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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

Pada bab ini akan dibahas secara singkat mengenai teori dasar yang digunakan 

untuk merancangan Alat Destilasi Vakum Minyak Atsiri Jahe. 

 

2.1. Minyak Atsiri 

Minyak atsiri (minyak menguap = minyak eteris = minyak essensial = 

volatile oil) adalah jenis minyak yang berasal dari bahan nabati, bersifat mudah 

menguap pada suhu kamar tanpa mengalami peruraian dan apabila dibiarkan 

terbuka dan memiliki bau seperti tanaman asalnya (khas). Minyak atsiri biasanya 

tidak berwarna, terutama bila masih segar (baru saja diperoleh dari isolasi), 

tetapi makin lama akan berubah menjadi gelap, karena terjadi proses oksidasi 

dan mengalami pendamaran.  Upaya untuk mencegah proses tersebut antara lain 

isimpan dalam keadaan penuh dan tertutup rapat. 

Semua minyak atsiri terdiri dari campuran kimia yang cukup rumit.  

Hampir tiap jenis senyawa organik dapat ditemukan di dalamnya (hidrokarbon, 

alkohol, keton, aldehid, eter, ester, dan lainnya), dan hanya sedikit yang 

mempunyai komponen tunggal dalam persentase (minyak cengkeh mengadung 

tidak lebih dari 85% subtansi fenolik, sebagian besar eugenol).  Akan tetapi 

tidaklah mengherankan jika konstituennya mencapai lebih dari 200 komponen, 

dan seringkali trace constituent-nya mempunyai bau dan rasa yang penting 

terhadap keseluruhan minyak atsiri tersebut.  Tidak adanya satu komponen dapat 

mengubah aroma.  Tanaman dari spesies yang sama yang tumbuh pada tempat 

tumbuh yang berbeda, biasanya mempunyai komponen yang sama, tetapi 

persentasenya mungkin berbeda.  

Sifat fisika minyak atsiri meliputi tidak larut dalam air, larut dalam eter, 

alkohol, dan pelarut organik lain, bau karakteristik, bersifat optis aktif (indeks 

refraksi).  Dalam tumbuhan, minyak atsiri terdistribusi terutama dalam bunga 

dan daun.  Berdasarkan sukunya atau familinya minyak atsiri terakumulasi 

dalam sel sekret khusus, seperti sisik kelenjar (Lamiaceae), sel parenkim yang 
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telah berubah (Piperaceae), sel minyak (Vittae) pada Apiaceae. Selain itu 

terdapat juga dalam bagian dalam lysigen atau sizogen pad Pinaceae dan 

Rutaceae.  Kandungan kimia minyak atsiri secara umum terbagi dalam dua 

golongan besar yaitu:  

1. Terpenoid  hidrokarbon, melalui biosintesis asetat mevalonat, 

2. Senyawa aromatis, berasal dari biosintesis sikimat fenil propanoat. 

Sifat fisik minyak atsiri berbeda dengan minyak lemak.  Minyak atsiri 

dapat disuling dari sumber alaminya, sedangkan minyak lemak tidak, karena 

minyak lemak tersusun atas ester gliserol asam lemak.  Minyak atsiri tidak 

meninggalkan noda lemak permanen pada kertas, tidak seperti minyak lemak 

yang meninggalkan noda lemak.  Minyak atsiri tidak menjadi tengik dalam 

penyimpanan, namun jika terkena cahaya dan udara akan teroksidasi menjadi 

resin. 

 

2.2.  Jahe [3] 

Jahe (Zingiber officinale (L.) Rosc.) mempunyai kegunaan yang cukup 

beragam, antara lain sebagai rempah, minyak atsiri, pemberi aroma, ataupun 

sebagai obat (Bartley dan Jacobs 2000). Secara tradisional, kegunaannya antara 

lain untuk mengobati penyakit rematik, asma, stroke, sakit gigi, diabetes, sakit 

otot, tenggorokan, kram, hipertensi, mual, demam dan infeksi. Berdasarkan 

bentuk, warna, dan ukuran rimpang, ada 3 jenis jahe yang dikenal, yaitu jahe 

putih besar/jahe badak, jahe putih kecil atau emprit dan jahe sunti atau jahe 

merah. Secara umum, ketiga jenis jahe tersebut mengandung pati, minyak atsiri, 

serat, sejumlah kecil protein, vitamin, mineral, dan enzim proteolitik yang 

disebut zingibain. 

Menurut penelitian, jahe merah mempunyai kandungan pati (52,9%), 

minyak atsiri (3,9%) dan ekstrak yang larut dalam alkohol (9,93%) lebih tinggi 

dibandingkan jahe emprit (41,48, 3,5 dan 7,29%) dan jahe gajah (44,25, 2,5 dan 

5,81%). Nilai nutrisi dari 100 g jahe kering dengan kadar air 15% mempunyai 

komposisi 7,2-8,7 g, lemak 5,5-7,3 g, abu 2,5-5,7 g, abu (4,53 g), besi (9,41 mg), 

kalsium (104,02 mg) dan fosfor (204,75 mg). 

Komposisi kimia jahe sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara 

lain waktu panen, lingkungan tumbuh (ketinggian tempat, curah hujan, jenis 
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tanah), keadaan rimpang (segar atau kering) dan geografi. Rasa pedas dari jahe 

segar berasal dari kelompok senyawa gingerol, yaitu senyawa turunan fenol. 

Limpahan/komponen tertinggi dari gingerol adalah [6]-gingerol. Rasa pedas dari 

jahe kering berasal dari senyawa shogaol ([6]-shogaol), yang merupakan hasil 

dehidrasi dari gingerol. Di dalam jahe merah Indonesia senyawa gingerol dan 

shogaol yang ditemukaan adalah [6]-gingerol dan [6]-shogaol). Komponen 

kimia utama pemberi rasa pedas adalah keton aromatik yang disebut gingerol 

terdiri dari 6, 8 dan 10 gingerol. 

 Jahe kering mempunyai kadar air 7-12%, minyak atsiri 1-3%, oleoresin 

5-10%, pati 50-55% dan sejumlah kecil protein, serat, lemak sampai 7% (Eze 

dan Agbo 2011). Aroma jahe sangat tergantung pada kandungan minyak 

atsirinya (1-3%). Adanya variasi komponen kimia dalam minyak atsiri jahe 

bukan saja dikarenakan varitasnya, tetapi kondisi agroklimat (iklim, musim, 

geografi) lingkungan, tingkat ketuaan, adaptasi metabolit dari tanaman, kondisi 

destilasi dan bagian yang dianalisa.  

