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RINGKASAN 

Indonesia dikenal sebagai negara maritim, yang memiliki 

lautan yang sangat luas. Air laut merupakan air yang berasal 

dari laut, memiliki rasa asin, dan memiliki kadar garam 

(salinitas) yang tinggi. Rata-rata air laut di lautan dunia memiliki 

salinitas sebesar 35 ‰, hal ini berarti untuk setiap satu liter air 

laut terdapat 35 gram garam yang terlarut di dalamnya. Air 

dengan salinitas tersebut tentunya tidak dapat dikonsumsi, 

sehingga dilakukan proses destilasi air laut untuk mendapatkan 

air tawar yang layak digunakan dengan alat destilator model 

rumah kaca. 

Pada dasarnya prinsip alat destilator model rumah kaca ini 

merupakan cara untuk mendapatkan air bersih melalui proses 

destilasi air laut. Pada proses destilasi terdapat proses 

perpindahan panas, penguapan, dan pengembunan. Jika air 

terus-menerus dipanaskan maka akan terjadi proses 

penguapan. Uap ini jika bersentuhan dengan permukaan yang 

dingin maka akan terjadi proses kondensasi pada permukaan 

dingin tersebut. Kemudian untuk mempercepat terjadinya 

kondensasi dilakukan pendinginan paksa dengan penyemprotan 

pada dinding alat tersebut.  

Penelitian ini dilakukan dari jam 08:00-16:00 WIB. Volume 

air laut yang digunakan sebagai sampel sebanyak 2000 ml. 

Hasil destilasi dengan penyemprotan berupa air tawar sebanyak 

1649 ml (dengan hasil produk garam sebanyak 74,26 gram) 

selama 5 hari. Sedangkan destilasi tanpa penyemprotan 
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menghasilkan air tawar sebanyak 1323,5 ml (dengan hasil 

produk garam sebanyak 73,06 gram). Hasil pengujian kualitas 

air tawar hasil destilasi meliputi kadar garam (salinitas) yaitu 

sebesar 0%, pH yaitu 6,5. Nilai Electrical Conductivity (EC) yaitu 

sebesar 17 µS/cm dan Total Disolved Solids (TDS) yaitu 

sebesar 35 mg/L. 

 

Kata Kunci: Air Laut, Destilasi, Efek Rumah Kaca, Penguapan, 

Penyemprotan, Salinitas. 
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SUMMARY 

 

Indonesia is known as a maritime country, which has a 

vast ocean. Sea water is water that comes from the sea, has a 

salty taste, and has a high salinity (salinity). The average sea 

water in the world's oceans has a salinity of 35 ‰, which means 

that for every liter of sea water there is 35 grams of salt 

dissolved in it. Water with salinity is certainly not consumable, so 

the process of distillation of seawater to get a decent fresh water 

used with a model of greenhouse model destilator. 

Basically the principle of destilator model of this 

greenhouse model is a way to get clean water through the 

process of distillation of sea water. In the distillation process 

there is a process of heat transfer, evaporation, and 

condensation. If water is continuously heated, there will be a 

process of evaporation. This steam when in contact with a cold 

surface will occur the condensation process on the cold surface. 

Then to accelerate the occurrence of condensation forced 

cooling by spraying on the wall of the tool. 

This study was conducted from 08:00 to 16:00 pm. The 

volume of sea water used as a sample of 2000 ml. The result of 

distillation with freshwater spraying as much as 1649 ml (with 

salt product yield as much as 74,26 gram) for 5 days. 

Meanwhile, non-spraying distillation produces fresh water of 

1323.5 ml (with salt product yield of 73.06 grams). Result of 

testing of freshwater quality of distillation product include salt 

content (salinity) that is 0%, pH is 6,5. The value of Electrical 
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Conductivity (EC) is 17 μS / cm and Total Disolved Solids (TDS) 

of 35 mg / L. 

 

Keywords: Distillation, Evaporation, Greenhouse Effect, 

Salinity, Sea Water, Spraying. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu membutuhkan 

air namun ketersediaan air yang memenuhi syarat bagi 

keperluan manusia relatif sedikit karena dibatasi oleh berbagai 

faktor. Hampir 97% air di muka bumi ini merupakan air laut dan 

tidak dapat digunakan oleh manusia secara langsung. Dari 3% 

yang tersisa, 2% diantaranya tersimpan sebagai gunung es 

(gletser) di kutub yang juga tidak dapat dimanfaatkan secara 

langsung. Hanya 1% air yang terdapat di danau, sungai dan air 

tanah yang benar-benar tersedia bagi keperluan manusia. Jika 

ditinjau dari segi kualitas air yang memadai bagi konsumsi 

manusia hanya sekitar 0,03% (Effendy, 2003). 

Sulitnya masyarakat di beberapa daerah di Indonesia dalam 

memenuhi kebutuhan air bersih saat ini masih menjadi 

permasalahan yang belum terpecahkan. Upaya yang dapat 

dilakukan untuk penyediaan air bersih adalah dengan 

memanfaatkan air yang ada, salah satunya adalah air laut. 

Untuk dapat dimanfaatkan maka air laut perlu diolah terlebih 

dahulu. Salah satu cara pengolahan yang praktis dan ramah 

lingkungan adalah dengan destilasi tenaga surya. Pemanfaatan 

tenaga surya untuk destilasi air laut menjadi air tawar juga 

merupakan bentuk pemanfaatan energi alternatif.  

Teknologi penyulingan air atau destilasi untuk mendapatkan 

air tawar dari air laut telah lama dikenal. Konsepnya sederhana 

dan serupa dengan siklus hidrologi, yaitu dengan menguapkan 

air laut dengan cara dipanaskan, yang kemudian uap air 

tersebut diembunkan dan dikumpulkan ke dalam suatu wadah 

penampung sehingga didapatkan air tawar. Sumber panas yang 
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dipergunakan berasal dari energi yang beragam: minyak, gas, 

listrik, tenaga matahari dan lainnya (Praseyta et al., 2016). 

Beberapa penelitian di Indonesia tentang teknologi 

penyulingan air laut atau biasa disebut destilasi air laut 

menggunakan energi sinar matahari. Maka dari itu, munculah 

ketertarikan peneliti untuk menggunakan tenaga panas matahari 

yang diterapkan pada Efek Rumah Kaca (ERK) dengan 

melakukan penyesuaian atau modifikasi pada model destilator. 

Namun untuk menghasilkan air tawar pada destilator dengan 

lebih cepat maka di perlukan pendinginan yaitu dengan metode 

penyemprotan. Pendinginan dengan metode penyemprotan 

bertujuan untuk menurunkan suhu sehingga mempercepat 

terjadinya kondensasi. Dimana diharapkan dengan digunakan 

metode penyemprotan pada dinding destilator model rumah 

kaca ini bisa meningkatkan produktivitas destilator dalam 

memproduksi air tawar dari air laut. 

 

1.2 Rumusan masalah 

1.2.1 Bagaimana pengaruh perlakuan penyemprotan air pada 

dinding rumah kaca terhadap suhu dengan volume air 

tawar yang dihasilkan dari destilasi air laut? 

