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ABSTRAK

Telah dilakukan uji perfomansi terhadap alat pengering rumput laut tipe kombinasi tenaga
surya dan panas dari tungku berbahan bakar briket. Tujuan uji perfomansi adalah untuk
mengetahui kelayakan teknis dari pemanfaatan alat  pengering tersebut. Uji perfomansi dilakukan
menggunakan  129,8  kg rumput laut Euchema cotonii dengan dua kali ulangan. Proses
pengeringan dilakukan dengan penggantungan rumput laut laut pada sore hari dan rumput laut
diinapkan semalam dengan kondisi plastik penutup yang dilipat setengah, yang dimaksudkan
agar energi yang diperlukan untuk mengeringkan rumput laut tidak terlalu besar. Kemudian pada
keesokan harinya tungku, kipas dan exhaust fan  mulai dinyalakan hingga rumput laut kering.
Hasil uji coba menunjukkan bahwa untuk mengeringkan rumput laut dengan kadar air awal
88,79 % sampai mencapai kadar air  13 % memerlukan waktu optimal operasional tungku
selama 9 jam, dengan suhu ruang pengering berkisar antara 29,3-550C  dan RH  27% - 89%. Uji
coba pengeringan ini menghasilkan rendemen rumput laut  kering rata-rata 19,12 kg dengan
konsumsi briket untuk bahan bakar tungku  rata- rata 17,5  kg.
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PENDAHULUAN

Pemilihan mesin pengering sejak lama dilakukan sebagai suatu seni dari pada sebagai ilmu, serta lebih
bergantung pada pengalaman sebelumnya yang direkomendasikan penjual. Dengan semakin berkembang,
menyebar dan rumitnya teknologi pengeringan, pemilihan mesin pengering menjadi semakin sulit dan
memberatkan bagi mereka yang bukan pakar dan tidak faham akan jenis-jenis peralatan serta keunggulan-
kerugiannya. Kondisi ini semakin dipersulit oleh adanya kebutuhan untuk mencapai spesifikasi mutu yang
lebih ketat, produksi yang lebih tinggi, biaya energi yang lebih tinggi dan peraturan lingkungan yang semakin
ketat. Sebagai pengganti ahli pengeringan, telah ada beberapa usaha untuk mengembangkan sistem pakar
yang dapat digunakan oleh para awam, meskipun belum sepenuhnya berhasil. Dengan demikian, para
perekayasa yang bertanggung-jawab terhadap pemilihan mesin pengering, atau lebih tepat suatu sistem
pengeringan, perlu lebih tanggap terhadap apa yang tersedia di pasar, apa yang menjadi kriteria kunci dalam
proses pemilihan, dan karenanya dapat membuat beberapa kemungkinan pilihan sebagai pembanding sebelum
mendatangi pedagang perlatan tersebut. Usaha dan waktu yang layak perlu disediakan untuk hal tersebut
karena pemilihan yang tidak tepat bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar (Mujumdar, 2001).

Rumput laut di Indonesia mempunyai peranan penting dalam perdagangan ekspor dunia karena di perairan
Indonesia banyak terdapat berbagai jenis rumput laut. Sebelum diekspor rumput laut diproses dulu dengan
cara dikeringkan untuk mempermudah proses transportasi. Batas kadar air untuk ekspor dunia adalah 33-38
% setelah proses pengeringan (Sutanto, 2007). Proses pengeringan yang sering dilakukan oleh nelayan/
pengolah rumput laut adalah pengeringan tradisional. Pengeringan dilakukan dengan menjemur produk selama
± 3 hari jika cuaca cerah dan membalik-baliknya sebanyak 4 – 5 kali agar pengeringan merata. Permasalahan
yang saat ini dihadapi oleh petani rumput laut  adalah teknik pengeringan yang layak digunakan oleh petani.

Sebagai upaya menghasilkan alat pengering rumput laut  tepat guna, Loka Penelitian dan Pengembangan
Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan dan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pengolahan Produk
dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan terus melakukan penelitian mengenai alat pengering rumput laut.
Pada penelitian ini, tipe pengering yang dipilih untuk dikembangkan  adalah alat pengering rumput laut dengan
sistem efek rumah kaca yang dikombinasikan dengan tungku biomassa.

