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Abstrak 

 
Salah satu daerah penghasil bengkuang di Propinsi Riau adalah Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang 

Seberang, Kabupaten Kampar. Pemanfaatan bengkuang masih terbatas dan mempunyai beberapa kelemahan 

diantaranya ialah daya tahan bengkuang segar tidak lama yaitu ±5 hari, pemasaran tidak bisa menyebar luas, dan 

nilai jualnya rendah sehingga pada saat panen raya para petani bengkuang akan mengalami kerugian besar. Untuk 

itu diperlukan suatu penelitian yang berkaitan dengan teknologi pascapanen agar bengkuang tersebut dapat lebih 

tahan lama, mudah dipasarkan dan ditransportasikan serta memiliki harga jual yang relatif lebih tinggi. Tulisan ini 

merupakan perancangan alat yang  berkaitan dengan teknologi pascapanen bengkuang dimana bengkuang akan 

diawetkan dengan menggunakan metode pengeringan beku pembekuan vakum (vacuum freeze drying). 

Bengkuang kering yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran pembuatan kosmetika, obat 

herbal, dan lain-lain. Proses perancangan mesin pengering beku bengkuang dilakukan di Laboratorium Konversi 

Energi Teknik Mesin Universitas Riau, mesin pengering yang dirancang terdiri dari ruang pengering dan sistem 

refrigerasi. Bengkuang yang akan dikeringkan sebanyak 1kg dimana sistem pembekuannya menggunakan daur 

kompresi uap yang menggunakan R134a sebagai refrigeran. Waktu pembekuan cepat (20 menit) dengan suhu dan 

tekanan dibawah triple point dalam diagram fasa air. Ruang pengering yang direncanakan berbentuk silindris 

dengan diameter 30 cm dan panjang 30 cm. Temperatur akhir bahan dalam ruang pengering yang diharapkan ialah 

-18
o
C dengan tekanan vakum direncanakan 10 Pa atau 0,1 mbar. Dalam perancangan dihasilkan rancangan 

evaporator dengan panjang total pipa 4,22 m dan rancangan kondensor dengan panjang total pipa 15,09 m. Untuk 

mendinginkan kondensor digunakan kipas motor yang kapasitasnya disesuaikan dengan kecepatan udara yaitu 

0,08 m
3
/s. Dari hasil perhitungan kompresor yang digunakan ialah kompresor dengan daya 0,5 hp. 

 

Keywords : Bengkuang, Vacuum Freeze Drying, Sistem Refrigerasi, Refrigeran R134a. 

 

 

Pendahuluan 

Bengkuang (Pachyrrhizus erosus) merupakan 

tumbuhan semak semusim yang tumbuh membelit. 

Menurut Yuli Puji Rahayu salah satu daerah 

penghasil komoditi bengkuang di Propinsi Riau 

adalah Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang 

Seberang, Kabupaten Kampar. Ciri-ciri bengkuang 

adalah umbi berakar tunggal, kulit luar berwarna 

krem atau cokelat, warna daging putih, daunnya 

majemuk, bunganya berkelopak dan berwarna 

cokelat, sedangkan mahkota bunganya berwarna 

ungu, biru atau putih. Tumbuhan ini berasal dari 

Amerika tropis dan termasuk dalam suku 

polong-polongan atau Fabaceae. Bengkuang 

mempunyai rasa khas dengan kadar air yang 

sangat tinggi yaitu 85,75 %. 

Selain rasa manis, bengkuang juga mampu 

memberikan rasa segar saat dimakan. 

Pemanfaatan hasil panen bengkuang saat ini 

umumnya masih terbatas dikonsumsi sebagai 

buah segar, rujak, maupun asinan. Pemanfaatan 

seperti ini mempunyai beberapa kelemahan 

diantaranya daya tahan bengkuang segar tidak lama 

(±5 hari), pemasaran tidak bisa menyebar luas, dan 

nilai jualnya rendah sehingga keuntungan juga 

rendah dan pada saat panen raya dapat menyebabkan 

petani mengalami kerugian besar. 

