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SEPTI EKA AYU ARFANTI. NIM: 145100200111009. Kinerja
Model Destilator Air Laut Berbasis Efek Rumah Kaca
dengan Penambahan Batu Alor sebagai Penyimpan Panas
pada Ruang Evaporasi. TA. Pembimbing : Dr. Ir. Gunomo
Djoyowasito, MS dan Dr. Ir. Bambang Susilo, M.Sc.Agr
RINGKASAN
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di
dunia yang memiliki luas perairan laut sekitar 3.288.683 km2.
Kondisi tersebut menjadikan Indonesia memiliki banyak potensi
sumber daya kelautan yang dapat dimanfaatkan, salah satunya
air laut sebagai bahan utama dalam pembuatan garam. Disisi
lain, permasalahan yang sering timbul di pesisir pantai adalah
kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Proses
produksi garam di Indonesia umumnya masih dilakukan secara
tradisional, yaitu penguapan dengan panas matahari. Namun,
perubahan iklim menyebabkan proses penjemuran secara
tradisional menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan
alat pengolah mekanis yang bisa membantu proses produksi
garam dan air tawar. Tujuan penelitian adalah untuk menguji
kinerja model destilator air laut berbasis efek rumah kaca
dengan penambahan batu alor sebagai penyimpan panas pada
ruang evaporasi serta membandingkan hasil kinerja model
destilator air laut berbasis efek rumah kaca yang dilengkapi batu
alor sebagai penyimpan panas dengan penjemuran secara
tradisional.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan
melakukan pengukuran terhadap variabel penelitian. Variabel
yang diukur mencakup suhu, kelembaban, intensitas cahaya,
kuantitas air tawar hasil destilasi, kuantitas garam yang
dihasilkan, serta lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai
air laut dalam wadah menguap atau menjadi kering sehingga
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terbentuk kristal garam. Penelitian ini terdapat 2 perlakuan,
yaitu: penjemuran air laut dengan menggunakan model
destilator air laut berbasis efek rumah kaca dengan
penambahan batu alor sebagai penyimpan panas dan
penjemuran air laut secara tradisional di bawah terik matahari
secara langsung.
Penelitian ini dilakukan dari pukul 08:00 hingga 16:00
WIB. Penggunaan destilator air laut dengan penambahan batu
alor ini mampu menghasilkan air tawar dan garam. Volume air
laut yang digunakan sebagai sampel sebanyak 2000 mL. Hasil
penjemuran dengan menggunakan model destilator berupa air
tawar sebanyak 1649 mL dan garam sebanyak 79,75 gram
selama 3 hari lebih 8 jam. Sedangkan penjemuran secara
tradisional menghasilkan garam sebanyak 78,35 gram selama 2
hari lebih 6 jam. Hasil pengujian kualitas air tawar hasil destilasi
meliputi kadar garam (salinitas) sebesar 0 %, pH sebesar 6,6,
nilai Electrical Conductivity (EC) sebesar 40 μS/cm, dan Total
Disolved Solids (TDS) sebesar 20 mg/L.
Kata Kunci: Air Tawar, Destilasi, Efek Rumah Kaca, Garam.
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SEPTI EKA AYU ARFANTI. NIM: 145100200111009.
Performance of Sea Water Destilator Model based on
Greenhouse Effect with Alor Stone Added as Heat Storage
in Evaporator Room. TA. Advisor: Dr. Ir. Gunomo
Djoyowasito, MS and Dr. Ir. Bambang Susilo, M.Sc.Agr
SUMMARY
Indonesia is the largest archipelagic country in the world
which has an area of about 3,288,683 km2 of marine waters.
These conditions make Indonesia has many potential marine
resources that can be utilized, one of which sea water as the
main ingredient in the manufacture of salt. On the other hand,
the problems that often arise on the coast is the difficulty in
meeting the needs of clean water. The process of salt
production in Indonesia is generally still done traditionally,
namely the evaporation of the sun's heat. However, climate
change causes the traditional drying process to be less
effective. Therefore, it takes a mechanical processor that can
help the process of salt and fresh water production. The purpose
of this research is to test the performance of sea-based
distillator model based on greenhouse effect with the addition of
alor stone as heat storage in the evaporation room and to
compare the performance result of sea-based distillator model
based on greenhouse effect with alor stone as heat storage with
traditional drying.
This research uses descriptive method by measuring the
research variables. Measurable variables include temperature,
humidity, light intensity, quantity of distilled fresh water, the
quantity of salt produced, and the length of time required to
reach the seawater in the vaporized container or to be dry to
form salt crystals. This research has 2 treatments, namely: the
drying of seawater using the model of sea-based distillator
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based on greenhouse effect with the addition of alor stones as a
heat storage and drying the seawater traditionally under direct
sunlight.
This research was conducted from 08:00 to 16:00 WIB.
The use of sea water destilator with the addition of alor stone is
able to produce fresh water and salt. The volume of sea water
used as a sample of 2000 mL. The results of drying using a
model of freshwater distillator as much as 1649 mL and salt as
much as 79.75 grams for 3 days over 8 hours. While drying
traditionally produce salt as much as 78,35 gram for 2 days over
6 hours. The results of testing of freshwater quality of distillation
products include salinity (salinity) of 0%, pH of 6.6, Electrical
Conductivity (EC) of 40 μS / cm, and Total Disolved Solids
(TDS) of 20 mg / L.
Keywords: Distillation, Fresh Water, Greenhouse Effect, Salt.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia
dengan luas wilayah 5.193.252 km2 serta dua pertiga luas
wilayahnya merupakan perairan laut dengan luas sekitar
3.288.683 km2 dan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km.
Kondisi tersebut menjadikan Indonesia memiliki potensi sumber
daya alam hasil kelautan yang cukup besar, termasuk air laut
sebagai bahan utama dalam pembuatan garam. Namun disisi
lain, permasalahan yang cukup serius yaitu beberapa daerah di
Indonesia mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air
bersih, terutama daerah pesisir pantai. Saat ini, permasalahan
tersebut masih belum terpecahkan solusinya.
Bagi masyarakat pesisir untuk mendapatkan air bersih
mereka harus membeli untuk konsumsi setiap harinya. Menurut
Prasetya (2016), saat ini juga telah hadir teknologi reverse
osmose yang mampu memproduksi air minum dari air kotor
maupun air laut. Namun, solusi ini masih dirasa terlalu mahal
bagi sebagian masyarakat untuk dapat memiliki ataupun
memanfaatkannya. Oleh karena itu, perlu dicari sebuah
teknologi yang murah dan sederhana. Kembali kepada
pemanfaatan sumber daya alam yang ada, upaya yang dapat
dilakukan untuk penyediaan air bersih yaitu dengan
pemanfaatan air laut. Air laut harus diolah terlebih dahulu
sebelum dimanfaatkan. Menurut Mulyanef et al. (2015), salah
satu cara sederhana dalam pengolahannya adalah dengan
destilasi atau penyulingan air laut menjadi air tawar dan garam
menggunakan energi alternatif yaitu energi surya atau energi
matahari.

1

Garam merupakan salah satu kebutuhan penting bagi
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Upaya pemenuhan
kebutuhan garam masyarakat Indonesia dengan kualitas baik
(garam beryodium dan garam industri) banyak mengimpor dari
luar negeri. Produksi garam lokal terus mengalami peningkatan
tiap tahunnya. Namun produksi tersebut belum mencukupi
kebutuhan garam nasional. Berdasarkan Kementerian Kelautan
dan Perikanan (2016) dalam Zamroni dan Ernawati (2016),
Indonesia masih mengimpor garam sebanyak 1.861.850 ton
untuk tahun 2015. Sangat ironis jika ditinjau bahwa negara
Indonesia merupakan negara maritim dengan garis pantai
terpanjang nomor dua di dunia (Hidayat, 2011).
Proses produksi garam di Indonesia umumnya masih
dilakukan secara tradisional, yaitu dengan memanfaatkan air
laut dan penguapan dengan panas matahari (solar evaporation).
Air laut yang mempunyai kadar garam rata-rata 2,5 % berat
total, diuapkan pada lahan penjemuran yang terbuka secara
berulang-ulang sampai kondisi jenuh dan mengkristal. Garam
endapan yang terbentuk masih banyak mengandung kotoran
lumpur atau tanah. Oleh karena itu, garam tersebut kemudian
dicuci agar kualitasnya meningkat (Hidayat, 2011). Namun,
perubahan iklim menyebabkan proses penjemuran secara
tradisional mengalami kendala ketika cuaca tidak menentu atau
hujan sehingga mempengaruhi kuantitas hasil produksi garam.
Menurut Adiraga dan Setiawan (2014), semakin banyak jumlah
curah hujan maka semakin rendah pula jumlah produksi garam.
Selain itu, waktu panen juga semakin lama yang menyebabkan
pendapatan petani garam menjadi berkurang. Oleh karena itu,
dibutuhkan alat pengolah mekanis yang bisa membantu proses
produksi garam.
Selain untuk mempercepat penjemuran, alat pengolah
mekanis ini juga bertujuan untuk meminimalkan dampak
perubahan cuaca, sehingga diharapkan petani dapat melakukan
2

produksi dalam keadaan hujan maupun tidak. Alat pengolah
mekanis yang telah ada yaitu memanfaatkan energi matahari,
salah satunya menggunakan efek rumah kaca atau bias.
Perbedaan penggunaan rumah kaca (glass house) dalam alat
pengolah yang telah ada yaitu terletak pada penggunaan atap
penutup. Bentuk atap bervariasi yaitu sejajar dengan alas,
penutup satu kemiringan, dan penutup dua kemiringan
(menyerupai atap rumah secara sederhana). Menurut Hidayat
(2011), pemanfaatan fenomena efek rumah kaca dapat
menaikkan suhu ruangan evaporasi lebih tinggi dari suhu
lingkungan. Sehingga pengeringan menggunakan fenomena
tersebut dianggap tepat, dikarenakan matahari merupakan
sumber energi terbesar yang tidak akan habis.
Melihat pentingnya efektivitas penjemuran air laut, maka
perlu diciptakan inovasi untuk mengembangkan teknologi
pengolah air laut menggunakan efek rumah kaca dengan
penambahan batu alor sebagai penyimpan panas pada ruang
evaporasi. Alat pengolah mekanis ini terdiri dari dua komponen
utama yaitu ruang evaporasi dan batu alor. Alat tersebut
diharapkan dapat membantu dalam proses pengolahan air laut
terutama pada kondisi cuaca yang tidak menentu.
1.2 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kinerja model destilator air laut berbasis efek
rumah kaca dengan penambahan batu alor sebagai
penyimpan panas pada ruang evaporasi?
2. Bagaimana perbandingan hasil kinerja model destilator air
laut berbasis efek rumah kaca yang dilengkapi batu alor
sebagai penyimpan panas dengan penjemuran secara
tradisional?
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1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari
penelitian ini adalah:
1. Menguji kinerja model destiilator air laut berbasis efek
rumah kaca dengan penambahan batu alor sebagai
penyimpan panas pada ruang evaporasi.
2. Membandingkan hasil kinerja model destilator air laut
berbasis efek rumah kaca yang dilengkapi batu alor
sebagai penyimpan panas dengan penjemuran secara
tradisional.
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:
1. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara
umum dan para petani garam khususnya, mengenai
model destilator air laut berbasis efek rumah kaca yang
dilengkapi dengan batu alor sebagai penyimpan panas
pada ruang evaporasi.
2. Memberikan solusi kepada petani garam dalam mengatasi
masalah pengolahan air laut akibat cuaca yang tidak
menentu.
3. Memberikan referensi kepada mahasiswa tentang proses
pengolahan air laut menggunakan prinsip destilasi.
1.5

