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RINGKASAN 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kekurangan volume air tawar bersih di daerah 

terpencil seperti daerah pinggir pantai/laut dan pinggir sungai/muara. Air bersih itu diperlukan 

masyarakat untuk mandi cuci kakus dan makan minum sehari-hari. Untuk memenuhi 

kebutuhan air bersih, sebagian masyarakat pesisir laut membuat sumur dan mengaplikasikan 

pompa untuk mengalirkan airnya. Rasa air tawar di sekitar pesisir umumnya khas air payau. 

Selain dari sumur, sebagian masyarakat juga memanfaatkan air sungai untuk mandi cuci kakus. 

Air dengan tingkat higienis rendah itu hampir tidak dihiraukan asalkan masih dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk menanggulangi permasalahan itu maka pada 

penelitian ini diusulkan sebuah metode untuk mengubah air tawar kotor atau air payau menjadi 

air tawar bersih. Beberapa alat berbasis teknologi murah seperti kolektor surya dapat digunakan 

untuk mengubah air kotor menjadi air bersih walaupun dengan laju produksi rendah.  

Penelitian ini bertujuan menginvestigasi sebuah metode evaporasi untuk meningkatkan laju 

evaporasi air dengan menambahkan water mist system pada kolektor surya. Selain itu juga 

penelitian ini akan menghasilkan persamaan matematika yang menghubungkan laju produksi 

air bersih dengan piranti di dalam kolektor surya yang dimodifikasi. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode eksperimen yang mengacu pada metode desain 

faktorial. Variabel output adalah volume air bersih/kondensat dan variabel input adalah jumlah 

mist nozzle, laju aliran air umpan dan temperatur pelat kolektor surya. Metode evaporasi yang 

menerapkan water mist system terbukti dapat menghasilkan air bersih dari sumber air kotor. 

Produksi air bersih terkorelasi dengan debit air umpan untuk diameter nosel 0,3 mm dan jumlah 

nosel 1 – 4 buah melalui sebuah persamaan linier dengan koefisien determinasi R2 = 0,9536. 

Diperoleh juga produksi air bersih optimum pada pemakaian 3 – 4 buah nosel, yang 

dihubungkan melalui persamaan polinomial orde dua dengan koefisien determinasi R2 = 

0,8632. Produksi air bersih maksimum yang diperoleh yaitu 5,78 ml/menit atau sebesar 1,25% 

dari debit air umpan pada pemakaian 4 buah nosel. 

Kata kunci: Kolektor surya; water mist system; pemurnian air; laju evaporasi; produksi air 

bersih 
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1. PENDAHULUAN 

Kekurangan volume air tawar bersih di daerah terpencil seperti daerah pinggir pantai/laut dan 

pinggir sungai/muara masih dihadapi oleh mayoritas masyarakat yang tinggal di area itu. Air 

bersih itu diperlukan masyarakat untuk mandi cuci kakus dan makan minum sehari-hari. Untuk 

memenuhi kebutuhan air bersih, sebagian masyarakat pesisir laut membuat sumur dan 

mengaplikasikan pompa untuk mengalirkan airnya. Rasa air tawar di sekitar pesisir umumnya 

khas air payau. Selain dari sumur, sebagian masyarakat juga memanfaatkan air sungai untuk 

mandi cuci kakus. Air dengan tingkat higienis rendah itu hampir tidak dihiraukan asalkan 

masih dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Untuk menanggulangi permasalahan itu maka pada penelitian ini diusulkan sebuah metode 

untuk mengubah air tawar kotor atau air payau menjadi air tawar bersih. Beberapa alat berbasis 

teknologi murah seperti kolektor surya dapat digunakan untuk mengubah air kotor menjadi air 

bersih walaupun dengan laju produksi rendah. Alat seperti ini walaupun telah terbukti dapat 

menghasilkan air bersih tetapi karena laju produksinya rendah maka kurang cocok untuk 

diterapkan pada masyarakat pesisir laut. Untuk itu maka perlu penelitian lebih lanjut pada 

kolektor surya agar dapat ditingkatkan produksinya. Salah satunya yaitu dengan menambahkan 

sistem semprot kabut (water mist system) pada kolektor surya. Butiran air dalam bantuk kabut 

disemprotkan pada permukaan panas dari kolektor surya sehingga terjadi penguapan lebih 

hebat. Dengan laju penguapan lebih tinggi maka diharapkan menghasilkan produksi air tawar 

lebih banyak. 

