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ABSTRAK 

Garam di Indonesia pada umumnya di produksi dengan memanfaatkan tenaga sinar matahari agar 
terjadi penguapan dan kristalisasi air laut yang kemudian akan menghasilkan garam kasar (krosok). 
Lahan tambak garam yang digunakan untuk memproduksi garam yaitu lahan yang memiliki jenis tanah 
yang padat atau tanah liat dengan sedikit berpasir. Selain itu, ada juga lahan yang menggunakan 
geomembran.  Tujuan dari penetian ini untuk mengetahui pengggunaan lahan di Desa Raci khususnya 
pada tambak garam dan mengetahui kualitas garam yang dihasilkan. Citra satelit Google Earth Pro 
digunakan untuk mengetahui sebaran dan luasan tambak garam. Uji kualitas garam kadar NaCl, Hg, 
Cd dan As menurut SNI 8207:2016. Sampel garam yang diperoleh dari lapang kemudian diuji di 
Laboratorium Kelautan dan Perikanaan, UTM. Hasil penelitian menunjukkan Desa Raci memiliki luas 
tambak garam seluas 145,288 ha. Lahan tambak garam yang ada di Desa Raci pada umumnya telah 
menggunakan geomembran sebagai alas media tambak garam, sehingga garam yang dihaslkan lebih 
bersih karena tidak bersentuhan dengan tanah saat mengkristal. Hasil uji kualitas memperlihatkan NaCl 
mempunyai nilai 93,20%, Cd dengan kadar sebesar 0,65 ppm, As dan Hg masing-masing sebesar 0,02 
ppm dan 0,06 ppm. Dengan nilai tersebut secara umum kualitas garam yang dihasilkan masih dapat 
untuk dikonsumsi.   

Kata kunci: Pemetaan, Tambak Garam, Kualitas Garam, Pasuruan 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan garis pantai terpanjang, yang juga sebagai negara 
penghasil garam dengan memanfaatkan air laut menjadi bahan baku utama dalam produksi garam. 
Kabupaten pasuruan memiliki wilayah perairan atau pesisir sepanjang 48km yang terbentang dari 
kecamatan Nguling hingga Bangil. Dengan luasan tambak garam 243,2 ha. Garam di Indonesia pada 
umumnya di produksi dengan memanfaatkan tenaga sinar matahari agar terjadi penguapan dan 
kristalisasi air laut yang kemudian akan menghasilkan garam kasar (krosok). Kualitas yang dimiliki 
garam krosok terbilang rendah sehingga tidak dapat dikonsumsi menjadi garam meja selain itu juga 
tidak dapat menjadi bahan baku untuk kebutuhan industri karena kadar NaCl pada garam krosok  
masih dibawah Standar Nasional Indonesia (SNI) (Sumada et al., 2016) 

Garam menjadi salah satu jenis bahan kimia yang sering digunakan manfaatnya oleh manusia seperti 
diantaranya di bidang konsumsi, bidang industry menjadi bahan baku ataupun menjadi bahan 
tambahan. Garam memiliki merupakan sebuah padatan dengan warna putih yang memiliki bentuk 
Kristal. Garam merupakan bahan kimia yang penyusun terbesarnya yaitu Natrium Klorida (Maulana 
et.al 2017). Garam memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia seperti salah satunya di bidang 
kesehatan, garam dalam kimia disebut sebagai Natrium Klorida dimana memiliki fungsi untuk menjaga 
kesehatan tubuh karena Natrium Klorida menjadi bagian penting dari cairan ekstraseluler yang 
berfungsi untuk menjaga keseimbangan asam dan basa yang juga dapat mempertahankan tekanan 
osmosis, dan juga dapat digunakan untuk bahan kecantikan (Abdullah dan Aprilina 2018). 

