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ABSTRAK
Kondisi cuaca yang selalu berubah dan tidak bisa diprediksi mengharuskan
diciptakannya inovasi baru yang lebih baik dari sebelumnya. Salah satunya adalah
proses pengeringan kerupuk kimpling. Tujuan dari penelitian ini adalah: (a)
merancang dan merakit mesin pengering kerupuk kimpling yang aman, praktis,
ramah lingkungan serta dapat digunakan dalam berbagai waktu baik siang maupun
malam (b) mengetahui waktu pengeringan kerupuk kimpling tercepat yang
dihasilkan mesin pengering kerupuk kimpling hasil rakitan yang dilakukan dengan
sistem udara tertutup (c) mengetahui karakteristik mesin pengering kerupuk
kimpling yang memiliki waktu pengeringan tercepat meliputi : kondisi udara di
dalam ruang pengering kerupuk kimpling (TAdb, TAwb, TBdb, TCdb, TDwb), suhu dan
tekanan kerja evaporator, perhitungan mesin siklus komopresi uap dengan diagram
P-h (Qin, Qout, Win, COPactual dan COPideal.
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Konversi Energi, Teknik Mesin,
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Mesin pengering kimpling bekerja dengan
menggunakan siklus kompresi uap. Komponen utama mesin siklus kompresi uap
adalah: evaporator, kompresor, kondensor, dan pipa kapiler. Kompresor yang
digunakan mempunyai daya sebesar 880 Watt dengan fluida kerja refrigeran R-22.
Ukuran mesin pengering memiliki panjang 200 cm, lebar 120 cm, dan tinggi 110
cm. Berat awal kerupuk kimpling sebelum dikeringkan sebesar 9 kg (keadaan
basah). Variasi penelitian dilakukan terhadap ada dan tidaknya kipas di ruang
pengering (a) tanpa menggunakan kipas dan (b) menggunakan 1 kipas.
Mesin penegering kerupuk kimpling yang dibuat dengan sistem udara
tertutup, dapat bekerja dengan baik. Untuk mengeringkan 9 kg kerupuk kimpling
tanpa menggunakan kipas memerlukan waktu 330 menit, sedangkan hasil dengan
menggunakan kipas memerlukan waktu 270 menit. Dari penelitian yang telah
dilakukan, diperoleh karakteristik mesin siklus kompresi uap yang memberikan
waktu pengeringan tercepat yakni hasil dengan menggunakan satu kipas.
Karakteristik mesin siklus kompresi uap pada mesin pengering kerupuk kimpling
yang memberikan waktu pengeringan kerupuk kimpling tercepat memiliki kondisi
suhu udara basah sebelum masuk evaporator (TAwb) 29,73ᵒC, suhu udara kering
setelah keluar evaporator (TBdb) 24,55 ᵒC, suhu udara kering setelah keluar
kondensor (TDdb) 49,73 ᵒC dan suhu udara kering sebelum masuk evaporator
(TAdb) 40,87 ᵒC Besarnya kalor yang diserap evaporator (Qin) sebesar 128,75
kJ/kg, sedangkan besarnya kalor yang dilepas kondensor (Qout) sebesar 163,55
kJ/kg. Besarnya kerja kompresor per satuan massa refrigeran (Win) sebesar 34,80
kJ/kg, dengan unjuk kerja sesungguhnya (COPaktual) 8,39 dan unjuk kerja ideal
mesin siklus kompresi uap (COPideal) adalah 6,024.
Kata kunci : Mesin pengering, kerupuk kimpling, siklus kompresi uap, sistem
udara tertutup.
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ABSTRACT
Weather conditions that are always changing and can not be predicted
requires the creation of new innovations that are better than before. One of them is
the process of drying kimpling crackers. The objectives of this research are: (a)
designing and assembling a cracker drying machine that is safe, practical and
environmentally friendly and not dependent on solar energy. (b) knowing the length
of time when kimpling crackers are dried. (c) find out the characteristics of vapor
compression cycle machine used which gives the fastest drying time for kimpling
crackers.
This research was conducted at the Energy Conversion Laboratory,
Mechanical Engineering, Sanata Dharma University Yogyakarta. The machine
used in this case uses a vapor compression cycle. The main components of a vapor
compression cycle machine are: evaporator, compressor, condenser, and capillary
pipes. The compressor used has a power of 880 Watt with R-22 refrigerant working
fluid. The size of the drying machine has a length of 200 cm, width 120 cm, and
height 110 cm, and has a capacity of 9 kg kimpling crackers in a wet state.
Variations are made to the conditions of the drying chamber without using a fan
and using 1 fan.
The kimpling cracker drying machine made with a closed air system can work well.
To dry 9 kg of kimpling crackers without using a fan takes 330 minutes, while the
results using a fan need 270 minutes. From the research that has been done, obtained
the characteristics of the vapor compression cycle engine that gives the fastest
drying time that is the result using one fan. The characteristics of the vapor
compression cycle machine on the kimpling cracker drying machine that gives the
fastest drying time of the kimpling crackers has a wet air temperature condition
before entering the evaporator (TAwb) 29.73 ° C, dry air temperature after exiting
the evaporator (TBdb) 24.55 ° C, dry air temperature after condenser exit (TDdb)
49.73 ᵒC and dry air temperature before entering the evaporator (TAdb) 40.87 ᵒC The
amount of heat absorbed by the evaporator (Qin) is 128.75 kJ / kg, while the amount
of heat released by the condenser (Qout) is 163 , 55 kJ / kg. The amount of
compressor work per unit of refrigerant mass (Win) of 34.80 kJ / kg, with actual
performance (COPactual) 8,39 and the ideal performance of vapor compression cycle
machines (COPideal) is 6.024.
Keywords : Drying machine, the kimpling cracker, vapor compression cycle, the
closed air system.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Di era global seperti sekarang ini, muncul berbagai alat yang mulai

berkembang di Indonesia. Salah satunya adalah mesin pengering. Indonesia
merupakan salah satu negara yang memiliki jenis iklim tropis. Hal ini menjadikan
Indonesia memiliki dua jenis musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan.
Musim kemarau di Indonesia sering kali terjadi pada bulan-bulan tertentu seperti
bulan April hingga Oktober, sedangkan untuk musim penghujan terkadang terjadi
pada bulan November hingga Maret.
Melimpahnya sumber energi matahari yang ada di Indonesia membuat
masyarakat Indonesia sering menggunakannya sebagai sumber utama untuk proses
pengeringan, salah satu contohnya adalah bahan pangan seperti kerupuk kimpling.
Di desa Kebonarum Kabupaten Klaten masih banyak pelaku usaha yang membuat
kerupuk kimpling, salah satunya adalah UMKM Mekar Kasih yang ada di desa
tersebut. UMKM tersebut dibentuk sebagai salah satu kegiatan ibu-ibu untuk
mencari rejeki setiap harinya, serta pemanfaatan bahan baku ketela pohon yang
masih murah dan melimpah untuk dijadikan bahan makanan lain yang inovatif.
Pengeringan kerupuk kimpling dilakukan selama kurang lebih delapan jam dengan
cuaca yang cerah dan terik. Proses pengeringan kerupuk kimpling yang begitu
singkat serta musim yang kadang tidak bisa diprediksi kapan datangnya membuat
pelaku usaha ini mengeluhkan hal tersebut.

1
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Maka dari itulah para pelaku usaha mencari alternative lain untuk
melakukan proses pengeringan yang bisa digunakan ketika cuaca memasuki musim
penghujan serta bisa digunakan pada saat siang hari maupun malam hari. Alat yang
pernah digunakan di UMKM tersebut adalah oven yang bersumber panas dari api.
Dari alat tersebut mempunyai keuntungan yaitu proses pengeringan yang tidak
terbatas oleh waktu, tidak tergantung cuaca, serta proses pengeringan yang relatif
lebih cepat. Namun dengan alat oven tersebut masih mempunyai kekurangan yaitu
pada hasil akhir pengering kerupuk berhasil kering namun pada saat proses
penggorengan kerupuk tidak mengembang sempurna. Sehingga UMKM tersebut
tidak menggunakan lagi alat oven tersebut dan kembali menggunakan energi panas
dari sinar matahari.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik dan
tertantang untuk merancang dan merakit mesin pengering kerupuk kimpling dengan
menggunakan mesin siklus kompresi uap yang aman, praktis, ramah lingkungan
dan dapat dipergunakan kapan saja serta melakukan penelitian untuk mengetahui
karakteristik dari mesin yang telah dibuat.
1.2

Rumusan Masalah
Diperlukan mesin pengering kerupuk kimpling yang praktis, ramah

lingkungan, aman dalam pengoperasian dan dapat menggantikan peranan energi
matahari dalam mengeringkan kerupuk kimpling, terutama ketika musim hujan tiba
atau saat malam hari. Mesin pengering yang harganya dapat dijangkau oleh pelaku
usaha baik dari skala besar hingga skala rumahan. Adapun rumusan masalah yang
digunakan adalah sebagai berikut :
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a.

Bagaimanakah merancang dan merakit mesin pengering kerupuk kimpling
yang aman, praktis, dan ramah lingkungan ?

b.

Berapa lamakah waktu

pengeringan

kerupuk kimpling dengan

menggunakan mesin pengering kerupuk kimpling ?
c.

Bagaimanakah karakteristik mesin siklus kompresi uap yang digunakan
pada mesin pengering kerupuk kimpling tersebut ?

1.3

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian mesin pengering kerupuk kimpling ini adalah :

a.

Merancang dan merakit mesin pengering kerupuk kimpling yang aman,
praktis, ramah lingkungan serta dapat digunakan dalam berbagai waktu baik
siang maupun malam, musim hujan maupun musim kemarau.

b.

Mengetahui waktu pengeringan kerupuk kimpling tercepat yang dihasilkan
mesin pengering kerupuk kimpling hasil rakitan yang dilakukan dengan
sistem udara tertutup.

c.

Mengetahui karakteristik mesin pengering kerupuk kimpling yang memiliki
waktu pengeringan tercepat meliputi :


Kondisi udara di dalam ruang pengering kerupuk kimpling (TAdb, TAwb,
TBdb, TCdb, TDwb).



Suhu dan tekanan kerja evaporator dan kondensor.



Perhitungan mesin siklus kompresi uap dengan diagram P-h meliputi
Qin, Qout, Win, COPactual, COPideal.

1.4

Batasan – Batasan Masalah
Batasan – batasan yang diambil dalam perancangan dan perakitan mesin

pengering kerupuk kimpling ini adalah :
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a.

Mesin pengering kerupuk kimpling ini mempunyai sistem udara tertutup
serta bekerja dengan sumber energi listrik.

b.

Mesin pengering kerupuk kimpling ini menggunakan mesin yang bekerja
dengan siklus kompresi uap dengan daya kompresor 880 Watt, ukuran
komponen utama yang lain menyesuaikan dengan besarnya daya
kompresor.

c.

Komponen utama dari siklus kompresi uap ini adalah : evaporator,
kondensor, kompresor, pipa kapiler dan filter dryer.

d.

Ukuran mesin pengering kerupuk kimpling memiliki panjang 200 cm, lebar
120 cm dan tinggi 110 cm, terbuat dari kayu dan triplek serta memiliki
kapasitas maksimal pengeringan seberat 9 kg.

e.

Refrigeran yang digunakan mesin pengering kerupuk kimpling ini adalah
jenis R-22.

f.

Mesin pengering ini menggunakan satu buah kipas tambahan yang
ditempatkan di ruang pengering, dengan jenis fan potensio merk Meiwa
model : M-0118, 80 Watt, 50Hz, 220 Volt.

1.5

Manfaat Penelitian
Manfaat dari adanya penelitian ini adalah :

a.

Dapat dipergunakan sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti lain
yang berminat bila ingin membuat pengering kerupuk kimpling dengan
mesin siklus kompresi uap.

b.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu
pengetahuan tentang mesin pengering kerupuk kimpling dengan
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menggunakan siklus kompresi uap yang dapat ditempatkan di perpustakaan,
atau dipublikasikan pada khalayak ramai.
c.

Diperoleh suatu teknologi mesin tepat guna berupa mesin pengering
kerupuk kimpling yang aman, praktis, dan ramah lingkungan.

1.6

Luaran Penelitian
Luaran dari penelitian ini adalah diperoleh suatu teknologi tepat guna

berupa mesin pengering kerupuk kimpling yang aman, praktis, dan ramah
lingkungan.
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BAB II
DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA
2.1

Dasar Teori
Pada dasarnya prinsip kerja pada mesin pengering kerupuk kimpling ini

adalah proses untuk mensirkulasikan udara kering dan panas ke dalam suatu ruang
pengering. Udara basah yang berasal dari ruang pengering akan dihisap oleh kipas
evaporator kemudian dimasukkan ke ruang mesin pengering dan kandungan uap air
dalam udara akan diembunkan dan diteteskan. Kemudian udara kering dan dingin
yang dihasilkan dihisap oleh kipas kondensor untuk melewati kompresor bersuhu
tinggi dan kondensor, lalu masuk ke dalam ruang pengering. Udara yang masuk
ruang pengering ini mempunyai sifat kering dan panas. Udara kering dan panas ini
kemudian digunakan untuk mengeringkan kerupuk kimpling basah yang berada di
dalam ruang pengeringan. Udara kering dan panas akan melewati kerupuk kimpling
sehingga kandungan air dalam kerupuk kimpling keluar, saat itulah kerupuk
kimpling pelan-pelan menjadi kering. Udara kering dan panas berubah menjadi
udara basah dan lebih dingin. Kipas evaporator kemudian menghisap udara tersebut
dari ruang pengering dan mendorongnya menuju ke ruang mesin pengering. Setelah
melewati evaporator, udara menjadi kering dan dingin. Uap air di udara yang
berasal dari kerupuk kimpling kemudian diembunkan dan berubah fase menjadi air.
Air kemudian dikeluarkan melalui saluran pengeluaran air keluar. Udara kering dan
dingin setelah melewati evaporator di kirim kembali ke ruang pengering dan
menjadi udara kering dan panas setelah melewati kompresor dan kondensor untuk
proses pengeringan.

