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ABSTRAK. 

Indonesia memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut yang sangat besar. Selain 

ikan yang melimpah, ada satu biota potensial yang banyak ditemukan di seluruh 

perairan.  Biota  itu  ialah  rumput  laut.  Pembuatan  sebuah  alat  yang  dapat 

meningkatkan  kualitas  produksi  rumput  laut  sekarang  ini  sangat  diperlukan, 

terutama terkait dengan higiene, kadar air,lama pengeringan serta kondisi iklim 

dan  cuaca  yang  tidak  menentu,  mengingat  permintaan  yang  besar  di  dalam 
maupun luar  negeri.  Melalui  perancangan knock-down  (portable)  solar  dryer 
berbasis tenaga surya dan energi mekanik (kipas dan kompor) ini rumput laut 
dapat  dikeringkan dengan baik. Alat pengering ini terbuat dari bahan-bahan 

yang bersifat konduktor serta mempunyai kolektor panas khusus. Selain itu pada 

alat ini terdapat saluran  sirkulasi dan dengan model alat yang tertutup. Pada 

prinsipnya aplikasi alat ini persis  dengan sistem rumah kaca. Uji coba yang 

dilakukan  menunjukkan  perbedaan  yang  cukup  signifikan  antara  pengeringan 

alami/terbuka dengan pengeringan solar dryer. Nilai kadar air akhir rumput laut 

setelah  dikeringkan  dengan  pengeringan  solar  dryer  lebih  rendah  daripada 

pengeringan  alami.  Lalu  suhu  pengeringan  di  dalam  solar  dryer  lebih  tinggi 

daripada suhu pengeringan alami. Kelembaban udara relatif lebih rendah pada 

pengeringan  solar dryer daripada pengeringan alami. Ini menunjukkan tngkat 

efektifitas yang cukup tinggi ketika menggunakan solar dryer daripada 

menggunakan pengering alami. 

 
Kata Kunci : pengeringan, solar dryer, rumput laut, temperatur, efektif 

 
PENDAHULUAN 

Salah satu sumber daya perairan Indonesia yang sangat potensial adalah 

rumput laut.  Sudah lama sekali rumput laut menjadi komoditas yang semakin 

digemari  masyarakat.  Oleh  karena  itu  permintaan  pasar  terhadap  rumput  laut 

semakin meningkat. Hal ini disebabkan rumput laut mempunyai kegunaan yang 

sangat potensial misalnya saja agar-agar rumput laut  dapat digunakan sebagai 

media pertumbuhan mikroba, industri makanan, industri farmasi,  industri kulit 

dan industri tekstil (Tim Penulis Penebar Swadaya 2005). 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas produksi rumput laut ialah 

dengan mengurangi kadar air yaitu dengan pengeringan. Pada proses pengeringan 

harus mampu  menurunkan kadar air minimal sampai batas maksimal kadar air 

yang  memenuhi  standar  mutu.  Hal  ini  tentunya  akan  berpengaruh  langsung 

terhadap kualitas, mutu serta daya jual dari rumput laut itu sendiri. 

Proses pengeringan alami biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama 

karena suhu  dan energinya tergantung pada sinar matahari. Selain itu, pengaruh 

cuaca, musim, serta  pergantian siang dan malam membuat proses ini semakin 

terbatas.  Apabila  kondisi  cuaca   tidak  mendukung  maka  kadar  air  semakin 
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bertambah tinggi sehingga dapat menjadi media pertumbuhan kapang dan jamur. 