Komponen utama alat pengering tipe efek rumah kaca ini adalah suatu bangunan yang dinding dan atapnya
terbuat dari lapisan transparan (kaca). Lapisan transparan memungkinkan radiasi gelombang pendek dari
matahari masuk dan radiasi gelombang panjang yang dihasilkan tersekat keluar sehingga mengakibatkan
suhu didalam bangunan lebih tinggi dari suhu lingkungan. Efek inilah yang dikenal dengan efek rumah kaca.
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Untuk itu lapisan rumah kaca yang merupakan lapisan transparan memerlukan bahan yang mempunyai daya
tembus (transmisivity) yang tinggi dengan daya serap (absorbsivity) dan daya pantul (reflectivity) yang rendah
sehingga menyebabakan efek pemanasan setinggi mungkin (Abdullah 2003).

Pengering efek rumah kaca mampu menurunkan kelembaban udara lingkungan sampai pada tingkat
kelembaban tertentu oleh karena adanya pemanasan udara lingkungan yang masuk ke bangunan pengering
(Purnama, 2010). Menurut Handoyo et. al.(2006) waktu proses pengeringan dengan pengering surya dapat
berkurang sebanyak 65% jika dibanding pengeringan tradisional.

BAHAN DAN METODE

Bahan yang digunakan yaitu rumput laut Euchema cotonii, briket dan alat rumput laut tipe kombinasi
tenaga surya dan tungku berbahan bakar briket

Alat yang digunakan terdiri atas termometer, air flowmeter, higrometer, oven, timbangan, dan texture
analyzer.

Uji coba Alat

Rumput laut ditimbang sebanyak 129,8 kg dan diatur didalam ruang pengering dengan  digantung berjajar
sesuai rak yang sudah tersedia, kemudian plastik penutup dilipat setengah dan dibiarkan hingga pagi. Sebagai
kontrol pada saat yang sama rumput laut juga digantung di luar. Pada keesokan harinya sekitar pukul 8.00
wib tungku berbahan bakar briket, kipas dan exhaust fan  mulai dinyalakan  dan dioperasikan hingga rumput
laut kering. Selama proses pengeringan berlangsung suhu, rh dan kecepatan udara diukur setiap satu jam
sekali dan briket ditimbang setiap kali diumpankan ke dalam tungku.

Uji mutu produk

Produk rumput laut yang telah dikeringkan ditimbang massa akhirnya dan dianalisis dengan parameter
pengujian berupa kadar air, dan ketidakmurniannya. Mutu rumput laut yang dihasilkan dibandingkan dengan
rumput laut yang dijemur matahari.

HASIL DAN BAHASAN

Uji performansi alat pengering rumput laut tipe kombinasi tenaga surya dan panas dari tungku berbahan
bakar briket dilakukan menggunakan rumput laut jenis  Eucheuma cottonii dengan berat 129,8  kg. Rumput
laut basah memiliki kadar air 88,79 %. Bahan bakar yang digunakan selama proses pengeringan adalah 17,5
kg briket.

Dalam penelitian ini pengeringan dengan alat terdiri atas dua tahap. Tahap pertama pada pukul 17.00 WIB
rumput diatur didalam ruang pengering, kemudian plastik penutup dilipat setengah dan dibiarkan hingga
keesokan hari. Tahapan ini dimaksudkan agar kadar air pada rumput laut dapat berkurang dengan adanya
gravitasi. Plastik yang dilipat setengah dimaksudkan untuk mengalirkan udara dari luar kedalam ruang pengering
dan membantu menurunkan kadar air. Tahap kedua pada  pukul 8.00 wib tungku, kipas dan exhaust fan mulai
dinyalakan hingga rumput laut kering.

Membagi proses pengeringan dalam dua tahap merupakan suatu ide yang dimaksudkan untuk  efisiensi
bahan bakar. Dan proses ini mampu meningkatkan laju penurunan bobot dibandingkan pengeringan tanpa
alat (Tabel 1).