Beberapa komponen kimia jahe, seperti gingerol, shogaol dan zingerone 

memberi efek farmakologi dan fisiologi seperti antioksidan, antiimflammasi, 

analgesik, antikarsinogenik, non-toksik dan non-mutagenik meskipun pada 

konsentrasi tinggi. Minyak dalam ekstrak mengandung seskuiterpen, terutama 

zingiberen, monoterpen dan terpen teroksidasi. 

Oleoresin jahe mengandung lemak, lilin, karbohidrat, vitamin dan 

mineral. Oleoresin memberikan kepedasan aroma yang berkisar antara 4-7% dan 

sangat berpotensi sebagai antioksidan. Proses pengolahan terutama yang 

menggunakan pemanasan ternyata akan menurunkan kadar [6]-gingerol. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa jahe segar (kadar air 94%), 17%-nya mempunyai 

kandungan [6]-gingerol 21,15 mg/g. Adanya pengeringan pada suhu 55 ± 2° C 

selama 11 jam menghasilkan kadar air 11,54 ± 0,29% dengan kadar [6]-gingerol 

18,81 mg/g. 

 

2.3. Destilasi [7] 

Destilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia 

berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap (volatilitas) bahan 

atau didefinisikan juga teknik pemisahan kimia yang berdasarkan perbedaan titik 

http://id.wikipedia.org/wiki/Proses_pemisahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_kimia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Volatilitas&action=edit&redlink=1
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didih. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap, dan uap 

ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Zat yang 

memiliki titik didih lebih rendah akan menguap lebih dulu. Metode ini 

merupakan termasuk unit operasi kimia jenis perpindahan massa. Penerapan 

proses ini didasarkan pada teori bahwa pada suatu larutan, masing-masing 

komponen akan menguap pada titik didihnya.  

Destilasi juga bisa dikatakan sebagai proses pemisahan komponen yang 

ditujukan untuk memisahkan pelarut dan komponen pelarutnya. Hasil destilasi 

disebut destilat dan sisanya disebut residu. Jika hasil destilasinya berupa air, 

maka disebut sebagai aquadestilata (disingkat aquades). 

Pada suatu peralatan destilasi umumnya terdiri dari suatu kolom atau tray, 

reboiler (pemanas), kondenser, Drum reflux, pompa, dan packed. 

Prinsip dari proses ini adalah campuran  yang akan dipisahkan, 

dimasukkan dalam alat destilasi. Di bagian bawah alat terdapat pemanas yang 

berfungsi untuk menguapkan campuran yang ada. Uap yang terbentuk akan 

mengalir ke atas dan bertemu cairan (destilat) di atas. Zat-zat bertitik didih 

rendah dalam cairan akan teruapkan dan mengalir ke atas, sedangkan zat-zat 

bertitik didih tinggi dalam uap akan kembali mengembun dan mengikuti aliran 

cairan ke bawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.Alat Destilasi Sederhana [7] 

 

Gambar di atas merupakan alat destilasi atau yang disebut destilator. 

Yang terdiri dari thermometer, labu didih, steel head, pemanas, kondensor, dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Titik_didih
http://id.wikipedia.org/wiki/Unit_operasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perpindahan_massa&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Larutan
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labu penampung destilat. Thermometer biasanya digunakan untuk mengukur 

suhu uap zat cair yang didestilasi selama proses destilasi berlangsung. Seringnya 

thermometer yang digunakan harus memenuhi syarat: 

a. Berskala suhu tinggi yang diatas titik didih zat cair yang akan 

didestilasi. 

b. Ditempatkan pada labu destilasi atau steel head dengan ujung 

atas reservoir HE sejajar dengan pipa penyalur uap ke kondensor. 

Labu didih berfungsi sebagai tempat suatu campuran zat cair 

yang akan didestilasi .       

Steel head berfungsi sebagai penyalur uap atau gas yang akan masuk ke 

alat pendingin ( kondensor ) dan biasanya labu destilasi dengan leher yang 

berfungsi sebagai steel head. Kondensor memiliki 2 celah, yaitu celah masuk 

dan celah keluar yang berfungsi untuk aliran uap hasil reaksi dan untuk aliran air 

keran. Pendingin yang digunakan biasanya adalah air yang dialirkan dari dasar 

pipa, tujuannya adalah agar bagian dari dalam pipa lebih lama mengalami 

kontak dengan air sehingga pendinginan lebih sempurna dan hasil yang 

diperoleh lebih sempurna. Penampung destilat bisa berupa erlenmeyer, labu, 

ataupun tabung reaksi tergantung pemakaiannya. Pemanasnya juga dapat 

menggunakan penangas, ataupun mantel listrik yang biasanya sudah terpasang 

pada destilator. 

Pemisahan senyawa dengan destilasi bergantung pada perbedaan tekanan 

uap senyawa dalam campuran. Tekanan uap campuran diukur sebagai 

kecenderungan molekul dalam permukaan cairan untuk berubah menjadi uap. 

Jika suhu dinaikkan, tekanan uap cairan akan naik sampai tekanan uap cairan 

sama dengan tekanan uap atmosfer. Pada keadaan itu cairan akan mendidih. 

Suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap atmosfer disebut 

titik didih. Cairan yang mempunyai tekanan uap yang lebih tinggi pada suhu 

kamar akan mempunyai titik didih lebih rendah daripada cairan yang tekanan 

uapnya rendah pada suhu kamar. 

Jika campuran berair didihkan, komposisi uap  di atas cairan tidak sama 

dengan komposisi pada cairan. Uap akan kaya dengan senyawa yang lebih 

volatile atau komponen dengan titik didih lebih rendah. Jika uap di atas cairan 
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terkumpul dan dinginkan, uap akan terembunkan dan komposisinya sama 

dengan komposisi senyawa yang terdapat pada uap yaitu dengan senyawa yang 

mempunyai titik didih lebih rendah. Jika suhu relative tetap, maka destilat yang 

terkumpul akan mengandung senyawa murni dari salah satu komponen dalam 

campuran[8]. 

A. Pembagian Destilasi[7] 

 Berdasarkan prosesnya terbagi menjadi dua, yaitu : 

1. Destilasi kontinyu 

Disebut distilasi kontinyu jika prosesnya berlangsung terusmenerus. Ada 

aliran bahan masuk sekaligus aliran bahan keluar. 

