

∆T  = Perubahan suhu udara pengering dan suhu 

lingkungan (°C) 

m = Massa gabah (kg) 

     Menurut Muhammad (2011), nilai panas jenis gabah 

adalah 1,850 kJ/kg °C   

2. Kalor Laten 

     Kalor laten gabah adalah energi yang digunakan untuk 

mengubah air pada gabah menjadi uap. 

 Q2 = M. Hlb…………………………………..…………..(3) 

 Keterangan : 

 Q2 = Energi untuk penguapan air (kJ) 

 M = Berat uap air (kg)  

Hlb  = Panas laten penguapan (kJ/kg). Nilai panas 

laten air bergatung suhu ini didekati dengan 

persamaan Hlb = (2,501 – (2,361. 10-3) T).1000 

dengan T adalah suhu dalam °C (Pada tabel 

termodinamika). Misal suhu pengeringan yang 

didapatkan adalah 30 °C, maka nilai Hlb adalah 

2430,17 kJ/kg 
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     Jadi besarnya energi yang dibutuhkan untuk 

memanaskan dan menguapkan air dalam gabah (Q output) 

dapat ditentukan dengan persamaan berikut : 

 Qoutput = Q1 + Q2…………………………………..……..(4) 

3.5.2 Q Input  

     Energi input adalah energi yang masuk pada mesin 

pengering gabah bentuk cylinder tipe continue. Pada penelitian 

ini energi input yang dapat dihitung yaitu energi matahari, 

konduksi, konveksi dan radiasi. 

1. Energi matahari 

Energi yang dipancarkan ke suatu permukaan dapat 

dihitung menggunakan persamaan berikut (Yasa, 2015): 

Qrs = AC . IT ............…………………..…………………..(5) 

Keterangan : 

IT = Intensitas radiasi matahari (W/m2) 

Qrs = Panas radiasi yang diterima (W)  

AC = Luas permukaan kolektor (m2)  

     Menurut Aditya dan Suryanto (2012), nilai intensitas 

radiasi matahari pada cuaca cerah adalah 1000 W/m2 di 

permukaan bumi. 

 

2. Energi listrik 

Energi listrik untuk menggerakan blower dapat dihitung 

dengan : 

𝑄₆ = 3,6 ∙ Pk ∙ t……………………………..…………..(6) 

Keterangan : 

𝑄₆  = energi listrik untuk menggerakan blower 

(Watt.jam) 

Pk  = daya listrik (Watt) 

t  = waktu pengeringan (jam) 
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3. Energi biomassa 

Energi biomassa untuk energi pengeringan dapat 

dihitung dengan persamaan. 

𝑄₇ = 𝑚𝑏 × 𝑄𝑘𝑏………………………..…………........(7) 

Keterangan : 

Q7 = energi biomassa (kJ) 

Mb = massa biomassa (kg) 

Qkb  = nilai kalor jerami padi dan sabut kelapa (kJ/kg) 

 

4. Energi Bahan Bakar 

Qinput = m.s x Nbb (kJ).…………........…………….(8) 

Keterangan : 

Qinput  = kalor hasil proses bahan pembakaran (kW) 

Nbb      = nilai kalor bahan bakar (kJ/ kg) 

m.s      = berat bahan bakar (kg) 

 

5. Konduksi 

Konduksi adalah proses mengalirnya panas dari 

daerah yang bersuhu lebih tinggi ke daerah yang 

bersuhu lebih rendah di dalam satu media (padat, cair 

atau gas) atau antara media-media yang berlainan dan 

bersinggungan secara langsung konduktivitas termal 

beberapa zat dapat dilihat pada Tabel 3.1. Persamaan 

dasar perpindahan panas secara konduksi dapat 

dihitung menggunakan persamaan berikut (Holman, 

1988) :  

Qkonduksi = −kA
dT

dx
……………………..……………(9) 

Keterangan : 

Qkonduksi  = Laju perpindahan panas secara konduksi 

(W) 

K          = Konduktivitas termal bahan (W/m. °C) 

A          = Luas penampang perpindahan panas (m2) 

dT          = Perubahan suhu (°C) 
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dx          = Jarak dalam arah aliran panas (m) 

     Tanda (−) adalah akibat dari kaidah yang mendefinisikan 

aliran positif dalam arah gradien suhu yang negatif. 

Tabel 3.1 Konduktivitas Termal Beberapa Zat 

Nama Zat Konduktivitas Termal (W/ m. °𝐂) 

Logam  

Perak (murni) 410 

Tembaga (murni) 385 

Aluminium (murni) 202 

Nikel (murni) 93 

Besi (murni) 73 

Baja karbon, 1%C 43 

Timal (murni) 35 

Baja krom nikel (18%Cr,8%Ni) 16,3 

Bukan logam  

Kuarsa (sejajar sumbu)  41,6 

Magnesit 4,15 

Marmae 2.08-2,94 

Batu Pasir 1,83 

Kaca, jendela 0,78 

Kayu, maple atau ek 0,17 

Serbuk gergaji 0,059 

Wol kaca 0,038 

Sumber: (Holman, 1993) 

6. Konveksi 

     Konveksi adalah proses perpindahan energi panas 

yang terjadi antara permukaan dan fluida yang bergerak. 