6
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2.1.1

Dasar Teori Pengeringan Kerupuk
Beberapa metode pengeringan kerupuk yang sering digunakan secara umum

ada beberapa macam, diantaranya (a) pengeringan kerupuk dengan menggunakan
oven bakar (b) pengeringan kerupuk kimpling dengan memanfaatkan panas cahaya
matahari.
a.

Pengeringan kerupuk kimpling dengan menggunakan mesin oven baku
Metode pengeringan dengan menggunakan mesin oven masih cukup banyak

digunakan oleh para pengusaha kerupuk kimpling. Dibandingkan dengan metode
pengringan dengan memanfaatkan cahaya matahari, metode ini lebih efisien dalam
hal estimasi waktu pada saat proses pengeringan. Namun hasil pengeringan tidak
dapat mekar sempurna pada saat kerupuk digoreng. Mesin oven ini memanfaatkan
panas ruangan oven yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar gas,
minyak dan kayu bakar. Panas yang dihasilkan dari proses pembakaran inilah yang
digunakan untuk menurunkan kandungan air pada kerupuk dan mengeringkan
kerupuk. Proses pengeringan dilakukan dengan meletakkan kerupuk di dalam
ruangan oven kemudian ruangan dipanaskan dalam keadaan pintu tertutup. Gambar
2.1 menyajikan gambar mesin oven pengering kerupuk.

Gambar 2.1 Pengeringan Kerupuk Menggunakan Mesin Oven
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b.

Pengeringan kerupuk dengan memanfaatkan panas cahaya matahari
Metode pengeringan dengan memanfaatkan cahaya matahari ini adalah metode

yang paling sering digunakan oleh kalangan umum. Panas yang dihasilkan oleh
matahari dapat menyerap air yang ada pada kerupuk basah sehingga kadar air dalam
kerupuk akan berkurang. Tetapi dengan berkembangnya jaman dan teknologi,
banyak orang mencoba untuk menciptakan mesin oven untuk pengering kerupuk.
Hal ini dikarenakan pergantian musim yang tidak menentu sehingga menyusahkan
para pengusaha, serta membutuhkan estimasi waktu yang relatif lama dibanding
dengan menggunakan mesin oven yang menggunakan bahan bakar gas, minyak
maupun kayu bakar. Terlebih pada saat ingin mengeringkan kerupuk pada saat
cuaca mendung dan hujan. Namun hasil pengeringan menggunakan oven tidak
dapat mekar sesuai keinginan setelah kerupuk digoreng. Gambar 2.2 menyajikan
proses pengeringan kerupuk memanfaatkan panas matahari.

Gambar 2.2 Pengeringan Kerupuk Kimpling Menggunakan Panas Matahari
2.1.2

Prinsip Dasar Mesin Pengering
Dehumidifier merupakan suatu alat pengering yang berguna untuk

mengurangi kadar air pada udara melalui proses dehumidifikasi. Proses
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dehumidifiasi merupakan suatu proses penurunan kadar air pada udara sehingga
udara menjadi kering. Metode dehumidifikasi udara dibagi menjadi 2 metode.
Pertama, dengan menggunakan metode pendinginan udara di bawah titik embun atau
menurunkan kadar air dengan cara mengkondensasi uap air yang ada di udara, yang
disebut dengan refrigeran dehumidifier. Kedua, dengan menggunakan metode
bahan pengering sebagai penyerap kadar air yang disebut desiccant dehumidifier.
a.

Refrigeran dehumidifier
Refrigeran dehumidifier merupakan dehumidifier yang mudah didapatkan di

pasaran. Pada dasarnya refrigeran dehumidifier menggunakan siklus kompresi uap,
dimana evaporator akan menyerap uap air di dalam udara, sehingga udara yang
keluar dari evaporator menjadi kering. Kemudian udara kering dilewatkan di
kondensor agar suhunya meningkat. Kondensor mempunyai peran untuk
menaikkan suhu udara menjadi udara kering yang bersuhu tinggi. Evaporator
berperan untuk menurunkan suhu udara ke titik dimana akan terjadi proses
kondensasi. Proses kondensasi berlangsung di evaporator, maka uap air akan
menjadi cair sehingga dapat menetes ke bawah dan tertampung di suatu wadah.
Gambar 2.3 menyajikan proses siklus kompresi uap Refrigeran dehumidifier.

Gambar 2.3 Siklus Refrigeran Dehumidifier
(Sumber : http//www.teknikindo.com)
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b.

Desiccant dehumidifier
Prinsip kerja desiccant dehumidifier adalah kebalikan dari prinsip kerja

refrigeran dehumidifier. Metode ini menggunakan bahan penyerap kelembapan
berupa cair atau padat, seperti silica gel atau batu zeloid. Gambar 2.4 menyajikan
proses siklus Desiccant Dehumidifier.

Gambar 2.4 Siklus Desiccant Dehumidifier
(Sumber : https://i2.wp.com/byemould.com/wp-content/uploads/2015/12)
Prinsip kerja desiccant dehumidifier yaitu udara lembab dilewatkan pada
disc. Disc berbentuk seperti sarang lebah dan berisi bahan pengering (silica gel atau
batu zeloit). Disc pada umumnya mempunyai dua saluran udara yang dibagi oleh
sebuah pembatas. Pertama bagian proses (75% dari lingkaram) dan yang kedua
reaktivikasi (25% dari lingkaran). Disc diputar oleh sebuah motor kecil dengan
kecepatan sekitar 0,5 rpm. Kemudian uap air di dalam udara akan di serap oleh
bahan pengering yang berada di disc. Kemudian udara meninggalkan rotor dengan
temperatur yang tinggi. Disamping berputarnya disc pada bagian reaktivikasi tetap
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disirkulasikan udara panas dari heater. Pemanasan pada bagian reaktivikasi
bertujuan untuk meregenerasi bahan pengering pada disc. Air yang terserap oleh
disc pada reaktivikasi akan terlepas karena proses pemanasan dan heat exchanger
bergantian menyerap uap air tersebut.
2.1.3

Variabel Proses Pengeringan
Untuk memahami proses dehumidifikasi ada beberapa variabel yang harus

dipahami antara lain (a) suhu udara (b) laju pengeringan dan laju aliran massa udara
(c) kelembapan (d) kelembapan spesifik (e) bahan yang di keringkan.
a.

Suhu Udara Pengeringan
Suhu udara pengeringan akan mempengaruhi laju penguapan air bahan dan

mutu pengeringan, semakin tinggi suhu maka kalor yang digunakan untuk
penguapan air akan meningkat sehingga waktu pengeringan akan menjadi lebih
singkat. Objek penelitian perlu diamati agar meminimalisir kerusakan akibat suhu
udara yang terlalu kalor karena dapat merusakkan objek.
b.

Aliran Udara
Aliran udara pada proses pengeringan kerupuk kimpling mempunyai fungsi

membawa udara panas untuk menguapkan kandungan air pada kerupuk kimpling
serta mengeluarkan uap air hasil penguapan tersebut. Uap air hasil penguapan harus
segera dibuang keluar ruang pengering agar tidak membuat jenuh udara pada
ruangan yang dapat mengganggu proses pengeringan kerupuk kimpling. Semakin
besar laju aliran massa udara panas yang mengalir maka akan semakin besar
kemampuannya untuk menguapkan massa air dari kerupuk kimpling, namun
berbanding terbalik dengan suhu udara semakin menurun.
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c.

Kelembapan Relatif Udara Pengering

Kelembaban relatif menentukan besarnya tingkat kemampuan udara pengering
dalam menampung uap air dipermukaan bahan. Jika RH udara pengering semakin
rendah, maka makin cepat pula proses pengeringan yang terjadi, karena mampu
menyerap dan menampung uap air lebih banyak daripada udara uap dengan RH
yang tinggi. Kelembapan relatif adalah merupakan persentase perbandingan massa
air yang terkandung dalam 1 kg udara dengan massa air maksimal yang dapat
terkandung dalam 1 kg udara tersebut.
d.

Kelembapan Spesifik (W)
Kelembapan spesifik adalah jumlah kandungan uap air di udara dalam setiap

kilogram udara kering atau perbandingan antara massa uap air dengan massa udara
kering. Kelembapan spesifik umumnya dinyatakan dengan gram per kilogram dari
udara kering (gr/kg) atau (kg/kg). Dalam sistem dehumidifier semakin besar selisih
kelembapan spesifik setelah keluar ruang pengering (w2) dengan kelembapan
spesifik sebelum masuk ruang pengering (w1), semakin banyak massa air yang
berhasil diuapkan. Massa air yang berhasil diuapkan (Δw) dapat dihitung dengan
Persamaan (2.1) :
Δw = (w2 – w1)

(2.1)

Pada Persamaan (2.1):
Δw

: Massa air yang berhasil diuapkan persatuan massa udara,kgair/kgudara

w1

: Kelembapan spesifik udara masuk ruang pengering, kgair/kgudara
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w2
e.

: Kelembapan spesifik udara keluar ruang pengering, kgair/kgudara
Bahan yang dikeringkan
Salah satu sifat fisik dari bahan yang menunjukkan banyaknya air yang

terkandung di dalam bahan adalah kadar air. Kadar air bahan pangan diukur dengan
dua cara yaitu kadar air basis kering dan kadar air basis basah. Kadar air basis kering
adalah perbandingan berat air dalam bahan dengan berat bahan keringnya. Kadar
air basis basah adalah perbandingan berat air dalam bahan dengan berat bahan total.
Kadar air basis basah (bb) biasanya dinyatakan dengan persentase berat air terhadap
bahan basah atau dalam gram air untuk setiap 100 gram bahan. Semakin besar kadar
air dalam bahan maka proses pengeringan akan berlangsung lebih lama. Bahan yang
dikeringkan akan lebih cepat kering apabila mempunyai permukaan yang luas dan
berbentuk pipih. Permukaan benda yang luas berpengaruh pada kecepatan
pengeringan, karena akan semakin banyak kadar air yang dapat terangkat oleh udara
panas.
2.1.4

Siklus Kompresi Uap
Gambar 2.5 menyajikan skema susunan sistem kompresi uap.

filter

Gambar 2.5 Rangkaian Komponen Utama Sistem Kompresi Uap
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Saat ini siklus yang paling banyak digunakan pada bidang termodinamika adalah
siklus kompresi uap. Siklus ini berfungsi untuk memindahkan kalor dari tempat
yang memiliki temperatur rendah ke tempat yang memiliki temperatur tinggi.
Fluida kerja atau yang biasa disebut refrigeran yang biasa digunakan dalam siklus
kompresi uap diantaranya : R22, R134a, dan R410a. Jenis refrigeran tersebut
tergolong jenis Chlorinated Fluorocarbons (CFCs, atau disebut juga Freon).
Refrigeran R22 menjadi penghasil kalor yang paling tinggi dari pada refrigeran
lainnya. Namun pada saat ini refrigeran R22 sudah tidak dijual lagi di pasaran.
Dikarenakan mesin pengering ini menggunakan siklus kompresi uap yang lama
sehingga refrigran yang digunakan masih refrigeran jenis R22. Dalam siklus
kompresi uap terdapat beberapa komponen utama yaitu: (a) kompresor, (b)
evaporator, (c) kondensor, (d) pipa kapiler.
a.

Kompresor
Dalam sistem kompresi uap kompresor berfungsi untuk menaikkan tekanan

dari refrigeran atau fluida dan mengalirkannya ke seluruh bagian yang terdapat
dalam sistem tersebut. Kompresor biasanya menggunakan mesin listrik, mesin
diesel atau mesin bensin sebagai tenaga penggeraknya. Secara garis besar terdapat
tiga jenis kompresor yaitu kompresor dengan piston, kompresor jenis rotary, dan
kompresor jenis sentrifugal. Tetapi jenis kompresor yang umum digunakan dalam
sistem kompresi uap pada mesin siklus kompresi uap (mesin yang digunakan dalam
penelitian ini) yaitu kompresor dengan jenis rotary. Kompresor rotary dapat
menghasilkan tekanan yang sangat tinggi dan getaran yang dihasilkan relatif kecil
karena sudu-sudu pada kompresor putar/rotary merupakan elemen bolak balik yang
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memiliki massa jauh lebih kecil dari pada torak. Selain itu kompresor jenis ini tidak
memerlukan katub sedangkan fluktuasi alirannya sangat kecil dibandingkan dengan
kompresor torak. Ada beberapa jenis kompresor putar, yaitu kompresor putar sudu
luncur dan kompresor putar jenis sekrup. Gambar kompresor rotary diperlihatksn
pada Gambar 2.6

Gambar 2.6 Kompresor Rotary
(Sumber : http//www.indotrading.com )

b.

Kondensor
Kondensor adalah suatu komponen yang berfungsi sebagai tempat kondensasi

atau proses pengembunan refrigeran (Gambar 2.7). Dalam penggunaannya
kondensor diletakkan di luar ruangan yang didinginkan supaya kalor yang keluar
saat pengoperasiannya dapat dibuang keluar sehingga tidak mengganggu proses
pendinginan, tetapi dalam penelitian ini kalor yang dibuang oleh kondesor
dibutuhkan dalam proses pengeringan kerupuk kimpling di dalam ruang pengering.
Di dalam kondensor berlangsung tiga proses utama yaitu proses penurunan suhu
refrigeran dari gas panas lanjut ke gas jenuh, proses perubahan wujud dari gas jenuh
menjadi cair jenuh, dan proses pendinginan lanjut. Proses pengembunan refrigeran
dari gas jenuh ke cair jenuh terjadi pada tekanan dan suhu yang tetap dan saat ketiga
proses tersebut berlangsung kondensor mengeluarkan kalor dari refrigeran untuk
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selanjutnya dibuang ke udara luar. Berdasarkan media pendinginannya kondensor
dibagi menjadi tiga macam yaitu water cooled condenser, air cooled condenser,
dan evaporatif condenser. Kondensor yang sering dipakai pada mesin siklus
kompresi uap adalah air cooled condenser, dengan pipa bersirip. Gambar 2.7
merupakan gambar dari kondensor.