Batasan Masalah
Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah
tidak dilakukan pengujian terhadap mutu garam yang dihasilkan
serta tidak membahas aspek sosial dan ekonomi.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Air
Air adalah suatu zat yang penting bagi semua bentuk
kehidupan di bumi. Terdapat tiga wujud perubahan air, yaitu
berupa zat cair (air), zat padat (es), dan gas (uap air). Lokasi
dan kondisi alam mempengaruhi perubahan fisik air. Jika air
dipanaskan sampai temperatur 100 0C maka air berubah
menjadi uap dan pada temperatur tertentu uap air tersebut
dapat berubah kembali menjadi air. Kemudian, jika air pada
kondisi dingin di bawah 0 0C maka air berubah menjadi zat
padat (es atau salju). Air dapat juga berupa air tawar (fresh
water) dan air asin (air laut) yang merupakan bagian terbesar di
bumi ini. Di dalam lingkungan alam proses, perubahan wujud,
gerakan aliran air (di permukaan tanah, di dalam tanah, dan di
udara) dan jenis air mengikuti suatu siklus keseimbangan dan
dikenal dengan istilah siklus hidrologi (Kodoatie dan Sjarief,
2010).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kualitas Air dan
Pengendalian Kualitas Pencemaran, menyatakan bahwa: “air
tawar adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah
permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil”. Kemudian
Berdasarkan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air, menyebutkan bahwa: “air adalah semua air
yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan
tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah,
air hujan, dan air laut yang berada di darat.” serta “air tanah
adalah air yang terdapat dalam lapisan atau batuan di bawah
permukaan tanah.”. Karakteristik kandungan dan sifat fisis air
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tawar tergantung pada tempat sumber mata air itu berasal serta
Teknik pengolahan air tersebut (Hidayat, 2011).
Menurut Homig (1978), menyatakan bahwa air laut
merupakan air yang berasal dari laut, memiliki rasa asin, dan
kadar garam (salinitas) yang tinggi. Salinitas rata-rata untuk air
laut di lautan dunia sebesar 35 ‰ atau 3,5 %. Hal tersebut
menunjukkan bahwa untuk setiap satu liter air laut terdapat 35
gram garam yang terlarut di dalamnya. Kandungan garamgaramnya antara lain klorida (55%), natrium (31%), sulfat (8%),
magnesium (4%), kalsium (1%), dan potassium (1%).
2.2 Kebutuhan Air Bersih
Air bersih merupakan kebutuhan pokok yang mendasar
bagi manusia. Namun, terdapat sebagian daerah yang
mengalami keterbatasan mendapatkan air bersih, khususnya di
daerah pesisir pantai. Umumnya sumber air yang masyarakat
pesisir miliki adalah sumur. Akan tetapi, sumber air tersebut
masih terasa payau atau asin sehingga tidak layak untuk
diminum. Air dari sumur yang ada dimanfaatkan bersama oleh
warga desa untuk mandi dan cuci. Langkanya sumber air maka
masyarakat mendapatkan air dengan berbagai cara antara lain
melalui sumur umum, mata air, sungai, membeli, pemerintah, air
hujan dan lainnya.
Kebutuhan air bersih perduduk terdiri atas kebutuhan air
minum/memasak dan mandi cuci kakus (MCK). Jumlah air untuk
MCK lebih besar daripada untuk keperluan air minum/memasak.
Jumlah air bersih untuk MCK yang dibutuhkan penduduk
bervariasi jumlahnya yaitu golongan antara <100 liter per hari
sampai dengan 1.500-3.000 liter per hari tergantung dari jumlah
orang per rumah dan tingkat kehidupan sehari-hari. Begitu juga
dengan kebutuhan air tawar untuk minum dan memasak.
Jumlah kebutuhan air minum yaitu golongan >100 liter sampai
dengan 20-40 liter perhari untuk satu keluarga. Sebagian dari
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masyarakat membeli air minum secara rutin untukk memenuhi
kebutuhan tersebut. Sebagian penduduk mengeluarkan biaya
untuk membeli air diatas Rp. 50.000,- perbulan (Yudo dan Taty,
2006).
Manusia memiliki berbagai kategori untuk memenuhi
kebutuhan air sehari-hari (Gambar 2.1). Semakin tinggi tingkat
kuantitasnya, maka semakin rendah kualitas air yang
dibutuhkan. Sebaliknya, semakin rendah kuantitasnya, maka
semakin tinggi kualitas air yang dibutuhkan.

Gambar 2.1 Hirarki Kebutuhan Air (WHO,1998)

2.3 Destilasi
Destilasi didefinisikan sebagai sebuah proses dimana
campuran dua atau lebih zat liquid atau vapor dipisahkan
menjadi komponen fraksi yang murni dengan pengaplikasian
dari perpindahan massa dan panas (lihat gambar 2.2).
Pemisahan komponen-komponen dari campuran liquid melalui
destilasi bergantung pada perbedaan titik didih masing-masing
komponen. Selain itu, juga bergantung pada konsentrasi
komponen. Campuran liquid akan memiliki karakteristik titik
didih yang berbeda. Oleh karena itu, proses destilasi
bergantung pada tekanan uap campuran liquid (Komariah et al.,
2009).
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Gambar 2.2 Diagram Destilasi Air Laut (Ichwan, 2015)

2.4 Garam
Garam merupakan salah satu kebutuhan terpenting dalam
kehidupan sehari-hari dan sebagai sumber elektrolit bagi tubuh
manusia. Umumnya garam yang dijual di pasaran adalah garam
yang sudah diberi tambahan zat iodium. Gangguan akibat
kekurangan iodium (GAKI) dapat mengakibatkan gondok, kretin,
menurunnya kecerdasan dan tingkat lebih berat dapat
menyebabkan gangguan otak dan pendengaran serta kematian
bayi (Hidayat, 2011). Garam seperti yang kita kenal sehari-hari
dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan senyawa kimia
yang bagian utamanya adalah Natrium Klorida (NaCl) dengan
zat-zat pengotor terdiri dari CaSO4, MgSO4, MgCl2 dan lain-lain
(Marihati dan Muryati, 2008).
Garam juga merupakan sumber mineral natrium dan
klorida, dapat pula digunakan untuk pengawet makanan,
membuat cairan isotonis dan sebagainya. Garam yang
digunakan oleh masyarakat terbagi atas dua jenis garam, yaitu:
garam dapur dan garam meja. Garam dapur adalah garam yang
diproduksi dari air laut yang diuapkan dan dikeringkan terik
matahari. Sedangkan garam meja adalah garam konsumsi yang
diolah sedemikian rupa baik menggunakan maupun tanpa
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menggunakan bahan-bahan anti gumpalan atau bahan
pengering seperti menjadi halus dan putih bersih (Winarno,
1992 dalam Manalu, 2007).
2.5 Kebutuhan dan Produksi Garam di Indonesia
Total kebutuhan/konsumsi garam nasional, baik untuk
konsumsi rumah tangga maupun industri terus mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang
dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
(Tabel 2.1), menunjukkan total kebutuhan garam mencapai 3,0
juta ton di tahun 2010. Lalu meningkat rata-rata 4,3% per tahun
menjadi 3,75 juta ton di tahun 2015. Peningkatan kebutuhan
tersebut terutama disumbang oleh peningkatan kebutuhan
garam industri yang signifikan, yakni naik rata-rata 6,8% per
tahun selama 2010-2015, sedangkan kebutuhan garam
konsumsi hanya naik 0,4% per tahun (KKP, 2016 dalam
Zamroni dan Ernawati, 2016).
Pada tahun 2015, produksi garam nasional mencapai 2,84
juta ton, terdiri dari 2,5 juta ton garam rakyat dan sisanya
berupa garam industri. Selama 2010-2015, produksi garam
nasional mengalami peningkatan secara signifikan yaitu ratarata 98,7% per tahun. Namun, produksi tersebut masih belum
dapat memenuhi kebutuhan nasional. Sehingga Indonesia
masih melakukan impor garam sebesar 1,86 juta ton. Meskipun
demikian, impor garam mengalami penurunan rata-rata 3,85%
per tahun.
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Tabel 2.1 Neraca Garam Nasional, 2010-2015 (dalam Ton) (KKP, 2016)
No.
I

II

III

Uraian
Kebutuhan
Garam Konsumsi
a. Rumah Tangga
b. Industri Aneka Pangan
c. Industri Pengasinan Ikan
Garam Industri
a. Industri CAP dan Farmasi
b. Industri Non CAP
(Perminyakan, Kulit, Tekstil,
Sabun, dsb)
c. Industri Aneka Pangan
Produksi **)
i. PT. Garam (Persero)
ii. Garam Rakyat
Impor
Ekspor
Stok Akhir

2010
3.003.550
1.200.800
720.000
165.800
315.000
1.802.750
1.600.000
202.750

2011
3.228.750
1.426.000
747.000
269.000
410.000
1.802.750
1.600.000
202.750

Tahun
2012
2013
3.270.086 3.573.954
1.466.336 1.546.454
732.645
746.454
282.000
300.000
451.691
500.000
1.803.750 2.027.500
1.601.000 1.822.500
202.750
205.000

