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ABSTRACT 

 

A peat water distillation using corrugated zinc plate collectors, by comparing the clean 

water produced by solar energy, water filter with different types of angles  is 

investigated experimentaly. This tool serves as a modifier peat water into clean water 

that can be reused everyday, by evaporating water using solar energy peat for clean 

water. Water filter using solar energy can be seen from a slope angle 30°   and has more  

clean water at the a slope angle of 45 °, which  2255 ml to 1645 ml corresponding to 

angle of 30°  and 45° cespectively  This is due  to the  angle of 30° having more  sunny 

light into space refiners compared with a the angle 45°. The temperature inside the 

chamber refiners tool is also varied. Maximum temperature on the tool refiners with a 

slope angle 30
o
 is higher than the maximum temperature distillation apparatus with a 

slope angle 45° . This also corresponds  to 68
o
C

 
with angle of 30

o
 and 65

o
C with angle 

of 45
o
 while the surrounding temperature reaches 42

o
C. 
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ABSTRAK  

 

Telah dilakukan penelitian penyulingan air gambut menggunakan plat kolektor seng 

bergelombang, membandingkan air bersih yang dihasilkan oleh alat penyuling air energi 

matahari dengan jenis sudut yang berbeda. Metode penelitian menggunakan metode 

eksperimen. Alat ini berfungsi sebagai pengubah air gambut menjadi air bersih yang 

dapat digunakan kembali kehidupan sehari-hari, dengan cara menguapkan air gambut 

menggunakan energi matahari maka akan diperoleh air bersih. Alat penyuling air 

menggunakan energi matahari ini dapat kita lihat hasilnya bahwa alat penyuling dengan 

kemiringan sudut 30
o
 lebih banyak menghasilkan air bersih dibandingkan dengan alat 

penyuling dengan kemiringan sudut 45
o
, yaitu sebesar 2255 ml untuk sudut 30

o
 dan 

1645 ml untuk sudut 45
o
, ini disebabkan karena pada sudut kemiringan 30

o
 sinar 

matahari lebih banyak masuk kedalam ruang penyuling dibandingkan dengan sudut 

kemiringan 45
o
. Suhu di dalam ruang alat penyuling ini pun berbeda. Suhu maksimal 

pada alat penyuling dengan sudut kemiringan 30
o
 lebih tinggi dibandingkan suhu 

maksimal alat penyuling dengan sudut kemiringan 45
o
 yaitu 68

o
C untuk sudut 

kemiringan 30
o
 dan 65

o
C untuk sudut kemiringan 45

o
 pada saat suhu sekitar sebesar 

42
o
C. 

 

Kata kunci : Plat Kolektor Seng Bergelombang, Energi Matahari, Air Gambut.
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PENDAHULUAN 

 

Energi matahari merupakan salah 

satu energi alternatif yang belum dapat 

dioptimalkan. Energi ini disamping 

murah juga bersifat dapat diperbaharui 

dan tersedia sangat melimpah di daerah 

tropis. Energi merupakan komponen 

yang penting bagi kelangsungan hidup 

manusia karena aktivitas kehidupan 

manusia sangat tergantung pada 

ketersediaan energi. Kebutuhan energi 

semakin meningkat seiring dengan 

pertumbuhan penduduk yang pesat serta 

adanya keterbatasan sumber daya energi 

fosil yang tersedia, sehingga perlu 

dikembangkan teknologi pemanfaatan 

sumber energi. Sumber energi alternatif 

belum bisa memenuhi kebutuhan energi 

manusia dalam skala besar karena belum 

bisa bersaing secara konvensional. 

Sumber-sumber energi tersebut antara 

lain: angin, air laut, gelombang air laut, 

dan sinar matahari. 

Kondisi sumber air pada setiap 

daerah berbeda-beda. Ini ditentukan pada 

keadaan alam dan kegiatan manusia 

yang terdapat di daerah tersebut. 

