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Abstrak 

Perilaku partikel dalam aliran udara tergantung pada sifat aerodinamika suatu partikel tersebut. Gaya 
aerodinamika yang ada selama gerak relatif antara udara dan bahan berbeda setiap partikel yang berbeda. 
Sifat aerodinamika dipengaruhi oleh kadar air. Biji-bijian memiliki kemampuan untuk menyerap air yang 
disebut dengan  imbibisi. Syarat terjadinya imbibisi yaitu perbedaan tekanan antara biji dengan air, dimana 
tekanan air  lebih kecil  dari pada tekanan biji, ada daya tarik-menarik yang spesifik antara air dan biji. 
Penambahan volume dalam peristiwa imbibisi adalah lebih kecil dari pada penjumlahan volume zat mula-
mula, dengan zat yang diimbibisikan apabila dalam keadaan bebas. Perbedaan ini diduga karena zat atau 
molekul yang diimbibisikan harus menempati ruang diantara moleku-molekul zat yang mengimbibisi 
sehingga volume zat yang diimbibisikan tertekan lebih kecil dari pada bila dalam keadaan bebas. Banyaknya 
air yang diserap selama proses imbibisi umumnya kecil dan cepat. Penelitian ini mengkaji bagaimana 
pengaruh efek termal dan kadar air terhadap sifat dan aerodinamika biji-bijian. Metode ini memanfaatkan 
microwave. Biji-bijian diberi 3 perlakuan, yaitu perendaman, perendaman dan pemanasan, serta 
pengeringan. Analisa pada penelitian ini diantaranya yaitu hubungan antara daya serap biji-bijian terhadap 
waktu, hubungan antara daya serap biji-bijian terhadap temperatur, dan hubungan antara kadar air 
terhadap faktor koreksi aerodinamika. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui daya serap biji-bijian 
ketika di rendam, diberi efek panas dan dikeringkan serta mengkaitkannya terhadap sifat dan aerodinamika 
biji-bijian. 
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PENDAHULUAN 

Perilaku partikel dalam aliran udara tergantung pada sifat aerodinamika suatu partikel tersebut. Gaya 
aerodinamik yang ada selama gerak relatif antara udara dan bahan berbeda setiap partikel yang berbeda. 
Kecepatan terminal digunakan sebagai karakterik aerodinamika dalam aplikasinya [1,2]. Sifat aerodinamika 
dipengaruhi oleh kadar air. Struktur biji-bijian juga mempengaruhi sifat aerodinamika. Sifat aerodinamika 
dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya waktu jatuh dan massa jenis. Beberapa peneliti menentukan 
sifat aerodinamika dari berbagai biji, seperti butiran millet, biji curang, kacang dan biji rami (Baryeh, 2002; 
Hauhouot et al,.2000; Konak et al., 2002; Sacilik et al., 2003), yang berbeda varietas: makhana, kernel 
gandum, beras, jagung, gandum dan barley, kacang pinus, kacang pistachio (Jha dan Kachru 2007, 
Khoshtaghaza dan Mehdizadeh, 2006; Matouk et al, 2005.; Ozguven dan Vursavus, 2005; Razavi et al., 
2007) dan Turgenia biji latifolia, kernel gandum dan mustard liar (Nalbandi et al, 2010) [2]. Biji-bijian 
memiliki kemampuan untuk menyerap air yang disebut dengan  imbibisi. Syarat terjadinya imbibisi yaitu 
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 perbedaan tekanan antara biji dengan air, dimana tekanan air  lebih kecil  dari pada tekanan biji, ada daya 
tarik-menarik yang spesifik antara air dan biji. Efek  termal (panas)  juga  mempengaruhi  daya  serap  biji-
bijian.  Informasi tentang sifat aerodinamika biji-bijian terbatas.  

Pada penelitian ini, kami menganalisis faktor koreksi aerodinamika dengan eksperimen gerak jatuh dari 
beberapa jenis biji-bijian,  hubungan  antara daya  serap  terhadap waktu, hubungan antara daya  serap  
terhadap  temperatur,  dan  hubungan antara kadar  air terhadap  faktor koreksi  aerodinamika.  

LANDASAN TEORI 

Aerodinamika 

Aerodinamika berarti penyelidikan mengenai gerakan-gerakan benda di dalam udara. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi aerodinamika antara lain: temperatur udara, tekanan udara, kecepatan udara, kerapatan udara. 
Hukum-hukum yang berkaitan dengan aerodinamika adalah Hukum I Newton, Hukum II Newton dan Hukum 
III Newton. Hukum I Newton menyatakan bahwa benda yang diam akan tetap diam sedangkan benda yang 
bergerak akan tetap bergerak dalam lintasan tertentu dan kecepatannya tetap kecuali ada penyebab dari luar 
yaitu gaya yang memaksanya merubah keadaan tersebut. Hukum II Newton menyatakan bahwa perubahan 
kecepatan berbanding lurus dengan gaya yang bekerja dan menurut garis kerja gaya tersebut. Selanjutnya 
benda yang bergerak akan mendapat perlambatan/percepatan. Hukum III Newton menyatakan bahwa aksi 
sama besar dan berlawanan arah dengan reaksi. Artinya, gaya yang dilakukan oleh dua benda terhadap 
sesamanya sama besar dan berlawanan arahnya.  

