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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik garam yang dihasilkan dengan metode mekanisasi di mini plant
pemurnian garam kerjasama UHT dan Kementrian Kelautan Perikananyang berlokasi di Paciran, lttmongan. Garam tersebut bermerk Samudra. Hasil penelitian mendapatkan bahwa garam merk Samudra sebagai garam hasil uji coba dengan proses mekanis
memiliki karakteristik yaitu kadar air 2,52Vo,aw 0,671, derajat putih 63,80Vo,NaCl 95,89Vo,dan kandungan logam elan unsur
yang masih di bawah ambang batas SNI. Karakteristik tersebut menyamai garam konsumsi untuk banyak parameter, dan tebih baik
daripada garam krosok hasil produksi tradisional. Harga garam Samudra relatif lebih rendah dari garam konsumsi hasil produksi
di industri. Dengan demikian proses pemurnian yang diuji di mini plant layak untuk diterapkan di daerah lain, sehingga produksi
garam dalam negri dapat ditingkatkan.
Kata kunci: garam, garam Samudra,pemurnian garam

ABSTRACT
This study aimed to find out the characteristics of the salt produced from crude salt in mini plant of UHT located in Paciran,
lnmongan, cooperation with Ministry of Marine Affairs and Fisheries. It's brand is Samudra. The resultsfound that Samudra salt
has characteristics:2.52Vo moisture content, aw 0.671, whiteness 63.80Vo,Sodium Chloride (NaCt) 95,85Vo,while metal content
and other impurities are still below of SNI threshold. These characteristics are similar with commercial salt for comsumptionfor
many parameters, and better than crude salt in traditional production. Price of Samudra is relatively lower than commercial salt
which produced in industry. Thus the process of puification which tried in mini plant feasible to be applied in other areas, in order
to increase national salt production.
Keywords: salt, Samudra salt, salt purification

PENDAHULUAN
Garam merupakan salah satu kebutuhan yang
merupakan pelengkap dari kebutuhan pangan dan
merupakan sumber elektrolit bagi tubuh manusia.
Walaupun Indonesia termasuk negara maritim, namun
usaha meningkatkan produksi garam belum diminati,
termasuk usaha meningkatkan kualitasnya. Di lain pihak
untuk kebutuhangaram dengankualitas baik yaitu dengan
sedikit cemaran kalsium dan magnesium banyak diimpor
dari luar negeri, terutama dalam hal ini garam beryodium
serta garam konsumsi (Purbani D, BRKP). Garam di
Indonesia masih menjadi masalah nasional dimana
kebutuhan terus meningkat seiring dengan peningkatan
pertumbuhan penduduk dan industri, sementaralahan
areal penggaraman semakin terbatas karena banyak
lahan penggaraman dijadikan lahan pergudangan dan
perumahan sedang pembukaan lahan baru memerlukan
biaya tinggi (Mahdi A., 2009). Mengingat tidak
seimbangnyaantarapeningkatankebutuhangaram dengan

potensi produksi maka yang menjadi permasalahan
adalah bagaimana meningkat potensi produksi dan
kualitas garam nasional. Garam merk Samudra yang
digunakan dalam penelitian ini merupakan garam yang
diproduksi oleh pengurusPondok PesantrenSunan Drajat
yang bekerja sama dengan Fakultas Teknik dan Ilmu
Kelautan Universitas Hang Tuah, Surabayadan Balitbang
Kementrian Kelautan Perikanan (KKP). Garam tersebut
sebagai hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya
dalam upaya meningkatkan kadar NaCl garam melalui
mekanisasi proses produksinya. Hal ini dimaksudkan
sebagai proyek percontohan untuk dikembangkan di
daerah lain sehingga nantinya dapat diproduksi secara
massal dan mampu berdaya saing dengan garam impor
(Hendrajana& Bagio, 2010).
Tirjuan Penelitian
.f. Mengetahui karakteristik garam yang dihasilkan
denganmetode mekanisasifi siko-kimiawi.
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Pada penelitian ini garam hasil penelitian sebelumnya
menggunakanmetode mekanis, yaitu garam denganmerk
Samudra,diuji sifat fisik dan kimianya,lalu dibandingkan
dengangaram konvensionalyang beredar.
Garam merk Samudra, garam rakyat,
Sampel
garam konsumsi
3 kali
IJlangan
Sifat fisika (derajat putih),
Pengujian
Sifat kimia (kadar NaCl, kadar air, aw,
kadar cemaran)
Aspek ekonomi (harga penjualan)
Analisis data Analvsis of varians

