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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kopi 

Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dandihaluskan 

menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komiditas di dunia yangdibudidayakan 

lebih dari 50 negara. Dua spesies pohon kopiyang dikenal secaraumum yaitu Kopi 

Robusta (Coffea canephora) dan Kopi Arabika (Coffeaarabica). 

Tanaman kopi memiliki buah yang terdiri dari daging dan biji buah.Daging buah 

terdiri atas tiga bagian lapisan kulit luar (eksokarp), lapisan daging(mesokarp), dan 

lapisan kulit tanduk (endokarp) yang tipis tetapi keras. Buah kopi umumnya 

mengandung dua butir biji, tetapi kadang-kadang hanya 

mengandungsatu butir atau bahkan tidak berbijisama sekali. Biji ini terdiri dariatas 

kulit biji dan lembaga. Lembaga atau sering disebut (endosperm) yaitu bagian biji dari 

tumbuhan merupakan bagian yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat 

minuman kopi (Anonim, 2008). 

Pemrosesan kopi sebelum dapat diminum melalui proses panjang yaitu dari 

pemanenan biji kopi, untukhasil yang bermutu buah kopi dipetik setelah betul–betul 

matang yaitu saat kulit buah berwarna merah.Tahap matang kopimemerlukan waktu 

dari kuncup bunga 8 – 11 bulan untuk robusta dan 6 – 8 bulanuntuk arabika, 

kemudian dilakukan pemrosesan biji kopi dan pengeringansebelum menjadi kopi 

gelondong. Proses selanjutnya yaitu penyangraian dengantingkat derajat yang 

bervariasi. Setelah penyangraian biji kopi digiling ataudihaluskan menjadi bubuk kopi 

sebelum kopi dapat diminum (Wikipedia, 2005). 
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2.2 Krimer 

 

Krimer (Non dairy creamer) adalah produk pengganti susu atau krim yang 

merupakanproduk emulsi lemak dalam air, dibuat dari minyak nabati yang  

dihidrogenasi denganpenambahan bahan tambahan pangan yang diizinkan.  Produk 

dapat berupa bubuk ataucairan dan umumnya digunakan untuk menambah cita rasa 

pada makanan dan minuman. 

Secara fungsional, non dairy creamer memiliki banyak kelebihan dibanding dengan 

produk susu pada umumnya. Sisi bahan baku, non dairy creamer menggunakan 

minyak nabati sebagai sumber lemaknya. Salah satu keunggulan lemak nabati adalah 

tidak mengandung laktosa, sehingga penggunaan lemak nabati pada produk non dairy 

creamer sangat aman terutama bagi penderita lactose intolerance (Novandhy, 2008). 

Krimer nabati (Non dairy creamer) disebut sebagai krimer tiruan yang dibuat 

berdasarkan bahan penyusun berupa minyak nabati, protein, penstabil, emulsifier 

yang digabungkan menjadi suatu larutan dan kemudian di keringkan dengan 

pengeringan semprot. Industri makanan, dibutuhkan suatu standar parameter kualitas 

produk untuk mengatur dan menjamin hasil yang produk atau jasa yang dihasilkan. 

Parameter kualitas yang dimiliki oleh produk non dairy creamer, antara lain bulk 

density dan white spot. Bulk density merupakan sifat fisik bahan pangan khusus biji - 

bijian, tepung - tepungan dan serbuk. Bulk density adalah perbandingan antara berat 

unit per volume dari sebuah powder dan biasanya dinyatakan dalam bentuk g/100ml. 

White spot merupakan parameter kualitas non dairy creamer yang berbentuk bintik 

putih dan muncul di permukaan campuran kopi dan krimer nabati (Putri, dkk., 2016). 
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2.3 Lemak 

Lemak merupakan ikatan organik yang terdiri dari unsur – unsur karbon (C), 

Hidrogen (H) dan Oksigen (O) yang mempunyai sifat dapat larut dalam zat pelarut 

tertentu, misalnya: kloroform (CHCl3), benzene (C6H6) dan n-heksan (C6H14). 

Lemak dan minyak mempunyai struktur kimia umum yang sama. Lemak mengandung 

sejumlah besar asam - asam lemak jenuh yang terdistribusi diantara trigliserida - 

trigliserida. Adanya asam - asam lemak tidak jenuh akan  menyebabkan lebih 

rendahnya titik lincir (slip point) yaitu suhu dimana lemak atau minyak mulai 

mencair. Pada umumnya, lemak diperoleh dari bahan hewani (Gaman dan Serington, 

1994). 