Gambar 2.7 Kondensor
(Sumber : http//www.wordpress.com)
c.

Evaporator
Evaporator adalah komponen yang memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya

perubahan fase refrigeran dari cair menjadi gas (Gambar 2.8). Pada saat perubahan
fase tersebut diperlukan energi kalor yang diambil dari lingkungan evaporator.
Gambar 2.8 menyajikan evaporator mesin siklus kompresi uap.

Gambar 2.8 Evaporator
(Sumber : https//www.corporate.larozhotels.com)
d.

Pipa Kapiler
Pipa kapiler adalah komponen dari sistem kompresi uap yang berbentuk pipa
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dengan diameter yang kecil dan merupakan peralatan yang digunakan untuk
menurunkan tekanan refrigeran. Pada pipa kapiler terjadi penurunan tekanan dari
cairan refrigeran agar dapat menguap kembali di dalam evaporator menjadi uap
refrigeran bertekanan rendah. Komponen mesin siklus kompresi uap pipa kapiler
disajikan pada Gambar 2.9

Gambar 2.9 Pipa Kapiler
(Sumber : http//www.elektronik123.com)

e.

Filter Dryer
Filter dryer merupakan tabung penyimpan refrigerant cair, dan ia juga

berisikan fiber dan desiccant (bahan pengering) untuk menyaring benda-benda
asing dan uap air dari sirkulasi refrigerant. Filter-dryer menerima cairan refrigerant
bertekanan tinggi dari condenser dan disalurkan ke expansion valve. Gambar 2.10
menyajikan filter dryer mesin siklus kompresi uap.

Gambar 2.10 Filter Dryer
(Sumber : www.elektronik123.com)
2.1.5

Proses-proses pada Siklus Kompresi Uap
Untuk dapat mengetahui proses-proses pada siklus kompresi uap digunakan
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diagram P-h.

Gambar 2.11 Siklus kompresi uap pada diagram P-h

(j/K)
S

Gambar 2.12 Siklus kompresi uap pada diagram T-s

Gambar 2.11, dan Gambar 2.12 menyajikan proses siklus kompresi uap pada
diagram P-h dan T-s yang disertai dengan proses superheating dan subcooling.
Keterangan proses pada Gambar 2.11 dan Gambar 2.12 :
a.

Proses 1-2 merupakan kompresi isentropik
Proses kompresi isentropik dilakukan oleh kompresor, pada saat memasuki

kompresor wujud dari refrigeran adalah berupa uap panas lanjut bertekanan rendah.
Setelah mengalami tekanan atau kompresi maka wujud refrigeran berubah menjadi
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uap panas lanjut bertekanan tinggi, selain itu refrigeran juga mengalami
peningkatan temperatur. Proses 1-2 adalah kompresi isentropik adiabatis. Dalam
proses kompresi ini diperlukan tenaga untuk menggerakkan kompresor yaitu Win.
b.

Proses 2-2a proses penurunan suhu
Proses 2-2a merupakan proses penurunan suhu dari gas panas lanjut menjadi

gas jenuh (desuperheating). Proses penurunan suhu ini berlangsung di dalam
kondensor. Pada saat proses berlangsung kalor refrigeran dibuang ke luar oleh
blower yang terdapat pada kondensor, sehingga suhunya mengalami penurunan, hal
ini dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu antara suhu di dalam kondensor
dengan suhu di lingkungan sekitar. Proses ini berlangsung pada tekanan yang tetap.
c.

Proses 2a-3a merupakan proses kondensasi
Proses 2a-3a ini adalah proses perubahan fase dari gas jenuh menjadi cair

jenuh atau disebut dengan proses kondensasi . Proses ini berlangsung pada tekanan
dan suhu yang konstan. Ketika perubahan refrigeran berlangsung kalor keluar dari
refrigeran karena temperatur refrigeran lebih tinggi daripada lingkungan sekitar
kondensor.
d.

Proses 3a-3 proses pendinginan lanjut (subcooling)
Proses 3a-3 ini merupakan proses penurunan suhu pada refrigeran setelah

refrigeran memiliki kondisi cair jenuh atau disebut dengan proses subcooling.
Proses ini berlangsung pada tekanan yang tetap atau konstan. Ada perubahan suhu
dari fase cair jenuh ke cair lanjut. Tujuan dari proses ini adalah untuk mendapatkan
kondisi refrigeran benar-benar dalam keadaan cair. Dan untuk meningkatkan COP
mesin silus kompresi uap.
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e.

Proses 3-4 proses penurunan tekanan
Proses penurunan tekanan terjadi pada katup ekspansi atau pipa kapiler. Pada

proses ini terjadi penurunan tekanan sehingga temperatur ikut mengalami
penurunan. Refrigeran mengalami perubahan fase dari fase cair menjadi campuran
cair dan gas. Proses ini berlangsung pada nilai entalpi yang tetap.
f.

Proses 4-1a proses penguapan (evaporating)
Proses 4-1a ini adalah proses persiapan refrigeran, yang berlangsung di

evaporator. Proses ini akan terjadi pada tekanan dan temperatur yang tetap. Ada
kalor yang masuk dari lingkungan sekitar evaporator akibat suhu kerja evaporator
yang rendah. Kalor yang masuk ini digunakan untuk mengubah fase refrigeran dari
fase campuran cair dan gas menjadi gas penuh.
g.

Proses 1a-1 proses pemanasan lanjut (superheating)
Proses 1a-1 ini adalah proses pemanasan lanjut, proses pemanasan lanjut

terjadi akibat dari adanya penyerapan kalor berlanjut pada proses penguapan (4-1a).
Refrigeran yang masuk ke kompresor berubah fase dari gas jenuh ke gas panas
lanjut, sehingga menyebabkan kenaikan temperature refrigeran, proses berjalan
pada tekanan tetap. Manfaat dari proses ini adalah membuat kerja kompresor lebih
ringan sehingga kompresor dapat lebih awet umur pemakaiannya. Selain itu, proses
ini untuk menaikkan COP mesin siklus kompresi uap. Gambar 2.13 merupakan
contoh dari gambar P-h diagram R22.
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Gambar 2.13 P-h diagram R22
(Sumber: en.m.wikipedia.org)
2.1.6

Perhitungan P-h Diagram pada Siklus Kompresi Uap
Dengan diketahui nilai entalpi pada siklus kompresi uap, dapat dihitung:

kalor yang diserap oleh evaporator (Qin), kalor yang dibuang oleh kondensor (Qout),
kerja dari kompresor yang digunakan (Win), performance dari siklus kompresi uap
secara aktual, (COPaktual) dan performance ideal dari siklus kompresi uap (COPideal).
Nilai entalpi pada setiap titik dapat ditentukan dengan melihat tabel sifat refrigeran
R22, untuk nilai h1 adalah nilai hg pada P1, nilai h2 adalah nilai hg pada P2, nilai h3
adalah nilai hf pada P2 dan nilai h4 adalah nilai hf pada P1 .Berikut penjelasan dan
parameter-parameter di atas:
a.

Kalor yang diserap evaporator (Qin)
Energi kalor persatuan massa yang diserap oleh evaporator merupakan proses

perubahaan entalpi pada siklus kompresi uap dari titik 4 ke titik 1. Perubahan entalpi
tersebut dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan (2.2):
Qin = h1 – h4

(2.2)
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Pada Persamaan (2.2)
Qin

: Energi atau kalor yang diserap evaporator persatuan massa refrigeran,
(kJ/kg).

h1

: Entalpi refrigeran saat keluar evaporator atau masuk kompresor, (kJ/kg).

h4

: Entalpi refrigeran keluar pipa kapiler atau masuk evaporator, (kJ/kg).

b.

Kalor yang dilepas kondensor (Qout)
Energi kalor persatuan massa refrigeran yang dilepas oleh kondensor

merupakan perubahan entalpi pada siklus kompresi uap dari titik 2 ke titik 3.
Perubahan entalpi tersebut dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan (2.3):
Qout = h2 – h3

(2.3)

Pada Persamaan (2.3):
Qout

: Kalor yang dilepas oleh kondensor persatuan massa refrigeran, (kJ/kg).

h2

: Entalpi refrigeran saat keluar kompresor atau masuk kondensor, (kJ/kg)

h3

: Entalpi refrigeran saat keluar kondensor atau masuk pipa kapiler, (kJ/kg).

c.

Kerja kompresor persatuan massa refrigeran (Win)
Kerja kompresor persatuan massa refrigeran merupakan perubahan entalpi

pada siklus kompresi uap dari titik 1 ke titik 2. Perubahan entalpi dapat dihitung
dengan menggunakan Persamaan (2.4):
Win = h2 – h1

(2.4)

Pada Persamaan (2.4):
Win

: Kerja kompresor persatuan massa refrigeran, (kJ/kg).

h2

: Entalpi refrigeran saat keluar kompresor atau masuk kondensor, (kJ/kg).

h1

: Entalpi refrigeran saat keluar evaporator atau masuk kompresor, (kJ/kg).
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d. Unjuk kerja mesin sesungguhnya (COPaktual)
Merupakan perbandingan antara kalor yang dilepas oleh kondensor persatuan
massa refrigeran dengan kerja kompresor persatuan massa refrigeran. Dimana COP
digunakan untuk mengetahui performa dari siklus kompresi uap. Semakin tinggi
nilai COP maka semakin efektif siklus kompresi uapnya. COP sendiri tidak
memiliki satuan dan dapat dihitung dengan Persamaan (2.5):
COPaktual = Qin + Qout/Win
(2.5)
Pada Persamaan (2.5):
COPaktual

: Unjuk kerja mesin siklus kompresi uap yang sesungguhnya.

Qout

: Kalor yang dilepas oleh kondensor persatuan massa refrigeran,
(kJ/kg).

Win
e.

: Kerja kompresor persatuan massa refrigeran, (kJ/kg).
Unjuk kerja mesin ideal (COPideal)
Unjuk kerja mesin ideal siklus kompresi uap dapat dihitung dengan Persamaan

(2.6):
COPideal = (273,15 + Te) / (Tc – Te)
Pada Persamaan (2.6)
COPideal

: Unjuk kerja mesin siklus kompresi uap.

Te

: Suhu kerja evaporator, ° C.

Tc

: Suhu kerja kondensor, ° C.

(2.6)
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2.1.7 Psychrometric Chart
Psychrometric chart (Gambar 2.14) merupakan sebuah grafik yang dapat
digunakan untuk menentukan properti-properti dari udara pada suatu tekanan
tertentu. Juga dapat digunakan untuk menggambarkan proses – proses yang dialami
udara. Sebagai contoh, sebuah ruangan memiliki suhu udara basah dan suhu udara
kering tertentu, dengan mengetahui dua suhu tersebut maka dapat ditentukan sifatsifat lainnya seperti RH, W, volume spesifik, enthalpy, dan Tdp.

Gambar 2.14 Psychrometric Chart
(Sumber: http://slidesshare.net)
2.1.7.1 Parameter-parameter dalam Psychrometric Chart
Beberapa parameter udara yang terdapat dalam psychrometric chart anatara
lain (a) temperatur bola kering, (b) temperatur bola basah, (c) temperatur titik
embun, (d) kelembapan spesifik, (e) volume spesifik, (f) entalpi, (g) kelembapan
relative.
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Gambar 2.15 Proses pada Psychrometric Chart
(Sumber: tekkim.unnes.ac.id)
a.

Temperatur bola kering (Dry bulb temperature, Tdb)
Temperatur bola kering merupakan temperatur yang terbaca oleh termometer

dengan tabung bulb dalam keadaan kering atau tidak dibasahi dengan air.
b.

Temperatur bola basah (Wet bulb temperature, Twb)
Temperatur bola basah merupakan temperatur yang terbaca oleh termometer

dengan tabung bulb dalam keadaan dibasahi air atau dibalut dengan kain basah.
c.

Temperatur titik embun (Dew Point, Tdp)
Temperatur titik embun merupakan keadaan suhu dimana uap air di dalam

udara mulai mengalami proses pengembunan ketika udara tersebut didinginkan.
Pada kondisi dew point, maka besarnya temperatur titik embun sama dengan
temperatur bola basah (Twb), demikian pula sama dengan temperatur bola keringnya
(Tdb).
d.

Kelembapan spesifik (W)
Kelembapan spesifik adalah banyaknya massa uap air yang terkandung dalam

1 kg massa udara kering. Besaran kelembapan spesifik biasanya dinyatakan dalam
satuan kgair/kgudara.
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e.

Kelembapan relative (%RH)
RH atau kelembapan relatif adalah perbandingan antara massa air yang

terkandung di dalam satu kilogram udara kering dengan massa air maksimal yang
dapat terkandung dalam satu kilogram udara kering tersebut.
f.

Entalpi
Entalpi adalah jumlah energy kalor total yang dimiliki 1 kg campuran udara

dan uap air. Harga entalpi dapat diperoleh di sepanjang skala di atas garis saturasi
pada gambar grafik psychrometric chart.
g.

Entropi
Entropi adalah besaran dalam termodinamika yang mengukur energi per

satuan temperatur yang tidak dapat digunakan untuk melakukan usaha dalam
proses termodinamika.
h.

Volume spesifik (SpV)
Merupakan volume udara campuran dengan satuan meter kubik per kilogram

udara kering, dapat juga dikatakan meter kubik udara kering atau meter kubik
campuran per kilogram udara kering.
2.1.7.2 Proses-proses Perlakuan Udara dalam Psychrometric Chart
Proses-proses perlakuan udara pada psychrometric chart terdiri dari
proses-proses berikut: (a) proses heating, (b) proses cooling, (c) proses humidify,
(d) proses dehumidify, (e) proses heating and humidify, (f) proses heating and
dehumidify, (g) proses cooling and humidify, (h) proses cooling and dehumidify.
a.