HASIL DAN PEMBAHASAN
ProsesProduksi Garam Krosok
Bagan alir proses produksi garam krosok disajikan
pada garnbar 2.
Bagan alir pembuatan garam krosok terdiri dari
langkah-langkah proses pemompaan air laut yang akan
dijadikan menjadi garam dan air laut tersebut dialiri
ke dalam petakan tanah yang sudah dipersiapkan,
permukaan tanah di laburi dengan lumpur kemudian
dipadatkan menggunakan alat gilingan tanah, setelah

G u d a npge n y i m p a n a n

Gambar 2. Baganalir prosesproduksigaramkrosok(Sumber:
BapakRidwandanFaiz,petanigaramkrosokKab.
Gresik)
itu lahan dikeringkan dengan memanfaatkan panas dari
terik matahari (ika tanah masih tampak berongga maka
tanah dilaburi lumpur lagi hingga tidak ada rongga pada
tanah lahan). Setelah media tanah dirasa benar-benar
kering dan padat (tanpa rongga) maka media siap di
masuki air laut, tetapi sebelum air laut dimasukkan ke
dalam petakan lahan yang telah dipersiapkan terlebih
dahulu air laut di endapkanpada media yang lain sekitar
I bulan sebelum dialirkan kepetakan (menjadi air tuah),
air tua dari endapanair laut di petakan lain dipompa dan
dimasukkan ke media petakan yang sudah disiapkan
kemudian dikeringkan dengan bantuan matahari selama
satu minggu. Air yang sudah mengkristal diserok dan
telah siap untuk dipanen.
Mahdi A (2009) menyebutkankualitas garam nasional
umumnya kurang memenuhi syarat sebagai garam
konsumsi karena kandungan NaCl nya kurang dari97Vo,
disisi lain masih rendahnya kualitas kebersihan garam
untuk dikonsumsi sebagaimakanan.Hal ini menyebabkan
garam nasional kurang menarik jika dibandingkan dengan
garam impor utamanya garam yang berasal dari Australia
yang mempunyai kualitas jauh lebih baik.

