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RINGKASAN  
 

Peningkatan kualitas garam dilakukan melalui pengembangan rancang bangun alat 

pemurnian garam secara mekanis dan kimiawi. Bahan baku proses mekanis diperoleh dari 

garam krosok, dimana hasil akhir proses produksi berupa garam Kristal dan air tua. 

Sedangkan bahan baku proses kimiawi diperoleh dari air laut, air tua, dan garam krosok, 

dimana hasil akhir berupa garam Kristal. Rekayasa ini mampu meningkatkan kadar NaCl 

hingga 95%. 

Dalam hal ini proses produksi garam yang kami lakukan secara mekanis yaitu 

pengolahan garam yang sudah dihasilkan oleh masyarakat Paciran berupa garam krosok 

masih menunjukkan kadar impuritas yang tinggi pada garam tersebut   sehingga perlu 

pengolahan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Proses selanjutnya 

dilakukan  peroses  pemurnian  garam  secara  mekanis  dengan  melalui  tahapan  proses 

sebagai berikut: Garam krosok – hammer  mill (Disk Mill) – Pencucian bertingkat - Garam 

halus. 

Garam krosok yang telah dihasilkan petani garam dihancurkan dengan menggunakan 

hammer mill (disk mill) menjadi garam halus . Setelah semua garam halus tersebut telah 

melalui  proses  disk  mill  baru  disiapkan  untuk  diproses  dan  dialirkan  kedalam  bak 

pencucian untuk proses pencucian garam halus secara bertingkat. Hasil pencucian dari bak 

pencucian ditiriskan sehingga dihasilkan garam halus yang bermutu jauh lebih baik dari 

sebelumnya 

Mesin peghalus garam berupa mesin hammer mill (disk mill)  tersebut dipergunakan 

oleh petani garam Banjaranyar Paciran Lamongan yang  merupakan salah satu rangkaian 

mesin pengolah garam yang mampu membuat garam lebut dan proses pencucian garam 

secara bertigkat untuk menghilangkan garam dari kotoran (impuritas) dan meningkatkan 

kadar NaCl. 

Dari hasil uji coba mesin hammer mill (disk mill) kapasitas produksi mesin 

mencapai 10 Kg per menit, sedang dari uji lab menunjukkan bahwa kadar NaCl garam 

hasil proses hammer mil (disk mill) menunjukkan NaCl 97,46%.
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PRAKATA  
 
 

Puji syukur kami panjatkan ke hadlirat Allah swt karena hanya dengan karunia Nya 

kami dapat melakukan kegiatan dan penyusunan  Laporan Kemajuan Program Ibm  ini 

pada waktunya. Laporan ini berisi kemajuan dari pelaksanaan pembuatan mesin Hammer 

mill (Disk Mill) yang berlangsung di Bengkel Teknik “Utomo” , dusun sumber sari/ 

Cembo – Desa Giripuro- Kecamatan Bumiaji – kota Batu. 

Program ini dapat dilaksanakan mengunakan dana talangan dari UHT/ peneliti  dan 

dana hibah dari DP2M – Dikti sesuai kontrak yang telah ditanda-tangani oleh pihak Dikti – 

Kemendikbud             dan      LPPM      –      UHT      sesuai      surat      kontrak      No. 

216/SP2H/KPM/DIT.LITTABMAS/V/2013. 
 

 
Demikian,  laporan  ini  disampaikan  untuk  bahan  pertimbangan  semua  pihak. 

Adapun kegiatan masih terus berlangsung sesuai proposal yang diajukan. Untuk itu kami 

terbuka bila ada masukan dan saran. 

 
Terima kasih. 

 
 
 
 
 

Surabaya, 20 Desember 2013 
Ketua Pelaksana 

 
 
 
 
 
 
 

Intan Baroroh ST.,MT 
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BAB 1.  PENDAHULUAN  
 
A.        Analisis Situasi 

 
Garam merupakan pelengkap kebutuhan pangan dan sumber elektrolit tubuh 

manusia. Walau Indonesia termasuk Negara maritime, namun usaha peningkatan produksi 

garam belum diminati, termasuk dalan usaha meningkatkatkan kualitasnya. Di lain pihak 

untuk kebutuhan garam dengan kualitas baik (kandungan kalsium dan magnesium kurang) 

banyak diimpor dari luar negeri, terutama garam beryodium serta garam industry. 

Produktivitas  usaha  garam  rakyat  Indonesia  sampai  saat  ini  dirasakan  masih 

rendah, dan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan 

garam domestik. Bahkan banyaknya petambak garam yang beralih fungsi mengakibatkan 

makin luasnya lahan garam yang menjadi lahan tidur. Hal ini disebabkan harga garam 

yang terus menurun akibat rendahnya mutu garam rakyat. Oleh karena itu perlu upaya 

untuk meningkatkan produksi garam rakyat melalui teknologi terpadu garam dan Artemia. 

Teknologi ini sudah cukup lama dikembangkan oleh DKP (BRKP dan Ditjen Perikanan 

Budidaya) dan BPPT di beberapa daerah dengan hasil yang sangat menggembirakan tetapi 

belum  diterapkan  dalam  masyarakat  secara  luas.  Satu  contoh  keberhasilan  di  kota 

Rembang menunjukkan hasil yang memuaskan dari segi kualitas dan kuantitas garam serta 

produk samping, yaitu: sista dan biomassa Artemia yang memiliki nilai ekonomis tinggi. 

Artemia merupakan pakan alami dari segala industri perikanan budidaya laut dan air tawar 

(Pusriswilnon BRKP, 2006). 

Memperhatikan rendahnya produktivitas garam rakyat dan upaya pengembangan 

teknologi yang telah dilakukan, maka mulai saat ini kita secara bersama-sama dan 

terintegrasi  untuk  melakukan  berbagai  upaya  aplikasi  rekayasa  teknologi  pemrosesan 

garam dengan berorientasi pada industri skala kecil. Aplikasi yang akan terpasang pada 

aktivitas kelompok petani garam diharapkan dapat memenuhi beberapa kaidah normatif 

yang  disepakati  secara  bersama-sama,  yaitu:  teknologi  tepat  guna,  mudah  digunakan, 

mudah perawatan, mudah diduplikasi, dan “Sosialisai Kegiatan PUGAR di Kab. Gresik, 

18 Aprill 2011” FTIK – UHT. Berorientasi pada sosial budaya kerja industri 

kelautan/kemaritiman. Hasil rekayasa teknologi pemrosesan garam yang dapat 

dilaksanakan, yaitu: (1) Proses penguapan total (solar evaporation) secara tradisional 

maupun  mekanis,  dan  (2)  Proses  pencucian  garam  secara  tradisional-mekanis.  Kedua 
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teknologi yang telah dikembangkan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas garam lokal 

agar mampu bersaing dengan garam import. 

Indonesia dengan 17.500 pulau, memiliki potensi menghasilkan garam, baik untuk 

konsumsi manusia dan konsumsi industri (farmasi, soda, pengeboran minyak).Menurut 

kenyataan, luas ladang garam Indonesia adalah sekitar 30.786 hektar dan terletak di 

berbagai tempat di Indonesia, yang terbesar berada di pulau Jawa dan Madura. Di pulau 

Jawa seluas 10.231 hektar (Jawa Timur di luar Madura 6.904 hektar, Jawa Tengah 2.168 

hektar dan Jawa Barat 1.159 hektar) dan di pulau Madura 15.310 hektar. 

Selain itu, garam dihasilkan di NTB (1.155 hektar, Sulawesi Selatan (2.205 hektar), 

Sumatera dan lain-lainnya (1.885 hektar). PT Garam, produsen garam milik Negara, 

mengendalikan sekitar 5.340 hektar, yang sebagian besar terletak di Madura (4.700 hektar) 

dan sebagian kecil di Gresik (640 hektar). Oleh karena itu, dari total 30.786 hektar ladang 

garam, sekitar 25.318 hektar (±82.6%) dikelola secara tradisional oleh petani dan 

selebihnya       dikerjakan       oleh       PT       Garam.       (Bisnis        Indonesia.       11 

April 2000). 
 
 
 

 
 

Gambar 1.1.  Kawasan Lahan Pegaraman Indonesia 
 

Sumber: Dirjen Bina Pasar & Distribusi Perdagangan Dalam Negeri, 2006 
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Tabel 1.1.  Data Areal dan Produksi Garam 

 

 
 

Sumber: Deperindag, 2003 
 

1.1.       Permintaan  Garam Nasional 
 

Menurut statistic, penduduk Indonesia mengkonsumsi sekitar 7 – 10 gram garam 

per hari atau sama dengan 3 kg per tahun. Jika populasi Indonesia sekitar 230 juta jiwa di 

tahun 2009, maka konsumsi garam nasional hampir 700.000 ton per tahun atau mendekati 

angka  yang sering disebut dalam berbagai diskusi garam . kebutuhan garam nasional 

hampir 2 juta ton setahun dengan 855.000 ton untuk garam makanan dan sisanya untuk 

garam industri lebih tepatnya Kebutuhan garam nasional sekitar 1,839 juta ton per tahun 

terdiri atas garam konsumsi 855.000 ton dan garam industri 984.000 ton. Kebutuhan garam 

untuk industri soda menempati urutan teratas yaitu 76 %, diikuti untuk kebutuhan industri 

pengeboran minyak (15 %) dan jenis industri lain seperti  kulit, kosmetik, sabun, dan es (9 

%).  Kebutuhan garam konsumsi untuk makanan  merupakan 72 % sedangkan sisanya 

dibutuhkan untuk bahan penolong dalam industri makanan. Konsumsi garam per kapita 

adalah 3 kg per tahun per orang. (Departemen Perindustrian , 01 Desember 2010) 

Menurut data, kebutuhan garam nasional memang meningkat dari tahun ke tahun. 

Pada tahun 2007 sebanyak 2,6 juta ton, 2008 sebanyak 2,7 juta ton, dan 2009 sebanyak 2,8 

juta ton dan di tahun 2010 sebanyak 2,10 ton. Berarti kekurangan sekitar 1,6 juta ton dan 

ini harus diimport. (Departemen Perindustrian , 01 Desember 2010) 

Berdasarkan kebutuhan garam tersebut, mulai tahun 2011 Pemerintah melalui 

Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan Program Pemberdayaan Usaha Garam 

Rakyat (PUGAR)  sebagai salah satu strategi untuk pemenuhan garam Nasional sehingga 

dapat mengurangi jumlah import garam serta mencapai swasembada garam Nasional. 

PUGAR yang diluncurkan Wakil Presiden RI tanggal 29 Desember 2010 di kabupaten 

Ende – Nusa Tenggara Timur, merupakan program pemberdayaan yang difokuskan pada 

peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan bagi petambak garam . 
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Selain itu seperti yang sampaikan oleh  menteri Kelautan ketika menjadi keynote 

speech dalam Seminar Nasional Teknologi Kelautan 2010 (SENTA 2010) di ITS,  dalam 

seminar tersebut Fadel juga mencanangkan Indonesia berswasembada garam untuk 2 

sampai 3 tahun kedepan. ”Haram hukumnya kita memakan garam impor,” jelasnya. Untuk 

mencapai target tersebut, pihaknya telah menyiapkan beberapa program untuk peningkatan 

produksi garam nasional. 

Oleh  karena  itu  sangat  tepat  bila  pemberdayaan  usaha  garam  rakyat  didaerah 

paciran sebagai binaan kami sedang focus-fokusnya dalam pemberdayaan garam untuk 

menunjang kebutuhan garam nasional tersebut. 
 

 
B.        Permasalahan Mitra 

 
Pengolahan garam di daerah Paciran masih jauh dari unsur higienis karena masih minimnya 

(keterbatasan) peralatan di lapangan dan belum sempurnanya proses produksi yang dilakukan. 

Seperti kondisi garam hasil olahan masyarakat  dikatakan bersih, akan tetapi setelah di cek dengan 

menggunakan  proses  selanjutnya  garam tersebut  masih  banyak  kotoran  yang  keluar  sehingga 

kondisi garam bisa dikatakan masih dalam kondisi belum bersih. Artinya pemisahan antara garam 

dan kotorannya masih belum maksimal, sehingga perlu proses lanjut untuk pemisahan garam dan 

kotorannya agar didapatkan hasil yang bener-benar bersih. 

Sebagai masyakat yang berprofesi sebagai petani garam, masyarakat belum menguasai 

teknologi pengolahan garam sehingga  garam yang dihasilkan belum mencapai kapasitas  yang 

maksimal .Hal tersebut dikarenakan masih adanya keterbatasan alat dan tenaga pengolah, sebab 

selama ini pengolahan garam masih dilakukan dengan manual dan   sangat tergantung dengan 

tenaga yang dikeluarkan petani skala home industry terutama mengenai mesin penghancur atau 

selipan garam yang sudah aus dan sering rusak atau macet. Pada saat proses pengolahan garam 

dengan cara manual kandungan NaCl ± 80 %,. Hal inilah yang menyebabkan kualitas garam petani 

garam paciran masih rendah dengan harga jual yang rendah pula. Melihat kondisi ini perlu adanya 

peningkatan pemurnian garam dengan teknologi tepatguna berupa pemurnian garam secara 

bertingkat untuk kecepatan pemurnian garam tersebut. 

Dengan berkurangnya kapasitas produk garam olahan masyarakat lamongan menyebabkan 

intensitas penjualan di koperasi Sunan Drajat mengalami penurunan  sehingga  koperasi  tidak 

mampu memenuhi berbagai permintaan garam dari konsumen baik dalam kota Lamongan maupun 

daerah luar Lamongan. Dapat dikatakan mata rantai penjualan garam mengalami kelesuan atau 

macet. 
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Gambar.1.2. kondisi mesin penghancur garam yang ada di daerah lamongan. 
 

 
 

Gambar.1.3.  Produk garam yamg harus dihaluskan oleh mesin penghancur garam.  
 
Perlu diketahui bahwa kualitas garam berdasarkan tingkatannya sebagai berikut : 

 

Kualitas             Kandungan NaCl                       Kandungan kadar air 
 

Kualias I           NaCl > 98%                                Kandungan air maksimum 4 % 

Kualitas II          94,4 % < NaCl < 98 %   Kandungan airmaksimum 5 % 

Kualitas III       NaCl < 94 %                   Kandungan air > 5 % 

Sumber. EKO SUSANTO – FPIK UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2012 
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Dari ketiga kendala yang dihadapi masyarakat petani garam di Paciran, mengharuskan kami 

dari Universitas Hang Tuah harus turut andil dalam usaha peningkatan pengolahan garam rakyat 

di Paciran untuk meningkatkan daya jual baik dalam segi kualitas maupun kuantitas produksi 

garam di Paciran dengan penerapan teknologi pengolahan garam yang sedang kami kembangkan 

selama di Laboratorium Produksi Universitas Hang Tuah Surabaya. Adapun kendala yang dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kebersihan (higienis) garam yang dihasilkan petani garam Paciran Lamongan masih jauh 

dalam proses pengolahannya, terbukti dengan belum maksimalmya proses pemisahan garam 

dari kotorannya. 