2014
3.532.719
1.281.494
756.494
*)
525.000
2.251.225
1.604.500
200.000

2015
3.750.284
1.303.095
647.595
*)
655.500
2.447.189
1.797.618
140.000

30.600
4.497
26.103
2.083.285
2.064
892.729

1.113.118
156.713
956.405
2.835.755
1.917
718.206

2.071.601
307.348
1.764.253
2.212.507
2.638
1.011.384

446,725
2.190.000
315.000
1.875.000
2.267.095
2.546
921.830

509,571
2.840.000
345.000
2.495.000
1.861.850
1.705
949.861

1.087.715
156.829
930.886
1.922.269
2.849
566.819

Keterangan:
*)
Garam Aneka Pangan dikategorikan ke dalam garam industri sejak 2014 berdasarkan Permenperin No. 88/MIND/PER PER/10/2014 tentang Perubahan atas Perpenperin No. 134/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta
Panduan (Roadmap)
Pengembangan Klaster Industri Garam
**)
Data Produksi sudah termasuk penyusutan 10%-25%
Data ekspor dan impor yang digunakan dalam perhitungan ini berasal dari Badan Pusat Statistik
(2016)
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Tren (%)
2010-2015
4,29
0,40
-1,34
13,74
6,83
2,08
-5,23

98,74
93,60
99,54
-3,85
-0,08

2.6 Proses Produksi Garam
Produksi garam dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu
menambang batu garam secara langsung dari alam dan
menguapkan air laut atau air garam yang diperoleh dari dalam
tanah. Pertambangan batu garam terbentuk dari endapan
mineral hasil penguapan dari danau, laguna, dan lautan dalam
waktu yang sangat lama (Sedivy, 2009). Sedangkan menurut
Fielding dan Annelise (2006), air garam disekitar pantai dapat
diambil langsung dari laut dan dapat diperoleh dari mata air. Air
garam alam dapat dipompa dari aliran garam bawah tanah.
Pada proses produksi garam terdapat beberapa faktor
yang dapat mempengaruhi. Contohnya adalah curah hujan.
Curah hujan merupakan faktor pemberi dampak negatif.
Umumnya proses pembuatan garam masih bersifat tradisional,
maka berbagai parameter iklim berikut ini sangat menentukan
keberhasilan produksi garam. Kondisi iklim yang menjadi
persyaratan pada saat produksi garam, antara lain (Hernanto
dan Kwartatmono, 2001): (a) curah hujan tahunan yang kecil
(1000-1400 mm/tahun); (b) mempunyai sifat kemarau panjang
yang kering yaitu selama musim kemarau tidak pernah terjadi
hujan; (c) mempunyai suhu atau penyinaran matahari yang
cukup agar penguapan air laut semakin cepat; (d) mempunyai
kelembaban rendah/kering agar penguapan semakin cepat; (e)
angin berfungsi menggantikan udara yang jenuh agar
mempercepat penguapan; dan (f) radiasi surya yang dapat
meningkatkan energi panas. Selain faktor iklim, pembuatan
garam dipengaruhi faktor lain yaitu lahan tambak garam.
2.7 Panas
2.7.1 Energi Surya
Energi surya adalah energi yang berasal dari matahari.
Energi surya tidak bersifat polutif, tak dapat habis dan
didapatkan secara gratis. Pengertian lain dari energi surya
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adalah radiasi yang di produksi oleh reaksi fusi nuklir pada inti
matahari. Matahari mensuplai hampir semua panas dan cahaya
yang diterima bumi untuk digunakan makhluk hidup. Selain itu
energi surya berjumlah besar dan bersifat kontinyu terbesar
yang tersedia di alam ini, khususnya energi elektromagnetik
yang dipancarkan oleh matahari. Energi surya yang sampai ke
bumi dalam bentuk paket-paket energi yang disebut foton
(Wiguna, 2012).
2.7.2 Radiasi Surya
Radiasi surya merupaka suatu radiasi elektromagnetik dari
cahaya matahari yang mengandung energi yang berasal dari
foton. Terdapat dua parameter dalam energi surya yang paling
penting, yaitu intensitas radiasi dan karakteristik spektrum
cahaya matahari. Intensitas radiasi adalah jumlah daya matahari
yang datang kepada permukaan per luas area. Intensitas radiasi
matahari diluar atmosfer bumi disebut konstanta surya, yaitu
sebesar 1365 W/m2. Setelah disaring oleh atmosfer bumi,
beberapa spektrum cahaya hilang, dan intensitas puncak radiasi
menjadi sekitar 1000 W/m2. Nilai ini adalah tipikal intensitas
radiasi pada keadaan permukaan tegak lurus sinar matahari dan
pada keadaaan cerah. Radiasi surya dipancarkan dari
fotoshpere matahari pada temperatur 6000K, yang memberikan
distribusi spektrumnya mirip dengan distribusi spektrum black
body. Melalui atmosfer bumi, radiasi surya diteruskan oleh
berbagai partikel diantaranya molekul udara, aerosol, partikel
debu, dan lain-lain (Wiguna, 2012).
2.7.3 Perpindahan Panas
Menurut Firmansyah (2013) perpindahan panas dibagi
menjadi tiga, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Umumnya
jenis permindahan panas tersebut didasarkan pada media
perpindahan panas. Media perpindahan panas konduksi
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menggunakan media padat, konveksi menggunakan media
gas/cair, dan radiasi menggunakan media gelombang
elektromagnetik.
a. Konduksi
Jika suatu benda terdapat gradien suhu, maka akan terjadi
perpindahan energi dari bagian bersuhu tinggi ke bagian
bersuhu rendah. Perpindahan energi secara konduksi
berbanding lurus dengan gradien suhu normal:
q ∂T
~ .........................................................................(1)
A ∂x

Dimasukkan konstanta proosionalitas atau
kesebandingan pada persamaan tersebut menjadi:
q = −KA

∂T
∂x

tetapan

................................................................(2)

Tanda minus (-) memenuhi hukum termodinamika, yaitu aliran
panas menuju suhu yang rendah, dimana:
A = luas permukaan (m2)
K = konduktifitas termal kaca yaitu sebesar 1,83 W/m.0C
q = laju perpindahan kalor (W)
∂T
∂x

= gadien suhu kea rah perpindahan kalor

b. Konveksi
Konveksi dibagi menjadi dua, yaitu konveksi alamiah dan
konveksi paksa. Misalnya, terdapat saluran baja sebuah alat
pemana udara. Udara mengalir di atas permukaan panas
tersebut. Jika aliran udara disebabkan oleh sebuah alat
(blower), maka hal tersebut termasuk konveksi paksa. Namun,
jika aliran udara disebabkan oleh gradien massa jenis, maka
disebut konveksi alamiah.
Pada umumnya, perpindahan panas konveksi dapat
dinyatakan dengan hokum pendinginan Newton sebagai berikut:
q = h. A. (Tw − Tc ) ......................................................(3)
dimana:
q = laju perpindahan panas (kJ/det atau Watt)
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h
A
Tw
Tc

= koefisien konveksi (W/m2.0C)
= luas permukaan (m2)
= temperatur Air (0C)
= temperatur Kaca (0C)

c. Radiasi
Berbeda dengan mekanisme perpindahan panas secara
konduksi dan konveksi yang melalui media/perantara, pada
radiasi kalor berpindah tanpa melalui media atau pada ruang
hampa. Mekanisme disini adalah sinaran atau radiasi
elektromagnetik. Pertukaran panas netto secara radiasi antara
dua badan ideal atau benda hitam adalah:
q = σ. A. (Tw 4 − Tc 4 ) .................................................. (4)
dimana:
q
= laju perpindahan panas (kJ/det atau Watt)
σ
= konstanta Stefan-Boltzmann (5,67x108 W/m2.K4)
A
= luas permukaan (m2)
Tw = temperatur air (K)
Tc = temperatur kaca (K)
2.8 Efek Rumah Kaca
Efek rumah kaca, pertama kali ditemukan oleh Joseph
Fourier pada 1824, merupakan sebuah proses di mana atmosfer
memanaskan sebuah planet. Mars, Venus, dan benda langit
beratmosfer lainnya (seperti satelit alami Saturnus, Titan)
memiliki efek rumah kaca. Efek rumah kaca dapat digunakan
untuk menunjuk dua hal berbeda yaitu efek rumah kaca alami
yang terjadi secara alami di bumi, dan efek rumah kaca
ditingkatkan yang terjadi akibat aktivitas manusia (Gunawan,
2013).
Ketika radiasi matahari tampak maupun tidak tampak
dipancarkan ke bumi, 10 energi radiasi matahari itu diserap oleh
berbagai gas yang ada di atmosfer, 34% dipantulkan oleh awan
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dan permukaan bumi, 42% membuat bumi menjadi panas, 23%
menguapkan air, dan hanya 0,023% dimanfaatkan tanaman
untuk fotosintesis. Malam hari permukaan bumi memantulkan
energi dari matahari yang tidak diubah menjadi bentuk energi
lain seperti diubah menjadi karbohidrat oleh tanaman dalam
bentuk radiasi inframerah. Tetapi tidak semua radiasi panas
inframerah dari permukaan bumi tertahan oleh gas-gas yang
ada di atmosfer. Gas-gas yang ada di atmosfer menyerap
energi panas pantulan dari bumi (Gunawan, 2013).
Menurut Gunawan (2013), dalam skala yang lebih kecil hal
yang sama juga terjadi di dalam rumah kaca. Radiasi sinar
matahari menembus kaca, lalu masuk ke dalam rumah kaca.
Pantulan dari benda dan permukaan di dalam rumah kaca
adalah berupa sinar inframerah dan tertahan atap kaca yang
mengakibatkan udara di dalam rumah kaca menjadi hangat
walaupun udara di luar dingin. Efek memanaskan itulah yang
disebut efek rumah kaca. Gas-gas yang berfungsi bagaikan
pada rumah kaca disebut gas rumah kaca. Menurut Wisnubroto
(2004), menyatakan 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 ruang kaca. Cahaya merupakan
kumpulan partikel foton (sinar), ketika sinar melalui sebuah
medium dengan kerapatan tinggi maka cepat rambat cahayanya
akan turun karena terjadi tumbukan antara partikel foton dengan
partikel penyusun medium. Semakin rapat suatu medium akan
menyebabkan cepat rambat sinar semakin kecil dan sebaliknya.
Begitu halnya dengan panjang gelombang cahayanya dari
pendek menjadi semakin panjang, karena besarnya panjang
gelombang cahaya sebanding dengan cepat rambat cahayanya.
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Dengan semakin panjangnya gelombang akan menciptakan
suhu yang semakin besar pula. Seperti diketahui bahwa kaca
memiliki indeksi bias (perbandingan kecepatan cahaya dalam
hampa udara terhadap kecepatan cahaya dalam zat tersebut)
sebesar 1,5 sedangkan udara memiliki indeks bias sebesar 1,3.
Jadi dengan indeks bias yang lebih besar tersebut pula
gelombang cahaya yang melewati kaca akan menjadi lebih
besar sehingga suhu yang tercipta akan menjadi lebih besar
pula.
2.9 Batuan Penyimpan Panas
Masukan energi dari matahari berubah dengan waktu
dan pada umumnya tidak seirama dengan kebutuhan sehingga
diperlukan media penyimpan panas. Pecahan batuan atau
kerikil dari sungai dapat menjadi penyimpanan panas dengan
stratifikasi temperatur yang baik. Sifat batuan atau kerikil yang
kompak, padat, pejal dan keras, juga mengandung berbagai
mineral yang mampu dengan mudah melepaskan electron
terluarnya untuk terdelokasi dengan bebas. Contohnya adalah
batuan beku. Batuan beku yang terkena alterasi dan
mineralisasi karena berdekatan dengan sumber panas, maka
mineral logamnya dapat menjadi konduktor panas yang baik
(Nenny, 2009). Selain itu, menurut Nita (2004), menambahkan
batu kerikil sebagai heat absorber, maka akan menambah luas
permukaan penguapan dan pantulan radiasi matahari secara
acak serta akan menambah volume penyimpanan energi panas.
2.10