HasilPemurnian
GaramKr*sok
Fsmanfastan
*kk.: Sptimalisasi
Sulistyowaii,
I

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh para
petani garam untuk meningkatkan potensi dan kualitas
produksinya adalah:
a) Peningkatankecepatanpenguapanair laut.
b) Penurunanresapantanah
c). Pengaturankonsentrasipengkristalan garam
d) Perbaikan cara pengolahantanah.
e) Penggunaanteknologi baru dalam produksi.
Cara pungutan garam yang selama ini dipungut
dengan cara dikais dan dipikul dengan alat sorkot dan
alat pikul memungkinkan diganti dengan teknologi baru
dengan peralatan yang lebih modern. PT. Garam pemah
melakukan uji coba pungutan garam dengan sistem
sedot kristal menggunakan pompa slurry, namun karena
penggunaanalat tersebutmengalami kendala operasional
maka penggunaanalat tersebuttidak dilanjutkan.
Namun demikian pandangan masyarakat saat ini
bahwa produksi garam dianggap sebagai industri yang
kurang menguntungkankarena tidak memerlukan tingkat
keahlian apapun. Pandangan ini tumbuh dari kenyataan
yang ada terutama apabila dihubungkan dengan
pengolahan air laut menjadi garam oleh petani garam
tradisional konvensional yang kurang memanfaatkan
kaidah-kaidah ilmiah tersebut di atas. Kebiasaan yang
didasarkan pada keadaan alamiah dan terasa santai akan
menghasilkan produk yang tidak bermutu dan tidak
seimbang dengan perolehan hasil yang didapat. Maka
perlu mengubah kebiasaan masyarakat tani kita dari
pengendalian yang bersifat alamiah dengan menjadi
pengendalian yang menerapkan kaidah ilmiah dalam
memproduksi garamnya.
ProsesProduksi Garam Merk Samudra
Bagan alir proses produksi Garam merk samudra
disajikan pada gambar 3. Bagan alir pembuatan Garam
merk Samudrapada awalnya sama dengan garam krosok,
namun yang membedakan hanya air tua yang telah
menjadi garam digunakan lagi untuk mencuci garam
menggunakanwashing tank dan garam yang telah dicuci
diendapkan dalam wadah besek, hasil endapankemudian
dimasukkan kedalam mesin spiner untuk mengurangi
kadar air pada garam dan garam dari spiner dikeringkan
lagi pada terik matahari selama satu hari yang kemudian
hasilnya telah siap untuk dipasarkan. Gambar 4
menunjukkan tempat produksi garam merk Samudra
di mini plant dan contoh garam merk Samudra dalam
kemasan. Sedang gambar 5 menunjukkan sampel garam
merk Samudrayang dianalisa.
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ProsesProduksi Garam Konsumsi
Bagan alir proses produksi garam konsumsi disajikan
pada gambar6 dan'l.
Menurut Nelson Saksono(2002) menunjukkan bahwa
proses pencucian dapat mempengaruhi komposisi garam.
Persen Mg yang hilang akibat pencucian akan lebih
besar dibandingkan dengan Ca. Ukuran partikel garam

Siapuntukdipasarkan
Gambar 3. Baganalir prosesproduksiGarammerk Samudra
( S u m b e r :P r o d u s e nG a r a m m e r k S a m u d r a ,
Lamongan)
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Gambar4.ProduksiGaramMerkSamudradanContohKemasanGaram
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Gambar 5. SampelGaramMerk SamudrayangDianalisa

Pencucian dengan air bersih dan larutan garam
tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap
kandungan Ca dan Mg. Sedangkanuntuk kandungan zat
pereduksi, pencucian dengan menggunakan air bersih
lebih baik dibanding larutan garam, namun hal tersebut
akan mengakibatkankehilangan garam yang cukup besar
selamaprosesPencucian.
Pencucian dengan menggunakan larutan garam,
menunjukkan bahwa semakin rendah konsentrasi larutan
garam, maka semakin efektif dalam menghilangkan
senyawa Mg dalam garam' Namun kehilangan garam
juga semakin besar (18.6%o).Sedangkanuntuk larutan
pencuci dengan menggunakan air bersih, maka semakin
tinggi rasio volume air dan garam akan semakin efektif
untuk menghilangkan Mg. Namun dari segi kehilangan
garamnya pun paling besat (39,4V0), dibandingkan
pencucian denganair bersih lainnya.
Semakin tinggi kandungan Ca dan Mg dalam garam,
maka terdapat kecenderungan semakin tinggi pula
kemampuan garam tersebut menyerap air. Namun untuk
penurunanpH, kecenderungantersebuttidak cukupjelas'

Bitt*r'n {.5e*yawa}lg}
rNirCara:r:Z$8e

llih*ang

Gambar 6. Bagan Proses PembuatanGaram Evaporasi Kadar
NaCl Tinggi Sumber: PT GARAM, 2000
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Karakteristik Garam
Hasil analisis garam merk samudra menunjukkan
karakteristik seperti disajikan pada Tabel 1' Bila
dibandingkan dengan persyaratan SNI untuk gatam

S*listy*wati,
clkk.:*p:tim*lisasi
Psmanfaaten
l-lasilPemurnisn
**ram Kr*s*k
sepertitersajirpada tabel 2 makagarammerk Samudra
telahmemenuhiketentuantersebut.