1.2.2 Bagaimana hasil uji parameter air hasil destilasi air laut 

dengan indikator salinitas, pH, Electrical Conductivity 

(EC) dan Total Disolved Solids (TDS)? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Mengetahui pengaruh penyemprotan air pada dinding 

rumah kaca terhadap suhu dengan volume air tawar 

yang dihasilkan dari destilasi air laut. 

1.3.2 Mengetahui hasil uji parameter air hasil destilasi air laut 

dengan indikator salinitas, pH, Electrical Conductivity 

(EC) dan Total Disolved Solids (TDS). 
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1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Masyarakat 

     Memberikan gambaran baru kepada masyarakat 

tentang pemanfaatan air laut menjadi air tawar yang 

dapat digunakan untuk pertanian dan lain-lain bagi  

masyarakat. Sehingga menjadi solusi alternatif bagi 

masyarakat apabila musim kemarau datang. 

1.4.2 Mahasiswa 

     Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan 

panduan mahasiswa dalam memahami proses destilasi 

air laut untuk menjadi air tawar. Memberikan hasil 

pengujian sehingga air destilasi layak digunakan. 

 

1.5 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini yaitu penyemprotan air pada 

dinding rumah kaca berpengaruh terhadap suhu dan volume air 

yang dihasilkan dari destilasi air laut. Jika dinding rumah kaca di 

semprot air maka suhu dinding akan mengalami penurunan 

sehingga fase uap akan cepat berubah menjadi cair sehingga 

mempercepat proses membentuk air tawar. 

 

1.6 Batasan masalah 

1.6.1 Tidak membahas rancang bangun alat destilasi air laut 

menggunakan efek rumah kaca. 

1.6.2 Tidak membahas hasil produk samping berupa garam. 

1.6.3 Tidak membahas analisis ekonomi dan sosial. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Air Laut 

Air laut merupakan air yang berasal dari laut, memiliki rasa 

asin, dan memiliki kadar garam (salinitas) yang tinggi. Rata-rata 

air laut di lautan dunia memiliki salinitas sebesar 35‰, hal ini 

berarti untuk setiap satu liter air laut terdapat 35 gram garam 

yang terlarut di dalamnya. Kandungan garam-garam utama 

yang terdapat dalam air laut antara lain klorida (55%), natrium 

(31%), sulfat (8%), magnesium (4%), kalsium (1%), potasium 

(1%), dan sisanya (kurang dari 1%) terdiri dari bikarbonat, 

bromida, asam borak, strontium, dan florida. Keberadaan 

garam-garam ini mempengaruhi sifat fisis air laut seperti 

densitas, kompresibilitas, dan titik beku. Air dengan salinitas 

tersebut tentunya tidak dapat dikonsumsi (Hidayat, 2011).  

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok mahluk hidup 

termasuk manusia. Dalam kehidupan sehari-hari keberadaan air 

sangatlah penting. Karena keberadaannya yang sangat penting, 

maka keberadaan dan penggunaanya perlu dijaga dengan baik. 

Di Amerika Serikat ditentukan 600 liter per kapita per hari 

(Linsley dan Franzini, 1985). Di Indonesia diperlukan air berkisar 

100 – 150 liter/orang/hari. Kebutuhan air minimal untuk daerah 

pedesaan menurut standar WHO adalah sebesar 60 

liter/orang/hari (Sanropie, 1984). Menurut Irianto (2004) setiap 

hari selama 24 jam manusia membutuhkan asupan air sekitar 

2,5 liter. 

 

2.2 Destilasi 

Destilasi didefinisikan sebagai sebuah proses dimana 

campuran dua atau lebih zat liquid atau vapor dipisahkan 

menjadi komponen fraksi yang murni, dengan pengaplikasian 
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dari perpindahan massa dan panas (lihat gambar 2.1). 

Pemisahan komponen-komponen dari campuran liquid melalui 

destilasi bergantung pada perbedaan titik didih masing-masing 

komponen. Juga bergantung pada konsentrasi komponen yang 

ada. Campuran liquid akan memiliki karakteristik titik didih yang 

berbeda. Oleh karena itu, proses destilasi bergantung pada 

tekanan uap campuran liquid (Komariah et al., 2009). 

 
Gambar 2.1 Gambaran umum destilasi (Oktaria, 2015) 

 

Menurut Astawa (2011), prinsip kerja alat destilasi air laut 

tenaga surya adalah air laut yang berada dalam alat destilasi 

akan mengalami proses perpindahan panas. Proses 

perpindahan panas yang terjadi meliputi radiasi, penguapan, 

dan pengembunan. Air laut yang berada dalam alat destilasi 

akan dipanaskan oleh radiasi matahari melalui media rumah 

kaca. Air laut akan mengalami penguapan dan kemudian akan 

mengalami pengembunan pada kaca penutup. Hasil 

pengembunan berupa air tawar akan mengalir mengikuti 

kemiringan kaca penutup dan masuk ke saluran pipa yang 

selanjutnya akan ditampung dalam penampung air bersih. 
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2.3 Proses Evaporasi 

Penguapan (evaporation) adalah perubahan keadaan zat 

cair menjadi uap pada temperatur di bawah titik didih zat cair. 

Penguapan terjadi pada permukaan zat cair, beberapa molekul 

dengan energi kinetik yang paling besar melepaskan diri ke fasa 

gas. Akibatnya energi kinetik rata-rata molekul zat cair akan 

turun sehingga temperaturnya juga akan turun (Pabiban et al., 

2016). 

Menurut Lakitan (2002), laju evaporasi di Indonesia terjadi 

secara bervariasi tergantung ketinggian tempat dan waktu. Pada 

bulan Januari – April laju evaporasi masih rendah, puncaknya 

terjadi pada bulan Juni – September. Proses penguapan akan 

semakin baik apabila suhu air laut dalam ruangan evaporasi 

semakin tinggi. Semakin tinggi suhu suatu zat cair maka 

pergerakan molekul di dalamnya akan semakin cepat hingga 

terjadi tumbukan antar molekul yang akan menyebabkan 

semakin cepatnya proses perpindahan massa dari cairan ke gas 

yang disebut penguapan. 

 

2.4 Proses Kondensasi 

Proses pengembunan (kondensasi) adalah proses 

perubahan wujud gas  menjadi wujud cair karena adanya 

perbedaan temperatur. Temperatur pengembunan berubah 

sejalan dengan tekanan  uap. Oleh karena itu temperatur 

pengembunan didefinisikan  sebagai temperatur pada kondisi 

jenuh akan dicapai bila udara  didinginkan pada tekanan tetap 

tanpa penambahan  kelembaban. Untuk menghasilkan 

pengembunan dilakukan  dua cara, yaitu menurunkan 

temperatur sehingga mereduksi kapasitas dari uap air dan 

menambah jumlah uap air (Assomadi dan Lahif, 2009). 