Masyarakat pada daerah berawa dan 

berdataran rendah seperti daerah 

Kenegerian Siberakun, Kecamatan 

Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, 

Provinsi Riau masih mengalami 

kesulitan untuk  

memanfaatkan air permukaannya 

sebagai raw water (sumber air baku). 

Daerah Kenegerian Siberakun tersebut 

adalah tanah bergambut atau berawa dan 

air permukaannya berwarna coklat 

kemerahan dan bersifat asam, disebut air 

rawa gambut. Air gambut atau air rawa 

gambut adalah air permukaan dari 

daerah berawa atau dataran rendah. 

Salah satu penyebab air gambut 

berwarna coklat kemerahan adalah 

tingginya kandungan zat organik terlarut 

di dalamnya, menimbulkan bau jika 

terurai secara biologi. pH nya rendah 

(pH 3 - 5) dan berikatan kuat dengan 

logam adalah ciri dari air gambut 

tersebut. Keberadaan air gambut dapat 

menjadi alternative sumber air baku (raw 

water) untuk air bersih jika memenuhi 

baku mutu standar air baku.  Penggunaan 

air gambut tanpa pengolahan 

berpengaruh sangat nyata terhadap 

resiko kesehatan. Oleh sebab itu 

pengembangan proses pengolahan air 

gambut sangat layak untuk dilakukan 

pada banyak penelitian, sehingga air 

tersebut layak menjadi air yang layak 

digunakan untuk kebutuhan rumah 

tangga. 

Air gambut yang keruh tersebut 

akan dilewatkan pada kolektor seng 

bergelombang yang di cat hitam. 

Kolektor ditempatkan dengan posisi 

membentuk sudut kolektor sesuai 

dengan sudut rata-rata selama 

pengamatan dilaksanakan. Dengan 

bantuan cahaya matahari, air gambut 

akan berevaporasi dan dapat difilter 

menjadi sumber air baku yang aman 

digunakan. 

 

LANDASAN TEORI 

 
Energi matahari dapat dimanfaatkan 

dalam dua cara, yaitu: Energi dari 

cahaya matahari dan Energi 

dikembangkan dari panas matahari. 

a. Energi dari cahaya matahari: 

Metode ini didasarkan pada 

fenomena efek fotolistrik dan 

menggunakan sel fotovoltaik. Proses 

photoemission terjadi di dalam sel 

fotovoltaik dan energi matahari secara 

langsung dikonversi menjadi energi 

listrik. Secara teoritis tidak ada disipasi 

panas yang terlibat dalam metode ini. 

b. Energi dikembangkan dari panas 

matahari: 
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Metode lain untuk menghasilkan 

energi menggunakan energi matahari 

dengan menangkap panas. Dalam 

metode ini sejumlah besar cermin 

cekung yang digunakan untuk 

mengintensifkan panas yang dihasilkan 

dari matahari. Panas ini digunakan untuk 

mengubah air menjadi uap. Seperti 

metode lain tekanan uap bergerak turbin 

untuk menghasilkan energi listrik. 

 

1. Radiasi Matahari 

 

Radiasi adalah perpindahan 

panas tanpa melalui suatu perantara, 

Intensitas radiasi matahari akan 

berkurang oleh penyerapan dan 

pemantulan oleh atmosfer saat sebelum 

mencapai permukaan bumi. 

 

Ada tiga macam cara radiasi 

matahari/matahari sampai ke permukaan 

bumi yaitu : 

a. Radiasi langsung (Beam/Direct 

Radiation) adalah radiasi yang 

mencapai bumi tanpa perubahan arah 

atau radiasi yang diterima oleh bumi 

dalam arah sejajar sinar datang. 

b. Radiasi hambur (Diffuse Radiation) 

adalah radiasi yang mengalami 

perubahan akibat pemantulan dan 

penghamburan. 

c. Radiasi total (Global Radiation) 

adalah penjumlahan radiasi langsung 

dan radiasi hambur. Karena itu radiasi 

total pada suatu permukaan bidang 

miring biasanya dihitung. Besarnya 

energi yang dapat diperoleh dari 

radiasi matahari adalah perkalian 

intensitas radiasi yang diterima 

dengan luasan dengan persamaan 

berikut: 

              
   

 

Dimana: A :  Luasan permukaan radiasi 

(m) 

 T  :  Suhu (K) 

Dimana   ialah konstanta 

proporsionalitas dan disebut konstanta 

Stefan Boltzmann dengan nilai 5,67 x 

10
-8

 W/m
2
.K

4
, perlu dicatat bahwa 

persamaan ini hanya berlaku untuk 

radiasi thermal saja (J.P Holman.1988). 