Laju perpindahan panas dengan cara konveksi antara 

suatu permukaan dengan suatu fluida dapat dihitung 

dengan menggunakan hukum Newton tentang 

pendinginan (Newton Law of Cooling) dapat dihitung 

menggunakan persamaan berikut (Holman, 1988) : 

 Qkonveksi = h. A. ∆T......…....................................(10) 

Keterangan : 
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 Qkonveksi = Laju perpindahan panas secara 

konveksi (W)  

 A  = Luasan perpindahan panas (m2) 

 ∆T  = Beda antara suhu permukaan dan suhu 

fluida lingkungan  

     yang ditentukan (K) 

h  = Koefisien perpindahan panas konveksi 

(W/m2. K) 

      bisa dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Koefisien Pindah Panas Konveksi 

Proses H (Watt/m2. K) 

Konveksi bebas  

Gas 2 – 25 

Cairan 50 – 1000 

Konveksi paksa  

Gas 25 – 250 

Cairan 100 – 20000 

Konveksi dengan perubahan fasa, 

pendidihan atau pengembunan 

2500 – 100000 

Sumber: (Lavine, et al., 2006) 

     Menurut Iskandar (2014), nilai koefisien pindah panas 

konveksi paksa 

suatu gas adalah 80 Watt/m2.K 

7. Radiasi  

     Perpindahan panas radiasi adalah energi panas yang 

dipindahkan melalui gelombang elektromagnetik tanpa 

membutuhkan media. Jika suatu benda hitam tersebut 

beradiasi ke sebuah penutup yang sepenuhnya 

mengurung permukaan hitam, maka akan menyerap 

semua energi radiasi yang datang padanya. Maka laju 

perpindahan panas radiasi dapat dihitung menggunakan 

persamaan berikut (Holman, 1988) : 

Qradiasi = σ. A. (T1
4 – T2

4)………………………....(11) 
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Keterangan : 

Qradiasi = Laju perpindahan panas secara radiasi 

(W) 

σ  = Konstanta Stefan Boltzman yang 

nilainya 5,669x10 
     W/m2. K4 

A  = Luasan perpindahan panas (m2) 

T1  = Temperatur permukaan benda (K) 

T2  = Temperatur sekitar permukaan benda 

(K)  

     Jadi besarnya energi yang masuk pada proses 

pengeringan (Qinput) dapat dihitung menggunakan 

persamaan berikut : 

 Qinput = Qmatahari + Qkonduksi + Qkonveksi + Qradiasi
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Data Fisik Alat Pengering Padi 

Alat yang di gunakan pada penelitian pengeringan 

padi ini Bentuk Cylinder Tipe Continue yang merupakan 

mesin pengering padi dengan kapasitas 5 – 6 ton yang 

menggunakan sekam padi sebagai bahan bakar untuk 

pengeringan. Dengan spesifikasi tabung memanjang ke 

atas dengan dimensi panjang 480 cm, diameter 225 cm, 

dan menggunakan elevator untuk mengangkat gabah 

menuju ke cylinder pengering. Alat ini selama proses 

pengeringan bekerja dalam waktu 8 jam dalam sehari.  

Dalam penelitian pengeringan menggunakan alat 

pengering padi bentuk cylinder tipe continue ada 

beberapa titik untuk pengambilan data yang di butuhkan 

dalam penelitian uji performansi dengan padi varietas 

Ciherang di “Ud Panji” dengan letak posisi 

pengamatan suhu dan kelembaban (RH) 

dilingkungan pada gambar 4.1. Sedangkan untuk 

pengeringan gabah dengan penjemuran matahari secara 

langsung hanya di ambil data Intensitas Cahaya dengan 

alat luxmeter (Ix), untuk pengambilan data kadar air 

setiap pengamatan menggunakan alat ukur kadar air 

Crown TA-5.  
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Gambar 4.1 Pengambilan Data 

Pengeringan menggunakan mesin bentuk cylinder 

tipe continue dan menggunakan matahari secara 

langsung, ke dua pengamatan ini dilakukan sampai 

mendapatkan data kadar air pada gabah sampai 11% 

dengan menggunakan gabah varietas ciherang 

4.2 Perlakuan 

Pada penelitian ini gabah yang di gunakan adalah 

jenis varietas Ciherang dengan kadar air awal 20 – 27% 

(ini dilihat dari wilayah Sumberpucung). Pengeringan 

akan dilakukan dengan 2 (dua) cara pengeringan 

mekanik sebagai pembanding yaitu dengan cara 

menggunakan alat dan penjemuran secara langsung 

dengan matahari. Perlakuan pengeringan gabah 

menggunakan mesin pengering padi bentuk cylinder  tipe 

continue dilakuakan variasi suhu (42, 46, 50 °C) dengan 

kapasitas 5 ton, untuk penjemuran langsung dengan 

menggunakan matahari hanya dilakukan penjemuran 
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biasa tanpa perlakuan. Proses ini dilakukan sampai 

kadar air mencapai 11%. 

4.2.1  Pengamatan Suhu Pada Berbagai Posisi Dengan 

Perlakuan 

Suhu 42 °C 

Pada penelitian di hari pertama dilakukan 

pengeringan dengan suhu 42 °C, di pengamatan 

pertama ini dengan suhu 42 °C didapat data suhu dari 

setiap titik yang sudah di tentukan pada Gambar 4.1, 

sehingga didapat data yang di jelaskan oleh Tabel 

Lampiran 13 dan Gambar 4.2.  