Suhu di mana suatu fluida (zat cair) merubah dari fase cair 

menjadi fase uap atau gas, bahkan kebalikannya, yaitu dari fase 
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gas berubah menjadi fase cair, disebut suhu saturasi dan dapat 

di lihat pada gambar 2.2 berikut ini: 

 

 
Gambar 2.2 Grafik proses perubahan wujud pada 1 atm  (Munir, 2011) 

 

Liquid yang berada pada suhu saturasi disebut liquid 

saturasi dan uap atau gas yang berada pada suhu saturasi 

disebut uap saturasi, satu hal penting yang perlu diketahui 

adalah suhu saturasi untuk liquid (suhu dimana liquid akan 

menguap) dan suhu saturasi uap (suhu dimana uap mulai 

mengembun) adalah sama pada suatu tekanan tertentu. Suhu 

saturasi adalah suhu maksimum liquid dan suhu minimum uap 

yang dapat dicapai. Usaha untuk menaikkan suhu suhu liquid di 

atas suhu saturasi hanya akan menyebabkan menguapnya 

beberapa bagian dari liquid. Kejadian yang sama akan terjadi, 

bila adanya upaya untuk menurunkan suhu uap di bawah suhu 
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saturasi uap, hanya akan menyebabkan beberapa bagian uap 

mengembun (Munir, 2011). 

 

2.5 Pendinginan Udara dengan Penyemprotan 

Pendinginan udara dengan penyemprotan dilakukan untuk 

menurunkan suhu pada dinding kaca (lihat gambar 2.3). Secara 

alami proses pendinginan udara dapat mengurangi kandungan 

uap air yang yang terdapat diudara. Tetapi ada temperatur 

batas mulai terjadinya pengembunan uap air. Temperatur ini 

dikenal dengan temperatur saturasi. Jika udara didinginkan 

sampai temperaturnya dibawah temperatur saturasinya, maka 

akan terjadi perubahan fasa dari uap menjadi cairan. Menurut 

Hidayat (2011), uap yang terbentuk akan diubah menjadi bentuk 

cair apabila mengenai benda yang suhunya lebih rendah (kaca 

penutup). Semakin rendah suhu kaca penutup maka proses 

pengembunan akan semakin cepat terjadi.  

 

 
Gambar 2.3 Pendinginan dengan penyemprotan 

 

2.6 Efek Rumah Kaca 

Efek rumah kaca adalah suatu kondisi dimana bumi 

seperti dikelilingi oleh kaca. Sinar matahari yang masuk berupa 

radiasi gelombang pendek yang sebagian diserap oleh bumi 
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dan sebagian lagi dipantulkan kembali ke angkasa berupa 

radiasi gelombang panjang infra merah. Ketika sampai di 

atmosfer, radiasi infra merah tersebut diserap oleh kaca dan 

dipantulkan kembali ke bumi dan akan tersimpan di permukaan 

bumi (lihat gambar 2.4). Akumulasi radiasi matahari di atmosfer 

bumi menyebabkan suhu di bumi menjadi semakin menghangat 

(Rusbiantoro, 2008). 

 
Gambar 2.4 Efek rumah kaca 

 

2.7 Panas 

2.7.1 Energi Matahari 

Matahari memancarkan energi dalam bentuk radiasi 

elektromagnetik. Radiasi matahari yang sampai ke permukaan 

bumi disebut insolation (incoming solar radiation) yang 

mengalami penyerapan (absorpsi), pemantulan, hamburan, dan 

pemancaran kembali atau reradiasi. Radiasi tersebut hanya 

sekitar 50% yang dapat diserap oleh bumi. Matahari sebenarnya 

mempunyai posisi yang tetap dalam sistem tata suya, namun 

terlihat bergerak melintasi langit ketika diamati dari permukaan 

bumi. Pergerakan matahari ini terlihat nyata sebagai pengaruh 
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dari rotasi bumi. Sebagai konsekuensi pergerakan ini, sudut 

dimana sinar matahari jatuh secara langsung ke koordinat 

pengamat berubah secara kontinu. Posisi matahari dapat 

diketahui dengan pengetahuan pengamat mengenai garis 

lintang (latitude) dan garis bujur (longitude), disamping waktu 

dan tanggal pengamatan. Perbedaan garis lintang dan bujur 

suatu daerah akan mempengaruhi potensi energi matahari di 

daerah tersebut, oleh karena itu untuk mendapatkan energi 

matahari yang optimal ada dua hal yang harus dipertimbangkan, 

yaitu sudut elevasi dan sudut azimuth (Alfanz et al., 2015). 

 

2.7.2 Radiasi Surya 

Radiasi adalah suatu bentuk energi yang dipancarkan oleh 

setiap benda yang mempunyai suhu di atas nol mutlak dan 

merupakan satu-satunya bentuk energi yang dapat menjalar di 

dalam vakum angkasa luar. Radiasi matahari merupakan 

gelombang elektromagnetik yang terdiri atas medan listrik dan 

medan magnet. Matahari setiap menit memancarkan energi 

sebesar 56x1026 kalori. Dari energi ini bumi menerima 2,55x1018 

kalori atau hanya ½ x 109 nya. Radiasi matahari yang jatuh ke 

bumi disebut insolasi. Insolasi adalah penerimaan energi 

matahari oleh permukaan bumi, bentuknya adalah sinar-sinar 

gelombang pendek yang menerobos atmosfer. Radiasi matahari 

menjalar di dalam angkasa luar tanpa kehilangan energi, 

intensitasnya berkurang berbanding terbalik dengan kuadrat 

jarak dari matahari. Jumlah energi matahari rata-rata yang jatuh 

pada puncak atmosfer tiap satuan luas (1 cm2) tegak lurus pada 

sinar matahari tiap menit, yaitu 2,0 kalori (Yuliatmaja, 2009). 

 

2.7.3 Perpindahan Panas  

Perpindahan panas merupakan ilmu untuk meramalkan 

perpindahan energi  
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dalam bentuk panas yang terjadi karena adanya perbedaan 

suhu di antara benda atau material. Dalam proses perpindahan 

energi tersebut tentu ada kecepatan perpindahan panas yang 

terjadi, atau yang lebih dikenal dengan laju perpindahan panas. 

Maka ilmu perpindahan panas juga merupakan ilmu untuk 

meramalkan laju perpindahan panas yang terjadi pada kondisi-

kondisi tertentu. Perpindahan kalor dapat didefinisikan sebagai 

suatu proses berpindahnya suatu energi (kalor) dari satu daerah 

ke daerah lain akibat adanya perbedaan temperatur pada 

daerah tersebut. Ada tiga bentuk mekanisme perpindahan 

panas yang diketahui, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi 

(Muttaqin, 2012). 

a. Perpindahan Panas secara Konduksi 

Perpindahan kalor secara konduksi adalah proses 

perpindahan kalor seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.5, 

dimana kalor mengalir dari daerah yang bertemperatur tinggi ke 

daerah yang bertemperatur rendah dalam suatu medium (padat, 

cair atau gas) atau antara medium-medium yang berlainan yang 

bersinggungan secara langsung sehingga terjadi pertukaran 

energi dan momentum (Muttaqin, 2012).  