Kebutuhan garam di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan 
adanya perkemebangan penduduk dan perkembangan di bidang industri dengan hasil produksi garam 
nasional yang belum dapat mencukupi kebutuhan garam sehingga dilakukan import garam demi 
memenuhi kebutuhan garam industri. Impor garam yang dilakukan ini terus mengalami kenaikan yaitu 
sebesar 3,89% per tahun nya lalu untuk ekspor garam -904,48% per tahun. (Purnamawan, 2016). 
Lahan garam yaitu lahan yang digunakan untuk produksi pembuatan garam, lahan garam sendiri pada 
umumnya berbentuk kumpulan petak petak yang saling terhubung. Lahan tambak garam yang dapat 
digunakan produksi garam yaitu lahan yang memiliki jenis tanah yang padat atau tanah liat dengan 
sedikit berpasir, dengan jenis tanah ini dapat menghindari terjadinya rembesan atau porositas air dalam 
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petak lahan garam. Keberadaan lahan garam juga memiliki manfaat bagi kehidupan dan sekitar 
lingkungannya seperti sebagai  penyuplai bahan baku atau bahan tambahan dari makanan dan industri, 
penyimpanan sedimen, filter kontaminan dan pengendalian banjir (Wiyanto dan dyah 2018). Hasil 
garam yang masih berada dibawah Standar Nasional Indonesia, sehingga teknologi produksi garam 
terus mengalami pengembangan dimana dalam proses produksinya menggunakan plastik atau yang 
dapat disebut geomembran (Kurniawan et al., 2019). Lahan garam yang baik yatu lahan yang tidak 
dekat dengan perairan yang tercemar, kondisi bersih, tidak terdapat sampah, jernih dan tidak terlalu 
banyak zat padat. Lokasi dari lahan garam akan lebih baik jika jauh dari daerah industry, pelabuhan 
pemukiman penduduk, dan pertanian (Samsiyah et al., 2019). Wilayah pesisir rentan terjadinya 
pencemaran, karena lokasinya yang berdekatan dengan laut dan pesisir laut sering menjadi tempat 
pembuangan limbah yang menhandung loam berat. 

Sistem Informasi Geografis (SIG) yaitu sebuah sistem informasi yang memiliki fungsi untuk mengolah 
dan menyimpan data atau informasi geografis dengan berbasis komputer. Sig merupakan sebuah 
produk teknologi sebagai alat bantu dimana didalamnya terdapat proses simpan, manipulasi, analisis, 
dan menampilkan kondisi alam dengan dibantu oleh atribut dan spasial (Rizki et al., 2016). Pemetaan 
yaitu sebuah proses yang memiliki fungsi sangat penting di proses pengolahan citra satelit dimana 
dapat dilanjutkan dengan menggunakan beberapa metode dengan hasil akhir sebuah peta. Pemetaan 
dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kenampakan muka bumi dengan menggunkan suatu 
alat dan menghasilkan informasi yang akurat. Pemetaan dan ilmu geografi memiliki beberapa 
kesamaan seperti sama sama membahas sesuatu yang berada di dalam atau di atas bumi selama hal 
tersebut mempengaruhi bumi. Pemetaan mengalami perkembangan cukup banyak saat ini atau 
kemajuan teknologi pemetaan (visualisasi) (Ambarwati dan yar 2016).  

Pemetaan ini dapat di lakukan dengan memanfaatkan penginderaan jauh untuk mendapat kan datanya. 
Pemetaan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kenampakan muka bumi dengan 
menggunkan suatu alat dan menghasilkan informasi yang akurat. Pemetaan dan ilmu geografi memiliki 
beberapa kesamaan seperti sama sama membahas sesuatu yang berada di dalam atau di atas bumi 
selama hal tersebut mempengaruhi bumi. Pemetaan mengalami perkembangan cukup banyak saat ini 
atau kemajuan teknologi pemetaan (visualisasi). Peta foto suatu wilayah saat ini sudah banyak di 
tawarkan oleh banyak perusahaan. Peta atau foto suatu wilayah ini di sediakan dengan beragam tingkat 
resolusi spasial (Ambarwati dan yar 2016). Menurut Fawzi (2017) Keuntungan menggunakan 
penginderaan jauh salah satunya dengan menggunakan metode ini dapat mengurangi biaya dan 
mudah dalam penyediaan data liputan kawasan pesisir dan dinamika didalamnya. Selain itu juga 
memiliki keuntungan seperti data yang tersedia memiliki resolusi yang cukup tinggi, konsisten, terdapat 
pengulangan rekaman temporal, serta hasil pengukuran kondisi permukaan bumi dengan baik. lahan 
garam disini juga dapat dipetakan sehingga dapat menjadi informasi yang berkelanjutan atau dapat 

menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.   

MATERI DAN METODE 
Lokasi penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian bertempat di Desa Raci. Pengambilan sampel garam di gudang 
washing plant berlokasi di Desa Raci, Desa Gerongan, dan Desa Pulokerto, Kab Pasuruan pada 
tanggal 28 agustus 2021. Analisa garam dilaksanakan di Laboratorium Kelautan dan Perikanaan, UTM. 