2. Destilasi batch 

Disebut distilasi batch jika dilakukan satu kali proses, yakni bahan 

dimasukkan dalam peralatan, diproses kemudian diambil hasilnya 

(distilat dan residu). 

 Berdasarkan basis tekanan operasinya terbagi menjadi tiga, yaitu : 

1. Destilasi atmosferis ( 0,4-5,5 atm mutlak ) 

Destilasi atmosferis merupakan proses destilasi yang mana tekanan 

operasinya adalah tekanan atmosferis (1 atm) atau sedikit di atas tekanan 

atmosferis. Destilasi atmosferik bertujuan untuk memisahkan fraksi yang 

terkandung dari komponen yang akan dipisahkan pada tekanan atmosfer. 

Dari pemanasan awal suhu tidak boleh terlalu tinggi. Jika destilasi yang 

terjadi pada kondisi bertekanan atmosfer, maka titik didih dari larutan 

yang akan didistilasi sama dengan titik didih larutan tersebut di atmosfer. 

Contoh unit proses yang menggunakan proses destilasi atmosferis ini 

adalah pada Crude Distilling Unit (CDU). 

2. Destilasi vakum ( ≤ 300 mmHg pada bagian atas kolom ) 

Destilasi vakum adalah destilasi yang tekanan operasinya 0,4 atm ( ≤ 300 

mmHg absolut). Proses destillasi dengan tekanan dibawah tekanan 

atmosfer. 

 

Prinsip dari destilasi vakum ini yaitu dengan cara menurunkan tekanan 

diatas permukaan cairan dengan bantuan pompa vakum, maka cairan 

yang didestilasi akan mudah menguap, karena cairan ini akan mendidih 
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dibawah titik didih normalnya. Hal ini sangat menguntungkan untuk 

mendestilasi campuran yang senyawaan penyusunnya mudah rusak atau 

terurai pada titik didihnya atau untuk menguapkan campuran yang sangat 

pekat karena penguapannya tidak memerlukan panas yang tinggi. 

Produk-produk yang dihasilkan pada destilasi vakum antara lain : 

a. Produk Heavy Vacum Gas Oil ( HVGO ), 

b. Produk Light Vacum Sloop ( LVS ), 

c. Produk Light Vacum Gas Oil ( LVGO ), 

d. Produk Parafine Oil Distillate ( POD ), 

e. Produk bottom kolom HVU berupa Short Residue. 

3. Destilasi tekanan 

Destilasi tekanan merupakan proses pemisahan komponen dari 

campurannya dengan menggunakan panas / steam sebagai tenaga 

pemisah, dimana tenaga yang digunakan adalah tekanan tinggi. 

 Berdasarkan komponen penyusunnya terbagi menjadi dua, yaitu : 

1. Destilasi system biner 

Teori dasar destilasi biner : 

a) Jika suatu campuran biner pada  suasana liquid dipanaskan pada 

tekanan konstant , maka pada saat tekanan uap yang dihasilkan 

campuran tersebut sama dengan tekanan sistem, maka akan 

terjadi kondisi didih, kondisi ini disebut titik didih (bubble point). 

b) Jika campuran berada pada fasa uap didinginkan, maka pada 

kondisi tekanan uap pada campuran tersebut sama dengan 

tekanan sistem, maka campuran tersebut akan mengembun. 

Kondisi ini disebut titik embun (daw point). 

2. Destilasi system multi komponen 

Perhitungan destilasi multi komponen lebih rumit dibandingkan dengan 

perhitungan destilasi biner karena tidak adapat digunakan secara grafis. 

Dasar perhitungannya adalah penyelesaian persamaan-persamaan neraca 

massa, neraca energi dan kesetimbangan secara simultan. Bila destilasi 

melibatkan C komponen dengan N buah tahap kesetimbangan maka 

jumlah persamaan yang terlibat dalam perhitungan adalah N × C 

persamaan neraca massa, N × C relasi kesetimbangan dan N persamaan 
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neraca energi. Perhitungan destilasi multi komponen dilakukan dengan 2 

tahap : 

a. Perhitungan awal, dilakukan dengan metode pintas ( Shortcut 

Calculation ). Perhitungan awal digunakan untuk analisis 

kualitatif dari suatu kolom distilasi atau perhitungan awal 

rancangan dengan tujuan : 

 Memperkirakan komposisi produk atas dan bawah 

 Tekanan system 

 Jumlah tahap kesetimbangan 

 Lokasi umpan masuk 

b. Perhitungan tahap demi tahap dilakukan dengan metode eksak 

yang merupakan penyelesaian banyak persamaan aljabar : 

 Metode sederhana dengan kalkulator 

 Metode MESH dengan program computer 

 Berdasarkan system operasinya terbagi menjadi dua, yaitu : 

1. Single-stage Distillation 

Single stage distillation biasa juga disebut dengan flash 

vaporization atau equilibrium distillation, dimana campuran 

cairan diuapkan secara parsial. Pada keadaan setimbang, uap 

yang dihasilkan bercampur dengan cairan yang tersisa, namun 

pada akhirnya uap tersebut akan dipisahkan dari kolom seperti 

juga fase cair yang tersisa. Destilasi jenis ini dapat dilakukan 

dalam kondisi batch maupun kontinyu. 

2. Multi stage Distillation 

Multi stage distillation adalah proses penyuling air laut dengan 

berkedip sebagian air menjadi uap dalam beberapa tahapan 

dasar penukar panas lawan. Multi stage distillationmemproduksi 

sekitar 60% dari seluruh air desalinated di dunia. 

Selain pembagian macam destilasi, dalam referensi lain menyebutkan macam – 

macam destilasi, yaitu [7] : 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Distillation&usg=ALkJrhh5EOrjOXed8x09KryiuvjwQD9jbA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_water&usg=ALkJrhgQ8y9qTwPhpgDfhk_BSxUiXq1HeA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Countercurrent_exchange&usg=ALkJrhjQH0OWvLHsM39mcgxwxxwfL94VGQ
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1. Destilasi sederhana 

Destilasi sederhana adalah salah satu cara pemurnian zat cair yang 

tercemar oleh zat padat/zat cair lain dengan perbedaan titik didih cukup besar, 

sehingga zat pencemar/pengotor akan tertinggal sebagai residu. Destilasi ini 

digunakan untuk memisahkan campuran cair-cair, misalnya air-alkohol, air-

aseton, dll. Alat yang digunakan dalam proses destilasi ini antara lain, labu 

destilasi, pemanas, termometer, pendingin/kondensor, konektor/klem, statif, 

adaptor, penampung, pembakar, kaki tiga dan kasa. 