Lemak berfungsi sebagai sumber dan pelarut bagi vitamin A, D, E dan K. Lemak dan 

minyak hampir terdapat disemua bahan pangan dengan kandungan yang berbeda - 

beda, tetapi lemak dan minyak sering kali ditambahkan dengan  sengaja ke bahan 

makanan dengan berbagai tujuan. Penambahan lemak dimaksudkan untuk menambah 

kalori serta memperbaiki tekstur dan cita rasa bahan pangan. Lemak yang 

ditambahkan ke dalam bahan pangan atau dijadikan bahan pangan membutuhkan 

persyaratan dan sifat - sifat tertentu. Berbagai bahan pangan seperti daging, ikan, 

telur, susu, alpokat, kacang tanah dan beberapa jenis sayuran mengandung lemak atau 

minyak yang biasanya termakan bersama bahan tersebut. Lemak dan minyak tersebut 

dikenal sebagai lemak tersembunyi (invisible fat), sedangkan lemak atau minyak yang 

telah diekstraksi dari bahan 

nabati dan dimurnikan dikenal sebagai lemak biasa atau lemak kasat mata (visible 

fat), lemak termasuk dalam kelompok senyawa yang disebut lipida, yang pada 

umumnya bersifat yaitu tidak larut dalam air. Penanganan dan pengolahan bahan 

pangan, perhatian lebih banyak ditujukan pada suatu bagian lipida, yaitu trigliserida. 

Lemak merupakan bahan padat pada suhu kamar, hal ini disebabkan kandungannya 

yang tinggi akan lemak jenuh yang secara kimia tidak mengandung ikatan rangkap, 

sehingga mempunyai titik lebur yang lebih tinggi (Winarno,1992). 
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Tabel 2.1 Kandungan biji kopi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Komponen Biji kopi Kopi bubuk 

1 Mineral 4,0-4,5 4,6-5,0 

2 Kapein 1,6-2,4 2,0 

3 Trigonelline 0,6-0,75 0,3-0,6 

4 Lipid 9,0-13,0 6,0-11,0 

5 Total Asam Klorogenat 7,0-10,0 3,9-4,6 

6 Asam Alifatik 1,5-2,0 1,0-1,5 

7 Oligosakarida 5,0-7,0 0-3,5 

8 Total Polisakarida 3,0-47,0 - 

9 Asam Amino 2,0 0 

10 Protein 11,0-13,0 13,0-15,0 

11 Asam Humin - 16,0-17,0 
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2.4 Pembagian Lemak 

 

Reaksi hidrolisis lemak, dalam reaksi hidrolisis lemak tersebut akan 

diubah menjadi asam – asam lemak dan gliserol. 

O H2C O      C     R1              H2C     OH O O H C O      C     

R2 +  3H2O       3R     C    O     H   +     H C      OH O H2C O      

C     R3              H2C     OH 

Trigliserida      Asam Lemak   Gliserol 

Lemak pada dasarnya ada 3 bentuk dalam jaringan tubuh manusia atau hewan 

yaitu trigliserida, phospholipida dan sterol. Lemak di dalam pangan atau jaringan, 

lemak tersusun sebagian besar atas trigliserida (95 - 98%), dan sisanya 

phospholipid dan cholesterol, lemak dapat dibedakan berdasarkan: 

1. Lemak Sederhana/Lemak Bebas 

Lebih dari 95% lemak terdiri atas trigliserida yang terbagi menjadi 2 

jenis,yaitu: 

Asam lemak jenuh, asam yang mengandung semua ikatan atom karbonnya 

berupa ikatan tunggal ( - C - C - ), seperti: 

a. Asam palmitat (CH3(CH2)14COOH) 

b. Asam stearat (CH3(CH2)16COOH) 

Asam lemak tidak jenuh, asam yang mengandung ikatan rangkap pada 

rantai karbonnya ( - C = C - ), seperti: 

a. Asamlinoleat (CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH) 

b. Asam oleat (CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH) 
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Tabel 2.2 Produksi biji kopi indonesia 

 