Proses pemanasan (Heating)
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Merupakan proses dimana terjadi penambahan kalor sensibel ke udara
sehingga temperatur udara naik. Pada proses ini terjadi peningkatan temperatur bola
kering, temperatur bola basah, entalpi, dan volume spesifik. Sedangkan temperatur
titik embun dan kelembapan spesifik mempunyai nilai tetap. Pada proses ini,
kelembapan relative udara mengalami penurunan. Gambar 2.16 menyajikan proses
heating pada psychrometric chart.

W1 = W2

Gambar 2.16 Proses Heating pada Psychrometric Chart
b.

Proses pendinginan (Cooling)
Adalah proses pengambilan kalor sensibel dari udara sehingga temperatur

udara kering terus mengalami penurunan. Pada proses ini terjadi penurunan pada
temperatur bola kering, temperatur bola basah,nilai entalpi, nilai volume spesifik.
Sedangkan kelembapan spesifik dan titik embun bernilai konstan. Kelembapan
relative mengalami kenaikan Garis dari proses cooling ini digambarkan horizontal
ke arah kiri. Gambar 2.17 merupakan proses cooling pada psychrometric chart.
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W1 = W 2

Gambar 2.17 Proses Cooling pada Pychrometric Chart
c.

Proses pelembapan udara (Humidify)
Proses pelembapan udara ini adalah proses penambahan kandungan uap air ke

udara tanpa mengubah temperatur udara kering (dry bulb). Pada proses ini terjadi
perubahan kalor laten tanpa disertai perubahan kalor sensibel. Pada proses ini
digambarkan garis vertikal ke arah atas. Terjadi peningkatan nilai kelmebapan
spesifik, kelembapan relative, suhu titik embun, suhu udara basah, spesfik volume
dan entalpi. Gambar 2.18 Menyajikan proses humidify pada psychrometric chart.

W2

W1

Gambar 2.18 Proses Humidify pada Psychrometric Chart
d.

Proses penurunan pelembapan (Dehumidify)
Proses penurunan pelembapan (dehumidify) merupakan proses dimana terjadi

pengurangan kandungan uap air yang terdapat pada udara tanpa merubah
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temperature bola kering. Hal ini mengakibatkan terjadi penurunan pada temperatur
bola basah, temperatur titik embun, kelembapan spesifik, kelembapan relatif, serta
entalpi. Garis proses pada psychrometric chart terdapat pada garis vertikal ke arah
bawah. Gambar 2.19 merupakan proses dehumidify pada psychrometric chart.

W1

W2

Gambar 2.19 Proses Dehumidify pada Psychrometric Chart
e.

Proses pemanasan dan pelembapan (Heating and Humidify)
Dalam proses pemanasan dan pelembapan, temperatur udara bola kering dan

kandungan uap air di udara dinaikkan pada proses ini, terjadi peningkatan kalor
laten, entalpi, kelembapan spesifik, volume spesifik, temperatur bola basah, dan
kelembapan relative bisa menurun bisa juga naik, tergantung kondisi akhir
prosesnya. Garis prosesnya adalah garis ke kanan atas. Gambar 2.20
memperlihatkan proses pemanasan dan pelembapan udara pada psychrometric
chart.
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W1

W2

Gambar 2.20 Proses Heating and Humidify pada Psychrometric Chart
f.

Proses pemanasan dan penurunan kelembapan (Heating and Dehumidify)
Proses pemanasan dan penurunan kelembaban adalah proses penurunan

kandungan uap air pada udara dan kenaikkan temperatur bola kering. Pada proses
ini terjadi penurunan kelembaban spesifik, entalpi dan kelembaban relative.
Temperatur udara bola basah bisa mengalami kenaikkan ataupun penurunan
tergantung kondisi akhir dari prosesnya Gambar 2.21 menyajikan proses
pemanasan dan penurunan kelembapan pada psychrometric chart.

W1

W2

Gambar 2.21 Proses Heating and Dehumidify pada Psychrometric Chart
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g.

Proses pendinginan dan pelembapan (Cooling and Humidiifiy)
Proses pendinginan dan penaikkan kelembapan bertujuan untuk menurunkan

temperatur dan menaikkan kandungan uap air di udara. Proses mengakibatkan
penurunan temperatur bola kering dan volume spesifik. Sedangkan, titik embun,
kelembapan relative dan spesifik, meningkat. Temperautr udara bola basah bisa
tetap, menurun, ataupun meningkat, tergantung prosesnya. Pada Gambar 2.22
menyajikan proses pendinginan dan pelembapan udara pasa psychrometric chart.

W2
W1

Gambar 2.22 Proses Cooling and Humidify pada Psychrometric Chart
h.

Proses pendinginan dan penurunan kelembapan (Cooling and Dehumidify)
Proses pendinginan dan penurunan kelembapan adalah proses penurunan kalor

sensibel dan penurunan kalor laten ke udara. Pada proses ini terjadi penurunan
temperatur bola kering, temperatur bola basah, entalpi, volume spesifik, serta
temperatur titik embun. Kelembapan spesifik bisa naik, bisa turun, ataupun tetap
tergantung prosesnya. Gambar 2.23 merupakan proses cooling dan dehumidify pada
psychrometric chart.
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W1

W2

Gambar 2.23 Proses Cooling and Dehumidify pada Psychrometric Chart

2.1.8 Proses Perlakuan Udara dalam Mesin Pengering Kerupuk Kimpling
Pada Gambar 2.24 menyajikan proses perlakuan udara yang terjadi pada
mesin pengering kerupuk kimpling sistem tertutup. Udara lembap yang berasal dari
ruang pengeringan dikondisikan melalui proses pendinginan dan penurunan
kelembapan (cooling and dehumdify) dengan melewatkan ke evaporator guna
mendapatkan kondisi udara yang bertemperatur rendah dan kering. Selanjutnya
udara yang bertemperatur rendah dan kering tersebut dilewatkan menuju kompresor
yang memiliki temperatur tinggi, sehingga terjadi perpindahan kalor dari
kompresor ke udara yang dilewatkan. Kondisi udara dari kompresor cukup tinggi
akan dialirkan menuju kondensor guna mengalami proses heating lanjut, sehingga
udara mengalami peningkatan temperatur kembali menjadi udara kering
bertemperatur tinggi. Selanjutnya udara tersebut disirkulasikan ke ruang
pengeringan untuk digunakan mengeringkan kerupuk kimpling. Ketika udara
kering bertemperatur tinggi melewati kerupuk kimpling, terjadi perpindahan uap air
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dari kerupuk kimpling ke udara yang melewatinya, proses ini disebut cooling and
humidify. Pada proses tersebut terjadi penurunan temperatur udara dan kandungan
uap air dalam udara mengalami peningkatan.

Gambar 2.24 Proses Perlakuan Udara dalam Mesin Pengering
2.1.9 Proses Pengeringan

Kerupuk Kimpling

Sistem Tertutup Pada

Psychrometric Chart
Pada titik A menuju titik A’ merupakan proses pendinginan (cooling),
dimana titik A adalah suhu udara sebelum masuk evaporator. Kemudian titik A’
hingga titik B merupakan proses cooling and dehumidify. Pada titik B hingga titik
D merupakan proses pemanasan (proses udara melewati kompresor dan kondensor)
atau proses heating. Pada titik D hingga titik A merupakan proses cooling and
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humidify. Gambar 2.25 menyajikan proses perlakuan udara yang terjadi di dalam
mesin pengering kerupuk kimpling pada saat proses pengeringan.

W1
W2

Gambar 2.25 Proses Pengeringan Kerupuk Kimpling oleh Mesin Pengering
dengan Sistem Udara Tertutup Pada Psychrometric Chart.
Keterangan Gambar 2.25 adalah sebagai berikut :
a.

Titik A merupakan kondisi udara sebelum masuk evaporator.

b.

Titik A’ merupakan titik dew point.

c.

Titik B merupakan kondisi udara setelah melewati evaporator.

d.

Titik C merupakan suhu kerja evaporator.

e.

Titik D merupakan kondisi udara setelah melewati kondensor dan kompresor.

f.

Titik E merupakan suhu kerja kondensor.

2.1.10 Perhitungan pada Psychrometric Chart
Untuk dapat mengetahui laju pengeringan dari mesin pengering kerupuk
kimpling dapat menggunakan Persamaan (2.8) :
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ṁ𝒂𝒊𝒓 = 𝑀

(2.8)

Δt

Pada Persamaan (2.8) :
ṁ𝒂𝒊𝒓

: Laju pengeringan kerupuk kimpling (kgair/detik)

M

: Massa air yang berhasil diambil oleh udara dari kerupuk kimpling yang
dikeringkan (kgair)

∆t

: Waktu yang diperlukan untuk proses pengeringan.
Untuk menentukan laju aliran udara pada mesin pengering kerupuk kimpling

kimpling dapat digunakan Persamaan (2.9) :
ṁ𝑎𝑖𝑟
𝑎𝑖𝑟
𝑚̇udara = ṁ∆𝑊
= 𝑤 −𝑤
2
1

(2.9)

Pada Persamaan (2.9) :
ṁudara : Laju aliran massa udara (kgudara/detik).
ṁair : Laju pengeringan kerupuk kimpling (kgair/detik).
∆W : Massa air yang berhasil diuapkan persatuan massa udara (kgair/kgudara).
W1

: Kelembapan spesifik udara sebelum masuk evaporator (kgair/kgudara).

W2

: Kelembapan spesifik udara setelah melewati kondensor (kgair/kgudara).
Untuk menentukan debit aliran udara yang masuk ke ruang pengering dapat

dihitung dengan Persamaan (2.10) :
Q=

ṁ𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎
𝜌𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎

Pada Persamaan (2.10) :
Q

: Debit aliran udara yang masuk ke ruang pengering (m3/detik).

ṁudara : Laju aliran massa udara (kgudara/detik).

(2.10)
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ρudara : Massa jenis udara (kg/m3).
2.2

Tinjaun Pustaka
PK Purwadi, Wibowo Kusbandono (2015) telah melakukan penelitian

tentang mesin pengering pakaian energi listrik dengan mempergunakan siklus
kompresi uap. Tujuannya adalah selain membuat mesin pengering pakaian dengan
energi listrik juga ingin mengetahui beberapa karakteristik mesin pengering yang
telah dibuat. Mesin pengering mempergunakan daya listrik sebesar 1600 watt.
Komponen mesin ini terdiri dari kompresor, evaporator, kondensor, pipa kapiler,
dan filter, dengan fluida kerja refrigeran R22. Mesin pengering dirancang untuk
kapasitas 20 pakaian dan bekerja menggunakan sistem tertutup. Ukuran ruang
pengering: 60 cm x 120 cm x 130 cm. Untuk mengalirkan udara dibutuhkan kipas
angin. Penelitian ini memberikan hasil (a) mesin pengering dapat bekerja dengan
baik (b) bila tanpa beban, mesin pengering mampu mengkondisikan udara di dalam
lemari pengering pada suhu udara kering (Tdb): 57,1ᵒC, dan suhu udara basah (Twb):
23ᵒC. Untuk mengeringkan 20 baju batik basah hasil perasan tangan memerlukan
waktu sekitar115 menit, sedangkan untuk mengeringkan 15 baju batik basah hasil
perasan tangan memerlukan waktu sekitar 90 menit. Untuk mengeringkan 20 baju
batik basah hasil perasan mesin cuci memerlukan waktu sekitar 55 menit.
PK Purwadi, Wibowo Kusbandono (2016) telah melakukan penelitian
tentang peningkatan mutu pengeringan dan laju pengeringan pada mesin pengering
pakaian energi listrik. Tujuannya adalah (a) merancang dan merakit mesin
pengering pakaian dengan mempergunakan energi listrik, (b) melihat pengaruh
pemasangan kipas di ruang pengering terhadap waktu yang diperlukan untuk
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pengeringan dan terhadap laju pengeringan pakaian. Mesin pengering yang
digunakan pada penelitian ini menggunakan mesin siklus kompresi uap dengan
memakai refrigeran R134a. Komponen utama dari mesin siklus kompresi uap
meliputi : kompresor, evaporator, kondensor, dan pipa kapiler. Jumlah mesin siklus
kompresi uap 2 buah, dengan masing-masing daya yang digunakan sebesar 1100
watt, sedangkan komponen utama yang lain menyesuaikan. Pengering pakaian ini
menggunakan sistem tertutup, dengan memakai kipas, yang diletakkan pada ruang
pengering. Pengeringan dilakukan dengan mempergunakan udara hasil olahan
mesin siklus kompresi uap. Penelitian ini memberikan hasil bahwa adanya kipas di
ruang pengering mempengaruhi pengeringan pakaian menjadi lebih cepat. Jika
tanpa kipas waktu yang diperlukan untuk mengeringkan 50 pakaian basah hasil
perasan tangan , selama 140 menit., sedangkan dengan adanya kipas, selama 80
menit. Terjadi pemendekkan waktu pengeringan sebesar 42,8%. Untuk 50 pakaian
basah hasil perasan mesin cuci, waktu pengeringan tanpa kipas selama 60 menit,
sedangkan dengan adanya kipas selama 35 menit. Terjadi pemendekkan
pengeringan sebesar 41,6%. Dengan adanya kipas, laju pengeringan pakaian
meningkat sebesar 75% untuk kondisi awal baju basah perasan tangan, dan 71, 46%
untuk perasan mesin cuci.
P. Suntivarakorn, S. Satmarong, C. Benjapiyaporn, dan S. Theerakulpisut
(2009), melakukan studi penelitian pemanfaatan kalor yang dibuang dari kondensor
AC split sebagai metode pengeringan pakaian. Hasil penelitian menghasilkan
bahwa pengeringan pakaian dengan menggunakan kalor dari kondensor AC split
dapat bekerja dan sangat efektif karena waktu pengeringan cukup singkat dan
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efisiensi energi cukup baik pada saat proses conditioning udara. Hasil penelitian
menghasilkan bahwa tingkat pengeringan pakaian di ruang dipasang dengan dan
tanpa unit kipas tambahan. Masing-masing 2,26 kg/jam dan 1,1 kg/jam. Lebih baik
dari pengeringan pakaian komersial yang laju pengeringannya 0,17 kg/jam dan 1,9
kg/jam. Telah dicatat juga bahwa COP dari AC split tidak berubah selama proses
pengeringan berlangsung.
Nico (2015) melakukan penelitian mesin pengering pakaian yang bertujuan
untuk (1) merancang dan membuat mesin pengering pakaian (b) mengetahui
kecepatan pengeringan pakaian yang dibuat dengan berbagai variasi jumlah pakaian
yang dikeringkan. Mesin bekerja dengan sistem terbuka dengan debit aliran udara
0,054 m3/detik. Variasi penelitian 5 pakaian, 10 pakaian, 15 pakaian, dan 20
pakaian. Bahan kain yang digunakan adalah kain salur polyester. Hasil penelitian
menghasilkan kemampuan mengeringkan massa air rata-rata sebesar 0,905 kg/jam.
Waktu untuk mengeringkan 5 pakaian merupakan yang paling cepat kecepatan
pengeringannya sebesar 0,303 kg/jam. Tetapi untuk 20 pakaian merupakan
kapasitas paling efektif dari mesin.
Handayani dkk (2014) telah melakukan penelitian tentang unjuk kerja mesin
pengering jahe dengan menggunakan AC split dengan daya 1 PK. Mesin pengering
bekerja menggunakan siklus kompresi uap sistem terbuka dengan ditambah heater.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui distribusi suhu dan kelembapan udara,
kapasitas dan kemampuan pengeringan. Komponen mesin pengering terdiri dari :
kompresor, evaporator, kondensor, katup ekspansi dan heater. Fluida kerja yang
digunakan adalah refrigeran R22. Ruang pengeringan berbentuk kotak dan
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memiliki 3 susun rak, masing masing rak berukuran 50 cm x 50 cm. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa peralatan mampu menghasilkan udara dengan temperatur
udara masuk ruang pengering 60°C dan RH hingga 0% serta menurunkan kadar air
dari 36% hingga menjadi 0,1% dalam waktu 7 jam.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1

