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ABSTRAK 

Kualitas garam rendah menjadi kendala yang sering dihadapi oleh petani garam. Kualitas garam rendah 
memerlukan proses lanjutan untuk meningkatkan kualitasnya. Peningkatan kualitas dilakukan dengan 
pencucian garam dengan menggunkan washing plant. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
kualitas fisik serta kandungan NaCl, air dan bagian tak larut air pada garam dari hasil proses pencucian 
dengan menggunakan washing plant. Garam yang dijadikan sampel diambil dari kelompok petani 
garam di Desa Pengarengan, Kec.Pengarengan, Kab.Sampang. Metode analisa kadar NaCl dilakukan 
dengan cara titrasi. Analisa kadar air dan bagian tak larut air dilakukan dengan cara pemanasan. 
Analisa fisik dilakukan dengan melakukan pengamatan warna dan ukuran kristal garam sebelum dan 
setelah proses pencucian. Hasil penelitian menunjukkan setelah proses pencucian garam dengan 
washing plant terjadi peningkatan kualitas garam yang ditandai dengan adanya penambahan kadar 
NaCl pada garam, sebelum pencucian kadar NaCl sebesar 93,06% setelah pencucian kadar NaCl 
menjadi 96,58%. Kadar air sebelum dan setelah pencucian sebesar 1,69% dan 1,60%. Bagian tak larut 
air sebelum dan setelah pencucian sebesar 0,41% dan 0,29%. Terdapat perbedaan pada kualitas fisik 
garam dimana setelah proses pencucian garam memiliki warna putih bersih dan ukuran kristal kecil. 
Hasil analisa garam rakyat yang dilakukan proses pencucian dengan washing plant sudah memenuhi 
syarat mutu garam konsumsi beriodium. 

Kata Kunci: Kualitas Fisik Garam, Kualitas Kimia Garam, washing plant 

PENDAHULUAN 

Garam adalah senyawa kimia dengan nama sodium klorida (NaCl). Garam dapat diperoleh dengan 3 
cara yakni penambangan batuan garam (rock salt), air sumur garam (brine) dan penguapan air lau 
(Rositawati et al., 2013) Proses produksi garam di Indonesia dilakukan dengan memanfaatkan air laut 
sebagai bahan baku. Pembuatan garam tersebut dilakukan dengan cara penguapan air laut dengan 
bantuan sinar matahari (Sumada & Dewati, 2016). Proses produksi dengan menggunakan meja 
kristalisasi yang berbeda akan mempengaruhi kualitas garam yang dihasilkan (Arwiyah, 2015). 
Pembagian jenis garam ditentukan oleh kandungan NaCl dan pengotor utama seperti 
magnesium,kalsium, sulfat dan besi (Rismana & Zainuddin, 2017). 

Luas tambak garam di Indonesia seluruhnya mencapai 30.658 Ha .Pusat pembuatan garam terbanyak 
berada di Pulau Jawa dan Madura (Assadad, 2011). Pulau Madura dikenal sebagai pulau garam hal 
ini tidak lain dikarenakan konstribusi Madura sebagai pemasok garam terbesar untuk kebutuhan garam 
nasional. Pulau Madura menyumbang hampir 60% dari total produksi garam nasional, luas tambak di 
Madura mencapai 11.170,96 Ha yang terbagi kedalam 4 Kabupaten yakni Kabupaten Bangkalan, 
Sampang, Pamekasan dan Sumenep (Amami & Ihsannudin, 2016). Kabupaten Sampang memiliki luas 
lahan garam 4.382,7 ha dengan produktivitas hasil produksi garam mencapai 466.200 ton (Arif Abdullah 
& Susandini, 2018). Salah satu desa penghasil garam di Kabupaten Sampang terletak di Desa 
Pengarengan, Kecamatan Pengarengan Sampang Madura. 

Proses produksi garam rakyat dengan metode konvensional menjadi salah satu penggerak 
perekonomian masyarakat. Produksi garam mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk 
masyarakat pesisir pada khususnya. Kebutuhan garam konsumsi nasional sudah terpenuhi dari hasil 
produksi garam rakyat. Proses produksi garam rakyat kebanyakan masih menggunakan metode 
konvensional (Pamungkas et al., 2019). Proses produksi garam yang dikelola secara tradisional akan 
menghasilkan garam dengan kualitas rendah. Kualitas garam hasil yang produksi oleh petani garam 
banyak yang belum memenuhi syarat mutu untuk garam konsumsi maupun industri. Kualitas garam 
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rendah mengakibatkan nilai jual garam menjadi murah. Oleh karena itu perlu pengolahan lanjutan untuk 
meningkatkan kualitas garam sehingga dapat dijadikan sebagai garam konsumsi maupun industri. 
Proses peningkatkan kualitas garam dapat dilakukan dengan cara proses pencucian garam. 