No tahun jumlah 

1 2012 690.000 ton 

2 2013 675.000 ton 

3 2014 647.000 ton 

4 2015 640.000 ton 

5 2016 642.000 ton 

6 2017 639.000 ton 
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Tabel 2.4 Syarat umum biji kopi 

 

 

Kriteria satuan Syarat 
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2.5 T

eor

i Dasar Pengeringan 

Pengeringan adalah proses pemindahan atau pengeluaran kandungan air bahan 

hingga mencapai kandungan tertentu agar bisa memperlambat pembusukan. Beberapa 

kendala yang dihadapi adalah suhu, kelembapan udara di lingkungan, kandungan air 

yang ingin dijangkau, kapasitas pengering dll. Pengeringan yang terlalu cepat dapat 

merusak bahan, karena permukaan bahan mungkin terlalu cepat kering, sehingga 

kurang bisa di imbangi dengan kecepatan gerakan air bahan yang menuju permukaan. 

Karena menyebabkan pengerasan pada permukaan bahan, selanjutnya air dalam bahan 

tidak dapat lagi menguap karena terlambat.(Ir.Suharto. Teknologi Pengawetan 

Pangan, 1991:21) 

Pemisahan air dari bahan dapat dilakukan dengan memeras zat cair itu secara 

mekanik hingga keluar atau dengan pemisahan sentrifugal atau penguapan secara 

thermal.Proses pemisahan zat cair dengan penguapan secara thermal dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu : 

a) Pengering dengan menggunakan sinar matahari, kendala yang dihadapi dalam 

proses ini adalah : 

1. Tergantung cuaca 

Keadaan (baud dan rasa) - Normal 

Kadar air % w/w Maks 4 

Kadar abu % w/w 7-14 

Kealkalian dari abu 1 N NaOH/100 gram 80-140 

Kadar kafein % w/w 2-8 

Cemaran logam Mg/kg Maks 30 

Padatan tak larut dalam 

air 

% w/w Maks 0.25 

Karakteristik Standar mutu (%) 

Biji busuk dan berbau - 

Kadar air 12.5 

Kadar kotoran 0.5 

Serangga hidup - 
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2. Membutuhkan waktu yang lama (terutama pada musim hujan) 

3. Membutuhkan tempat yang besar 

4. Bahan yang dikeringkan mudah terkontaminasi 

b) Pengeringan menggunakan alat pengering buatan, dengan menggukan alat 

pengeringan keuntungan yang di dapat adalah : 

1. Tidak tergantung pada cuaca 

2. Tidak membutuhkan tempat yang luas 

3. Lama proses dapat diketahui sehingga mempermudah pengaturan dalam 

proses produksi 

4. Tidak mudah terkontaminasi karena ada pada tempat tertutup dang 

menghasilkan bahan kering yang berkualitas baik. 

Dalam proses pengeringan, penurunan kadar air  dipengaruhi oleh beberapa 

faktor lain : 

a) Faktor yang berhubungan dengan udara pengering, misalnya suhu 

udara pengering, kecepatan aliran udara pengering dan kelembapan 

udara. 

b) Faktor yang berhubungan dengan sifat bahan yang dikeringkan 

misalnya ukuran bahan, kadar air awal bahan. 

 

2.5.1 Mekanisme Pengeringan 

Peristiwa yang terjadi selama pengeringan meliputi 2 proses yaitu : 

1. Proses perpindahan panas, yaitu proses penguapan air dari dalam bahan atau 

proses perubahan bentuk cair ke gas. Proses ini dapat di tentukan dengan 

persamaan : Q1 = mair Cpair (T2-T1)  (Ir. Suharto, 1991 : 37) 

Dimana : 

mair  = berat air yang diuapkan 

= (Wawal - Wakhir) x m 

Wawal  = kadar air bahan masuk 

Wakhir = kadar air akhir bahan 

m = kapasitas bahan pengering (direncanakan) 

Cpair = panas jenis air 4,1854 kj/kgoC 

T1 = temperatur bahan masuk oC 
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T2 = temperatur pemanasan bahan oC 

2. Proses perpindahan massa, yaitu proses perpindahan massa uap dari permukaan 

bahan ke udara. Proses ini dapat ditentukan dengan persamaan:    Q2  

= mair Lair   (Ir. Suharto, 1991 : 38) 

Dimana : 

Lair = panas laten air 1582 kj/kg 

Proses perpindahan panas terjadi karena temperatur bahan lebih rendah dari 

temperatur udara yang dialirkan disekelilingnya. Panas yang diberikan ini akan 

menaikkan suhu bahan yang akan menyebabkan tekanan uap air di dalam bahan akan 

lebih tinggi dari pada tekanan uap air di udara, sehingga terjadi perpindahan uap air 

dari bahan ke udara yang merupakan perpindahan massa. 