 
Gambar 2.5 Perpindahan panas konduksi pada dinding (Muttaqin, 

2012). 
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Menurut Hidayat (2011), energi berpindah secara 

konduksi berbanding dengan gradien suhu normal: 
 

 
 

  

  
……………...……………………………………..(1) 

Jika dimasukkan konstanta proporsionalitas atau tetapan 

kesebandingan, maka : 

       
  

  
……………………………..………...……(2) 

dimana q adalah laju perpindahan kalor dan 
  

  
 merupakan 

gradien suhu ke arah perpindahan kalor. Konstanta positif k 

disebut konduktifitas thermal kaca yaitu sebesar 0,78 W/m.oC, 

sedangkan tanda minus diselipkan agar memenuhi hukum 

termodinamika, yaitu bahwa mengalir ke tempat yang rendah.  

 

b. Perpindahan Panas secara Konveksi 

Konveksi adalah perpindahan panas karena adanya 

gerakan/aliran/ pencampuran dari bagian panas ke bagian yang 

dingin. Contohnya adalah kehilangan panas dari radiator mobil, 

pendinginan dari secangkir kopi dll. Menurut cara 

menggerakkan alirannya, perpindahan panas konveksi 

diklasifikasikan menjadi dua, yakni konveksi bebas (free 

convection) dan konveksi paksa (forced convection). Bila 

gerakan fluida disebabkan karena adanya perbedaan kerapatan 

karena perbedaan suhu, maka perpindahan panasnya disebut 

sebagai konveksi bebas (free / natural convection). Bila gerakan 

fluida disebabkan oleh gaya pemaksa / eksitasi dari luar, 

misalkan dengan pompa atau kipas yang menggerakkan fluida 

sehingga fluida mengalir di atas permukaan, maka perpindahan 

panasnya disebut sebagai konveksi paksa (forced convection) 

(Muttaqin, 2012).  

Pada umumnya, perpindahan panas konveksi dapat 

dinyatakan dengan hukum pendinginan Newton sebagai berikut 

(Hidayat, 2011): 

            ………………………..……….……..(3) 
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Keterangan :  

q = Laju Perpindahan Panas ( kJ/det atau W )  

h = Koefisien perpindahan Panas Konveksi ( W / m2.oC )  

A = Luas Bidang Permukaan Perpindahaan Panas (m2)  

Tw = Temperatur air (oC)  

Tc = Temperatur kaca (oC ). 

 

c. Perpindahan Panas secara Radiasi 

Perpindahan panas radiasi adalah proses dimana panas 

mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu 

rendah bila benda-benda itu terpisah di dalam ruang, bahkan 

jika terdapat ruang hampa di antara benda- benda tersebut. 

Energi radiasi dikeluarkan oleh benda karena temperatur, yang 

dipindahkan melalui ruang antara, dalam bentuk gelombang 

elektromagnetik Bila energi radiasi menimpa suatu bahan, maka 

sebagian radiasi dipantulkan, sebagian diserap dan sebagian 

diteruskan (Muttaqin, 2012). 

Pertukaran panas netto secara radiasi antara dua badan 

ideal atau benda hitam adalah (Hidayat, 2011): 

               …………………..…….….….....(4) 

Keterangan: 

q = Laju Perpindahan Panas ( kJ/det atau W )  

    = Konstanta boltzman (5,67.10-8 W/m2.K4)  

A = Luas Bidang Permukaan Perpindahaan Panas (m2)  

Tw = Temperatur air (K)  

Tc = Temperatur kaca (K ).  

 

2.8 Standar Kualitas Air 

Kualitas air secara umum menunjukkan mutu atau kondisi 

air yang dikaitkan dengan suatu kegiatan atau keperluan 

tertentu. Dengan demikian kualitas air akan berbeda dari suatu 

kegiatan ke kegiatan lain, sebagai contoh kualitas air untuk 

keperluan irigasi berbeda dengan kualitas air untuk keperluan 
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air minum (lihat Tabel 2.1). Begitu pula dengan air bersih, air 

minum dan air hujan, tentunya memiliki kesamaan, namun 

sangat jauh berbeda diantara ketiganya. Mulai dari kandungan 

yang terdapat dalam air tersebut hingga sumber dari air itu 

sendiri. Dan tentunya penggunaan dari ketiganya juga berbeda 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Klasifikasi mutu air menurut PP 82 Tahun 2001 ditetapkan 

menjadi 4 (empat) kelas, yaitu (Walukow, 2010): 

a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air 

bakti air minum, dan atau peruntukan lain yang 

mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan 

tersebut. 

b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk 

prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, 

peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau 

peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama 

dengan kegunaan tersebut. 

c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk 

pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk 

mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang 

mempersyaratkan air yang sama dengan kegunaan tersebut. 

d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk 

mengairi, pertanaman dan atau peruntukan lain yang 

mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan 

tersebut. 
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Tabel 2.1 Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas 

N
o. 

Parameter Satuan Baku Mutu 

   I II III IV 

A. Fisika      

1. Temperatur 
0
C Deviasi 

3 
Deviasi 

3 
Deviasi 

3 
Deviasi 

5 

2. Residu 
terlarut 
(TDS) 

mg/L 1000 1000 1000 1000 

3. Residu 
tersuspensi 
(TSS) 

mg/L 50 50 400 400 

B. Kimia      

4. pH  6-9 6-9 6-9 5-9 

5.. BOD mg/L 2 3 6 12 

6. COD mg/L 10 25 50 100 

7. DO mg/L 6 4 3 0 

8. Kadar 
Garam 

‰ 0.5 1 - - 

Arti (-) diatas menyatakan  bahwa untuk kelas termaksud, 

parameter tersebut tidak dipersyaratkan 

Sumber: Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2001 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

3.1.1 Waktu Penelitian    

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2018. 

 

3.1.2 Lokasi Penelitian 

Pengambilan sampel air laut dilakukan di Pantai 

Balekambang, Dusun Sumber Jambe Desa Srigonco, 

Kecamatan Bantur, Malang. Penelitian di lakukan di 

Laboratorium Mekatronika Alat dan Mesin Agroindustri. 

Pengujian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Agrokimia, 

Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang.  

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat dan Bahan Penelitian   

Alat-alat yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Alat destilasi air laut (destilator), berfungsi untuk 

mengubah air laut menjadi air tawar. 

2. Thermometer Infra Red (TIR), berfungsi untuk 

mengukur suhu. 

3. Hygrometer digital, berfungsi untuk mengukur 

kelembaban. 

4. Luxmeter, berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya. 

5. Selang, untuk mengalirkan air tawar ke wadah. 

6. Stopwatch, berfungsi untuk mengukur waktu. 

7. Wadah, berfungsi untuk menampung air destilasi. 

8. Gelas ukur, berfungsi untuk mengukur volume air 

destilasi. 
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9. Penyemprot, berfungsi untuk menyemrot air sebagai 

pendingin dinding kaca. 

Adapun bahan yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Air laut, berfungsi sebagai bahan perlakuan 

 

3.2.2 Alat dan Bahan Pegujian pH  

Alat-alat yang dibutuhkan untuk pengujian pH ini adalah 

sebagai berikut: 

1. pH meter, berfungsi untuk mengukur derajat keasaman 

(pH). 

2. Beaker glass, berfungsi sebagai wadah larutan. 

Bahan yang yang dibutuhkan untuk pengujian pH meter 

adalah sebagai berikut: 

1. Air tawar hasil destilasi dan air laut, sebagai sampel 

pengujian. 