Alat dan bahan  

Peralatan yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan dalam pembuatan peta dan analisa kualitas 
garam. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan peta tambak garam diantaranya perlu dilakukan 
survey lapangan dimana memerlukan alat seperti: Global Positioning System, alat transportasi, dan 
perangkat computer. Selanjutnya data data yang diperlukan untuk penelitian ini seperti: citra satelit yang 
didapat dari Google Earth Pro, dan peta rupa bumi Indonesia. Selanjutnya peralatan yang diperlukan dalam 
analisa kualitas garam seperti: Labu Ukur, Oven, Pipet, Erlenmeyer, Gelas piala, Neraca analitik, dan 
Atomic Absorption spectrotometer (AAS). Analisa kualitas garam juga memerlukan bahan diantaranya: 
Garam, Aquades, Batu didih, Larutan baku Cd, Larutan baku Hg, Larutan baku As, AgNO3, K2CrO4 dan 
NaOH. 

Teknik pengumpulan data  

Data dalam pembuatan peta dalam penelitian ini dukumpulkan dan dianalisa dengan mengguanakan 
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data spasial. Lokasi tambak garam yang masih berproduksi diketahui dengan melakukan survey lokasi 
dan wawancara. Selanjutnya untuk mengetahui luasan tambak garam didapatkan dari melakukan 
digitasi dengan menggunakan citra satelit Google Earth Pro. 

 

Gambar 1. Proses pembuatan peta 

Uji kualitas garam di awali dengan penggambilan garam digudang yang berlokasi di Desa Raci, Pasuruan, 
kemudian di lakukan analisa dengan pengulangan. Analisa kualitas garam untuk analisa Hg,Cd, As diuji 
dengan menurut SNI 8207:2016 dan analisa NaCl menurut SNI 8207:2016.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Gambaran umum Desa Raci, Pasuruan 

Desa raci merupakan desa yang ada di kecamatan bangil, yang mana bangil merupakan ibukota 
kabupaten pasuruan. Secara geografis desa raci berbatasan wilayah dengan desa masangan di 
sebalah bagian barat, berbatasan dengan desa kedungpandan di sebelah utara yang merupakan 
termasuk kedalam kecamatan Jambon, Kabupaten Sidoarjo, berbatasan dengan desa gerongan di 
sebelah timur yang mana termasuk dalam kecamatan kraton kabupaten pasuruan, dan pada bagian 
selatan berbatasan dengan desa Pandean kecamatan rembang kabupaten pasuruan. 

Peta penggunaan lahan dibuat dengan mengunakan citra satelt yang berasal dari Google Earth Pro 
dan selan itu jua mengunnakan Peta Rupa Bumi Indonesia Yang kemudia dilakukan koreksi geometrik. 
Proses koreksi geometric sendiri disini untuk menyesuaikan koordinat pixel citra satelit dengan 
koordinat bumi. Desa raci memiliki luasan wilayah sebesar 887 ha, wilayah ini digunakan untuk 
berbagai kepentingan masyarakat diantaranya seperti pemukiman penduduk, perkebunan, lahan 
tambak dan masih banyak lainnya. Berdasarkan data bps kabupaten pasuruan kepadatan penduduk 
di desa raci mencapai 1.675,52 jiwa /km2 dengan jumlah penduduk keseluruhan 6719 jiwa dan 
berdasarkan jenis kelamin banyak penduduk perempuan 3.063 jiwa dan laki laki 3.656 jiwa. Dengan 
lahan wilayah Desa Raci yang digunakan berbagai kebutuhan penduduk sebagai pemukiman dengan 
seluas 49,999 ha, lalu sebagai tambak ikan dengan seluas 438,049 ha, terdapat tambak udang dengan 
luas 9,406 ha selain itu juga terdapat tambak garam dengan luas 145,288 ha. 