Tabel 1. KarakteristikGaramMerk Samudra
Karakteristik
I Air
2Aw
3 NaCl
4 Derajatputih
5Mg
6Na
7Ca
8Pb
Pb *)

No

Satuan
Vo

9Hg
Hg *)
10 As (Arsen)
As *)
11 J, sebagai
KI
12 Cu (Tembaga)

cu *)
13 Fe
14 Zn*)
15 Sn (Tin)*)

Va
Vo
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
Vo
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

Sd (+)

Nilai
)5)

0,671
95,89
63,80
47,69
27,56
40,60
5,69
1,54
0,0000
< 0,001
0,0000
0,007
32,76
0,0000
9,5
226,87
0,3
< 0,1

1,76
0,02

2

Satuan Persyaratan
Vo maks.7
Kadar NaCl (natrium klorida)
Vo min 94
dihitung dari jumlah
klorida (Cl-) (b/b) adbk

4

Yodiumdihitungsebagai
kalium iodat (KIO3) adbk

5

Cemaran logam:

5.1

Kadmium (Cd)

5.2

Timbal (Pb)

5.3

Raksa(Hg)

6

Cemaran Arsen(As)

%

maks0,5

mg/kg min 30

mg/kg
mg/kg
mglkg
mg/kg

Ket: notasi berbedamenunjukkan perbedaannyatapada a 5Vo

0,00

JenisUji

Bagian yang tidak larut
dalam air (b/b) adbk

Kadar Air (7o)
2,52+ 1,76u
7,00r 1,00b
0,21+ 0,09u

13,48
0,32

Kadar air (HrO) (b/b)

3

Jenisgaram
Merk Samudra
Krosok
Konsumsi

2,69
15,16
? qsn

Tabel2. SyaratMutu Garam KonsumsiMenurut SNI
3556-2010
I

Tabel3. TabelHasilAnalisisKadarAir padaGaram

) )9.

*): pemeriksaandi Sucofindo, certified

No
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maks0,5
maks10,0
maks0,1
maks0,1

CATIflAN 1 b/b adalahbobot/bobot
CATIfIAN 2 adbk adalah atas dasarbawah kerins

Kadar Air pada Garam
Pengukuran kadar air terhadap garam sampel dari
Garam merk samudra. industri dan krosok dilakukan
menggunakan Infrared Moisture Balance. Hasil uji
menunjukkan bahwa ketiga jenis garam memiliki kadar
air yang berbeda(sig = 9,991;. Tabel 3 menunjukkan data
hasil analisakadar air. Garam yang dianalisadapat dilihat
pada Gambar 8.

Gambar 8. JenisGaramyangDianalisa
Rendahnya kadar air garam konsumsi diduga karena
proses pengolahannyayang sudah lebih modern, ukuran
kristal garam konsumsi yang lebih kecil sehingga
penguapan air dalam garam akan lebih cepat dan dalam
proses pengeringan dalam garam konsumsi dilakukan
lebih dari satu kali. Sedangkan garam krosok memiliki
ukuran kristal garam yang lebih besar sehingga sulit
kering saat penjemuran selain itu proses pengeringan
yang bergantung pada matahari merupakan faktor
pembatas untuk menghasilkan garam dengan kadar air
yang rendah.
Kadar air dalam bahan pangan ikut menentukan
kesegaran dan daya awet bahan pangan tersebut, kadar
air yang tinggi mengakibatkanmudahnya bakteri, kapang
dan khamir untuk berkembangbiak, sehinggaakan terjadi
perubahanpangan (Winarno, 1991dalam Wiryadi, 2008).
Namun, pada garam karena Cl- bersifat toksik maka tidak
berkaitan dengandaya awet garam, tapi berkaitan dengan
sifat higroskopis garam. Pada SNI 01-3556-2010batas
maksimal kadar air pada garam sebanyak 7Vo sehingga
garam bisa disimpan lebih baik dan lebih lama. Dari hasil
penelitian hanya garam krosok yang beberapa sampel
kadar airnya tidak memenuhi SNI.
Aktivitas Air (A*) Garam
Pengukuran aktivitas air terhadap Garam merk
samudra, industri dan krosok dilakukan menggunakan
Rotronic Hygroscop. Hasil analisis of varians
menunjukkan bahwa ketiga jenis garam tersebutmemiliki
nilai aw berbeda(sig = 6,629). Data nilai aw disajikan
pada Tabel 4.

