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ABSTRAK 

Kabupaten pasuruan merupakan salah satu daerah penghasil garam di Jawa Timur. Kualitas garam 
yang di produksi khususnya di Desa Raci Pasuruan memiliki kadar NaCl yang rendah berkisar 93.1% 
dan masih belum sesuai Standart Nasional Indonesia tentang garam bahan baku garam kosumsi K1. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas garam rakyat sebelum pencucian dan setelah 
pencucian dengan menggunakan washing plant di Desa Raci Pasuruan. Penelitian ini menguji kadar 
NaCl. Kadar air, kadar tak larut dan mikroplastik pada garam rakyat sebelum dan sesudah proses 
pencucian.  Analisa Nacl, kadar air dan kadar tak larut sesuai dengan Standart Nasional Indosesia 
(SNI) tentang garam bahan baku garam kosumsi beryodium, sedangkan analisa mikroplastik dilakukan 
dengan pengamatan mikroskop. Metode pencucian garam merupakan salah satu metode dengan 
mencuci garam menggunakan larutan garam mendekati jenuh yang bertujuan untuk mengurangi 
kandungan pengotor tidak larut seperti tanah, pasir dan mikroplastik serta pengotor terlarut dalam 
garam. Hasil penelitian menunjukan bahwa metode pencucian garam dapat menaikan kualitas garam 
meliputi kadar Nacl yang semula 93.2% menjadi 95.1 %, kadar air semula 5.6% menjadi 1.4%, kadar 
tak larut semula 0.43% menjadi 0.31% dan kelimpahan mikroplastik semula 225 partikel/kg menjadi 65 
partikel/kg. Dengan demikian washing plant yang digunakan dapat menaikan kualitas garam rakyat. 

Kata Kunci: Kualitas Garam, Pencucian Garam, SNI garam 

PENDAHULUAN 

Garam merupakan salah satu komoditas strategis nasional yang banyak dimanfaatkan di berbagai 
sektor seperti sektor pangan,industri, farmasi dan lain lainnya. Indonesia merupakan  negara maritim 
dengan luas garis pantai sepanjang  kurang lebih 95.181 Km dengan iklim tropis yang mendukung  
untuk memproduksi garam. Indonesia setiap tahunnya mampu memproduksi garam dengan rata rata 
3.5 juta ton per tahun (Sumada et al., 2016).   

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu daerah penghasil garam di jawa timur dengan 
memanfaatkan sisi utara yang merupakan daerah pesisir dengan mayoritas masyarakat sebagai petani 
garam. Produksi garam dipasuruan menggunakan sistem tradisional yang menghasilkan garam 
dengan kualitas rendah. Kualitas garam yang dihasilkan di kabupaten pasuruan rata rata memiliki grade 
k2 (Sukesi, 2011).  

Garam kasar atau yang disebut garam  krosok merupakan garam yang diproduksi melalui proses 
kristalisasi air laut. Garam krosok memiliki rata rata kualitas yang rendah dengan kadar natrium klorida 
(NaCl) hanya 85%, dan masih terkandung pengotor seperti magnesium sulfat (MgSO4), kalsium sulfat 
(CaSO4), magnesium klorida (MgCl2), kalium klorida (KCl) dan kandungan logam seperti besi (Fe), 
kalium(K), Timbal (Pb), dan logam berat lainnya. Garam krosok tidak dapat digunakan sebagai bahan 
tambahan dalam industri, farmasi ataupun dikosumsi  karena kadar NaCl nya masih rendah dibawah 
Standar Nasional Indonesia (SNI). Garam konsumsi memiliki  Standart Nasional Indonesia(SNI) 
dengan kandungan natrium klorida (NaCl) minimum 94,7 % , kadar air maksimum 7 %, bagian yang 
tidak larut dalam air maksimum 0,5 %, dan  kandungan timbal (Pb) maksimum 10 mg/kg (Sumada et 
al., 2016).   