 
Lahan tambak garam di Desa Raci saat ini banyak di kelola bukan dari warga asli desa raci atau di 
kelola oleh penduduk pendatang dari Pulau Madura yang paham akan pengolahan tambak garam, 
sehingga tambak garam di wilayah desa raci saat ini status kepemilikannnya terdapat petambak yang 
memiliki lahan tambak garam milik pribadi dan ada juga petambak yang tidak memiliki lahan sehingga 
status kepemilikan tambak garam sewa. Tambak garam di Desa Raci secara keseluruhan di tiap pemilik 
proses produksinya telah menggunakan geomembran sebagai media pada meja kristalisasi sehngga 
hasil garam lebih bersih. Menurut hasil wawancara dengan narasumber proses pembuatan garam di 
desa raci dilakukan mulai pada bulan juni hingga agustus yang mana disini sesuai dengan hasil 
produksi dari luas lahan sebesar 4ha mendapat garam sebanyak 55 ton. harga jual garam di daerah 
Desa Raci pertonnya mendapat harga sebesar Rp425.000/ton. pada tahun ini produktivitas hasil garam 
menurun dibandingkan tahun kemarin, menurut pak yasin dikarenakan ada nya perubahan cuaca tahun 
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ini. 

 

Gambar 2. Peta Penggunaan Lahan 

Uji kualitas garam 

Garam yang digunakan sebagai bahan penelitian berasal dari gudang mesin washing plant di desa Raci, 
Pasuruan. Sampel garam diambil sebelum dlakukan pencucian dengan menggunakan washing plant dan 
garam yang telah dilakukan pencucian dengan mesin washng plant. Kualitas garam sebelum dan sesudah 
pencucian seperti tercantum dalam tabel 1 dibawah ini. 

Tabel 1. Kualitas garam  

Hg Rataan Cd Rataan As Rataan NaCl Rataan 

ppm   ppm   Ppm   %   

0.058  0.655  0.017  93.1125 

93.20496 0.057 0.06 0.648 0.65 0.016 0.02 93.29741 

0.058   0.652   0.016       

Senyawa Hg atau Merkuri dalam garam merupak jenis logam berat yang berbahaya jika kadarnya melebihi 
0,1 ppm menurut SNI 8207:2016 pada hasil analisa memeperlihatkan kadar Hg pada garam sebesar 0,06 
ppm, disini kadar Hg pada garam tidak melebihi batas maksimal Standar SNI. Selanjutnya logam berat yang 
juga terdapat dalam garam karena termasuk kandungan dalam air laut yaitu kadmium (Cd). Menurut SNI 
8207:2016 batas kadar maksimal kadmium dalam garam sebesar 0,5 ppm. Hasil analisa memeprlihatkan 
kadar kadmium pada garam sebesar 0,65 ppm, sehingga garam dapat dikatakan melebihi batas maksimal 
sehinga garam berada dibawah Standar Nasional Indonesia (SNI). Senyawa Arsen merupakan salah satu 
logam berat yang juga terdapat dalam garam dimana keberadaanya tidak dapat melebihi batas maksimal 
karena jika kandungan arsen melebih batas pada garam dapur akan berbahaya pada tubuh akan 
menyebabkan diare dan masalah pencernaan jika kadar nya sudah berlebih. Hasil analisa pada garam 
kadar As sebesar 0,2ppm, sehingga kadar Arsen pada garam tidak melebihi batas maksimal Standar 
Nasional Indonesia. Lahan garam yang ada di Desa Raci ini cukup dekat dengan pemukiman dan jarak 
dengan laut dapat dikatakan jauh sehingga air yang digunakan dalam pembuatan garam di dapatkan dari 
muara yang kemudian sudah dialirkan melalui sungai sehingga kemungkinan terjadi pencemaran dari 
pemukiman sehingga disini dapat dilihat pada tabel 1 untuk Cd melebihi batas kadar maksimal SNI. Kadar 
NaCl pada memperlihatkan sebesar 93.20% dan syarat mutu menurut SNI 8207:2016 batas minimal kadar 
NaCl sebesar 97% 
 



Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Pertanian, Perikanan dan Kelautan 2021 
Hotel Dafam Pacific Caesar Surabaya 8-9 Desember 2021 

98 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Penggunaan Lahan garam di desa raci sebesar 145,288 
ha dengan sisanya digunakan tambak ikan/udang, pemukiman, dan lahan terbuka. Hasil uji kualitas 
memperlihatkan terdapat senyawa yang melebihi batas SNI yaitu Cd dengan kadar sebesar 0,65 ppm, 
dengan kadar NaCl 93,20%, As dan Hg masing-masing sebesar 0,02 ppm dan 0,06 ppm . Dengan nilai 

tersebut secara umum kualitas garam yang dihasilkan masih dapat untuk dikonsumsi.   
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