2. Kapasitas  produksi  belum  maksimal  dengan  keterbatasan  tenaga  pengolahan  secara 

tradisional (manual) dan kondisi  mesin telah tua usianya yang sering mengalami kerusakan 

(macet produksi) yang tidak mampu berproduksi maksimal sehingga perlu adanya kecepatan 

dalam produksi dalam hal jumlah pemurnian garam. 

3. Kadar garam yang dihasilkan petani garam mengandung NaCl kurang dari ± 90 %, pada hal 

minimal kandungan NaCl pada garam konsumsi  lebih dari  94%, sehingga perlu teknologi 

pengolahan garam yang mampu meningkatkan kadar NaCl pada garam konsumsi  lebih dari 

95% yang barupa proses pemurnian garam krosok secara bertingkat. 

 
 
C.  Sosial Kemasyarakatan Pondok Pesantren Sunan Drajat Sebagai Mitra 

 

 
Tahun 1977   K.H.Abdul Ghofur masih keturunan Sunan Drajat mendirikan Pondok 

Pesantren .Sunan Drajat. Kini Pondok Pesantren Sunan Drajat telah memiliki berbagai 

pendidikan baik formal maupun non formal, sarana dan prasaranapun yang dimiliki 

terbilang lengkap diantaranya gedung pertemuan /aula yang bisa menampung kurang lebih 

3.000 orang. Masih sedikit Pondok Pesantren yang selain mengajarkan ilmu agama juga 

berkomitmen memberdayakan para santrinya terutama dari sisi ekonomi dan pendidikan 

kewirausahaan (google : sejarah Ponpes Sunan Drajat). 

 
Lamongan dengan panjang pantai 47 km dari potensi lahan tambak garam seluas 350 

hektar  baru  menghasilkan  30.000  ton  per  tahun  karena  garam  menjadi  komoditas 

alternative yang diandalkan. Empat masalah umum penggaraman rakyat , dengan alasan 

sebagai berikut : 

 
1.   Pemanenan  kebutuhan  garam  industry  belum  dapat  dipenuhi  produksi  dalam 

negeri. 
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2.   Produk garam nasional didominasi oleh petambak garam rakyat  tetapi  kualitas 

yang masih rendah 

3.   Kesejahteraan petambak garam rakyat masih memprihatinkan 
 

4.   Peningkatan kualitas garam rakyat menjadi solusi permasalahan garam industry 

nasional sekaligus mengangkat kesejahteraan masyarakat garam. 

Pondok Pesantren yang terletakdi desa Banjarwati Lamongan kini memberdayakan 

sekitar 200 santri dari 9000 santri melalui pendirian sebanyak 20 unit usaha., diantaranya 

pengelolaan garam. Selain itu Pondok Pesantren Sunan Drajat juga memiliki SMK bidang 

Kelautan. Hasil garam Samudra terletak di daerah Banjaranyar Paciran Lamongan Jawa 

Timur merupakan salah satu unit swasembada garam konsumsi yang dikelola oleh pondok 

pesantren ini. Kapasitas hasil perharinya bisa memproduksi 2 ton garam yang sudah 

dikemas dalam kemasan berukuran 20 bungkus berisi 200 gram dijual Rp 6.500,- dan 

omzet mencapai Rp 85.000.000 / bulan. 

 
Hasil penelitian yang dikomersialkan dengan didirikan perusahaan pengelolaan garam 

 

Samudra di pondok pesantren Sunan Drajat (Jurnas.Com , 26 mei 2013) . 
 

 
Awal   proyek garam dimulai perjanjian antara Pondok Pesantern Sunan Drajat dengan 

Universitas Hang Tuah serta Kementrian Kelautan dan bantuan alat untuk tahap 

pengeringan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan dengan hasil 95, 89%   kadar Na Cl , 

kadar air 2,52 %, aw 0,671, derajat putih 63,80% pemeriksaan di laboratorium Sucofindo 

( Jurnal Saintek, vol.9 No. 2, Des. 2012, ISSN 1693-8917) 

 
Tabel 1.2. Karakteristik garam merk Samudra 
.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
No. Karakteristik               Satuan             Nilai                Sd (±) 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1 Air % 2,52 1.76 

2. Aw  0,671 0,02 

3. NaCl % 95,89 2,28 

4. Derajat putih % 63,80 2,69 

5. Mg ppm 47,69 15,16 

6. Na ppm 27,56 2,950 

7. Ca ppm 40,60 13,48 

8. Pb ppm 5,69 0,32 
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 Pb* ppm 1,54  

9. Hg ppm 0,0000 0,00 
 
 
10. 

Hg* 
 

As(arsen) 

ppm 
 

ppm 

< 0,001 
 

0,0000 

 

 As* ppm 0,007  

11. J, sebagai KI % 32,76  

12. Cu(tembaga) ppm 0,0000  

 Cu* ppm 9,5  

13. Fe ppm 226,87  

14. Zn* ppm 0,3  

15. Sn(Tin)* ppm < 0,1  

Sumber : Jurnal Saintek, Vol. 9 No.2 Des. 2012, ISSN 1693-8917 lab di Sucofindo, certified 
 

Tabel 1.3. Syarat Mutu garam konsumsi menurut SNI 3556-2010 
-------------------------------------------------------------------------- 
No.      jenis uji                       Satuan             Persyaratan 

 

-------------------------------------------------------------------------- 
 

1.   Kadar air (H2O) (b//b)    %                maks. 7 
 

2.   Kadar NaCl dihitung      %                min 94 

dari jumlah Cl(b/b) adbk 

3.   Bagian yang tak larut     %                maks 0,5 
 

Dalam air (b/b) adbk 
 

4.   Yodium dihitung sebagai  mg/kg       min 30 
 

Kalium iodat (KIO3)adbk 
 

5.   Cemaran logam : 
 

5.1 Kadmium (Cd)                  mg/kg      maks.0,5 
 

 
5.2 Timbal (Pb)                       mg/kg      maks 10,0 

 

 
5.3 Raksa (Hg)                        mg/kg      maks  o,1 

 

 
5.4 Cemaran Arsen(As)          mg/kg      maks 0,1 

 
 

Catatan 1. b/b adalah bobot/bobot 
Catatan 2. adbk adalah atas dasar bawah kering 
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Unit usaha Pondok Pesantren Sunan Drajat paciran lamongan menjadi pionir dan 

keberhasilan penerapan Iptekmas KKP karena mampu menghasilkan garam yodium 

kemasan sekaligus mendorong peningkatan harga jual garam rakyat di Lamongan, Tuban 

dan Gresik. 

 
Alat pemurni garam hasil inovasi Badan Litbang kelautan dan Perikanan, terbukti 

mampu meningkat hingga 100 %. Ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan 

masyarakat (Iptekmas) garam yang dikembangkan Badan Penelitian Pengembangan 

Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) di pondok Pesantren Sunan Drajat paciran 

Kabupaten Lamongan mampu mengubah kualitas garam krosok (K3) menjadi garam 

konsumsi (K1) produktifitas garam konsumsi juga meningkat 100%.(google : Garam 

Samudra produksi Ponpes Lamongan) 

 
Garam beryodium Samudra yang diproduksi Ponpes Sunan Drajat bekerjasama dengan 

Balitbang KP dengan Universitas Hang Tuah dengan seluruh pekerjanya adalah santri dari 

Ponpes Sunan Drajat yang tergolong masih berusia muda. 
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BAB 2. TARGET DAN LUARAN  
 

Perlunya mengadakan pengembangan dalam peningkatan pengolahan garam dengan 

kualitas baik dan mengatasi kendala pada saat petani garam melakukan kegiatannya. 

Dengan melihat keadaan tersebut, diusulkan untuk memperbaharui cara pengolahan  garam 

di Paciran Lamongan sesuai dengan ketentuan SNI. Dengan adanya mesin disk mill dari 

seluruh rangkaian mesin pengolah garam diharapkan  dapat memecahkan kelemahan yang 

dihadapi Petani Garam Paciran lamongan. 

Adapun rencana kegiatan dan langkah solusi yang disepakati adalah sebagai berikut : 
 

�  Membuat rancangan mesin disk mill (mesin penghalus) garam sesuai dengan ketentua 
Standart Nasional Indonesia. 

 

� Mengolah  garam  secara  bersama-sama  dengan  proses  pencucian  garam    secara 

bertingkat untuk kecepatan proses pemurnian garam dengan petani garam. 

Partisipasi  mitra  dalam  pelaksanaan  program  yang  terdiri  atas  kelompok  petani 

garam adalah sebagai berikut : 

�  Bagi petani garam, diberikan masukan dan binaan tentang cara pengolahan garam yang 

benar, sesuai dengan ketentuan standart pengolahan garan. 

�  Bagi petani garam diberikan pengetahuan tentang cara-cara pengolahan dalam produksi 

garam yang lebih baik. 

Dengan adanya program IbM yang diterapkan di daerah Paciran lamongan ini 

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan home industry masyarakat 

yang berprofesi petani garam. 

 
 
2.a.  Target Luaran 

 

Jenis luaran yang akan dihasilkan adalah disk mill dan bak pencuci garam (dump 

tank) yang telah diolah dengan proses pengolahan   yang   baik   sesuai   standart   SNI,   

dalam   artian   pemisahan   garam   dari kotorannnya  benar  –  benar  telah  tersaring  dan  

jumlah  impuritas  garam  (kandungan kotoran) di garam dipastikan sudah tidak ada. 

Mesin peghalus garam berupa mesin disk mill tersebut dipergunakan oleh petani 

garam Banjaranyar Paciran Lamongan yang   merupakan salah satu rangkaian mesin 

pengolah garam yang mampu membuat garam lebut dan proses pencucian garam secara 

bertigkat untuk menghilangkan garam dari kotoran dan meningkatkan kadar NaCl. 

Untuk rancangan skematis proses pencucian garam krosok dengan disk mill adalah 

sebagai berikut: 
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� bahan = Stanless Steel 304 dan Konstruksi baja 

� Diameter = 60   centimeter 

� lebar = 15  centimeter 

� Tinggi = 150   centimeter 

 

 
 

 
 

Gambar 2.1. Skematis pencucian garam krosok dengan disk  mill 
 

I II III  : baks isrkulasi pencuci terbuat dari fiberglass 
 

1,2,3 : bak penampungan yg berisi garam yg bercampur 

air pencuci terbuat dari fiberglass 

A                     : alat penghalus garam 
 

B1, B2, B3      : talang pencucian (15-30o) 
 

C                      : pipa pencucian garam terbuat dari stainless steel 
 

D                     : pompa sirkulasi air pencuci (impeller) 

E                     : Saluran pembuangan air pencuci 

 
 
2.b.  Luaran produk 

 

Dari beberapa parameter yang telah dijabarkan di atas maka dalam program IbM ini 

dapat dihasilkan produk yang disk mill (mesin pelembut garam)  petani garam dengan data 

spesifikasi : foto mesin disk mill 
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Gambar 2.2. hasil rancangan pembuatan disk mill ( mesin pelembut garam) 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN  

 
 

3.1.  Waktu dan Tempat Penelitian 
 

Pengabdian masyarakat dilaksanakan selama waktu efektif 10 bulan. Lokasi 

penelitian adalah untu pembuatan peralatan rancang bangun di Perakitan dilakukan pada 

lab produksi manufaktur (dengan Bapak Budtomo) No. HP. 08123389164., Desa 

Sumbersari/Cembo – Desa Giripurno ,Kec.  Bumiaji  Kota Batu Malang. Sedangkan lokasi 

untuk untuk ujicoba atau instal alat di SMK Sunan Drajat PonPes Sunan Drajat 

Banjaranyar, Paciran , Lamongan.   Adapun wilayah SMK sunan drajat ini bisa dilihat 

dalam peta di bawah ini. 

 

 
 

 
Gambar  3.1.Peta  lokasi  Unit  Pemurnian  Garam  Paciran  Lamongan  (6°52’  28’’)bujur 
Selatan dan (112°23’ 31,6’’) bujur Timur. 

 
Mitra Ibm : SMK Kelautan Sunan Drajat dan  Koperasi Sunan Drajat 

 
3.2.  Diagram Alir Penelitian 

 

Diagram alir yag digunakan berdasarkan Gambar 3.2.  Skema proses mesin disk 

mill  dan Skematis pencucian garam krosok dengan disk  mill sebagai berikut: 
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Metodologi Pembuatan Mesin Disk Mill 
 
 
 

Studi  Desain 

Mesin Disk Mill 
 

 
 
 

Desain 

Mesin Disk Mill 
 
 
 

 

Pembuatan 

Mesin Disk Mill 
 
 
 

 
Install Komponen Peralatan 

Pencucian garam krosok/ mesin Disk 
 
 
 
 

Uji Coba Peralatan Pencucian garam 

krosok/ mesin Disk Mill 
 

 
 
 

Evaluasi Kecepatan Proses dan kadar 

NaCl 
 

Gambar .3.2. Metodologi Penelitian Peralatan Pencucian garam krosok dan mesin disk Mill. 
 
 

 
Studi Desain Mesin Pelembut Garam � studi awal menentukan metode pelembut garam yang 

akan digunakan untuk mendesain pelembut garam, secara umum penentuan metode tersebut 

melihat efektifitas dan keberhasilan dari beberapa metode pelembut yang ada. Untuk melihat 

keberhasilan dan efektifitas masing-masing metode tersebut dilakukan pengujian di 

laboratorium, pengujian tersebut dengan membuat beberapa prototype seperti metode yang ada  

dengan beberapa variabel dan menguji prototype tersebut dan dianalisa keberhasilan dan 

efektifitasnya  terhadap  pelembutan  garam.  (tingkat  keberhasilan  dan  efektifitasnya  adalah, 

ukuran butiran, kecepatan, kapasitas dll) 
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Desain Mesin Pelembut Garam � Dengan melihat hasil dari studi yang dilakukan sebelumnya, 

dilakukan  perencanaan  mesin  pelembut  .  dalam  perencanaan tersebut  secara  umum  seperti 

perencanaan   alat-alat   produksi   pada   umumny,   dimana   dengan   menggunakan   metode 

pendekatan yang relevan dengan mesin yang akan direncanakan. 

 

Pembuatan Mesin Pelembut Garam � dengan berdasarkan perencanaan yang ada dilakukan 

pembuatan di bengkel produksi. 

