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BAB III 

PERANCANGAN DAN REALISASI SISTEM 

 

 

Pada bab ini akan dibahas tentang perancangan dan realisasi sistem yang dibuat. 

Blok alat yang dirancang ditunjukan oleh Gambar 3.1. 

 

 

            

            Jahe 

 

 

                               

 

 

 

Gambar 3.1.Blok alat yang dirancang 

 

Blok Diagram system secara keseluruhan yang dirancang ditunjukkan oleh 

Gambar 3.2. 

 

 

 

Gambar 3.2. Blok Diagram system secara keseluruhan. 
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Gambar 3.3. Diagram Alir Proses Destilasi Minyak Atsiri Jahe 
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Pada awal proses jahe emprit telah dimasukkan ke dalam ketel pengukus dan ketel 

pengukus dalam kondisi tertutup. Kemudian pompa air  membuka dan air mengalir 

mengisi sampai ketinggian air yang telah diatur. Heater on memanasi air. Sensor suhu 

bekerja memantau suhu. Apabila sudah mendidih dan menguap maka akan masuk ke 

kondensor turbular, pada saat suhu akan mendekati batas maksimum pompa jet injector 

bekerja, disini pompa air mengalir untuk proses pendinginan. Penyulingan destilasi dan 

residu akan masuk ke separator supaya dapat dipisahkan dan diambil. Selama proses 

berlangsung kondisi air didalam ketel akan berkurang sampai batas minimum Floatless 

level switch atau WLC (Water Level Controller) maka Selenoid Valve akan membuka 

katup dan akan mengisi air hingga batas maksimum Floatless level switch atau WLC 

(Water Level Controller). 

Tinggi air pemanas akan dikontrol melalui Floatless level switch atau water level 

controller (WLC). Floatless level switch atau 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. Jika air 

habis maka indikator lampu untuk tinggi air akan menyala dan Selenoid Valve akan 

bekerja secara otomatis membuka katup dan mengisi air.  

Pada tabung kondensor akan terjadi sirkulasi air yang cepat agar pendinginan uap 

air menjadi air dan minyak juga berlangsung cepat. Suhu akann tertampil di display dan 

terdapat keypad untuk memasukan nilai suhu pemanasan yang akan terlihat di display. 

 

3.1. Cara Kerja Alat 

Masukan alat adalah  berupa jahe emprit dengan kapasitas maksimal 3kg dan 

keluaran alat adalah berupa minyak. Alat terdiri atas bagian retort (tangki masak) 

berdiameter sekitar 400 mm dengan  tinggi 450 mm untuk air dan bahan baku jahe 

serta kondensor atau tangki pendingin berdiameter sekitar 200 mm dengan panjang 

1200 mm dengan tipe tubular dengan diameter tabung memanjang didalamnya 

berdiameter sekitar 31 mm untuk air dan hasil dari pemanasan serta separator 

(pemisah). Alat mengunakan LCD untuk display suhu dan terdapat keypad untuk 

memasukan nilai suhu pemanasan yang akan ditampilkan di LCD.  
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3.2. Perancangan dan Realisasi Perangkat 

Perancangan dan realisasi perangkat pada skripsi ini dibagi dalam beberapa 

bagian yaitu : 

 

 

Gambar 3.4. Gambaran Alat Destilasi Minyak Atsiri Jahe dengan ukuran. 

 

 

Gambar 3.5. Gambaran Alat Destilasi Minyak Atsiri Jahe 

 

Keterangan gambar :   

1. Ketel Uap (Retort) 

2. Kondensor 



35 
 

3. Separator 

4. Sensor suhu type K 

5. Heater 

6. Sensor Ketinggian Air ( WLC) 

7. Kontrol Panel 

 

3.2.1. Realisasi Ketel Uap atau Retort 

Ketel Uap dirancang dengan diameter sekitar 400 mm dengan  

tinggi 450 mm untuk air dan bahan baku jahe. 