Gambar 4.2. Data suhu pada berbagai posisi pengamatan dengan 

perlakuan suhu 42 °C  

Dari grafik yang sudah di tunjukkan oleh Gambar 

4.2, suhu 42 °C pada pengamatan pertama ini tidak ada 

perubahan yang drastis atau perubahan suhu yang 

meningkat setiap titik yang sudah di tentukan. Suhu di 

posisi bagian tengah lebih tinggi dibanding suhu pada 

bagian bawah maupun atas, hal ini dikarenakan aliran 

udara. Dilakukan pengaliran udara secara paksa supaya 
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terjadi perataan sebuah pengering atau menurunnya 

kadar air secara rata, ini akan terjadi masa suhu di 

bagian atas gabah makin tinggi. Pada suhu 42 °C bisa di 

bilang konstan suhu di tiap titiknya, dan pada 

pengeringan menggunakan suhu 42 °C berhenti di hari 

ke tiga (3) pada jam ke 6 dengan kadar air 11,5%.   

4.2.2 Pengamatan Suhu Pada Berbagai Posisi Dengan 

Perlakuan 

Suhu 46 °C 

Pada Penelitian yang ke dua (2) dilakukan dengan 

suhu 46 °C untuk pengambilan data setiap titik yang 

sudah di jelaskan pada Gambar 4.1, sehingga didapat 

data yang telah di jelaskan oleh Tabel Lampiran 13 dan 

Gambar 4.3. 

 
Gambar 4.3. Data suhu pada berbagai posisi pengamatan 

dengan perlakuan suhu 46 °C  

Dari hasil pengamatan pengeringan padi dengan 

suhu 46 °C didapat data yang telah di tampilkan pada 

grafik Gambar 4.3 data di atas didapat selama tiga (3) 

hari yang berhenti di jam ke empat (4) dengan kadar air 
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11,4% dari data pada pengamatan suhu 46 °C pada titik 

tertentu terjadi perubahan. Pada hari pertama data suhu 

bisa di bilang hampir sama seperti pengamatan 

sebelumnya dengan suhu 42 °C dengan kadar air awal 

20,4% kadar air gabah bisa turun sampai kadar air 

16,5% pada hari pertama, sedangkan pada pengamatan 

dengan suhu 46 °C kadar air gabah awal 20,8% turun 

menjadi 16,8%. Ketika pengeringan di lanjutkan pada 

hari ke dua (2) dan ke tiga (3) terjadi peningkatan suhu di 

beberapa titik sehingga pengeringan berhenti di jam ke 

empat (4). 

Dari pengamatan ke dua (2) dengan suhu 46 °C, 

suhu di bagian bawah dan tengah tetap tinggi. Dari sini 

suhu bertambah naik pada hari ke dua (2) yang dimana 

di jam ke empat (4) mulai terjadi kenaikan suhu pada titik 

bawah, tengah, bagian tengah, bagian atas dan bagian 

atas gabah. Disini membuktikan bahwa pada jam empat 

(4) terjadi peningkatan suhu lingkungan dan panas dari 

hasil pembakaran sekam.  

4.2.3  Pengamatan Suhu Pada Berbagai Posisi Dengan 

Perlakuan Suhu 50 °C 

Pengamatan yang ke tiga (3) menggunakan suhu 50 

°C di pengeringan dengan suhu 50 °C didapat data 

hanya selama dua (2) hari dengan mencapai kadar air 

11,3 %. Untuk  setiap titik yang sudah di tentukan oleh 

Gambar 4.1 bisa dilihat di Tabel Lampiran 13 dan 

Gambar 4.4.  
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Gambar 4.4. Data suhu pada berbagai posisi pengamatan 

dengan perlakuan suhu 50 °C  

Dari Gambar 4.4 ini adalah hasil yang sudah didapat 

dari pengamatan dengan menggunakan suhu 50 °C tiap 

titik – titik suhu didapat perubahan pada titik tiga (3) yang 

dimana pada hari pertama terjadi perbedaan suhu di jam 

ke empat (4) lalu terjadi kenaikan suhu di jam ke enam 

(6) dan seterusnya suhu di titik tiga (3) kembali konstan 

hampir sama dengan suhu di titik – titik yang lain. Di hari 

kedua suhu bisa di bilang seragam tidak terjadi 

perbedaan suhu seperti di hari pertama, kadar air gabah 

pada awal penelitian 20,1% menurun menjadi 11,3% di 

hari ke dua (2) di waktu ke empat (4) / waktu akhir, di 

pengamatan ke tiga (3) suhu tengah tetap tinggi dari 

pada suhu bagian bawah dan atas. 

4.3 Kadar air  

Penelitian pengeringan gabah dengan 

menggunakan alat mesin pengering padi bentuk cylinder 

tipe continue dengan variasi suhu (42, 46, 50 °C) dan 
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pengeringan biasa dengan matahari. Diambil data RH 

dan kadar air yang dimana data diambil 2 jam sekali 

selama 8 jam pengeringan gabah.  

4.3.1 Pengamatan RH Dengan Perlakuan suhu 42 °C 

Pengeringan dengan suhu 42 °C dilakukan 

pengeringan sampai tiga (3) hari didapat grafik RH, yang 

di tunjukkan pada Gambar 4.5.  

 
Gambar 4.5. Data RH pada suhu 42 °C  

Dari grafik diatas yang sudah di gambarkan pada 

Gambar 4.5 bisa diketahui bahwa pergerakan RH dan 

perubahan RH atas dan bawah tidak ada perubahan 

yang jauh atau drastis berbeda. 

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

0 2 4 6 8 8 10 12 14 16 16 18 20 22 24

R
H

Waktu (Jam)

RH Bawah RH Atas



46 
 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

0 2 4 6 8 8 10 12 14 16 16 18 20 22 24

R
H

Waktu (Jam)

RH Bawah RH Atas

 

4.3.2 Pengamatan RH Dengan Perlakuan suhu 46 °C 

Pengeringan gabah yang ke dua ini dengan suhu 

awal 46 °C, sama dengan penelitian di suhu 42 °C di 

pengeringan ini diambil pula data RH, di tunjukkan oleh 

Gambar 4.6. 