Faktor penting aerodinamika lainnya adalah Drag Coefficient (C). Kehilangan energi untuk setiap panjang 
aliran (dP/L) merupakan sifat erodinamika dari bahan dan peralatan yang merupakan faktor yang harus 
diperhatikan khususnya kaitannya dengan pengaruh dimensi peralatan [2,3]. Dalam bahasan penelitian ini, 
tidak  menggunakan  blower  seperti  penelitian yang  telah dilakukan  sebelum – sebelumnya.  Aerodinamika 
yang  dibahas pada  penelitian ini lebih terkait pada faktor koreksi waktu jatuh, kerapatan benda dan 
penggunaan hukum II Newton. 

Struktur  dan Karakteristik Biji-bijian 

Beberapa sifat fisik dari bijian turut menentukan karakteristik pengeringan, termasuk laju pengeringan. 
Secara umum laju pengeringan semakin tinggi bila rapat massa semakin rendah, panas spesifik semakin 
rendah, dan luas permukaan spesifik semakin tinggi. Pada bahasan penelitian ini menggunakan biji nangka, 
biji  durian,  biji salak dan biji mangga, karena ukurannya yang cukup besar sehingga mudah diamati.  

Imbibisi Biji 

Imbibisi merupakan penyerapan air oleh imbiban, contohnya penyerapan air oleh benih dalam proses awal 
perkecambahan, benih akan membesar, kulit benih pecah, berkecambah. Syarat imbibisi yaitu perbadaan 
tekanan antara benih dengan larutan, dimana tekanan benih lebih kecil dari pada tekanan larutan, ada daya 
tarik-menarik yang spesifik antara air dan benih [4]. Penambahan volume dalam peristiwa imbibisi adalah 
lebih kecil dari pada penjumlahan volume zat mula-mula, dengan zat yang diimbibisikan apabila dalam 
keadaan bebas. Perbedaan ini diduga karena zat atau molekul yang diimbibisikan harus menempati ruang 
diantara molekul-molekul zat yang mengimbibisi sehingga volume zat yang diimbibisikan tertekan lebih kecil 
dari pada bila dalam keadaan bebas [5]. 

Kadar Air 

Sifat aerodinamika dipengaruhi oleh kadar air. Jika biji dalam kondisi dikeringkan, maka untuk 
menghitung kadar air (moisture content) berdasarkan persamaan berikut [6,7], 

 
 i d

d

M MMC
M
−

=  (1) 

MC adalah moisture content, Mi adalah massa sebelum pengeringan, dan Md adalah massa setelah 
pengeringan. Jika biji dalam kondisi basah juga menggunakan persamaan tersebut. 
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 Daya Serap 

Daya absorbsi setiap bahan berbeda-beda. Daya absorbsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah daya 
absorbsi untuk bahan air. Rumus menghitung daya absorbsi air sama dengan rumus kadar air. Daya absorbsi 
setiap biji tentunya berbeda-beda tergantung struktur dan karakteristik biji-bijian. 

Teori Gerak Jatuh Bebas 

Gerak benda jatuh kebumi merupakan contoh gerak dengan percepatan (hampir) konstan. Apabila tidak 
ada gesekan udara, ternyata semua benda yang jatuh pada tempat yang sama di permukaan bumi mengalami 
percepatan yang sama, tidak bergantung ukuran, berat maupun susunan benda, dan jika jarak yang ditempuh 
selama jatuh tidak terlalu besar, maka percepatannya dapat dianggap konstan selama jatuh. Gerak ideal ini, 
yang mengabaikan gesekan udara dan perubahan kecil percepatan terhadap ketinggian, disebut gerak jatuh 
bebas. Percepatan yang dialami benda jatuh bebas disebut percepatan yang disebabkan oleh 
gravitasi.Percepatan ini mengarah kebawah menuju pusat bumi dan besarnya di dekat permukaan bumi 
sekitar 9,8 m/s2 [8]. 