Terlebih lagi jika penjemuran dilakukan di tempat terbuka. Hal ini akan memicu 

hadirnya kontaminan-kontaminan yang menurunkan kualitas produk rumput laut, 

seperti debu, kotoran  maupun benda-benda asing yang tak diinginkan (Anhalt 

2003). 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan adanya suatu upaya 
pengembangan teknologi yang efisien, efektif serta tepat guna dalam pengeringan 

rumput  laut.   Upaya  ini  diharapkan  mampu  menurunkan  kadar  air  sesuai 

standarnya, dengan proses pengeringan yang lebih cepat, tidak tergantung hanya 

pada energi sinar matahari, cuaca serta  iklim daerah setempat. Oleh karena itu 

diperlukan adanya suatu kombinasi energi dalam proses pengeringan rumput laut 

dan pengurangan kontaminasi dari benda-benda asing sehingga akan  diperoleh 

rumput laut kering yang mempunyai added value tinggi. 

 
Tabel 1. Standar mutu rumput laut kering untuk Eucheuma, Gelidium, Gracilaria 

dan Hypnea (Sofyan  2001). 
 
 

 
Karakteristik 

Syarat 

 
Euchema Gelidium Gracilaria Hypnea 

 

Kadar air maks (%) 32 15 25 30 
 

Benda asing maks (%) 5
x 

5
xx 

5
xx 

5
xx

 

 

Bau  
Spesifik 

rumput laut 

 

Spesifik 

rumput laut 

 

Spesifik 

rumput laut 

 

Spesifik 

rumput 

 
METODE PENDEKATAN 

Waktu dan tempat 

Eksekusi program ini berlangsung sejak bulan Februari hingga Mei 2006. 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB menjadi tempat yang cukup baik untuk 

pelaksanaan  program  ini  karena  hampir  semua  alat  yang  dibutuhkan  tersedia 

dengan kondisi baik. 
 

Bahan dan alat 

Bahan contoh (sampel) yang dipakai dan diuji adalah rumput laut jenis 

Euchema  cottonii, diambil dari Pulau Panggang Kepulauan Seribu DKI Jakarta. 

Untuk  alat  pengering   (solar  dryer),  bahan  yang  digunakan  berupa  logam 

konduktor Alumunium, Acrylic transparan, seng, besi, karet dan baut. 

Alat yang dipakai selama masa pengujian antara lain penunjuk waktu, 

neraca massa digital, termometer bola kering, dan termometer bola basah. Untuk 

analisis  data  digunakan   Psychrometric  chart  (Fellows  1990)  dan  software 

Microsoft Excel
®
. 

 
Metode pembuatan alat 

Pada tahap awal dilakukan perancangan alat yang dimodifikasi dari Sofyan 
(2001) dan Taib et al. (1987) berserta bahan-bahan yang diperlukan. Setelah itu 
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pembuatan alat diserahkan kepada ahli alat. Satu set solar dryer terdiri dari tiga 

buah alat yaitu solar dryer, kolektor panas dan tungku berkipas. 

 
Metode pengeringan secara alami 

Untuk  pengujian  pengeringan  alami,  mula–mula  tiga  sampel  bahan 

ditimbang  dan  dicatat  beratnya,  kemudian dikeringkan  diatas  alas  pada  udara 

terbuka. Setelah itu  diukur  suhu bola basah dan bola kering pada lingkungan 

tempat pengeringan. Setiap 15  menit  dilihat perubahan suhu yang terjadi serta 

diukur  perubahan  beratnya  (Wiranatakusumah  et  al.  1992).  Yang  dimaksud 

dengan  suhu  bola  kering  adalah  suhu  udara  yang  tertera   pada  termometer 

pengujian, sedangkan suhu bola basah merupakan suhu udara basah yang diukur 

dengan termometer yang diberi kapas basah. 

Data  yang  diperoleh  dari  bola  kering  digunakan  untuk  menentukan 

hubungan   antara   waktu   pengeringan   dengan   suhu.   Data   perubahan   berat 

digunakan untuk  menentukan hubungan antara waktu dengan perubahan berat. 

Sedangkan  data  bola  basah   dan   bola  kering  digunakan  untuk  menentukan 

besarnya kelembaban relatif yaitu dengan  dilihat pada diagram psikhrometrik. 