 

2. Konduksi 

 

Panas mengalir secara konduksi 

dari daerah yang bertemperatur tinggi ke 

daerah yang bertemperatur rendah. 

Besarnya kalor yang berpindah pada 

perpindahan kalor secara konduksi akan 

berbanding lurus dengan gradient 

temperatur pada benda tersebut. 

Laju perpindahan panas konduksi 

dapat dinyatakan dengan Hukum 

Fourrier sebagai berikut: 

              (
  

  
)  

Dimana:  

 k   : konduktivitas (W/m
2
.
0
C). 

 A : luas permukaan konduksi (m
2
) 










dX

dT   : selisih perubahan suhu yang  

terjadi terhadap jaraknya. 

(Sugeng A.2005) 

 

3. Konveksi 

 

Konveksi adalah perpindahan 

panas oleh gerakan massa pada fluida 

dari suatu daerah ruang ke daerah 

lainnya. Udara yang mengalir di suatu 

permukaan absorber  pada sebuah alat 

destilator, dipanasi secara konveksi yaitu 

konveksi alamiah. Pada umumnya laju 

perpindahan panas dapat dinyatakan 

dengan hukum  pendinginan Newton 

(J.P Holman.1986) sebagai berikut: 

             (     ) 

Dimana : 

h : koefisien konveksi (W/m
2
.
0
C) 

Ac : luas permukaan konveksi (m
2
) 

Tw : temperatur permukaan pelat (
0
C) 

Tf : temperatur fluida (
0
C) 
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METODOLOGI  PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan 

menggunakan metode eksperimen 

dengan alat dan bahan  serta prosedur 

eksperimen dinyatakan  sebagai berikut: 

 

Alat  Penelitian 

 

Alat ukur yang digunakan untuk 

penelitian ini adalah : 

a. Lux meter, digunakan untuk 

mengukur intensitas matahari 

(Lux). 

b. Termometer air raksa, digunakan 

untuk mengukur temperatur  

c. Gelas ukur, digunakan untuk 

mengukur volume air yang telah 

di suling 

Bahan Penelitian 

 

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Kaca dengan ketebalan 0,5 mm, 

digunakan sebagai penutup kolektor. 

b. Seng bergelombang yang dicat 

hitam, digunakan sebagai  kolektor. 

c. Triplek, digunakan sebagai dinding 

dan alas dari alat penyulingan air 

energi matahari. 

d. Selang,  digunakan untuk 

mengalirkan air dari alat 

penyulingan kedalam gelas ukur 

untuk air yang telah disuling. 

e. Material isolasi yang digunakan 

adalah styrofoam. 

f. Bejana, terbuat dari seng 

bergelombang yang dicat hitam, 

berguna sebagai kolektor dan 

penampung air gambut yang akan 

disuling.  

 

Skema  Penelitian 

 

Skema peralatan penelitian 

kolektor seng bergelombang yang 

dirancang dan dibuat ditampilkan pada 

Gambar 1. 

 
 

Gambar 1. Kesetimbangan panas pada 

air gambut. 