2. Aquades, berfungsi untuk membersihkan sisa larutan 

yang menempel pada elektroda pH meter 

(mensterilkan). 

 

3.2.3 Alat dan Bahan Pegujian Salinitas 

Alat-alat yang dibutuhkan untuk pengujian salinitas ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Refraktometer, berfungsi untuk mengukur kadar garam 

(salinitas). 

2. Pipet tetes, berfungsi untuk mengambil cairan/laurat 

dalam skala tetesan kecil. 

Bahan yang yang dibutuhkan untuk pengujian salinitas 

adalah sebagai berikut: 

1. Air tawar hasil destilasi, sebagai sampel pengujian. 

2. Aquades, berfungsi untuk membersihkan sisa larutan 

yang menempel pada refraktometer (mensterilkan). 
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3.2.4 Alat dan Bahan Pegujian Electrical Conductivity (EC) 

Alat-alat yang dibutuhkan untuk pengujian EC ini adalah 

sebagai berikut: 

1. EC meter, berfungsi untuk mengukur Electrical 

Conductivity (EC) pada air destilasi. 

2. Beaker glass, berfungsi sebagai wadah larutan. 

Bahan yang yang dibutuhkan untuk pengujian salinitas 

adalah sebagai berikut: 

1. Air tawar hasil destilasi dan air laut, sebagai sampel 

pengujian. 

2. Aquades, berfungsi untuk membersihkan sisa larutan 

yang menempel pada EC meter (mensterilkan). 

 

3.2.5 Alat dan Bahan Pegujian Total Dissolved Solid (TDS) 

Alat-alat yang dibutuhkan untuk pengujian TDS ini adalah 

sebagai berikut: 

1. TDS meter, berfungsi untuk mengukur TDS pada air 

destilasi. 

2. Beaker glass, berfungsi sebagai wadah larutan. 

Bahan yang yang dibutuhkan untuk pengujian salinitas 

adalah sebagai berikut: 

1. Air tawar hasil destilasi dan air laut, sebagai sampel 

pengujian. 

2. Aquades, berfungsi untuk membersihkan sisa larutan 

yang menempel pada EC meter (mensterilkan). 
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3.3 Rancangan Alat 

 

 
 

Gambar 3.1 Desain Alat Destilasi Air Laut 

 

Keterangan:  

1. Pipa cerobong 

Berfungsi untuk mengalirkan panas dari dalam ruang 

pengolahan.ke luar dan tempat sirkulasi udara 

2. Atap  

Berfungsi sebagai penutup ruang untuk destilasi dan tempat 

menempelnya uap. 

3. Ruang evaporasi 

Berfungsi sebagai media pengering dan pengumpul uap dari 

proses destilasi pada bahan pengujian yaitu air laut. 

4. Pintu masuk dan keluarnya bahan 

Berfungsi sebagai jalan masuk dan keluarnya wadah dan 

bahan. 

1 

3 

5 

7 

2 

4 

6 
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5. Besi Penyangga 

Berfungsi untuk menyangga ruang pengolahan air laut. 

6. Saluran keluarnya air tawar 

Berfungsi untuk mengalirkan hasil air tawar yang nanti akan 

di tampung dalam wadah penampung.  

7. Wadah penampung air tawar. 

Berfungsi untuk menampung air tawar dari hasil destilasi. 

 

Destilator model rumah kaca ini memiliki ruang dengan 

panjang 60 cm, lebar 60 cm dan tinggi 50 cm. Dimensi atap 

yaitu panjang 60 cm, tinggi 20 cm, sudut (α) 33, 690. Kaca yang 

digunakan memiliki ketebalan 0,5 cm dan memiliki warna putih 

transparan. Wadah untuk bahan air laut berwarna hitam dan 

berbentuk lingkaran dengan diameter 50 cm dan tinggi wadah 

±4 cm serta memiliki kapasitas sebesar 2 liter. Alat ini memiliki 2 

(dua) cerobong yang digunakan untuk ventilasi agar kondisi 

ruangan tidak jenuh. Cerobong dan saluran air terbuat dari pipa 

pvc agar tidak cepat rusak dan korosif. 

Pada dasarnya prinsip alat destilator model rumah kaca ini 

merupakan cara untuk mendapatkan air bersih melalui proses 

destilasi air laut. Pada proses destilasi terdapat proses 

perpindahan panas, penguapan, dan pengembunan. Jika air 

terus-menerus dipanaskan maka akan terjadi proses 

penguapan. Uap ini jika bersentuhan dengan permukaan yang 

dingin maka akan terjadi proses kondensasi pada permukaan 

dingin tersebut. Kemudian untuk mempercepat terjadinya 

kondensasi dilakukan pendinginan paksa dengan penyemprotan 

pada dinding alat tersebut. Air untuk penyemrotan diambil dari 

air hujan yang ditampung. Penyemprotan dilakukan selama 5 

menit dan jumlah air hujan sebanyak 400 ml. Pada destilasi air 

laut ini menggunakan energi matahari sebagai sumber panas.  
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3.4 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 

melakukan pengukuran secara langsung pada saat pengamatan 

terhadap suhu dinding rumah kaca, suhu lingkungan, suhu atap, 

suhu ruang dari rumah kaca, suhu air, intensitas cahaya, 

kelembaban dan volume air tawar yang dihasilkan dari proses 

destilasi air laut. Penelitian ini terdapat dua perlakuan yaitu: 

1. Destilasi air laut dengan menggunakan rumah kaca tanpa 

penyemprotan pada dinding rumah kaca. 

2. Destilasi air laut dengan menggunakan rumah kaca yang 

diberi penyemprotan pada dinding rumah kaca. 

 

3.4.1 Metode Pengumpulan Data 

Dalam usaha memperoleh data, penulis menggunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut:  

a. Tinjauan Kepustakaan (library research) 

Penulis mencari beberapa literatur yang berhubungan 

dengan penulisan, selanjutnya digunakan sebagai 

landasan teori atau acuan dalam pembahasan 

permasalahan pada penelitian ini.  

b. Penelitian Lapangan (field research) 

Melakukan pengambilan data pada alat yang telah 

dibuat oleh penulis yang dilaksanakan selama 5 hari 

pada jam 08.00 -16.00 setiap harinya. 

 

3.4.2 Parameter Pengukuran 

a. Suhu   

Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu 

benda yang dinyatakan dalam satuan derajat celcius 

(0C). Pengukuran suhu yang dilakukan pada penelitian 

ini meliputi suhu dinding rumah kaca, suhu ruang, suhu 

lingkungan, suhu atap, dan suhu air laut. Alat yang 

digunakan untuk mengukur suhu yaitu thermometer 
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infrared (TIR). Cara penggunaan TIR yaitu dengan 

menembakkan pada titik atau objek yang ingin diketahui 

suhunya. 

b. Intensitas Cahaya 

Intensitas cahaya  adalah jumlah rata-rata cahaya 

yang diterima benda setiap waktu pengamatan di setiap 

titik dan dinyatakan dalam satuan lux. Alat yang 

digunakan untuk mengukur intensitas cahaya matahari 

yaitu luxmeter. Bagian luxmeter yang peka terhadap 

cahaya diarahkan pada pantulan datangnya cahaya, 

besarnya intensitas dapat dilihat pada skala. Luxmeter 

bekerja dengan sensor cahaya. 

c. Kelembaban Relatif (RH) 

Kelembaban relatif adalah kandungan uap air di 

udara yang dinyatakan dengan satuan persen (%). 