Nilai kelembaban di sini menunjukkan besarnya uap air  hasil pengeringan yang 

terdapat pada udara. Sehingga setelah didapatkan nilai RH (kelembaban  relatif) 

akan didapatkan   hubungan antara waktu pengeringan dengan kelembaban yang 

terjadi. 
 

Metode pengeringan dengan Solar dryer 

Ketika  alat   yang   dirancang   sebelumnya   telah   selesai   dibuat   siap 

digunakan, pengeringan dapat dilakukan. Metode pengujian pengeringan dengan 

Solar  dryer  ini  hampir   sama  dengan  pengeringan  alami.  Hanya  saja  pada 

pengeringan ini sampel bahan ditenpatkan di dalam alat. 

Pengujian pada Solar dryer terderivasi menjadi dua jenis yaitu Solar dryer 

modifikasi  kipas dan modifikasi energi alternatif. Metode pengeringan dengan 

Solar dryer modifikasi  kipas dicirikan dengan adanya penambahan energi dari 

kipas   yang   dimasukkan   melalui   lubang   kolektor   panas.   Tujuannya   untuk 

mendorong  udara  panas  agar  cepat  masuk  ke  dalam  alat  serta  mempercepat 

sirkulaisi udara sehingga dapat mempercepat proses pengeringan. Sedangkan pada 

Solar  Dryer  modifikasi  energi  alternatif,  untuk  menggantikan  energi  sinar 

matahari digunakan energi berupa panas dari kompor. 
 

Uji kadar air 

Uji kadar air ini bertujuan untuk mengetahui kandungan air yang terdapat 

pada bahan.  Pengujian ini dilakukan terhadap bahan sebelum dikeringkan dan 

sesudah dikeringkan, sehingga akan diketahui perbedaan kadar air antara sebelum 

pengerinagan dan sesudah pengeringan. 
Prosedur uji kadar air 

• Bahan yang akan duji ditimbang dan diletakkan didalam cawan 

• Bahan yang sudah ditimbang dimasukkan ke dalam oven selama 1x24 jam 

pada suhu 105 
o
C 

• Selesai dioven, bahan ditimbang kembali sehingga akan didapatkan berat 

bahan setelah pengeringan. 
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Penentuan nilai kadar air dicari dengan rumus : 
 

berat cawan + sampel (sebelum di oven) − berat cawan + sampel (setelah di oven) 
Nilai kadar air = 

berat  sampel 

 
 

 
x 100% 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Alat pengering (solar dryer) 

Prototipe alat Solar dryer ini berdimensi 40x40x150 cm. Bahan–bahan 

yang digunakan dalam pembuatan prototipe Solar dryer ini mempunyai beberapa 

karakteristik khusus.  Pertama, dipilih bahan yang harganya terjangkau dengan 

harapan dalam aplikasinya nanti  nelayan mampu menghemat dari sisi harga. 

Kedua, bahan yang ringan memudahkan dalam pengoperasian alat itu sendiri, 

misalnya jika  ingin dipindah-pindah atau dibawa ke tempat lain. Ketiga, Bahan 

yang dipilih memiliki sifat  kolektor panas. Dengan sifat ini maka panas akan 

terakumulasi  di  dalam  alat  sehingga  dapat  mempercepat  proses  pengeringan. 

Terakhir, prototipe alat ini juga dibuat dari bahan yang tidak mudah pecah, patah 

atau keropos sehingga dapat mengurangi resiko kerusakan dan kerugian. 

Aluminium yang digunakan sebagai rangka merupakan bahan konduktor 

panas yang baik, ringan dan terjangkau. Acrylic transparan yang berfungsi sebagai 

sisi  digunakan  dengan  tujuan  optimalisasi  penyerapan  sinar  matahari  sebagai 

sumber energi utama. 

Untuk kolektor panas digunakan bahan dari seng yang dicat dengan warna 

hitam. Seng hitam ini merupakan konduktor (penghantar) panas yang baik. 