Gambar 4.6. Data RH pada suhu 46 °C 

Dari data pengamatan suhu 46 °C didapat dan di 

jadikan grafik seperti yang sudah di tunjukkan oleh 

Gambar 4.6. disini terlihat RH atas dan bawah terjadi 

hampir kesamaan nilai RH di jam – jam tertentu.   

4.3.3 Pengamatan RH Dengan Perlakuan suhu 50 °C 

Penelitian pengeringan gabah dengan 

menggunakan suhu 50 °C  gabah keringkan selama 2 

hari, data yang didapat bisa dilihat di Gambar 4.7. 
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Gambar 4.7. Data RH pada suhu 50 °C  

Dari data yang telah di jelaskan pada Gambar 4. 7 

pergerakan RH pada suhu 50 °C tidak seperti data RH 

dengan suhu 46 °C dan RH dengan suhu 42 °C, di 

perlakuan suhu  50 °C RH atas dan bawah start awal normal 

llu terjadi kesamaan nilai RH tapi di jam ke dua (2)  ada 

perubahan yang dimana RH atas lebih tinggi nilainya dengan 

RH bawah. 
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4.3.4 Data Kadar Air Pada Perlakuan suhu 42 °C, 46 °C dan 

50 °C dan yang di lantai 

Gambar 4.8. Data Penurunan kadar air  

Pada Gambar 4.8, dengan perlakuan suhu 42 °C 

kadar air awal 20,4 % menurun menjadi 16,5 % di hari 

pertama turun sebesar 3,9 %, di lanjutkan lagi 

pengeringan gabah di hari ke dua (2) kadar air gabah 

awal 17,5 % menurun menjadi 13,9 % terjadi penurunan 

kadar air sebesar 3,6 %. Pengeringan dengan suhu awal 

42 °C ini di lanjutkan di hari ke tiga (3) karena di hari ke 

dua (2) kadar air gabah masih belum memenuhi 

ketentuan penelitian ini. Pada hari ke tiga (3) kadar air 

awal gabah adalah 14,6% menurun menjadi 11,5 % 

pada jam ke enam (6) turun sebesar 3,1 %. Pada 

penelitian dengan perlakuan suhu 42 °C, kadar air gabah 

sedikit kenaikan sekitar 1 %. Hal ini disebabkan pada 

sore dan malam hari suhu udara menurun dan RH tetap 
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naik, maka terjadi penyerapan uap air oleh gabah, 

sehingga kadar airnya di pagi hari sedikit naik.  

Dengan perlakuan suhu 46 °C kadar air awal pada 

pengeringan gabah 20,8 % menurun menjadi 16,8 % 

turun 4 %, pengeringan di lanjutkan lagi di hari ke dua (2) 

dengan kadar air 17 % menurun menjadi 12,8 % turun 

4,2 % sama seperti penelitian dengan suhu awal 42 °C di 

hari ke dua masih belum mendapatkan kadar air yang di 

tentukan maka akan di lanjutkan lagi di hari ke tiga (3). 

Pada penelitian pengeringan di hari ke tiga (3) dengan 

suhu 46 °C dan kadar air awal 13,5 % menurun sampai 

11,4 % turun 2,1 % pada jam ke empat (4). Perlakuan 

suhu 46 °C sama pada perlakuan suhu 42 °C, hanya 

saja terjadi kenaiakan kadar air pada pagi hari sekitar 0,9 

%. 

Pada perlakuan suhu 50 °C didapat data penurunan 

dengan  kadar air awal 20,1 % menurun menjadi 14 % 

turun 6,1 % di hari pertama lalu di lanjutkan di hari ke 

dua (2) dengan kadar air awal 14 % menurun menjadi 

11,3 % turun 2,7 % di jam ke empat (4). Di perlakuan 

suhu 50 °C tidak terjadi penambahan kadar air pada 

gabah, ini dikarenakan suhu dalam gabah masih tinggi 

sehingga tidak terjadi penambahan kadar air 

4.4 Energi 

Energi sangat perlu dalam hal apapun, salah satu 

dalam penelitian ini adalah di butuhkannya energi untuk 

menghasilakan panas yaitu pembakaran sekam padi, 

dan energi listrik yang berfungsi untuk energi penggerak 

kipas dan konveyor 

4.4.1 Pengeringan gabah dengan suhu 42 °C 

Penelitian pengeringan gabah menggunakan alat 

mesin pengering padi bentuk cylinder tipe continue 

membutuhkan energi, energi untuk proses pengeringan 
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secara continue menggunakan mesin dan energi untuk 

menghasilkan panas. 

 
Gambar 4.9. Data energi pada suhu 42 °C  

Penggunaan energi pada penelitian pengeringan 

gabah dengan suhu 42 °C ini bisa dilihat pada Gambar 

4.9 energi yang di gunakan selama proses pengeringan 

dengan alat sekitar 0,0128 – 0,0131 KW dan 

penggunaan sekam sebagai energi penghasil panas total 

153,75 kg pada hari pertama (1), 158,06 kg pada hari ke 

dua (2), dan 69,25 kg pada hari ke tiga (3). Pengeringan 

berhenti pada jam ke enam (6). 