 

Evaluasi  Pembuatan  Mesin  Pelembut  Garam  �  berdasarkan  hasil  kinerja  mesin  pelembut 

garam,  kapasitas  yang  dihasilkan  apabila  sesuai  dengan  perencanaan  maka  mesin  tersebut 

mampu diterapkan dalam   lokasi Unit Pemurnian Garam Paciran Lamongan. Akan tetapi 

bila kapasitas produksi kurang dari perencanaan harus ada perbaikan baik dari desain 

maupin perbaikan motor penggerak disk mill. 
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BAB 4.  KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI  
 
 

Universitas Hang Tuah sebagai perguruan tinggi swasta milik TNI-AL mempunyai 

komitmen dalam tri dharma Perguruan Tinggi meliputi pengajaran, penelitian dan 

pengabdian masyarakat. Pola ilmiah pokok adaalh kelautan sehingga aktifitas tridharma 

khususnya pengabdian masyarakat banyak diarahkan pada peningkatan kehidupan dan 

industri di maritim. Hal tersebut cukup relevan mengingat Indonesia merupakan negara 

kepulauan  dengan luas laut yang besar dan masih belum optimal didayagunakan. 

Perguruan tinggi UHT telah beberapa kali melaksanakan kegiatan yang berkaitan 

dengan  Ipteks  kelautan  yang  penggunaan  dananya  bersumber  dari  program  tahunan 

maupun kerjasama dengan BUMN, PELINDO III dalam program Forum Komunikasi dan 

Kemaritiman  terutama dalam rangka implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) 

ataupun community Development (comdev). 

Terkait program sejenis pengabdian masyarakat yang bermitra dengan Depduknas: 
 

•    Program Vucer , 2007 berupa rancang bangun mesin penghancur kerang 
 

• Program  Ipteks  khusus,  2009  :  Upaya  meningkatkan  nilai  tambah  limbah 

pngupasan kulit udang dan hasil perikanan. 

• Ipteks bagi Inovasi  Kreatifitas Kampus (IbIKK), 2010 dalam bidang legal drafting, 

HaKi dan bantuan hulum. 

•    Program Cooperative Academic Education (COOP) tahun 2010, 2011, 2012. 
 

•    Program Ipteks bagi Produk Eksport (IbPE) untuk seafood beku, tahun 2010, 2011, 
 

2012. 
 

•    Beberapa program Ipteks bagi masyarakat (Ibm) tahun 2012, 2013. 
 

Sementara  kerjasama  dengan  Balai  Riset  Kelautan  Perikanan  (BRKP)-  Kementrian 
 

Kelautan Perikanan (KKP) antara lain: 
 

• Pilot Plant produksi Ice maker yang telah diintroduksikan ke nelayan Cilacap dan 

berbagai peralatan penunjang pengolahan ikan, seperti pengeringan, pengasapan, 

penghancur kulit kerang dan lainnya skala komersial pada tahun 2008. 

•    Program Iptekmas Garam tahun 2012, 2013. 
 

Terkait hibah istitusi tahun 2004 Fakultas Teknik mendapatkan kepercayaan Semi- 

Que untuk peningkatan bengkel produksi semi galangan kapal, Fakultas Psikologi 

mendapatkan hibah A2  dan  Fakultas  Kedokteran  mendapatkan HPEQ  oleh Direktorat 
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Pendidikan Tinggi tahun 2010 dan 2011. Serta baru saja bulan Sptember 2013 

melaksanakan TOT Enterpreneurship untuk dosen UHT. 

Dalam program Ibm ini pengawaan personil   pelaksana program pengabdian 

masyarakat   iptek bagi masyarakat untuk rancang bangun mesin disk mill yang akan 

direpkan di  Unit Pemurnian Garam Paciran Lamongan adalah dosen UHT sendiri yang 

antara lain sebagai berikut: 

Intan  Baroroh  sebagai  ketua  tim  adalah  seorang  dosen  tetap  Fakultas  Teknik 
 

Universitas Hang Tuah di Surabaya yang sejak tahun 2001 dengan konsentrasi keilmuan 

dibidang manajemen Produksi Perkapalan. Pengalaman lain yang relevan dengan kegiatan 

pengabdian masyarakat diantaranya adalah penyuluhan dalam rangka peningkatan 

pendapatan perempuan Nelayan di Kecamatan Bulak kota Surabaya (2009). Turut serta 

aktifitas penyuluhan dalam program penggaraman di Pondok Sunan Drajat Paciran 

Lamongan (2010) maupun pengaabdian masyarakat yang lain seperti penanaman pohon 

bakau dipantai daeran Gunung Anyar Surabaya bersama Rektor UHT dan Walikota 

Surabaya (2009) . Selain aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat, beliau juga aktif 

dalam kegiatan publikasi di jurnal ilmiah, penyusunan buku referensi dan buku ajar 

diantaranya adalah Teknologi Mekanik Dasar Teknik Perkapalan ISBN. 78-979-3153-67-4 

(2010) , Analisa Biaya Industri Perkapalan ISBN 978-979-3153-73-5 (2011) -, kompoter 

Dasar jilid I dan II,  bersama Bagiyo Suwasono ST.MT. 

Dr. Bagiyo Suwasono, S.T., M.T., sebagai anggota tim adalah dosen di Jurusan 

Teknik Perkapalan dengan bidang keahlian Teknik Produksi dan Material Kelautan, 

konsentrasi Manajemen produksi, dan sedang menyelesaikan proyek IPTELMAS 

pemurnian garam dibawah BALITBANG SULAP KP dan KP3K KKP dibeberapa lokasi 

pantura pulau Jawa dan Pulau Madura. Kegiatan dalam kaitannya dengan pengabdian 

masyarakat diantaranya adalah Instruktur pengabdian masyarakat mengenai proses 

penggaraman di daeran Paciran persisnya di Pondok sunan drajat Lamongan sejak 2009 

yang lalu. Selain kegiatan pengabdian kepada masyarakat, juga banyak publikasi jurnal 

Internasional maupun   jurnal yang telah terakriditasi dan hasil seminar dalam proseding 

baik nasional maupun internasional.. 

Ali Munazid, S.T., M.T., sebagai anggota tim adalah dosen di Jurusan Teknik 

Perkapalan  dengan  bidang  keahlian  Teknik  rancang  bangun  konstruksi  kapal,  dan 

menjabat  sebagai  Kaepala  laboratorium  simulasi  dan  pemodelan.  Kegiatan  dalam 

kaitannya dengan pengabdian masyarakat diantaranya adalah Instruktur Pelatihan 

pembuatan garam rakyat di Pondok Sunan Drajat Paciran Lamongan tahun 2009 dan aktif 
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dalam penyuluhan di bidang produksi garam Nasional. Selain kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat, juga banyak publikasi jurnal yang telah diterbitkan dan hasil seminar dalam 

proseding. 
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BAB 5. HASIL YANG DICAPAI  
 
 
� Berdasarkan kondisi eksisting di Ponpes Sunan Drajat yang memiliki mesin disk mill  

(mesin  pelembut) garam krosok dengan ukuran kecil, maka dipilih desain mesin disk 

mill yang sesuai Standart Nasional Indonesia dengan fokus penambahan kapasitas dan 

peningkatan mutu produk garam halus yang berorientasi pada produk garam 

konsumsi. 

� Mengolah garam krosok secara bersama-sama dengan proses pemurnian garam 

secara bertingkat untuk target keluaran produk garam halus minimal 10 Kg per menit 

atau 600 kg / jam  dengan kualitas kadar NaCl minimal 95,89%. 

 

Adapun gambaran rancangan disk mill yang telah kami buat sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.1. Gambar disain mesin disk mill. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.2. Gambar disain mesin disk mill. 
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Flow chart desain disk mill 

 
Desain 

 

 
 
 

Fabrikasi 
 
 
 
 

Assembly 
 
 
 

 

Finishing 
 
 
 
 

Uji Coba 
 

 
 
 

Selesai 

Gambar 5.3. flow chat atau bagan alir proses rancang bangun disk mill 

 

Langkah – langkah desain  Disk Mill : 
 

•  Mendesain/ merencanakan disk mill  hasil akhir dari tahap tersebut gambar atau spek 

teknik. 

• Hasil dari desain dari tahapan sebelumnya dilakukan marking cutting serta 

penggambaran dalam pelat dan pemotongan pelat . dalam marking cutting dilakukan 

plat da pipa. 

•  Setelah  dilakukan  pemotongna  pipa/fitting  komponen  –  komponen  yang  sudah 

dipotong,  selanjutnya dilakukan pemeriksaan sebelum dilakukan pengelasan. 

• Setelah dilakukan pengelasan seluruhnya dilakukan finishing dimana dilakukan 

pembersihan. 

•  Setelah dirasa sudah sesuai dengan perencanaan dilakukan uji coba , dari hasil uji 

coba jika tidak sesuai perencanaan dilakukan perbaikan. 

•  Jika dalam uji coba selesai maka alat siap digunakan. 
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Aplikasi Desain Disk Mill 

 

 

Proses  produksi  pembuatan    disk  mill  di  lab  produksi  manufaktur  (dengan  Bapak 
Budtomo) No. HP. 08123389164., Desa Sumbersari/Cembo – Desa Giripurno ,Kec. 
Bumiaji  Kota Batu Malang sebagai berikut: 

 

•   Pembuatan Rangka 
Pembuatan rangka adalah pembuatan dudukan/tenpat disk mil dan motor, secara 
umum rangka tersebut dibuat dari profil L dan canal. 

 
•   Pembuatan Badan / Casing disk mil 

Pembuatan badan / casing adalah pembuatan badan dari diskmil yang secara umum 
dibuat dari lembaran pelat yang ditekuk dan dilas. 

 
•   Pembuatan shaft dan disk mil 

Pembuatan shaft dan disk mill adalah pembuatan sistem shaft dan disk mil, secara 
umum dibuat dari lembaran plat dan plat silinder dimana di las dan di bubut. 

 
•   Rakit sistem disk mill 

Selanjunya semua komponen sudah siap, dilakukan perakitan semua komponen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.5. hasil rancangan pembuatan disk mill ( mesin pelembut garam) 
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V 330 660  
A 11,2 6,4 
No 088723  
Ins F Hz 50 
Cos 0,88 IP 55 
N 2920   
Kg 57   

 

 
 

 
Gambar 5.6. hasil rancangan pembuatan disk mill ( mesin pelembut garam) 

 

 
 

 
Gambar 5.7.  motor listrik sebagai penggerak disk mill 

 
Type                T 132 S 2 Mat Italy 
KW                  5,5 
HP                  7,5 
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Gambar 5.8.  Filler untuk pengelasan argon SS- K 316 LT 

 
 
 

 
Gambar 5.9. kondisi proses pengelasan argon dalam pembuatan pembuatan disk mill 

( mesin pelembut garam) di bengkel budtomo Malang. 
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Gambar  5.10.  kondisi  eksistensi  disk  mill  pelembut  garam  yang  ada  di  sunan  drajat 

 

Lamongan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.11. kondisi eksistensi hammer mill garam krosok   yang ada di Pati Rembang 
 

Jawa Tengah. 
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Dari kondisi diskmill di Paciran yang telah dibangun maka akan dilakukan modifikasi 

pencucian garam garam secara horisontal dengan menggunakan dump tank sebagai fungsi 

pencucian garam lebih lanjut sebelum masuk pada wash tank. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar.5.12.kondisi eksisting disk mill di Cirebon Jawa Barat. 

 
Gambar.5.13. Hasil garam halus yang telah melalui proses disk mill. 

 
 Setelah disk mill selesai dirakit baru digabungkan dengan bak yang berupa 

tempat untuk pencucian garam krosok agar impuritas garam tersebut terpisah sehingga 

kandungan NaCl akan mengalami kenaikan. 

 
Setelah instalasi satu unit mesin disk mill lengkap dengan bak pencuci terakit siap 

untuk diuji coba untuk pemrosesan garam krosok dilamongan tersebut.  
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6.1. Gambar hasil install rancang bangun dari dump tank ke wash tank 

 

6.2. Proses ujicoba mesin disk mill, dump tank dan wash tank melalui 
pompa impeller  sebagai penghubung aliran 

 
Hasil dari tahapan proses pencucian garam dengan dengan menggunakan  air cuci  kadar 0 ◦ 

Be, dihasilkan kandungan air hasil cuci pada tahap pertama ( dismill dan dump tank), kadar 

air mencapai 21 ◦ Be. Sedangkan pada proses penucian tahap 2 ( prncucian wash tank 

bertingkat) kadar air hasil cucian mencapai 18 ◦ Be. Adapun skema hasil uji coba install 

komponen peralatan pencuci garam basah sebagai berikut: 

Garam Krosok + air 0 ◦ Be            Disk Mill              Garam ke 2 dan air garam 21 ◦ Be 

Garam Krosok  + air 0 ◦ Be            Disk Mill     Wash Tank 

bertingkat      Garam ke 3 dan air garam 18 ◦ Be. 

Hasil percobaan dilapangan sebagai berikut: 

Kondisi air pencuci Be = 0 ◦, temperatur 23,8 ◦C  , PPM = 145. 

M1 = garam krosok kondisi awal. 
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Start I 

Jam 10.30  -  10.45  daya 400 watt 

Start II 

Jam 11.00 – 11.15 daya 400 watt dengan  berat garam 100 kg dan Be ± 21 ◦. 

Estimasi   1 jam = 500 Kg. 

Kapasitas dam tank ± 150 L 

Setelah melalai proses diskmill dan dmp tank out put garam  dari 100 kg krosok menjadi 
± 30 kg. 

Start III 

Jam 01.05 – 01.25 daya mesin 400 volt dengan berat garam yang diselip 200 kg dan 
terjadi kemacetan karena saringan diskmill kena kotoran pakul 

Start  IV 

Jam 01.35 – 01.45 dengan daya 400 volt dan berat garam 100 kg. Setelah terjadi 
pencucian Be yang dihasilkan Be = 18 ◦ 

Tabel 5.1. Hasil Percobaan 

No Item Menit Input 
(Kg) 

Otput 
(Kg) 

Keterangan 

1 Persiapan , 
viskositas 
garam 0 ◦ Be.  

15    Persiapan 

2 Start  I,  

Pukul : 10.30 
– 10.45. 

15 100 30 Air  dialirkan dari  belakang 
diskmill, hasil dari  proses 
pencucian air tuah  21 ◦ Be. 

3 Start  II,  

Pukul : 01.05 
– 01.25. 

20 200  Air  dialirkan dari  belakang  
dan atas diskmill, hasil dari 
proses pencucian air tuan 
dump tank dan wash tank  
18 ◦ Be. 

