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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

  Seiring dengan pertambahan penduduk dan perkembangan industri di 

Indonesia kebutuhan garam dari tahun ke tahun semakin meningkat, untuk itu 

perlu di tingkatkan produksi garam dan kualitasnya. Garam merupakan salah satu 

hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, yang merupakan perlengkapan dari 

kebutuhan pangan dan sumber elektrolit bagi tubuh manusia. Indonesia adalah 

termasuk negara maritim, dari segi lain usaha untuk meningkatkan produksi 

garam belum banyak di minati termasuk dalam usaha untuk menigkatkan kualitas 

dari garam tersebut. Dari lain pihak di Indonesia banyak di impor dari luar negeri 

untuk kebutuhan garam dengan kualitas yang baik (kandungan kalsium dan 

magnesium) terutama dalam hal garam beriodium serta garam industri. 

   Dalam proses pembuatan garam, setidaknya terdapat tahapan-tahapan 

yang harus di lalui. Tahapan tersebut antara lain adalah proses pembuatan petak-

petak di tambak untuk menguapkan air laut. Air laut yang di uapkan ke petak-

petak tambak mengandung setiap liternya   

   Garam merupakan komuditas yang tidak selalu tersedia di pasaran. Pada 

penghujung tahun 2012 yang lalu, kementerian kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia (KKPRI) melansir data yang menunjukkan bahwa kebutuhan produksi 

garam nasional mencapai angka 2,750 juta ton/tahun. Dari data tersebut telah 

melampaui yang sudah di targetkan KPP sebesar 1,32 juta ton/tahun. Menurut 

(KPPRI) jumlah sebesar 2,750 juta ton tersebut berasal dari produksi garam 

petambak pugar sebesar 1,889 juta ton, produksi garam rakyak non pugar 

mencapai 357 ribu ton, PT Garam sebesar 385 ribu ton dan sisanya impor 119 

ribu ton. 

  Garam rakyat atau yang lebih di kenal dengan garam krosok ini masih 

mengandung zat pengotor seperti logam berat, kandungan NaCl dan iodium masih 

dibawah standar.Untuk memisahkan unsur pengotor dalam garam tersebut sering 

dilakukan pencucian oleh masyarakat setempat secara alamiah di tambak-tambak 

garam.Menurut standar nasional kualitas garam tersebut kurang memenuhi syarat 

sebagai garam konsumsi karena kandungan NaCI nya masih sangat kurang dari 
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standar nasional yang telah di syaratkan.Selain itu masih rendahnya kwalitas 

kebersihan garam dari standar kandungan senyawa garam beriodium didalamnya. 

   Garam beriodium adalah garam yang sudah diperkaya atau telah 

mengalami fortifikasi dengan KIO3 (Kalium Iodat) sebanyak 30-80 ppm. Karena 

masih tingginya kejadian-kejadian gangguan akibat kekeurangan yodium (GAKY) 

di Indonesia, maka pada tahun 1994 dikeluarkan Kepres No.69 Tahun 1994 

tentang garam beriodium. Setiap produsen garam wajib mendapatkan Sertifikat 

nasional Indonesia (SNI) sebelum diperdagangkan. Menurut Standar Nasional 

Indonesia (SNI) No. 01-3556 Tahun 1994 dan Kepmen No. 77/1995 garam 

beryodium harus mengandung Iodium KIO3 sebesar 30-80 ppm didalamnya.  

  Kebutuhan iodium didalam tubuh kita memerlukan sekitar 1-2 mikrogram 

perhari. Diperkirakan kecukupan yang telah dianjurkan sekitar 40-100 mikrogram 

perhari untuk anak  umur 10 tahun atau 150 microgram perhari untuk orang 

dewasa. Untuk wanita hamil dan menyusui dianjurkan tambahan masing-masing 

25 dan 50 mikrogram perhari (Darwin Karya dan Muhilal, 1996).Kekurangan 

iodium selama masa kehamilan menyebabkan anak yang dilahirkan menderita 

bisu, tuli, otak tidak berkembang, kretin endemik, pertumbuhan terhambat atau 

keterbelakangan mental (deddy Muchtadi, 1993). 

  Berdasarkan dari skala prioritas dan berbagai pertimbangan serta 

keinginan dari masyarakat khususnya kelompok tani garam, kebutuhan yang 

paling mendesak adalah alat untuk iodisasi garam yang handal dan efisien. 

Adapun peralatan yang lain masih bisa diatasi dengan cara manual meskipun 

memerlukan tenaga yang banyak. Peralatan berupa alat iodisasi garam secara 

manual sangat tidak efisien terhadap syarat yang sudah ditentukan untuk SNI yaitu 

tingkat pencampuranya kurang merata. Oleh karenanya kebutuhan alat untuk 

iodisasi garam sangat mendesak untuk diadakan, dengan harapan agar dapat 

meningkatkan kinerja para petani garam (pendapatan). 

  Permasalahan yang timbul tersebut, membuat penulis melakukan sebuah 

observasi serta melakukan penelitian untuk proses iodisasi secara manual. 

Seterusnya dikembangkan, sehingga terciptalah ide perancangan dan pembuatan 

suatu mesin khususnya untuk pencampur garam dan iodisasi secara automatis, 

yang hasilnya diharapkan dapat memenuhi  SNI 3556. 
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  Dalam hal ini sebagai pengabdian kepada masyarakat serta sebagai 

pengembangan teknologi dalam proses Iodisasi garam, perlu dilakukan sistem 

untuk pencampuran Iodisasi garam yang merata (homogen). Sistem campuran 

Homogen tersebut diharapkan akan dapat memenuhi Standar Nasional Indonesia 

(SNI) 3556 dalam proses Iodisasi garam sebelum diperdagangkan. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

a.  Bagaimana merancang mesin Screw conveyor yang mampu mencampur  

 garam dan Iodium sesuai SNI 3556. 

b. Bagaimana mendesain Screw Conveyor yang dapat mencampur garam dan 

 Iodium sesuai SNI 3556. 

 

1.3.  Batasan masalah 

a.  kapasitas garam Konsumsi. 

b. Jumlah iodium yang disemprotkan pada screw conveyor sebesar 30 ppm. 

c.  Pengerak mesin mengunakan motor listrik.  

d.  Trasmisi mengunakan poros, pully, dan Vbelt. 

e. Kapasitas rancangan mesin 6210 kg/jam. 

f.  Dapat memenuhi SNI 3556. 

 

1.4. Tujuan 

 Adapun tujuannya adalah merancang mesin Screw Conveyor yang mampu 

mencampur garam dan Iodium sesuai SNI 3556. 

 

1.5.  Manfaat 

a. Bagi peneliti untuk sarana penelitian dalam pengetahuan proses 

pencampuaran garam dan iodium dengan menggunakan mesin screw 

conveyor. 

b. Bagi masyarakat perancangan ini sebagai alat pencampuran garam dan 

iodium yang praktis dan efisien. 

 