4.4.2 Pengeringan gabah dengan suhu 46 °C 

Pengeringan gabah dengan suhu 46 °C, 

penggunaan energi berbeda dengan pengeringan pada 

suhu 42 °C di pengeringan suhu 46 °C penggunaan 

energinya 0,0128 kwh bisa dilihat pada grafik pada 

Gambar 4.10.   
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Gambar 4.10. Data energi pada suhu 46 °C  

Dari Gambar 4.10 menjelaskan energi yang di 

gunakan pada pengeringan gabah dengan suhu 46 °C 

adalah 0,0128 – 0,0130 KW dan penggunaan sekam 

sebagai energi penghasil panas adalah 230,38 kg pada 

hari pertama (1), 226,45 kg pada hari ke dua (2) dan 

82,5 kg pada hari ke tiga (3). Pengeringan gabah 

menggunakan alat dengan gabah varietas ciherang 

berhenti pada jam ke dua (2). 

4.4.3 Pengeringan gabah dengan suhu 50 °C  

Pengeringan gabah pada suhu 50 °C didapat data 

hanya selama dua (2) hari pada grafik di Gambar 4.11. 
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Gambar 4.11. Data energi pada suhu 50 °C  

Dari data grafik pada Gambar 4.11 pengeringan 

hanya berlangsung dua (2) hari saja dan berhenti pada 

jam ke dua (2). Energi yang di gunakan selama proses 

pengeringan 0,0129 – 0,0138 KW, sedangkan 

penggunaan sekam sebagai energi panas 258,15 kg 

pada hari pertama dan 117,65 kg pada hari ke dua (2). 

4.5  Penggilingan  

Penelitian Uji Performansi Mesin Pengering 

Bentuk Cylinder Tipe Continue Pada Padi Varietas 

Ciherang Di “Ud Panji” dan pengeringan menggunakan 

matahari ini juga dilakukan pengambilan data giling yang 

dimana untuk mengetahui beberapa hasil pengeringan 
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dengan alat dan penjemuran secara langsung dengan 

matahari, berapa gr beras kepala, pecah besar, pecah 

kecil dan menir. Beras diayak dengan massa 100 gr 

sehingga didapat sekian gr dari setiap perlakuan suhu 

dan penjemuran secara langsung, bisa dilihat Gambar 

4.12.  

 
Gambar 4.12. Data Penggilingan beras 

Dari gambar 4.12 data penggilingan ini didapat data 

beras kepala 62,15 % di 42 °C, 63,69 % di 46 °C, 59,55 

% di 50 °C, 63,25 % di lantai jemur  1, dan 61,94 % di 

lantai jemur 2. Pecah besar 4,76 % di 42 °C, 3,65 % di 

46 °C, 10,5 % di 50 °C, 4,5 % di lantai jemur  1, dan 4,82 

% di lantai jemur 2. Pecah kecil 30,32 % di 42 °C, 28,85 

% di 46 °C, 24,03 % di 50 °C, 28,3 % di lantai jemur  1, 

dan 29,97 % di lantai jemur 2. Menir 2,57 % di 42 °C, 3,3 

% di 46 °C, 5,5 % di 50 °C, 3,1 % di lantai jemur  1, dan 

2,98 % di lantai jemur 2. 
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Jadi hasil pengeringan gabah dilihat dari hasil giling 

pengeringan dengan suhu 46 °C menghasilkan beras 

kepala terbanyak 63,69 %. Pengeringan gabah pada 

penelitian ini didapat data dengan ketentuan beras 

kepala pada suhu 42 °C 62,15 %, pada suhu 46 °C 

63,69 %, pada suhu 50 °C 59,55 %, pada lantai jemur 1 

63,25 % dan lantai jemur 2 61,94 %.  

Penelitian pengeringan gabah menggunakan mesin 

pengering padi bentuk cylinder  tipe continue dengan 

variasi suhu (42, 46, 50 °C) kapasitas 5 ton, dan 

penjemuran langsung dengan matahari. Didapat data 

bahwa pada penelitian ini pengeringan yang lebih cepat, 

terjadi pada pengeringan gabah menggunakan mesin 

pengering padi bentuk cylinder tipe continue dengan 

suhu 50 °C,  yang dimana dengan kadar air awal 20,1 % 

menurun menjadi 11,3 % pada hari ke dua (2) di jam ke 

empat (4). Rendemen 1 sak berat 50 kg gabah yang 

sudah turun kadar airnya sekitar 11 % sudah siap giling, 

sekitar 67 – 68 % kadar air yang hilang pada gabah. Di 

lanjutkan ke penggilingan hingga didapat pada data 

giling yang bagus dengan banyak beras kepala / utuh 

dalam satuan gr yang dihasilkan dari ayakan dengan 

massa 100 gr. Suhu 46 °C adalah perlakuan yang paling 

banyak terdapat beras utuh sekitar 63,69 %. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Pada penelitian pengeringan gabah dengan pengeringan 

mekanik dan jenis padi varietas Ciherang, dengan 

menggunakan alat,  dengan perlakuan suhu : 

 Suhu 42 °C pengeringan gabah berlangsung selama 

tiga (3) hari, dimana pada hari pertama (1) dan ke 

dua (2) pengeringan berlangsung selama delapan 

(8) jam, dan di hari ke tiga (3) lebih enam (6) jam 

dengan kadar air awal 20,4 % sampai mendapatkan 

kadar air 11,5 %. 

 Suhu 46 °C pengeringan gabah berlangsung selama 

dua (2) hari lebih empat (4) jam dengan kadar air 

awal 20,8 % sampai mendapatkan kadar air 11,4 %. 