Panas Spesifik Batuan
Panas spesifik batuan (Cp) Panas spesifik batuan
adalah suatu parameter yang menyatakan banyaknya panas
yang diperlukan untuk menaikkan suhu satu satuan massa
batuan tersebut 1 0C. Satuan dari panas spesifik batuan adalah
kJ/kg0C. Panas spesifik batuan umumnya mempunyai harga
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yaitu: pada temperatur rendah (T = 0,75-0,85 kJ/kg0C); pada
temperatur sedang (T = 0,85-0,95 kJ/kg0C); dan pada
temperatur tinggi (T = 0,95-1,10 kJ/kg0C) (Saptadji, 2002).
2.11

Konduktivitas Termal
Konduktivitas panas adalah sifat termal suatu benda
untuk merambatkan panas dalam suatu unit waktu melalui luas
penampang tertentu yang diakibatkan oleh adanya perbedaan
suhu (Jangam dan Mujumdar, 2010). Konduktivitas termal
batuan mengindikasikan seberapa cepat panas dalam reservoar
mengalir sampai ke permukaan bumi. Tinggi rendahnya nilai
konduktivitas termal batuan menentukan potensi reservoar dari
panas bumi sebagai energi panas bumi. Nilai konduktivitas
batuan sekitar 0,05 W/m0C sampai 3,0 W/m0C (Endovani dan
Putra, 2016).
Hubungan dasar untuk perpindahan panas dengan cara
konduksi dikemukakan oleh ilmuwan Prancis J.B.J Fourier.
Hubungan ini menyatakan bahwa laju aliran panas dengan cara
konduksi dalam suatu bahan sama dengan hasil kali dari tiga
buah besaran, yaitu:
a. Konduktivitas termal bahan (k)
b. Luas penampang melalui magma panas mengalir dengan
cara konduksi, yang harus diukur secara tegak lurus
terhadap arah aliran panas (A)
c. Gradien suhu pada penampang tersebut yaitu laju perubahan
∂T
∂z

suhu T terhadap jarak dalam arah aliran panas ( )
Adapun persamaannya dapat ditulis dalam persamaan berikut:
∂T

qk = k. A. ∂z ..................................................................(5)
dimana:
qk = laju aliran panas (KJ/det atau Watt)
k
= konduktivitas termal bahan (W/m.K)
A
= luas penampang (m2)
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∂T
∂z

= gradien suhu (K)

Persamaan tersebut disebut Hukum Fourier untuk perpindahan
panas konduksi (Purwanto, 2007).
2.12 Kondensasi
Kondensasi atau pengembunan adalah perubahan wujud
benda ke wujud yang lebih padat, seperti gas (atau uap)
menjadi cairan. Pengertian lain dari kondensasi adalah proses
perubahan zat yang melepas kalor atau panas. Kondensasi uap
menjadi cairan adalah lawan dari penguapan (evaporasi) dan
merupakan proses eksotermik (melepas panas). Proses
terjadinya kondensasi ini adalah saat uap di udara melalui
permukaan yang lebih dingin dari titik embun uap air, maka uap
air ini akan terkondensasi menjadi titik-titik air atau embun.
Kondensasi terjadi ketika uap didinginkan menjadi cairan, tetapi
dapat juga terjadi bila sebuah uap dikompresi, yaitu tekanan
ditingkatkan menjadi cairan, atau mengalami kombinasi dari
pendinginan dan kompresi. Cairan yang telah terkondensasi dari
uap disebut kondensat (Safani, 2011).
Suhu di mana suatu fluida (zat cair) merubah dari fase cair
menjadi fase uap atau gas, bahkan kebalikannya, yaitu dari fase
gas berubah menjadi fase cair, disebut suhu saturasi. Seperti
yang terlihat pada gambar 2.3.
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Gambar 2.3 Grafik proses perubahan wujud (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
saturasi uap, hanya akan menyebabkan beberapa bagian uap
mengembun (Munir, 2011).
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan
April 2018. Pengambilan sampel air laut berada di Pantai
Balekambang, dusun Sumber Jambe, desa Srigonco,
kecamatan Bantur, kabupaten Malang. Penelitian dilaksanakan
di Laboratorium Mekatronik Alat dan Mesin Agroindustri,
Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang.
Pengujian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Agrokimia,
Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang.
3.2 Alat dan Bahan
Peralatan yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Alat uji destilasi berbasis efek rumah kaca, berfungsi untuk
mengolah air laut menjadi garam dan air tawar.
2. Luxmeter, berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya.
3. Thermometer infrared (TIR), berfungsi untuk mengukur
suhu.
4. Termometer alkohol, berfungsi untuk mengukur suhu.
5. Hygrometer, berfungsi untuk mengukur kelembaban.
6. Stopwatch, berfungsi untuk mengukur waktu.
7. Gelas ukur, berfungsi untuk mengukur volume air laut dan
air hasil destilasi.
8. Timbangan digital, berfungsi untuk mengukur massa
garam.
9. Wadah penampung air laut, berfungsi untuk menampung
air laut pada proses penjemuran.
10. Plastik penampung air tawar, berfungsi untuk
menampung air hasil destilasi.
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11. Slang, berfungsi untuk mengalirkan air dari talang air ke
plastik penampung air tawar.
Bahan yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Air laut, berfungsi sebagai sampel penelitian.
2. Batu alor, berfungsi sebagai bahan penyimpan panas.
3.3 Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan
melakukan pengukuran terhadap variabel penelitian. Variabel
yang diukur mencakup suhu (lingkungan, air laut, ruang
evaporasi, atap ruang evaporasi, dinding ruang evaporasi, dan
batu alor), kelembaban (ruang evaporasi dan lingkungan),
intensitas cahaya (ruang evaporasi dan lingkungan), kuantitas
air tawar hasil destilasi, kuantitas garam yang dihasilkan, serta
lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai air laut dalam
wadah menguap atau menjadi kering sehingga terbentuk kristal
garam. Selanjutnya dilakukan analisis efisiensi atau unjuk kerja
dari model destilator air laut berbasiis efek rumah kaca.
Penelitian ini terdapat 2 perlakuan, yaitu:
1. Penjemuran air laut dengan menggunakan model
destilator air laut berbasis efek rumah kaca dengan
penambahan batu alor sebagai penyimpan panas.
Dilakukan penjemuran secara terus menerus dari pagi
(pukul 08.00) sampai sore (pukul 16.00) setiap hari hingga
air laut dalam wadah menguap atau menjadi kering
sehingga terbentuk kristal garam.
2. Penjemuran air laut secara tradisional di bawah terik
matahari secara langsung. Dilakukan penjemuran secara
terus menerus dari pagi (pukul 08.00) sampai sore (pukul
16.00) setiap hari hingga air laut dalam wadah menguap
atau menjadi kering sehingga terbentuk kristal garam.
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3.3.1 Pelaksanaan Penelitian
Adapun urutan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menyiapkan alat dan bahan, dimulai dari model destilator
air laut berbasis efek rumah kaca dengan penambahan
batu alor sebagai penyimpan panas pada ruang evaporasi
serta penjemuran secara tradisional di bawah terik
matahari secara langsung. Adapun bahan yang akan
dijemur yaitu air laut.
2. Setiap perlakuan menggunakan sampel sebanyak 2 liter
air laut. Dikeringkan secara terus menerus dari pagi (pukul
08.00) sampai sore (pukul 16.00) setiap hari hingga air
laut dalam wadah menguap atau menjadi kering sehingga
terbentuk kristal garam.
3. Pada
perlakuan
penjemuran
air
laut
dengan
menggunakan model destilator air laut berbasis efek
rumah kaca dilakukan pengambilan data pengukuran
terhadap variabel penelitian. Variabel yang diukur
mencakup suhu (lingkungan, air laut, ruang evaporasi,
atap ruang evaporasi, dinding ruang evaporasi, dan batu
alor), kelembaban (ruang evaporasi dan lingkungan),
intensitas cahaya (ruang evaporasi dan lingkungan), serta
lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai air laut
dalam wadah menguap atau menjadi kering sehingga
terbentuk kristal garam. Pengukuran tersebut dilakukan
setiap 1 jam sekali. Kemudian pengukuran volume air
hasil destilasi dilakukan setiap jam dan akumulasi hasil
pada malam hari diukur pada pukul 08.00, serta kuantitas
garam yang dihasilkan ditimbang saat terakhir dari proses
atau ketika air laut dalam wadah menguap atau menjadi
kering sehingga terbentuk kristal garam.
4. Pada perlakuan penjemuran air laut secara tradisional di
bawah terik matahari secara langsung dilakukan
pengambilan data pengukuran terhadap variabel
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penelitian. Variabel yang diukur mencakup suhu
(lingkungan dan air laut), kelembaban (lingkungan),
intensitas cahaya (lingkungan), serta lama waktu yang
dibutuhkan untuk mencapai air laut dalam wadah
menguap atau menjadi kering sehingga terbentuk kristal
garam. Pengukuran tersebut dilakukan setiap 1 jam sekali.
Kemudian kuantitas garam yang dihasilkan ditimbang saat
terakhir dari proses atau ketika air laut dalam wadah
menguap atau menjadi kering sehingga terbentuk kristal
garam.
5. Pada penjemuran air laut dengan menggunakan model
destilator air laut berbasis efek rumah kaca dengan
penambahan batu alor sebagai penyimpan panas
dilakukan analisis kinerja alat. Analisis tersebut dilihat dari
beberapa aspek, antara lain: selisih suhu antara suhu
lingkungan dengan suhu kaca, panas yang diterima alat
dan panas yang digunakan, kuantitas dan kualitas air
tawar hasil destilasi, dan kuantitas dan kualitas fisik
(analisis secara visual) garam yang dihasilkan. Berikut
adalah diagram alir proses penjemuran dan pengukuran
(Gambar 3.1).
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Mulai