Pemurnian garam krosok menjadi garam kosumsi dapat dilakukan dengan cara pencucian garam untuk 
meningkatkan kualitas garam, pencucian ini adalah pencucian dengan mempergunakan larutan garam 
mendekati jenuh. Penggunaan larutan mendekati jenuh dimaksudkan untuk melarutkan bahan 
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pengotor dan kotoran lainnya sehingga diperoleh garam dengan kadar natrium klorida (NaCl) yang 
lebih tinggi (Sumada et al., 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan mikroplastik 
dan kualitas dalam garam setelah meliwati pencucian dan sebelum meliwati pencucian  

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif untuk menguji kualitas sampel garam sebelum dan 
sesudah meliwati pencucian garam menggunakan washing plant di Desa Raci Kabupaten Pasuruan. 
Analisa kualitas garam dilakukan di Laboratorium Terpadu Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo 
Madura.  

Prosedur Analisa 
Prosedur Analisa Kadar NaCl 

Analisa kadar Nacl dilakukan dengan mengambil 50g sampel dilarutkan dalam 200 ml air suling 
kemudian disaring menggunakan kertas saring. Mengambil 2ml air sampel yang sudah disaring 
kemudian ditambahkan 1ml K2CrO4 dan 5 tetes indikator pp. Sampel kemudian di titrasikan dengan 
AgNo 3 sampai berubah warna menjadi merah bata dan dihitung kadarnya (Sudarmaji et al., 1997). 

Prosedur Analisa Kadar Air 

Analisa kadar air dalam garam dilakukan dengan menimbang berat awal sampel kemudian sampel di 
oven selama 3 jam pada suhu 105°C selanjutnya sampel didingin kan menggunakan desikator selama 
30 menit dan ditimbang sebagai berat akir. Kadar air didapat dengan berat akir sampel dikurangi berat 
awal sampel (SNI 4435: 2017). 

Prosedur Analisa Kadar Tak Larut Air 

Analisa kadar tak larut dilakukan dengan menimbang sebanyak 100g sampel garam dkemudian 
menambahkan 350 air suling dan dipanaskan sampai mendidih selama 30 menit sambil di aduk setelah 
sampel larut dinginkan sampai suhu 20°C. Keringkan kertas saring dalam oven selama 60 menit 
dengan suhu 110°C dan dinginkan pada desikator selama 30 menit. Timbang kertas saring sebagai 
berat awal. Saring larutan sampel menggunakan kertas saring kemudian cuci endapan dengan 20 ml 
air suling sebanyak 5x atau sampai bebas klorida yang ditunjukan dengan mengambil 10 ml airhasil 
saringan dan ditambahkan pereaksi perak nitrat (SNI 4435: 2017). 

Analisa Mikroplastik 

Menimbang 200 gr sampel garam dan dimasukan kedalam gelas beaker 150ml dan ditambah 20ml 
H2O2 kemudian sampel di hotplate stirer dengan suhu  65°c dengan kecepatan 600 rpm selama 48 
jam dan diturunkan suhu menjadi 30°c selama 24 jam kemudian sampel disaring dan hasil saringan 
diamati menggunakan mikroskop untuk menentukan jenis dan warna 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pencucian garam merupakan metode pengolahan garam pasca panen dengan tujuan meningkatkan 
kualitas garam. Pencucian garam dilakukan dengan beberapa tahap diantarannya garam grosok atau 
garam kasar dihaluskan dalam mesin crusher sebanyak 2 kali perlakuan kemudian garam yang halus 
akan masuk kedalam mixer tank untuk proses pencucian garam. Selanjutnya garam dimasukan 
kedalam rotary dryer untuk pengeringan dan penambahan iodium untuk garam kosumsi .garam 
selanjutnya akan di kemas dan dipasarkan. Pengaruh proses pencucian garam terhadap kualitas 
garam dapat dilihat pada tabel 1 

