
SEMINAR NASIONAL JURUSAN FISIKA FMIPA UM 2016

ISBN 978-602-71279-1-9 FEL-23

Analisis Distribusi Suhu, Aliran Udara, Kadar Air pada Pengeringan
Daun Tembakau Rajangan Madura

HUMAIDILLAH KURNIADI WARDANA1)

Program Studi Teknik Elektro Universitas Hasyim Asy’Ari.
Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Pos IX  Jombang

E-mail: adi3_wardana@yahoo.com
TEL: 085755301591

ABSTRAK: Penelitian mengenai perbandingan distribusi suhu, aliran udara dan kadar air
bahan pada pengeringan daun rajangan tembakau Madura telah dilakukan. Tujuan utama dari
penelitian ini adalah membandingkan hasil pengeringan daun rajangan tembakau Madura
menggunakan sinar matahari (tradisional) dengan pengeringan menggunakan sistem
pengovenan (rak bertingkat). Adapun temuan yang diperoleh adalah distribusi suhu dihitung
menggunakan termometer digital dan sensor termokopel jenis k, aliran udara menggunakan
anemometer, dan kadar air menggunakan perbandingan prosentase massa bahan sebelum
dikeringkan dengan massa bahan setelah dikeringkan. Pengeringan menggunakan sinar
matahari selama 300 menit menghasilkan distribusi suhu 30 – 64 oC, aliran udara 0,1 – 0,8 m/s
dan penurunan kadar air 80 – 90 %. Sedangkan pengeringan menggunakan sistem oven dengan
pengeringan selama 40 menit menghasilkan distribusi suhu 25 – 31 oC, aliran udara 0,5 – 0,9 m/s
dan penurunan kadar air bahan 52 – 69 %. Hasil pengeringan daun rajangan tembakau Madura
kemudian diuji lab kualitas mutu bahan meliputi tingkat kekeringan, warna dan elastisitas.
Didapatkan uji kualitas mutu bahan hasil pengeringan matahari tingkat kekeringan 15%, warna
coklat kusam, dan elastisitas agak supel. Sedangkan hasil pengeringan sistem oven tingkat
kekeringan 11%, warna hijau kecoklatan, dan elastisitas agak supel..
Kata Kunci: Suhu, Aliran Udara, Kadar Air, Pengeringan, Tembakau Rajangan.

PENDAHULUAN
Pengelolaan pasca panen yang tepat untuk hasil perkebunan khususnya tembakau

rajangan sangat diperlukan agar menghasilkan tembakau bermutu SNI 01-3942-1995.
Salah satu pengelolaan pasca panen yang sangat penting yaitu proses pengeringan.
Proses pengeringan merupakan proses penurunan kadar air dari suatu bahan sehingga
kadar airnya setimbang pada suhu normal (Henderson dan Perry, 1982). Menurut Taib
dkk (1987) pengeringan adalah proses pemindahan panas dan uap air secara simultan.
Adapun tujuan dari proses pengeringan ini untuk mengurangi kadar air sampai batas
tertentu dan menghambat laju kerusakan bahan akibat aktifitas biologis dan kimia
(Brooker dkk, 1974).

Beberapa metode dalam proses pengeringan dapat diaplikasikan dalam usaha
untuk menurunkan kadar air pada daun tembakau. Dimulai dari pengeringan dengan
metode sederhana yaitu sinar matahari yang sangat tergantung dengan keadaan cuaca,
metode pengeringan dengan cara pengasapan, pengeringan tembakau dengan sistem
hybrid dengan memanfaatkan panas sinar matahari dan pembakaran bio massa (limbah
batang tembakau) (Dwi Aries Himawanto dan M. Nadjib, 2013), sampai pengeringan
menggunakan teknologi pengovenan berbasis energi alternatif yaitu kayu, minyak
tanah, batu bara, LPG tau limbah pertanian (Samsuri Tirtosastro, 2011). Berbagai
macam metode pengeringan daun tembakau memiliki kelebihan dan kerugian masing-
masing sehingga perlu penganalisisan lebih lanjut dan pemahaman mengenai metode
pengeringan tersebut.

Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan analisis
distribusi suhu, aliran udara, kadar air pada pengeringan tembakau rajangan Madura
menggunakan metode pemgeringan matahari dan  pengeringan menggunakan oven (rak
beringkat).
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang dilakukan di laboratorium.

Penelitian yang menggambarkan perbandingan analisis pengeringan tembakau
rajangan Madura menggunakan metode sinar matahari dan pengeringan menggunakan
oven (rak bertingkat) menggunakan sumber pemanas yang terbuat dari elemen
pemanas jenis tubular heater.

