
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mesin pengering merupakan salah satu unit yang dimiliki oleh Pabrik Kopi 

Tulen yang berperan dalam proses pengeringan biji kopi untuk 

menghasilkan kopi bubuk TULEN. Biji kopi basah yang memiliki kadar air 

55% - 65% selanjutnya dimasukkan ke mesin pengering untuk proses 

pengeringan demi mencapai biji kopi kering dengan kadar air 8% – 12% 

sesuai dengan SNI 01-2907-1999. Proses pengeringan kopi terdiri dari 

proses pemanasan udara dengan media gas hasil pembakaran gasifikasi dan 

heat exchanger yang dialirkan ke ruang pengering. 

 

Menurut Najiyati dan Daniarti (2004) pengeringan dilakukan melalui 2 

tahap.  Tahap pertama, pemanasan pada suhu 65-100 
o
C untuk menurunkan 

kadar air sekitar 55 - 65% menjadi 30%.  Tahap kedua, pemanasan pada 

suhu 50-60 
o
C untuk menurunkan kadar air dari 30% menjadi 8 - 12%.  

Suhu harus selalu diatur sesuai tahap pemanasan. 

 

Heat Exchanger merupakan salah satu alat yang ada pada proses 

pengeringan biji kopi menggunakan mesin pengering mekanik. Alat ini 

berperan sebagai pemanas udara sebelum masuk ke ruang pengering. Pada 

mesin pengering Pabrik Kopi Tulen, heat exchanger yang digunakan adalah 

jenis shell and tube tipe aliran cross flow (aliran menyilang). Heat 
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exchanger ini terdiri dari pipa-pipa kecil (tube) yang terpasang sejajar satu 

dengan yang lainnya berada pada suatu cangkang (shell). Tube sebagai 

media yang dilewati oleh udara, shell sebagai media yang dilewati gas. 

 

Heat exchanger merupakan peralatan yang digunakan untuk perpindahan 

panas antara dua atau lebih fluida. Banyak jenis heat exchanger yang dibuat 

dan digunakan dalam pusat pembangkit tenaga, unit pendingin, unit 

produksi udara, proses di industri, sistem turbin gas, dan lain lain. Dalam 

heat exchanger tidak terjadi pencampuran seperti dalam halnya suatu mixing 

chamber. Dalam sistem pengering buatan misalnya, panas berpindah dari 

gas panas yang mengalir melalui shell ke udara yang mengalir melalui tube 

dengan bantuan blower. 

 

Menurut penelitian yang dilakukan M. Nasir dan Hasan Maksum (2006) 

Daya pemompaan yang terjadi pada aliran fluida di dalam alat penukar kalor 

jenis  shell and tube akan meningkat bersama dengan penurunan bilangan 

Reynolds. Dengan demikian peningkatan perpindahan kalor konveksi yang 

terjadi selalu diikuti oleh peningkatan daya pemompaan. 

 

Muardi dkk (2012) mengemukakan bahwa laju aliran massa gas buang dan 

efektifitas heat exchanger naik seiring dengan bertambahnya putaran mesin 

yaitu pada putaran 1600 rpm laju aliran massa gas buang 0,6064 kg/s 

sedangkan efektifitas heat exchanger 70,09% , pada putaran 1800 rpm laju 

aliran massa gas buang 0,6828 kg/s sedangkan efektifitas heat exchanger 

70,12%, pada putaran 2000 rpm laju aliran massa gas buang 0,7341 kg/s 

sedangkan efektifitas heat exchanger 70,61%, pada putaran 2200 rpm laju 
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aliran massa gas buang 0,8370 kg/s sedangkan efektifitas heat exchanger 

70,96%, dan pada putaran maksimum 2400 laju aliran massa gas buang 

0,9149 kg/s sedangkan efektifitas heat exchanger 71,29%. 

 

Sebuah alat penukar kalor yang baik  harus dapat menjamin terjadinya  

transfer energi kalor dari suatu fluida ke fluida lain, yang menghasilkan laju 

perpindahan kalor setinggi mungkin dengan harga konstruksi yang rendah. 

Demikian besarnya peranan dan penggunaan alat penukar kalor dalam dunia 

industri, sehingga penelitian yang diarahkan dengan maksud untuk 

mengoptimalkan fungsi dan unjuk kerja termal alat penukar kalor 

dikembangkan. Dalam hal ini, perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh 

laju aliran massa udara yang melalui tube terhadap unjuk kerja termal, 

sehingga akan didapatkan karakteristik penukar kalor type shell and tube 

aliran menyilang yang akan digunakan dalam optimasi pengeringan pada 

mesin pengering kopi di Pabrik Kopi Tulen Lampung Barat. 

 

B. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh laju aliran massa udara terhadap laju perpindahan 

panas pada pengujian penukar kalor shell and tube aliran menyilang. 

2. Mengetahui pengaruh laju aliran massa udara terhadap efektivitas 

penukar kalor shell and tube aliran menyilang. 
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C. Batasan Masalah 

Untuk menjaga arah tujuan dari penelitian ini maka penelitian ini dibatasi 

hanya membahas kriteria berikut :  

1. Proses yang yang terjadi pada heat exchanger diasumsikan terisolasi 

secara sempurna. 

2. Properties gas hasil pembakaran gasifier yang mengalir melalui shell 

heat exchanger diasumsikan sama dengan udara standar. 

3. Udara yang mengalir melalui tube heat exchanger merupakan udara 

aliran paksa akibat adanya blower. 

4. Jenis aliran adalah aliran menyilang (cross flow). 

 

D. Hipotesa 

Dengan adanya konveksi paksa dapat meningkatkan unjuk kerja termal heat 

exchanger di setiap peningkatan laju aliran massa udara. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini disusun menjadi lima (5) bab, 

yaitu: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, tujuan, batasan masalah, sistematika 

penulisan, dan hipotesa dari penelitian ini. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi mengenai pengertian perpindahan kalor dan heat exchanger. 

BAB III. METODOLOGI  

Bab ini berisi tentang prosedur penelitian dan diagram alir pelaksanaan 

penelitian. 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi data-data yang didapat dilapangan dan menguraikan serta membahas 

hasil dari penelitian yang dilakukan. 

BAB V. PENUTUP 

Bab ini memuat tentang kesimpulan dari penelitian serta saran-saran yang 

dapat diberikan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisikan sumber-sumber yang menjadi referensi penulis dalam menyusun 

penelitian ini. 

LAMPIRAN  

Memuat data-data yang mendukung penulisan laporan ini. 