 Suhu 50 °C pengeringan gabah berlangsung selama 

satu (1) hari lebih empat (4) jam dengan kadar air 

awal 20,1 % sampai mendapatkan kadar air 11,3 %. 

2. Persentasi kualitas hasil penggilingan dari perlakuan 

pengeringan mekanik didapat data beras kepala 62,15 % di 

42 °C, 63,69 % di 46 °C, 59,55 % di 50 °C. Pecah besar 

4,76 % di 42 °C, 3,65 % di 46 °C, 10,5 % di 50 °C. Pecah 

kecil 30,32 % di 42 °C, 28,85 % di 46 °C, 24,03 % di 50 °C. 

Menir 2,57 % di 42 °C, 3,3 % di 46 °C, 5,5 % di 50 °C. 

Dengan perlakuan pengeringan tradisional dengan matahari 

secara langsung juga didapat data penggilingan lantai 

jemur 1 didapat beras kepala 63,25 %, pecah besar 4,5 %, 

pecah kecil 28,3 %, dan menir 3,1 %, dan lantai jemur 2 

beras kepala 61,94 %, pecah besar 4,82 %, pecah kecil 

29,97 %, dan menir 2,98 %. 
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3. Penggunaan energi panas dari hasil pembakaran 1,298,583 

Kal/kg sekam pada perlakuan suhu 42 °C, 1,785,300 Kal/kg 

sekam pada perlakuan suhu 46 °C, 1,256,640 Kal/kg sekam 

pada perlakuan suhu 50 °C. Daya yang di gunakan pada 

pengeringan padi dengan mesin pengering padi bentuk 

cylinder tipe continue didapat penggunaan energi dari 0,012 

– 0,0131 KW pengeringan dengan suhu 42 °C 0,012 – 

0,0132 KW pengeringan dengan suhu 46 °C 0,012 – 0,0133 

KW pengeringan dengan suhu 50 °C 0,0128 - 0,0138 KW. 

5.2 Saran 

Ada beberapa saran untuk perbaikan ataupun penyempurnaan 

penelitian selanjutnya yaitu : 

1. Sebaiknya dilakukan penelitian tentang bagaimana 

metode yang tepat dalam pengukuran kecepatan 

aliran udara panas di dalam tabung yang melewati 

bahan. 

2. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih spesifik tentang 

bahan bakar yang di gunakan. 
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Data pada suhu 42 °C 

Waktu 
(Jam) 

thermometer 
payung 

suhu  

1 bawah 2 tengah 
3 

bagian 
bawah 

4 
bagian 
tengah 

5 
bagian 

atas  

6 bagian 
atas sendiri 

7 bagian 
luar tabung  

0 30 30 32,2 32,1 32 32,8 33,1 

2 40 40 32 31,3 31,1 31,5 35,2 

4 42 42 33,6 33,1 33 33,2 36,8 

6 42 42 33,5 33,4 33,4 33,4 35 

8 35 35 30,1 30,9 30,8 30,6 29,4 

8 32 32 28,3 28,4 28,1 27,9 26,7 

10 42 42 38,1 32,5 32,5 32,3 29,4 

12 42 42 45,3 33,2 33,6 33,7 32,9 

14 42 42 38,7 35,1 34,7 34,6 31,4 

16 37 37 36,5 33,1 32,6 32,3 27,3 

16 30 30 29,2 30,2 29,2 29,1 25,4 

18 42 42 39 33,8 34 33,9 29,7 

20 42 42 39,8 35,4 35,8 35,8 31,7 

22 37 37 33,7 32,9 32,8 32,2 29,8 

24               
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Grafik Suhu 
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Data pada suhu 46 °C 

Waktu 
(Jam) 

thermometer 
payung 

suhu  

1 bawah 2 tengah 
3 

bagian 
bawah 

4 
bagian 
tengah 

5 
bagian 

atas  

6 bagian 
atas sendiri 

7 bagian 
luar tabung  

0 29 29 29,3 32,2 31,2 30,7 24,9 

2 38 38 30 29,6 29,9 30,2 30,6 

4 46 46 31,6 32,7 32,8 33,3 33,4 

6 46 46 32,9 33,8 34 34 31,4 

8 34 34 30,2 30,7 30,8 30,8 29,2 

8 30 30 26,7 27,5 27,5 27,7 26,4 

10 46 46 33 34,7 34,8 34,8 31,4 

12 46 46 35,1 36,4 36,7 36,9 33 

14 46 46 34,5 39,9 43,3 43,8 32,8 

16 46 46 34,7 38 39,9 40,3 29 

16 30 30 29,1 31,2 31,4 31,5 26,4 

18 46 46 36,6 40,2 43,9 43,9 31,7 

20 43 43 37,1 39,7 39,7 39,6 32,8 

22               

24               
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Grafik Suhu 
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Data pada suhu 50 °C 

Waktu 
(Jam) 

thermometer 
payung 

suhu  

1 bawah 2 tengah 
3 

bagian 
bawah 

4 
bagian 
tengah 

5 
bagian 

atas  

6 bagian 
atas sendiri 

7 bagian 
luar tabung  

0 30 30 29,2 28 29,7 29,5 25,7 

2 46 46 33,8 33,8 35 34,8 32,2 

4 50 50 33,1 24,5 35,1 34,9 33,7 

6 50 50 32,5 36,5 36,8 36,4 35,2 

8 45 45 32,3 34,7 36,3 35,7 32,5 

8 34 34 31,8 30,9 32,5 32,2 28,4 

10 50 50 34 36,4 38,9 38,2 31,5 

12 50 50 34,5 38,5 40,6 39,9 35,5 

14               

16               

16               

18               

20               

22               

24               



73 
 

Grafik Suhu 
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Data pada RH 42 °C, 46 °C dan 50 °C 