Pengukuran kelembaban yang dilakukan pada penelitian 

ini meliputi kelembaban ruangan alat destilasi dan 

lingkungan. Pengukuran dilakukan setiap satu jam 

sekali. Cara penggunaan alat hygrometer digital adalah 

diletakkan pada setiap titik yang ingin diketahui 

kelembabannya dan secara otomatis pada layar LCD 

hygrometer digital akan muncul angka pembacaannya. 

d. Volume Air Tawar 

Volume air tawar adalah jumlah air yang dihasilkan 

dari proses destilasi air laut yang dinyatakan dalam 

satuan mililiter (ml). Volume air tawar diukur 

menggunakan gelas ukur setiap satu jam sekali. 

e. Komponen konveksi, Pengujian dilakukan dengan 

pengukuran menggunakan persamaan: 

q = 8,84 x 10-4 *       
     

         
    +

 
 ⁄
x (Tw – 

Tc)…………………………………………………………. (5) 

Dimana : 
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q = energi panas yang digunakan untuk 

perpindahan konveksi (kW/m2) 

Tw  = suhu air (K) 

Tc  = suhu Kaca (K) 

Pw  dan Pc = tekanan parsial uap air (N/m2) dari tabel 

uap 

f. Komponen radiasi, Pengujian dilakukan dengan 

pengukuran menggunakan persamaan : 

q = ℰ. σ.A. (Tw
4-Tc

4) …………….……………………..... (6) 

Dimana : 

ℰ  = emisivitas benda (sebesar 0,9) 

σ  = konstanta Setfan-Boltzman (σ = 5,67 

x10 -8 W/m2.K4) 

A  = luas permukaan benda (m2) 

(Tw
4-Tc

4)   = selisih suhu dalam kelvin. 

g. Komponen penguapan, ditentukan dengan persamaan: 

             
        (

     

     
)…………..…………..(7) 

h. Kesetimbangan energi pada air, pengujian dilakukan 

dengan menjumlah laju perpindahan konveksi, radiasi 

dan penguapan. 

(Ʈα)GT =                 

i. Panas yang dibutuhkan untuk menguapkan air laut, 

yaitu: 

Q= m. c. ∆T 

Dimana: 

Q= panas yang dibutuhkan (J) 

m= massa zat (kg) 

c = kalor jenis zat (J/kg.0C) 

∆T= perubahan suhu (0C) 

 

3.4.3 Parameter Pengujian 

a. Salinitas 
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Salinitas adalah konsentrasi seluruh larutan garam 

yang diperoleh dalam air laut. Salinitas menggambarkan 

padatan total di dalam air, salinitas dinyatakan dalam 

satuan g/kg atau promil (‰). Terminologi yang mirip 

dengan salinitas adalah klorinitas, yang hanya mencakup 

klorida, bromida, dan ionida, dan memiliki nilai yang lebih 

kecil daripada salinitas. Nilai salinitas perairan tawar 

biasanya kurang dari 0,5‰ - 30‰, dan perairan laut 

30‰ - 40‰. Pada perairan hipersaline, nilai salinitas 

dapat mencapai kisaran 40‰ - 80‰. Keragaman 

salinitas dalam air laut akan mempengaruhi jasad-jasad 

hidup akuatik berdasarkan kemampuan pengendalian 

berat jenis dan keragaman tekanan osmotik. Salinitas air 

berpengaruh terhadap tekanan osmotik air, semakin 

tinggi salinitas maka akan semakin besar pula tekanan 

osmotiknya (Verawati, 2016). 

b. Derajat Keasaman (pH) 

Derajat Keasaman (pH) merupakan logaritma dari 

kesepakatan ion-ion H (Hidrogen yang terlepas dalam 

suatu cairan). Air Murni (H2O) berasosiasi sempurna 

sehingga memiliki ion H+ dalam konsentrasi yang sama, 

dan dalam keadaan demikian pH murni air adalah 7 

(tujuh). Semakin tinggi konsentrasi ion H+, maka semakin 

rendah konsentrasi ion OH+ dan pH < 7, perairan 

tersebut bersifat asam. Hal sebaliknya jika konsentrasi 

ion OH- tinggi dan pH > 7, maka perairan bersifat alkalis 

(basa). Semakin banyak CO2 yang dihasilkan dari hasil 

respirasi, maka pH air akan turun. Perairan laut maupun 

pesisir memiliki pH relatif lebih stabil dengan kisaran 

antara 7,7 – 8,4. Derajat Keasaman dipengaruhi oleh 

kapasitas penyangga (buffer) yaitu adanya garam-garam 

karbonat dan binakarbonat yang. Pada pH rendah 

konsentrasi oksigen terlarut akan berkurang, akibatnya 
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konsumsi oksigen menurun, aktifitas terjadi pada 

suasana basa (Verawati, 2016). 

c. Electrical Conductivity (EC) 

Nilai daya hantar listrik atau dengan istilah lain 

electrical conductivity dan dapat disingkat menjadi EC, 

adalah ukuran total konsentrasi atau ukuran kepekatan 

yang terdapat pada suatu larutan nutrisi. Semakin besar 

konsentrasi larutan nutrisi, maka nilai EC akan semakin 

besar. Nilai EC diukur dengan satuan desi siemens per 

meter (dS/m). Nilai EC dapat dikonversi ke satuan μS/cm 

(mikro siemens per centimeter) dari satuan dS/m dengan 

nilai EC terukur dikalikan dengan nilai 103. Umumnya 

penggunaan satuan desi siemens per meter (dS/m) 

biasa digunakan pada literatur ilmiah (Prathisthaya, 

2014). 

d. Total Dissolved Solid (TDS) 

Total Dissolved Solid (TDS) merupakan bahan-

bahan terlarut dalam air yang tidak tersaring dengan 

kertas saring Millipore dengan ukuran pori 0,45 μm. 

Padatan ini terdiri dari senyawa-senyawa anorganik dan 

organik yang terlarut dalam air, mineral dan garam-

garamnya. Penyebab utama terjadinya TDS adalah 

bahan anorganik berupa ion-ion yang umum dijumpai di 

perairan. Sebagai contoh air buangan sering 

mengandung molekul sabun, deterjen dan surfaktan 

yang larut air, misalnya pada air buangan rumah tangga 

dan industri pencucian (Isnaini, 2011). 
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Gambar 3.2 Diagram alir pengambilan data 
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3.3.4 Uji Laboratorium 

Uji laboratorium ini dilakukan untuk mengetahui kualitas 

fisik dan kimia air tawar hasil destilasi. Dalam penelitian ini 

pengujian akan dilakukan di Laboratorium Teknologi Agrokimia. 

Adapun beberapa parameter yang akan diuji yakni: Salinitas, 

Derajat Keasaman (pH), Electrical Conductivity (EC) dan Total 

Disolved Solid (TDS).  