Tabel 1. Hasil Analisa Kualitas Garam Sebelum pencucian 

Parameter uji Satuan 
Garam sebelum 
pencucian 

Garam setelah 
pencucian 

SNI 4435 : 
2017 K1 

Kadar NaCl Fraksi massa % 93.2 95.1 Min 94 
Kadar Bagian tak 
larut 

Fraksi massa % 0.43 0.31 Maks 0.5 

Kadar air Fraksi massa % 5.6 1.4 Maks 7 
Mikroplastik Partikel/kg 225 65 N/A 
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Berdasarkan tabel 1 terlihat kualitas garam rakyar di desa raci pasuruan memiliki kadar NaCl sebesar 
93,2 % yang masih dibawah Standart Nasional Indonesia Nomer 4435:2017 tentang garam k1 bahan 
baku garam kosumsi beryodium yaitu kadar NaCl garam k1 minimal memiliki kadar NaCl sebesar 94%. 
Kadar NaCl pada garam setelah pencucian membaik dengan kadar sebesar 95.1% yang telah 
memenuhi standart nasional Indonesia no 3345 tahun 2017 tentang garam bahan baku kosumsi 
beryodium k1. Menurut Sumada et al., (2016) pencucian garam dengan larutan garam jenuh dapat 
meningkatkan kadar NaCl sampai 5% hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang saya 
lakukan dengan proses pencucian garam dapat meningkatkan kadar NaCl sebesar 1.9%. Kenaikan 
kadar NaCl yang hanya 1.9 dikarenakan proses pencucian hanya menggunakan air laut jenuh tanpa 
adanya bahan kimia pengikat pengotor dalam garam (Nur et al., 2003). 

Kadar tak larut dalam sampel garam sebelum pencucian sebesar 0.43% dan setelah pencucian kadar 
tak larut pada sampel garam menurun menjadi 0.31% .kadar tak larut pada sampel garam setelah 
melewati pencucian telah memenuhi standart nasional Indonesia tentang garam bahan baku garam 
kosumsi beryodium sebesar. Pengamatan visual pada kertas saring kadar tak larut dalam garam 
berupa debu, tanah, pasir dan mikroplastik. Hal ini sama dengan penelitian yang telah dilakukan 
Nilawati dan Marihati (2017) bahwa kadar tak larut merupakan partikel yang tidak bisa larut dalam 
garam sepertu pasir, debu, tanah dan mikroplastik 

Kadar Air dalam garam sebelum pencucian sebesar 5.6% dan setelah pencucian garam dapat 
menurunkan kadar air dalam garam menjadi 1.4% . Kadar air dalam garam setelah pencucian 
memenuhi standart nasional Indonesia tentang garam bahan baku garam kosumsi beryodium. Menurut 
Sukesi (2011) kadar air dalam garam dapat kualitas garam semakin baik dikarenakan air akan berikatan 
dengan pengotor dalam garam 

Kadar mikroplastik pada sampel garam sebelum pencucian sebanyak 225 partikel/kg dan setelah 
meliwati pencucian kadar mikroplastik dalam garam menurun menjadi 65 partikel/kg. Mikroplastik yang 
ditemukan berjenis fiber, fragmen dan film. Mikroplastik dalam garam berasal dari air laut yang menjadi 
bahan baku garam sudah tercemar oleh mikroplastik. . Menurut Ayuningtyas et al., (2019) bahwa 
sumber-sumber mikroplastik sekunder kebih mendominasi yang berasal dari fregmentasi plastik yang 
lebih besar. Aktivitas masyarakat sekitar merupakan salah satu penyumbang utama dari pencemaran 
plastik di lingkungan laut.Hal ini sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ramadhanty et al., 
(2020) dalam penelitiannya mikroplastik dalam garam ditemukan berjenis fiber, film dan fragmen 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kadar NaCl memiliki hubungan 
dengan kadar air, tak larut dan mikroplastik, semakin tinggi nilai kadar NaCl maka semakin rendah 
kadar air, tak larut dan mikroplastik dalam garam. Proses pencucian garam mampu meningkatkan 
kadar NaCl sebesar 1.9% , menurunkan kadar air sebesar 4.2%, menurunkan kadar tak larut sebesar 
1.2% dan mengurangi kadar mikroplastik sebesar 160 partikel/kg. 
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