Menurut Angwar beberapa hal yang menimbulkan 

kerusakan pada bengkuang antara lain terjadinya 

fermentasi yang mengakibatkan pembusukan oleh 

bakteri atau jamur, serta proses enzimatis dalam 

umbi bengkuang menyebabkan bengkuang susut 

atau keriput dan mengalami kehilangan nutrisi. Oleh 

karena itu diperlukan suatu penanganan berupa 

teknologi pengolahan pascapanen bengkuang 

menjadi produk yang lebih awet. Dengan demikian, 

mailto:djounero@gmail.com
http://id.wikipedia.org/wiki/Benua_Amerika
http://id.wikipedia.org/wiki/Tropika
http://id.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
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akan dapat menambah nilai jual bengkuang. 

Teknologi pengolahannya dapat dilakukan dengan 

mengolah buah bengkuang menjadi produk olahan 

yang lebih menarik dan memiliki daya tahan lama 

seperti dikalengkan, dibuat manisan, tepung, keripik, 

sari umbi, produk kosmetik untuk kesehatan kulit 

dan lain-lain yang belum dilakukan. 

Teknologi pengolahan pascapanen bengkuang 

dengan cara pengawetan menggunakan metode 

pengeringan beku pembekuan vakum masih belum 

pernah dilakukan walaupun metode ini memiliki 

prospektif yang baik untuk diterapkan. Metode 

pengawetan ini memang masih terbilang baru dalam 

bidang industri pengolahan bahan pangan. Untuk 

itu,dilakukan penelitian yang menghasilkan 

perancangan mesin pengeringan beku vakum 

bengkuang. 

Metode pengeringan beku pembekuan vakum 

merupakan metode yang menakjubkan seperti yang 

dijelaskan oleh Liapis dan Bruttini, 1995; Martinez 

et al., 2001; Horadczek dan Viernstein, 2004 dalam 

Julian Arlisdianto, 2012, dimana pengeringan beku 

diakui sebagai metode pengeringan terbaik tetapi 

sangat intensif energi. Pengeringan beku pembekuan 

vakum bengkuang ini bertujuan untuk mengatasi 

masalah daya simpan bengkuang yang tidak tahan 

lama terkait kadar airnya yang tinggi, memperluas 

daerah distribusinya, dan meningkatkan nilai 

jualnya. 

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan informasi dan bahan pertimbangan 

bagi para petani dan industri-industri pengolahan 

bengkuang untuk teknik pengawetan bengkuang, 

teknologi proses penanganan pascapanen bengkuang 

sebelum dijadikan produk olahan sehingga dapat 

memperluas daerah distribusinya dan dapat 

meningkatkan nilai jual bengkuang. Disamping itu 

kegunaan hasil penelitian ini yakni diharapkan 

metode pengeringan beku vakum yang efisien dapat 

dikembangkan dan lebih diterapkan untuk berbagai 

macam produk lainnya, khususnya bahan 

pangan/hasil pertanian khas tropik Indonesia. 

 

Metode  

Proses perancangan mesin pengering beku vakum 

bengkuang dilakukan di Laboratorium Teknik Mesin 

Universitas Riau. Mesin pengering beku vakum yang 

dirancang terdiri dari dua komponen utama yakni 

ruang pengering dan sistem kompresi uap. Dalam 

perancangan sistem kompresi uap yang dirancang 

ialah evaporator dan kondensor. Adapun diagram 

alir perancangan mesin pengering beku vakum 

bengkuang yakni seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 1.  

Mulai

· Menentukan massa bengkuang yang akan dikeringkan (1 Kg)

· Temperatur Awal Bengkuang (T = 27C)

· Temperatur Akhir Bengkuang (T =  -18C)

· Jenis Refrigeran (R134a)

Sifat-Sifat Refrigeran R134a

· Kapasitas Pengeringan Produk 

(Kapasitas Evaporator)

· Laju Aliran massa refrigeran

· Kapasitas Kondensor

· Kapasitas Kompresor

· Koefisien Prestasi

· Perancangan Ruang Pengering

· Perancangan Evaporator

· Perancangan Kondensor

· Pemilihan Kipas Motor

Selesai

· Sifat-Sifat Bengkuang

· Waktu Pembekuan 

(cepat = 20 menit)

· Temperatur Kondensasi = 34 C

· Temperatur Evaporasi = -40 C

Analisis Sistem Kompresi Uap

 
Gambar 1. Diagram Alir Perancangan Alat 

Pengering Beku 

 

Skema gambar mesin pengering beku vakum 

bengkuang yang dirancang ditunjukkan pada 

Gambar 2. 