 
Gambar 3.3 Diagram alir pengujian pH 
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Gambar 3.4 Diagram alir pengujian salinitas 
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Gambar 3.5 Diagram alir pengujian EC 
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Gambar 3.6 Diagram alir pengujian TDS 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Data Hasil Penelitian 

4.1.1 Suhu     

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan 

hasil penelitan yang dapat dilihat pada Lampiran 2. Dari data 

tersebut didapat grafik suhu meliputi suhu lingkungan, air laut, 

ruang, dan kaca (atap) pada 5 (lima) hari pengamatan. Adapun 

grafiknya dapat dilihat pada gambar 4.1: 

 

 
Gambar 4.1 Grafik rata-rata suhu selama 5 (lima) hari 
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terjadi diakibatkan cuaca mendung yang biasa terdapat pada 

saat sore hari. Pada jam 12:00 dan jam 13:00 suhu mulai tidak 

konstan, hal ini disebabkan oleh cuaca yang berubah-ubah dari 

mendung kemudian cerah kembali.. Berdasarkan gambar grafik 

diatas suhu dalam ruangan evaporasi lebih tinggi dari suhu 

lingkungan disebabkan karena suatu fenomena yang sering 

disebut sebagai green house effect (efek rumah kaca). Oleh 

karena itu terjadi perbedaan antara kelembaban ruang 

evaporasi dari alat destilator dengan kelembaban lingkungan 

yang dapat dilihat pada lampiran 2. Kelembaban diruang 

evaporasi lebih tinggi dibandingkan dengan kelembaban di 

lingkungan. 

Pada proses destilasi yang berlangsung selama 5 hari, 

suhu lingkungan berkisar antara 26-34 oC (lampiran 2). Nilai 

suhu lingkungan sangat berpengaruh erat terhadap nilai suhu 

kaca dan kemudian berdampak terhadap suhu air. Hal ini 

disebabkan lamanya penyinaran terik matahari pada kaca akan 

meningkatkan suhu pada kaca, kemudian suhu air ikut 

meningkat pula. Hal tersebut terjadi disebabkan adanya proses 

radiasi serta penyerapan bahan dari energi matahari. Namun 

suhu kaca relatif lebih mudah menurun apabila suhu lingkungan 

menurun dibandingkan dengan suhu air. Hal ini dikarenakan air 

merupakan zat penyimpan panas yang baik. Pada penelitian ini 

diperoleh suhu kaca pada kisaran 24-42 oC dan suhu air pada 

kisaran 31-60 oC (lampiran 2). Karena suhu yang didapat 

berbeda tiap jam per hari dalam 5 hari pengamatan, maka 

dibutuhkan panas dan energi yang berbeda pula untuk proses 

penguapan dan pengembunannya (lihat lampiran 3). 

 

4.1.2 Kelembaban Relatif (%) 

Kelembaban relatif adalah kandungan uap air diudara yang 

dinyatakan dalam satuan % (persen). Kelembaban relatif diukur 

setiap satu jam sekali mulai jam 08:00 hingga 16:00 selama 5 
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(lima) hari. Pengukuran nilai kelembaban relatif dilakukan pada 

ruang destilator dan lingkungan. 

 

 
Gambar 4.2 Rata-rata kelembaban relatif selama 5 (lima) hari 

 

Berdasarkan grafik pada gambar 4.2 dapat dilihat bahwa 

hasil pengukuran kelembaban diruang destilator berbeda 
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adanya angin, dan sinar matahari yang membuat kondisi 

lingkungan menjadi lebih kering siang hari dan lembab pada 

sore hari di lingkungan. 

 

4.1.3 Intensitas Cahaya Matahari 

Pengukuran intensitas cahaya matahari dilakukan setiap 

satu jam mulai jam 08:00 hingga jam 16:00 selama 5 (lima) hari. 

Intensitas cahaya matahari yang diukur meliputi intensitas 

cahaya diruang destilator dan intensitas cahaya di lingkungan. 

 

 
Gambar 4.3 Rata-rata intensitas cahaya matahari selama 5 (lima) hari 

 

Berdasarkan grafik pada gambar 4.3 intensitas cahaya 
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destilator lebih kecil bila dibandingkan dengan intensitas 
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nubroro (2004), mengatakan bahwa sinar matahari memiliki 

panjang gelombang ( λ ) antara 0,15-4 μm, dan hanya panjang 

gelombang antara 0,32-2 μm yang mampu menembus kaca 

transparan dengan membawa energi panas. Ketika melewati 

kaca sinar matahari mengalami perubahan panjang gelombang 

dari 0,32-2 μm menjadi 3-80 μm. Akibatnya sinar matahari tidak 

dapat keluar dan terkurung di dalam ruangan evaporasi.  

 

4.2 Pengaruh Penyemrotan terhadap Jumlah Air Tawar yang 

Dihasilkan 

Penyemprotan dilakukan untuk menurunkan suhu kaca 

guna mempercepat terjadinya kondensasi sehingga diharapkan 

dapat menghasilkan air tawar lebih banyak. Dari hasil penelitian 

yang dilakukan dengan sampel air laut sebanyak 2000 ml 

didapatkan air tawar selama 5 (lima) hari untuk penyemprotan 

pada hari pertama sebanyak 212,5 ml, pada hari kedua 

sebanyak 347,5 ml, pada hari ketiga sebanyak 361 ml, pada 

hari keempat sebanyak 419,5 ml dan pada hari terakhir yatu hari 

kelima sebanyak 308,5 ml. Jadi, total air tawar yang didapatkan 

selama 5 (lima) hari dengan diberi penyemprotan yaitu 

sebanyak 1649 ml (dengan hasil produk garam sebanyak 74,26 

gram). Namun, pada destilasi air laut dengan sampel sama yaitu 

2000 ml air laut tanpa diberi efek penyempotan jumlah air tawar 

yang didapatkan selama 5 (lima) hari menjadi lebih sedikit yaitu 

1323,5 ml (lihat lampiran 2).Pengaruh penyemrotan terhadap 

jumlah air tawar yang dihasilkan perhari untuk lebih jelas dapat 

dilihat pada gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Pengaruh penyemprotan terhadap air tawar yang 

dihasilkan perhari 

 

Hasil air tawar pada penelitian juga dihitung perjam mulai 

jam 09:00 hingga 16:00 selama 5 (lima) hari. Terdapat 

perbedaan jumlah air tawar tiap jamnya. Jumlah air tawar 

meningkat dari jam 09:00-12:00, namun mengalami penurunan 

mulai jam 13:00-16:00  Hal ini bias dilihat pada gambar 4.5 

dibawah ini. 