Dengan adanya permasalahan seperti itu maka perlu inovasi mendasar pada kolektor surya 

untuk meningkatkan laju produksi air bersih. Metode pemurnian air (water purification) 

melalui penguapan yang dilakukan pada kolektor surya yang dikombinasikan dengan water 

mist system dapat memperbaiki laju penguapan. Laju produksi air dalam hal ini berkorelasi 

dengan dimensi kotak kolektor surya dan sistem pengabut air yang akan diteliti nanti. Dengan 

demikian volume air yang dibutuhkan oleh masyarakat akan disesuaikan dengan dimensi kotak 

kolektor surya yang dibuat. 

Dari pemaparan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi sebuah metode 

evaporasi untuk meningkatkan laju evaporasi air dengan menambahkan water mist system pada 

kolektor surya. Selain itu juga penelitian ini akan menghasilkan persamaan matematika yang 
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menghubungkan laju produksi air bersih dengan piranti di dalam kolektor surya yang 

dimodifikasi. 

Pentingnya luaran dari penelitian ini berdampak pada urgensi penelitian yang dilakukan. 

Dengan ditemukannya sebuah metode untuk meningkatkan produksi air bersih dari pemurnian 

air kotor maka penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi peningkatan kesehatan 

masyarakat khususnya masyarakat di sekitar pesisir laut. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

Studi tentang evaporasi pada sistem kolektor surya telah banyak dilakukan oleh peneliti. Pada 

bagian ini, uraian penelitian terdahulu akan memaparkan penelitian dan paten tentang sistem 

kolektor surya dan performansinya. Sebuah studi parameter tentang karakteristik komprehensif 

dan kinerja sistem kolektor surya parabolik dikerjakan oleh Cheng [1]. Di dalam penelitiannya 

Cheng memaparkan hasil analisis teoritik tentang hubungan antara parameter geometri 

reflektor sistem kolektor surya parabolik dan bentuk fokus yang dibentuk oleh fenomena 

defokus sinar matahari non-paralel terlebih dahulu. Kemudian efek dari parameter yang 

dirancang dan fenomena pengaburan fokus pada karakteristik komprehensif dan kinerja dari 

keseluruhan proses konversi foto-termal dalam sistem PTC dipelajari dan dioptimalkan secara 

numerik. Optimasi menggunakan model terintegrasi tiga dimensi yang diusulkan yang 

digabungkan dengan Metode Volume Hingga (FVM) dengan metode Monte Carlo Ray-Trace 

(MCRT). Terungkap bahwa hasil numerik dapat dijelaskan dengan baik oleh hasil analisis 

teoritis, membuktikan bahwa model dan metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

diandalkan.  

Tidak hanya Cheng, penelitian tentang sistem kolektor surya parabolik juga dilakukan oleh 

Wang [2] dan Wu [3]. Wang [2] melakukan simulasi tiga dimensi dari sistem kolektor surya 

parabolik menggunakan garam cair sebagai fluida perpindahan panas. Dalam penelitiannya, 

Wang menjelaskan simulasi tiga dimensi berdasarkan Metode Elemen Hingga (FVM) untuk 

menyelesaikan masalah kompleks yang berhubungan dengan radiasi, konduksi panas dan 

konveksi di sistem kolektor surya parabolik. Kinerja sistem surya menggunakan garam cair 

sebagai fluida perpindahan panas yang dipelajari secara numerik, dan pengaruh parameter 

operasi utama pada sistem kolektor surya diselidiki. Di waktu lainnya, Wu [3] melakukan studi 

eksperimental tentang karakteristik perpindahan panas dari garam dengan titik cair rendah 

dalam sistem kolektor surya parabolik. Titik cair garam baru itu 86°C dan batas atas temperatur 

kerja sekitar 550°C). Eksperimen dilakukan untuk mendapatkan heat loss elemen pengumpul 

Panas, koefisien perpindahan panas total dari penukar panas air ke garam, dan koefisien 

perpindahan panas konvektif untuk garam cair di dalam tabung bundar.  

Investigasi tentang sistem kolektor surya oleh Chen [4] dikerjakan secara eksperimental  

dengan konveksi alami CO2 superkritis. Studi ini berkaitan dengan konversi termal matahari 

dan sistem pemanas air yang dicapai dengan sirkulasi alami CO2 superkritis. Sistem 
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eksperimental dibuat dan diuji di Provinsi Zhejiang (sekitar N 30.0°, BT 120.6°) di tenggara 

Cina. Sistem dirancang untuk beroperasi di wilayah superkritis, sehingga sistem dapat dibuat 

secara kompak dan mencapai aliran konvektif alami tingkat tinggi. Sistem kolektor surya lain 

berbentuk pelat datar diteliti oleh Zhou [5]. Dalam penelitiannya Zhou mengusulkan sistem 

kolektor surya pelat datar dengan karakteristik antibeku yang menggunakan material PCM 

untuk menyimpan sejumlah energi panas pada siang hari dan melepaskan energi pada malam 

hari. Kinerja antibeku siang hari dan malam hari dari sistem dievaluasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sistem kolektor surya pelat datar konvensional akan mengalami 

pembekuan bila suhu rata-rata harian kurang dari 5°C. Sistem itu dapat bekerja jika suhu rata-

rata harian berada pada kisaran 0–5°C. 