Hari 
Waktu 
(Jam) 

Suhu 42 °C Suhu 46 °C Suhu 50 °C 

RH 
Bawah 

RH 
Atas 

RH 
Bawah 

RH 
Atas 

RH 
Bawah 

RH 
Atas 

1 

0 46 53 44 44 46 43 

2 51 55 55 52 58 60 

4 54 50 53 54 59 61 

6 50 53 52 52 55 66 

8 56 55 46 49 58 60 

2 

8 44 44 52 50 49 53 

10 56 53 52 49 48 54 

12 54 53 54 54 62 57 

14 59 53 59 55     

16 53 50 52 50     

3 

16 49 50 47 47     

18 51 56 44 52     

20 60 47 56 55     

22 56 50         

24             
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Grafik RH 42 °C 
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Grafik RH 46 °C 
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Grafik RH 50 °C 
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Data kadar air 

Mesin Pengering Pengeringan Matahari 

Perlakuan Suhu 
Lantai 1 Lantai 2 

Rata - rata 
lantai 

Suhu 42 
°C 

Suhu 46 
°C 

Suhu 50 
°C 

20,4 20,8 20,1 23,95 19,375 21,6625 

18,8 19,2 18 19,975 17,75 18,8625 

17,9 18 17,1 18,675 16,225 17,45 

17 17,3 15,3 17,45 15,125 16,2875 

16,5 16,8 14,3 16,3 15,1 15,7 

17,5 17 14,8 15,9 13,675 14,7875 

16,1 16,2 13,5 14,175 12,375 13,275 

15,2 14,9 11,3 13 11,075 12,0375 

14,4 13,6   11,3   11,3 

13,9 12,8         

14,6 13,5         

13,2 12,4         

12,2 11,4         

11,5           

            



79 
 

Grafik kadar air 
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Data Penggunaan Energi pada suhu 42 °C 

Waktu 
(Jam) 

Daya 
yang di 

gunakan 
(KW) 

Sekam (Kg) Total 
rata - 
rata 

sekam 
1 2 3 4 

0 0,0122 13,5 14,1 13,45 13,75 54,8 

2 0,0128 15,2 16,35 13,2   44,75 

4 0,0131 13,6 13,75 12,9   40,25 

6 0,0124 13,95       13,95 

8 0,012           

8 0,0128 13,72 15,17 13,1 14,4 56,39 

10 0,0132 13,7 12,15 12,5   38,35 

12 0,0127 12,2 11,8 13,45   37,45 

14 0,0128 13,12 12,75     25,87 

16 0,0123           

16 0,0128 13,45 14,2 15,7   43,35 

18 0,0131 13,05 12,85     25,9 

20 0,0129 12,45       12,45 

22 0,0128           

24             
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Grafik energi pada suhu 42 °C 
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Data Penggunaan Energi pada suhu 46 °C 

Waktu 
(Jam) 

Daya 
yang di 

gunakan 
(KW) 

Sekam (Kg) Total 
rata - 
rata 

sekam 
1 2 3 4 5 

0 0,0128 15,65 15,4 15,5 14,6   61,15 

2 0,013 15,05 15,45 14,3 16,15   60,95 

4 0,0124 19,4 14,5 16,75 14,6   65,25 

6 0,012 14,62 16,95 11,46     43,03 

8 0,0127             

8 0,0133 14,65 17,8 16,1 13,25 14,25 76,05 

10 0,0128 14,05 17,7 13,85 15,9   61,5 

12 0,0127 13,9 16,25 15,9     46,05 

14 0,0124 15,15 12,12 15,58     42,85 

16 0,0123             

16 0,013 13,4 13,2 13,95 13,9   54,45 

18 0,0128 12,55 16       28,55 

20               

22               

24               
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Grafik energi pada suhu 46 °C 
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Data Penggunaan Energi pada suhu 50 °C 

Waktu 
(Jam) 

Daya 
yang di 

gunakan 
(KW) 

Sekam (Kg) Total 
rata - 
rata 

sekam 
1 2 3 4 5 6 7 

0 0,0128 15 13,5 13,25 13,5 13,3 17,75 16,6 102,9 

2 0,0129 16,4 13,2 15 12,05 15,15     71,8 

4 0,0138 16,8 14 13,5         44,3 

6 0,0129 12,15 15,5 16,5         44,15 

8 0,013                 

8 0,0128 14 15,4 14 13,6 14,45     42,05 

10 0,0129 14,8 15,8 15,6         15,6 

12                   

14                   

16                   

16                   

18                   

20                   

22                   

24                   
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Grafik energi pada suhu 50 °C 
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Data Hasil Penggilingan  

Beras  42° C 46° C 50° C lantai jemur  1 lantai jemur 2 

Menir  2,57 3,3 5,5 3,1 2,98 

Pecah Kecil 30,32 28,85 24,03 28,3 29,97 

Pecah Besar 4,76 3,65 10,5 4,5 4,82 

Beras Kepala 62,15 63,69 59,55 63,25 61,94 

NB: setiap perlakuan menggunakan 100 gr beras 
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Grafik Hasil Penggilingan 
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Lampiran 14 Data Penjemuran Dengan Panas Matahari Perlakuan 1 
Data Penjemuran Dengan Panas Matahari hari ke 1 

jam waktu 
Intensitas 

Cahaya  
(Lux Meter) 