 
Gambar 2. Skema Rancangan Alat Pengering Beku 

Bengkuang; 1. Pintu Ruang Pengering, 2. Ruang 

Pengering, 3. Evaporator, 4. Katup Ekspansi, 5. 

Kondensor, 6. Kipas Motor, 7. Kompresor, 8. Pompa 

Vakum, 9. Isolator. 

 

Pada perancangan alat pengering beku vakum 

bengkuang untuk mengeringkan 1 kg bengkuang, 

mesin pengering beku vakum yang dirancang 

menurut jenis ruang pengeringnya ialah tipe Shelf 

Freeze Dryer sedangkan menurut ukuran dan 

penggunaannya ialah tipe Laboratory Bench-Top 

Freeze Dryer. 



Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XII (SNTTM XII) 
Bandar Lampung, 23-24 Oktober 2013 

 

 579 

   

ISBN 978 979 8510 61 8 

Bahan yang digunakan ialah bengkuang. Adapun 

karakteristik bengkuang seperti yang ditunjukkan 

pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Karakteristik Bengkuang 

 
 

Belyamin dan Julian Arlisdianto telah berhasil 

melakukan pengeringan beku lidah buaya (aloevera) 

yang mengandung kadar air sebesar 98,7%. Isti 

Pujihastuti telah melakukan pengeringan beku tomat 

yang mengandung kadar air sebesar 93,4%. L. G 

Marques and J. T Freire, telah melakukan 

pengeringan beku nenas yang mengandung kadar air 

sebesar 85,30%. Kiman Siregar, telah melakukan 

kajian pengeringan beku dengan pembekuan vakum 

terhadap daging buah durian yang mengandung 

kadar air sebesar 60,82%. Yulia Lisnawati dan 

Armansyah H Tambunan telah melakukan kajian dan 

simulasi karakteristik pengeringan beku daging sapi 

giling, yang mengandung kadar air sebesar 60%. 

Data awal yang diperlukan dalam perancangan alat 

pengering beku vakum ialah massa bahan, sifat fisik 

bahan, jenis refrigeran, waktu pembekuan. 

Dalam perancangan alat pengering beku vakum, 

analisis sistem kompresi uap dilakukan untuk 

mengetahui kapasitas evaporator, kondensor, 

kompresor, dan koefisien prestasi. 

Untuk menghitung total jumlah kalor yang 

dibutuhkan untuk mendinginkan produk ialah 

melalui penjumlahan panas yang dihasilkan sebelum 

beku, panas yang dihasilkan sesudah beku, dan 

panas laten bahan. Adapun persamaan yang 

digunakan ialah : 

Qsbb = m.Cp.∆t   (1) 

Qssb = m.Cp. ∆t   (2) 

Ql    = m.hfg   (3) 

t

Q
Q total

produk    (4) 

Dimana : 

Qsbb  = panas yang dihasilkan sebelum beku 

Qssb  = panas yang dihasilkan sesudah beku 

Ql     = panas laten bahan 

Diagram P-h rancangan berdasarkan sifat-sifat 

refrigeran ditunjukkan pada gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Diagram P-h Rancangan 

 

Dalam perancangan sistem kompresi uap jumlah 

total kalor yang dibutuhkan untuk pengeringan sama 

dengan kapasitas evaporator sehingga untuk 

menghitung laju aliran massa refrigeran digunakan 

persamaan sebagai berikut: 

41 hh

Q
m

evaporator

refrigeran




  (5)

 

Laju perpindahan panas pada kondensor dapat 

dihitung dengan persamaan berikut: 

 

Qkondensor       = mrefrigerant (h2-h3)  (6) 

 

Sedangkan Laju perpindahan panas pada kompresor 

dihitung dengan persamaan berikut: 

 

Qkompresor = mrefrigerant (h2-h1)  (7) 

 

Koefisien Prestasi Siklus dihitung dengan 

menggunakan persamaan berikut: 

COPr   =
12

41

hh

hh




   (8) 

Kecepatan aliran refrigeran dihitung dengan 

menggunakan persamaan berikut: 

irefrigeran

refrigeran

refrigeran
Ax

m
V




   (9) 
 

Dalam perancangan sistem kompresi uap komponen 

yang dirancang ialah evaporator dan kondensor.  