Terakhir, untuk tungku berkipas dibuat dari besi yang dilas kemudian di 

ujung salah  satu mulutnya dipasang dua buah kipas ukuran menengah. Tungku 

berkipas inilah yang  berperan besar dalam mempercepat pengeringan. Disinilah 

tempat energi tambahan, baik mekanik (kipas) maupun alternatif (kompor). 
 

Bentuk alat 

Prototipe dari alat pengering ini didibuat dalam bentuk rak-rak dengan 

tujuan agar  memiliki daya tampung pengeringan yang banyak. Atapnya dibuat 

miring agar apabila hujan, airnya dapat menetes kebawah dengan mudah sehingga 

tidak akan membasahi bahan yang  dikeringkan. Selain itu, dengan kemiringan 

atap ini uap air yang menempel pada atap yang dihasilkan pada saat pengeringan 

diharapkan  dapat  dengan  mudah  mengalir  keluar  melalui   atap  dan  dinding 

sehingga  bahan  yang  dikeringkan  akan  terhindar  dari  tetesan  uap  air  yang 

mengembun.  Pada bagian atap terdapat lubang sebagai tempat pengeluaran uap 

air,  tujuannnya yaitu agar uap air yang terbentuk saat proses pengeringan dapat 

segera keluar dari alat. 

Solar dryer ini berbentuk seperti sebuah ruangan tertutup dengan dinding 

transparan.   Dengan   tertutupnya   alat   ini   maka   dapat   menghindari   adanya 

kontaminasi yang berasal dari lingkungan di sekitarnya. Pada bagian bawah alat 

akan ditempatkan sebuah kolektor panas  berbentuk persegi panjang yang dicat 

dengan warna hitam. 

Pada Solar dryer dengan modifikasi kipas, penggunaan kipas 

dimaksudkan untuk mendorong panas yang terakumulasi pada kolektor panas agar 

cepat masuk ke dalam alat pengering. Selain itu juga kipas ini dapat mempercepat 

sirkulasi udara sehingga diharapkan mampu mempercepat aliran udara panas. 
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Gambar 1. Solar dryer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Solar dryer dengan modifikasi kipas 
 
 

 
 

Gambar 3. Solar dryer dengan modifikasi tungku dan kompor 
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Untuk penggunaan energi alternatif digunakanlah tungku sebagai tempat 

pembakaran.  Jadi dalam energi alternatif ini digunakan panas dari api sebagai 

pengganti dari energi sinar matahari. 

Untuk mempercepat pengaliran panas dari tungku ke rak digunakanlah alat 

pemindah  panas  (perantara  panas).  Alat  pemindah  panas  ini  juga  merupakan 

konduktor panas sehingga  dapat mempercepat perambatan panas. Pada alat ini 

terdapat kipas dengan menggunakan  energi  listrik. Kipas ini berfungsi sebagai 

tenaga pendorong panas sehingga perambatan panas ke bahan akan lebih cepat. 

 
Uji Alat Solar Dryer 

Uji Kadar air 

Pada  prinsipnya  uji  kadar  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  besarnya 

kandungan air yang terdapat pada bahan. Prinsip pengujiannnya sendiri dilakukan 

dengan menghilangkan air  dan  zat-zat yang menguap dengan pemanasan pada 

suhu 95-100
o
C dalm keadaan vakum parsial. Dari pengujian kadar air diperoleh 

hasil sebagai berikut: 
 

Tabel 2. Hasil pengujian kadar air pada kondisi sampel yang berbeda dengan lama 

pengeringan yang berbeda 
 

Jenis Sampel 
Kadar 

Air 

Rumput laut basah 
94.31 

% 

Lama 

pengeringan (jam) 
 

0 

Rumput   laut   pengeringan 

Solar dryer 
25% 4,5

 

Rumput   laut   pengeringan 

alami 
51,20% 3,5

 

 

Berdasarkan data hasil uji kadar air ini dapat diketahui perbandingan kadar 
air antara rumput laut yang belum dan yang sudah dikeringkan. Standar kadar air 

maksimal untuk rumput laut jenis Euchema sebesar 32 % (Sofyan 2001), sehingga 

dapat dikatakan bahwa pengeringan  dengan Solar dryer dalam waktu satu hari 

saja sudah memenuhi kriteria kadar air pada rumput laut kering. 

Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  rumput  laut  yang 

dikeringkan  dengan Solar dryer memiliki kadar air lebih rendah dibandingkan 

dengan pengeringan rumput laut secara alami. 

 
Uji Temperatur 

Pengujian waktu dan suhu pengeringan ini bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan  suhu yang dihasilkan alat sesuai dengan perubahan waktu. Dalam 

pengujian ini dilakukan perbandingan antara bahan yang dikeringkan secara alami 

dengan bahan yang dikeringkan menggunakan Solar dryer. Kecepatan 

pengeringan akan lebih tinggi pada  suhu udara yang lebih tinggi karena pada 

kadar air yang rendah pengaruh penguapan  terhadap pendinginan udara dapat 

diabaikan dan suhu bahan mendekati suhu udara (Wiranatakusumah et. al., 1992) 
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(b) 
Gambar 4 (a) Grafik hubungan waktu dan suhu pada Solar Dryer; (b) Grafik 

hubungan waktu dan suhu pada Solar dryer berbasis energi mekanik 

(kompor). 

 
Dari data yang diperoleh, suhu pengeringan mengalami fluktuasi. Hal ini 

dipengaruhi oleh cuaca dan waktu pengeringan. Saat cuaca cerah sinar matahari 

akan terserap dengan optimal karena tidak terhalang awan. Selain itu pengeringan 

akan efektif dan optimal jika  dilakukan pada siang hari, terutama pada pukul 

10.00 sampai 14.00 WIB. Pada saat itu intensitas cahaya yang dipancarkan cukup 

kuat. 

Alat ini meminjam konsep green house yang bertujuan untuk 

memerangkap panas. Kalor dari cahaya matahari terserap oleh alat namun tidak 

langsung  dipantulkan keluar alat, namun dipantulkan kembali oleh dinding alat 
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berulang kali baru selanjutnya dipantulkan keluar. Ini adalah konsep pemanfaatan 

energi kalor matahari dengan optimal. Hasilnya, Solar dryer memerangkap kalor 

dari sinar matahari sehingga menyebabkan suhu dalam alat lebih besar dari yang 

di luar alat (pengeringan alami). 
Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui perbandingan 

peningkatan   suhu   antara   pengeringan   dengan   Solar   dryer   dengan   kipas, 

pengeringan secara alami serta dengan Solar dryer menggunakan energi mekanik 

(kompor). Pengeringan dengan Solar dryer dengan kipas mampu mengahasilkan 

suhu yang lebih tinggi daripada pengeringan alami. Namun ternyata pengeringan 

dengan Solar dryer berbasis energi mekanik (kompor) memiliki peningkatan suhu 

yang paling tinggi. Dengan adanya suhu didalam alat yang tinggi ini tentu akan 

mendukung percepatan proses pengeringan. 

 
Uji Kelembaban 
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Gambar 5. Grafik Hubungan waktu dan kelembaban 

 
Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui adanya fluktuasi nilai 

kelembaban   udara   dengan   semakin   lamanya   waktu   pengeringan.   Hal   ini 

dipengaruhi secara langsung  oleh perubahan suhu yang juga fluktuatif. Apabila 
dibuat perbandingan, ternyata udara di  dalam alat memiliki kelembaban relatif 

yang lebih rendah daripada diluar. Jika RH tinggi maka kondisi ruangan semakin 

jenuh sehingga air yang menguap akan kembali ke tempat semula, sesuai dengan 

kondisi keseimbangan dinamik (Fellows 1990). Hal ini menyebabkan pengeringan 

berjalan  lambat.  Kelembaban  relatif  udara  yang  rendah  merupakan  syarat 

berhasilnya  suatu  pengeringan  (Fellows  1990).  Hal  ini  mempengaruhi  tingkat 