 

Pada saat proses ini terjadi, perpindahan massa dari bahan ke udara dalam 

bentuk uap air berlangsung dan terjadilah pengeringan pada permukaan bahan. 

Setelah itu tekanan uap pada permukaan bahan akan menurun, setelah kenaikan suhu 

terjadi pada seluruh bagian permukaan bahan maka terjadilah pergerakan air. Air 

secara difusi dari bahan ke permukaan dan seterusnya. Proses penguapan pada 

permukaan bahan di ulangi lagi. Akhirnya setelah air bahan berkurang, maka tekanan 

uap air akan menurun sampai terjadi keseimbangan dengan udara sekelilingnya. 

2.5.2 Prinsip-prinsip Pengeringan 

Mengingat banyak ragam bahan yang dikeringkan di dalam peralatan 

komersial dan mengingat banyaknya macam peralatan yang digunakan orang, maka 

tidak ada satupun teori mengenai pengering yang meliputi semua jenis bahan dan 

peralatan yang ada. Variasi bentuk dan ukuran bahan, keseimbangan kebasahannnya 

(moisture) mekanisme aliran bahan pembasah itu dalam zat padat, serta metode 

pemberian kalor yang diperlakukan untuk penguapan, semua itu menyebabkan kita 

tidak bisa melakukan pembahasan tunggal. 

1. Pola suhu di dalam kalor 

Gejala perubahan suhu dalam alat pengering bergantung pada sifat 

bahan dan kandungan zat cair, suhu medium pemanas, waktu pengeringan, 

serta suhu yang diperoleh dalam pengering zat padat. 

Dalam pengeringan tumpuk yang menggunakan medium pemanasan 

dengan suhu tetap, suhu zat padat yang basah itu mengikat atau menyerap 

dengan cepat suhu yang lebih tinggi. 
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2.5.3 Perpindahan Kalor di Dalam Pengering 

Proses perpindahan panas merupakan proses panas yang banyak dijumpai 

pada industri pengolahan pangan, seperti pada proses pengeringan. Hal ini sangat 

penting diketahui untuk melakukan distribusi, pemakaian energi dalam suatu 

sistem. Satuan operasi pabrik untuk merancang dan menjalankan sistem 

pemanasan maupun pendinginan. 

2.5.4 Proses Perpindahan Panas 

Perpindahan panas (Heat Transfer) merupakan energi yang bergerak atau 

berjalan dari suatu sistem ke sistem yang lainnya, karena adanya perbedaan 

temperatur antara ke dua sistem tersebut. 

Panas yang dipindahkan tidak dapat diukur atau diamati secara langsung, 

tetapi pengaruhnya dapat diukur. Arah perpindahan panas tersebut dari suatu media 

yang mempunyai temperatur lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah. 

Berdasarkan cara perpindahannya maka perpindahan panas dapat dibedakan menjadi 

3 yaitu: 

1. Perpindahan Panas Konveksi 

2. Perpindahan Panas Konduksi 

3. Perpindahan Panas Radiasi 

2.5.5 Perpindahan Panas Konveksi 
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Perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas karena adanya 

gerakan atau aliran dari bagian panas ke bagian yang lebih dingin. Dalam sistem 

perpindahan panas ini, benda atau bahan tidak bersentuhan langsung dengan sumber 

panas. 

 

 

 

Menurut pergerakan alirannya, Ada 2 mekanisme perpindahan panas secara 

konveksi yaitu: 

1. Konveksi alamiah (Natural Convection) 

Bila gerakan molekul-molekul melayang-layang disebabkan oleh 

perbedaan temperatur di dalam fluida itu sendiri. Perpindahan kalor 

konveksi terbatas pada perhitungan untuk sistem-sistem konveksi paksa 

saja, yaitu sistem dimana fluida di dorong oleh permukaan perpindahan 

kalor konveksi alamiah atau konveksi bebas. 