Objek Penelitian
Objek penelitian yang digunakan adalah mesin pengering kerupuk kimpling

yang menggunakan sistem kompresi uap udara tertutup. Pada penelitian ini objek
yang dikeringkan adalah kerupuk kimpling yang masih basah setelah proses
pengukusan. Bahan baku dari kerupuk kimpling ini adalah singkong. Alat mesin
pengering ini mempunyai ukuran 200 cm x 120 cm x 110 cm yang mampu
menampung 9 kg kerupuk mentah untuk satu kali pengeringan.

Gambar 3.1 Susunan Rak Lemari Pengering
Objek penelitian yang dikeringkan yaitu kerupuk kimpling. Penelitian ini
membutuhkan kerupuk kimpling yang siap untuk dikeringkan sebanyak 54 kg
dalam enam kali pengambilan data, dengan masing-masing 9 kg untuk sekali
pengambilan data. Di dalam lemari pengering terdapat lima rak untuk masingmasing rak kurang lebih 1,8 kg kerupuk kimpling yang masih basah. Massa pada
saat proses 1 kali penelitian sekitar 9 kg kerupuk kimpling basah dan massa akhir

40
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setelah dikeringkan sekitar 4,8 kg. Gambar 3.2 menyajikan kerupuk kimpling
kering.

Gambar 3.2 Kerupuk Kimpling Kering
3.2

Bahan dan Alat Pembuatan Mesin Pengering

3.2.1

Bahan yang Digunakan
Berikut ini merupakan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan

mesin pengering kerupuk kimpling :
a.

Kayu dan striming
Rak yang digunakan sebagai tempat untuk kerupuk kimpling yang akan

dikeringkan. Rak tersebut berbahan dasar dari kayu dan striming sebagai tempat
dari objek yang dikeringkan. Rak kayu mempunyai ukuran 100 cm x 80 cm x.
Gambar 3.3 menyajikan kayu dan striming.

Gambar 3.3 Kayu dan Striming
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b.

Triplek
Lemari yang digunakan sebagai tempat untuk komponen kompresi udara

dan rak yang digunakan untuk objek pengeringan. Lemari pengering berbahan dasar
triplek yang berukuran 200 cm x 120 cm x 110 cm. Gambar 3.4 Menyajikan triplek
sebagai bahan dasar lemari pengering.

Gambar 3.4 Triplek
c.

Busa
Busa ini digunakan sebagai pelapis dinding pada pintu ruang pengering

yang bertujuan untuk meminimalisir kebocoran yang terbuang. Ukuran tebal busa
yang digunakan adalah 3 cm dengan panjang 5 m. Gambar 3.5 Menyajikan busa
yang digunakan pada pintu.

Gambar 3.5 Busa
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d.

Styrofoam
Styrofoam digunakan sebagai pelapis dinding pada ruangan pengering agar

pada saat proses pengeringan lebih meminimalisir kebocoran kalor yang terbuang.
Ukuran tebal yang digunakan pada styrofoam ini adalah 3 cm melapisi seluruh
dinding ruangan dibagian yang dikeringkan. Gambar 3.6 menyajikan styrofoam
yang digunakan.

Gambar 3.6 Styrofoam
e. Lem kayu
Lem kayu digunakan sebagai perekat kayu, styrofoam, dan busa pada bagian
dinding ruangan pengering. Gambar 3.7 menyajikan lem kayu yang akan
digunakan.

Gambar 3.7 Lem Kayu

f.

Baut dan nut
Baut dan nut digunakan untuk menyatukan triplek agar berbentuk lemari,

menyatukan engsel pintu lemari pengering, pemasangan evaporator dan kondensor
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pada lemari pengering, dan pemasangan lainnya. Gambar 3.8 menyajikan baut dan
nut yang akan digunakan.

Gambar 3.8 Baut dan Nut
g.

Paku
Paku digunakan saat melakukan komponen komponen pemasangan pada

pintu lemari pengering guna untuk menyatukan, pemasangan dudukan rak,
pemasangan rak dan striming, dan komponen pemasangan lainnya. Gambar 3.9
menyajikan paku yang akan digunakan.

Gambar 3.9 Paku
h.

Dempul
Untuk menutupi lubang/kerusakan pada triple yang tidak disengaja maka

diperlukan dempul untuk menutupnya, selain itu dapat menutupi sela-sela

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
45

sambungan triplek dengan triplek. Gambar 3.10 menyajikan dempul yang
digunakan.

Gambar 3.10 Dempul
i.

Engsel pintu
Engsel pintu digunakan untuk menyatukan pintu dengan lemari pengering.

Gambar 3.11 menyajikan engsel pintu yang digunakan.

Gambar 3.11 Engsel Pintu
j.

Kondensor
Kondensor berfungsi untuk merubah fasa refrigeran dari gas bertekanan

tinggi menjadi cairan bertekanan tinggi. Hal ini terjadi karena pada kondensor
mengalami proses kondensasi. Refrigeran yang telah berubah menjadi cair
kemudian dialirkan ke evaporator melalui pipa kapiler. Kondensor yang dipakai
dalam penelitian ini mempunyai ukuran p x l x t, 60cm x 23cm x 50cm. Jenis
kondensor yang dipakai adalah kondensor pipa bersirip yang memiliki diameter
pipa kondensor 0,8 cm yang terbuat dari bahan tembaga. Tebal sirip kondensor 0,1
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cm dan jarak antar sirip 0,2 cm yang terbuat dari bahan alumunium. Gambar 3.12
menyajikan kondensor yang akan digunakan.

Gambar 3.12 Kondensor Pipa Bersirip
k.

Kompresor
Kompresor berfungsi untuk mensirkulasikan refrigeran kesemua komponen

refrigerasi siklus kompresi uap. Untuk mendapatkan performa seperti yang
diinginkan maka kompresor harus bekerja sesua dengan kondisi yang maksimal,
terutama saat kondisi refrigeran masuk dan meninggalkan kompresor. Kompresor
yang digunakan untuk penelitian kali ini berdaya 880 Watt. Kompresor ini berjenis
rotary dan menggunakan fluida kerja R22. Kompresor ini memiliki diameter 12
cm. Gambar 3.13 menyajikan kompresor yang digunakan.

Gambar 3.13 Kompresor Rotary
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l.

Pipa kapiler
Pipa kapiler berfungsi menurunkan tekanan refrigeran sehingga temperatur

menjadi turun, hal ini diakibatkan terjadinya gesekan pada pipa kapiler, maka
tekanan dan temperatur menjadi turun. Tekanan refrigeran akan semakin turun jika
diameter pipa semakin kecil. Setelah refrigeran mengalami kondensasi di
kondensor, refrigeran cair tersebut masuk ke pipa kapiler dan masuk ke evaporator.
Diameter pipa kapiler yang digunakan adalah 0,03 inchi dengan panjang 150 cm
yang terbuat dari bahan tembaga. Gambar 3.14 menyajikan pipa kapiler yang
digunakan.

Gambar 3.14 Pipa Kapiler
m.

Evaporator
Evaporator berfungsi sebagai tempat penguapan cairan refrigeran yang

berasal dari pipa kapiler. Penguapan pada cairan refrigeran ini bertujuan untuk
menyerap kalor dari ruang yang akan didinginkan melalui dinding pipa-pipanya..
Evaporator yang akan digunakan dalam penelitian ini berukuran p x l x t 70 cm x
16,5 cm x 21 cm. Jenis evaporator yang dipergunakan adalah evaporator pipa
bersirip, dengan diameter pipa 0,5 cm yang terbuat dari tembaga. Serta tebal sirip 1
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mm yang berjarak 2 mm antar sirip, bahan sirip terbuat dari alumunium. Gambar
3.15 menyajikan evaporator yang digunakan.

Gambar 3.15 Evaporator
n.

Refrigeran
Refrigeran berfungsi untuk menyerap dan melepas kalor dari dan ke

lingkungan. Refrigeran merupakan fluida kerja yang digunakan sebagai fluida
pendingin. Fluida kerja yang digunakan adalah R22. Namun untuk saat ini
refrigeran jenis R22 sudah tidak lagi diproduksi, karena tidak ramah lingkungan.
o.

Kipas
Kipas berfungsi untuk mensirkulasikan udara panas pada ruangan

pengering, agar udara panas lebih merata melewati kerupuk kimplingsaat proses
pengeringan. Pada penelitian ini menggunakan kipas AC split berkode EP6B15CMLCP dan berdaya 15 W. Dengan dengan ukuran diameter sebesar 40 cm
dan menggunakan 5 sudu. Jumlah kipas yang dipergunakan di dalam ruang
pengering sebanyak satu buah Gambar 3.16 menyajikan kipas yang digunakan.
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Gambar 3.16 Kipas Angin
p.

Pressure gauge
Pressure gaugeberfungsi untuk mengukur tekanan refrigeran ke dalam

sistem, saat pengisian maupun pada saat beroperasi. Dalam mesin pengering
kerupuk kimpling ini salah satu pressure gaugemengukur tekanan masuk
kompresor dan satu lagi mengukur tekanan keluar kompresor. Gambar 3.17
menyajikan pressure gauge yang digunakan.

Gambar 3.17 Pressure Gauge
3.2.2

Alat yang Digunakan
Dalam pembuatan mesin pengering kerupuk kimpling diperlukan peralatan

seperti (a) mesin gergaji triplek (b) mesin bor listrik (c) meteran dan mistar (d)
spidol (e) palu (f) obeng (g) pisau cutter dan gunting (h) pemotong pipa (i) pelebar
pipa (j) kunci pas (k) amplas.
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a.

Mesin gergaji triplek
Gergaji triplek digunakan untuk memotong triplek yang akan digunakan

untuk membuat lemari mesin dan pintu lemari.

Gambar 3.18 Mesin gergaji Triplek
b.

Mesin bor listrik
Dalam membuat lemari pengering yang terbuat dari triplek, diperlukannya

sebuah alat yakni bor listrik untuk melubangi triplek ketika akan membuat lubang
untuk jalur kelistrikan, pemasangan evaporator dan kondensor, dan tempat untuk
alat ukur seperti termokopel dan hygrometer.

Gambar 3.19 Bor Listrik
c.

Meteran dan mistar
Meteran dan mistar digunakan untuk mengukur panjang kayu triplek dan

gabus yang akan dipakai untuk membuat lemari mesin pengering kerupuk kimpling.
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Gambar 3.20 Meteran dan Mistar
d.

Spidol
Spidol digunakan untuk membuat pola dan menandai pada triplek dan kayu

ketika bahan tersebut akan dipotong.

Gambar 3.21 Spidol
e.

Palu
Palu digunakan untuk memukul paku saat proses pemasangan pintu pada

lemari pengering kerupuk jagung, pemasangan dudukan rak pada ruangan
pengering, dan pemasangan rak sebagai wadah kerupuk kimpling yang dikeringkan.

Gambar 3.22 Palu
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f.

Obeng
Obeng digunakan untuk mengencangkan baut pada saat pemasangan triplek,

pemasangan engsel pintu, pemasangan evaporator maupun kondensor, dan lain lain.
Gambar 3.23 menyajikan obeng.

Gambar 3.23 Obeng
g.

Pisau cutter dan gunting
Pisau cutter digunakan untuk memotong triplek dan styrofoam. Sedangkan

gunting untuk memotong gabus dan lakban. Gambar 3.24 menyajikan cutter.

Gambar 3.24 Cutter
h.