4 Start  III,  

Pukul : 01.35 
– 01.45. 

10 100  Air  dialirkan dari  belakang  
dan atas diskmill, hasil dari 
proses pencucian air tuan 
dump tank dan wash tank  
18 ◦ Be. 

Berdasarkan uji coba diskmill, maka kapasitas inputan mesin diskmill tersebut setiap 

menit 10 Kg atau 10 Kg/ menit. Berdasarkan hasil uji coba mesin di atas dapat diestimasi 

bahwa  kemampuan mesin dalam proses operasinya mencapai  10 kg per menit. Sehingga 

estimasi dalam satu jam mampu mencapai lebih dari 0,6 ton per jam atau 6 ton per 10 jam. 
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Sehingga dari proses pembuatan mesin ini dapat membantu kondisi pengolahan garam petani 

Paciran Lamongan yang hanya mampu produksi garan 1 ton setiap harinya . dari pelaksanaan 

uji coba komponen mesin cuci basah ini mampu menghemat waktu produksi, bila 

dibandingkan dengan waktu operasi mesin disk mill yang ada di Paciran Lamongan. 

Dari hasil evaluasi rancang bangun peralatan pencuci garam secara bertingkat yang 

diperhatikan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk disk mill agar putarannya menuju maksimal dilakukan penambahan aliran air 

pada inlet garam. Percepatan memasukkan garam ke mesin disk mill (sistem spinner) 

dengan Rpm 3000 dengan Rpm tinggi bisa melepas impuritasnya. 

2. Profil tank sebagai penyimpan air tua ditambah dengan ukuran satu lama 650 liter  

dan satu lagi ukuran dua kalinya. 

3. Semua air garam masuk dalam profil tank tersendiri terjadi proses pengendapan agar 

kotoran turun. 

4. Proses penyimpanan air tua diperbanyak. Putaran air tua pada disk mill ke wash tank 
dan putaran  air tua diputar lagi ke disk mill.dengan tujuan menarik impuritis. 

Untuk hasil lab kimia, Fakultas MIPA Kimia Universitas Airlangga menunjukkan kadar 

garam krosok sampai kadar garam  yang dihasilkan proses cuci basah sebagai berikut. 

Tabel 5.2. Hasil Percobaan kimia garam krosok dan hasil cuci basah 

No Uraian % Ca % Mg % NaCl 

1 Garam Kristalisasi 0,4870 0,0989 94,87 

2 Garam Proses cuci basah 0,2804 0,0280 97,59 

3 Garam krosok 0,3780 0,1535 95,46 

4 Air tua Be 18◦ 0,0908 0,1766 24,80 

5 Air tua hasil kristalisasi 0,1030 0,0553 25,79 

Pada dasarnya bahan uji adalah garam krosok yang kita simpan mulai tahun 2011 dan 

kita gunakan di tahun 2013. Pada saat tahun 2011 hasil uji garam krosok menunjukkan hasil 

lab sebagai berikut: 
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Tabel 5.3. . Uji Garam tanggal 13 Juni 2011   

No Item Sampel %NaCl %Na+ %Cl ̄ %Ca %Mg % K %SO4 

1 Krosok 87,55 29,56 57,99 0,347 0,517 0,034 0,724 

2 Air Tua 

±23°BE dari 

Proses 

Wash Tank 

16,16 6,34 9,82 0,064 0,102 0,025 0,198 

3 Garam di 

dalam Wash 

Tank 

84,55 43,37 41,18 0,062 0,109 0,095 0,187 

4 Kristalisasi 

garam cara 

kimia 

86,17 38,86 47,31 0,133 0,187 0,041 0,200 

Metode  AAS  AAS AAS AAS Turbidimetri 

. Pada tahun 2011 sesuai uji lab kimia garam krosok yang semula kadar NaCl    87,55%. 

Kemudian setelah dilakukan penyimpanan sampai tahun 2013 kandungan garam krosok  

kadar Na Clnya meningkat menjadi    95,46%.              

Dengan hasil yang didapatkan kadar garam dengan muatan NaCl 97,59%, menunjukkan 

kenaikan prosentase kenaikan kadar NaCl dimana garam krosok yang semula kadar NaCl 

97,59%  setelah proses cuci basah prosentasi  kadar NaCl 97,59% pada garam hasil proses 

cuci basah. Hal ini menunjukkan bahwa mesin tersebut layak digunakan karena selain 

mampu memberikan kapasitas output proses yang tinggi juga mampu meningkatkan kadar  

NaCl  pada garam. Bahwa garam krosok yang disimpan lama memberi dampak pada 

kenaikan NaCl. 
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BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA  

 
 

Dengan penerapan disk mill di masyarakat petani garam dirasa sangat perlu dalam 

pengolahan garam terutama dalam hal proses produksi garam dan peningkatan kadan NaCl 

dalam pencucian garam. Sebagai pelengkap proses pencucian garam lanjut perlu penggunaan 

rangkaian proses  dump tank dan wash tank akan berpengaruh terhadap kenaikan mutu NaCl 

garam olahan. Untuk itu eksistensi diskmill maupun wask tank di Paciran belum 

menghasilkan produk garam dengan mutu NaCl yang belum maksimal, sehingga perlu 

adanya penambahan dump tank pada disk mill  untuk menampung air tuah serta  garam dari 

diskmill. Dari kegiatan  ini luaran yang dihasilkan  ada 2 produk garam  (non iodisasi) yang 

berasal dari : 

1. proses disk milk serta dump tank.  

2. proses kristalisasi air tua. 

 Evaluasi kegiatan penerapan disk mill petani garam paciran akan selalu dijadikan 

dasar pengembangan teknologi produksi garam lebih lanjut yaitu pencucian garam dengan 

menggunakan wash tank dan iodisasi garam dengan tujuan menghasilkan produk garam yang 

maksimal diikuti kenaikan prosentasi kadar NaCl. 

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program yang terdiri atas kelompok petani garam adalah 

sebagai berikut :  

_ Bagi petani garam, diberikan masukan dan binaan tentang cara pengolahan garam yang 

benar, sesuai dengan ketentuan standart pengolahan garan. 

_ Bagi petani garam diberikan pengetahuan tentang cara-cara pengolahan dalam produksi 

garam yang lebih baik. 

 Respon masyarakat yang baik akan selalu menjadi masukan kepada pelaksana 

pengabdian masyarakat untuk lebih pro aktif menerapkan hasil karya  teknologi tepat guna di 

masyarakat maupun perolehan dana. Selain itu  selalu aktif mengeluarkan ide, gagasan dan 

kratifitas dalam penciptaan karya dalam memecahkan solusi masyarakat yang produktif.  
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BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN  
 
 
7.1. Kesimpulan 

1. Produktivitas usaha garam rakyat Indonesia sampai saat ini dirasakan masih rendah 

terutama dalam segi mutu. Oleh karena itu penerapan mesin disk mill akan 

berpengaruh terhadap kenaikan kapasitas dan mutu produk garam halus. 

2. Sampai saat ini eksistensi diskmill di Paciran belum menghasilkan produk garam dengan 

kapasitas produk dan derajat keputihan garam halus yang maksimal. Oleh karena itu 

dilakukan penambahan dimensi disk mill dan dump tank untuk menampung garam halus 

dan air tua sebagai satu kesatuan unit proses pemurnian garam krosok di tingkat pertama. 

Dari iptek bagi masyarakat ini luaran produk yang dihasilkan selain mesin disk mill 

beserta bak pencuci garam (dump tank) juga dihasilkan produk garam non iodisasi ada 2 

produk garam  (non iodisasi) yang berasal dari : 

1. proses disk milk serta dump tank.  

2. proses kristalisasi air tua. 

3. Hasil uji coba mesin diskmill menunjukkan kapasitas mesin dalam memproduksi 

mencapai 10 Kg per menit. Sedangkan hasil uji lab di lab kimia Fakultas Sains Dan 

Teknologi Departemen Kimia, Universitas Airlangga kadar Na Cl mencapai 97,59%. 

Artinya menunjukkan mutu garam kwalitas satu. 

 

 

7.2. Saran 

1. Perlu penelusuran hak paten dari proses rancang bangun disk mill untuk peningkatan 

kapasitas produksi dan mutu produk garam halus. 

2. Melengkapi rancang bangun pemurnian garam halus tahap lanjutan untuk 

or ientasi  peningkatan kadar NaCl. 
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ABSTRAK 
 

Peningkatan kualitas garam dilakukan melalui pengembangan rancang bangun alat 
pemurnian garam secara mekanis dan kimiawi. Bahan baku proses mekanis diperoleh dari garam 
krosok, dimana hasil akhir proses produksi berupa garam Kristal dan air tua. Sedangkan bahan baku 
proses kimiawi diperoleh dari air laut, air tua, dan garam krosok, dimana hasil akhir berupa garam 
Kristal. Rekayasa ini mampu meningkatkan kadar NaCl hingga 95%. Dalam hal ini proses produksi 
garam yang kami lakukan secara mekanis yaitu pengolahan garam yang sudah dihasilkan oleh 
masyarakat Paciran berupa garam krosok masih menunjukkan kadar impuritas yang tinggi pada 
garam tersebut   sehingga perlu pengolahan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas dan 
kuantitasnya.  tahapan  proses sebagai berikut: Garam krosok – hammer  mill (Disk Mill) – 
Pencucian bertingkat - Garam halus. garam halus dari proses  disk  mill  baru  dialirkan  kedalam  
bak pencucian untuk proses pencucian garam halus secara bertingkat. Hasil pencucian dari bak 
pencucian ditiriskan sehingga dihasilkan garam halus yang bermutu jauh lebih baik dari 
sebelumnya. Proses pencucian garam secara bertigkat untuk menghilangkan garam dari kotoran dan 
meningkatkan kadar NaCl. 

 
Kata Kunci : Proses mekanis, hammer  mill (Disk Mill), impuritas,  dan kadar NaCl 

ABSTRACT 

Improving the quality of salt is done through the development of design tools for mechanical 
salt refining and chemical . Mechanical processing of raw materials obtained from salt 
krosok , where the final result in the form of salt production process and the old water 
crystals . While the raw materials of chemical processes is obtained from sea water , old 
water , and salt krosok , where the final result of the salt crystals . This engineering can 
increase levels of up to 95 % NaCl . In this case the salt production process that we do 
mechanically processing the salt that has been generated by the community in the form of 
salt krosok Paciran still showed high levels of impurities in the salt so it needs further 
processing to improve the quality and quantity . stages of the process as follows : Salt krosok 
- hammer mill ( Mill Disks ) - storey Laundering - refined salt . fine salt from the new disk 
mill flowed into the tub to wash delicate salt leaching process in stages . Results of leaching 
leaching basin drained to produce fine -quality salt is much better than before . In stages as 
the salt leaching process to remove salt from feces and increase levels of NaCl . 
 
Keywords : mechanical process , hammer mill ( Disk Mill ) , impurities , and levels of NaCl 
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PENDAHULUAN  
 

Garam merupakan pelengkap kebutuhan pangan dan sumber elektrolit tubuh manusia. 
Walau Indonesia termasuk Negara maritime, namun usaha peningkatan produksi garam belum 
diminati, termasuk dalan usaha meningkatkatkan kualitasnya. Di lain pihak untuk kebutuhan garam 
dengan kualitas baik (kandungan kalsium dan magnesium kurang) banyak diimpor dari luar negeri, 
terutama garam beryodium serta garam industry. 

Produktivitas  usaha  garam  rakyat  Indonesia  sampai  saat  ini  dirasakan  masih rendah, 
dan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan garam domestik. 
Bahkan banyaknya petambak garam yang beralih fungsi mengakibatkan makin luasnya lahan 
garam yang menjadi lahan tidur. Hal ini disebabkan harga garam yang terus menurun akibat 
rendahnya mutu garam rakyat. Oleh karena itu perlu upaya untuk meningkatkan produksi garam 
rakyat melalui teknologi terpadu garam dan Artemia. Teknologi ini sudah cukup lama 
dikembangkan oleh DKP (BRKP dan Ditjen Perikanan Budidaya) dan BPPT di beberapa daerah 
dengan hasil yang sangat menggembirakan tetapi belum  diterapkan  dalam  masyarakat  secara  
luas.  Satu  contoh  keberhasilan  di  kota Rembang menunjukkan hasil yang memuaskan dari segi 
kualitas dan kuantitas garam serta produk samping, yaitu: sista dan biomassa Artemia yang 
memiliki nilai ekonomis tinggi. Artemia merupakan pakan alami dari segala industri perikanan 
budidaya laut dan air tawar (Pusriswilnon BRKP, 2006). 

Memperhatikan rendahnya produktivitas garam rakyat dan upaya pengembangan teknologi 
yang telah dilakukan, maka mulai saat ini kita secara bersama-sama dan terintegrasi  untuk  
melakukan  berbagai  upaya  aplikasi  rekayasa  teknologi  pemrosesan garam dengan berorientasi 
pada industri skala kecil. Aplikasi yang akan terpasang pada aktivitas kelompok petani garam 
diharapkan dapat memenuhi beberapa kaidah normatif yang  disepakati  secara  bersama-sama,  
yaitu:  teknologi  tepat  guna,  mudah  digunakan, mudah perawatan, mudah diduplikasi, dan 
“Sosialisai Kegiatan PUGAR di Kab. Gresik,18 Aprill 2011” FTIK – UHT. Berorientasi pada 
sosial budaya kerja industri kelautan/kemaritiman. Hasil rekayasa teknologi pemrosesan garam 
yang dapat dilaksanakan, yaitu: (1) Proses penguapan total (solar evaporation) secara tradisional 
maupun  mekanis,  dan  (2)  Proses  pencucian  garam  secara  tradisional-mekanis.  Kedua 
teknologi yang telah dikembangkan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas garam lokal agar 
mampu bersaing dengan garam import. 

Indonesia dengan 17.500 pulau, memiliki potensi menghasilkan garam, baik untuk 
konsumsi manusia dan konsumsi industri (farmasi, soda, pengeboran minyak).Menurut kenyataan, 
luas ladang garam Indonesia adalah sekitar 30.786 hektar dan terletak di berbagai tempat di 
Indonesia, yang terbesar berada di pulau Jawa dan Madura. Di pulau Jawa seluas 10.231 hektar 
(Jawa Timur di luar Madura 6.904 hektar, Jawa Tengah 2.168 hektar dan Jawa Barat 1.159 hektar) 
dan di pulau Madura 15.310 hektar. 