Walaupun gaya grafitasi bukan salah satunya medan gaya luar yang 

dapat menghasilkan arus konveksi bebas, fluida yang terkurung dalam 

mesin rotasi mengalami gaya sentrifugal dan karena itu mengalami arus 

konveksi bebas bila salah satu atau beberapa permukaan yang dalam 

kontak dengan fluida itu di panaskan, maka persamaan yang digunakan 

dimana angka P\prandtl Pr = v/a digunakan bersama suatu grup tak 

berdimensi baru yang disebut Angka Grashof. 

Persamaan Angka Grashof : 

Grd =  
z. β(Tw − T∞)x3

v2  

Dimana : 

Gr  = Angka Grashof 

g   = kecepatan grafitasi (9,81 m/s2) 

β   = koefisien temperatur konduktifitas thermal 1/oC 

Tw   = temperatur permukaan (oC) 

T∞ = temperatur aliran fluida (oC) 

v  = Viskositas (m2/s) 
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Sedangkan untuk angka Nusselt yang digunakan bahwa koefisien 

perpindahan panas konveksi alamiah atau konveksi bebas rata-rata untuk 

berbagai situasi. 

Persamaan untuk Angka Nusselt: 

Nu = C (Gr.Pr )m   (J.P Holman, 1994 :302) 

Dimana : 

Nu = Angka Nusselt 

C   = kosentrasi (tabel)  (J.P Holman, 1994 :304) 

m   = nilai konstanta 

Gr  = Angka Grashof 

 

 

 

 

2. Konveksi Paksa (Forced Convection) 

Bila gerakan fluida disebabkan oleh gaya paksa dari luar, 

misalhkan dengan pompa atau kipas yang menggerakkan fluida sehingga 

fluida mengalir di atas permukaan, maka perpindahan panasnya disebut 

konveksi paksa (forced convection). Contoh perpindahan panas secara 

konveksi, terdapat dalam proses pemanasan fluida yang mengalir dalam 

saluran tertutup dapat dihitung dengan persamaan : 

q = mcp(Tb2 − Tb1)   (J.P Holman, 1994 :251) 

Dimana : 

q  = laju perpindahan kalor (W) atau (J/s) 

m  = massa aliran fluida (kg) 

Cp  = panas jenis fluida (kj/kg) 

Tb1 = Temperatur permukaan saluran awal (oC) 

Tb2 = Temperatur permukaan saluran akhir (oC) 

Jadi perpindahan panas konveksi adalah perpindahan panas yang 

terjadi antara bahan, material, dan fluida yang bergerak pada batas 

permukaan pada suhu (T) berbeda. 

Persamaan laju konveksi : 

q = hA (Tw-T∞)    (J.P Holman, 1994 :11) 
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Dimana : 

q  = laju perpindahan kalor (W) atau (J/s) 

h = koefisien perpindahan panas konveksi (W/m2.oC) 

Tw = Temperatur permukaan fluida (oC) 

T∞ = Temperatur aliran fluida (oC) 

A  = Luas penampang aliran fluida (m2) 

 

2.5.6 Perpindahan Panas Konduksi 

Perpindahan panas secara konduksi (hantaran) ialah pada suatu benda terdapat 

gradient temperatur pada saat itu akan terjadi perpindahan energi dari bagian yang 

bersuhu tinggi ke bagian yang bersuhu lebih rendah dan laju perpindahan panas 

tersebut berbanding lurus. 

 

Untuk mengetahui besarnya proses perpindahan panas konduksi digunakan 

persamaan dari hukum Fourier. 

q = k. A ∂T
∂x

      (J.P Holman, 1994: 2) 

Dimana: 

q  = laju perpindahan kalor (W) 

k  = konduktivitas thermal bahan (W/m.oC) 

A = luas penampang aliran fluida (m2) 
∂T
∂x

 = gradien suhu ke arah perpindahan kalor (oC/m) 

 

 

Sedangkan perpindahan panas menyeluruh dengan rumus : 

Q =  T1−T2
R

       (Incropera, 1996: 4) 

Dimana : 

T1 = suhu gas kering masuk (oC) 

T2 = suhu gas kering keluar (oC) 

R = resistansi jam. Co

kJ
 

Daya hantar perpindahan thermal dan laju perpindahan kalor konduksi 

ditentukan oleh struktur bahan. Semakin rapat dan tersusun rapi molekul-olekul yang 

umumnya terdapat pada logam maka akan memindahkan energi yang semakin cepat 
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dibandingkan susunan yang acak atau jarang, yang umumnya terdapat pada bahan 

bukan logam. 

