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Evaluasi 

1. jumlah kehadiran dalam kuliah 10%

2. Quiz/Tugas 10%

3. Ujian tengah semester 40%

4. Ujian akhir semester 40%

Kehadiran kuliah kurang dari 80% dari total tatap 

muka tidak dievaluasi 

( SK Rektor USU No.1751/J05/SK/AK.99, 20 

Oktober 1999) 



TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

(TIU)

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa 

semester VII TEP FP USU akan dapat semester VII TEP FP USU akan dapat 

menerapkan teknik pengeringan hasil 

pertanian.



Tujuan Instruksional Khusus

(TIK)

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa akan dapat

• Menyebutkan defenisi 

• Menjelaskan keuntungan dan kelemahan teknik 
pengeringanpengeringan

• Menjelaskan alasan dilakukan teknik pengeringan

• Menjelaskan tujuan dari pengeringan

• Menjelaskan metode pengeringan dan jenis 
pengeringan berdasarkan media panas



SUB POKOK BAHASAN

1. Defenisi

2. Keuntungan  dan kelemahan teknik 
pengeringan

3. Alasan dilakukan teknik pengeringan

4. Tujuan pengeringan4. Tujuan pengeringan

5. Metode pengeringan 
– Penjemuran

– Buatan

6.    Jenis pengeringan berdasarkan media 
pemanas

– Pengeringan adiabatic

– Pengeringan isothermik



DEFENISI

1. Pengeringan merupakan cara untuk 
menghilangkan sebahagian besar air 
dari suatu bahan dengan bantuan 
energi panas dari sumber alami (sinar energi panas dari sumber alami (sinar 
matahari) atau buatan (alat pengering). 
Biasanya kandungan air tersebut 
dikurangi sampai batas dimana mikroba 
tidak dapat tumbuh lagi di dalamnya 
(Winarno,dkk. 1980)



DEFENISI

2. Pengeringan adalah proses 
perpindahan panas dan uap air secara 
simultan yang memerlukan energi 
panas untuk menguapkan kandungan panas untuk menguapkan kandungan 
air yang dipindahkan dari permukaan 
bahan yang dikeringkan oleh media 
pengering yang biasanya berupa panas 
(Thaib)



DEFENISI

3. Proses pengambilan atau penurunan 
kadar air sampai batas tertentu 
sehingga dapat memperlambat laju 
kerusakan biji-bijian akibat aktivitas kerusakan biji-bijian akibat aktivitas 
biologik dan kimia sebelum bahan 
digunakan ( diolah) (Hall, 1975)



DEFENISI

4. Pengeringan adalah proses penurunan 
kadar air suatu bahan sampai dengan 
tingkat kadar air tertentu 
(Hartulistiyoso, 2003)(Hartulistiyoso, 2003)



DEFENISI

5. Secara spesifik pengeringan hasil 
pertanian adalah pengeluaran air dari 
bahan sampai kadar air keseimbangan 
dengan lingkungan atau kadar air dengan lingkungan atau kadar air 
tertentu dimana jamur, enzim, 
mikroorganisme dan serangga yang 
bersifat merusak tidak dapat aktif 
(Hendersen & Perry, 1970)



DEFENISI

6. Pengeringan menurut Muchtadi (1997) 
: suatu cara untuk mengeluarkan atau 
menghilangkan sebagian besar air dari
suatu bahan dengan menggunakan suatu bahan dengan menggunakan 
energi panas, biasanya kandungan air 
dikurangi s/d batas tertentu dimana 
mikroba tidak dapat tumbuh lagi pada 
bahan tsb.



Keuntungan Pengeringan:

1.Bahan menjadi lebih tahan lama 
disimpan

2.Volume bahan menjadi kecil
3.Mempermudah dan menghemat ruang 3.Mempermudah dan menghemat ruang 
pengangkutan

4.Mempermudah transport
5.Biaya produksi menjadi murah



Kerugian Pengeringan:

• Sifat asal bahan yang dikeringkan 
berubah ( bentuk & penampakan 
fisik/kimia, penurunan mutu dll)

• Perlu pekerjaan tambahan untuk 
menghindari di atas



Mengapa bahan pangan dikeringkan 
???