Selain itu, garam dihasilkan di NTB (1.155 hektar, Sulawesi Selatan (2.205 hektar), 
Sumatera dan lain-lainnya (1.885 hektar). PT Garam, produsen garam milik Negara, mengendalikan 
sekitar 5.340 hektar, yang sebagian besar terletak di Madura (4.700 hektar) dan sebagian kecil di 
Gresik (640 hektar). Oleh karena itu, dari total 30.786 hektar ladang garam, sekitar 25.318 hektar 
(±82.6%) dikelola secara tradisional oleh petani dan selebihnya       dikerjakan       oleh       PT       
Garam.       (Bisnis        Indonesia.       11 April 2000). 

 

 
 

Gambar 1. Kawasan Lahan Pegaraman Indonesia 
Sumber: Dirjen Bina Pasar & Distribusi Perdagangan Dalam Negeri, 2006 
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 Tabel 1.1.  Data Areal dan Produksi Garam 

  
Sumber: Deperindag, 2003 

 
Permintaan  Garam Nasional 

Menurut statistic, penduduk Indonesia mengkonsumsi sekitar 7 – 10 gram garam per 
hari atau sama dengan 3 kg per tahun. Jika populasi Indonesia sekitar 230 juta jiwa di tahun 2009, 
maka konsumsi garam nasional hampir 700.000 ton per tahun atau mendekati angka  yang sering 
disebut dalam berbagai diskusi garam . kebutuhan garam nasional hampir 2 juta ton setahun 
dengan 855.000 ton untuk garam makanan dan sisanya untuk garam industri lebih tepatnya 
Kebutuhan garam nasional sekitar 1,839 juta ton per tahun terdiri atas garam konsumsi 855.000 ton 
dan garam industri 984.000 ton. Kebutuhan garam untuk industri soda menempati urutan teratas 
yaitu 76 %, diikuti untuk kebutuhan industri pengeboran minyak (15 %) dan jenis industri lain 
seperti  kulit, kosmetik, sabun, dan es (9%).  Kebutuhan garam konsumsi untuk makanan  
merupakan 72 % sedangkan sisanya dibutuhkan untuk bahan penolong dalam industri makanan. 
Konsumsi garam per kapita adalah 3 kg per tahun per orang. (Departemen Perindustrian , 01 
Desember 2010) 

Menurut data, kebutuhan garam nasional memang meningkat dari tahun ke tahun. Pada 
tahun 2007 sebanyak 2,6 juta ton, 2008 sebanyak 2,7 juta ton, dan 2009 sebanyak 2,8 juta ton dan 
di tahun 2010 sebanyak 2,10 ton. Berarti kekurangan sekitar 1,6 juta ton dan ini harus diimport. 
(Departemen Perindustrian , 01 Desember 2010) 

Berdasarkan kebutuhan garam tersebut, mulai tahun 2011 Pemerintah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan melaksanakan Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)  
sebagai salah satu strategi untuk pemenuhan garam Nasional sehingga dapat mengurangi jumlah 
import garam serta mencapai swasembada garam Nasional. PUGAR yang diluncurkan Wakil 
Presiden RI tanggal 29 Desember 2010 di kabupaten Ende – Nusa Tenggara Timur, merupakan 
program pemberdayaan yang difokuskan pada peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan 
bagi petambak garam . 

Selain itu seperti yang sampaikan oleh  menteri Kelautan ketika menjadi keynote speech 
dalam Seminar Nasional Teknologi Kelautan 2010 (SENTA 2010) di ITS,  dalam seminar tersebut 
Fadel juga mencanangkan Indonesia berswasembada garam untuk 2 sampai 3 tahun kedepan. 
”Haram hukumnya kita memakan garam impor,” jelasnya. Untuk mencapai target tersebut, 
pihaknya telah menyiapkan beberapa program untuk peningkatan produksi garam nasional. 

Oleh  karena  itu  sangat  tepat  bila  pemberdayaan  usaha  garam  rakyat  didaerah paciran 
sebagai binaan kami sedang focus-fokusnya dalam pemberdayaan garam untuk menunjang 
kebutuhan garam nasional tersebut. 

 
 Permasalahan Mitra 

Pengolahan garam di daerah Paciran masih jauh dari unsur higienis karena masih minimnya 
(keterbatasan) peralatan di lapangan dan belum sempurnanya proses produksi yang dilakukan.  
Masyarakat belum menguasai teknologi pengolahan garam sehingga  garam yang dihasilkan 
belum mencapai kapasitas  yang maksimal .Hal tersebut dikarenakan masih adanya keterbatasan 
alat dan tenaga pengolah, sebab selama ini pengolahan garam masih dilakukan dengan manual 
dan   sangat tergantung dengan tenaga yang dikeluarkan petani skala home industry terutama 
mengenai mesin penghancur atau selipan garam yang sudah aus dan sering rusak atau macet. Pada 
saat proses pengolahan garam dengan cara manual kandungan NaCl ± 80 %,. Hal inilah yang 
menyebabkan kualitas garam petani garam paciran masih rendah dengan harga jual yang rendah 
pula. Melihat kondisi ini perlu adanya peningkatan pemurnian garam dengan teknologi tepatguna 
berupa pemurnian garam secara bertingkat untuk kecepatan pemurnian garam tersebut. 

Dengan berkurangnya kapasitas produk garam olahan masyarakat lamongan menyebabkan 
intensitas penjualan di koperasi Sunan Drajat mengalami penurunan  sehingga  koperasi  tidak 
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mampu memenuhi berbagai permintaan garam dari konsumen baik dalam kota Lamongan maupun 
daerah luar Lamongan. Dapat dikatakan mata rantai penjualan garam mengalami kelesuan atau 
macet. 

 
 

Gambar.2. kondisi mesin penghancur garam yang ada di daerah lamongan. 
Perlu diketahui bahwa kualitas garam berdasarkan tingkatannya sebagai berikut : 

 
Kualitas             Kandungan NaCl                       Kandungan kadar air 

 
Kualias I           NaCl > 98%                                Kandungan air maksimum 4 % 
Kualitas II          94,4 % < NaCl < 98 %   Kandungan airmaksimum 5 % 
Kualitas III       NaCl < 94 %                   Kandungan air > 5 % 
Sumber. EKO SUSANTO – FPIK UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2012 

Dari ketiga kendala yang dihadapi masyarakat petani garam di Paciran, mengharuskan kami 
dari Universitas Hang Tuah harus turut andil dalam usaha peningkatan pengolahan garam rakyat 
di Paciran untuk meningkatkan daya jual baik dalam segi kualitas maupun kuantitas produksi garam 
di Paciran dengan penerapan teknologi pengolahan garam yang sedang kami kembangkan selama di 
Laboratorium Produksi Universitas Hang Tuah Surabaya. Adapun kendala yang dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Kebersihan (higienis) garam yang dihasilkan petani garam Paciran Lamongan masih jauh 

dalam proses pengolahannya, terbukti dengan belum maksimalmya proses pemisahan garam 
dari kotorannya. 

2. Kapasitas  produksi  belum  maksimal  dengan  keterbatasan  tenaga  pengolahan  secara 
tradisional (manual) dan kondisi  mesin telah tua usianya yang sering mengalami kerusakan 
(macet produksi) yang tidak mampu berproduksi maksimal sehingga perlu adanya kecepatan 
dalam produksi dalam hal jumlah pemurnian garam. 

  3. Kadar garam yang dihasilkan petani garam mengandung NaCl kurang dari ± 90 %, pada hal 
minimal kandungan NaCl pada garam konsumsi  lebih dari  94%, sehingga perlu teknologi 
pengolahan garam yang mampu meningkatkan kadar NaCl pada garam konsumsi  lebih dari 95% 
yang barupa proses pemurnian garam krosok secara bertingkat 

 
METODE PELAKSANAAN  
Waktu dan Tempat Penelitian 

Pengabdian masyarakat dilaksanakan selama waktu efektif 10 bulan. Lokasi penelitian 
adalah untu pembuatan peralatan rancang bangun di Perakitan dilakukan pada lab produksi 
manufaktur (dengan Bapak Budtomo) No. HP. 08123389164., Desa Sumbersari/Cembo – Desa 
Giripurno ,Kec.  Bumiaji  Kota Batu Malang. Sedangkan lokasi untuk untuk ujicoba atau instal alat 
di SMK Sunan Drajat PonPes Sunan Drajat Banjaranyar, Paciran , Lamongan.   Adapun wilayah 
SMK sunan drajat ini bisa dilihat dalam peta di bawah ini. 
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Gambar  3.Peta  lokasi  Unit  Pemurnian  Garam  Paciran  Lamongan  (6°52’  28’’)bujur 

Selatan dan (112°23’ 31,6’’) bujur Timur. 
Mitra Ibm : SMK Kelautan Sunan Drajat dan  Koperasi Sunan Drajat 

 
Diagram Alir  Pelaksanaan  

Diagram alir yag digunsksn berdasarkan Gambar 3.2.  Skema proses mesin disk mill  
dan Skematis pencucian garam krosok dengan disk  mill sebagai berikut: 

 
Metodologi Pembuatan Mesin Disk Mill 

 
Studi  Desain 

Mesin Disk Mill 

 
 
 

Desain 

Mesin Disk Mill 

 
 
 

Pembuatan 

Mesin Disk Mill 

 
 
 
                                                         Install Komponen Peralatan 

Pencucian garam krosok/ mesin Dis 

 

  
 
Uji Coba Peralatan Pencucian garam 

krosok/ mesin Disk Mill 

 
 
 
                                                    Evaluasi Kecepatan Proses dan kadar 

NaCl 

 
Gambar .4 Metodologi Penelitian Peralatan Pencucian garam krosok dan mesin disk Mill. 

 
Studi Desain Mesin Pelembut Garam � studi awal menentukan metode pelembut garam yang 
akan digunakan untuk mendesain pelembut garam, secara umum penentuan metode tersebut melihat 
efektifitas dan keberhasilan dari beberapa metode pelembut yang ada. Untuk melihat keberhasilan 
dan efektifitas masing-masing metode tersebut dilakukan pengujian di laboratorium, pengujian 
tersebut dengan membuat beberapa prototype seperti metode yang ada  dengan beberapa variabel 
dan menguji prototype tersebut dan dianalisa keberhasilan dan efektifitasnya  terhadap  pelembutan  
garam.  (tingkat  keberhasilan  dan  efektifitasnya  adalah, ukuran butiran, kecepatan, kapasitas dll) 
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Desain Mesin Pelembut Garam  
 Dengan melihat hasil dari studi yang dilakukan sebelumnya, dilakukan  perencanaan  mesin  
pelembut  .  dalam  perencanaan tersebut  secara  umum  seperti perencanaan   alat-alat   produksi   
pada   umumny,   dimana   dengan   menggunakan   metode pendekatan yang relevan dengan mesin 
yang akan direncanakan. 

 
Pembuatan Mesin Pelembut Garam � dengan berdasarkan perencanaan yang ada dilakukan 
pembuatan di bengkel produksi. 

 
Evaluasi  Pembuatan  Mesin  Pelembut  Garam  �  berdasarkan  hasil  kinerja  mesin  pelembut 
garam,  kapasitas  yang  dihasilkan  apabila  sesuai  dengan  perencanaan  maka  mesin  tersebut 
mampu diterapkan dalam   lokasi Unit Pemurnian Garam Paciran Lamongan. Akan tetapi bila 
kapasitas produksi kurang dari perencanaan harus ada perbaikan baik dari desain maupin perbaikan 
motor penggerak disk mill. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

TARGET DAN LUARAN  
Perlunya mengadakan pengembangan dalam peningkatan pengolahan garam dengan kualitas 

baik dan mengatasi kendala pada saat petani garam melakukan kegiatannya. Dengan melihat 
keadaan tersebut, diusulkan untuk memperbaharui cara pengolahan  garam di Paciran Lamongan 
sesuai dengan ketentuan SNI. Dengan adanya mesin disk mill dari seluruh rangkaian mesin 
pengolah garam diharapkan  dapat memecahkan kelemahan yang dihadapi Petani Garam Paciran 
lamongan. 

Adapun rencana kegiatan dan langkah solusi yang disepakati adalah sebagai berikut : 
�   Membuat rancangan mesin disk mill (mesin penghalus) garam sesuai dengan ketentuan 

  Standart Nasional Indonesia. 
�   Mengolah  garam  secara  bersama-sama  dengan  proses  pencucian  garam    secara 

bertingkat untuk kecepatan proses pemurnian garam dengan petani garam. 
Partisipasi  mitra  dalam  pelaksanaan  program  yang  terdiri  atas  kelompok  petani garam adalah 
sebagai berikut : 
�  Bagi petani garam, diberikan masukan dan binaan tentang cara pengolahan garam yang benar, 

sesuai dengan ketentuan standart pengolahan garan. 
�  Bagi petani garam diberikan pengetahuan tentang cara-cara pengolahan dalam produksi garam 

yang lebih baik. 
Dengan adanya program IbM yang diterapkan di daerah Paciran lamongan ini diharapkan 

dapat meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan home industry masyarakat yang berprofesi 
petani garam. 

Jenis luaran yang akan dihasilkan adalah disk mill yang telah diolah dengan proses 
pengolahan   yang   baik   sesuai   standart   SNI,   dalam   artian   pemisahan   garam   dari 
kotorannnya  benar  –  benar  telah  tersaring  dan  jumlah  impuritas  garam  (kandungan kotoran) 
di garam dipastikan sudah tidak ada. 

Mesin peghalus garam berupa mesin disk mill tersebut dipergunakan oleh petani garam 
Banjaranyar Paciran Lamongan yang   merupakan salah satu rangkaian mesin pengolah garam yang 
mampu membuat garam lebut dan proses pencucian garam secara bertigkat untuk menghilangkan 
garam dari kotoran dan meningkatkan kadar NaCl. 

