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BAB 4  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Proses Pengeringan 

Tabel 4.1 Hasil pengeringan dengan smart system 

 

 

Gambar 4.1 Hasil pengeringan “tercapai” untuk kaos t-shirt 

Tabel 4.1 merupakan hasil pengeringan pakaian dengan sistem yang telah dibuat. Hampir 

seluruh hasil proses pengeringan dapat tercapai hingga lampu indikator “selesai” pada LabVIEW 

interface menyala yang berarti selesainya proses pengeringan. Pada gambar 4.1 merupakan hasil 

pengeringan untuk serbet yang mana kering pada menit ke ±50 dari waktu timer menyala ketika 

mencapai setpoint kelembaban yang mana lampu indikator “selesai” akan menyala pada menit ke 

±60. Kemudian untuk pakaian tebal sulit untuk pakaian tersebut kering di karenakan air heater 

yang hanya mampu menghasilkan panas hingga 50°C. Aliran udara panas kurang dapat bergerak 

Jenis 

pakaian 
Jumlah pakaian 

Pakaian yang 

dikeringkan 
Hasil pengeringan 

Waktu keing 

saat timer on 

Tipis Satuan Serbet Tercapai ±15 menit 

Tipis Satuan Kaos dalam Tercapai ±40 menit 

Tipis Banyak 
Serbet dan kaos 

dalam 
Tercapai 

±15menit 

Sedang Satuan Kemeja batik Tercapai ±15 menit 

Sedang Satuan Kaos t-shirt Tercapai ±50 menit 

Sedang Banyak 
Kaos dan kemeja 

batik 
Tercapai 

±30 menit 

Tebal Satuan Jeans Tercapai ±30 menit 

Tebal Satuan Handuk Tidak tercapai - 

Tebal Banyak Jeans dan handuk Tidak tercapai - 
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keseluruh bilik pengeringan khususnya untuk pakaian yang tebal dan berukuran besar. Letak air 

heater yang hanya berada pada satu sisi bilik membuat pengeringannya tidak merata. Pakaian yang 

kering umumnya hanya pada bagian yang terkena udara panas secara langsung sedangkan pada 

sisi lainnya cenderung lebih lama.  

 

 

Gambar 4.2 Letak air heater 

Contohnya pada gambar 4.2 pada handuk yang mana pengeringannya hingga 4 jam, dalam 

waktu 4 jam hanya sisi yang terkena udara panas secara langsung saja yang kering sedangkan di 

sisi yang berlawanan masih cenderung basah. Hal ini lah yang membuat proses pengeringan 

menjadi lama karena tidak meratanya udara panas pada bilik pengeringan. Jika udara panas pada 

bilik pengeringan dapat merata maka proses pengeringan ini akan lebih cepat hingga setengah dari 

waktu yang dibutuhkan kain untuk kering pada pengambilan data di penelitian ini.  
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Gambar 4.3 Error pembacaan kelembaban dan temperatur 

 Gambar 4.3 merupakan salah satu proses pengeringan yaitu pengeringan kaos dan kemeja 

pada mode “sedang” dan “banyak”. Hasilnya adalah ketika timer telah berjalan hingga 19 menit 

tiba-tiba terjadi error pembacaan oleh sensor sehingga timer menghitung ulang dari 0 kembali. 

Namun setelah itu proses pengeringan dapat berjalan normal kembali hingga selesai. Hasil ini 

membuat pengeringannya menjadi kurang ideal sehingga diperlukan program yang bisa menahan 

waktu agar tidak mengulang dari awal ketika terjadi error. Jika pengeringan telah berjalan lama 

namun tiba-tiba terjadi error maka pengeringannya akan memakan waktu yang sangat lama. 

4.2 Faktor Perbedaan Nilai Kelembaban Kondisi Kering Dan Waktu Proses Pengeringan 

 Perbandingan Kondisi Kering Dengan Berbeda Kandungan Air 

Gambar 4.4 Perbandingan data dengan berbeda kandungan air 
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Gambar 4.4 merupakan perbandingan hasil pengeringan dengan menggunakan pakaian 

yang sama namun berbeda kandungan air yang diberikan pada pakaian tersebut. Hasilnya adalah 

nilai kelembabannya tidak mengalami perubahan dan cenderung sama diantara nilai 31-28%. 