 

2.5.7 Perpindahan Panas Radiasi 

Radiasi thermal adalah energi yang diemisikan oleh benda yang berada pada 

temperatur tinggi, hingga energi dari medan radiasi di transportasikan oleh gelombang 

elektromagnetik, lain halnya konduksi dan konveksi bebas radiasi tidak memerlukan 

media dan lebih bisa di ruang hampa, misalnya dengan tembakan elektron. 

Pembahasan termodinamika menunjukan bahwa radiator (penyinar) ideal atau 

benda hitam (black body) memancarkan energi dengan laju yang sebanding dengan 

pangkat empat suhu absolut benda itu dan berbanding langsung dengan luas 

permukaan. 

 

Persamaan laju radiasi termal untuk benda hitam (black body) : 

qpancaran =  σ. A. T4     (J.P Holman, 1994: 13) 

 

 

 

 

Dimana : 

q = laju pancaran kalor (W) 

σ   = konstanta proporsionalitas Stefan Boltman 5.669x 

104(W/m2.oC) 

A = luas penampang aliran fluida (m2) 

T = temperatur absolute benda hitam (oK) 

 

2.6 Aliran Viskositas 

Dalam aliran turbulen terlihat lapisan lapisan fluida yang nyata, sehingga kita 

terpaksa menggunakan konsep  yang agak berlebihan mengenai aksi viskos dan 

dapat juga membayangkan  adanya langakh-langkah mikroskopik fluida itu yang 

mengangkut energi dan momentum. 

Aliran dalam tabung seperti pada waktu masuk tebentuk suatu lapisan batas lama 

kelamaan lapisan ini memenuhi seluruh tabung dan kita katakan aliran itu sudah 
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berkembang penuh jika aliran itu laminer, profil kecepatan itu aliran itu terbentuk 

parabola jika aliran itu turbulen. 

Angka Reynold biasanya digunakan untuk menentukan kriteria aliran 

apakah aliran turbulen atau aliran laminer. 

Persamaan angka Reynold : 

Red =  umd
v

      (J.P Holman, 1994: 260) 

Dimana : 

Re = Angka Reynold 

u =kecepatan (m/s) 

d = diameter (m) 

 

 

 

v = viskositas (m2/s) 

Sedangkan untuk angka Nusselt untuk aliran turbulen yang sudah jadi atau 

berkembang penuh (fully developed turbulen flow) dalam tabung licin oleh Dittus dan 

Boetler, perumusannya adalah : 

Nu = 0,023 Re0,8. Prn     (J.P Holman, 1994: 252) 

 

 

Untuk persamaan ini sifat-sifat ditentukan pada suhu fluida dan nilai 

eksponen n adalah sebagai berikut : 

n = 0,4 untuk pemanasan 

n =0,3 untuk pendinginan 

 

2.7 Koefisien Perpindahan Kalor Menyeluruh 

Perpindahan kalor menyeluruh pada dinding dasar dimana pada satu sisinya 

terdapat fluida panas A dan pada sisi lainnya fluid B yang lebih dingin. Proses 

perpindahan panas menyeluruh digambarkan dengan jaringan tahanan, perpindahan 

kalor menyeluruh dihitung dengan membagi beda suhu menyeluruh dengan jumlah 

tahanan thermal. 

Persamaan laju perpindahan panas menyeluruh : 

q =  Ta1−Tb1
1

Ah1
+ 1
Ak+

1
Ah2

    (J.P Holman, 1994: 32) 
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Dimana : 

q  = laju perpindahan kalor menyeluruh (W) 

Tb1 = temperatur aliran fluida (oC) 

h1 = koefisien perpindahan kalor (W/m2.oC) 

k = konduktivitas thermal (W/m2.oC) 

A = luas permukaan 

 

2.8  Jenis-jenis dan Kriteria Pemilihan Alat Pengering 

2.8.1Kriteria Pemilihan Alat Pengering 

Disamping berdasarkan pertimbangan ekonomis, penentuan alat-alat 

pengering ditentukan oleh beberapa faktor berikut : 

1. Kondisi bahan yang dikeringkan. 

2. Sifat-sifat bahan yang akan dikeringkan (misalnya apakah menimbulkan 

bahaya kebakaran, kemungkinan terbakar, ketahanan panas, sifat oksidasi, 

dll). 