Kelompok petani garam di Desa Pengarengan, Kecamatan Pengarengan Sampang melakukan proses 
pencucian untuk meningkatkan kualitas garam yang dihasilkan. Proses pencucian ini dilakukan dengan 
menggunakan alat yang diberikan oleh Kementrian Kelautan Dan Perikanan yang bernama Washing 
Plant. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kualitas fisik serta kandungan NaCl, air dan bagian 
tak larut air pada garam dari hasil proses pencucian dengan menggunakan Washing Plant. 

MATERI DAN METODE 

Metode pengambilan sampel di lakukan dengan mengambil sampel garam dari kelompok petani garam 
yang ada di Desa Pengarengan, Kec. Pengarengan, Kab. Sampang, Madura. Sampel garam yang 
diambil yakni sampel garam sebelum dan setelah proses pencucian dengan Washing Plant. Semua 
sampel kemudian di analisa di Laboratorium Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo Madura untuk 
kandungan NaCl, air, bagian tak larut air dan fisik garam.  

Bahan 

Bahan yang digunakan adalah garam rakyat dari Desa Pengarengan Sampang Madura yakni garam 
sebelum dan setelah pencucian dengan washing plant. Bahan lain yang digunakan dalam penelitian ini 
yakni AgNO3 0,1N, aquadest, kertas saring dan K2CrO4 5%. 

Alat 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah hotplate, erlenmeyer 250 ml, labu ukur 100 ml,pipet 10 
ml, oven, cawan porselen, desikator, beaker glass 600 ml dan vakum penghisap. 

Adapun prosedur pengujian kandungan NaCl berdasarkan cara Kohman dalam (Sudarmadji et al., 
1997) yaitu sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Prosedur Analisa NaCl 

Perhitungan untuk mengetahui kadar NaCl dengan persamaan berikut: 

Kadar NaCl = (V×N×58,46×fp) / (W×1000)× 100............................................................................... (1) 

Keterengan: V= Volume AgNO3 yang digunakan untuk titrasi (ml) 
N= Normalitas AgNO3 

fp= Faktor Pengencer 
W= Berat sampel (g) 

Pembuatan Larutan Pereaksi seperti: AgNO3, K2CrO4. 

Proses pembuatan larutan AgNO3 

Menimbang 1,7 gram AgNO3 dilarutkan kedalam 100 ml aquades. 

Pembuatan K2CrO4 

Menimbang 5 gram K2CrO4 dilarutkan kedalam 100 ml aquades hingga homogen. Untuk Analisa 
Kandungan Air dilakukan berdasarkan AOAC 1970 sebagai berikut: 
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Gambar 2. Prosedur Analisa Kadar Air 

Perhitungan untuk mengetahui Kadar Air dengan persamaan berikut: 

Kadar Air (%)= 
𝑊1−𝑊2

𝑊1−𝑊0
 X 100%  ........................................................................................................ (2) 

Keterangan: W0= Bobot cawan dan tutupnya 
W1= Bobot cawan, tutupnya dan sampel sebelum dioven 
W2= Bobot cawan, tutupnya dan sampel sesudah dioven 

Untuk Analisa Bagian Tak Larut Air dilakukan berdasarkan SNI 4435 : 2017 sebagai berikut : 

 

Gambar 3. Prosedur Analisa Bagian Tak Larut Air 

Perhitungan untuk mengetahui Kadar Bagian Tak Larut Air dengan persamaan berikut: 

Bagian tidak larut air (%) =  
𝑊1−𝑊0

𝑊
 X 100% ..................................................................................... (3) 

Keterangan: 
W = Berat Sampel 
W0= Berat Kertas Saring Kosong setelah Dioven 
W1= Berat Kertas Saring + Sampel Setelah Dioven 