Unjuk kerja alat pada percobaan ini diukur berdasarkan suhu, kelembaban, laju pengeringan. Suhu di
dalam ruang pengering dan lingkungan diukur menggunakan alat thermo-hygrometer.

Tabel 1 .Penurunan bobot pada metode pengeringan yang berbeda

Metode pengeringan Penurunan bobot antara pukul 17.00- 8.00 (kg)

Pengeringan tanpa alat 1,86 kg/jam

Pengeringan dengan alat dengan 
metode modifikasi

2,5 kg/ jam
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Suhu

Suhu dalam ruang pengering berkisar antara 29,3 sampai 55 0C, Suhu terendah terjadi ketika bahan
dimasukan ke dalam alat pengering yaitu pada pukul 17.00. Ketika tungku mulai dioperasikan yaitu pukul
8.00 suhu beranjak naik dan pada 1 jam pertama sudah mencapai 44,3 0C  lebih tinggi 10,4 C dibandingkan
suhu udara luar yang pada saat yang sama mencapai  33,9 0C.  Menurut Aslan (1999) pengeringan dengan
menggunakan oven di negara maju dilakukan pada suhu 600 C. Sedangkan menurut Anggaradireja (2000)
suhu maksimum untuk pengeringan rumput laut adalah 70 0C. Dari grafik suhu dan waktu terlihat bahwa suhu
tidak konstan namun mengalami fluktuasi dalam kisaran 3-5 o C. Penurunan suhu disebabkan karena pengumpan
bahan bakar sudah berkurang dan iradiasi matahari yang tidak konstan. Bahan bakar yaitu briket ditambahkan
ketika pukul 8.00 WIB, 11.00 WIB , 14.00 WIB dan dan 17.00 WIB.  Pengaruh penurunan suhu karena
berkurangnya pengumpan bahan bakar dapat diketahui dengan peningkatan suhu setelah diberi tambahan
briket yaitu pada pukul 11.00 WIB dan 14.00 WIB.

Kelembaban relatif

Kelembaban relatif dalam ruang pengering berkisar antara 27 % - 89 %. Pada percobaan pengeringan ini
kelembaban relatif (RH) udara dijaga dengan menggunakan saluran udara masuk dan saluran udara keluar
serta adanya exhaust fan yang terpasang pada posisi saluran udara keluar. Exhaust fan digunakan untuk
membantu sirkulasi udara dan mempercepat. laju aliran udara di dalam ruang pengering. Kelembaban udara
tertinggi terdapat pada pukul 5.00 WIB hal ini selaras dengan paling tingginya suhu pada waktu tersebut.
Menurut Nelwan (1997), semakin tinggi suhu maka kelembaban relatif akan turun, sedangkan tekanan uap
jenuhnya akan naik dan sebaliknya. Kelembaban relatif (RH) berpengaruh terhadap pemindahan cairan atau
uap air dari dalam bahan ke permukaan bahan, serta menentukan besarnya tingkat kemampuan udara pengering
dalam menampung uap air di sekitar permukaan bahan

                                   Gambar 1. Hubungan waktu  saat pengeringan dan suhu

Laju Pengeringan

Laju pengeringan yang diperoleh pada uji perfomansi ini adalah sebanyak 0,13-12,19 % bk /jam. Pada
gambar 3 dapat dilihat bahwa pola laju pengeringan pada awalnyameningkat kemudian perlahan lahan menurun.

                                  Gambar 2. Hubungan waktu  saat pengeringan dan RH
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Hal ini disebabkan karena pada awal pengeringan kadar air masih tinggi, sehingga difusitas air ke permukaan
tallus berlangsung cepat. Suhu ruang pengering yang tinggi di awal pengeringan juga menyebabkan laju
pengeringan juga semakin tinggi (Wadli, 2010). Pada jam pertama laju pengeringan langsung naik dan berlanjut
ke jam kedua. Akan tetapi setelah  jam ke dua dan ketiga rata rata laju pengeringan mulai menurun. Hal itu
terjadi karena pada jam ke dua dan ke tiga mulai terjadi difusi dari dalam bahan keluar sehingga laju pengeringan
agak menurun (Wadli, 2010). Air yang terkandung dalam rumput laut selama proses pengeringan tidak
seluruhnya menguap namun sebagian menetes. Menurut Kusumanto (2010) cairan yang menetes pada rumput
laut merupakan hasil metabolisme sel dan keluar akibat terjadinya proses plasmolisis selama proses
pengeringan.