Penggunaan sistem kolektor surya hibrid dalam teknologi pengeringan tanaman medis diteliti 

oleh Cipliene [6]. Di zona iklim sedang dalam kondisi alami, memperoleh tanaman obat kering 

hingga kadar air 8-12% dan persiapan bahan baku tanaman obat berkualitas merupakan 

pekerjaan yang rumit. Dalam banyak kasus, proses pengeringan bahan baku tanaman obat, 

terutama yang kaya akan senyawa volatil, membutuhkan suhu pengeringan yang optimal antara 

30 - 45°C dan kelembapan relatif tidak lebih dari 50 – 60%.  

Penelitian lainnya tentang sistem kolektor surya dikerjakan oleh Dikmen [7]. Penelitiannya 

dilakukan untuk mengestimasi dan optimalisasi kinerja termal sistem kolektor surya tabung 

yang dievakuasi. Pada penelitian ini telah digunakan jaringan saraf tiruan (JST) dan adaptive 

neuro-fuzzy (ANFIS) untuk memprediksi kinerja termal sistem kolektor surya tabung 

evakuasi. Hasil JST dibandingkan dengan ANFIS yang menggunakan kumpulan data yang 

sama. Nilai R2 untuk nilai kinerja termal kolektor sebesar 0,81 dapat dianggap memuaskan.  

Selanjutnya Owolabi [8] melakukan investigasi kinerja sistem kolektor surya penyimpanan 

energi panas yang terintegrasi menggunakan nanofluida. Pengaruh nanofluida Fe terhadap 

peningkatan kinerja pemanas air tenaga surya yang terintegrasi dengan sistem penyimpanan 

energi panas diteliti secara eksperimental. Fraksi nanopartikel 0,5%Fe (wt) disintesis dengan 

campuran cairan dasar air/propilen-glikol. Implementasi eksperimental menggunakan 

nanopartikel Fe berukuran 40 nm, sudut kemiringan kolektor 15°, dan sirkulasi fluida 

perpindahan panas dengan laju aliran massa 1,5 kg/menit.  

Selain menyampaikan laporan penelitian, beberapa peneliti juga mematenkan sistem kolektor 

surya antara lain Robertson [9], Mills [10], Natter [11], dan Nydahl [12]. Robertson [9] 

melaporkan sebuah paten tentang sistem kolektor surya. Dari penemuannya ini sistem kolektor 
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surya terdiri dari kolektor multi-elemen yang digabungkan dengan sistem konsentrator radiasi 

optik, yang sistemnya dirancang untuk memungkinkan pengoptimalan proses pengumpulan 

energi dengan aliran sekuensial yang tepat dari fluida perpindahan panas melalui multi-elemen.  

Natter [11] melaporkan sebuah paten lain yang menjelaskan sistem kolektor energi surya yang 

memiliki susunan konsentrator surya yang dipasang pada interval jarak di sepanjang jaringan 

saluran tempat fluida transfer panas disirkulasikan. Konsentrator termasuk saluran arkuata 

yang menyediakan permukaan penyerapan panas dan anggota sadel untuk memasang bagian 

saluran ke saluran. Selubung isolasi mengelilingi anggota saluran dan saluran. Panel lensa yang 

memanjang dapat diposisikan di atas permukaan absorpsi untuk memfokuskan insiden radiasi 

matahari. Sudut kemiringan panel lensa dapat divariasikan dengan rotasi manual dari 

konsentrator surya di sekitar sumbu longitudinal dari saluran. 

Mills [10] di tahun 2000 menerbitkan sebuah paten yang menjelaskan sistem kolektor surya 

yang terdiri dari sejumlah reflektor dan sistem receiver yang mewakili permukaan yang 

menyerap radiasi matahari yang dipantulkan oleh reflektor. Sistem penerima dinaikkan relatif 

terhadap reflektor dan reflektor dipasang secara pivot untuk mendukung struktur sedemikian 

rupa sehingga dapat diposisikan secara bersudut untuk memantulkan radiasi terhadap salah satu 

sistem penerima. Kemudian di tahun 2002, Nydahl [12] melaporkan juga sebuah paten tentang 

sistem kolektor surya. Sistem kolektor surya terdiri dari anggota rangka dan pelat atas yang 

didukung oleh anggota rangka dengan pelat atas transparan terhadap energi matahari. 