Proses pembuatan larutan AgNO3 5 g/l 

Menimbang 0,5 gram AgNO3 dilarutkan kedalam 100 ml labu ukur, tambahkan 10 ml larutan HNO3 
pekat encerkan dengan aquades sampai batas tera. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Garam merupakan unsur penting dalam olahan makanan. Penggunaan garam pada olahan makanan 
memerlukan standar khusus sehingga dikenal standar garam konsumsi dan garam industri (Nur et al., 
2013). Persyaratan kualitas garam untuk garam konsumsi beryodium tercantum pada SNI nomor 3556 
tahun 2016 diantaranya kadar NaCl minimal 94%, kadar air maksimal 7%, kadar tak larut air maksimal 
0,5%,kadar Cd maksimal 0,5 mg/kg dan kadar Pb maksimal 10 mg/kg. Secara rinci syarat mutu kualitas 
garam konsumsi beriodium,garam idustri soda kaustik dan garam industri aneka pangan ditunjukkan 
pada Tabel 1. 

Tabel 1. Persyaratan Kualitas Beberapa Jenis Garam 

 
Parameter 

Garam Konsumsi Garam Industri 

Garam Konsumsi 
Beriodium 

Industri Aneka Pangan Industri Soda Kaustik 

NaCl, min% 94,0 97 96,0 
KCl, % - - - 
Air, maks% 7 0,5 2,5 
Bagian Tak 
Larut air,maks% 

0,5 0,5 0,05 

Ca, maks% - 0,06 0,1 
Mg, maks% - 0,07 0,05 
SO4, maks% - - 0,2 
KIO3,min ppm 30 30 - 
Cd,maks mg/kg 0,5 0,5 - 
Pb,maks mg/kg 10 10 - 
Hg,maks mg/kg 0,1 0,1 - 
As,maks mg/kg 0,1 0,1 - 

Garam krosok yang dihasilkan dari proses produksi garam rakyat memiliki harga rendah hal ini 
dikarenakan kualitas garam rendah, sehingga perlu di lakukan proses lanjutan untuk meningkatkan 
nilai jual dari garam tersebut. Dengan dilakukannya proses lanjutan diharapkan dapat meningkatkan 
kualitas garam itu sendiri sehingga akan mempengaruhi nilai jual dari garam. Salah satu upaya yang 
dilakukan oleh petani garam untuk meningkatkan kualitas garam yakni dengan melakukan proses 
pencucian garam. Kelompok petani garam di Desa Pengarengan melakukan proses pencucian dengan 
menggunakan Washing Plant. Proses tersebut dilakukan dengan cara kristal garam dicuci dengan 
menggunakan larutan jenuh garam. Garam krosok dikontakkan dengan larutan jenuh garam yang 
dilakukan di corong mesin Washing Plant sehingga pengotor dalam kristal garam dapat ikut terlarut 
dengan larutan jenuh garam tersebut, sedangkan kristal garam tidak ikut terlarut. Dari proses pencucian 
tersebut diperoleh hasil analisa yang tertera pada Tabel 2 sebagai berikut: 

Tabel 2. Hasil Analisa Kandungan Kimia Garam Sebelum dan Setelah Proses Pencucian 

No Kandungan Sebelum Pencucian Setelah Pencucian 

1. NaCl (%) 93,06 96,58 
2. Air (%) 1,69 1,60 
3. Bagian Tak Larut Air (%) 0,41 0,29 

Hasil analisa yang tertera pada Tabel 2 diperoleh hasil analisa kandungan NaCl sebelum dan sesudah 
pencucian masing-masing sebesar 93,06% dan 96,58%. Dari hasil proses pencucian tersebut garam 
ini sudah memenuhi syarat mutu untuk garam konsumsi beriodium dan garam industri soda kaustik 
akan tetapi belum dapat dijadikan sebagai garam untuk industri aneka pangan. 

Kandungan air merupakan salah satu unsur penting pada bahan pangan. Kandungan air pada 
makanan akan berpengaruh pada kualitas dan daya bahan pangan. Kandungan air pada bahan pangan 
sangat penting agar dalam proses pengolahan ataupun pendistribusian bahan pangan tersebut 
memperoleh penanganan yang tepat. Perubahan kadar air pada produk menjadi salah satu faktor 
penurunan mutu produk pangan (Herawati, 2008). Kandungan air pada garam untuk garam konsumsi 
beriodium maksimal 7%, untuk garam industri soda kaustik maksimal 2,5% dan 0,5% untuk garam 
industri aneka pangan. Kadar air pada garam dari Desa Pengarengan memiliki kadar sebelum dan 
setelah proses pencucian masing-masing sebesar 1,69% dan 1,60% (Tabel 2). Dari hasil analisa 
tersebut garam ini memenuhi syarat mutu untuk garam konsumsi beriodium dan garam industri soda 
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kaustik, akan tetapi belum dapat memenuhi syarat mutu untuk garam industri aneka pangan 
dikarenakan kadar pada garam tersebut melebihi syarat mutu dari garam industri aneka pangan. 