2. Destilasi bertingkat ( fraksional ) 

Destilasi bertingkat adalah proses pemisahan destilasi ke dalam bagian-bagian 

dengan titik didih makin lama makin tinggi yang selanjutnya pemisahan bagian-

bagian ini dimaksudkan untuk destilasi ulang. Destilasi bertingkat merupakan 

proses pemurnian zat/senyawa cair dimana zat pencampurnya berupa senyawa 

cair yang titik didihnya rendah dan tidak berbeda jauh dengan titik didih 

senyawa yang akan dimurnikan. Dengan perkataan lain, destilasi ini bertujuan 

untuk memisahkan senyawa-senyawa dari suatu campuran yang komponen-

komponennya memiliki perbedaan titik didih relatif kecil.  

Destilasi ini digunakan untuk memisahkan campuran aseton-metanol, karbon 

tetra klorida-toluen, dll. Pada proses destilasi bertingkat digunakan kolom 

fraksinasi yang dipasang pada labu destilasi. Tujuan dari penggunaan kolom ini 

adalah untuk memisahkan uap campuran senyawa cair yang titik didihnya 

hampir sama/tidak begitu berbeda. Sebab dengan adanya penghalang dalam 

kolom fraksinasi menyebabkan uap yang titik didihnya sama akan sama-sama 

menguap atau senyawa yang titik didihnya rendah akan naik terus hingga 

akhirnya mengembun dan turun sebagai destilat, sedangkan senyawa yang titik 

didihnya lebih tinggi, jika belum mencapai harga titik didihnya maka senyawa 

tersebut akan menetes kembali ke dalam labu destilasi, yang akhirnya jika 

pemanasan dilanjutkan terus akan mencapai harga titik didihnya. Senyawa 

tersebut akan menguap, mengembun dan turun/menetes sebagai destilat. 

Proses ini digunakan untuk komponen yang memiliki titik didih yang 

berdekatan. Pada dasarnya sama dengan destilasi sederhana, hanya saja memiliki 
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kondensor yang lebih banya sehingga mampu memisahkan dua komponen yang 

memliki perbedaan titik didih yang bertekanan. Pada proses ini akan didapatkan 

substan kimia yang lebih murni, kerena melewati kondensor yang banyak. 

3. Destilasi azeotrop 

Destilasi Azeotrop digunakan dalam memisahkan campuran azeotrop (campuran 

campuran dua atau lebih komponen yang sulit di pisahkan), biasanya dalam 

prosesnya digunakan senyawa lain yang dapat memecah ikatan azeotrop tsb, 

atau dengan menggunakan tekanan tinggi. Azeotrop merupakan campuran 2 atau 

lebih komponen pada komposisi tertentu dimana komposisi tersebut tidak bisa 

berubah hanya melalui distilasi biasa. Ketika campuran azeotrop dididihkan, 

fasa uap yang dihasilkan memiliki komposisi yang sama dengan fasa cairnya.  

Campuran azeotrop ini sering disebut juga constant boiling mixture karena 

komposisinya yang senantiasa tetap jika campuran tersebut dididihkan. Untuk 

lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut : 

Titik A pada pada kurva merupakan boiling point campuran pada kondisi 

sebelum mencapai azeotrop. Campuran kemudian dididihkan dan uapnya 

dipisahkan dari sistem kesetimbangan uap cair (titik B). Uap ini kemudian 

didinginkan dan terkondensasi (titik C). Kondensat kemudian dididihkan, 

didinginkan, dan seterusnya hingga mencapai titik azeotrop. Pada titik azeotrop, 

proses tidak dapat diteruskan karena komposisi campuran akan selalu tetap. 

Pada gambar di atas, titik azeotrop digambarkan sebagai pertemuan antara kurva 

saturated vapor dan saturated liquid. (ditandai dengan garis vertikal putus-putus 

Etanol dan air membentuk azeotrop pada komposisi 95.6%-massa etanol pada 

keadaan standar. 

4. Refluks / destruksi 

Refluks/destruksi ini bisa dimasukkan dalam macam –macam destilasi walau 

pada prinsipnya agak berkelainan. Refluks dilakukan untuk mempercepat reaksi 

dengan jalan pemanasan tetapi tidak akan mengurangi jumlah zat yang ada. 

Dimana pada umumnya reaksi- reaksi senyawa organik adalah “lambat” maka 

campuran reaksi perlu dipanaskan tetapi biasanya pemanasan akan 
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menyebabkan penguapan baik pereaksi maupun hasil reaksi. Karena itu agar 

campuran tersebut reaksinya dapat cepat, dengan jalan pemanasan tetap 

jumlahnya tetap reaksinya dilakukan secara refluks. 

5. Destilasi kering 

Destilasi kering adalah suatu metoda pemisahan zat-zat kimia. Dalam proses 

distilasi kering, bahan padat dipanaskan sehingga menghasilkan produk-

produk berupa cairan ataugas (yang dapat berkondensasi menjadi padatan). 

Produk-produk tersebut disaring, dan pada saat yang bersamaan 

mereka berkondensasi dan dikumpulkan. Distilasi kering biasanya 

membutuhkan suhu yang lebih tinggi dibanding destilasi biasa. 

Metode ini dapat digunakan untuk memperoleh bahan bakar cair 

dari batubara dan kayu. Selain itu, distilasi kering juga digunakan untuk 

memecah garam-garam mineral. Misalnya pemecahan sulfat melalui termolisis, 

menghasilkan gas sulfur dioksida dan sulfur trioksida yang 

dapat dilarutkan dalam air membentuk asam sulfat. Pada awalnya, ini adalah 

cara yang umum untuk memproduksi asam sulfat. 

Dalam industri minyak atsiri dikenal 3 macam metode destilasi atau 

penyulingan. Perbedaan pokok dari ketiga tipe destilasi teletak pada perbedaan 

cara penanganan bahan olahannya.  