3. Jenis cairan yang terkandung dalam bahan yang dikeringkan. 

4. Kuantitas bahan yang dikeringkan. 

5. Operasi kontinyu dan tidak kontinyu. 

 

2.8.2 Jenis-jenis Alat Pengering 

Jenis-jenis alat pengering ada beberapa jenis, berikut ini beberapa diantaranya : 

a) Pengering dengan menggunakan bahan bakar 

Bahan bakar sebagai sumber panas (bahan bakar cair, padat, 

listrik) misalnya, BBM, Batubara, dll. Pengering ini juga disebut 

pengering mekanis, beberapa contohnya adalah cabinet dryer, rotary 

dryer, freeze dryer, spray dryer, dll. 

a. Cabinet dryer (alat pengering berbentuk almari) bentuknya 

persegi dan di dalamnya berisi rak-rak yang digunakan sebagai 

tempat bahan yang akan di keringkan cocok untuk bahan yang 

berbentuk padat dan butiran. 
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Gambar 2.1: Alat pengering tipe kabinet 

b. Rotary dryer (Pengering berputar) pengering kontak langsung 

yang beroperasi secara kontinyu, terdiri atas  

cangkang silinder yang berputar perlahan, biasanya di 

miringkan beberapa drajat dari bidang horizontal untuk 

membantu perpindahan umpan basah yang dimasukkan pada 

atas ujung drum bahan kering di keluarkan pada ujung cocok 

bahan yang berbentuk padat dan butiran. 

 
Gambar 2.2: Alat pengering berputar 

c. Freeze dryer (Pengering beku) cocok untuk padatan yang 

sensitif panas bahan bioteknoogis tertentu, bahan faarmasi, 

pangan dengan kandungan flafor tinggi. Pengeringan terjadi di 

bawah titik triple cairan dengan menyublim air beku menjadi 

uap, yang kemudian di keluarkan dari ruang pengering dengan 

pompa vakum mekanis. Menghasilkan produk bermutu tinggi 

di bandingkan dengan teknik dehidrasi lain. 
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.  

Gambar 2.3: Alat pengering beku 

 

 

 

d. Spray dryer (Pengering semprot) cocok untuk bahan yang 

berbentuk pasta (susu,zat pewarna,bahan farmasi). 

 
Gambar 2.4: Alat pengering semprot 

• Pengering gabungan 

Pengering gabungan adalah pengeringan dengan menggunakan 

energi sinar matahari dan bahan bakar yang menggunakan konveksi 

paksa (udara panas dikumpulkan dalam kolektor kemudian 

dihembuskan ke komoditi). Suhu lingkungan hanya sekitar 33 oC, 

sedangkan suhu pengeringan untuk komoditi pertanian kebanyakan 

berkisar 60 oC-70 oC. Oleh karena itu perlu ditingkatkan suhu 

lingkungan dengan cara mengumpulkan udara dalam satu kolektor 

surya dan menghembuskannya ke komoditi (digunakan kipas 

biasanya). 

• Pengeringan berdasarkan media pemanas 
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Pengeringan buatan atau mekanis terdiri atas dua jenis berdasarkan 

media pemanasnya. 

1. Pengeringan adiabatik 

Pengeringan dimana panas dibawa ke alat pengering oleh 

udara panas, fungsi udara memberi panas dan membawa uap 

air. 

2. Pengeringan ishothermik 

Pengeringan dimana bahan komoditi berhubungan langsung 

dengan lembaran atau pelat pemanas. 

 

 

 

Dari beberapa jenis alat pengering , yang mempunyai niai lebih 

dalam proses pengeringan adalah cabinet dryer, keistimewaannya 

adalah dapat mengeringkan bahan secara merata karena tersusun rata 

pada rak, penggunaan rak sebagai tempat untuk mengeringkan dapat 

dipasang alat pengontrol yaitu termostat. 
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