Jurnai$ai*tek,V*1.$. Nr:.* iles*mber *01t: 115 l2?
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Tabel4. Hasila{nalisisAktivitasAir (,\) Garam
Jenisgaram
Merk Samudra
Krosok
Konsumsi

Rata-rata A*
0,671+ 0,02b
0,675+ 0,01b
0,620+ 0,01n

Ket: notasi berbeda menunjukkan perbedaannyatapada a 57o

Data dalam Tabel 4 menunjukkan bahwa d garam
konsumsi lebih rendah dibandingkan dengan dua jenis
garam yang lain. Hal ini bisa disebabkan karena proses
pengolahan/pengeringanyang dilakukan telah baik dan
menguapkan sebagianbesar air tipe 3. Setelah air tua
mengkristal kemudian garam dijemur diterik matahari
dan setelah itu garam dimasukkan ke mesin kristalisasi
yang bertujuan untuk menghaluskan kristal garam dan
selanjutnya dimasukkan ke mesin pengering sehingga
aktivitas air akan menurun.

Kadar NaCl Garam

Derajat Putih pada Garam
Pengukuranwarna secaraobjektifpada produk pangan
adalah penting dilakukan karena warna merupakan daya
tarik utama sebelum konsumen mengenal dan menyukai
sifat-sifat lainnya. Pengukuran derajat putih dilakukan
menggunakan Color Reader (Yuwono dan Susanto,
1998), hasil pengukuran selanjutnya dibandingkan
dengan derajat putih BaSOa. Hasil analisis of varians
menunjukkan bahwa ketiga jenis garam tersebutmemiliki
nilai derajat putih yang berbeda (sig = 0,000)' Data
derajat putih garam disajikan pada Tabel 5-

Tabel 5. Hasil Analisis Derajat Putih PadaGaram
.Ienisgaram
Merk Samudra
Krosok
Konsumsi

merk samudra masih bersifat semi konvensional yaitu
proses penirisan dengan spiner yang kurang sempurna
sehinggga dalam prakteknya untuk menurunkan kadar
air masih harus disangrai terlebih dahulu' Proses sangrai
yaitu pemanasangaram dalam wajan besar di atas tungku
api (kompor), jika api terlalu besar dapat menyebabkan
warna garam agak krem karena oksidasi besi yang
dikandungnya. Selain itu proses pengeringanyang masih
mengandalkan sinar matahari menjadi faktor pembatas
untuk menghasilkan garam yang lebih putih karena
proses oksidasi. Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa
garam Samudramengandung Fe 226,78 ppm'
Ukuran kristal atau butiran juga dapat mempengaruhi
derajat putih pada bahan. Butiran garam krosok yang
lebih besar memungkinkan kandungan impurities yang
lebih besar sehingga deraiat putih garam krosok paling
kecil di antara sampel yang diteliti.

Derajat Putih (7o)
63,80* 2,69b
52,23+ 2,53"
7 0 , 0 6= 2 , 2 1u

nyatapadau 5Vo
perbedaan
Ket: notasiberbedamenunjukkan
Data dalam Tabel 5 menunjukkan bahwa garam
konsumsi memiliki derajat putih paling tinggi. Menurut
Afriwanty (2008), derajat putih suatu bahan atau produk
ditentukan oleh tingkat pencucian dan penyaringan'
Dalam produksi garam krosok, air laut langsung diisikan
ke dalam tambak-tambak garam tanpa melalui proses
penyaringan dan pencucian sehinggaderajat putih garam
krosok relatif lebih rendah. Tingginya derajat putih
garam konsumsi dikarenakan teknologi yang digunakan
telah menggunakan mesin pencuci untuk membersihkan
garam, dari bagan alir produksi garam konsumsi (Gambar
6) setelah air tua mengkristal/menjadi garam kemudian
garam tersebut dimasukkan ke mesin pencucian I dan
II sehingga pada proses ini garam akan lebih bersih dan
tampak lebih putih.
Sedangkan garam merk Samudra memiliki derajat
putih lebih rendah karena proses pengolahan garam