Untuk rancangan skematis proses pencucian garam krosok dengan disk mill adalah sebagai 
berikut: 

 
 Gambar 5. Skematis pencucian garam krosok dengan disk  mill 
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I II III  : baks isrkulasi pencuci terbuat dari fiberglass 
1,2,3               : bak penampungan yg berisi garam yg bercampur 

apencuci terbuat dari fiberglass 
A                     : alat penghalus gar 
B1, B2, B3      : talang pencucian (15-30o) 
C                      : pipa pencucian garam terbuat dari stainless steel 
D                     : pompa sirkulasi air pencuci (impeller) 
 E                     : Saluran pembuangan air pencuci 

Dari beberapa parameter yang telah dijabarkan di atas maka dalam program IbM ini dapat 
dihasilkan produk yang disk mill (mesin pelembut garam)  petani garam dengan data spesifikasi : 
foto mesin disk mill sebagai berikut: 

Bahan : stanless steel 304 dan konstruksi baja 
Diameter : 60 centimeter 
Lebar: 15 cetimeter 
Tinggi : 150 centimeter 
 

 Berdasarkan kondisi eksisting di Ponpes Sunan Drajat yang memiliki mesin disk mill  (mesin  
pelembut) garam krosok dengan ukuran kecil, maka dipilih desain mesin disk mill yang sesuai 
Standart Nasional Indonesia dengan fokus penambahan kapasitas dan peningkatan mutu produk 
garam halus yang berorientasi pada produk garam konsumsi. 
 Mengolah garam krosok secara bersama-sama dengan proses pemurnian garam secara 
bertingkat untuk target keluaran produk garam halus minimal 2 ton per hari dengan kualitas kadar 
NaCl minimal 95,89%. Adapun gambaran rancangan disk mill yang telah kami buat sebagai berikut: 

 

 
Gambar 6. Gambar disain mesin disk mil 

 
 Desain 

                                         
 
 

Fabrikasi 
 
 
 
 

Sub assembly 
 
 
 

Assembly 
 
 
 
 

Uji coba 
 
 

Selesai 
 

Gambar 7. Flow Chart Pembuatan mesin disk mill 
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Langkah – langkah desain  Disk Mill : 
� Mendesain/ merencanakan disk mill  hasil akhir dari tahap tersebut gambar atau spek teknik. 
� Hasil dari desain dari tahapan sebelumnya dilakukan marking cutting serta penggambaran 

dalam pelat dan pemotongan pelat . dalam marking cutting dilakukan plat da pipa. 
�  Setelah  dilakukan  pemotongna  pipa/fitting  komponen  –  komponen  yang  sudah dipotong,  

selanjutnya dilakukan pemeriksaan sebelum dilakukan pengelasan. 
�  Setelah dilakukan pengelasan seluruhnya dilakukan finishing dimana dilakukan pembersihan. 
�  Setelah dirasa sudah sesuai dengan perencanaan dilakukan uji coba , dari hasil uji coba  

jika tidak sesuai perencanaan dilakukan perbaikan. 
�  Jika dalam uji coba selesai maka alat siap digunakan. 
 
Aplikasi Desain Disk Mill 

Proses  produksi  pembuatan    disk  mill  di  lab  produksi  manufaktur  (dengan  Bapak Budtomo) 
No. HP. 08123389164., Desa Sumbersari/Cembo – Desa Giripurno ,Kec. Bumiaji  Kota Batu 
Malang sebagai berikut: 
 
�  Pembuatan Rangka 

Pembuatan rangka adalah pembuatan dudukan/tenpat disk mil dan motor, secara umum rangka 
tersebut dibuat dari profil L dan canal. 

�  Pembuatan Badan / Casing disk mil 
Pembuatan badan / casing adalah pembuatan badan dari diskmil yang secara umum dibuat dari 
lembaran pelat yang ditekuk dan dilas. 

�  Pembuatan shaft dan disk mil 
Pembuatan shaft dan disk mill adalah pembuatan sistem shaft dan disk mil, secara umum dibuat 
dari lembaran plat dan plat silinder dimana di las dan di bubut. 

�  Rakit sistem disk mill 
Selanjunya semua komponen sudah siap, dilakukan perakitan semua komponen. 

 

 
 

Gambar 8 hasil rancangan pembuatan disk mill ( mesin pelembut garam) 
 

  
 Gambar 9.  motor listrik sebagai penggerak disk mill 
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Type                T 132 S 2 Mat Italy 
KW                  5,5 
HP                  7,5 

V 330 660  
A 11,2 6,4 
No 088723  
Ins F Hz 50 
Cos 0,88 IP 55 
N 2920   
Kg 57   

 
Gambar 10. kondisi  eksistensi  disk  mill  pelembut  garam  yang  ada  di  sunan  drajat Lamongan. 
Dari kondisi diskmill di Paciran yang telah dibangun maka akan dilakukan modifikasi pencucian 
garam garam secara horisontal dengan menggunakan dump tank sebagai fungsi pencucian garam 
lebih lanjut sebelum masuk pada wash tank. 
 

 
 Gambar.11. Hasil garam halus yang telah melalui proses disk mill. 

Istalasi mesin disk mill akan dilakukan dengan prosedur perakitan sebgai berikut: 
Instal Rangka 

Instal rangka adalah  pemasangan dudukan/tenpat disk mil dan motor, secara 
umum rangka tersebut terdiri  dari profil L dan canal. 

Instal  Badan / Casing disk mil 
Instal badan / casing adalah peletakan atau perakitan  badan dari diskmil yang 
secara umum terdiri  dari lembaran pelat yang ditekuk dan dilas. 

Instal  shaft dan disk mil 
Peletakan  shaft dan disk mill dilakukan  sistem shaft dan disk mil, secara umum 
terdiri dari lembaran plat dan plat silinder dimana di las dan di bubut. 

Instal  sistem disk mill 
Selanjunya semua komponen sudah siap, dilakukan perakitan semua komponen. Setelah disk 

mill selesai dirakit baru digabungkan dengan bak yang berupa tempat untuk pencucian garam krosok 
agar impuritas garam tersebut terpisah sehingga kandungan NaCl akan mengalami kenaikan. Setelah 
instalasi satu unit mesin disk mill lengkap dengan bak pencuci terakit siap untuk diuji coba untuk 
pemrosesan garam krosok dilamongan tersebut. Hasil uji coba akan kita uji labkan sejauh mana 
kenaikan kadar NaCl dan dan kapasitas proses mesin per menit, perjam ataupun perhari berapa ton 
yang akan dihasilkan dengan penggunaan proses disk mill yang kami buat tersebut. 

evaluasi proses kerja mesin disk mill di lab produksi manufaktur (dengan Bapak Budtomo) 
No. HP. 08123389164., Desa Sumbersari/Cembo – Desa Giripurno ,Kec. Bumiaji  Kota Batu 
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Malang. Sedangkan lokasi untuk untuk ujicoba atau instal alat di SMK Sunan Drajat PonPes Sunan 
Drajat Banjaranyar, Paciran , Lamongan.   Adapun wilayah SMK sunan drajat . E valuasi 
dilakukan setelah hasil uji coba dilaksanakan.  Hasil uji coba akan kita uji labkan sejauh mana 
kenaikan kadar NaCl dan dan kapasitas proses mesin per menit , perjam ataupun perhari berapa ton 
yang akan dihasilkan dengan penggunaan proses disk  mill  yang  kami  buat  tersebut.  Apabila  
dalam  uji  coba  tidak  sesuai  dengan perencanaan semula maka akan dilkukan perbaikan sampai 
mencapai kapasitas dan kadar garam yang direncanaan. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN  
 Kesimpulan 
1. Produktivitas usaha garam rakyat Indonesia sampai saat ini dirasakan masih rendah terutama 

dalam segi mutu. Oleh karena itu penerapan mesin disk mill akan berpengaruh terhadap 
kenaikan kapasitas dan mutu produk garam halus. 

2. Sampai saat ini eksistensi diskmill di Paciran belum menghasilkan produk garam dengan 
kapasitas produk dan derajat keputihan garam halus yang maksimal. Oleh karena itu dilakukan 
penambahan dimensi disk mill dan dump tank untuk menampung garam halus dan air tua 
sebagai satu kesatuan unit proses pemurnian garam krosok di tingkat pertama. 

Saran 
3. Perlu penelusuran hak paten dari proses rancang bangun disk mill untuk peningkatan kapasitas 

produksi dan mutu produk garam halus. 
4. Melengkapi rancang bangun pemurnian garam halus tahap lanjutan untuk 

or ientas i  peningkatan kadar NaCl. 
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PENERAPAN HAMMER  MILL (MESIN PELEMBUT) GARAM KROSOK DI 
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Intan Baroroh 1) , Bagiyo Suwasono 2), Ali Munazid 3) 

Fakultas Teknik & Ilmu Kelautan, UHT Surabaya  
ABSTRAK 

 
Peningkatan kualitas garam dilakukan melalui pengembangan rancang bangun alat pemurnian 

garam secara mekanis dan kimiawi. Bahan baku proses mekanis diperoleh dari garam krosok, dimana 
hasil akhir proses produksi berupa garam Kristal dan air tua. Sedangkan bahan baku proses kimiawi 
diperoleh dari air laut, air tua, dan garam krosok, dimana hasil akhir berupa garam Kristal. Rekayasa ini 
mampu meningkatkan kadar NaCl hingga 97,59% sesuai uji lab kimia. Dalam hal ini proses produksi 
garam yang kami lakukan secara mekanis yaitu pengolahan garam yang sudah dihasilkan oleh 
masyarakat Paciran berupa garam krosok masih menunjukkan kadar impuritas yang tinggi pada garam 
tersebut   sehingga perlu pengolahan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya.  
tahapan  proses sebagai berikut: Garam krosok – hammer  mill (Disk Mill) – Pencucian bertingkat - 
Garam halus. garam halus dari proses  disk  mill  baru  dialirkan  kedalam  bak pencucian untuk proses 
pencucian garam halus secara bertingkat. Hasil pencucian dari bak pencucian ditiriskan sehingga 
dihasilkan garam halus yang bermutu jauh lebih baik dari sebelumnya. Proses pencucian garam 
secara bertigkat untuk menghilangkan garam dari kotoran dan meningkatkan kadar NaCl. Kapasitas 
mesin mencapai 10 Kg setiap menit. 

 
Kata Kunci : Proses mekanis, hammer  mill (Disk Mill), impuritas,  dan kadar NaCl 

ABSTRACT 

Improving the quality of salt is done through the development of design tools salt purification 
mechanically and chemically . Raw materials obtained from the mechanical process krosok salt , where 
the final result of production processes in the form of an old salt crystals and water . While the process of 
chemical raw materials derived from sea water , old water , and salt krosok , where the final result of the 
salt crystals . Engineering is able to increase the levels of NaCl up to 97.59 % in accordance chemistry 
lab test . In this case the salt production process that we are doing that is mechanically processing the 
salt that has been generated by the community in the form of salt krosok Paciran still showed high levels 
of impurities in the salt so it needs further processing to improve the quality and quantity . stages of the 
process as follows : Salt krosok - hammer mill ( Disk Mill ) - Washing rise - Salt smooth . fine salt from the 
new disc mill flowed into the tub to wash delicate salt leaching process in stages . The results of leaching 
leaching basin drained to produce refined salt quality is much better than before . Stratified salt leaching 
process to remove the salt from feces while increasing levels of NaCl up to 97.59 % . The resulting 
engine capacity up to 10 Kg per minute . 
 
 
Keywords : mechanical process , hammer mill ( Disk Mill ) , impurities , and levels of NaCl 
 
 

PENDAHULUAN  
 

Garam merupakan pelengkap kebutuhan pangan dan sumber elektrolit tubuh manusia. Walau 
Indonesia termasuk Negara maritime, namun usaha peningkatan produksi garam belum diminati, 
termasuk dalan usaha meningkatkatkan kualitasnya. Di lain pihak untuk kebutuhan garam dengan 
kualitas baik (kandungan kalsium dan magnesium kurang) banyak diimpor dari luar negeri, terutama 
garam beryodium serta garam industry. 

Produktivitas  usaha  garam  rakyat  Indonesia  sampai  saat  ini  dirasakan  masih rendah, dan 
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belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan garam domestik. 
Bahkan banyaknya petambak garam yang beralih fungsi mengakibatkan makin luasnya lahan garam 
yang menjadi lahan tidur. Hal ini disebabkan harga garam yang terus menurun akibat rendahnya 
mutu garam rakyat. Oleh karena itu perlu upaya untuk meningkatkan produksi garam rakyat melalui 
teknologi terpadu garam dan Artemia. Teknologi ini sudah cukup lama dikembangkan oleh DKP (BRKP 
dan Ditjen Perikanan Budidaya) dan BPPT di beberapa daerah dengan hasil yang sangat 
menggembirakan tetapi belum  diterapkan  dalam  masyarakat  secara  luas.  Satu  contoh  
keberhasilan  di  kota Rembang menunjukkan hasil yang memuaskan dari segi kualitas dan kuantitas 
garam serta produk samping, yaitu: sista dan biomassa Artemia yang memiliki nilai ekonomis tinggi. 
Artemia merupakan pakan alami dari segala industri perikanan budidaya laut dan air tawar 
(Pusriswilnon BRKP, 2006). 

Memperhatikan rendahnya produktivitas garam rakyat dan upaya pengembangan teknologi 
yang telah dilakukan, maka mulai saat ini kita secara bersama-sama dan terintegrasi  untuk  
melakukan  berbagai  upaya  aplikasi  rekayasa  teknologi  pemrosesan garam dengan berorientasi 
pada industri skala kecil. Aplikasi yang akan terpasang pada aktivitas kelompok petani garam 
diharapkan dapat memenuhi beberapa kaidah normatif yang  disepakati  secara  bersama-sama,  
yaitu:  teknologi  tepat  guna,  mudah  digunakan, mudah perawatan, mudah diduplikasi, dan 
“Sosialisai Kegiatan PUGAR di Kab. Gresik,18 Aprill 2011” FTIK – UHT. Berorientasi pada sosial 
budaya kerja industri kelautan/kemaritiman. Hasil rekayasa teknologi pemrosesan garam yang dapat 
dilaksanakan, yaitu: (1) Proses penguapan total (solar evaporation) secara tradisional maupun  
mekanis,  dan  (2)  Proses  pencucian  garam  secara  tradisional-mekanis.  Kedua teknologi yang 
telah dikembangkan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas garam lokal agar mampu bersaing 
dengan garam import. 

Indonesia dengan 17.500 pulau, memiliki potensi menghasilkan garam, baik untuk konsumsi 
manusia dan konsumsi industri (farmasi, soda, pengeboran minyak).Menurut kenyataan, luas ladang 
garam Indonesia adalah sekitar 30.786 hektar dan terletak di berbagai tempat di Indonesia, yang 
terbesar berada di pulau Jawa dan Madura. Di pulau Jawa seluas 10.231 hektar (Jawa Timur di luar 
Madura 6.904 hektar, Jawa Tengah 2.168 hektar dan Jawa Barat 1.159 hektar) dan di pulau Madura 
15.310 hektar. 

Selain itu, garam dihasilkan di NTB (1.155 hektar, Sulawesi Selatan (2.205 hektar), Sumatera 
dan lain-lainnya (1.885 hektar). PT Garam, produsen garam milik Negara, mengendalikan sekitar 
5.340 hektar, yang sebagian besar terletak di Madura (4.700 hektar) dan sebagian kecil di Gresik (640 
hektar). Oleh karena itu, dari total 30.786 hektar ladang garam, sekitar 25.318 hektar (±82.6%) dikelola 
secara tradisional oleh petani dan selebihnya       dikerjakan       oleh       PT       Garam.       (Bisnis        
Indonesia.       11 April 2000). 