 
Persamaan gerak jatuh bebas  

Dengan mengambil kerangka acuan yang diam terhadap bumi, dengan sumbu y positif diambil vertikal ke 
atas, maka percepatan gravitasidinyatakan dengan sebuah vektor yang berarahvertikal ke bawah menuju pusat 
bumi dalam arah sumbu y negatif. Persamaan gerak dengan percepatan tetap dapat diterapkan untuk gerak 
jatuh bebas yaitu: 
 0  y y yv v a t= +  (2) 

 ( )0
1  
2 y yy v v t= +  (3) 

 2
0

1  
2y yy v t a t= +  (4) 

 2 2
0  2y y yv v a y= +  (5) 

 
Dan untuk persoalan jatuh bebas diambil ay = -g, dengan g adalah percepatan gravitasi. Posisi awal pada titik 
asal, maksudnya pada t = 0 dipilih y0 = 0 [8,9]. 

Gerak Jatuh Dipengaruhi gesekan udara 

Sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal, maka gerak benda tersebut 
dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi dan jika gaya gesek udara tidak diabaikan, maka persamaannya adalah 
sebagai berikut [10].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Diagram gaya, gerak jatuh dipengaruhi gesekan udara 
 
Dari gambar diketahui bahwa gaya-gaya yang bekerja pada benda jatuh adalah gaya  berat w = mg dan gaya 
gesek udara f = βv. Solusi persamaan untuk gerak jatuh yang dipengaruhi gaya berat dan gaya gesek yaitu: 
 F ma=∑  (6) 

h 

W= mg 

fgesek 
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2

2

d hmg v m
dt

β− =  (7) 

Massa Jenis 

Massa jenis atau rapat massa (ρ) adalah suatu besaran turunan yang diperoleh dengan membagi massa 
suatu benda atau zat dengan volumnya [10]. Secara matematis massa jenis ditulis: 

 
m
V

ρ =  (8) 

Massa jenis atau kerapatan suatu fluida dapat bergantung pada banyak faktor seperti temperatur fluida dan 
tekanan yang mempengaruhi fluida. 

METODE  

Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Pengambilan data dilaksanakan mulai pada bulan Juni 2015 sampai Desember 2015. Tempat 
pengambilan data berada di lantai 3 - Laboratorium Pengajaran Fisika, FMIPA, Gedung Basic Science Center 
- A, dan GKU Timur, Institut Teknologi Bandung (ITB). Metode yang digunakan mengadobsi metode 
Shahbazi (2014) yang tujuan penelitiannya sama dengan penelitian ini yaitu untuk menganalisis aerodinamika 
suatu biji-bijian tertentu. Namun pada penelitian ini menggunakan microwave.  

 
Alat dan Bahan Eksperimen 

1. Biji Durian     : 5 biji 
2. Biji Salak      : 5 biji 
3. Biji Nangka     : 5 biji 
4. Biji Pinus     : 5 biji 
5. Biji Mangga     : 5 biji 
6. Baskom      : 1 buah 
7. Air      : secukupnya 
8. Microwave     : 1 buah 
9. Plastik      : secukupnya 
10. Selotip      : secukupnya 
11. Stopwatch     : 1 buah 
12. Tali tampar     : 100 meter 
13. Cutter      : 1 buah 
14. Gunting      : 1 buah 
15. Meteran      : 1 buah 
16. Neraca Digital (±0.01 gr)    : 1 buah 
17. Mistar      : 1 buah 
18. Gelas Ukur (±50 ml)    : 1 buah 
19. Gelas Ukur (±2 ml)    : 1 buah 
20. Pemanas (heater)     : 1 buah 
21. Termokopel tipe K-250CD (± 0.01°C)  : 1 buah 

 
Ilustrasi Alat 

Gambar 2. Biji dikeringkan pada gambar (a). Gambar (b) menunjukkan biji dijatuhkan. 

 
(a)  

 
(b) 
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 Langkah kerja pengambilan data 
1. Menimbang massa biji awal (massa biji sebelum direndam), kemudian merendam biji selama 1 hari 

(24 jam), setelah itu menimbang massa bijinya (massa biji setelah direndam). 
2. Mengukur kadar air biji (biji dalam kondisi basah) 
3. Mengukur massa jenis biji sebelum direndam (massa jenis biji dalam kondisi normal) dan massa 

jenis biji setelah direndam (massa jenis biji dalam kondisi basah) 
4. Mengeringkan biji dengan menggunakan microwave selama 10 menit dengan daya 40 Watt, 

kemudian menimbang massa bijinya (massa biji setelah dikeringkan). 
5. Mengukur kadar air biji (biji dalam kondisi kering) 
6. Mengukur massa jenis biji (biji dalam kondisi kering) 
7. Menjatuhkan biji (biji dalam kondisi normal, basah dan kering) dari ketinggian 12,85 m, kemudian 

mencatat waktunya dengan menggunakan stopwatch. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Faktor koreksi aerodinamik 