Pemotong pipa (Tubbing cutter)
Pemotong pipa (Tubbing cutter) digunakan untuk memotong pipa tembaga

pada mesin pengering kerupuk kimpling supaya hasil dari potongan pipa lebih
halus.
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Gambar 3.25 Pemotong pipa

i.

Pelebar pipa
Pelebar pipa (tube expander) digunakan untuk mengembangkan ujung pipa

tembaga, agar pipa dapat tersambung dengan baik. Gambar 3.26 menyajikan alat
pelebar pipa.

Gambar 3.26 Pelebar Pipa (Tube expander)
(Sumber : amazon.co.uk)
j.

Kunci pas
Melakukan pemasangan triplek menjadi lemari pengering diperlukannya

kunci pas untuk mengencangkan baut dengan nut agar triplek dapat terpasang,
selain itu dapat melakukan pemasangan evaporator maupun kondensor yang
terpasang pada lemari pengering. Gambar 3.27 menyajikan alat kunci pas.

Gambar 3.27 Kunci Pas
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k.

Amplas
Triplek yang telah dipotong dengan gergaji perlu dihaluskan dengan

menggunakan amplas agar permukaan triplek dapat halus merata.

Gambar 3.28 Amplas
3.2.3

Alat Pendukung Penilitian
Pada saat melakukan proses pengambilan data diperlukannya alat bantu

penelitian guna menunjang keberhasilan saat pengambilan data dan sebelum
melakukan proses pengambilan data perlu dilakukan kalibrasi agar mendapatkan
data yang akurat.
a.

APPA (pengukur suhu) dan termokopel
Saat melakukan pengambilan data mengukur perubahan suhu atau

temperatur sangat perlu dilakukan. Dalam hal ini alat yang digunakan adalah APPA
(pengukur suhu) dan termokopel. Cara kerja dari termokopel adalah termokopel
yang

telah

terhubung

dengan

APPA

dan

ujung

dari

termokopel

ditempelkan/digantungkan pada bagian yang akan diukur suhunya, biasanya
ditempatkan pada sebelum dan sesudah masuk evaporator dan keluar kondensor,
setelah itu suhu akan terbaca pada penampil suhu digital. Sebelum melakukan
proses pengambilan data perlu dilakukan kalibrasi agar mendapatkan data yang
akurat.
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Gambar 3.29 APPA

Gambar 3.30 Termokopel
b.

Hygrometer
Hygrometer

berfungsi

untuk

mengukur

kelembapan

dan

dapat

dipergunakan untuk mengukur suhu udara (suhu udara kering dan suhu udara
basah). Pada penelitian ini menggunakan hygrometer sebanyak 2 buah yang
ditempatkan di posisi sebelum masuk evaporator dan setelah keluar kondensor.
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Gambar 3.31 Hygrometer
c.

Tang Ampere
Tang ampere digunakan untuk mengukur besarnya arus listrik yang

mengalir ke kompresor. Gambar 3.32 menyajikan alat tang ampere.

Gambar 3.32 Tang Ampere
d.

Timbangan Digital
Timbangan digital digunakan untuk mengukur/menimbang berat dari

kerupuk kimplingyang akan dikeringkan. Gambar 3.33 menyajikan gambar
timbangan yang digunakan, dengan satuan gram.
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Gambar 3.33 Timbangan Digital
e.

Stopwatch
Stopwatch

digunakan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan untuk

pengujian. Pemngambilan data pengujian dilakukan dengan selang waktu 30 menit.
Gambar 3.34 menyajikan contoh gambar stopwatch.

Gambar 3.34 Stopwatch
f.

Gelas ukur
Gelas ukur berfungsi sebagai wadah penampung air buangan yang

dihasilkan pada saat proses pengeringan. Gambar 3.35 menyajikan gambar gelas
ukur.
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Gambar 3.35 Gelas Ukur
g.

Rol kabel
Rol kabel digunakan untuk mengalirkan listrik dari saklar ke stop kontak

mesin pengering. Rol kabel juga harus di perhatikan besar kecilnya, jika
menggunakan rol kabel yang tidak semestinya (kabel kecil) maka dapat mengakibat
kan arus pendek (terbakar), hal ini disebabkan arus tegangan yang cukup besar pada
alat kompresi uap yakni AC.

Gambar 3.36 Rol Kabel
3.2.4

Pembuatan Mesin Pengering Kerupuk Kimpling
Untuk pembuatan mesin pengering kerupuk kimpling memerlukan beberapa

langkah. Langkah-langkahnya sebagai berikut :
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a.

Mendesain bentuk lemari mesin pengering kerupuk serta ukuran yang akan
dibuat.

b.

Membuat lemari (casing) mesin pengering yang terbuat dari bahan triplek.
Pembuatan lemari sistem udara tertutup.

Gambar 3.37 Lemari Mesin Pengering.
c.

Membuat dan memasang pintu lemari pengering yang memudahkan dalam
memasang komponen mesin siklus kompresi uap serta memasukkan bahan
yang akan dikeringkan. Pemasangan pintu menggunakan engsel yang
disatukan dengan lemari pengering.

Gambar 3.38 Pintu Lemari Pengering.
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d.

Menutupi sela-sela triplek dengan triplek dan menutupi lubang yang ada
dengan menggunakan dempul dan seallent. Agar pada saat proses
pengambilan data udara panas tidak dapat keluar dari celah-celah maupun
lubang yang ada.

e.

Memasang komponen mesin siklus kompresi uap yang terdiri dari :
evaporator, kondensor, kompresor, pipa kapiler dan filter. Serta memasang
pressure gauge.

Gambar 3.39 Pemasangan evaporator dan kondensor.
f.

Membuat dudukan rak dan rak yang akan digunakan untuk tempat objek yang
dikeringkan.

Gambar 3.40 Pembuatan dudukan rak.
g.

Memasang styrofoam pada dinding ruang pengering agar kalor yang yang
dihasilkan tidak mudah keluar dan dapat bekerja secara maksimal. Serta
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pemasangan busa pada bibir pintu, hal ini bertujuan agar kalor yanag
dihasilkan tidak mudah terbuang keluar ruang pengering.

Gambar 3.41 Pemasangan Styrofoam
h.

Membuat lubang dan pemasangan alat kelistrikan padan mesin pengering
kerupuk kimpling.

i.

Pemasangan alat ukur pada saat pengambilan data, antara lain : hygrometer,
APPA, amperemeter, termokopel.
3.3

Variasi Penelitian
Pada penelitian ini variasi yang digunakan pada saat proses pengambilan

data yaitu (a) menggunakan satu kipas dan (b) tanpa kipas. Objek yang dikeringkan
pada penelitian ini berupa kerupuk kimpling basah seberat 54 kg dalam 6 kali
percobaan. Sekali percobaan : 9 kg, yaitu dengan 3 kali pengambilan data dengan
menggunakan kipas, dan 3 kali pengambilan data tanpa kipas. Bahan dari kerupuk
kimpling terbuat dari singkong yang berbentuk bulat dengan tebal rata-rata 1,5 mm
dan memiliki diameter rata-rata 100 mm yang telah dikukus dan siap untuk
dikeringkan.
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3.4

Tata Cara Penelitian

3.4.1

Alur Pelaksanaan Penelitian
Gambar 3.42 menyajikan diagram alur pelaksanaan proses penelitian.
Mulai
Perancangan mesin pengering kerupuk kimpling
Persiapan alat, komponen
dan bahan

Perakitan mesin pengering kerupuk kimpling

Uji coba baik ?

Tidak

ya
Melakukan penelitian dengan
variasi: (a) dengan kipas dan (b)
tanpa kipas

Pengambilan data
Belum
Selesai variasi ?
ya
Pengolahan data, analisis data,
pembahasan, kesimpulan dan saran

Selesai

Gambar 3.42 Alur Pelaksanaan Penelitian
Gambar 0.1 Gambar 3.42 Alur Pelaksanaan
Penelitian
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3.4.2

Pengambilan Data
Gambar 3.43 menyajikan proses alat ukur ketika pengambilan data

penelitian dilakukan.

Gambar 3.43 Skematik posisi alat ukur saat pengambilan data penelitian
Keterangan Gambar 3.43 Skematik pengambilan data sistem tertutup :
a.

Hygrometer bola basah (Twbin)
Suhu udara basah sebelum memasuki evaporator.

b.

Termokopel (Tdbin)
Suhu udara kering sebelum memasuki evaporator.

c.

Hygrometer bola kering
Suhu udara kering setelah keluar kondensor.

d.

Termokopel (TB)
Suhu udara kering setelah melewati evaporator.

e.

Termokopel (TD)
Suhu udara kering setelah melewati kondensor.
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f.

Tang ampere (A1)
Pembaca arus listrik.

g.

Pressure gauge (P1)
Mengukur tekanan refrigeran yang masuk kompresor.

h.

Pressure gauge (P2)
Mengukur tekanan refrigeran yang keluar kompresor.

3.5

Cara Pengambilan Data
Langkah – langkah yang dilakukan saat pengambilan data adalah sebagi

berikut:
a.

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Proses Produksi, Teknik Mesin,
Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
Penelitian ini dilakukan pada tempat terbuka dan pada musim kemarau.
Kelembapan dan perubahan suhu sekitar diabaikan, karena dapat berubahubah sesuai cuaca.

b.

Melakukan kalibrasi pada alat ukur serta timbangan sebelum melakukan
pengambilan data, agar mendapatkan hasil data yang akurat.

c.

Memastikan mesin pengering dan kipas siap digunakan.

d.

Meletakkan alat bantu penelitian (alat ukur) pada tempat yang telah
disediakan.

e.

Menyiapkan sistem udara tertutup dalam pengambilan data.

f.

Menyalakan mesin pengering agar mesin stabil dan dalam keadaan baik serta
optimal.

g.

Menyiapkan kerupuk kimpling basah yang siap untuk dikeringkan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
65

h.

Mencatat massa total 5 rak kerupuk kimpling basah (MKKB), massa total 5
rak kerupuk kimpling kering (MKKK), dan massa rak kerupuk kimpling yang
akan digunakan.

i.

Menyusun dan menata kerupuk kimpling basah ke dalam rak yang telah
disiapkan.

j.

Memasukkan rak kerupuk kimpling yang telah terisi kerupuk kimpling basah
ke dalam lemari pengering kerupuk kimpling dan menutup pintu lemari
dengan rapat.

k.

l.

Data yang perlu dicatat setiap 30 menit adalah :
TBdb

: Suhu udara setelah melewati evaporator, (oC)

TDdb

: Suhu udara kering setelah melewati kondensor, (oC)

TAwb

: Suhu udara basah sebelum masuk ke evaporator, (oC)

TAdb

: Suhu udara kering sebelum masuk ke evaporator, (oC)

P1

: Tekanan refrigeran masuk kompresor, (bar)

P2

: Tekanan refrigeran keluar kompresor, (bar)

I

: Besar arus listrik yang digunakan kompresor, (A)

V

: Besar tegangan listrik yang digunakan kompresor, (V)

Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam
tabel 3.1. Tabel 3.1 menyajikan tabel pengambilan data.
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Tabel 3.1 Tabel Pengambilan Data

Waktu
(t)

Berat
Kering
(MKKK)

Berat
Basah
Awal
(MKKB)

Berat
Basah Saat
(∆mt)

Selisih
Berat

Menit

kg

kg

kg

kg

Tekanan Refrigeran

P1 (kPa)

P2 (kPa)

Tabel 3.2 Lanjutan Tabel Pengambilan Data
Suhu udara kering
setelah melewati

Waktu
(t)

Suhu udara masuk
evaporator

Suhu udara keluar
ruang pengering

Evaporator Kondensor
Menit

3.6

TB (ᵒC)

TC (ᵒC)

Tdbin (ᵒC)

Twbin (ᵒC)

Tdbout
(ᵒC)

Twbout
(ᵒC)

Cara Menganalisis dan Mendapatkan Hasil
Dalam

menganalisis

hasil

dan

menampilkan

mempergunakan cara, diantaranya sebagai berikut :

hasil

penelitian
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a.

Data yang telah didapatkan dari penelitian selanjutnya dimasukkan ke dalam
Tabel 3.1, setelah itu hitung rata-rata dari 3 kali percobaan pengambilan data
setiap variasi yang berbeda.

b.

Setelah menghitung rata-rata disetiap variasi pengambilan data, kemudian
menghitung massa air yang menguap dari kerupuk kimpling (M). Massa air
yang menguap dapat dihitung dengan Persamaan (3.1)
M = MKKB – MKKK

(3.1)

Pada Persamaan (3.1) :

c.

M

: Massa air yang menguap dari kerupuk kimpling, (kg)

MKKB

: Massa kerupuk kimpling basah, (kg)

MKKK

: Massa kerupuk kimpling kering, (kg)

Setelah mendapatkan nilai massa air yang menguap, selanjutnya menghitung
nilai COP dengan menggunakan P-h diagram untuk refrigeran R22. Dapat
dihitung menggunakan Persamaan (2.6).

d.

Mencari kelembapan spesifik udara sebelum masuk evaporator (W2), dan
mencari kelembapan spesifik udara setelah melewati kondensor (W1), dapat
dicari dengan menggunakan psychometric chart.

e.

Setelah mendapatkan hasil dari mencari kelembapan spesifik udara sebelum
masuk evaporator (W1), dan mencari kelembapan spesifik udara setelah keluar
ruang pengering (W2). Kemudian dapat menghitung massa air yang berhasil
diuapkan (ΔW) setiap variasi. Massa air yang berhasil diserap dapat dihitung
dengan menggunakan Persamaan (2.1)
ΔW = (W2 – W1)
Pada Persamaan (3.2) :

(3.2)
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ΔW

: Massa air yang berhasil diuapkan persatuan massa udara,
(kgair/kgudara)

W1

:

Kelembapan

spesifik

udara

sebelum

masuk

evaporator,

(kgair/kgudara)
W2

: Kelembapan spesifik udara setelah keluar ruang pengering,
(kgair/kgudara)

f.