Ketiga metode in antara lain; 

a. Destilasi dengan air (water distillation); 

b. Destilasi dengan air dan uap (water and steam diatillation); 

c. Destilasi dengan uap langsung (steam distillaion). 

a.Destilasi Dengan Air  

Pada metode ini bahan yang akan disuling kontak langsung 

dengan air mendidih. Bahan tersebut mengapung di atas air atau 

terendam secara sempurna tergantung dari bobot jenis dan jumlah bahan 

yang disuling. Air dapat dipanaskan dengan cara ; panas langsung, mantel 

uap, pipa uap melingkar tertutup, atau dengan memakai pipa uap 

http://id.wikipedia.org/wiki/Proses_pemisahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Zat_kimia
http://id.wikipedia.org/wiki/Padatan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Produk_(kimia)&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Produk_(kimia)&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Cairan
http://id.wikipedia.org/wiki/Gas
http://id.wikipedia.org/wiki/Kondensasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Distilasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_bakar
http://id.wikipedia.org/wiki/Batubara
http://id.wikipedia.org/wiki/Kayu
http://id.wikipedia.org/wiki/Garam_(kimia)
http://id.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://id.wikipedia.org/wiki/Sulfat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Termolisis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sulfur_dioksida
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sulfur_trioksida&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Larutan
http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_sulfat
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berlingkar terbuka atau berlubang. Ciri khas dari metode ini adalah 

kontak langsung antara bahan dan air mendidih. Jenis bahan yang biasa 

disuling dengan metode ini biasanya berupa bubuk dan bunga, seperti 

bubuk buah badam, bunga mawar, dan orange blossom. Bahan tersebut 

tidak dapat disuling dengan metode uap langsung karena bahan tersebut 

akan melekat dan membentuk gumpalan besar yang kompak, sehingga 

uap tidak dapat berpenetrasi ke dalam bahan. Gambar 1 di bawah 

merupakan contoh dari cara-cara pemanasan : 

                     

   (i)                                         (ii)                                     (iii) 

Gambar 2.2.Contoh Pemanasan 

 

(i)   Pemanasan langsung 

(ii) Pemanasan dengan pipa uap 

(iii) Pemanasan dengan mantel uap 

b.Destilasi dengan Air dan uap 

Pada metode penyulingan ini, bahan olah diletakan pada rak-rak 

atau saringan berlubang atau bisa dinamakan dengan keranjang daun. 

Ketel suling diisi dengan air sampai permukaan air tidak jauh di bawah 

saringan. Air dapat dipanaskan dengan berbagai cara yaitu dengan uap 

jenuh yang basah dan bertekanan rendah. Selain itu pemanasannya dapat 

juga menggunakan panas langsung seperti pada pemanasan air. Ciri khas 

dari metode ini adalah :  

a.  Uap selalu dalam keadaan basah, jenuh dan tidak terlalu panas; 
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b. Bahan yang disuling hanya berhubungan dengan uap dan tidak 

dengan atau mengenai air panas; 

c. Bahan olah biasanya dari jenis; daun, akar, dan batang.  

 

           Gambar 2.3. DestilasiUap dan air 

c.Destilasi dengan Uap 

Metode ketiga disebut dengan penyulingan uap atau penyulingan 

uap langsung. Uap yang digunakan adalah uap jenuh atau uap kelewat 

panas (superheat) pada tekanan lebih dari 1 atmosfir. Pembentukan uap 

yang digunakan untuk memanasi bahan biasanya menggunakan peralatan 

tersendiri yang disebut boiler. Tipe boiler pada penyuling uap dengan 

panas lanjut (superheat) bisa menggunakan boiler lorong api, boiler 

pipa-pipa api (fire tube boiler), boiler pipa-pipa air (water tube boiler). 

Uap dialirkan melalui pipa uap melingkar berpori yang terletak dibawah 

bahan, dan uap bergerak ke atas melalui bahan yang terletak di atas 

saringan. Gambar2.4. merupakan contoh peralatan penyulingan uap. 

 

(i) 
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    (ii) 

     Gambar 2.4.  Destilasi penyulingan uap. 

(i) Industri penyulingan dengan uap 

(ii) Skema penyulingan uap dengan boiler lorong api 

 

Destilasi uap ini dibuat karena terdapatnya masalah dari 

beberapa senyawa yang terkadang rusak atau molekul molekulnya pecah 

saat pemanasan dengan suhu tinggi. Dari hal itulah distilasi secara normal 

tidak lagi memungkinkan digunakan, apalagi untuk bahan bahan yang 

sensitif terhadap suhu yang tinggi, sehingga digunakanlah uap sebagai 

salah satu alat pendestilasi. 

Dengan adanya penambahan uap atau air ini, banyak molekul 

molekul yang mendidih dibawah suhu normalnya, dan ini memberikan 

keuntungan karena memudahkan mendapatkan molekul molekul tersebut. 

Dengan menambahkan air atau uap, titik didih senyawa mengalami 

depresi, sehingga mereka dapat menguap pada temperatur yang lebih 

rendah, lebih baik di bawah temperatur di mana kerusakan molekul 

menjadi cukup besar. 

Pada bahan bahan yang sensitif terhadap panas, distilasi uap ini 

akan berkolaborasi dengan alat yang disebut vakum destilasi. Jadi bahan 

bahan tersebut akan dikondensasi seperti biasa terlebih dahulu hingga 

memiliki dua fasa yang terdiri dari air dan senyawa organik sehingga 
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memudahkan untuk pemisahannya secara sederhana pada tahap 

berikutnya. 

Prinsip kerja Destilasi Uap adalah ketika campuran dari dua 

partikel tidak bercampur, cairan ini lalu dipanaskan untuk mengekspose 

atau meningkatkan permukaan kedua partikel ini ke fase uap. Setiap 

partikel ini akan mendapatkan tekanan uapnya masing masing sebagai 

fungsi temperatur seolah-olah partikel lainnya tidak hadir. Akibatnya, 

tekanan uap dari seluruh sistem meningkat.  

Campuran tersebut akan mendidih kira kira ketika jumlah dari 

tekanan parsial dari campuran dua partikel ini melebihi tekanan atmosfer 

(kira-kira 101 kPa pada permukaan laut). Dengan cara ini, banyak 

senyawa organik yang larut dalam air dapat dimurnikan pada suhu di 

bawah titik di mana terjadinya kerusakan. 

Destilasi uap ini biasanya digunakan dalam penyulingan minyak 

atsiri untuk pembuatan parfum. Caranya sama dengan proses yang telah 

diuraikan diatas yaitu dengan melewatkan uap pada tanaman yang 

mengandung minyak atsiri didalam retort. 

Destilasi uap juga digunakan dalam prosedur pembuatan 

senyawa sintetis dari senyawa organik yang kompleks. Eucalyptus 

minyak dan minyak jeruk sebagai salah satu contohnya diperoleh dengan 

metode ini pada skala industri. Distilasi uap juga banyak digunakan di 

kilang-kilang minyak bumi dan petrokimia tanaman di mana distilasi uap 

ini sering disebut sebagai "penguapan stripping".  