Roadmap penelitian tentang pengembangan kolektor surya yang dimodifikasi ditunjukkan 

pada Gambar di bawah ini. Penelitian tentang kolektor surya sudah dimulai sejak tahun 2019 

yaitu mendesain dan menguji water mist system. Di tahun 2020 penelitian akan difokuskan 

pada kolektor surya yang dimodifikasi yaitu dengan menambahkan komponen water mist 

system, spiral condenser dan sistem pemanas buatan pada kolektor surya. Luaran dari 

penelitian ini berupa prototipe kolektor surya yang dimodifikasi. Pada tahun ketiga (2021), 

dilakukan tahap optimasi pada kolektor surya dan di tahun 2022 dilakukan pengembangan 

lebih lanjut untuk mendapatkan laju evaporasi lebih tinggi sebagai fungsi dari dimensi kolektor 

surya. 
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Gambar 1. Roadmap penelitian evaporative cooler 
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3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi sebuah metode evaporasi untuk 

meningkatkan laju evaporasi air dengan menambahkan water mist system pada kolektor surya. 

Selain itu juga penelitian ini akan menghasilkan persamaan matematika yang menghubungkan 

laju produksi air bersih dengan piranti kolektor surya yang dimodifikasi. 
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4. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang diterapkan dalam kegiatan penelitian ini adalah eksperimen dengan 

alur penelitian seperti terlihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Alur penelitian  

Dari alur penelitian tersebut di atas dapat dipaparkan sebagai berikut: 

1. Identifikasi masalah: (a). bagaimana menerapkan water mist system pada kotak 

kolektor surya untuk meningkatkan laju evaporasi (b). Bagaimana desain water mist 

system agar memperoleh laju evaporasi optimum; 

2. Studi literatur (menyusun state of the art); 

3. Menggambarkan prototipe kolektor surya yang dimodifikasi dengan water mist system 

menggunakan virtual prototiping. Luaran dari kegiatan ini berupa gambar 3D kolektor 

surya yang dimodifikasi. Sebagai indikator capaian yaitu adanya gambar 3D kolektor 

surya yang dimodifikasi; 

4. Menguji kinerja water mist system. Sebelum mengaplikasikannya pada kolektor surya 

box, maka perlu dilakukan pengujian terpisah dari water mist system. Hasil optimasi 

dari kinerja water mist system ini selanjutkan akan diaplikasikan pada kolektor surya. 

Luaran dari kegiatan ini adalah sebuah desain optimum water mist system. Sebagai 

indikator capaian yaitu prototipe water mist system; 
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5. Menguji kinerja spiral condenser yang dilengkapi dengan modul thermo electric cooler. 

Sama halnya dengan water mist system, kinerja spiral condenser perlu diuji untuk 

mendapatkan desain optimum. Setelah mendapatkan kondisi optimum, spiral condenser 

ini dapat diaplikasikan pada kolektor surya. Luaran dari kegiatan ini adalah sebuah 

desain optimum spiral condenser. Sebagai indikator capaian yaitu prototipe spiral 

condenser; 

6. Menguji sistem pemanas buatan kolektor surya. Perubahan kondisi sinar matahari pada 

pelat kolektor surya akan memengaruhi panas yang diserap oleh kolektor surya 

tersebut. Untuk menanggulangi perubahan radiasi sinar matahari itu maka panas pada 

kolektor surya harus dikondisikan dengan mengaplikasikan sistem pemanas buatan. 

Pentingnya perubahan panas ini akan menentukan besar kecilnya laju penguapan air di 

dalam kolektor surya box. Luaran dari kegiatan ini adalah pelat kolektor surya yang 

dapat diubah-ubah temperaturnya dengan menempelkan pemanas buatan di pelat 

bagian bawah. Sebagai indikator capaian yaitu prototipe sistem pemanas buatan; 

7. Asembli water mist system, spiral condenser dan sistem pemanas buatan pada kolektor 

surya box. Luaran dari kegiatan ini adalah sebuah prototipe kolektor surya yang 

dimodifikasi yang telah dilengkapi dengan water mist system, spiral condenser dan 

sistem pemanas buatan. Prototipe ini siap diuji di langkah selanjutnya; 

8. Menyusun design of experiment dengan menerapkan metode desain faktorial untuk 

memperoleh variabel input yang paling berpengaruh terhadap laju evaporasi. Dalam 

menyusun design of experiment ini, variabel yang terlibat adalah: 

a. Variabel output adalah volume kondensat dan waktu steady yang jika disatukan 

menjadi laju evaporasi; 

b. Variabel input adalah (1) jumlah mist nozzle, (2) posisi mist nozzle, (3) 

diameter lubang mist nozzle, (4) temperatur air umpan, (5) temperatur kolektor 

surya, (6) tekanan air umpan, dan (7) jarak mist nozzle ke kolektor surya; 

c. Di tahun pertama, variabel input yang diuji adalah nomor (1), (2) dan (3). Di 

tahun kedua, variabel input yang diuji adalah (4), (5) dan (7); 

d. Luaran dari kegiatan ini adalah tabel rancangan eksperimen yang berisikan 

kombinasi variabel input yang diuji. Tabel rancangan eksperimen ini yang akan 

diisi pada saat mendapatkan data eksperimen. 