Setelah mengetahui massa air yang berhasil diuapkan, selanjutnya menghitung
kemampuan mesin pengering dalam menguapkan massa air (ṁair) dengan
memakai Persamaan (2.8). Mencari kemampuan mesin pengering menguapkan
massa air (ṁair) adalah berat saat t (∆mt) dibagi dengan selisih waktu (∆t).

g.

Dalam memudahkan pembahasan, hasil dari pengolahan data digambarkan
dalam grafik. Pembahasan dapat dilakukan dengan grafik yang telah dihasilkan
dengan mengacu pada tujuan penelitian, serta hasil-hasil penelitian orang lain.

3.7

Cara Mendapatkan Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan dapat diperoleh dari pembahasan hasil penelitian yang telah

dilakukan. Kesimpulan harus menjawab tujuan dari penelitian. Saran merupakan
masukan atau nasehat yang dapat dipakai pembaca jika tertarik dengan penelitian
yang sudah dilakukan dan ingin mengembangkannya lebih lanjut.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN, PERHITUNGAN DAN PEMBAHASAN
4.1

Hasil Penelitian
Hasil yang didapatkan dalam penelitian mesin pengering kerupuk kimpling

sistem tertutup dengan variasi menggunakan kipas dan tanpa kipas di dalam ruang
pengering meliputi; massa kerupuk kimpling kering (MKK), massa kerupuk
kimpling basah (MKB), massa kerupuk kimpling basah saat t (MKBt), selisih massa
kerupuk kimpling, suhu udara kering setelah keluar kondensor (TDdb), suhu udara
kering masuk evaporator (TAdb), suhu udara kering keluar evaporator (TBdb),
tekanan refrigeran masuk kompresor (P1), tekanan refrigeran keluar kondensor (P2),
kelembapan udara yang terdapat pada ruangan pengering kerupuk gendar sebelum
masuk evaporator (TAwb). Tekanan refrigeran yang digunakan adalah tekanan
pengukuran yang kemudian di konversi menjadi tekanan absolut. Tekanan
pengukuran merupakan nilai yang didapat dari hasil pengukuran menggunakan alat
ukur dimana tekanan belum terpengaruh oleh udara luar. Sedangkan tekanan
absolut merupakan tekanan hasil konversi tekanan pengukuran yaitu hasil tekanan
pengukuran ditambah 1 atm. Pada penelitian ini penulis menggunakan siklus
kompresi uap teoritis yang mengasumsikan bahwa uap refrigeran yang keluar dari
evaporator dan masuk kompresor merupakan uap jenuh pada tekanan dan
temperatur penguapan. Refrigeran yang keluar kondensor dan masuk ke katup
ekspansi berupa cairan jenuh pada tekanan dan temperatur pengembunan. Akan
tetapi pada siklus kompresi uap nyata terjadi pemanasan lanjut uap refrigeran yang
meninggalkan evaporator sebelum masuk ke evaporator, serta terjadi pendinginan
lanjut sebelum masuk ke katup ekspansi. Hasil rata-rata disajikan pada Tabel 4.1
s/d Tabel 4.5.
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: MKB(t) – MKB(t + ∆t)

: Tekanan absolute yang masuk kompresor, bar

: Tekanan absolut yang keluar kompresor, bar

: Suhu udara kering sebelum masuk evaporator, ᵒC

∆m

P1

P2

TAdb

: Suhu udara basah sebelum masuk evaporator, ᵒC
: Suhu udara kering setelah keluar evaporator, ᵒC
: Suhu udara kering setelah keluar kondensor, ᵒC

TBdb
TDdb

220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
28,23
48,03
50,23
50,47
52,73
52,93
53,37
53,63
53,70
54,00
49,733
19,37
22,30
23,23
24,13
25,40
25,87
26,10
26,30
26,40
26,40
24,550
25,00
27,50
29,17
29,83
30,17
30,50
30,83
31,33
31,50
31,50
29,733
28,33
36,00
38,33
39,33
42,33
43,17
44,50
45,00
45,50
46,17
40,867
16,87
25,26
26,06
26,52
26,98
27,33
27,44
27,90
27,79
28,02
26,019

4,51
7,10
7,33
7,24
7,54
7,52
7,52
7,49
7,52
7,68
7,145

0,000
1,230
0,760
0,743
0,485
0,313
0,268
0,176
0,162
0,157
0,429

9,000
7,770
7,010
6,267
5,782
5,468
5,200
5,043
4,882
4,712
6,113

9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000

4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
Jumlah Rata-rata

0
30
60
90
120
150
180
210
240
270

TAwb

(Volt)
(A)
(ºC)

(ºC)

(ºC)

V

(ºC)

I

(bar)

TDdb

(bar)

TBdb

(kg)

TAwb

(kg)

TAdb

(kg)

P
P22

(kg)

P1
P1

Menit

Keterangan:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No

Selisih
Massa
(∆m)

Massa
Kimpling
Saat (t)

Massa Total
Kimpling Basah
(MKB)

Massa Total
Kimpling Kering
(MKK)

Waktu
(t)

Tabel 4.1 Data rata-rata variasi dengan satu kipas
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: MKB(t) – MKB(t + ∆t)

: Tekanan absolut yang masuk kompresor, bar

: Tekanan absolut yang keluar kompresor, bar

: Suhu udara kering sebelum masuk evaporator, ᵒC

∆m

P1

P2

TAdb

: Suhu udara basah sebelum masuk evaporator, ᵒC
: Suhu udara kering setelah keluar evaporator, ᵒC
: Suhu udara kering setelah keluar kondensor, ᵒC

TBdb
TDdb

220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
19,40
24,69
26,98
27,79
28,13
28,36
28,48
28,25
28,13
28,13
28,36
28,59
27,108

6,41
7,36
7,54
7,70
7,75
7,95
7,86
7,77
7,72
7,68
7,70
7,72
7,598

0,000
0,925
0,610
0,583
0,543
0,475
0,260
0,235
0,177
0,144
0,123
0,103
0,353

9,000
8,075
7,465
6,902
6,427
5,843
5,608
5,348
5,173
4,997
4,873
4,770
6,207

9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000

4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
Jumlah Rata-rata

0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330

TAwb

(Volt)
(A)

(ºC)
32,23
47,73
47,97
50,13
50,80
51,23
51,80
52,40
53,55
53,60
53,80
54,10
49,946
(ºC)
19,63
22,40
24,17
25,60
25,83
26,03
26,13
26,53
26,73
27,10
27,47
27,93
25,464
(ºC)
25,00
28,83
31,33
31,70
32,00
32,23
32,50
32,67
32,73
32,83
32,90
33,00
31,478
(ºC)
29,00
41,33
44,50
45,33
46,17
46,47
46,83
47,33
47,67
47,83
48,17
48,50
44,928

(bar)

(bar)

(kg)

(kg)

(kg)

(kg)

Menit

V
I

TDdb

TBdb

TAwb

TAdb

P
P22

P1
P1

Keterangan:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

No

Selisih
Massa
(∆m)

Massa
Kimpling
Saat (t)

Massa Total
Kimpling Basah
(MKB)

Massa Total
Kimpling Kering
(MKK)

Waktu
(t)

Tabel 4.2 Data rata-rata variasi tanpa kipas
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4.2

Perhitungan

4.2.1

Perhitungan-perhitungan pada Siklus Kompresi Uap
Dalam menggambarkan siklus kompresi uap ini menggunakan data nilai

tekanan absolut refrigeran kompresor dan kondensor lalu dari nilai tersebut dapat
dicari nilai dari h1, h2, h3, h4 yang diperoleh dari tabel sifat refrigeran R22,
sedangkan Tc dan Te diperoleh data dari grafik diagram P-h. Dari siklus kompresi
uap yang terjadi pada proses pengeringan kerupuk kimpling dengan waktu tercepat
ini diperoleh nilai :
h1

= 407,45 kJ/kg

h2

= 442,25 kJ/kg

h3

= 278,70 kJ/kg

h₄

= 278,70 kJ/kg

Tc

= 56º C

Te

= 10º C

Dalam siklus kompresi uap pada P-h diagram bisa didapatkan nilai entalpi di
setiap titik sehingga dapat dihitung (a) energi kalor yang diserap evaporator (Qin),
(b) Energi kalor yang dilepas kondensor (Qout), (c) kerja kompresor (Win), (d)
COPaktual mesin siklus kompresi uap, (e) COPideal mesin siklus kompresi uap, dari
sistem kompresi uap dan (h) laju aliran massa refrigeran (ṁref). Dengan
menggambarkan pada P-h diagram menggunakan rata-rata pengeringan kerupuk
kimpling yang tercepat, yaitu data rata-rata dengan satu kipas. Gambar 4.1 di bawah
ini menyajikan siklus kompresi uap yang terjadi pada proses pengeringan kerupuk
kimpling dengan waktu tercepat
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Gambar 0.2 Gambar 4.1 Siklus kompresi uap diagram P-h yang memberikan pengeringan kerupuk kimpling tercepat

Gambar 4.1 Siklus kompresi uap diagram P-h yang memberikan pengeringan kerupuk kimpling tercepat

h3 = h4
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a.

Energi kalor yang diserap oleh evaporator (Qin)
Energi kalor yang diserap evaporator persatuan massa refrigeran (Qin) dapat

dihitung dengan Persamaan (2.2).
Qin = hₗ - h₄
Qin = 407,45 kJ/kg - 278,70 kJ/kg
Qin = 128,75 kJ/kg
b.

Energi kalor yang dilepas kondensor (Qout)
Energi kalor yang dilepas atau keluar dari kondensor persatuan massa

refrigeran (Qout) dapat dihitung dengan Persamaan (2.3).
Qout = h2 – h3
Qout = 442,25 kJ/kg - 278,70 kJ/kg
Qout = 163,55 kJ/kg
c.

Kerja kompresor (Win)
Kerja kompresor persatuan massa refrigeran (Win) dapat dihitung dengan

Persamaan (2.4).
Win = h2 – h1
Win = 442,25 kJ/kg - 407,45 kJ/kg
Win = 34,80 kJ/kg
d.

COPaktual mesin siklus kompresi uap
Unjuk kerja aktual mesin siklus kompresi uap (COPaktual) dapat dihitung

dengan Persamaan (2.5).
COPaktual =

𝑄𝑖𝑛 + 𝑄𝑜𝑢𝑡
𝑊𝑖𝑛

74
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COPaktual =

128,75 +163,55
34.80

COPaktual = 8,39
e.

COPideal mesin siklus kompresi uap
Unjuk kerja ideal mesin siklus kompresi uap (COPideal) dapat dihitung dengan

Persamaan (2.6).
COPideal =

COPideal =

Te
Tc−Te
(10+273,15)
((56+273,15)−(10+273,15))

COPideal = 6,024
f.

Laju aliran massa refrigeran (ṁref)
Laju aliran massa refrigeran pada mesin siklus kompresi uap (ṁref) dapat

dihitung menggunakan Persamaan (2.8).
𝐼𝑥𝑉

ṁref = (ℎ2−ℎ1 )𝑥 1000
4 𝑥 220

ṁref = (442,25−407,45)𝑥

1000

ṁref = 0,025 kg/s
4.2.2
a.

Perhitungan-perhitungan pada Proses Pengeringan
Perhitungan massa air yang menguap dari kerupuk kimpling (M)
Untuk menghitung massa air yang menguap dari kerupuk kimpling (M) dapat

dihitung dengan menggunakan Persamaan (3.1). Berikut merupakan contoh
perhitungan massa air yang menuap dari kerupuk kimpling :
M

= MKB – MKK
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M

= 9 kg – 4,8 kg

M

= 4,2 kg

Tabel 4.3 Massa air yang diluapkan dan waktu pengeringan kerupuk kimpling pada
setiap variasi.

Variasi

Massa Total
Kerupuk
Kimpling Basah
(kg)

Massa Total
Kerupuk
Kimpling
Kering (kg)

Massa Air
Diuapkan M (kg)

Waktu
yang
Dibutuhkan
(menit)

1 Kipas (di ruang
pengering)

9

4,8

4,2

330

Tanpa Kipas (di
ruang pengering)

9

4,8

4,2

270

Energi Matahari

9

4,8

4,2

480

Menghitung kelembapan spesifik udara sebelum masuk evaporator (w1) dan
kelembapan spesifik udara setelah melewati kondensor (w2). Psychrometric Chart
digunakan untuk mencari kelembapan spesifik udara pada mesin pengering kerupuk
kimpling. Kelembapan spesifik udara sebelum masuk evaporator (w1) dan
kelembapan spesifik udara setelah melewati kondensor (w2) dapat diketahui melalui
garis kelembapan spesifik. Sebagai contoh untuk menentukan kelembapan spesifik
udara sebelum masuk evaporator (w1) dan kelembapan spesifik udara setelah
melewati kondensor (w2) pada menit ke-30 dengan variasi menggunakan satu kipas
dapat dilihat pada Gambar 4.2. Dalam gambar tersebut dapat dilihat bahwa nilai
kelembapan spesifik udara sebelum masuk evaporator (w1) adalah 0,0202
kgair/kgudara, dan nilai kelembapan spesifik udara setelah melewati kondensor (w2)
adalah 0,0172 kgair/kgudara.
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Gambar 4.2 Proses pengeringan pada psychrometric chart pada menit ke-30
b.

Perhitungan debit aliran udara (Q)
Perhitungan debit aliran udara (Q) yang masuk ke ruang pengering dapat

dihitung dengan menggunakan Persamaan (2.11). Berikut contoh debit aliran udara
(Q) yang masuk ke ruang pengering pada variasi dengan kipas pada menit ke-30
adalah sebagai berikut :
Q=AxV
Q = 0,25 m2 x 5 m/detik
Q = 1,25 m3/detik
Dimana nilai A diperoleh dari luas penampang aliran udara yang masuk ke
ruang pengering yaitu 50 cm x 50 cm. Sedangkan nilai V diperoleh dari kecepatan
aliran udara yang masuk ruang pengering yang diukur dengan anemometer.
77
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c.