Pada intinya destilasi uap ini digunakan sebagai alat untuk mendapatkan 

suatu senyawa murni dengan hasil yang maksimal dan tingkat kerusakan 

yang kecil. Distilasi uap ini dipilih karena lebih mudah digunakan juga 

hemat biaya. 

 

2.4. Floatless Level Switch / Water level controller (WLC) [8] 

Floatless level switch / water level controller (WLC) adalah sebuah alat 

control yang digunakan untuk mengetahui ketinggian air, hal ini sangat 

dibutuhkan untuk menjaga persediaan air agar selalu sesuai dengan kebutuhan. 

Secara garis besar prinsip kerja dari WLC adalah pengaturan ketinggian 
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air dimana ketinggian air dideteksi oleh batang-batang elektroda yang kemudian 

hasil diteksi akan diteruskan kesebuah kontrol (relay) untuk mengaktifkan 

kontak. 

WLC dapat dibagi menjadi dua buah jenis berdasarkan jumlah elektroda 

yang digunakan. 

a. Metode dua kutub 

Untuk WLC dengan metode dua katub control ketinggian air hanya 

dikontrol melalui dua buah elektroda yaitu elektroda satu (E1) dan dua (E2). 

Lihat gambar dibawah ini. Pada gambar tersebut terlihat bahwa E1 dan 

E2 tidak terhubung oleh air sehingga tidak ada aliran listrik yang menggerakkan 

relay (relay masih tetap pada posisi b), untuk kondisi ini WLC dengan metode 

dua kutub berada pada kondisi off. 

 

    Gambar 2.5. Operasi kerja WLC metode kutub kondisi off [8] 

 

Sekarang perhatikan gambar dibawah ini. Pada gambar tersebut terlihat 

bahwa E1 dan E2 terhubung oleh air sehingga aliran listrik akan menggerakan 

relay x (relay berubah posisi b ke posisi a), untuk kondisi ini WLC dengan 

metode dua kutub pada konsisi on. 

 

      Gambar2.6.Operasi kerja WLC metode dua kutub kondisi on [8] 
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b. Metode tiga kutub 

Pada WLC dengan metode tiga kutub kontol ketinggian air di control 

oleh tiga buah elektroda E1,E2, dan E3. Pada dasarnya sama dengan metode dua  

kutub hanya saja pada metode tiga kutub ditambahkan sebuah elektroda (dalam 

hal ini E2) yang befungsi sebagai self holding. Self holding adalah sebuah 

kondisi dimana kontak WLC akan tetap on walaupun ketinggian air dibawah E1 

dan kontak akan terputus jika ketinggian air dibawah E2, hal ini disebabkan 

karena antara E1 dan E2 dihubungkan dengan internal relay. Kondisi on untuk 

WLC jenis ini adalah ketika E2 dan E3 sudah tidak lagi terhubung dengan air. 

Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar dibawah ini dan juga time chart untuk 

WLC dengan metode tiga kutub. 

 

Gambar 2.7.Operasi WLC metode tiga kutub [8] 

 

      Gambar 2.8.time chart Operasi kerja WLC metode tiga kutub [8] 

Seperti halnya alat control yang lain pada WLC pun terdapat beberapa 

jenis kontak yang dapat digunakan untuk melakukan control. Diantaranya adalah 

NO (Normally Open), NC (Normally Closed) dan CO ( Change Over). 
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Gambar 2.9. Simbol kontak pada WLC [8] 

 

NO adalah sebuah kondisi dimana kontak akan on bila dialiri arus dan 

akan off bila arus yang mengalir terputus. NC adalah sebuah kondisi dimana 

kontak akan off bila dialiri arus dan akan on bila arus yang mengalir terputus. 

Sedangkan CO adalah kombinasi dari kedua kontak on dan offnya dapat 

dilakukan secara bersamaan. 

 

Gambar 2.10. Simbol WLC [8] 

 

2.5. Temperature Sensor Type K [9] 

Thermocouple adalah dua logam yang didekatkan yang apabila terpapar 

oleh kalor dengan suhu tertentu akan menghasilkan beda potensial. Termokopel 

Suhu didefinisikan sebagai jumlah dari energi panas dari sebuah objek atau 

sistem. Perubahan suhu dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan 

terhadap proses ataupun material pada tingkatan molekul .Sensor suhu adalah 

device yang dapat melakukan deteksi pada perubahan suhu berdasarkan pada 

parameter-parameter fisik seperti hambatan, ataupun perubahan voltage .Salah 

satu jenis sensor suhu yang banyak digunakan sebagai sensor suhu pada suhu 

tinggi adalah termokopel seperti pada Gambar dibawah ini 

 

     Gambar 2.11. Thermocouple 

Termokopel merupakan jenis logam yang berbeda disatukan salah satu 

ujungnya dan ujung tersebut dipanaskan maka akan timbul beda potensial pada 
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ujung-ujung yang lain, hal ini diakibatkan oleh kecepatan gerak elektron dari 

dua material yang berbeda daya hantar panas sehingga mengakibatkan beda 

potensial. Dalam perancangan serta penggolongan dari termokopel sendiri sudah 

diatur oleh Instrument Society of America (ISA). 

Termokopel dibangun berdasarkan Asas Seeback dimana bila dua jenis 

logam yang berlainan disambungkan ini akan menjadi rangkaian tertutup 

sehingga perbedaan temperature pada sambungan akan menimbulkan beda 

potensial listrik pada kedua logam tersebut, selanjutnya akan dibaca oleh alat 

ukur temperature. 

Termokopel dapat dihubungkan secara seri satu sama lain untuk membuat 

termopile, dimana tiap sambungan yang panas diarahkan ke suhu yang lebih 

tinggi dan semua sambungan dingin ke suhu yang lebih rendah. Dengan begitu, 

tegangan pada setiap termokopel menjadi naik, yang memungkinkan untuk 

digunakan pada tegangan yang lebih tinggi. Dengan adanya suhu tetapan pada 

sambungan dingin, yang berguna untuk pengukuran di laboratorium, secara 

sederhana termokopel tidak mudah dipakai untuk kebanyakan indikasi 

sambungan langsung dan instrumen kontrol. Mereka menambahkan sambungan 

dingin tiruan ke sirkuit mereka yaitu peralatan lain yang sensitif terhadap suhu 

(seperti termistor atau dioda) untuk mengukur suhu sambungan input pada 

peralatan, dengan tujuan untuk mengurangi gradiasi suhu di antara ujung-

ujungnya. Di sini, tegangan yang berasal dari hubungan dingin yang diketahui 

dapat disimulasikan, dan koreksi yang baik dapat diaplikasikan. Hal ini dikenal 

dengan kompensasi hubungan dingin. 