 

 
Gambar 4.5 Pengaruh penyemprotan terhadap air tawar yang 

dihasilkan perjam 
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Menurut Hidayat (2011), kuantitas air hasil destilasi 

ditentukan oleh proses penguapan dari air laut dalam ruangan 

evaporasi dan proses pengembunan yang terjadi di kaca 

penutup. Proses penguapan akan semakin baik apabila suhu air 

laut dalam ruangan evaporasi semakin tinggi. Semakin tinggi 

suhu suatu zat cair maka pergerakan molekul di dalamnya akan 

semakin cepat hingga terjadi tumbukan antar molekul yang akan 

menyebabkan semakin cepatnya proses perpindahan massa 

dari cairan ke gas (penguapan). Proses pengembunan 

dipengaruhi oleh suhu kaca penutup ruang evaporasi. Uap yang 

terbentuk akan diubah menjadi bentuk cair apabila mengenai 

benda yang suhunya lebih rendah (kaca penutup). Semakin 

rendah suhu kaca penutup maka proses pengembunan akan 

semakin cepat terjadi. Oleh karena itu, berdasarkan gambar 4.4 

dan gambar 4.5 pengaruh penyemprotan pada dinding 

destilator dapat memperbanyak jumlah air tawar yang diperoleh 

daripada tanpa diberi efek penyemprotan. Karena 

penyemprotan merupakan pendinginan secara paksa untuk 

menurunkan suhu kaca sehingga mempercepat kondensasi 

(proses pengembunan). 

 

4.3 Pengaruh Penyemrotan terhadap Suhu Dinding Kaca 

Penyemprotan pada dinding alat destilator dilakukan 

apabila suhu lingkungan mencapai 30-35 0C. Suhu 30 0C 

menjadi batas minimum karena apabila suhu dibawah 30 0C 

cuaca mendung dan uap yang terkumpul di ruang evaporasi 

sedikit. Proses penyemprotan rata-rata dilakukan pada jam 

10:00-14:00. Penyemprotan dilakukan terhadap dinding kaca 

seperti yang terlihat pada gambar di lampiran 4. 
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Gambar 4.6 Pengaruh penyemprotan terhadap rata-rata suhu kaca 

selama 5 (lima) hari 

 

Berdasarkan gambar 4.6 diatas suhu kaca setelah 

disemprot akan menurun karena pendinginan secara paksa. 

Kaca mudah menerima panas dan cepat pula melepas panas, 

sehingga apabila cuaca mendung atau terjadi pendinginan baik 
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untuk memperoleh air tawar yang lebih cepat dan banyak. 

Karena dengan penurunan suhu pada dinding kaca yang 

digunakan sebagai tempat menempelnya uap, maka dengan 

suhu yang rendah akan mempercepat kondensasi (proses 

pengembunan).  
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energi panas yang digunakan untuk proses penguapan (quap), 

energi panas yang digunakan untuk perpindahan panas secara 

radiasi (qradiasi), kesetimbangan energi dan panas yang 

dibutuhkan untuk menguapkan air laut (Q). 

 

 
Gambar 4.7 Rata-rata nilai energi panas yang digunakan selama 5 

(lima) hari 

 

Berdasarkan grafik gambar 4.7 nilai quap lebih tinggi 
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selama 5 (lima) hari nilai qkonveksi sebesar 0,11 kW/m2, qradiasi 

sebesar 0,09 kW/m2 dan quap sebesar 0,96 kW/m2. 

 

4.5 Kualitas Air   

Kualitas air yang diuji terhadap air tawar dan air laut 

meliputi parameter salinitas, pH, Electrical Conductivity (EC) 

dan Total Disolved Solids (TDS). Hasil uji kualitas air dapat 

dilihat pada tabel 4.1 dengan pembanding SNI air minum dan 

aqudes.  

 

Tabel 4.1 Hasil Pegujian Kualitas Air 

Parameter 

Sampel Air 
SNI Air 
Minum* 

Aquades 
Air 

Laut 
Air 

Tawar 

Salinitas % 3,5 0  0,05-0,1  0 

Derajat 
Keasaman (pH) 

  7,8 6,5 6,0-8,5   7 

Electrical 
Conductivity 
(EC)  

µS/cm 2863 17  <500 0,5-3  

Total Disolved 
Solids (TDS) 

mg/L 3925 35 <1000  10  

* Persyaratan Mutu Air Minum Sesuai Syarat Mutu SNI 01-3553 

2006 

 

Berdasarkan tabel diatas terjadi penurunan kadar garam 

(salinitas) dari sampel air laut ke air tawar hasil destilasi yaitu 

3,5 % menjadi 0 %. Setelah melalui proses destilasi, pH juga 

mengalami penurunan dari 7,8 menjadi 6,5. Begitu pula dengan 

nilai Electrical Conductivity (EC) dari 2863 µS/cm menjadi 17 

µS/cm dan Total Disolved Solids (TDS) dari 3925 mg/L menjadi 

35 mg/L. Hal ini terjadi karena proses destilasi sehingga terjadi 

perubahan berat unsur-unsur penyusun air. Secara umum air 

yang dihasilkan pada penelitian ini sudah layak untuk 
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dikonsumsi . Hal tersebut dikarenakan air ini sudah memenuhi 

Persyaratan Mutu Air Minum Sesuai Syarat Mutu SNI 01-3553 

2006. 

Menurut Hidayat (2011), pada proses penguapan air 

dimana terjadi perubahan bentuk air dari bentuk cair menjadi 

bentuk gas, secara otomatis akan terjadi perubahan berat jenis 

dari air tersebut. Berat jenis air dalam bentuk uap akan lebih 

kecil dari berat jenis air dalam bentuk cair. Ketika terjadi 

penguapan air maka unsur-unsur penyusun air alam dan 

berbagai impurities (berupa unsur logam, garam, bahan padat, 

dan lain-lain) yang memiliki berat jenis lebih besar dari berat 

jenis uap akan tertinggal sebagai refinat atau residu. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

     Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah 

dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Penyemprotan berpengaruh terhadap jumlah air tawar serta 

suhu pada alat destilator. Pada sampel air laut 2000 ml, jika 

dilakukan penyemprotan maka akan memperoleh air tawar 

sebanyak 1649 ml (dengan hasil produk garam sebanyak 

74,26 gram) selama 5 hari. Namun jika tanpa penyemprotan 

maka air tawar yang diperoleh dari 2000 ml air laut yaitu 

sebanyak 1323,5 ml (dengan hasil produk garam sebanyak 

73,06 gram) selama 5 hari. Hal ini membuktikan bahwa 

dengan penyemprotan maka air tawar yang dihasilkan akan 

lebih banyak daripada tanpa penyemrotan. Begitu pula pada 

suhu, jika diberi penyemprotan maka suhu kaca akan turun, 

sehingga mempercepat kondensasi (proses pengembunan). 

2. Kualitas air tawar hasil destilasi secara umum sudah layak di 

konsumsi jika dilihat dari SNI air minum dengan kadar garam 

(salinitas) yaitu 0%, pH yaitu 6,5. Nilai Electrical Conductivity 

(EC) yaitu 17 µS/cm dan Total Disolved Solids (TDS) yaitu 

35 mg/L. 

 

5.2 Saran 

      Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini yaitu: 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk motode 

penurunan suhu pada alat destilator sebagai perbandingan 

selain metode penyemrotan untuk menambah kuantitas air 

tawar. 
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2. Perlu dilakukan penambahan parameter pengujian terhadap 

air tawar hasil destilasi sehingga lebih menjamin kualitas air 

tawar. 

3. Selain air tawar hasil destilasi, perlu dilakukan juga kajian 

mengenai kandungan garam untuk memenuhi Standar 

Nasional Indonesia sehingga dapat meningkatkan kualitas 

dari garam yang diihasilkan. 
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