No Nama Biji t rata-rata  (sekon) t (faktor koreksi/aerodinamik(%)) 
Normal Kering Basah Normal Kering Basah 

1. Biji Durian  1,65 1,66 1,77 1,81 2,40 8,47 
2. Biji Pinus 1,71 1,79 1,80 5,26 9,49 10,00 
3. Biji Salak 1,65 1,59 1,75 1,81 1,88 7,42 
 
Persamaan untuk Faktor koreksi/aerodinamik:  

 ( )  eksperimen  teori% 100%
 eksperimen

t tt x
t

−
=  (9) 

 
Dari Tabel 1, faktor koreksi/aerodinamik bbeberapa biji-bijian kurang dari atau sama dengan 10%. Hipotesa 
yang menyebabkan hasil eksperimen berbeda dengan teori adalah sebagai faktor hambatan udara dan faktor 
geometri. 
 

Tabel 2. Data ketika biji diberi efek termal 
No. Nama Biji massa (m) 

sebelum 
direndam 
dan 
sebelum 
diberi efek 
termal 

Setelah 
direndam 
selama 1 
hari 

Setelah di beri efek termal selama- 
5 menit 
(55°C) 

8 menit 
(60°C) 

11 menit 
(65,21°C) 

14 menit 
(66,12°C) 

17 menit 
(73,32°C) 

1 Biji Mangga 1 37.56 45.78 40.28 41.56 41.31 42.58 43.66 
2 Biji Mangga 2 45.59 49.02 47.67 48.93 48.37 49.8 48.47 
3 Biji Nangka 1 6.37 6.6 6.43 6.45 6.49 6.48 6.66 
4 Biji Nangka 2 7.16 7.48 7.26 7.27 7.3 7.19 7.49 
5 Biji Salak 1 5.77 5.88 5.81 5.82 5.78 5.57 5.94 
6 Biji Salak 2 4.45 4.55 4.44 4.47 4.46 4.45 4.46 
7 Biji Durian 1 13.76 15.64 14.23 14.47 14.54 14.65 14.91 
8 Biji Durian 2 12.39 13.73 12.79 12.92 12.99 13.06 13.61 

 

Dari Tabel 2, dapat diketahui bahwa daya serap biji ketika diberi efek termal pada temperatur tertentu daya 
serapnya berbeda-beda. Pada biji mangga terlihat bahwa setelah di beri efek termal, massanya naik, turun 
kemudian terus naik. Sedangkan pada biji durian terlihat bahwa setelah diberi efek termal, massanya semakin 
naik. Perbedaan tersebut dikarenakan ketika biji diberi efek termal, tidak dalam kondisi adiabatik dan daya 
serap setiap biji-bijian itu berbeda-beda. Secara umum, Semakin lama diberi efek termal, semakin tinggi 
massanya sehingga kadar airnya tinggi. 
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 Tabel 3. Data ketika biji dikeringkan 
No. 
 
 
 
 

Nama Biji massa 
(m) 
sebelum  

Setelah di keringkan selama- 
5 menit 
(35,3°C) 

7 menit 
(41,1°C) 

9 menit 
(87,12°C) 

1 Biji Mangga 1 17,32 14,99 11,43 8,67 
2 Biji Mangga 2 17,33 16,25 11,63 9,16 
3 Biji Nangka 1 3,68 3,48 3,17 2,60 
4 Biji Nangka 2 3,70 3,33 3,16 2,61 
5 Biji Salak 1 3,52 3,10 2,80 2,20 
6 Biji Salak 2 3,58 2,31 2,21 1,93 
7 Biji Durian 1 9,66 7,88 4,77 3,19 
8 Biji Durian 2 7,86 6,46 4,22 2,56 

 

Dari Tabel 3, dapat diketahui bahwa daya serap biji ketika dikeringkan pada temperatur tertentu, daya 
serapnya berbeda-beda. Pada biji mangga, biji nangka, biji salak, dan biji durian terlihat bahwa setelah 
dikeringkan, massanya semakin turun. Berbeda dengan ketika biji diberi efek termal, ketika biji dikeringkan, 
dalam kondisi adiabatik sehingga massanya menurun secara stabil. Semakin lama dikeringkan, semakin 
rendah massanya sehingga kadar air rendah. 

KESIMPULAN 

Faktor koreksi/aerodinamik beberapa biji-bijian (biji durian, biji salak, biji pinus) pada penelitian ini 
kurang dari atau sama dengan 10%. Hipotesa yang menyebabkan hasil eksperimen berbeda dengan teori 
adalah faktor hambatan udara dan faktor geometri. Semakin lama biji-bijian diberi efek termal, semakin 
tinggi massanya sehingga kadar airnya tinggi. Semakin lama biji-bijian dikeringkan, semakin rendah 
massanya sehingga kadar air rendah.  
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