Bahan dan alat yang digunakan diantaranya tembakau rajangan Madura sebesar
300 gram pada tiap pengeringan, widig yang terbuat dari kayu dengan alas dari kawat,
oven (rak bertingkat), termometer digital, termokopel tipe k, anemometer, stop watch,
timbangan digital.

Proses pengambilan data pengeringan dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1: Bagan Alir Pengambilan Data

Parameter yang diukur selama proses penelitian adalah:
Suhu

Pengukuran suhu udara pada tiap pengeringan diukur menggunakan termometer
digital dan termokopel tipe k dilakukan di tiap titik – titik: (1) widig pada pengeringan
matahari terdapat 4 titik yang diukur (2) rak 1 (atas) terdapat 3 titik, rak 2 (tengah)
terdapat 3 titik, rak 3 (bawah) terdapat 3 titik, sesuai pada Gambar 2.

(a) (b)

Gambar 2: (a) Pengeringan Menggunakan Matahari
(b) Pengeringan Menggunakan Oven

Aliran Udara
Pengukuran kecepatan aliran udara diukur menggunakan anemometer digital

dilakukan di: (1) daerah sekitar tempat penjemuran tembakau rajangan, (2) aliran
udara pada ruang oven.

Bahan daun tembakau yang
sudah melalui proses

perajangan

Penghamparan tembakau
rajangan pada widig kayu

dan rak

Proses pengeringan:

1. Matahari
2. Pengovenan

Pengambilan data:

1. Suhu
2. Kec. Aliran udara
3. Kadar Air

Uji laboratorium:

1. Tingkat kekeringan
2. Warna
3. Elastisitas
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Kadar Air
Kadar air bahan yang diukur meliputi massa bahan sebelum dikeringkan dan akhir

massa bahan setelah proses pengeringan. Pengukuran kadar air bahan menggunakan
persamaan (1) sebagai berikut (Kms Ridhuan, 2011):= × 100 (1)

Teknik analisis data dilakukan setelah memperoleh data berupa suhu, kecepatan
aliran udara dan kadar air. Proses selanjutnya yang dilakukan adalah:
a. Membuat grafik perubahan suhu terhadap waktu pada tiap pengeringan.
b. Membuat grafik perubahan kecepatan aliran udara terhadap waktu pada tiap

pengeringan.
c. Menghitung kadar air sebelum pengeringan dan setelah pengeringan
d. Melakukan uji kualitas hasil pengeringan di laboratorium meliputi tingkat

kekeringan, warna, elastisitas.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Suhu Pengeringan

Pola suhu pengeringan pada kedua proses pengeringan dapat dilihat di Gambar 3.
Proses pengeringan dengan menggunakan panas matahari, pengambilan data dilakukan
selama 300 menit, dengan kisaran suhu pengeringan 30 – 64 °C. Sedangkan suhu
pengeringan menggunakan pengovenan dilakukan selama 40 menit, dengan kisaran
suhu pengeringan 25 – 31 °C.

Gambar 3: (a) Pengeringan Menggunakan Matahari
(b) Pengeringan Menggunakan Oven

Berdasarkan pada Gambar 3 dapat dijelaskan semakin lama intensitas pengeringan
akan mengakibatkan distribusi suhu yang didapat tembakau rajangan meningkat.
Semakin besar suhu maka semakin cepat proses pengeringan. Semakin tinggi suhu
udara panas semakin besar pula energi panas yang dibawa yang menyebabkan
perbedaan medium pemanas dan bahan yang akan dikeringkan semakin besar.

Pada Gambar 3 menunjukkan bahwa distribusi suhu kurang merata pada
pengeringan menggunakan panas matahari dikarenakan terdapat daerah dingin yang
disebabkan oleh hembusan angin dibagian titik – titik hamparan daun rajangan
sehingga perlu pemerataan pemanasan matahari dan pembolak – balikan daun
tembakau rajangan sehingga kering yang didapat merata. Sedangkan pada pengeringan
menggunakan oven distribusi suhu menyebar dengan baik kecuali di bagian ujung –
ujung atau sudut ruang pengering dikarenakan udara panas yang dikeluarkan  sumber
pemanas bergerak dari bawah ke atas melewati rak 3, rak 2, dan rak 1 dan dibiarkan
keluar dari ruang pengering (oven) melalui cerobong asap. Rak paling bawah yaitu rak
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ke 3 mendapatkan udara panas lebih besar dibandingkan dengan rak lainnya sehingga
suhu yang didapatkan pada rak ini tertinggi.
2. Kecepatan Aliran Udara

Pengukuran kecepatan aliran udara pada proses pengeringan menggunakan panas
matahari dan pengovenan pada Gambar 4. Kecepatan aliran udara pada pengeringan
panas matahari sebesar 0,1 – 0,8 m/s. Sementara pada proses pengovenan dicapai
sebesar 0,5 – 0,9 m/s.