Penurunan kadar air 
Rata - rata 

Titik 1 Titik 2 Titik 3 Titik 4 

8:00 0 440 23,8 24 24,3 23,7 23,95 

10:00 2 899 20,6 20 19,8 19,5 19,975 

12:00 4 1027 18,2 18,9 18,6 19 18,675 

14:00 6 700 17,8 17,2 17,5 17,3 17,45 

16:00 8 429 16,5 16,5 16 16,2 16,3 

Data Penjemuran Dengan Panas Matahari hari ke 2 

jam waktu 
Intensitas 

Cahaya  
(Lux Meter) 

Penurunan kadar air 
Rata - rata 

Titik 1 Titik 2 Titik 3 Titik 4 

8:00 0 672 15,9 16 15,8 15,9 15,9 

10:00 2 982 14 14,5 14,2 14 14,175 

12:00 4 1200 13 13,1 12,8 13,1 13 

14:00 6 1120 11,2 11,5 11,1 11,4 11,3 

16:00 8             
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Lampiran 15 Data Penjemuran Dengan Panas Matahari Perlakuan 2 
Data Penjemuran Dengan Panas Matahari hari ke 1 

waktu 
Intensitas 

Cahaya  
(Lux Meter) 

Penurunan kadar air 
Rata - rata 

Titik 1 Titik 2 Titik 3 Titik 4 

0 504 19,4 19,2 19,5 19,4 19,375 

2 1066 17,9 17,1 17,9 18,1 17,75 

4 1083 16,2 16,2 16,5 16 16,225 

6 81 15 15,5 15,1 14,9 15,125 

8             

Data Penjemuran Dengan Panas Matahari hari ke 2 

waktu 
Intensitas 

Cahaya  
(Lux Meter) 

Penurunan kadar air 
Rata - rata 

Titik 1 Titik 2 Titik 3 Titik 4 

0 430 14,9 15,2 15 15,3 15,1 

2 947 13,2 13,7 14 13,8 13,675 

4 1172 12 12,9 12,5 12,1 12,375 

6 688 11 11,3 10,9 11,1 11,075 

8             
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Lampiran 16. Tabel energi yang dilakukan untuk pengeringan 

Energi pembakaran 

Waktu (Jam) Perlakuan 

Suhu 42 C Suhu 46 C Suhu 50 C 

Hari ke 1 0 54,8 Kg 61,15 Kg 102,9 Kg 

2 44,75 Kg 60,95 Kg 71,8 Kg 

4 40,25 Kg 65,25 Kg 44,3 Kg 

6 13,95 Kg 43,3 Kg 44,15 Kg 

8    

Hari ke 2 0 56,39 Kg 76,5 Kg 71,45 Kg 

2 38,35 Kg 61,5 Kg 46,2 Kg 

4 37,45 Kg 46,5 Kg  

6 25,87 Kg 42,85 Kg  

8    

Hari ke 3 0 43,35 Kg 54,45 Kg  

2 25,9 Kg 28,55 Kg  

4 12,45 Kg   

6    
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8    

Total sekam 393,51 Kg 541 Kg 380,8 Kg 

Energi sekam 1,810,146 Kal/kg 2,488,600 Kal/kg 1,751,680 Kal/kg 

Efisiensi pembakaranc 50% 905,073 Kal/kg 1,244,300  Kal/kg 875,840 Kal/kg 

 

Total sekam : 

Suhu 42 C = 54,8 Kg + 44,75 Kg  + 40,25 Kg  +13,95 Kg  + 56,39 Kg  + 38,35 Kg  +37,45 Kg + 25,87 Kg + 

43,35 Kg + 25,9 Kg  + 12,45 Kg  = 393,51 Kg 

Suhu 46 C = 61,15 Kg  + 60,95 Kg  + 65,25 Kg  + 43,3 Kg  + 76,5 Kg  + 61,5 Kg  + 46,5 Kg + 42,85 Kg + 

54,45 Kg + 28,55 Kg = 541 Kg 

Suhu 50 C = 102,9 Kg + 71,8 Kg + 44,3 Kg + 44,15 Kg + 71,45 Kg +46,2 Kg  = 380,8 Kg 

Energi kalor dari sekam :  

 

 

 

Efisiensi pembakaran 50% : 

Suhu 42 C = 50% x1,298,583Kal/kg = 324,645.75 Kal/kg 
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Suhu 46 C = 50% x1,785,300 Kal/kg = 892,650 Kal/kg 

Suhu 50 C = 50% x 1,256,640 Kal/kg = 628,320 Kal/kg 

Energi listrik 

Waktu (Jam) Perlakuan 

Suhu 42 C Suhu 46 C Suhu 50 C 

Hari ke 1 0 0,0122 KW 0,0128 KW 0,0128 KW 

2 0,0128 KW 0,013 KW 0,0129 KW 

4 0,0131 KW 0,0124 KW 0,0138 KW 

6 0,0124 KW 0,012 KW 0,0129 KW 

8 0,012 KW 0,0127 KW 0,013 KW 

Hari ke 2 0 0,0128 KW 0,0133 KW 0,0128 KW 

2 0,0132 KW 0,0128 KW 0,0129 KW 

4 0,0127 KW 0,0127 KW  

6 0,0128 KW 0,0124 KW  

8 0,0123 KW 0,0123 KW  

Hari ke 3 0 0,0128 KW 0,013 KW  

2 0,0131 KW 0,0128 KW  
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4 0,0129 KW   

6 0,0128 KW   

8    
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