9. Menguji kinerja kolektor surya yang dimodifikasi di tahun pertama dan kedua dengan 

mengacu pada design of experiment di masing-masing tahun usulan. Luaran dari 
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kegiatan ini adalah memperoleh variabel input yang paling berpengaruh terhadap 

variabel output di tahun pertama dan kedua; 

10. Melakukan optimasi kinerja kolektor surya yang dimodifikasi berdasarkan variabel 

input dengan pengaruh terbesar terhadap variabel output. Metode yang digunakan 

adalah response surface method. Optimasi dilakukan di tahun pertama dan tahun kedua. 

Output dari optimasi tahun pertama akan digunakan pada eksperimen tahun kedua. 

Luaran kegiatan pada tahun kedua adalah sebuah desain kolektor surya yang dapat 

menghasilkan laju evaporasi tinggi; 
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5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Variabel dalam Eksperimen 

Variabel dalam eksperimen untuk menginvestigasi metode evaporasi pada kolektor surya yang 

dimodifikasi dilaksanakan mengikuti rancangan eksperimen seperti dalam Tabel 1 dan Tabel 

2. Sebagai variabel input adalah (1) jumlah mist nozzle, (2) posisi mist nozzle, (3) diameter 

lubang mist nozzle, (4) temperatur air umpan, (5) temperatur kolektor surya, (6) tekanan air 

umpan, (7) laju aliran air umpan dan (8) jarak mist nozzle ke kolektor surya. Dalam eksperimen 

ini variabel input yang diatur levelnya hanya pada jumlah nosel dan laju aliran air umpan saja, 

sedangkan variabel input lainnya dijaga konstan.  

Tabel 1. Variabel dan level dalam eksperimen 

VARIABEL INPUT VARIABEL OUTPUT 

Jumlah 

Nosel 

(unit) 

Bukaan 

Katup 

(%) 

Temperatur 

Pelat 

Kolektor [C] 

Debit 

Air umpan 

[ml/s] 

Volume  

air bersih 

[ml] 

1 100 

100 ± 5% 

  

2 75   

3 50   

4 -   

 

Dengan dua variabel input dan perbedaan level pada kedua variabel input itu maka konfigurasi 

eksperimen disusun seperti pada Tabel 2. 

Tabel 2. Konfigurasi variabel dalam rancangan eksperimen  

Konfigurasi 

Jumlah 

Nosel 

(unit) 

Bukaan 

Katup 

(%) 

Temp 

Pelat 

Kolektor 

[°C] 

Debit 

Air 

umpan 

[ml/s] 

Volume  

Aair 

Bersih 

[ml] 

1 1 100 100 ± 5%   

2 2 100   

3 3 100   

4 4 100   

5 1 75   

6 2 75   

7 3 75   

8 4 75   

9 1 50   

10 2 50   
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Konfigurasi 

Jumlah 

Nosel 

(unit) 

Bukaan 

Katup 

(%) 

Temp 

Pelat 

Kolektor 

[°C] 

Debit 

Air 

umpan 

[ml/s] 

Volume  

Aair 

Bersih 

[ml] 

11 3 50   

12 4 50   

 

Keterangan: setiap konfigurasi eksperimen dilaksanakan selama tiga puluh menit hingga 

mencapai steady state. 

5.2 Setup Eksperimen 

Instalasi dan setup eksperimen investigasi metode evaporasi pada kolektor surya yang 

dimodifikasi ditunjukkan pada Gambar 3.  

 

Gambar 3. Setup eksperimen evaporasi pada kolektor surya 

Eksperimen diawali dengan memanaskan pelat kolektor yang ada di dalam kolektor surya. 

Pelat kolektor sebagai komponen penguap butiran air menerima pasokan air umpan berupa 

butiran air dari nosel dan menguapkannya ke ruang kolektor surya sehingga uap air memenuhi 

ruangan dengan kepadatan tertentu. Aliran air umpan berawal dari wadah penampung air 

dialirkan menuju nosel oleh pompa air dengan tekanan tertentu dimana tekanan air umpan ini 

tidak divariasikan secara khusus. Kinerja dari proses evaporasi di dalam kolektor surya 

dipelajari melalui variasi pemakaian nosel tunggal dan jamak serta mengubah-ubah aliran air 

umpan melalui katup bola. Akhirnya uap air yang melayang di dalam kolektor surya 
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terkondensasi pada pipa-pipa condenser menghasilkan air bersih. Volume air bersih ditampung 

di dalam gelas ukur setelah satu batch eksperimen selesai dilakukan. 