Alat dan bahan disiapkan

2 liter sampel air laut

Pengukuran
setiap 1 jam
sekali:
1. Suhu
(lingkungan
dan air laut)
(0C)
2. Kelembaban
(lingkungan)
(%)
3. Intensitas
cahaya
(lingkungan)
(W/m2)

Sampel
dimasukkan
ke wadah
pada
penjemuran
secara
tradisional

Sampel
dimasukkan
ke wadah
pada
penjemuran
dengan
menggunakan
model
destilator

Tidak

Tidak

Apakah
air laut
habis?

Pengukuran setiap 1
jam sekali:
1. Suhu (lingkungan,
air laut, ruang
evaporasi, atap,
dinding, dan batu
alor) (0C)
2. Kelembaban (ruang
evaporasi dan
lingkungan) (%)
3. Intensitas cahaya
(ruang evaporasi
dan lingkungan)
(W/m2)
Pengukuran setiap 1
jam sekali dan pukul
08.00:
1. volume air tawar
hasil destilasi (mL)

Ya

Garam

Air tawar

Analisis kuantitas dan kualitas (air tawar) serta kuantitas (garam)

Selesai

Gambar 3.1 Diagram alir proses penjemuran dan pengukuran
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3.3.2 Pengujian Laboratorium
Uji laboratorium ini dilakukan untuk mengetahui kualitas
fisik dan kimia air tawar hasil destilasi. Adapun beberapa
parameter yang akan diuji yakni: salinitas, derajat keasaman
(pH), electrical conductivity (EC) dan total disolved solid (TDS).
Diagram alir pengujian seperti yang terlihat pada gambar 3.2,
gambar 3.3, gambar 3.4, dan gambar 3.5.
Mulai

Alat dan bahan disiapkan

pH meter dihidupkan

100 mL larutan air destilasi

Elektroda dibilas dengan aquades

Dikeringkan dengan tisu

Dicelupkan dalam larutan dan
dipilih mode kalibrasi

Ditunggu selama 1-2 menit sampai
pembacaan pH stabil

Selesai

Gambar 3.2 Diagram alir pengujian pH
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Mulai

Alat dan bahan disiapkan

Refraktometer dihidupkan

Dibilas refraktometer dengan aquades

Dikeringkan dengan tisu

Tanda tera diarahkan ke nol (kalibrasi)

1-5 tetes air tawar hasil
destilasi

Diteteskan ke prisma, kemudian ditutup hingga
membasahi prisma

Pembacaan nilai salinitas

Selesai

Gambar 3.3 Diagram alir pengujian salinitas
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Mulai

Alat dan bahan disiapkan

Alat dihidupkan

Dibilas EC meter dengan aquades

Dikeringkan dengan tisu

100 mL air tawar hasil destilasi

Dimasukkan ke dalam beaker glass

EC meter dicelupkan ke sampel

Ditekan tombol hold untuk membaca dan
menyimpan data

Selesai

Gambar 3.4 Diagram alir pengujian EC
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Mulai

Alat dan bahan disiapkan

Alat dihidupkan

Dibilas TDS meter dengan aquades

Dikeringkan dengan tisu

100 mL air tawar hasil destilasi

Dimasukkan ke dalam beaker glass

TDS meter dicelupkan ke sampel

Ditekan tombol hold untuk membaca dan
menyimpan data

Selesai

Gambar 3.5 Diagram alir pengujian TDS
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3.4 Perlakuan Penjemuran
3.4.1 Model Destilator Air Laut
Gambar model destilator air laut berbasis efek rumah kaca
dengan penambahan batu alor sebagai penyimpan panas dapat
dilihat pada gambar 3.6 dan gambar 3.7.

Gambar 3.6 Model Destilator Air Laut

Keterangan:
1. Saluran udara atau
cerobong
2. Dinding ruang evaporasi
3. Saluran air atau talang air
4. Wadah penampung air
destilasi
5. Atap ruang evaporasi
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6. Ruang evaporasi
7. Pintu
8. Batu alor dan wadah
bahan
9. Penyangga alat
10. Alas ruang evaporasi

Gambar 3.7 Penempatan Batu Alor

Pada gambar tersebut terdapat beberapa bagian dari
model destilator air laut berbasis efek rumah kaca dengan
penambahan batu alor sebagai penyimpan panas, diantaranya
yaitu:
1. Saluran Udara atau Cerobong
Cerobong pada model destilator ini terbuat dari pipa PVC
berwarna abu-abu. Digunakan 2 buah cerobong yang
masing-masing terpasang pada lubang dinding kanan dan
kiri ruang evaporasi. Cerobong ini berbentuk siku atau L
yang dilengkapi atap berbentuk kerucut tak beralas pada
bagian atasnya. Cerobong ini memiliki dimensi, yaitu:
berdiameter 2 inch; panjang horisontal 5 cm; panjang
vertikal 30 cm; tinggi kerucut 5 cm; dan diameter ketucut 6
cm. Cerobong tersebut berfungsi sebagai pereduksi
kejenuhan uap pada ruang evaporasi.
2. Dinding Ruang Evaporasi
Dinding ruang evaporasi pada model destilator ini terbuat
dari kaca yang terdiri dari 4 buah dinding yang memiliki
bentu balok tak beralas dan beratap. Dimensi dari dinding
ini antara lain: panjang 60 cm; lebar 60 cm; tinggi 50 cm;
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dan tebal 0,5 cm. Dinding tersebut berfungsi membentuk
ruang evaporasi. Pada 2 dindingnya yaitu samping kanan
dan kiri terdapat lubang tempat memasukkan cerobong.
Lubang ini berdiameter ¾ inch dengan jarak dari bagian
atas sebesar 5 cm. Kemudian pada salah satu sisi yaitu
bagian depan terdapat pintu
3. Saluran Air atau Talang Air
Saluran air pada model destilator ini terbuat dari pipa
plastik
berwarna putih yang
dipotong dengan
membelahnya menjadi 2 bagian. Jumlah saluran air yang
digunakan sebanyak 4 buah dari 2 pipa yang dipotong.
Masing-masing saluran air dipasangkan pada setiap
dinding ruang evaporasi pada bagian dalam. Saluran air
tersebut yang akan menampung sementara air tawar hasil
destilasi serta meneruskannya ke slang air yang melewati
lubang dinding dan wadah penampung air tawar hasil
destilasi. Dimensinya antara lain: panjang 70 cm; lebar 1,8
cm; tinggi 0,9 cm; dan α-30o. Sedangkan dimensi dari
slang air yaitu panjang 25 cm dan diameter 2 cm.
4. Wadah Penampung Air Destilasi
Wadah penampung air tawar hasil destilasi yang
digunakan dapat menyesuaikan pengguna. Syarat wadah
penampung yaitu tertutup rapat agar air tidak menguap ke
lingkungan. Wadah penampung yang digunakan sebanyak
4 buah yang dihubungkan dengan semua slang air. Pada
penelitian ini menggunakan wadah berupa plastik yang
diikatkan pada slang dengan menggunakan tali rafia.
5. Atap Ruang Evaporasi
Atap ruang evaporasi pada model destilator ini berbentuk
atap limas yang terbuat dari bahan kaca. Dimensi atap
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antara lain: panjang 60 cm; lebar 60 cm; tinggi 20 cm;
tebal 0,5 cm; dan α-33,69o. Atap tersebut berfungsi untuk
menerima panas dari cahaya matahari agar terakumulasi
pada ruang evaporator.
6. Ruang evaporasi
Ruang evaporasi adalah ruang penguapan yang terbenuk
dari penggabungan atap, dinding, dan alas. Pada ruang ini
terjadi proses penjemuran air laut berbasis efek rumah
kaca.
7. Pintu
Pintu pada model destilator ini terbuat dari kaca yang
terletah pada salah satu dinding. Dimensinya yaitu
panjang 60 cm dan lebar 20 cm. Dipasangkan di tengah
dinding dengan jarak 15 cm dari atas dan bawah tepi
dinding ruang evaporasi. Pintu tersebut berfungsi sebagai
tempat memasukkan serta mengeluarkan bahan dan alat
pengukuran.
8. Batu Alor dan Wadah Bahan
Batu alor pada model destilator ini berfungsi sebgai bahan
penyimpan panas. Prinsip dari penggunaan batu ini
adalah jika panas pada ruang evaporasi lebih rendah dari
panas pada batu maka batu tersebut akan mengeluarkan
panas yang disimpannya. Batu tersebut ditempatkan pada
alas ruang evaporasi yang ditata membentuk 1 lapisan.
Pada bagian permukaan atas lapisan batu akan
ditempatkan wadah bahan (air laut) yang terbuat dari
plastik berwarna hitam. Dimensi dari wadah yaitu tinggi 3
cm dan diameter 45 cm. Wadah bahan tersebut berfungsi
sebagai tempat bahan yang akan dilakukan perlakuan
penjemuran.
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9. Penyangga Alat
Penyangga pada model destilator ini terbuat dari besi siku
berlubang yang terdiri dari ruang penyangga kaca dan
kaki penyangga. Dimensinya, antara lain: panjang 63 cm;
lebar 63 cm; dan tinggi kaki 25 cm. Penyangga tersebut
berfungsi
untuk
menyangga ruang
kaca
agar
memudahkan ketika peletakan model destilator air laut.
10. Alas Ruang Evaporasi
Alas ruang evaporasi pada model destilator ini terbuat
dari kaca. Dimensinya antara lain: panjang 60 cm; lebar
60 cm; dan tebal 0,5 cm. Alas tersebut yang akan
duganakan sebagai tempat meletakkan batu alor.
3.4.2 Penjemuran secara Tradisional
Gambar penjemuran air laut secara tradisional di bawah
terik matahari secara langsung dapat dilihat pada Gambar 3.8.