  

Gambar 3.6.Realisasi Ketel Uap atau Retort. 

 

3.2.2. Realisasi Kondensor 

Kondensor atau tangki pendingin dirancang dengan diameter 

sekitar 200 mm dengan panjang 1200 mm dengan tipe tubular dengan 

diameter tabung memanjang didalamnya berdiameter sekitar 31 mm 

untuk air dan hasil dari pemanasan. 
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Gambar 3.7. Bagian dalam Kondensor sebelum dirangkai jadi satu 

 

Gambar 3.8. Realisasi Kondensor tipe tubular setelah dirangkai jadi satu 
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3.2.3. Realisasi Separator 

Separator dirancang untuk tampungan atau tempat hasil dari proses 

di  kondensor. Dimana minyak atsiri jahe yang diinginkan dibagian atas 

sedangkan air dibagian bawah. 

 

Gambar 3.9. Realisasi Separator 

3.2.4. Floatless Level Switch / Water level controller (WLC) 

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. 

 

Gambar 3.10.  Sistem Floatless Level Switch / Water level controller (WLC) 

Merk OMRON type 61F-G-AP  
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Gambar 3.11. Floatless Level Switch / Water level controller (WLC) 

Merk OMRON type 61F-G-AP  

 

Gambar 3.12. Implementasi Water level controller (WLC) Merk OMRON 

type 61F-G-AP 

3.2.5. Solid State Relay (SSR) 

Pada alat destilasi vakum minyak atsiri jahe , Solid State Relay 

(SSR) berfungsi untuk mengatur heater. 
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Gambar 3.13.  Modul Solid State Relay (SSR) - 10 DA 

 

 

Gambar 3.14. Solid State Relay (SSR) - 10 DA 

 

3.2.6. Selenoid Valve 

Pada alat destilasi vakum minyak atsiri jahe, selenoid valve 

berfungsi sebagai  pengatur pengisian air, sehingga tabung atau ketel 

tersebut tidak sampai dalam keadaan kosong.  
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Gambar 3.15 . Selenoid Valve 

 

3.2.7. Immersion Heater 

Pada alat destilasi vakum minyak atsiri jahe, immersion heater 

berfungsi untuk memanaskan air. 

 

Gambar 3.16. Immersion  Heater yang digunakan. 
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3.2.8.  Pompa Jet Injektor 

 

Gambar 3.17.  Pompa Jet Injektor 

 

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. 

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. 
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3.2.9.Digital Temperatur Controller 

Pada alat destilasi vakum minyak atsiri jahe, Digital Temperature 

Controller berfungsi mengontrol suhu yaitu untuk mengendalikan 

heater sesuai dengan settingan yang diinginkan. 

 

Gambar 3.18.  Susunan pin Digital Temperatur Controller TC 4S- 14 R 

 

 

Gambar 3.19.  Digital Temperatur Controller TC 4S- 14 R 

  

 Besarnya nilai suhu yang diukur ( actual ) akan ditampilkan pada 

display yang terdapat pada temperature control . 
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3.2.10. Control Panel 

Pada alat destilasi vakum minyak atsiri jahe, Control Panel berfungsi 

untuk mengontrol aliran listrik yang masuk ke alat. Dengan Control Panel bisa 

dilakukan setting temperatur secara otomatis, dengan begitu sangat 

memudahkan operator. Dapat mengetahui indikator lampu untuk tinggi air 

pemanas yang dikontrol melalui Floatless level switch atau water level 

controller (WLC) yang akan menyala jika air pada tabung sudah habis.  

 

Gambar 3.20.  Control Panel 

3.3. Perancangan dan Realisasi Perangkat  keseluruhan 

Perancangan dan realisasi perangkat keras secara keseluruhan dilakukan 

dengan menggabungkan keseluruhan alat  yang disertai dengan dokumentasi 

gambar.  

 

Gambar 3.21.  Penggabungan alat secara keseluruhan. 