 Tipe-Tipe Termokopel 

Tersedia beberapa jenis termokopel, tergantung aplikasi penggunaannya, yaitu : 

a. Tipe K (Chromel (Ni-Cr alloy) / Alumel (Ni-Al alloy) 

b. Termokopel untuk tujuan umum. Lebih murah. Tersedia untuk rentang 

suhu −200 °C hingga +1200 °C. 

c. Tipe E (Chromel / Constantan (Cu-Ni alloy) 

d. Tipe E memiliki output yang besar (68 µV/°C) membuatnya cocok 

digunakan pada temperatur rendah, tipe E adalah tipe non magnetik. 

e. Tipe J (Iron / Constantan) 
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f. Rentangnya terbatas (−40 hingga +750 °C) membuatnya kurang populer 

dibanding tipe K 

g. Tipe J memiliki sensitivitas sekitar ~52 µV/°C 

h. Tipe N (Nicrosil (Ni-Cr-Si alloy) / Nisil (Ni-Si alloy)) 

i. Stabil dan tahanan yang tinggi terhadap oksidasi membuat tipe N cocok 

untuk pengukuran suhu yang tinggi tanpa platinum. Dapat mengukur 

suhu di atas 1200 °C. Sensitifitasnya sekitar 39 µV/°C pada 900°C, 

sedikit di bawah tipe K. Tipe N merupakan perbaikan tipe K 

j. Termokopel tipe B, R, dan S adalah termokopel logam mulia yang 

memiliki karakteristik yang hampir sama. Mereka adalah termokopel 

yang paling stabil, tetapi karena sensitifitasnya rendah (sekitar 10 µV/°C) 

mereka biasanya hanya digunakan untuk mengukur temperatur tinggi 

(>300 °C). 

 Type B (Platinum-Rhodium/Pt-Rh) dapat mengukur suhu di atas 

1800 °C. Tipe B memberi output yang sama pada suhu 0°C 

hingga 42°C sehingga tidak dapat dipakai di bawah suhu 50°C. 

 Type R (Platinum /Platinum with 7% Rhodium) dapat mengukur 

suhu di atas 1600 °C. sensitivitas rendah (10 µV/°C) dan biaya 

tinggi membuat mereka tidak cocok dipakai untuk tujuan umum. 

 Type S (Platinum /Platinum with 10% Rhodium) dapat mengukur 

suhu di atas 1600 °C. sensitivitas rendah (10 µV/°C) dan biaya 

tinggi membuat mereka tidak cocok dipakai untuk tujuan umum. 

Karena stabilitasnya yang tinggi Tipe S digunakan untuk standar 

pengukuran titik leleh emas (1064.43 °C). 

k. Type T (Copper / Constantan) 

l. Cocok untuk pengukuran antara −200 hingga 350 °C. Konduktor positif 

terbuat dari tembaga, dan yang negatif terbuat dari konstantan. Sering 

dipakai sebagai alat pengukur alternatif sejak penelitian kawat tembaga. 

Type T memiliki sensitifitas ~43 µV/°C 

Termokopel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

termokopel tipe K yang ditunjukkan pada gambar 2.12. 
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Gambar 2.12. Sensor Suhu Termokopel 

 

 Penggunaan termokopel Tipe K Pada gambar 12 karena termokopel 

yang berbiaya murah dan umum digunakan, karena popularitasnya itu 

termokopel jenis ini tersedia dalam berbagai macam probe.termokopel tersedia 

untuk rentang suhu di -200 ° C sampai +1200 ° C yang mempunyai sensitivitas 

rata-rata 41μV/°C. 

 

2.6. Pompa Jet Injektor [12] 

Penukar panas atau dalam industri kimia populer dengan istilah bahasa 

Inggrisnya, heat exchanger (HE), adalah suatu alat yang memungkinkan 

perpindahan panas dan bisa berfungsi sebagai pemanas maupun sebagai 

pendingin. Biasanya, medium pemanas dipakai uap lewat panas (super heated 

steam) dan air biasa sebagai air pendingin (cooling water). Penukar panas 

dirancang sebisa mungkin agar perpindahan panas antar fluida dapat 

berlangsung secara efisien. Pertukaran panas terjadi karena adanya kontak, baik 

antara fluida terdapat dinding yang memisahkannya maupun keduanya 

bercampur langsung begitu saja. Penukar panas sangat luas dipakai dalam 

industri seperti kilang minyak, pabrik kimia maupun petrokimia, industri gas 

alam, refrigerasi, pembangkit listrik. Salah satu contoh sederhana dari alat 

penukar panas adalah radiator mobil di mana cairan pendingin memindahkan 

panas mesin ke udara sekitar. 

Evaporasi adalah peristiwa menguapnya pelarut dari campuran yang 

terdiri atas zat terlarut yang tidak mudah menguap dan pelarut yang mudah 

menguap. Dalam kebanyakan proses evaporasi, pelarutnya adalah air. Tujuan 

dari evaporasi adalah memekatkan konsentrasi larutan sehingga didapatkan 

larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Dalam keseharian seorang yang 

mempunyai hubungan erat dengan sains, kita pastinya sudah harus bisa 
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mengetahui beberapa nama instrumen beserta fungsi, cara kerja dan prinsip 

kerja. Karena suatu saat suatu instrumen akan berguna bagi kita pada waktu 

dimana kita sangat memerlukannya. Untuk itu kita harus tahu beberapa 

pengertian, fungsi, cara kerja serta prinsip kerja dari suatu instrumen tersebut. 