5.3 Alat dan Bahan yang Dibutuhkan  

Alat, instrumentasi dan bahan yang dibutuhkan dalam eksperimen antara lain: 

1. Instalasi eksperimen, yang terdiri dari komponen-komponen seperti: 

a. Kolektor surya yang dimodifikasi; 

b. Pompa air; 

c. Nosel kabut diameter 0,3 mm; 

d. Katup bola; 

e. Wadah penampung air umpan; 

f. Selang air; 

g. Gelas ukur; 

2. Data akuisisi berbasis Arduino, terdiri dari: 

a. Power supply; 

b. Laptop; 

c. Mikro-kontroler (Arduino Uno); 

d. Sensor temperatur berupa modul MAX6675 + termokopel; 

e. Sensor pengukur laju aliran air (flowmeter); 

5.4 Prosedur Eksperimen 

Dalam melaksanakan eksperimen, prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan;  

2. Memanaskan pelat kolektor hingga temperatur 100°C; 

3. Memasangkan nosel kabut; 

4. Menyalakan pompa air dan mengatur bukaan katup; 

5. Menjalankan data akuisisi;  

6. Merekam data eksperimen sesuai dengan rancangan eksperimen;  

7. Memasangkan nosel jamak dan kembali ke langkah tiga.  
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5.5 Hasil Eksperimen  

Eksperimen dilaksanakan dengan mengikuti rancangan eksperimen yang ada pada Tabel 1 dan 

Tabel 2. Seluruh hasil eksperimen ditampilkan dalam bentuk grafik seperti yang disajikan pada 

Gambar-gambar di bawah ini. Hasil pengukuran dengan data akuisisi berbasis mikrokontroler 

Arduino menghasilkan histori pengukuran laju aliran air umpan dan temperatur pelat kolektor 

surya. 

 

Gambar 4. Histori pengukuran laju aliran air umpan untuk pemakaian 1 nosel 

 

Gambar 5. Histori pengukuran laju aliran air umpan untuk pemakaian 2 nosel 
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Gambar 6. Histori pengukuran laju aliran air umpan untuk pemakaian 3 nosel 

 

Gambar 7. Histori pengukuran laju aliran air umpan untuk pemakaian 4 nosel 
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Gambar 8. Histori pengukuran temperatur pelat kolektor untuk pemakaian 1 nosel 

 

Gambar 9. Histori pengukuran temperatur pelat kolektor untuk pemakaian 2 nosel 
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Gambar 10. Histori pengukuran temperatur pelat kolektor untuk pemakaian 3 nosel 

 

Gambar 11. Histori pengukuran temperatur pelat kolektor untuk pemakaian 4 nosel 

5.6 Pengolahan Data dan Pembahasan 

Dari grafik-grafik pada Gambar 4 hingga Gambar 11, debit air umpan saat steady state untuk 

berbagai pemakaian jumlah nosel dirangkum dalam Tabel 3, sedangkan produksi air bersih 

yang diukur untuk setiap batch eksperimen disajikan pada Tabel 4. Data-data yang disajikan di 

dalam Tabel 3 dan Tabel 4 berupa nilai rata-rata dan ketidakpastiannya. Nilai ketidakpastian 

hasil pengukuran itu dihitung dari selisih nilai maksimum dan nilai minimum dibagi dua. 
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Nilai ketidakpastian dapat menyatakan fluktuasi hasil pengukuran debit relatif terhadap nilai 

rata-ratanya. Pemakaian nosel tunggal dan jamak pada water mist system memperlihatkan 

toleransi debit air umpan cukup variatif. Walaupun demikian seluruh persentase ketidakpastian 

itu masih berada di bawah 10% yang berarti fluktuasi debit terukur masih dalam batas wajar. 

Tabel 3. Debit air umpan pada berbagai bukaan katup 

Jumlah  

Nosel 

Debit air umpan[ml/menit] 

100%-open 75%-open 50%-open 

1 144,75 ± 11,52 132,29 ± 03,84 123,75 ± 06,40 

2 340,01 ± 08,96 325,68 ± 08,96 302,31 ± 12,80 

3 393,66 ± 23,04 360,23 ± 26,88 325,94 ± 15,36 

4 462,75 ± 23,04 425,51 ± 26,88 352,98 ± 23,04 

 

Jumlah  

Nosel 

Persentase ketidakpastian  

debit air umpan [%] 

100%-open 75%-open 50%-open 

1 7,96 2,90 5,17 

2 2,63 2,75 4,23 

3 5,85 7,46 4,71 

4 4,98 6,32 6,53 

 