 

 
 

Gambar 1. Kawasan Lahan Pegaraman Indonesia 
Sumber: Dirjen Bina Pasar & Distribusi Perdagangan Dalam Negeri, 2006 

 
 Tabel 1.1.  Data Areal dan Produksi Garam 
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Sumber: Deperindag, 2003 

 
Permintaan  Garam Nasional  

Menurut statistic, penduduk Indonesia mengkonsumsi sekitar 7 – 10 gram garam per hari 
atau sama dengan 3 kg per tahun. Jika populasi Indonesia sekitar 230 juta jiwa di tahun 2009, maka 
konsumsi garam nasional hampir 700.000 ton per tahun atau mendekati angka  yang sering disebut 
dalam berbagai diskusi garam . kebutuhan garam nasional hampir 2 juta ton setahun dengan 
855.000 ton untuk garam makanan dan sisanya untuk garam industri lebih tepatnya Kebutuhan garam 
nasional sekitar 1,839 juta ton per tahun terdiri atas garam konsumsi 855.000 ton dan garam industri 
984.000 ton. Kebutuhan garam untuk industri soda menempati urutan teratas yaitu 76 %, diikuti untuk 
kebutuhan industri pengeboran minyak (15 %) dan jenis industri lain seperti  kulit, kosmetik, sabun, 
dan es (9%).  Kebutuhan garam konsumsi untuk makanan  merupakan 72 % sedangkan sisanya 
dibutuhkan untuk bahan penolong dalam industri makanan. Konsumsi garam per kapita adalah 3 kg 
per tahun per orang. (Departemen Perindustrian , 01 Desember 2010) 

Menurut data, kebutuhan garam nasional memang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 
2007 sebanyak 2,6 juta ton, 2008 sebanyak 2,7 juta ton, dan 2009 sebanyak 2,8 juta ton dan di tahun 
2010 sebanyak 2,10 ton. Berarti kekurangan sekitar 1,6 juta ton dan ini harus diimport. (Departemen 
Perindustrian , 01 Desember 2010) 

Berdasarkan kebutuhan garam tersebut, mulai tahun 2011 Pemerintah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan melaksanakan Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)  
sebagai salah satu strategi untuk pemenuhan garam Nasional sehingga dapat mengurangi jumlah 
import garam serta mencapai swasembada garam Nasional. PUGAR yang diluncurkan Wakil 
Presiden RI tanggal 29 Desember 2010 di kabupaten Ende – Nusa Tenggara Timur, merupakan 
program pemberdayaan yang difokuskan pada peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan bagi 
petambak garam . 

Selain itu seperti yang sampaikan oleh  menteri Kelautan ketika menjadi keynote speech 
dalam Seminar Nasional Teknologi Kelautan 2010 (SENTA 2010) di ITS,  dalam seminar tersebut 
Fadel juga mencanangkan Indonesia berswasembada garam untuk 2 sampai 3 tahun kedepan. 
”Haram hukumnya kita memakan garam impor,” jelasnya. Untuk mencapai target tersebut, pihaknya 
telah menyiapkan beberapa program untuk peningkatan produksi garam nasional. 

Oleh  karena  itu  sangat  tepat  bila  pemberdayaan  usaha  garam  rakyat  didaerah paciran 
sebagai binaan kami sedang focus-fokusnya dalam pemberdayaan garam untuk menunjang 
kebutuhan garam nasional tersebut. 

 
 
 Permasalahan Mitra  

Pengolahan garam di daerah Paciran masih jauh dari unsur higienis karena masih minimnya 
(keterbatasan) peralatan di lapangan dan belum sempurnanya proses produksi yang dilakukan.  
Masyarakat belum menguasai teknologi pengolahan garam sehingga  garam yang dihasilkan belum 
mencapai kapasitas  yang maksimal .Hal tersebut dikarenakan masih adanya keterbatasan alat dan 
tenaga pengolah, sebab selama ini pengolahan garam masih dilakukan dengan manual dan   
sangat tergantung dengan tenaga yang dikeluarkan petani skala home industry terutama mengenai 
mesin penghancur atau selipan garam yang sudah aus dan sering rusak atau macet. Pada saat proses 
pengolahan garam dengan cara manual kandungan NaCl ± 80 %,. Hal inilah yang menyebabkan 
kualitas garam petani garam paciran masih rendah dengan harga jual yang rendah pula. Melihat 
kondisi ini perlu adanya peningkatan pemurnian garam dengan teknologi tepatguna berupa pemurnian 
garam secara bertingkat untuk kecepatan pemurnian garam tersebut. 
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Dengan berkurangnya kapasitas produk garam olahan masyarakat lamongan menyebabkan 
intensitas penjualan di koperasi Sunan Drajat mengalami penurunan  sehingga  koperasi  tidak mampu 
memenuhi berbagai permintaan garam dari konsumen baik dalam kota Lamongan maupun daerah luar 
Lamongan. Dapat dikatakan mata rantai penjualan garam mengalami kelesuan atau macet. 

 
 

Gambar.2. kondisi mesin penghancur garam yang ada di daerah lamongan. 
Perlu diketahui bahwa kualitas garam berdasarkan tingkatannya sebagai berikut : 

 
Kualitas             Kandungan NaCl                       Kandungan kadar air 

 
Kualias I           NaCl > 98%                                Kandungan air maksimum 4 % 
Kualitas II          94,4 % < NaCl < 98 %   Kandungan airmaksimum 5 % 
Kualitas III       NaCl < 94 %                   Kandungan air > 5 % 
Sumber. EKO SUSANTO – FPIK UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2012 

Dari ketiga kendala yang dihadapi masyarakat petani garam di Paciran, mengharuskan kami dari 
Universitas Hang Tuah harus turut andil dalam usaha peningkatan pengolahan garam rakyat di 
Paciran untuk meningkatkan daya jual baik dalam segi kualitas maupun kuantitas produksi garam di 
Paciran dengan penerapan teknologi pengolahan garam yang sedang kami kembangkan selama di 
Laboratorium Produksi Universitas Hang Tuah Surabaya. Adapun kendala yang dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Kebersihan (higienis) garam yang dihasilkan petani garam Paciran Lamongan masih jauh 

dalam proses pengolahannya, terbukti dengan belum maksimalmya proses pemisahan garam dari 
kotorannya. 

2. Kapasitas  produksi  belum  maksimal  dengan  keterbatasan  tenaga  pengolahan  secara 
tradisional (manual) dan kondisi  mesin telah tua usianya yang sering mengalami kerusakan (macet 
produksi) yang tidak mampu berproduksi maksimal sehingga perlu adanya kecepatan dalam 
produksi dalam hal jumlah pemurnian garam. 

  3. Kadar garam yang dihasilkan petani garam mengandung NaCl kurang dari ± 90 %, pada hal 
minimal kandungan NaCl pada garam konsumsi  lebih dari  94%, sehingga perlu teknologi pengolahan 
garam yang mampu meningkatkan kadar NaCl pada garam konsumsi  lebih dari 95% yang barupa 
proses pemurnian garam krosok secara bertingkat 

 
METODE PELAKSANAAN  
Waktu dan Tempat Penelitian  

Pengabdian masyarakat dilaksanakan selama waktu efektif 10 bulan. Lokasi penelitian 
adalah untu pembuatan peralatan rancang bangun di Perakitan dilakukan pada lab produksi 
manufaktur (dengan Bapak Budtomo) No. HP. 08123389164., Desa Sumbersari/Cembo – Desa 
Giripurno ,Kec.  Bumiaji  Kota Batu Malang. Sedangkan lokasi untuk untuk ujicoba atau instal alat di 
SMK Sunan Drajat PonPes Sunan Drajat Banjaranyar, Paciran , Lamongan.   Adapun wilayah SMK 
sunan drajat ini bisa dilihat dalam peta di bawah ini. 
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Gambar  3.Peta  lokasi  Unit  Pemurnian  Garam  Paciran  Lamongan  (6°52’  28’’)bujur 

Selatan dan (112°23’ 31,6’’) bujur Timur. 
Mitra Ibm : SMK Kelautan Sunan Drajat dan  Koperasi Sunan Drajat 

 
Diagram Alir  Pelaksanaan  

Diagram alir yag digunsksn berdasarkan Gambar 3.2.  Skema proses mesin disk mill  dan 
Skematis pencucian garam krosok dengan disk  mill sebagai berikut: 

 
Metodologi Pembuatan Mesin Disk Mill  

 
Studi  Desain 

Mesin Disk Mill 
 

 
 

Desain 
Mesin Disk Mill 

 
 
 

 
Pembuatan 

Mesin Disk Mill 
 

 
 
                                                     

     Install Komponen Peralatan 
Pencucian garam krosok/ mesin Dis 

 
  
 
Uji Coba Peralatan Pencucian garam 

krosok/ mesin Disk Mill 
 
 
 
                                                   

Evaluasi Kecepatan Proses dan  
kadar NaCl 

 
 

Gambar .4 Metodologi Penelitian Peralatan Pencucian garam krosok dan mesin disk Mill. 
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Studi Desain Mesin Pelembut Garam � studi awal menentukan metode pelembut garam yang akan 
digunakan untuk mendesain pelembut garam, secara umum penentuan metode tersebut melihat 
efektifitas dan keberhasilan dari beberapa metode pelembut yang ada. Untuk melihat keberhasilan dan 
efektifitas masing-masing metode tersebut dilakukan pengujian di laboratorium, pengujian tersebut 
dengan membuat beberapa prototype seperti metode yang ada  dengan beberapa variabel dan 
menguji prototype tersebut dan dianalisa keberhasilan dan efektifitasnya  terhadap  pelembutan  
garam.  (tingkat  keberhasilan  dan  efektifitasnya  adalah, ukuran butiran, kecepatan, kapasitas dll) 
 
Desain Mesin Pelembut Garam  
 Dengan melihat hasil dari studi yang dilakukan sebelumnya, dilakukan  perencanaan  mesin  pelembut  
.  dalam  perencanaan tersebut  secara  umum  seperti perencanaan   alat-alat   produksi   pada   
umumny,   dimana   dengan   menggunakan   metode pendekatan yang relevan dengan mesin yang 
akan direncanakan. 

 
Pembuatan Mesin Pelembut Garam � dengan berdasarkan perencanaan yang ada dilakukan 
pembuatan di bengkel produksi. 

 
Evaluasi  Pembuatan  Mesin  Pelembut  Garam  �  berdasarkan  hasil  kinerja  mesin  pelembut 
garam,  kapasitas  yang  dihasilkan  apabila  sesuai  dengan  perencanaan  maka  mesin  tersebut 
mampu diterapkan dalam   lokasi Unit Pemurnian Garam Paciran Lamongan. Akan tetapi bila 
kapasitas produksi kurang dari perencanaan harus ada perbaikan baik dari desain maupin perbaikan 
motor penggerak disk mill. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

TARGET DAN LUARAN  
Perlunya mengadakan pengembangan dalam peningkatan pengolahan garam dengan kualitas 

baik dan mengatasi kendala pada saat petani garam melakukan kegiatannya. Dengan melihat 
keadaan tersebut, diusulkan untuk memperbaharui cara pengolahan  garam di Paciran Lamongan 
sesuai dengan ketentuan SNI. Dengan adanya mesin disk mill dari seluruh rangkaian mesin pengolah 
garam diharapkan  dapat memecahkan kelemahan yang dihadapi Petani Garam Paciran lamongan. 

Adapun rencana kegiatan dan langkah solusi yang disepakati adalah sebagai berikut : 
�   Membuat rancangan mesin disk mill (mesin penghalus) garam sesuai dengan ketentuan 

  Standart Nasional Indonesia. 
�   Mengolah  garam  secara  bersama-sama  dengan  proses  pencucian  garam    secara 

bertingkat untuk kecepatan proses pemurnian garam dengan petani garam. 
Partisipasi  mitra  dalam  pelaksanaan  program  yang  terdiri  atas  kelompok  petani garam adalah 
sebagai berikut : 
�  Bagi petani garam, diberikan masukan dan binaan tentang cara pengolahan garam yang benar, 

sesuai dengan ketentuan standart pengolahan garan. 
�  Bagi petani garam diberikan pengetahuan tentang cara-cara pengolahan dalam produksi garam 

yang lebih baik. 
Dengan adanya program IbM yang diterapkan di daerah Paciran lamongan ini diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan home industry masyarakat yang berprofesi petani 
garam. 

Jenis luaran yang akan dihasilkan adalah disk mill yang telah diolah dengan proses 
pengolahan   yang   baik   sesuai   standart   SNI,   dalam   artian   pemisahan   garam   dari 
kotorannnya  benar  –  benar  telah  tersaring  dan  jumlah  impuritas  garam  (kandungan kotoran) di 
garam dipastikan sudah tidak ada. 

Mesin peghalus garam berupa mesin disk mill tersebut dipergunakan oleh petani garam 
Banjaranyar Paciran Lamongan yang   merupakan salah satu rangkaian mesin pengolah garam yang 
mampu membuat garam lebut dan proses pencucian garam secara bertigkat untuk menghilangkan 
garam dari kotoran dan meningkatkan kadar NaCl. 

Untuk rancangan skematis proses pencucian garam krosok dengan disk mill adalah sebagai 
berikut: 
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 Gambar 5. Skematis pencucian garam krosok dengan disk  mill 

 
I II III  : baks isrkulasi pencuci terbuat dari fiberglass 
1,2,3               : bak penampungan yg berisi garam yg bercampur apencuci 

terbuat dari fiberglass 
A                     : alat penghalus gar 
B1, B2, B3      : talang pencucian (15-30o) 
C                      : pipa pencucian garam terbuat dari stainless steel 
D                     : pompa sirkulasi air pencuci (impeller) 
 E                     : Saluran pembuangan air pencuci 

Dari beberapa parameter yang telah dijabarkan di atas maka dalam program IbM ini dapat 
dihasilkan produk yang disk mill (mesin pelembut garam)  petani garam dengan data spesifikasi : foto 
mesin disk mill sebagai berikut: 

Bahan : stanless steel 304 dan konstruksi baja 
Diameter : 60 centimeter 
Lebar: 15 cetimeter 
Tinggi : 150 centimeter 
 

 Berdasarkan kondisi eksisting di Ponpes Sunan Drajat yang memiliki mesin disk mill  (mesin  
pelembut) garam krosok dengan ukuran kecil, maka dipilih desain mesin disk mill yang sesuai Standart 
Nasional Indonesia dengan fokus penambahan kapasitas dan peningkatan mutu produk garam halus 
yang berorientasi pada produk garam konsumsi. 
 Mengolah garam krosok secara bersama-sama dengan proses pemurnian garam secara 
bertingkat untuk target keluaran produk garam halus minimal 2 ton per hari dengan kualitas kadar 
NaCl minimal 95,89%. Adapun gambaran rancangan disk mill yang telah kami buat sebagai berikut: 

 

 
Gambar 6. Gambar disain mesin disk mil 

 
 Desain 

                                         
 
 
 

Fabrikasi 
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     Sub assembly 
 
 
 

   Assembly 
 
 
 
 

Uji coba 
 
 

 
 

                                     Selesai 
 

Gambar 7. Flow Chart Pembuatan mesin disk mill 
 

Langkah – langkah desain  Disk Mill :  
� Mendesain/ merencanakan disk mill  hasil akhir dari tahap tersebut gambar atau spek teknik. 
� Hasil dari desain dari tahapan sebelumnya dilakukan marking cutting serta penggambaran dalam 

pelat dan pemotongan pelat . dalam marking cutting dilakukan plat da pipa. 
�  Setelah  dilakukan  pemotongna  pipa/fitting  komponen  –  komponen  yang  sudah dipotong,  

selanjutnya dilakukan pemeriksaan sebelum dilakukan pengelasan. 
�  Setelah dilakukan pengelasan seluruhnya dilakukan finishing dimana dilakukan pembersihan. 
�  Setelah dirasa sudah sesuai dengan perencanaan dilakukan uji coba , dari hasil uji coba  jika 

tidak sesuai perencanaan dilakukan perbaikan. 
�  Jika dalam uji coba selesai maka alat siap digunakan. 
 