Laju aliran udara pada mesin pengering kerupuk kimpling (ṁudara)
Perhitungan laju aliran udara pada mesin pengering kerupuk kimpling (ṁudara)

dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan (2.10). Berikut contoh perhitungan
laju aliran udara pada mesin pengering kerupuk kimpling (ṁudara) pada variasi
dengan kipas menit ke-30 adalah sebagai berikut :
1

ṁudara

=Qx

ṁudara

= 1,25 m3/detik x

ṁudara

= 1,341 kgudara / detik

Sv

1
0,932 m3/kg

Nilai Sv diperoleh dari grafik psychrometric chart pada menit ke-30.
d.

Laju pengeringan mesin pengering kerupuk kimpling (ṁair)
Perhitungan laju mesin pengering kerupuk kimpling (ṁair) dapat dihitung

dengan menggunakan Persamaan (2.9). Berikut contoh perhitungan laju
pengeringan mesin pengering kerupuk kimpling (ṁair) pada variasi dengan kipas
menit ke-30 adalah sebagai berikut :
ṁair =
ṁair =

∆𝑀
Δt

7,77 kgair
30 menit

ṁair = 0,00432 kgair /detik
∆Mt merupukan selisih massa air yang diembunkan, dimana :
∆Mt = MKB(t) - MKB(t+∆t)
e.

Perhitungan massa air yang berhasil diuapkan (∆w)
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Setelah mengetahui nilai ṁudara dan ṁair maka nilai massa air yang berhasil
diuapkan (∆w) dan nilai kelembapan spesifik (w1) dapat dicari, berikut contoh
perhitungan untuk mencari nilai ∆w dan w1.
ṁ𝑎𝑖𝑟

1). ∆w = ṁ𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎
∆w =

0,00432 kg𝑎𝑖𝑟 /detik
1,341 kg𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎 / detik

∆w = 0,00322 kgair/kgudara
2). w1 = w2 + ∆w
w1 = 0,017 + 0,00322
w1 = 0,0202 kgair/kgudara
Tabel 4.4 Hasil perhitungan pada variasi dengan kipas di ruang pengering
Waktu
No

(Δt)
Menit

Kelembaban Spesifik
w1

Δw

w2

kgair / kgudara

MKB(t)

ṁ air

ṁ udara

Debit

kg

kgair
/detik

kgudara /

m3/detik

1
2
3
4
5
6

0
30
60
90
120
150

0,0000
0,0202
0,0210
0,0218
0,0228
0,0238

0,0000
0,00322
0,00294
0,00263
0,00245
0,00232

9,000
7,770
7,010
6,267
5,782
5,469

0,0000
0,00432
0,00389
0,00348
0,00321
0,00304

detik
0,000
1,341
1,326
1,323
1,312
1,309

7

180

0,0240 0,0218 0,00221

5,201

0,00289

1,306

1,25

8

210

0,0241 0,0220 0,00214

5,025

0,00279

1,302

1,25

9

240

0,0247 0,0226 0,00207

4,863

0,00270

1,302

1,25

10

270

0,0248 0,0228 0,00201

4,706

0,00261

1,301

1,25

0,0000
0,0170
0,0181
0,0192
0,0204
0,0215
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0,00
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
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Tabel 4.5 Hasil perhitungan pada variasi tanpa kipas di ruang pengering
Waktu
No

(Δt)

Kelembaban Spesifik
w1

Menit

Δw

w2
kgair / kgudara

MKB(t)

ṁ air

ṁ udara

Debit

kg

kgair
/detik

kgudara /
detik

m3/detik

1

0

0,0000 0,0000

0,0000

9,000

0,0000

0,000

0,0000

2

30

0,0205 0,0172 0,00335

8,075

0,00449

1,340

1,25

3

60

0,0223 0,0192 0,00310

7,465

0,00415

1,340

1,25

4

90

0,0239 0,0210 0,00290

6,902

0,00383

1,323

1,25

5

120

0,0239 0,0212 0,00271

6,427

0,00357

1,319

1,25

6

150

0,0243 0,0218 0,00247

5,843

0,00325

1,314

1,25

7

180

0,0242 0,0218 0,00238

5,608

0,00312

1,312

1,25

8

210

0,0248 0,0225 0,00227

5,348

0,00297

1,308

1,25

9

240

0,0248 0,0226 0,00220

5,173

0,00287

1,303

1,25

10

270

0,0249 0,0228 0,00213

4,997

0,00278

1,303

1,25

11

300

0,0255 0,0234 0,00208

4,873

0,00271

1,302

1,25

12

330

0,0260 0,0240 0,00204

4,770

0,00265

1,299

1,25

4.3

Pembahasan
Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil berupa mesin

pengering kerupuk kimpling yang baik tanpa adanya kendala dan dapat digunakan
untuk

membantu proses pengeringan kerupuk kimpling di masyarakat. Dari

Gambar 4.1 diagram P-h R22 dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari mesin
pengering menggunakan siklus kompresi uap yang dipergunakan pada mesin
pengering kerupuk kimpling yang memberikan waktu pengeringan tercepat yakni
menggunakan kipas. Sehingga diperoleh hasil besarnya kalor yang diserap
evaporator (Qin) sebesar 128,75 kJ/kg, sedangkan untuk hasil besarnya kalor yang
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dilepas kondensor (Qout) sebesar 163,55 kJ/kg. Besarnya kerja kompresor per satuan
massa refrigeran (Win) sebesar 34,80 kJ/kg. Hasil dari Ideal Coefficient of
Performance (COPideal) sebesar 6,024 sedangkan hasil dari dari Actual Coefficient
of Performance (COPaktual) adalah sebesar 8,39. Dan laju aliran massa refrigeran
sebesar 0,025 kg/s.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa mesin
pengering kerupuk kimpling ini dapat bekerja dengan baik, dan terus menerus tanpa
kendala atau overheat pada saat proses pengeringan kerupuk kimpling berlangsung
dan menghasilkan data yang baik. Dengan menggunakan satu buah kipas didalam
ruang pengering, proses pengeringna lebih cepat. Dengan satu kipas membantu
aliran kalor lebih cepat melewati objek yang dikeringkan. Kandungan air dalam
objek akan cepat terangkat juga. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.1 sampai dengan
Tabel 4.2.

Gambar 4.3 Penurunan massa kerupuk kimpling dari waktu ke waktu,
pengeringan dengan kipas
81
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Gambar 4.4 Penurunan masssa kerupuk kimpling waktu ke waktu, pengeringan
dengan mesin pengering tanpa kipas.

Gambar 4.5 Penurunan massa kerupuk kimpling dari waktu ke waktu,
pengeringan dengan energi matahari.
Waktu yang dihasilkan dari mengeringkan 9 kg kerupuk kimpling dengan
menggunakan kipas membutuhkan waktu 270 menit dengan massa air yang berhasil
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diuapkan (Δw) dari kerupuk kimpling sebesar 4,2 kg. Sedangkan tanpa
menggunakan kipas dengan berat yang sama membutuhkan waktu 330 Menit
dengan massa air yang berhasil diuapkan dari kerupuk kimpling (Δw) sebesar 4,2
kg. Pada Tabel 4.1 sampai dengan Tabel 4.2 diperoleh juga rata-rata debit aliran
udara pada mesin pengering kerupuk kimpling untuk variasi ke dua variasi baik
yang menggunakan satu kipas maupun tanpa kipas di dalam ruang mesin pengering
adalah 1,25 m3/detik.
Pada Gambar 4.6 disajikan grafik perbandingan massa kerupuk kimpling
dar waktu ke waktu untuk berbagai variasi pengeringan. Dapat dilihat pada gambar
bahwa penurunan massa kimpling dari basah ke kering paling cepat adalah
pengeringan menggunakan mesin pengering kompresi uap dengan satu kipas.

10
Dengan
Kipas
Tanpa
Kipas
Dengan
Matahari

9

MASSA KIMPLING (KG)

8
7
6
5
4,8
4
3
2
1
0

0

100

200

270

330

300
WAKTU (MENIT)

400

480500

600

Gambar 4.6 Perbandingan penurunan massa kerupuk kimpling untuk berbagai
metode pengeringan.
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Dari Gambar 4.6 dapat dilihat bahwa untuk mencapai berat total kerupuk
kimpling kering dengan menggunakan satu kipas membutuhkan lama waktu
pengeringan 270 menit, sedangkan tanpa kipas di dalam ruang pengering
membutuhkan lama waktu pengeringan 330 menit. Sementara itu lama waktu
proses penegringan kerupuk kimpling menggunakan energi kalor matahari yaitu
480 menit, proses dilakukan pada pukul 08.00-16.00 WIB selama satu hari dengan
kondisi cuaca yang cerah. Adanya kipas dalam ruangan pengering berpengaruh
terhadap laju pengeringan kerupuk kimpling. Hal ini mengakibatkan, sirkulasi
udara di dalam ruang pengering menjadi lebih cepat. Dengan kondisi tersebut, air
yang melekat pada kerupuk kimpling menjadi lebih cepat terambil oleh sirkulasi
udara panas sehingga kerupuk kimpling menjadi lebih cepat kering. Dapat
disimpulkan bahwa pengeringan yang paling optimal yaitu menggunakan mesin
pengering variasi satu buah kipas, dimana dapat dilihat pada menit ke 270 massa
kerupuk kimpling sudah berkurang 4,29 kg dari massa awal kerupuk kimpling 9 kg
menjadi 4,71 kg. Tambahan satu buah kipas di dalam ruang pengering
menyebabkan aliran udara di ruang pengering semakin cepat. Semakin besar laju
aliran massa udara panas yang mengalir maka akan semakin besar kemampuannya
untuk menguapkan massa air dari kerupuk kimpling, namun berbanding terbalik
dengan suhu udara semakin menurun.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan
Hasil penelitian mesin pengering kerupuk kimpling dengan sistem tertutup

yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan yaitu :
a.

Mesin pengering kerupuk kimpling hasil rakitan dapat bekerja dengan baik dan
digunakan untuk membantu proses pengeringan dengan praktis, aman, ramah
lingkungan dan dapat bekerja kapan saja tanpa bergantung pada waktu dan
kondisi cuaca.

b.

Mesin kerupuk kimpling pada saat digunakan mampu mengeringkan kerupuk
kimpling sebanyak 9 kg dalam kondisi basah dengan menggunakan kipas
selama 270 menit. Sedangkan tanpa kipas membutuhkan waktu selama 330
menit.

c.

Karakteristik mesin siklus kompresi uap pada mesin pengering kerupuk
kimpling yang memberikan waktu pengeringan kerupuk kimpling tercepat
memiliki kondisi suhu udara basah sebelum masuk evaporator (TAwb) 29,73ᵒC,
suhu udara kering setelah keluar evaporator (TBdb) 24,55 ᵒC, suhu udara kering
setelah keluar kondensor (TDdb) 49,73 ᵒC dan suhu udara kering sebelum masuk
evaporator (TAdb) 40,87 ᵒC Besarnya kalor yang diserap evaporator (Qin)
sebesar 128,75 kJ/kg, sedangkan besarnya kalor yang dilepas kondensor (Qout)
sebesar 163,55 kJ/kg. Besarnya kerja kompresor per satuan massa refrigeran
(Win) sebesar 34,80 kJ/kg, dengan unjuk kerja sesungguhnya (COPaktual) 8,39
dan unjuk kerja ideal mesin siklus kompresi uap (COPideal) adalah 6,024.
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5.2

Saran
Dari hasil peneltian mesin pengering kimpling sistem udara tertutup dengan

variasi kipas dan tanpa kipas yang telah dilakukan terdapat beberapa saran yang
dapat dikemukakan :
a.

Memperhatikan untuk desain pada lemari mesin pengering dan lemari ruang
pengering, perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang akan digunakan untuk
penelitian agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan penelitian.

b.

Memperhatikan bentuk lemari mesin pengering dan lemari ruang pengering
pada saat proses pembuatan, agar semua sisi dapat tertutup rapat dan tidak
ada celah agar kalor yang dihasilkan dapat maksimal dan tidak terbuang.

c.

Memperhatikan penempatan rak untuk objek yang akan dikeringkan supaya
jarak antar rak tidak menghabiskan tempat dan udara dapat tersirkulasi
dengan baik saaat melewati objek penelitian.

d.

Penambahan kipas berguna untuk mempercepat laju pengeringan kerupuk
kimpling dan laju aliran massa udar. Selain itu penambahan kipas juga
berfungsi untuk membuat sirkulasi udara di dalam lemari pengering kerupuk
kimpling menjadi lebih cepat dan terdistribusi merata ke seluruh kerupuk
kimpling yang berada di dalam lemari pengering. Penambahan kipas ini
diperlukan apabila konsumen memesan secara mendadak dan produk harus
siap untuk konsumen tersebut, namun dengan harga yang lebih mahal dari
biasanya. Apabila tidak ada pesanan secara mendadak mesin pengering dapat
digunakan tanpa menggunakan kipas.
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LAMPIRAN

Gambar L. 1 Mesin Pengering Kerupuk Kimpling

Gambar L. 2 Ruang Pengering Mesin Pengering Kerupuk Kimpling
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Gambar L. 3 Tabel Thermodynamic Properties of DuPont Freon 22 refrigerant
(sumber :
https://www.academia.edu/6975119/Thermodynamic_Properties_of_DuPont_Fre
on_22_R-22_Refrigerant)
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Gambar L. 4 Tabel Thermodynamic Properties of DuPont Freon 22 refrigerant
(sumber :
https://www.academia.edu/6975119/Thermodynamic_Properties_of_DuPont_Fre
on_22_R-22_Refrigerant)
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Gambar L. 5 Tabel Thermodynamic Properties of DuPont Freon 22 refrigerant
(sumber :
https://www.academia.edu/6975119/Thermodynamic_Properties_of_DuPont_Fre
on_22_R-22_Refrigerant)
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