Tabel 4. Produksi air bersih pada berbagai bukaan katup 

Jumlah  

Nosel 

Produksi air bersih [ml/menit] 

100%-open 75%-open 50%-open 

1 3,30 2,97 2,81 

2 4,79 4,63 3,97 

3 5,14 4,97 4,64 

4 5,78 4,96 4,79 

 

Jumlah  

Nosel 

Kenaikan  

produksi air bersih [%] 

1 17,44 

2 20,65 

3 10,78 

4 17,13 

Rata-rata 16,50 

 

Produksi air bersih yang disajikan dalam Tabel 4 adalah produk evaporasi yang terjadi di dalam 

kolektor surya yang dimodifikasi. Evaporasi terjadi setelah butiran air yang disemprotkan oleh 
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nosel menyentuh pelat kolektor. Sesaat setelah butiran air menyentuh pelat kolektor, butiran 

air memasuki fase mendidih kemudian menguap. Kecenderungan evaporasi makin diperbesar 

setelah butiran air menyentuh pelat kolektor bertemperatur mencapai 100°C. Gambar 8 hingga 

Gambar 11 memperlihatkan histori hasil pengukuran temperatur pelat kolektor yang 

menunjukkan temperatur pelat kolektor berada di angka 100°C. 

Untuk melihat besarnya laju evaporasi, volume air umpan yang disemprotkan ke permukaan 

pelat kolektor juga divariasikan. Volume air umpan diubah-ubah dengan mengatur aliran dan 

menambahkan jumlah nosel. Kurva yang diperlihatkan dalam Gambar 12 dan Gambar 14 

menujukkan kenaikkan laju aliran air umpan dengan penggunaan nosel jamak dan pengaturan 

melalui bukaan katup. 

Peningkatan produksi air bersih atau kenaikan laju evaporasi melalui penggunaan nosel tunggal 

dan jamak adalah proporsional. Kenaikkan produksi air bersih berkisar 16,5% dibandingkan 

kenaikan air umpan 20,33%. Akan tetapi pemakaian nosel jamak ini tidak selalu proporsional 

dengan laju produksi air bersih, yang artinya ada batas jumlah nosel yang menghasilkan laju 

produksi air bersih optimum. Dari Gambar 15, ada kecenderungan produksi air bersih 

mencapai optimum pada penggunaan jumlah nosel tertentu.  

Nosel dalam water mist system yang ditambahkan pada sistem kolektor surya berfungsi sebagai 

distributor butiran air di dalam ruang kolektor surya. Setelah disemprotkan oleh nosel, butiran 

air akan memenuhi ruangan kolektor surya. Semakin banyak nosel yang digunakan maka akan 

menambah kepadatan butiran air di dalam ruangan. Secara teoritik, tingkat kepadatan butiran 

air yang berada di sebuah volume ruangan menimbulkan kecenderungan tumbukan antar 

butiran itu yang membuat ukuran butiran membesar dan akhirnya jatuh ke permukaan pelat 

kolektor. Jika hal ini berlangsung secara terus menerus maka volume air yang berada di 

permukaan pelat kolektor akan semakin meninggi dan menghambat evaporasi air oleh pelat 

kolektor. Dampaknya adalah laju evaporasi menurun yang diindikasikan dengan turunnya 

produksi air bersih. Pada suatu kondisi, akan diperoleh produksi air bersih optimum yang 

dihasilkan oleh jumlah nosel tertentu. Dari Gambar 16, untuk menghasilkan produksi air bersih 

optimum dapat dicapai dengan mengaplikasikan 3 – 4 buah nosel di dalam sistem kolektor 

surya yang dimodifikasi. Jika menggunakan nosel lebih dari 4 buah maka akan diikuti dengan 

penurunan produksi air bersih akibat turunnya evaporasi di permukaan pelat kolektor dan 

tingkat kepadatan butiran air yang melebihi batas wajar. Apabila menggunakan nosel kurang 

dari 3 buah, kepadatan butiran air masih kurang dari level kepadatan maksimum. 
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Gambar 12. Profil perubahan debit air umpan terhadap bukaan katup dan jumlah nosel 

 

Gambar 13. Profil produksi air bersih terhadap bukaan katup dan jumlah nosel 
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Gambar 14. Profil perubahan debit air umpan terhadap bukaan katup dan jumlah nosel 

 

Gambar 15. Profil produksi air bersih terhadap bukaan katup dan jumlah nosel 
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Gambar 16. Produksi air bersih optimum dicapai dengan pemakaian 3 – 4 nosel 

Dari keempat grafik di atas, hubungan antara produksi air bersih dan debit air umpan dapat 

dikorelasikan oleh jumlah nosel dan bukaan katup. Dengan menggabungkan seluruh data untuk 

penggunaan nosel tunggal dan jamak (hingga 4 nosel) maka sebuah kurva baru diperoleh 

seperti diperlihatkan pada Gambar 17. Secara matematik, dengan menggunakan metode least 

square, korelasi antara produksi air bersih dan jumlah nosel dapat dinyatakan dengan 

Persamaan 1. 