Aplikasi Desain Disk Mill  

Proses  produksi  pembuatan    disk  mill  di  lab  produksi  manufaktur  (dengan  Bapak Budtomo) No. 
HP. 08123389164., Desa Sumbersari/Cembo – Desa Giripurno ,Kec. Bumiaji  Kota Batu Malang 
sebagai berikut: 
 
�  Pembuatan Rangka 

Pembuatan rangka adalah pembuatan dudukan/tenpat disk mil dan motor, secara umum rangka 
tersebut dibuat dari profil L dan canal. 

�  Pembuatan Badan / Casing disk mil 
Pembuatan badan / casing adalah pembuatan badan dari diskmil yang secara umum dibuat dari 
lembaran pelat yang ditekuk dan dilas. 

�  Pembuatan shaft dan disk mil 
Pembuatan shaft dan disk mill adalah pembuatan sistem shaft dan disk mil, secara umum dibuat dari 
lembaran plat dan plat silinder dimana di las dan di bubut. 

�  Rakit sistem disk mill 
Selanjunya semua komponen sudah siap, dilakukan perakitan semua komponen. 
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Gambar 8 hasil rancangan pembuatan disk mill ( mesin pelembut garam) 
 

  
 Gambar 9.  motor listrik sebagai penggerak disk mill 
 

Type                T 132 S 2 Mat Italy 
KW                  5,5 
HP                  7,5 

V 330 660  

A 11,2 6,4 
No 088723  

Ins F Hz 50 
Cos 0,88 IP 55 
N 2920   

Kg 57   

 
Gambar 10. kondisi  eksistensi  disk  mill  pelembut  garam  yang  ada  di  sunan  drajat Lamongan. 
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Dari kondisi diskmill di Paciran yang telah dibangun maka akan dilakukan modifikasi pencucian 
garam garam secara horisontal dengan menggunakan dump tank sebagai fungsi pencucian garam 
lebih lanjut sebelum masuk pada wash tank. 
 

 
 Gambar.11. Hasil garam halus yang telah melalui proses disk mill. 

 
Setelah disk mill selesai dirakit baru digabungkan dengan bak yang berupa tempat untuk 

pencucian garam krosok agar impuritas garam tersebut terpisah sehingga kandungan NaCl akan 
mengalami kenaikan. 

 
Setelah instalasi satu unit mesin disk mill lengkap dengan bak pencuci terakit siap untuk diuji 

coba untuk pemrosesan garam krosok dilamongan tersebut.  
 

 
Gambar. 12. hasil install rancang bangun dari dump tank ke wash tank 
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Gambar.13.  Proses ujicoba mesin disk mill, dump tank dan wash tank melalui 

pompa impeller  sebagai penghubung aliran. 
 

Hasil dari tahapan proses pencucian garam dengan dengan menggunakan  air cuci  kadar 0 ◦ Be, 
dihasilkan kandungan air hasil cuci pada tahap pertama ( dismill dan dump tank), kadar air mencapai 21 
◦ Be. Sedangkan pada proses penucian tahap 2 ( prncucian wash tank bertingkat) kadar air hasil cucian 
mencapai 18 ◦ Be. Adapun skema hasil uji coba install komponen peralatan pencuci garam basah 
sebagai berikut: 
 
 

Tabel 1. Hasil Percobaan 
No Item Menit  Input 

(Kg) 
Otput (Kg)  Keterangan  

1 Persiapan , 
viskositas 
garam 0 ◦ Be.  

15    Persiapan 

2 Start  I,  
Pukul : 10.30 – 
10.45. 

15 100 30 Air  dialirkan dari  belakang 
diskmill, hasil dari  proses 
pencucian air tuah  21 ◦ Be. 

3 Start  II,  
Pukul : 01.05 – 
01.25. 

20 200  Air  dialirkan dari  belakang  
dan atas diskmill, hasil dari 
proses pencucian air tuan 
dump tank dan wash tank  18 ◦ 
Be. 

4 Start  III,  
Pukul : 01.35 – 
01.45. 

10 100  Air  dialirkan dari  belakang  
dan atas diskmill, hasil dari 
proses pencucian air tuan 
dump tank dan wash tank  18 ◦ 
Be. 

 
Berdasarkan uji coba diskmill, maka kapasitas inputan mesin diskmill tersebut setiap menit 10 Kg 

atau 10 Kg/ menit. Berdasarkan hasil uji coba mesin di atas dapat diestimasi bahwa  kemampuan mesin 
dalam proses operasinya mencapai  10 kg per menit. Sehingga estimasi dalam satu jam mampu 
mencapai lebih dari 0,6 ton per jam atau 6 ton per 10 jam. Sehingga dari proses pembuatan mesin ini 
dapat membantu kondisi pengolahan garam petani Paciran Lamongan yang hanya mampu produksi 
garan 1 ton setiap harinya . dari pelaksanaan uji coba komponen mesin cuci basah ini mampu 
menghemat waktu produksi, bila dibandingkan dengan waktu operasi mesin disk mill yang ada di Paciran 
Lamongan. 

Dari hasil evaluasi rancang bangun peralatan pencuci garam secara bertingkat yang diperhatikan 
adalah sebagai berikut: 

1. Untuk disk mill agar putarannya menuju maksimal dilakukan penambahan aliran air pada inlet 
garam. Percepatan memasukkan garam ke mesin disk mill (sistem spinner) dengan Rpm 3000 
dengan Rpm tinggi bisa melepas impuritasnya. 
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2. Profil tank sebagai penyimpan air tua ditambah dengan ukuran satu lama 650 liter  dan satu lagi 
ukuran dua kalinya. 

3. Semua air garam masuk dalam profil tank tersendiri terjadi proses pengendapan agar kotoran 
turun. 

4. Proses penyimpanan air tua diperbanyak. Putaran air tua pada disk mill ke wash tank dan 
putaran  air tua diputar lagi ke disk mill.dengan tujuan menarik impuritis. 

Untuk hasil lab kimia, Fakultas MIPA Kimia Universitas Airlangga menunjukkan kadar garam krosok 
sampai kadar garam  yang dihasilkan proses cuci basah sebagai berikut. 

 
Tabel 2. Hasil Percobaan kimia garam krosok dan hasil cuci basah 

No Uraian  % Ca % Mg % NaCl 
 

1 Garam Kristalisasi 0,4870 0,0989 94,87 
2 Garam Proses cuci basah 0,2804 0,0280 97,59 
3 Garam krosok 0,3780 0,1535 95,46 
4 Air tua Be 18◦ 0,0908 0,1766 24,80 
5 Air tua hasil kristalisasi 0,1030 0,0553 25,79 

 
 

Pada dasarnya bahan uji adalah garam krosok yang kita simpan mulai tahun 2011 dan kita gunakan 
di tahun 2013. Pada saat tahun 2011 hasil uji garam krosok menunjukkan hasil lab sebagai berikut: 

 
Tabel 3. . Uji Garam tanggal 13 Juni 2011   

No Item Sampel %NaCl %Na+ %Cl ¯ %Ca %Mg % K %SO4 
 

1 Krosok 87,55 29,56 57,99 0,347 0,517 0,034 0,724 
2 Air Tua 

±23°BE dari 
Proses Wash 
Tank 

16,16 6,34 9,82 0,064 0,102 0,025 0,198 

3 Garam di 
dalam Wash 
Tank 

84,55 43,37 41,18 0,062 0,109 0,095 0,187 

4 Kristalisasi 
garam cara 
kimia 

86,17 38,86 47,31 0,133 0,187 0,041 0,200 

Metode  AAS  AAS AAS AAS Turbidimetri 
.  
Pada tahun 2011 sesuai uji lab kimia garam krosok yang semula kadar NaCl    87,55%. Kemudian 

setelah dilakukan penyimpanan sampai tahun 2013 kandungan garam krosok  kadar Na Clnya 
meningkat menjadi    95,46%.              

Dengan hasil yang didapatkan kadar garam dengan muatan NaCl 97,59%, menunjukkan kenaikan 
prosentase kenaikan kadar NaCl dimana garam krosok yang semula kadar NaCl 97,59%  setelah proses 
cuci basah prosentasi  kadar NaCl 97,59% pada garam hasil proses cuci basah. Hal ini menunjukkan 
bahwa mesin tersebut layak digunakan karena selain mampu memberikan kapasitas output proses yang 
tinggi juga mampu meningkatkan kadar  NaCl  pada garam. Bahwa garam krosok yang disimpan lama 
memberi dampak pada kenaikan NaCl. 

 
Kesimpulan  
1. Produktivitas usaha garam rakyat Indonesia sampai saat ini dirasakan masih rendah terutama 

dalam segi mutu. Oleh karena itu penerapan mesin disk mill akan berpengaruh terhadap kenaikan 
kapasitas dan mutu produk garam halus. 

2. Sampai saat ini eksistensi diskmill di Paciran belum menghasilkan produk garam dengan kapasitas 
produk dan derajat keputihan garam halus yang maksimal. Oleh karena itu dilakukan penambahan 
dimensi disk mill dan dump tank untuk menampung garam halus dan air tua sebagai satu kesatuan 
unit proses pemurnian garam krosok di tingkat pertama. Dari iptek bagi masyarakat ini luaran produk 
yang dihasilkan selain mesin disk mill beserta bak pencuci garam (dump tank) juga dihasilkan produk 
garam non iodisasi ada 2 produk garam  (non iodisasi) yang berasal dari : 

1. proses disk milk serta dump tank.  
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2. proses kristalisasi air tua. 
3. Hasil uji coba mesin diskmill menunjukkan kapasitas mesin dalam memproduksi mencapai 10 Kg 

per menit. Sedangkan hasil uji lab di lab kimia Fakultas Sains Dan Teknologi Departemen Kimia, 
Universitas Airlangga kadar Na Cl mencapai 97,59%. Artinya menunjukkan mutu garam kwalitas 
satu. 

 
 
7.2. Saran  
1. Perlu penelusuran hak paten dari proses rancang bangun disk mill untuk peningkatan kapasitas 

produksi dan mutu produk garam halus. 
2. Melengkapi rancang bangun pem urn ian  garam  ha lus  tahap lan ju tan  un tuk  or ien tas i  

peningkatan kadar NaCl. 
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Lampiran 10. Formulir Evaluasi Atas Capaian Luaran 

FORMULIR EVALUASI ATAS CAPAIAN LUARAN KEGIATAN 

Ketua : Intan Baroroh, ST., MT. 

Perguruan Tinggi : Universitas Hang Tuah Surabaya 

Judul : Penerapan Hammer Mill (Mesin Pelembut ) Garam Krosok Di Des 

Banjaranyar Kecamatan Pacira Kabupaten Lamongan Dalam Konteks 

Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat.. 

Waktu Kegiatan : tahun ke 1 dari rencana 2 tahun. 

Luaran yang direncanakan dan capaian tertulis dalam proposal awal: 
 

No Luaran yang Direncanakan Capaian 

1 Jurnal  Lokal Jurnal Lokal 

2 ……… ……… 

3 ……… ……… 

dst.   

CAPAIAN (Lampirkan bukti-bukti luaran dari kegiatan dengan judul yang tertulis di atas, bukan 

dari kegiatan penelitian/pengabdian dengan judul lain sebelumnya) 

1.  PUBLIKASI ILMIAH 

 Keterangan 

Artikel Jurnal Ke-1*  

Nama jurnal yang dituju JURNAL   

Klasifikasi jurnal Terakreditasi  

Impact factor jurnal  

Judul artikel PENERAPAN HAMMER  MILL (MESIN PELEMBUT) GARAM 
KROSOK DI DESA BANJARANYAR KECAMATAN PACIRAN 
KABUPATEN LAMONGANDALAM KONTEPEMBERDAYAAN 
USAHA GARAM RAKYAT. 

- Draf artikel  Draf 

- Sudah dikirim ke jurnal  

- Sedang ditelaah  

- Sedang direvisi  

- Revisi sudah dikirim ulang  

- Sudah diterima  

- Sudah terbit  

* Jika masih ada artikel ke-2 dan seterusnya, uraikan pada lembar tambahan. 
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2. BUKU AJAR 

 

Buku ke-1 

Judul: 

Penulis: 

Penerbit: 

Jika masih ada buku ke-2 dan seterusnya, uraikan pada lembar tambahan. 

 

3. PEMBICARA PADA PERTEMUAN ILMIAH (SEMINAR/SIMPOSIUM) 

 

 Nasional Internasional 

Judul Makalah   

Nama Pertemuan Ilmiah   

Tempat Pelaksanaan   

Waktu Pelaksanaan   

- Draf makalah   

- Sudah dikirim   

- Sedang direview   

- Sudah dilaksanakan   

Jika masih ada pertemuan ilmiah ke 2 dan seterusnyauraikan pada lembar tambahan. 

 

 

4. SEBAGAI PEMBICARA KUNCI (KEYNOTE SPEAKER) 

 

 Nasional Internasional 

- Bukti undangan dari Panitia   

- Judul makalah   

- Penulis   

- Penyelenggara   

- Waktu Pelaksanaan   
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- Tempat Pelaksanaan   

- Draf makalah   

- Sudah dikirim   

- Sedang direview   

- Sudah dilaksanakan   

Jika masih ada undangan ke-2 dan seterusnya, uraikan pada lembar tambahan. 
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