Salah satu instrumen yang ingin sedikit saya jelaskan disini adalah rotary vakum 

evaporator. Rotary vakum evaporator merupakan suatu instrumen yang 

tergabung antara beberapa instrumen, yang menggabung menjadi satu bagian, 

dan bagian ini dinamakan rotary vakum evaporator. Rotary vakum evaporator 

adalah instrumen yang menggunakan prinsip destilasi (pemisahan). Prinsip 

utama dalam instrumen ini terletak pada penurunan tekanan pada labu alas bulat 

dan pemutaran labu alas bulat hingga berguna agar pelarut dapat menguap lebih 

cepat dibawah titik didihnya. Instrumen ini lebih disukai, karena hasil yang 

diperoleh sangatlah akurat. Bila dibandingkan dengan teknik pemisahan lainnya, 

misalnya menggunakan teknik pemisahan biasa yang menggunakan metode 

penguapan menggunakan oven. Maka bisa dikatakan bahwa instrumen ini akan 

jauh lebih unggul. Karena pada instrumen ini memiliki suatu teknik yang 

berbeda dengan teknik pemisahan yang lainnya. Dan teknik yang digunakan 

dalam rotary vakum evaporator ini bukan hanya terletak pada pemanasannya 

tapi dengan menurunkan tekanan pada labu alas bulat dan memutar labu alas 

bulat dengan kecepatan tertentu. Karena teknik itulah, sehingga suatu pelarut 

akan menguap dan senyawa yang larut dalam pelarut tersebut tidak ikut 

menguap namun mengendap. Dan dengan pemanasan dibawah titik didih 

pelarut, sehingga senyawa yang terkandung dalam pelarut tidak rusak oleh suhu 

tinggi. 

 

Gambar 2.13. Susunan pompa vacuum rotary  
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Berikut mengenai penjelasan system pemvakuman, Sebelum 

menggunakan pompa rotary untuk menvakumkan alat destilasi, penting 

meyakini bahwa zat-zat volatil yang ada dalam sistem hanya dalam jumlah yang 

kecil, lalu dihubungkan dengan aspirator air untuk mengeluarkan zat-zat volatil 

tersebut. Perangkap yang dingin dapat saja mengakumulasikan zat-zat volatil 

dalam jumlah yang kecil, tapi tidak aman untuk membiarkan zat-zat tersebut 

terakumulasi dalam perangkap air karena berpotensi resiko ledakan pada saat 

pengisian udara kembali di akhir distilasi. Setelah zat- zat volatil dikeluarkan 

dari sistem dengan menggunakan aspirator air, selanjutnya pemakuman 

dilakukan dengan pompa vakum rotary . 

 

2.7. Solid State Relay [10] 

 

Pengertian dan fungsi solid state relay sebenarnya sama saja dengan 

relay elektromekanik yaitu sebagai saklar elektronik yang biasa digunakan atau 

diaplikasikan di industri-industri sebagai device pengendali. Namun relay 

elektro mekanik memiliki banyak keterbatasan bila dibandingkan dengan solid 

state relay, salah satunya seperti siklus hidup kontak yang terbatas, mengambil 

banyak ruang, dan besarnya daya kontaktor relay. Karena keterbatasan ini, 

banyak produsen relay menawarkan perangkat solid state relay dengan 

semikonduktor modern yang menggunakan SCR, TRIAC, atau output transistor 

sebagai pengganti saklar kontak mekanik. Output device (SCR, TRIAC, atau 

transistor) adalah optikal yang digabungkan sumber cahaya LED yang berada 

dalam relay. Relay akan dihidupkan dengan energi LED ini, biasanya dengan 

tegangan power DC yang rendah. Isolasi optik antara input dan output inilah 

yang menjadi kelebihan yang ditawarkan oleh solid state relay bila dibanding 

relay elektromekanik. 

 

                        Gambar 2.14. Susunan Solid State Relay 
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Solid state relay itu juga berarti relay yang tidak mempunyai bagian yang 

bergerak sehingga tidak terjadi aus. Solid state relay juga mampu menghidupkan 

dan mematikan dengan waktu yang jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan 

relay elektromekanik. Juga tidak ada pemicu percikan api antar kontak sehingga 

tidak ada masalah korosi kontak. Namun solid state relay masih terlalu mahal 

untuk dibuat dengan rating arus yang sangat tinggi. Sehingga, kontaktor 

elektromekanik atau relay konvensional masih terus mendominasi aplikasi-

aplikasi di industri saat ini. 

Salah satu keuntungan atau kelebihan yang signifikan dari solid state 

relay SCR dan TRIAC adalah kecenderungan secara alami untuk membuka 

sirkuit AC hanya pada titik nol arus beban. Karena SCR dan TRIAC adalah 

thyristor, dengan sifat hysteresisnya mereka mempertahankan kontinuitas sirkuit 

setelah LED de-energized sampai saat AC turun dibawah nilai ambang batas 

(holding current). Secara praktis apa artinya semua ini, artinya adalah rangkaian 

tidak akan pernah terputus ditengah-tengah puncak gelombang sinus. Waktu 

pemutusan seperti yang ada dalam rangkaian yang mengandung induktansi besar 

biasanya akan menghasilkan lonjakan tegangan besar karena runtuhnya medan 

magnet secara tiba-tiba di sekitar induktansi. Hal seperti ini tidak akan terjadi 

saat pemutusan dilakukan  oleh sebuah SCR atau TRIAC. Kelebihan fitur ini 

disebut zero-crossover switching. 

Salah satu kelemahan dari solid state relay adalah kecenderungan mereka 

untuk gagal menutup  kontak output mereka. Jika relay elektromekanik 

cenderung gagal saat membuka, solid state relay cenderung gagal saat menutup. 

Selain harganya mahal mungkin karena kelemahan gagal menutup inilah yang 

menjadi pertimbangan untuk memakai solid state relay. Dan karena gagal saat 

membuka dianggap lebih aman dari pada gagal saat menutup, relay 

elektromekanik masih lebih disukai dibanding solid state relay dalam banyak 

aplikasi di industri. 
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2.8. Digital Temperatur Controller[11] 

 

Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa sensor suhu termokopel 

memiliki nilai output yang kecil pada kondisi level noise yang tinggi, maka nilai 

output tersebut memerlukan pengkondisian sinyal agar nilai output tersebut 

dapat dibaca.  

 

Gambar 2.15. Berbagai macam jenis Digital Temperature Controller 

 

Terbacanya nilai output dari termokopel tersebut tentunya membutuhkan sebuah 

peralatan elektonik digital terpadu yang dinamakan Thermocouple Amplifier 

Digital yang lebih dikenal dikalangan teknik kelistrikan industri sebagai "Digital 

Temperature Controller" 

Digital Temperature Controller ini adalah alat yang bisa mengontrol 

suhu untuk mengendalikan cooler atau heater sesuai dengan settingan yang 

diinginkan. Sama seperti prinsip kerja Digital Counter relay, Digital Thermostat 

ini mempunyai kontak-kontak NO NC pada output settingnya, serta 

membutuhkan input power supply dalam kerjanya. 

 

 