�̇�𝑎𝑖𝑟−𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ = 0,0079 �̇�𝑎𝑖𝑟−𝑢𝑚𝑝𝑎𝑛 + 1,9538   Pers. 1 

Dengan koefisien determinasi R2 = 0,9536. 

Dari korelasi itu, terlihat bahwa produksi air bersih yang dihasilkan sangat kecil dibandingkan 

dengan debit air umpan yang dipasok melalui nosel, yang ditunjukkan oleh nilai gradien kurva 

sebesar 0,0079. Dengan kata lain, rasio laju produksi air bersih terhadap debit air umpan adalah 

sebesar 7,9%. Beberapa faktor penyebabnya diantaranya adalah ukuran lubang nosel, tekanan 

air umpan dan geometri condenser. Nosel yang digunakan dalam eksperimen ini  memiliki 

diameter lubang 0,3 mm masih bisa ditingkatkan menjadi diameter 0,5 mm untuk menaikkan 

flowrate.  Demikian pula tekanan air umpan dapat ditingkatkan untuk memperhalus ukuran 

butir air yang disemprotkan oleh nosel. Semakin halus ukuran butir air, semakin mudah 

terevaporasi saat menyentuh permukaan pelat kolektor.  
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Faktor ketiga yang memengaruhi produksi air bersih adalah geometri condenser. Condenser 

memiliki celah yang cukup besar diantara pipa-pipanya yang memungkinkan uap air lolos 

melayang ke udara luar, sehingga menurunkan laju kondensasi atau produksi air bersih. 

 

Gambar 17. Produksi air bersih sebagai fungsi debit air umpan untuk nosel 1 - 4 

Dari hasil eksperimen ini, metode evaporasi yang mengaplikasikan water mist system pada 

sistem kolektor surya terbukti dapat menghasilkan air bersih walaupun dengan persentasenya 

relatif kecil. Namun jika dibandingkan dengan metode evaporasi tradisional yang menguapkan 

air secara langsung dari permukaan pelat kolektor seperti yang dilakukan oleh Khan and 

Mustafa [13], produksi air bersih dari metode ini masih lebih tinggi. Air bersih maksimum 

yang dihasilkan oleh penelitian Khan and Mustafa yaitu mencapai 230 g/jam atau 3,83 l/menit, 

sedangkan dari metode yang menggunakan water mist system bisa mencapai maksimum 5,78 

l/menit.  

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ketut Puja dkk [14] tentang destilasi air 

energi surya dengan energy recovery menggunakan metode  kapilaritas, menghasilkan air 

destilasi 4,38 l/m2.hari atau setara dengan 3,04 ml/menit untuk luas penampang kolektor 1 m2. 

Dari perbandingan terhadap kedua produk penelitian lain, terlihat bahwa metode pemurnian air 

yang menerapkan water mist system dapat menghasilkan air bersih lebih tinggi. 
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6.  KESIMPULAN  

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini antara lain: 

1. Metode evaporasi yang menerapkan water mist system terbukti dapat menghasilkan air 

bersih dari sumber air kotor; 

2. Produksi air bersih terkorelasi dengan debit air umpan untuk diameter nosel 0,3 mm dan 

jumlah nosel 1 – 4 buah melalui persamaan berikut: 

�̇�𝑎𝑖𝑟−𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ = 0,0079 �̇�𝑎𝑖𝑟−𝑢𝑚𝑝𝑎𝑛 + 1,9538 

Dengan koefisien determinasi R2 = 0,9536. 

3. Diperoleh produksi air bersih optimum pada pemakaian 3 – 4 buah nosel, yang 

dihubungkan melalui persamaan berikut: 

�̇�𝑎𝑖𝑟−𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ = −0,2926 𝑁2 + 2,1528 𝑁 + 1,2084 

Dengan koefisien determinasi R2 = 0,8632. 

4. Produksi air bersih maksimum yang diperoleh yaitu 5,78 ml/menit atau sebesar 1,25% dari 

debit air umpan pada pemakaian 4 buah nosel.  

SARAN-SARAN 

1. Variabel input lain seperti tekanan air umpan dapat divariasikan untuk menghasilkan 

ukuran butiran air lebih halus untuk meningkatkan laju evaporasi; 

2. Geometri condenser khususnya jarak celah antar pipa harus diperkecil untuk 

menurunkan potensi lolosnya uap air dari dalam kolektor surya; 
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