 

Rancang bangun sistem 

mengumpulkan energi matahari dengan 

bentuk kolektor seng bergelombang,  

sistem  yang  telah  dirancang  untuk  

menguapkan  air  gambut menjadi  

terpisah antara polutan  dan  air.  Bentuk  

pemisahan  ini terjadi  karena  adanya 

perbedaan  massa  jenis  dan  proses  

evaporasi,  kemudian  uap   akan    

dikondensasikan lagi menjadi air sistem 

penyulingan air gambut terdapat 

kolektor seng bergelombang yang 

fungsinya untuk menyerap cahaya 

matahari yang datang dan 

menghantarkan panas ke fluida kerja  

(Air Laut). Untuk menjaga agar tidak 

terjadi kerugian panas, maka dapat 

digunakan kaca sebagai penutup 

dibagian atas dibagian bawah dan 

samping sistem ditutup dengan isolator. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian ini ditampilkan 

dalam bentuk data dan grafik. Data yang 

ditampilkan adalah harga rata-rata dari 

12 hari penelitian yang dapat di lihat 

pada lampiran 1. Grafik di gambarkan 

adalah hasil dari perhitungan harga rata-

rata parameter yang di amati. Hasil 

penelitian yang di analisa adalah untuk 

ruang penyulingan, energi radiasi dan 

konveksi dari air ke atap serta volume air 

bersih yang di hasilkan. 

Grafik yang ditampilkan adalah grafik 

dari rata-rata hasil penelitian. Hasil 

penelitian yang dianalisa adalah 

intensitas matahari, suhu atap, suhu 

sekitar, volume air bersih yang 

dihasilkan pada kedua alat dengan 

kemiringan sudut 30 dengan kemiringan 

sudut 45.  

Tabel 1. Hubungan Antara Suhu Di 

Dalam Alat Penyuling 

Dengan Suhu Sekitar 

Dengan Kemiringan Sudut 

30
o
 Hari Pertama Kamis 30 

April 2015 Mendung (250 

mL dari 6 Liter) 

No JAM (WIB) 
I 

(KLux) 
Ta 

(°C) 
Ts 

(°C) 
TG 

(°C) 

0 10.20 111,3 43 32 27 

1 10.20-11.20 62,4 54 32 0 

2 11.20-12.20 86,4 58 39 36 

3 12.20-13.20 111,5 64 36 36 

4 13.20-14.20 108,2 56 36 35 

5 14.20-15.20 108,8 52 36 35 

 

Tabel 2. Hubungan Antara Suhu Di 

Dalam Alat Penyuling 

Dengan Suhu Sekitar 

Dengan Kemiringan Sudut 

30
° 
Hari Kedua Jumat 1 Mei 

2015 Cerah (480 mL dari 6 

Liter) 

 

 

No JAM (WIB) 
I 

(KLux) 
Ta 

(°C) 
Ts 

(°C) 
TG 

(°C) 

0 10.20 125,4 50 33 29 

1 10.20-11.20 101,4 55 33 0 

2 11.20-12.20 95,6 61 35 38 

3 12.20-13.20 1431, 62 37 37 

4 13.20-14.20 29,9 57 35 39 

5 14.20-15.20 25,2 47 34 37 

 

Tabel 3. Hubungan Antara Suhu Di 

Dalam Alat Penyuling 

Dengan Suhu Sekitar 

Dengan Kemiringan Sudut 

45
o
 Hari Kedua Selasa 14 

April 2015  Mendung (150 

mL dari 6 Liter) 

No JAM (WIB) 
I 

(KLux) 
Ta 

(°C) 
Ts 

(°C) 
TG 

(°C) 

0 10.20 22,2 31 26 26 

1 10.20-11.20 106,2 42 32 0 

2 11.20-12.20 80,1 41 31 24 

3 12.20-13.20 55,2 45 32 25 

4 13.20-14.20 66,3 52 33 28 

5 14.20-15.20 33,7 51 34 37 

 

Tabel 4. Hubungan Antara Suhu Di 

Dalam Alat Penyuling 

Dengan Suhu Sekitar 

Dengan Kemiringan Sudut 

45
° 

Hari Keenam Senin 20 

April 2015 Cerah (420 mL 

dari 6 Liter) 

No JAM (WIB) 
I 

(KLux) 
Ta 

(°C) 
Ts 

(°C) 
TG 

(°C) 

0 10.20 105,5 43 36 28 

1 10.20-11.20 70,6 67 40 38 

2 11.20-12.20 107,5 68 42 39 

3 12.20-13.20 111,5 65 42 39 

4 13.20-14.20 92,7 64 42 38 

5 14.20-15.20 54,9 58 41 39 
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Gambar 2. Grafik Suhu Di Dalam Alat 

Penyuling Terhadap Waktu 

Pengamatan Hari Pertama 

Kamis 30 April 2015 

Mendung. 