Bagian tak larut air pada suatu produk berkaitan dengan zat kotoran seperti pasir, potongan serangga 
dan lain-lain. Bagian tak larut air pada garam biasanya berupa butiran pasir yang terikat dalam kristal 
garam. Hasil analisa bagian tak larut air pada sampel garam ini sebelum dan setelah pencucian masing-
masing sebesar 0,41% dan 0,29%. Syarat mutu untuk garam konsumsi beriodium menurut SNI 3556 
:2016 maksimal 7%, berdasarkan hasil tersebut garam ini sudah memenuhi syarat mutu untuk garam 
konsumsi beriodium dan garam industri pangan. 

Proses pencucian garam dengan Washing Plant tidak hanya mempengaruhi kualitas garam dari sisi 
kimia akan tetapi juga mempengaruhi kualitas fisik dari garam.  Proses pencucian dengan 
menggunakan larutan jenuh garam dengan kadar 20°Be mampu memperbaiki fisik garam dari aspek 
warna garam. Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh  (Nur et al., 2013) melakukan proses pencucian 
garam dengan mesin cuci dan air tua sebagai pencuci dapat meningkatkan kualitas fisik garam. Hasil 
analisa yang dilakukan menunjukkan adanya perubahan warna garam. Garam sebelum dilakukan 
pencucian berwarna abu-abu kecolatan setelah dilakukan pencucian garam tersebut memiliki warna 
lebih putih dan bersih.  Menurut analisa garam krosok dari Desa Pengarengan memiliki kualitas rendah. 
Garam tersebut memiliki warna putih kecoklatan dikarenakan masih tercampur dengan lumpur dan 
ukuran kristal besar, setelah proses pencucian garam memiliki warna putih bersih dan ukuran kristal 
kecil seperti Gambar 4. 

 

Gambar 4. (a) Garam Sebelum Pencucian dan (b) Garam Setelah Pencucian 

Hasil analisa kualitas fisik dan kimia garam yang telah dilakukan proses pencucian garam rakyat 
tersebut sudah memenuhi syarat mutu untuk garam konsumsi beriodium dan garam industri soda 
kaustik. Hasil analisa ini dapat dikatakan bahwa dengan melakukan proses pencucian garam 
menggunakan Washing Plant dan air tua dapat meningkatkan kualitas garam dari segi fisik dan juga 
kimia. Adanya Proses pencucian ini diharapkan mampu meningkatkan harga jual dari garam rakyat itu 
sendiri, sehingga akan menaikkan pendapatan dari petani garam serta adanya teknologi pencucian 
garam dengan washing plant ini dapat membantu dalam pemenuhan garam untuk kebutuhan garam 
industri nasional. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan pada garam rakyat di Desa Pengarengan Sampang 
menunjukkan dengan adanya proses pencucian garam dengan Washing Plant dan air tua dapat 
meningkatkan kualitas garam dari segi fisik maupun kimia garam. Peningkatan ditandai dengan adanya 
perubahan fisik garam setelah proses pencucian garam memiliki warna putih bersih dan ukuran kristal 
kecil. Kadar NaCl setelah pencucian menjadi 96.58%. Kadar air sebelum dan setelah pencucian 
masing-masing sebesar 1,69% dan 1,60%. Bagian tak larut air sebelum dan setelah pencucian 0,41% 
dan 0,29%. Garam rakyat dari Desa Pengarengan yang telah dilakukan proses pencucian dengan 
washing plant dapat dijadikan sebagai garam konsumsi karena telah memenuhi syarat mutu SNI 
3556:2016. 

Harapan untuk penelitian selanjutnya yakni dengan penggunaan air bahan baku pada proses 
pencucian dengan menggunakan kadar Be yang berbeda. Hal ini dilakukan agar memperoleh 
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perbandingan data dari penggunaan air bahan baku paling optimal sebagai bahan baku pencucian 
garam dengan washing plant ini. 
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