Gambar 4: (a) Kecepatan Aliran Udara Pada Pengeringan
Menggunakan Matahari

(b) Kecepatan Aliran Udara Pada Pengeringan
Menggunakan Oven

Kecepatan aliran udara yang mengalir pada kedua pengeringan baik yang
menggunakan panas matahari dan pengovenan tidak sama tiap menitnya, ini
dikarenakan udara yang mengalir secara bebas dan acak dan tidak terkungkung pada
bahan pengering yang menggunakan panas matahari. Sedangkan pengeringan
menggunakan oven aliran udara juga bebas bergerak dari bawah ke atas dan tidak
terperangkap di dalam ruang pengeringan. Adanya aliran udara berfungsi agar
mempercepat pengeringan tetapi tidak langsung menggosongkkan bahan yang
dikeringkan.
3. Penurunan Kadar Air

Fluktuasi penurunan kadar air selama pengeringan pada kedua proses tersebut
disajikan pada Tabel 1. Berdasarkan data pengukuran, laju penurunan kadar air pada
proses pengeringan menggunakan panas matahari selama 300 menit sebesar 80 – 90 %.
Sedangkan persentase penurunan kadar air pada pengeringan oven sebesar 52 – 69 %.

Tabel 1. Persentase Penurunan Kadar Air.
Kadar Air Persentase

Penurunan yang
Dicapai (%)

Persentase
Penurunan

Tertinggi (%) di
Tatanan

Persentase
Penurunan

Terendah (%) di
Tatanan

Widig kayu

(matahari)

80 - 90

Rak 1 (oven) 61,5 – 69 b (69) c (61,5)

Rak 2 (oven) 57 – 68 a (68) e (57)

Rak 3 (oven) 52 – 57 c (57) d (52)
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Semakin lama waktu yang dilakukan untuk melakukan pengeringan maka kadar
air yang terkandung didalam bahan semakin sedikit. Menurut Tanjung (2007)
penurunan kada air erat kaitannya dengan penurunan massa bahan, karena air yang
menguap dari bahan yang dikeringkan dapat dlihat dari turunnya massa bahan.
Santoso (2001) mengungkapkan tembakau rajangan dinilai baik jika tembakau kering
maksimal sebesar 12 %, cukup jika kadar air tembakau kering maksimal 13 %, sedang
jika kadar air tembakau rajangan kering maksimal 14 %, dan kurang baik jika kadar air
tembakau  rajang kering  diperkirakan lebih dari 14 %.
4. Uji Mutu

Hasil uji kualitas mutu kedua pengeringan sesui pada Gambar 6. Uji mutu hasil
pengeringan ini dilakukan di UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang – Lembaga
Tembakau Surabaya. Hasil pengeringan menggunakan panas matahari didapatkan
tingkat kekeringan sebesar 15 %, warna coklat kusam, dan elastisitas agak supel.
Sedangkan pengeringan dengan menggunakan sistem oven  didapatkan tingkat
kekeringan sebesar 11 %, warna hijau kecoklatan, dan elastisitas agak supel.

Gambar 5: (a) Uji Mutu Tembakau Rajangan Menggunakan
Panas Matahari Sesuai SNI 01-3942-1995

(b) Uji Mutu Tembakau Rajangan Menggunakan
Oven Sesuai SNI 01-3942-1995

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa suhu pengeringan dan

lama pengeringan merupakan faktor utama dalam melakukan proses pengeringan.
Suhu pengeringan dengan menggunakan panas matahari selama 300 menit sebesar 30 –
64 °C dengan kecepatan aliran udara sebesar 0,1 – 0,8 m/s dan penurunan kadar air
sebesar 80 – 90 %. Sedangkan suhu pengeringan menggunakan sistem pengovenan
selama 40 menit sebesar 25 – 31 °C dengan kecepatan aliran udara sebesar 0,5 – 0,9 m/s
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dan penurunan kadar air sebesar 52 – 69 %. Hasil uji mutu tembakau rajangan Madura
didapatkan hasil pengeringan menggunakan panas matahari tingkat kekeringan
sebesar 15 %, warna coklat kusam, dan elastisitas agak supel. Sedangkan pengeringan
dengan menggunakan sistem oven  didapatkan tingkat kekeringan sebesar 11 %, warna
hijau kecoklatan, dan elastisitas agak supel.
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