Analisa kandungan NaCl pada garam merk
samudra, industri dan krosok dilakukan untuk melihat
tingkat kemurnian garam. Pengukuran kandungan
NaCl dilakukan menggunakan metode Argentometri
(Mohr dalam Julisty, 2010). Hasil qnalisis of varians
menunjukkan bahwa ketiga jenis garam memiliki
kandungan NaCl yang berbeda (sig = 6,992;. Data hasil
analisakandunganNaCl disajikan pada Tabel 6.

Thbel6. Hasil Analisis Kandungan NaCl pada Garam
Jenisgaram
Merk Samudra
Krosok
Konsumsi

Rata-rataNaCl (7o)
95,89+ 2,28u
8 8 , 2 8t 1 , 3 3b
94,63+ 0,7'1u

nyatapadaa 5Vo
perbedaan
Ket: notasiberbedamenunjukkan
Data dalam Tabel 6 menunjukkan bahwa kandungan
NaCl pada Garam merk Samudra sama dengan
garam konsumsi, hal ini dimungkinkan karena proses
pemurnian yang diupayakan optimal, yaitu setelahproses
penggilingan dalam hammer mill kemudian garam dicuci
dengan menggunakan washing tank untuk memisahkan
impurities seperti Ca, Mg, Fe dan sulfat. Air tua yang
dihasilkan memiliki 25oBe digunakan untuk mencuci
garam lagi dalam washing tank dimana dalam penelitian
sebelumnyahal demikian dapat meningkatkan kemurnian
garam.
Garam merk Samudra dan garam konsumsi dari 3
merk yang digunakan dalam penelitian ini memiliki
kandungan NaCl sesuai persyaratan yang ditetapkan
dalam SNI, yaitu minimal 94Vo. Dengan teknologi
pencucian dan pengeringan yang dikembangkan di
unit mini plant garam Samudra maka telah dapat
menghasilkan kemurnian garam yang diharapkan untuk
kebutuhangaram konsumsi atau garam dapur.

$i:listvnwati,
dkk.:Optimalisasi
Femanfastan
l"'iasil
Pemurr:i*n
GaramKr*s*k
SementarapituWilarso (1996) menyebutkan bahwa
hampir semua pabrik garam tidak melakukan kontrol
terhadap kondisi air pencuci baik kepekatannyamaupun
kejernihannya, sehingga larutan yang terlalu pekat dan
kotor masih terus dipakai dapat mengakibatkan kadar
NaCl dalam garam hasil cucian tidak dapat mencapai
standar
Logam Berat dan Unsur pada Garam
Analisa logam berat dan unsur Mg, Ca, dan Na pada
garam merk samudra, industri dan krosok dilakukan
untuk melihat banyaknya unsur-unsur tersebut dalam
garam. Pengukuranunsur kimia dilakukan menggunakan
Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS). Hasil
analisis of varians menunjukkan bahwa ketiga perlakuan
yaitu garam merk samudra, krosok dan industri tidak
berbeda kandungan logam berat dan unsur kimianya
dengan nilai signifikansi berturut-turut adalah Pb: sig =
0,474,Mg: sig = Q,762,Ca: Sig = 0,278,Na: Sig = 0,148.
Data hasil analisa disajikan pada Tabel 7 dan 8.

Tabel T. Hasil Analisis Logam Berat pada Garam
Jenisgaram

Rata-rata logam berat (ppm)

Merk Samudra
Krosok
Konsumsi

Pb (Timbal)

5,69x.0,32
5RO+O??