                 Gambar 3. Hubungan waktu  saat pengeringan dan laju pengeringan rumput laut

Mutu rumput laut

Tabel 2. Mutu rumput laut

 Mutu Rumput Laut Kadar air (%) Impurities (%)

Rumput laut  hasil pengeringan alat  13,01 0,7

Rumput laut hasil jemur matahari 23,25 0,14
Standar Rumput laut SNI Maksimum 35 5

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa kadar air rumput laut yang dikeringkan dengan alat telah memenuhi
standar mutu maksimum yang dipersyaratkan oleh Dewan Standarisasi Nasional melalui SNI. Rumput laut
kering dengan kadar air 35 % (bb) mempunyai umur simpan dan daya tahan cukup baik terhadap kemungkinan
rusaknya bahan oleh mikroorganisme pembusuk. Kadar air rumput laut kering hasil percobaan lebih rendah
dibanding kadar air yang dipersyaratkan oleh SNI yaitu 35 %. Dibandingkan dengan mutu rumput laut yang
dikeringkan dengan dijemur matahari, rumput laut yang dikeringkan alat lebih rendah kadar airnya pada
waktu yang sama dan lebih bersih. Hal ini menunjukan efektifitas alat dalam mengeringkan rumput laut yang
lebih cepat dibandingkan jika dijemur dengan matahari langsung. Disamping itu rumput laut yang dikeringkan
dengan alat, pengotornya lebih rendah sehingga lebih higenis.

KESIMPULAN

Hasil uji perfomansi alat pengering rumput laut menunjukkan bahwa untuk mengeringkan rumput laut
dengan kadar air awal 88,79 % sampai mencapai kadar air 13 % memerlukan waktu optimal operasional
tungku selama 9 jam, dengan suhu ruang pengering berkisar antara 29,3-550C  dan RH  27% - 89% dan laju
pengeringan 12,19 %bk/jam. Uji coba pengeringan ini menghasilkan rendemen rumput laut  kering rata-rata
19,12 kg dengan konsumsi briket untuk bahan bakar tungku  rata- rata 17,5  kg

 Hasil uji perfomansi alat pengering rumput laut juga menunjukkan bahwa metode penyimpanan dengan
cara digantung dan plastik dilipat setengah tanpa menyalakan tungku pada pukul 17.00-8.00 cukup efektif
mempercepat proses pengeringan.
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TANYA JAWAB

Tanya

1. Apakah  keuntungan penggunaan briket dibandingkan tempurung kelapa bukankah tempurung kelapa
lebih murah dan mudah didapat ?

2.  Apakah alah pengering ini sudah dikatakan sempurna atau siap diintrodusikan di masyarakat ? 

Jawab : 

1. Keuntungan penggunaan briket : 1. briket tidak meninggalkan tar , 2. Diolah tanpa menggunakan bahan
kimia, pada saat digunakan abunya tidak berterbangan dan tidak berasap ,3. tidak mengeluarkan bau
menyengat / aroma tidak sedap yang dapat mengganggu aktifitas kerja kesehatan maupun lingkungan.

2.Dari hasil analisa kami dilapangan untuk mencapai tahap sempurna alat ini masih perlu penambahan
komponen seperti penambahan kanopi di sisi atap untuk mengindari terkena air hujan saat proses penyimpanan
modifikasi dilakukan, selain itu rangkaian rak juga perlu ditambah di bagian bawah sehingga kapasitas 200
kg yang diharapkan tercapai, selain itu dari hasil uji aliran udara exhaust fah lebih baik dipindahkan ke bagian
depan, jadi masih perlu penelitian lanjutan untuk mencapai alat pengering yang diharapkan meskipun dari
segi waktu pengeringan cukup baik