Gambar 3.8 Penjemuran serara Tradisional

Pada perlakuan penjemuran air laut secara tradisional di
bawah terik matahari secara langsung, wadah yang digunakan
untuk penjemuran adalah wadah plastik (nampan) berwarna
hitam. Pengukuran terhadap variabel penelitian dilakukan setiap
1 jam sekali. Dilakukan penjemuran secara terus menerus dari
pagi (pukul 08.00) sampai sore (pukul 16.00) setiap hari hingga
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air laut dalam wadah menguap atau menjadi kering sehingga
terbentuk kristal garam.
3.5 Parameter Pengukuran
Pengukuran terhadap parameter (variabel penelitian) ini
dilakukan dengan mengamati proses penjemuran air laut pada
setiap perlakukan. Parameter yang diukur antara lain:
1. Suhu (0C)
Suhu adalah derajat panas atau dingin suatu benda yang
dinyatakan dalam satuan 0C. Pengukuran suhu pada
penelitian ini meliputi suhu lingkungan, air laut, bagian
model destilator air laut (ruang evaporasi, atap ruang
evaporasi, dan dinding ruang evaporasi), serta batu alor.
Pengukuran suhu dilakukan dengan menggunakan TIR
(thermometer infrared) dan termometer alkohol setiap satu
jam sekali hingga air laut dalam wadah menguap atau
menjadi kering sehingga terbentuk kristal garam. TIR
digunakan untuk mengukur suhu atap ruang evaporasi,
dinding ruang evaporasi, air laut, dan batu alor. Kemudian
termometer alkohol digunakan untuk mengukur suhu
ruang evaporasi dan lingkungan. Cara penggunaan alat
TIR adalah ditembakkan sinar laser terhadap titik yang
ingin diketahui suhunya dan hasil pengukuran akan
ditampilkan pada layer panel. Sedangkan cara
penggunaan termometer alkohol adalah diletakkan pada
setiap titik yang ingin diketahui suhunya dan dilakukan
pembacaan skala.
2. Kelembaban (%)
Kelembaban udara adalah tingkat kebasahan udara
karena dalam udara air selalu terkandung dalam bentuk
uap air. Kelembaban ini dinyatakan dalam satuan (%).
Pengukuran kelembaban pada penelitian ini meliputi
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kelembaban
ruang
evaporator
dan
lingkungan.
Pengukuran kelembaban dilakukan dengan menggunakan
hygrometer setiap satu jam sekali. Cara penggunaan alat
hygrometer adalah diletakkan pada setiap titik yang ingin
diketahui kelembabannya dan secara otomatis jarum pada
hygrometer akan menunjukkan angka bacanya.
3. Intensitas Cahaya Rata-Rata Matahari (W/m2)
Intensitas cahaya matahari adalah besaran pokok fisika
untuk mengukur daya yang dipancarkan oleh suatu
sumber cahaya (matahari) yang dinyatakan dalam satuan
W/m2. Pengukuran intensitas cahaya rata-rata matahari
yang dilakukan pada penelitian ini meliputi intensitas
cahaya rata-rata matahari dalam ruang evaporator dan
lingkungan. Pengukuran intensitas cahaya rata-rata
matahari delakukan dengan menggunakan lux meter
setiap satu jam sekali. Cara penggunaan alat lux meter
adalah diletakkan sensor cahaya pada setiap titik yang
ingin diketahui besar intensitas cahayanya dan secara
otomatis hasil akan ditampilkan layer panel. Satuan
pembacaan pada alat ini adalah lux.
4. Volume Air Tawar (mL)
Volume air hasil destilasi (air tawar) adalah banyaknya
volume air tawar yang dihasilkan selama proses destilasi
dinyatakan dalam satuan (mL). Pengukuran volume air
tawar pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
alat gelas ukur setiap satu jam sekali selama waktu
penelitian dalam sehari. Cara penggunaan alat gelas ukur
adalah dituangkan air hasil destilasi yang ada pada setiap
wadah penampung air dan dilakukan penngukuran
volumenya.
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5. Massa Garam (gram)
Massa garam adalah kuantitas yang terkandung dalam
suatu garam yang dinyatakan dalam satuan gram. Massa
garam yang dihasilkan pada penelitian ini ditimbang saat
terakhir dari proses atau ketika air laut dalam wadah
menguap atau menjadi kering sehingga terbentuk kristal
garam. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan
timbangan digital. Cara pengguanaan alat timbangan
digital adalah diletakkan semua garam yang dihasilkan
selama proses dan akan diketahui massanya dari layer
panel.
3.6 Teori Operasi
Energi utuk memanaskan bahan dihitung dengan
persamaan (Muhammad, 2011):
Q = mxCpx∆T ............................................................(6)
Dimana:
Q = Energi untuk memanaskan bahan (kJ)
M = Massa bahan yang akan dikeringkan (kg)
Cp= Panas jenis bahan (kJ/kg0C)
∆T= Perubahan suhu udara pengering dan suhu lingkungan (0C)
Firmansyah (2013) menyatakan bahwa radiasi surya yang
diserap oleh air sebagai panas (τα)GT , dipindahkan ke tutup
dengan cara konveksi (qkon ), radiasi (qrad ), dan penguapan
(quap ). Diasumsikan tidak ada kehilangan panas melalui alas
dan sisi-sisinya, maka kesetimbangan energi pada air dapat
ditentukan dengan persamaan:
(τα)GT = qkon + qrad + q uap ....................................(7)
Komponen konveksi ditentukan dengan persamaan:
qkon = 8,84 x 10

−4

|Tw − Tc +

Pw −Pc
268900−Pw
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1
3

x Tw | x (Tw − Tc ) ..(8)

dimana Pw − Pc adalah tekanan parsial uap air (N/m2) yang
diperoleh dari table uap pada temperature (K) air (Tw ) dan kaca
(Tc ).
Komponen penguapan ditentukan dengan persamaan:
Pw −Pc
)
Tw −Tc

quap = 16,27 x 10−3 x qkon x (

......................... (9)

Sedangkan komponen radiasi ditentukan dengan persamaan:
qrad = σ x εw x(Tw 4 − Tc 4 )...................................... (10)
3.7 Parameter Pengujian Laboratorium
a. Salinitas
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,
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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 OHtinggi 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 7,78,4. Derajat Keasaman dipengaruhi oleh kapasitas
penyangga (buffer) yaitu adanya garam-garam karbonat
dan binakarbonat yang. Pada pH rendah konsentrasi
oksigen terlarut akan berkurang, akibatnya 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
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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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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Hasil Penelitian
4.1.1 Suhu (0C)
Parameter suhu yang diukur pada penelitian ini meliputi
suhu lingkungan, air laut, kaca (atap dan dinding), ruang
evaporasi, dan batu (alor). Suhu merupakan faktor yang akan
mempengaruhi produktivitas suatu model destilator air laut.
Suhu lingkungan yang diukur sangat dipengaruhi oleh kondisi
cuaca, kelembaban relatif udara, dan wilayah atau kondisi
geografis yang bersifat relatif dan tidak dapat dikendalikan.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka
didapatkan hasil penelitian yang dapat dilihat pada lampiran 2.
Dari data tersebut didapat grafik rata-rata suhu meliputi suhu
lingkungan, kaca (atap), ruang, batu, dan air laut selama 4
(empat) hari pengamatan. Seperti yang terlihat pada gambar
4.1.
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Gambar 4.1 Rata-rata suhu selama 4 (empat) hari

41

Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa
pengukuran suhu dilakukan dari pukul 08:00 hingga 16:00 WIB.
Berdasarkan hasil pengamatan didapat nilai suhu yang
berubah-ubah tiap harinya tergantung dari besarnya intensitas
cahaya matahari yang diterima. Data hasil pengukuran
intensitas cahaya matahari selama proses destilasi dapat dilihat
pada lampiran 2 dan gambar 4.3. Berdasarkan grafik diatas,
penurunan dan kenaikan suhu kaca (atap) mengikuti suhu
lingkungan. Pada saat suhu lingkungan turun, maka suhu kaca
juga ikut turun dan sebaliknya. Hal ini terjadi karena suhu kaca
dipengaruhi secara langsung oleh suhu lingkungan. Pada
penelitian ini suhu kaca yang diperoleh dari proses pengujian
selama 4 (empat) hari berkisar 21,9-45,6 0C dengan suhu
lingkungan berkisar antara 23,5-35 0C (lampiran 2). Nilai suhu
minimum terjadi pada saat hujan, yaitu pada hari ketiga pukul
13:00 hingga 14:00 WIB.
Suhu ruang evaporasi lebih tinggi dari suhu lingkungan
(gambar 4.1) yaitu berkisar 28,5-57,5 0C. Hal tersebut
disebabkan karena suatu fenomena yang sering disebut
sebagai green house effect (efek rumah kaca). Oleh karena itu,
terjadi perbedaan antara kelembaban ruang evaporasi dari
destilator dengan kelembaban lingkungan yang dapat dilihat
pada lampiran 2. Kelembaban ruang evaporasi lebih tinggi
dibandingkan dengan kelembaban lingkungan.
Suhu batu memiliki rata-rata suhu lebih tinggi daripada
suhu lainnya (gambar 4.1) yaitu berkisar 28-63,08 0C (lampiran
2). Hal ini disebabkan karena batu merupakan heat absorber
(Nita dan Sudjito, 2004). Lamanya penyinaran terik matahari
pada destilator akan meningkatkan suhu ruang dan bahan
didalamnya termasuk batu dan air laut. Suhu air laut memiliki
rata-rata suhu lebih tinggi dari suhu ruang dan lebih rendah dari
suhu batu yaitu berkisar 31-59,5 0C (lampiran 2). Hal ini
disebabkan karena adanya proses radiasi serta penyerapan
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panas dari energi matahari. Suhu lingkungan kurang
berpengaruh langsung terhadap suhu air, hal ini disebabkan
karena air merupakan penyimpan panas yang baik. Suhu air
tidak langsung turun secara signifikan apabila suhu lingkungan
terjadi penurunan.
Secara keseluruhan dari gambar 4.1 dapat diketahui
rata-rata suhu tertinggi hingga terendah adalah batu, air laut,
ruang, kaca, hingga lingkungan. Berdasarkan rumus mencari
energi panas, Q = m.Cp.ΔT, suhu suatu benda akan
dipengaruhi oleh panas spesifik (Cp), energi panas (Q), dan
massa benda (m). Panas spesifik batu, ruang, kaca, dan udara
lingkungan secara berturut-turut adalah 0,800; 1,872; 0,800; dan
1,005 kJ/kg.K (Cengel dan Boles, 2006). Sedangkan panas
spesifik air laut adalah 4,000 kJ/kg.K (Hadikusumah, 2008).
Energi panas juga akan mempengaruhi perambatan suhu dari
suatu benda ke benda yang lainnya. Selain itu, besar kecilnya
massa benda merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi
kecepatan perubahan suhu.
4.1.2 Kelembaban Relatif (%)
Kelembaban relatif adalah tingkat kebasahan udara yang
dinyatakan dalam satuan % (persen). Pengukuran keembaban
relatif pada penelitian ini dilakukan dari pukul 08:00-16:00 WIB
dengan selang waktu 1 (satu) jam. Pengukuran nilai
kelembaban relatif dilakukan pada ruang evaporasi dan
lingkungan (lampiran 2). Dari data tersebut didapat grafik ratarata kelembaban relatif selama 4 (empat) hari pengamatan.
Seperti yang terlihat pada gambar 4.2.
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Gambar 4.2 Rata-rata kelembaban relatif selama 4 (empat) hari