 

 
Gambar 3. Grafik Suhu Di Dalam Alat 

Penyuling Terhadap Waktu 

Pengamatan Hari Kedua 

Jumat 1 Mei 2015 Cerah. 

 

 
Gambar 4. Grafik Suhu Di Dalam Alat 

Penyuling Terhadap Waktu 

Pengamatan Hari Kedua 

Selasa 14 April 2015 

Mendung. 

 
Gambar 5. Grafik Suhu Di Dalam Alat 

Penyuling Terhadap Waktu 

Pengamatan Hari Keenam 

Senin 20 April 2015 Cerah. 

 

 
Gambar 6. Grafik Hubungan 

Intensitas Cahaya 

Matahari Dengan Waktu 

Pengamatan Pada Sudut 

30
o
. 

 

 

Gambar 7. Grafik Hubungan 

Intensitas Cahaya 

Matahari Dengan Waktu 

Pengamatan Pada Sudut 

45
o
. 
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Semakin besar intensitas 

matahari yang masuk ke dalam alat 

penyuling, air gambut yang berada di 

dalam kolektor akan kuat mendidih dan 

air bersih yang di hasilkan semakin 

banyak. Semakin besar intensitas 

matahari yang masuk ke dalam alat 

penyuling baik alat dengan sudut 

kemiringan 30° maupun alat dengan 

sudut kemiringan 45° maka semakin 

banyak pula air bersih yang di hasilkan. 

Hal ini terjadi karena jika intensitas 

matahari semakin besar, maka suhu di 

dalam ruang alat penyuling akan 

semakin besar pula, sehingga air yang di 

atas kolektor akan mendidih dan air yang 

di uapkan semakin banyak. Sekitar jam 

13.20-14.20 intensitas matahari akan 

semakin meurun tetapi volume air bersih 

yang di hasilkan semakin banyak, karena 

panas yang masuk ke dalam alat 

penyuling ada sebagian yang tersimpan 

di dalam pasir sehingga suhu di dalam 

alat penyuling tetap tinggi, sekitar jam 

14.20-15.20 panas yang tersimpan di 

dalam pasir berangsur berkurang 

sehingga volume air bersih yang di 

hasilkan akan menurun. 

 

KESIMPULAN  

 

Dari hasil penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Volume total rata-rata air bersih 

yang di hasilkan oleh alat penyuling 

beratap kaca dengan kemiringan 

sudut 30
o
 selama 5 jam pengukuran 

adalah 2255 ml, sedangkan volume 

total rata-rata air bersih yang di 

hasilkan oleh alat penyuling beratap 

kaca dengan kemiringan sudut 45
o
 

selama 5 jam pengukuran adalah 

1645 ml.  

2. Suhu rata-rata tertinggi di dalam 

ruang alat penyuling air beratap 

kaca dengan kemiringan sudut 30
o
 

adalah 65
o
C pada jam 12.20-13.20 

WIB, sedangkan suhu rata-rata 

tertinggi di dalam ruang alat 

penyuling air bertap kaca dengan 

kemiringan sudut 45
o
 adalah 68

o
C 

pada jam 11.20-12.20 WIB. 

3. Pada jam 12.20-13.20 merupakan 

intensitas matahari tertinggi, dan 

menurun secara perlahan-lahan 

karena cahaya matahari yang sampai 

ke alat penyuling semakin kecil, 

sedangkan pada jam 14.20-15.20 

intensitas matahari menurun. 
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