kecepatan pengeringan yang semakin tinggi. 
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Gambar 6. Grafik hubungan waktu dan penurunan berat 

pada pengeringan alami dan Solar dryer 

 
Penurunan berat rumput laut disini memiliki arti berpindahnya kandungan 

zat yang terdapat dalam bahan keluar bahan yang menyebabkan turunnya massa 

bahan. Zat yang dimaksud ialah air. Ketika air keluar dari sel-sel maupun rongga- 

rongga pada rumput laut, maka sel atau jaringan akan mengalami pengerutan dan 

massa air didalamnya menjadi hilang.  Perhitungan penurunan berat pada bahan 

yang   dikeringkan   bertujuan   untuk   mengetahui keefektifan dari   proses 

pengeringan yang  dilakukan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat diketahui 

bahwa penurunan berat pada  bahan  rumput laut yang dikeringkan dengan Solar 

dryer lebih tajam daripada pengeringan  secara alami. Sehingga dapat dikatakan 

proses penurunan beratnya lebih cepat dibandingkan pengeringan alami. Dengan 

cepatnya penurunan berat ini maka dapat dikatakan pengeringan  dengan Solar 

dryer lebih cepat dan efisien. 
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Gambar 7. Grafik  hubungan  waktu  dan  penurunan  berat  pada  pengeringan 

dengan Solar dryer. 

 
Pengeringan dengan menggunakan Solar dryer berbasis energi mekanik 

(kompor) juga berjalan dengan efektif. Ini terlihat dari tajamnya penurunan berat 

rumput laut yang di ujicobakan. 

 

Portable 
Portable yang dimaksud ialah sifat alat yang mudah dibongkar-pasang, 

atau lebih dikenal dengan knock-down. Alat ini disebut portable karena memang 

tersusun  oleh   alumunium   yang  tersegmen  dan  acrylic  yang  mudah  dilepas 

kemudian disusun kembali.  Pada sisi aluminium tertentu dipasang sekrup yang 

sangat mudah untuk dilepas atau disambung kembali sehingga prototipe ini sangat 

mungkin untuk dibawa kemana saja dan berpeluang besar  untuk dikembangkan 

dalam skala yang lebih besar. 

 

KESIMPULAN 
Dari hasil pelaksanaan program ini didapatkan hasil bahwa nilai kadar air 

akhir rumput laut setelah dikeringkan dengan pengeringan Solar dryer nilainya 

lebih rendah daripada pengeringan alami. Kemudian besarnya suhu pengeringan 

Solar dryer dengan kompor lebih tinggi daripada pengeringan Solar dryer dengan 

kipas.  Sedangkan  suhu  pengeringan   Solar   dryer  dengan  kipas  lebih  tinggi 

daripada suhu pengeringan alami. Nilai kelembaban  udara antara pengeringan 

alami dengan pengeringan Solar dryer nilainya lebih rendah pada  pengeringan 

Solar dryer. Penurunan berat rumput laut pada pengeringan dengan Solar dryer 

lebih tajam daripada pengeringan alami, terlebih pada pengeringan Solar dryer 

dengan kompor. 

Hasil akhirnya, pengeringan dengan Solar dryer (terutama dengan energi 

mekanik berupa kompor) dapat mempercepat laju pengeringan. Selain itu, terbukti 
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pengeringan dengan Solar dryer dapat mencegah terjadinya kontaminasi kotoran 

karena  alat  ini  tertutup.  Alat  ini  juga  memiliki  sifat  knock-down  (portable) 

sehingga mampu dibawa kemana saja dan dikembangkan untuk skala yang lebih 

besar. Ini berarti pengeringan sengan  Solar dryer dinilai lebih efektif daripada 
pengeringan alami. 
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