Kandungan air bukan menjadi faktor mengubah nilai kelembaban untuk kondisi kering, melainkan 

hanya perbedaan masalah waktu pengeringan. Semakin banyak kandungan air pada pakaian maka 

waktu pengeringannya akan semakin lama pula. 

  Perbandingan Kondisi Kering Dengan Berbeda Jenis Kain 

 

Gambar 4.5 Perbandingan data dengan berbeda pakaian 

Gambar 4.5 adalah perbandingan data untuk pengeringan pakaian menggunakan setpoint 

temperatur yang sama di 45°C. Pakaian yang dijadikan perbandingan adalah 3 kain berbeda yang 

termasuk dalam mode jenis pakaian yaitu serbet(tipis), kaos t-shirt(sedang) dan jeans(tebal). 

Setiap kain yang akan dikeringkan diberikan air sebanyak 1 liter. Hasil pengeringannya adalah 

pakaian kering saat di nilai kelembaban yang berdekatan yaitu antara 26-23%. Kemudian 

ketebalan pakaian mempengaruhi waktu pengeringan dimana semakin tebal pakaian maka waktu 

pengeringannya akan semakin lama.  
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 Perbandingan Kondisi Kering Dengan Berbeda Temperatur 

 

Gambar 4.6 Perbandingan data dengan berbeda temperatur   

Gambar 4.6 merupakan hasil pengeringan dengan berbeda nilai setpoint temperatur. 

Namun pada perbandingan data ini menggunakan jenis pakaian yang berbeda. Pada 40°C untuk 

mengeringkan kain serbet, 45°C mengeringkan untuk kaos t-shirt dan 50°C untuk mengeringkan 

jeans dengan seluruhnya diberikan air sebanyak 1L. Seperti penjelasan di sub bab 4.2.1 bahwa 

ketebalan kain tidak terlalu mempengaruhi perubahan nilai kelembaban. Hasilnya adalah pada 

setpoint 40°C nilai kelembaban saat kondisi kering berada di nilai 39-37%, sedangkan pada 

setpoint 45°C berada di nilai 31-29% dan pada 50°C berada di nilai 26-25%. Hasil ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai temperatur maka kelembabannya akan semakin rendah 

pula. Kemudian untuk serbet dan t-shirt jika diberikan air sebanyak 1L sudah membuat pakaian 

tersebut basah total hingga ke bagian jahitan dan lekukan yang dapat membuat pengeringan 

menjadi lama. Sedangkan untuk pakaian tebal, kandungan air sebanyak 1L tidak membuat pakaian 

tersebut basah total yang membuat waktu pengeringannya cenderung lebih cepat pada 

perbandingan ini. 
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4.3 Perbandingan Konsumsi Listik 

Tabel 4.2 Perbandingan daya tiap mode 

Mode jenis Mode jumlah 
Hasil tanpa 

pengendali 

Hasil dengan 

pengendali 
Selisih hasil 

Tipis Satuan 0,25 kwh 0,23 kwh 9% 

Tipis Banyak 0,6 kwh 0,54 kwh 11% 

Sedang Satuan 0,75 kwh 0,69 kwh 9% 

Sedang Banyak 1,18 kwh 1,17 kwh 0,9% 

Tebal Satuan 1,18 kwh 1,13 kwh 4% 

Tebal Banyak - - - 

 

 Pada tabel 4.2 merupakan hasil perbandingan daya yang digunakan antara plant air heater 

yang diberikan pengendali dan tanpa pengendali. Hasilnya adalah konsumsi energi dapat dikurangi 

hingga mencapai 11%. Namun penghematan energi tersebut mendapatkan hasil yang positif 

karena adanya keterbatasan dalam penelitan ini yang menyebabkan terlihat efektif. Udara panas 

yang tidak menyebar keseluruh bilik pengeringan membuat waktu pengeringannya kurang lebih 

sama antara pengeringan dengan pengendali dan tanpa pengendali. Khusus untuk penelitian ini 

dengan waktu pengeringan yang relatif sama dan adanya pengendali membuat konsumsi energi 

menjadi efektif. 

  