 

2.1. Perancangan Evaporator 

 

Berikut adalah tahapan perancangan evaporator: 

1) Panjang koil evaporator di asumsikan 

2) Sifat fisik bahan (air) dihitung (dilihat pada 

tabel termodinamika). 
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3) Laju aliran massa bahan dihitung dengan 

menggunakan persamaan: 

)( outinp

evaporator

w
TTC

Q
m

w




  (10) 

4) Kecepatan aliran bahan dihitung dengan 

menggunakan persamaan: 



.

m
Vw      (11) 

5) Beda temperatur logaritmik dihitung dengan 

persamaan: 

 


 





T
T T

T

T

lm 












1 2

1

2

ln

  (12) 

6) Temperatur fluida rata-rata dihitung dengan 

menggunakan persamaan: 

Trata-rata  = 
2

oi TT 
   (13) 

7) Properties fluida dihitung berdasarkan 

temperatur fluida rata-rata. 

8) Proses Penguapan Refrigeran.  

Aliran refrigeran didalam pipa evaporator 

merupakan aliran dua fase. Pada saat masuk 

evaporator, persentase uap refrigeran rendah 

tetapi pada saat melewati bagian lebih dalam 

lagi persentase uapnya meningkat sehingga laju 

alirannya juga meningkat. Penguapan refrigeran 

disertai perpindahan panas dari lingkungan ke 

dalam refrigeran, dimana prosesnya kompleks. 

Kecepatan rata-rata aliran refrigeran dihitung 

dengan menggunakan persamaan: 

iref

ref

m
Ax

m




.

    (14) 

 

 

Angka Reynold, 


hm

e

Dxv
R     (15) 

Koefisien konveksi rata-rata pada sisi refrigeran 

u

h

i N
D

K
h     (16) 

9) Proses konveksi paksa pada sisi air 

Kecepatan rata-rata aliran air dihitung dengan 

menggunakan persamaan: 

Vm = 
hA

m



.

   (17) 

Angka Reynold, Koefisien konveksi rata-rata 

pada sisi air. 

4

1
36,0

2 )(.
rs

r
r

m

e

o

w
o

P

P
PR

D

K
CCh 

 (18) 

10) Koefisien perpindahan panas menyeluruh 

dihitung menggunakan persamaan: 

U = 

oi hh

11

1



   (19) 

11) Luas permukaan evaporator dihitung 

menggunakan persamaan: 

Q = U As F ∆𝑇𝑙𝑚   (20) 

12) Penghitungan faktor pengotoran 

Penggunaan evaporator secara normal sering 

mengalami faktor pengotoran akibat endapan 

kotor atau korosi yang dapat menyebabkan 

meningkatnya tahanan perpindahan panas 

diantara fluida kerjanya. Adapun nilai faktor 

pengotoran terdapat pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Faktor Pengotoran Fluida 

 
 

Perhitungan faktor pengotoran dihitung dengan 

menggunakan persamaan 21. 

ooo

foio

i

fi

ii AhA

R

KL

DD

A

R

Ah
R

1

2

)/ln(1




(21)

 

13) Total dimensi evaporator dihitung dengan 

menggunakan persamaan: 

As = 

lm

o

T
RA

Q


1

   (22) 

Ltotal = 
D

As


   (23) 
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2.2. Perancangan Kondenser 

 

Berikut adalah tahapan perancangan perancangan 

kondensor ialah sebagai berikut : 

1) Panjang koil kondensor di asumsikan 

2) Kipas motor digunakan sebagai alat pendingin 

dimana udara sebagai media pendinginnya, 

diasumsikan kenaikan temperatur dari 27
o
C 

menjadi 30
o
C. Pemilihan kapasitas kipas 

disesuaikan dengan kecepatan aliran udara, 

sedangkan untuk blade-nya disesuaikan dengan 

luas penampang kondensor dan ketinggiannya. 