Berdasarkan grafik tersebut (gambar 4.2) dapat diketahui
bahwa hasil pengukuran kelembaban relatif di ruang evaporasi
dan lingkungan memiliki perbedaan. Kelembaban relatif di ruang
evaporasi lebih tinggi daripada kelembaban relafif di lingkungan.
Kelembaban relatif di lingkungan mengalami penurunan dan
kenaikan. Nilai kelembaban yang terukur yaitu berkisar 38-88 %
(lampiran 2). Penurunan secara terus menerus terjadi dari
pukul 08:00 hingga pukul 12:00. Kemudian mengalami kenaikan
hingga pukul 16:00 selama pengukuran. Saat pagi hari tingkat
kelembaban yang maksimum karena kondisi embun yang masih
cukup banyak, suhu yang rendah dan sinar matahari belum
memberikan dampak besar dalam penguapan. Siang hari
memiliki tingkat kelembaban minimum karena waktu tersebut
merupakan waktu teriknya matahari, suhu maksimum dan
terjadinya angin sehingga uap air di udara minimum atau
keadaan kering.
Kelembaban relatif di ruang evaporasi cenderung konstan
dan tidak mengalami kenaikan atau penurunan secara signifikan
(gambar 4.2). Nilai kelembaban yang terukur yaitu berkisar 6191 % (lampiran 2). Nilai kelembaban yang cukup tinggi
daripada kelembaban di lingkungan. Berdasarkan grafik
tersebut dapat diketahui kenaikan tingkat kelembaban terjadi
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mulai pukul 08:00 hingga 14:00 dan penurunan terjadi pada
pukul 15:00 hingga 16:00 selama pengamatan. Keadaan
konstan terjadi karena ruang evaporasi pada destilator terjaga
dari dampak faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang sangat
berdampak disini adalah angin dan kondisi bebas penguapan.
Kelembaban ruang evaporasi lebih tinggi karena uap air
tertahan dinding dan atap kaca. Uap ini yang ditampung sebagai
air hasil destilasi.
4.1.3 Intensitas Cahaya Matahari (W/m2)
Pengukuran intensitas cahaya matahari dilakukan dari
pukul 08:00-16:00 dengan selang waktu 1 (satu) jam. Intensitas
cahaya matahari yang diukur meliputi intensitas cahaya di ruang
evaporasi dan lingkungan (lampiran 2). Dari data tersebut
didapat grafik rata-rata intensitas cahaya matahari selama 4
(empat) hari pengamatan. Seperti yang terlihat pada gambar
4.3.
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Gambar 4.3 Rata-rata intensitas cahaya matahari selama 4 (empat)
hari

Berdasarkan grafik tersebut (gambar 4.3), intensitas
cahaya matahari mulai mengalami peningkatan mulai pukul
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08:00 hingga 11:00, kemudian mengalami penurunan pada
pukul 12:00 hingga 16:00 selama proses pengamatan. Ratarata nilai tertinggi terjadi pada pukul 11:00. Hal ini dipengaruhi
oleh keadaan pada jam tersebut cuaca masih cerah, sebab
setelah jam tersebut langit dalam keadaan mendung. Menurut
Asy’ari et al. (2012), Nilai intensitas cahaya matahari tertinggi
terjadi antara pukul 11:00-13:00 dengan nilai intensitas cahaya
matahari sebesar 558,1-646,9 W/m2.
Nilai intensitas cahaya matahari yang terukur di ruang
evaporasi dan lingkungan yaitu berkisar 21,23-653,07 W/m2 dan
27,37-751,40 W/m2 (lampiran 2). Nilai intensitas cahaya
matahari yang diterima di ruang evaporasi pada destilator lebih
kecil daripada intensitas cahaya matahari di lingkungan. Hal ini
disebabkan karena radiasi sinar matahari yang menembus kaca
akan dipantulkan kembali oleh benda dan permukaan di dalam
rumah kaca (ruang evaporasi) yang berupa sinar inframerah.
Menurut Wisnubroto (2004), menyatakan 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 Dampak Penambahan Batu Alor terhadap Volume Air
Tawar yang Dihasilkan
Penambahan batu alor bertujuan untuk meningkatkan
penyimpanan energi panas pada ruang evaporasi. Batu alor
yang berwarna hitam tersebut dapat menambah luas
permukaan penguapan dan pantulan radiasi matahari secara
acak. Ketika malam hari ataupun cuaca mendung, batu alor
yang terdapat pada ruang evaporasi akan mengeluarkan panas
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Volume Air Tawar per Hari
(mL)

untuk menjaga panas yang berkurang. Suhu ruang evaporasi
yang terjaga akan memberikan dampak positif kepada
penguapan dan produktivitas air tawar hasil destilasi.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan
sampel air laut sebanyak 2000 mL didapatkan air tawar selama
4 (empat) hari pengamatan. Hari pertama, kedua hingga
keempat dihasilkan air tawar secara berturut-turut dengan
volume yaitu 430; 503; 446; dan 270 mL (lampiran 2). Jadi,
total air tawar yang didapatkan selama proses destilasi air laut
dengan penambahan batu alor yaitu 1649 mL. Namun, dengan
jumlah sampel yang sama 2000 mL pada proses destilasi air
laut tanpa penambahan batu alor dihasilkan air tawar sebanyak
1323,5 mL (lampiran 2) dengan waktu proses selama 5 (lima)
hari. Jumlah dan waktu yang berbeda pada kedua perlakuan.
Jumlah air tawar yang dihasilkan dengan penambahan batu alor
dapat dilihat pada gambar 4.4.
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Gambar 4.4 Jumlah air tawar yang dihasilkan dengan penambahan
batu alor

Berdasarkan tujuan penambahan batu alor dalam
perlakuan penelitian dapat dilihat pengaruhnya ketika malam
hari. Perbandingan jumlah air tawar yang dihasilkan pada
malam hari dengan penambahan batu alor dan tanpa
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Volume Air Tawar (mL)

penambahan batu alor dapat dilihat pada lampiran 2. Diketahui
jumlah air tawar dengan perlakuan penambahan batu alor
mengalami penurunan dari malam hari pertama hingga ketiga.
Jumlah terbanyak diperoleh pada malam hari pertama yaitu
sebanyak 79,0 mL (lampiran 2). Hal berbeda dilihat dari
perlakuan tanpa penambahan batu alor yaitu jumlah masih
didapatkan hingga malam hari keempat. Rata-rata jumlah air
tawar yang dihasilkan pada malam hari lebih banyak pada
perlakuan penambahan batu alor daripada tanpa penambahan
batu alor. Selain pengukuran volume air tawar yang dihasilkan
pada malam hari, dilakukan pengukuran pada pagi hingga sore
hari pada perlakuan penambahan batu alor. Kedua pengukuran
menunjukkan penurunan hingga hari terakhir. Dilakukan
pengukuran malam hari selama 3 (tiga) hari dan pengukuran
pagi hingga sore selama 4 (empat) hari. Seperti yang terlihat
pada gambar 4.5.
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Gambar 4.5 Perbandingan volume air tawar pada pagi hingga sore
hari dengan volume malam hari
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Menurut Firmansyah (2013), menyatakan bahwa kuantitas
air hasil destilasi ditentukan oleh proses penguapan air laut di
dalam ruang evaporasi dan proses pengembunan yang
dipengaruhi oleh suhu kaca penutup ruang evaporasi. Proses
penguapan pada ruang evaporasi 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). Selanjutnya, setelah
proses penguapan terdapat proses pengembunan. 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 jumlah air tawar yang dihasilkan
dengan penambahan batu alor dapat dihasilkan dengan waktu
yang lebih singkat yaitu 4 (empat) hari.
4.3 Dampak Penambahan Batu Alor terhadap Kuantitas
Garam yang Dihasilkan
Berdasarkan hasil pengujian selama 4 (empat) hari
pengamatan atau 3 (tiga) hari lebih 8 (delapan) jam, garam yang
dihasilkan dari destilator air laut dengan penambahan batu alor
sebanyak 79,75 gram dari 2000 mL sampel air laut. Garam yang
dihasilkan dari penjemuran secara tradisional selama 2 (dua)
hari lebih 6 (enam) jam sebanyak 78,35 gram. Jumlah garam
tersebut merupakan jumlah dari sekali pengujian selama proses.
Seperti yang terlihat pada gambar 4.6.
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Gambar 4.6 Kuantitas garam yang dihasilkan selama proses

4.4 Laju Penguapan
Proses destilasi berlangsung selama 4 (empat) hari dan
diperoleh produksi rata-rata air dalam sehari adalah 412,3 mL
per hari (lampiran 2). Air tawar yang dihasilkan disini
merupakan uap dari air laut yang ditahan oleh kaca kemudian
dialirkan melalui talang air menuju wadah penampung air tawar.
Jumlah air tawar hasil destilasi terendah terdapat pada hari
terakhir yaitu sebesar 270 mL (lampiran 2). Hal ini dikarenakan
air yang terdapat pada destilator sudah habis. Perbandingan
volume air tawar dengan air laut selama proses terlihat pada
gambar 4.7. Pada hari kedua pengamatan terjadi
kesetimbangan antara volume air laut yang tersisa dan air tawar
yang dihasilkan yaitu keduanya mendekati 1000 mL. Sehingga
dapat diketahui kadar garam air laut pada hari tersebut kurang
lebih 7 %.
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Gambar 4.7 Perbandingan volume air tawar dengan air laut selama 4
(empat) hari