5,49t 0,18

Hg
(Raksa)

0,000
0,000
0,000

Tidak dideteksi adanya logam berat Hg sampai digit
ke-3 pada semua jenis garam. Sedangkanlogam berat
timbal (Pb) kurang dari 6 ppm untuk semuajenis garam.
Dengan demikian nilai tersebut telah memenuhi standar
SNI dimana untuk Hg adalah 0,1 ppm dan untuk Pb
adalah i0,0 ppm. Pengukuranlogam berat Arsen (As)
pada garam Samudra masih berada pada batas aman,
yaitu kurang dari 0,1 ppm, seperti dapat dilihat pada
Tabel 1 dan 2.
Impurities garam yang dianalisa dalam penelitian
ini, seperti Mg, Na, dan Ca seperti nampak pada Tabel
8 menunjukkan bahwa secara deskriptif garam krosok
mengandung impurities tertinggi, kecuali pada unsur
Mg dimana garam konsumsi lebih tinggi. Secara umum,
garam merk Samudra memiliki impurities paling rendah,
bahkan dibandingkan garam konsumsi yang diproduksi di
industri. Hal demikian menunjukkan fungsi yang optimal
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dari proses pemurnian garam di mini plant garam merk
Samudra.
Simpangandata yang cukup besar pada beberapadata
impurities garam ini bisa berarti masih adanya ketidakkonsistenanproduksi baik di garam Samudra maupun
garam di industri, atau dapat pula berarti kadar impurities
bahan baku air laut yang berbeda dari waktu ke waktu.
Tingginya Ca dan Mg dalam garam apabila berikatan
dengan SOomaka akan berakibat garam berwarna coklat
dan terasapahit.
AspekEkonomi Garam
Garam merk Samudra dihasilkan dari unit mini planl
di Lamongan yang sementara ini investasi peralatan
didukung oleh Balai Riset Kelautan Perikanan - KKP.
Harga eceran garam ini beserta garam komersil lain
disajikan pada Tabel 9 Dengan harga eceran yang belum
sepenuhnyamemperhitungkan investasi peralatan maka
harga eceran garam merk Samudra mampu bersaing di
pasar bersama dengan garam konsumsi hasil produksi
dari industri besar.
Label pada garam Samudra belum bisa bersaing
karena belum dikaji kandungan yodium dan perolehan
sertifikasi BPOM, SNI, ataupun halal. Basian ini akan
dilakukan pada penelitiantahap 2.

KESIMPULAN
Garam merk Samudra sebagai garam hasil uji coba
denganprosesmekanis memiliki karakteristik yaitu kadar
air 2,527o,aw 0,671,derajatputih 63,807o,NaCl 95,897o,
dan kandungan logam dan unsur yang masih di bawah
ambang batas SNI. Karakteristik tersebut menyamai
garam konsumsi untuk banyak parameter, dan lebih
baik daripada garam krosok hasil produksi tradisional.
Harga penjualan garam merk Samudra secara umum
lebih rendah daripadagaram konsumsi. Dengan demikian
proses pemurnian yang diuji di mini plant layak unt'lk
diterapkandi daerahlain, sehinggaproduksi garam dalam
negri dapat ditingkatkan.
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Tabel 8. Hasil Analisis Unsur pada Garam
Jenisgaram
Merk Samudra
Krosok
Konsumsi

Mg
47,69t 15,16
51,81x.7,722
57,24x.20,94

Rata-rataUnsur (ppm) + sd
Na
2'7,56
x.2,950
39,41x.10,07
33,47x.2,802

Ca
40,60t 13,48
60,02t 18,16
55,66t 8,584
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Thbel9. HargaGaramDaPur
lnitial
Merk

K
D
A
R

Berat/
Kemasan
?50 0
?50 0

250 g
500g

La
Dn
L
S
Krosok

100g in bottle
250 g
250 g
200g
sak55 kg
sak55 kg
sak55 kg

Samudra

200

Harga
t

Harga/kg
(Rp) a

800
1000
1000
2.800

3.000
3500
3500
5.000

5.200
2.100
1.300
800
44.000
41.250
38.500
s00

45.000
7.500
4.500
3500
800
750
700
2.000
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