Luas penampang kondensor yang direncanakan 

ialah 0,15 x 0,45 m
2
. 

3) Sifat fisik udara dihitung (dilihat pada tabel 

termodinamika) 

4) Laju aliran massa udara dihitung dengan 

menggunakan persamaan: 

)( outinp

kondensor
udara

TTC

Q
m

udara




 (24) 

5) Kecepatan aliran udara dihitung dengan 

menggunakan persamaan : 



.

m
Vudara     (25) 

6) Beda temperatur logaritmik dihitung dengan 

persamaan 12. 

7) Temperatur fluida rata-rata dihitung dengan 

menggunakan persamaan 13. 

8) Properties fluida dihitung berdasarkan 

temperatur fluida rata-rata. 

9) Proses Pengembunan Refrigeran.  

Angka Reynold kondensasi, 

l

refrigeran

e
D

m
R



4
    (26) 

Koefisien konveksi rata-rata pada sisi refrigeran 

Menggunakan persamaan 16. 

10) Proses konveksi paksa pada sisi udara. 

Pipa kondensor disusun dengan pola selang-

seling dengan jarak antar pipa sedemikian rupa. 

Kecepatan rata-rata aliran air dihitung dengan 

menggunakan persamaan: 

Vudara = 
hA

m



.

   (27) 

Angka Reynold dihitung dengan menggunakan 

persamaan 15, Koefisien konveksi rata-rata 

pada sisi udara dihitung dengan menggunakan 

persamaan 16. 

11) Koefisien perpindahan panas menyeluruh 

dihitung menggunakan persamaan 19. 
12) Dimensi kondensor dihitung menggunakan 

persamaan 20, 21, 22 dan 23. 

 

Adapun gambar perancangan mesin pengering beku 

vakum bengkuang seperti yang ditunjukkan pada 

gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Perancangan Mesin Pengering Beku 

Vakum Bengkuang 
 

Hasil dan Pembahasan 

Mesin pengering beku vakum bengkuang dirancang 

berdasarkan massa bahan (bengkuang) yang akan 

dikeringkan yaitu sebanyak 1 kg, waktu pembekuan 

cepat yakni selama 20 menit dan menggunakan 

siklus kompresi uap untuk sistem pembekuannya 

dimana refrigeran R134a merupakan refrigeran 

alternatif yang digunakan. Asumsi temperatur awal 

bahan ialah 27
o
C dan temperatur akhir bahan yang 

diharapkan -18
o
C, tekanan akhir yang diharapkan 

dalam ruang pengering ialah 0,1 mbar. Temperatur 

evaporasi refrigeran R134a ialah -40
o
C dan 

temperatur kondensasinya yaitu 34
o
C. Panas yang 

dibutuhkan untuk mengeringkan produk ialah 

sebesar 0,35 kW. Dari hasil analisis sistem kompresi 

uap dihasilkan rancangan sistem kondensasi dimana 

kapasitas evaporator diasumsikan sama dengan 

panas yang dibutuhkan untuk mengeringkan produk. 

Kapasitas kondensor sebesar 0,46kW, kapasitas 

kompresor 0,5 HP dan koefisien prestasinya 2,96.  

Ruang pengering direncanakan berbentuk silindris. 

Bahan yang digunakan ialah carbon steel berlapis 

galvanis. Ukuran ruang pengering yakni diameter 30 

cm dan panjang 30 cm dengan ketebalan 4 mm. 

Pintu ruang pembeku ditempatkan disalah satu ujung 

silindris yang terbuat dari bahan acrylic agar kondisi 
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dalam ruangan pembeku saat proses pembekuan 

dapat dipantau. 

Dalam perancangan evaporator, koil terbuat dari 

tembaga dengan diameter dalam (di) 8 mm dan 

diameter luar (do) 9,5 mm. Hasil rekapitulasi 

perancangan evaporator ditunjukkan pada tabel 3. 