Pada penelitian ini, penguapan air laut terjadi pada suhu di
bawah 100 0C (lampiran 2) sedangkan secara teori air mendidih
pada suhu 100 0C pada keadaan normal (1 atm). Hal ini
disebabkan karena ruang evaporasi memiliki suhu yang tinggi
akibat pemanasan radiasi matahari yang menyebabkan suhu
udara dalam ruang evaporasi meningkat. Adanya kondensasi
pada bagian penutup dan dinding yang memiliki suhu yang lebih
rendah bila dibandingkan dengan suhu pada ruang evaporasi,
maka akan menurunkan suhu pengembunan sehingga
menyebakan suhu ruang evaporasi tersebut berada di bawah
titik uap air secara normal.
Berdasarkan hasil dari penelitian ini, kuantitas air tawar
hasil destilasi belum maksimal. Hal ini disebabkan karena masih
terdapat sedikit kebocoran pada destilator (cerobong dan pintu
ruang evaporasi) serta kondisi sinar matahari yang kurang
mendukung. Kondisi sinar matahari yaitu intensitasnya yang
maksimal akan mengakibatkan penguapan yang maksimal,
sehingga air destilasi maksimal juga. Menurut Lakitan (2002),
menyatakan bahwa laju evaporasi di Indonesia terjadi secara
bervariasi tergantung ketinggian tempat dan waktu. Pada bulan
Januari-April laju evaporasi masih rendah, puncaknya terjadi
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pada bulan Juni-September. Pelaksanan penelitian dilakukan
pada bulan Maret-April 2018. Ini berarti pada periode dimana
terjadi kondisi laju penguapan yang rendah.
4.5 Data Hasil Perhitungan
Hasil perhitungan dari data pengamatan selama 4 (empat)
hari dapat dilihat pada lampiran 3. Perhitungan meliputi energi
energi panas yang digunakan untuk perpindahan konveksi
(qkonveksi), 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). Seperti yang terlihat pada gambar 4.8.
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Gambar 4.8 Rata-rata energi panas yang digunakan selama 4 (empat)
hari

Berdasarkan grafik gambar 4.8 nilai quap lebih tinggi
daripada nilai qkonveksi. dan qradiasi. Hal ini berarti energi panas
yang digunakan untuk proses penguapan lebih besar. Energi
yang digunakan untuk konveksi, radiasi dan penguapan bernilai
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paling rendah rata-rata pada pukul 08:00 dan 16:00 selama 4
(empat) hari. Pada pukul 08:00 rata-rata selama 4 (lima) hari
nilai qkonveksi sebesar 0,01 kW/m2, qradiasi sebesar 0,04 kW/m2 dan
quap sebesar 0,11 kW/m2. Pada pukul 16:00 rata-rata selama 4
(empat) hari nilai qkonveksi sebesar 0,02 kW/m2, qradiasi sebesar
0,06 kW/m2 dan quap sebesar 0,17 kW/m2. Sedangkan energi
yang digunakan untuk konveksi, radiasi dan penguapan bernilai
paling tinggi rata-rata pada pukul 13:00. Pada pukul 13:00 ratarata selama 4 (empat) hari nilai qkonveksi sebesar 0,04 kW/m2,
qradiasi sebesar 0,10 kW/m2 dan quap sebesar 0,38 kW/m2.
Kesetimbangan energi diperoleh dari penjumlahan
komponen energi dari konveksi, radiasi, dan penguapan. Nilai
kesetimbangan energi yang diperoleh sebesar 0,02516-0,89595
kW/m2 (lampiran 3). Sedangkan panas yang digunakan untuk
menguapkan air laut sebesar 6,236-183,465 kJ (lampiran 3).
4.6 Kualitas Air Tawar
Kualitas air yang diuji terhadap air tawar dan air laut
meliputi parameter salinitas, pH, EC dan 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
Sampel Air
Parameter

Salinitas

%

Air
Laut

Air
Tawar

3,5

0

SNI Air
Minum

Aquades

0,050,1*

0

Derajat
8,0
6,6
6,0-8,5*
7
Keasaman (pH)
Electrical
20µS/cm
6253
40
0,5-3
Conductivity (EC)
12500**
Total Disolved
mg/L
5580
20
<1000*
10
Solids (TDS)
* Persyaratan Mutu Air Minum Sesuai Syarat Mutu SNI 01-3553 2006
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**
Peraturan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum

Nomor

Berdasarkan tabel 4.1 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 6253 µS/cm menjadi 40
µS/cm dan Total Disolved Solids (TDS) dari 5580 mg/L menjadi
20 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
dikonsumsi. Hal tersebut dikarenakan air ini sudah memenuhi
Persyaratan Mutu Air Minum Sesuai Syarat Mutu SNI 01-3553
2006 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas
air minum
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.
4.7 Garam yang Dihasilkan
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakuakan, maka
diperoleh kuantitas garam seperti yang terlihat pada gambar
4.6. Penjemuran menggunakan model destilator menghasilkan
garam yang lebih banyak dibanding penjemuran secara
tradisional. Berdasarkan kuantitas garam yang diperoleh maka
dapat dihitung salinitas awal dari sampel air laut yang digunakan
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pada penjemuran menggunakan model destilator sebesar 3,87
% sedangkan salinitas awal dari sampel air laut yang digunakan
pada penjemuran secara tradisional sebesar 3,80 %. Terdapat
selisih 0,07 %. Berdasarkan teori, menurut Verawati (2016)
salinitas perairat laut sebesar 3,00-4,00 %, sedangakan
menurut Homig (1978) salinitas rata-rata untuk air laut di lautan
dunia sebesar 3,5 %. Hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa
faktor.
Menurut Rahayu (2015), ada beberapa faktor yang
mempengaruhi kandungan garam pada air laut seperti faktor
penguapan. Air memiliki kandungan mineral organik dan satu di
antaranya adalah garam. Apabila air menguap, garam dan
kandungan mineral tersebut akan tertinggal dan mengendap di
dasar laut. Maka dari itu, semakin banyak air menguap, maka
air laut akan menjadi semakin asin karena tingkat garam yang
mengendap tinggi. Faktor yang lain mempengaruhi kandungan
garam pada air laut adalah kelembapan udara. Semakin banyak
terjadi penguapan, maka udara di sekitar menjadi lembab. Maka
semakin tinggi pula salinitas air laut. Pada model alat
didapatkan hasil kelembapan udara relaitf (RH) yang lebih besar
dari kovensional. Dengan kedua faktor tersebut kadar garam
yang dihasilkan pada proses pengeringan menggunakan model
alat menjadi lebih maksimal dibanding kadar garam yang
dihasilkan pada proses pengeringan secara konvensional
maupun jika dibandingkan dengan rata-rata.
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Gambar 4.9 Kenampakan Fisik Garam dengan Model Destilator (Kiri)
dan Tradisional (Kanan)

Berdasarkan gambar 4.9 dapat diketahui kenampakan
fisik garam yang dihasilkan dari penjemuran dengan model
destilator lebih baik daripada penjemuran secara tradisional.
Secara kualitas, garam yang dihasilkan belum melalui pengujian
berdasarkan standar mutu. Namun, secara visual garam yang
dihasilkan dari penjemuran dengan model destilator ini
berwarna putih bersih. Hal ini disebabkan karena penjemuran
air laut dengan menggunakan model destilator di lindungi oleh
ruang kaca yang menjaga dari kotoran atau polusi udara sekitar
sehingga didapatkan hasil garam yang lebih bersih dibanding
secara tradisional yang terjadi kontak langsung dengan
lingkungan sekitar. Menurut Dharmayanti et al (2014), umumnya
petani garam menggunakan melakukan penjemuran secara
tradisional yaitu menjemur air laut secara langsung terkontak
dengan tanah sehingga garam yang dihasilkan menjadi kotor
dan kualitasnya menjadi berkurang. Kemudian dilihat dari kristal
garamnya, kedua perlakuan memiliki bentuk dan ukuran kristal
yang tidak seragam. Saat diuji dengan indra perasa, garam ini
berasa asin sedikit pahit.
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah
dilakuakan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai
berikut:
1. Penggunaan destilator air laut dengan penambahan batu
alor ini mampu menghasilkan air tawar dan garam.
Berdasarkan data hasil penelitian maka dilakukan
perhitungan energi meliputi komponen konveksi, radiasi,
penguapan, kesetimbangan energi, dan energi untuk
memanaskan
bahan.
Hasil
perhitungan
nilai
kesetimbangan energi yang diperoleh sebesar 0,02516 0,89595 kW/m2. Sedangkan panas yang digunakan
untuk menguapkan air laut sebesar 6,236 - 183,465 kJ.
2. Perbandingan hasil penjemuran menggunakan destilator
dan secara tradisional dilihat dari air tawar dan garam
yang dihasilkan serta lama waktu penjemuran.
Penjemuran secara tradisional menghasilkan garam
sebanyak 78,35 gram dalam waktu 2 (dua) hari lebih 6
(enam) jam. Sedangkan destilator menghasilkan garam
sebanyak 79,75 gram selama 3 (tiga) hari lebih 8
(delapan) jam air tawar sebanyak 1649 mL. Hasil
pengujian kualitas air tawar hasil destilasi secara umum
telah layak konsumsi sesuai syarat mutu SNI 01-3553
2006 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang
persyaratan kualitas air minum meliputi kadar garam
(salinitas) sebesar 0 %, pH sebesar 6,6, nilai Electrical
Conductivity (EC) sebesar 40 μS/cm, dan Total Disolved
Solids (TDS) sebesar 20 mg/L. Akan tetapi kualitas
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garam yang dihasilkan belum melalui pengujian
laboratorium, sehingga kualitas hanya berdasarkan
analisis visual.

5.1 Saran
Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini yaitu perlu
dilakukan pengujian laboratorium terhadap garam yang
dihasilkan. Dengan harapan dapat diketahui kinerja alat mampu
menghasilkan garam dengan tingkat kualitas tertentu.
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