Bahan pangan mulai mengalami kerusakan sejak 
dipanen, dipungut, ditangkap/disembelih, jika 
tidak dicegah maka bahan pangan tersebut 
menjadi rusak/busuk.  Rusaknya bahan menjadi rusak/busuk.  Rusaknya bahan 
tergantung dari jenisnya
Lambat �contohnya biji-bijian atau kacang-

kacangan
Cepat � contohnya daging dan ikan



Suhu di Indonesia > 23oC dan 
berlangsung sepanjang tahun, dapat 
dibayangkan berapa banyak kerusakan 
bahan pangan yang terjadi di bahan pangan yang terjadi di 
Indonesia jika tindakan pencegahan 
tidak dilakukan



Apa penyebab utama kerusakan 
???

Karena pertumbuhan dan aktivitas 
mikroba (bakteri, kapang & khamir) 
serta aktivitas enzim-enzim di dalam 
bahan pangan.  Mikroba dijumpai di bahan pangan.  Mikroba dijumpai di 
tanah, di air, udara, kulit/bulu ternak, di 
dalam usus.  Mikroba pembusuk 
dijumpai pada kulit buah-buahan, 
sayuran, biji-bijian dll



Bagaimana mencegahnya ???

Dengan cara mengganggu lingkungan 
hidupnya, antara lain mengubah suhu, 
kadar air substrat (Aw), pH, komposisi 
substrat dll.substrat dll.
Aw bahan mempunyai peranan penting 
dalam menghambat pertumbuhan 
mikroba karena mikroba perlu air untuk 
tumbuh & aktifitasnya � dilakukan 

penurunan KA bahan , dengan cara 
PENGERINGAN



Jadi prinsip pengawetan pangan 
dengan cara pengeringan  adalah 
Mengurangi KA bahan (Aw) sehingga 
tidak memungkinkan lagi mikroba tidak memungkinkan lagi mikroba 
melakukan aktifitas.



Tujuan Pengeringan

adalah mengurangi kadar air sampai 
batas perkembangan mikroorganisme dan 
kegiatan enzim yang dapat menyebabkan 
pembusukan terhambat atau terhenti. pembusukan terhambat atau terhenti. 

Dengan demikian bahan yang dikeringkan 
dapat mempunyai waktu simpan yang 
lama (Winarno, dkk. 1980)



Bahan pangan kering matahari dan kering 
buatan adalah lebih pekat daripada setiap 
bahan pangan awetan yang lain. 

Sehingga

1.Biaya produksinya lebih murah, 
2.Diperlukan tenaga yang lebih sedikit, 
3.Peralatan pengolahan terbatas, 3.Peralatan pengolahan terbatas, 
4.Kebutuhan ruang penyimpanan dan
pengangkutan bahan pangan kering minimal 

5.Besarnya biaya distribusi berkurang ( satu 
kereta bahan pangan kering yang mampat 
mungkin sama dengan 10 kereta komoditi 
segar, lihat Tabel.



Produk segar kering
Kalengan 

atau 
beku

Buah-
buahan

50-55 3-7 50-60

Kebutuhan ruangan relatif per ton (berat 
segar) bahan pangan (ft3 per 2.000lbs)

buahan
Sayuran
Daging
Telur
Ikan

50-85
50-85
85-90
60-75

5-25
15-20
10-15
20-40

50-85
50-60
35-40
30-75

Desrosier ( hal 174)



Metoda pengeringan

• penjemuran

• buatan• buatan



Penjemuran : 
pengeringan dengan sinar matahari langsung 

sebagai energi panas

Kelemahan :
• Tergantung cuaca
• Sukar dikontrol
• Memerlukan t4 penjemuran yg luas
• Mudah terkontaminasi
• Waktunya Lama

Keuntungan : biaya murah



Pengeringan buatan

Pengeringan dengan 

menggunakan alat pengering 

dimana, suhu, kelembaban dimana, suhu, kelembaban 

udara, kecepatan udara dan 

waktu dapat diatur dan diawasi



Keuntungan

– Tidak tergantung cuaca

– Kapasitas pengeringan dapat dipilih sesuai dengan 
yang diperlukan

– Tidak memerlukan t4 yang luas

– Kondisi pengeringan dapat dikontrol– Kondisi pengeringan dapat dikontrol

– Panen lebih awal

– Masa simpan lama

– Daya cambah benih lebih tahan

– Pekerjaan lebih mudah

– Meningkatkan nilai ekonomis

– Meningkatkan nilai hasil limbah



Pengeringan buatan 

berdasarkan media pemanasnya

• Pengeringan adiabatic

pengeringan dimana panas dibawa ke 

alat pengering oleh udara panas, fungsi 
udara memberi panas dan membawa uap udara memberi panas dan membawa uap 
air

• Pengeringan isothermik

bahan pangan berhubungan 
langsung dengan lembaran/plat logam 
yang panas



BERSAMBUNG MINGGU DEPAN