 

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Perancangan Evaporator 

No Perancangan Simbol Hasil 

1 Kapasitas evaporator kW 0,3464 

2 Laju aliran massa bahan kg/s 0,00184 

3 Kecepatan aliran bahan m
3
/s 1,84x10

-3 

4 

Beda temperatur rata-

rata logaritmik K 40,41 

5 

Koefisien penguapan 

refrigeran W/m
2
K 120,44 

6 

Koefisien konveksi 

paksa pada sisi air W/m
2
K 458,76 

7 

Koefisien perpindahan 

panas menyeluruh W/m
2
K 95,39 

8 

Panjang total koil 

evaporator M 4,2 

 

Direncanakan koil evaporator diletakkan diluar 

ruang pengering dan diisolasi. Dalam perancangan 

kondensor, koil terbuat dari tembaga dengan 

diameter dalam (di) 8 mm dan diameter luar (do) 9,5 

mm. Koil disusun dengan pola selang-seling dengan 

jarak sedemikian rupa. Hasil rekapitulasi 

perancangan kondensor ditunjukkan pada tabel 4. 

 

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Perancangan kondensor. 

No Perancangan Simbol Hasil 

1 Kapasitas kondensor kW 0,46 

2 Laju aliran massa udara kg/s 0,092 

3 Kecepatan aliran udara m
3
/s 0,078 

4 

Beda temperatur rata-

rata logaritmik K 11,34 

5 

Koefisien pengembunan 

refrigeran W/m
2
K 192,17 

6 

Koefisien konveksi 

paksa pada sisi udara W/m
2
K 406,82 

7 

Koefisien perpindahan 

panas menyeluruh W/m
2
K 130,52 

8 

Panjang total koil 

kondensor M 15,1 

 

 

 

 

Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat disimpulkan 

dari perancangan mesin pengering beku vakum 

bengkuang antara lain ialah : 
1) Hasil rancangan mesin pengering beku 

vakum yang diperoleh memiliki spesifikasi 

sebagai berikut : 

Ruang Pengering (pembeku), 

 Kapasitas 

Bahan  

= 1 kg/proses 

 Panjang = 30 cm 

 Diameter 

dalam 

= 30 cm 

 Material

  

= carbon steel     

berlapis 

galvanis 

 Tebal = 3 mm 

 Material 

Penutup 

= acrylic 

Sistem Kompresi Uap, 

 Refrigeran  = R134a 

 Q evaporator = 0,35 kW 

 Q kondensor = 0,46 kW 

 Q kompresor = 0,16 kW 

 Koefisien prestasi = 2,96 

2) Dari hasil perancangan evaporator 

dihasilkan rancangan dengan panjang total 

pipa 4,22 m dengan koefisien perpindahan 

panas menyeluruh 95,4 W/m
2
K. Untuk 

perancangan kondensor dihasilkan 

rancangan dengan panjang total pipa 

kondensor 15,09 m dengan koefisien 

perpindahan panas menyeluruh 130,52 

W/m
2
K. 

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya 

sebaiknya panas buang kondensor dapat 

dimanfaatkan sebagai pemanas, kipas motor 

dirancang dan simulasi perancangan 

sebaiknya dibuat sebelum pembuatan alat. 

Diharapkan perancangan mesin pengering 

beku vakum dan metode pengeringan beku 

vakum yang efisien dapat lebih 

dikembangkan dan juga diterapkan untuk 

berbagai macam produk lainnya.  

 

Nomenklatur 

.

m  laju aliran massa (Kg/s) 

m  massa bahan (kg) 

Cp panas spesifik (Kj/Kg K) 

T temperatur (K) 

Q laju aliran kalor (kW) 

h enthalphi (Kj/Kg) 
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v kecepatan aliran (m/s) 

ρ massa jenis (Kg/m
3
) 

A luas Penampang (m
2
) 

L panjang (m) 

P tekanan (KPa) 

K konduktivitas termal (W/mK) 

μ  viskositas dinamik (Kg/ms) 

D diameter (m) 

U  koefisien perpindahan panas total (W/m
2
K) 
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