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BAB IV 

PENGUJIAN DAN ANALISA 

 

 

Bab ini akan membahas pengujian, cara pengujian, hasil pengujian dan analisa  

hasil pengujian. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem yang 

dirancang sudah sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian dilakukan pada sistem 

secara keseluruhan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengujian dilakukan pada 

sistem secara keseluruhan. 

 

4.1. Pengujian Perangkat Terpisah 

4.1.1. Pengujian Kontrol Solid State Relay (SSR) – Heater – Sensor Suhu 

Pengujian dilakukan dengan melihat kenaikan suhu yang terlihat di 

display pada control panel. 

 

 

 

Gambar 4.1. Pengujian Kontrol Sensor Suhu 
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Gambar 4.2. Pengujian Kontrol  

Solid State Relay (SSR) – Heater 

. 

Tampak dari gambar 4.1 dan gambar 4.2, di display pada control 

panel terjadi kenaikan suhu maka Solid State Relay (SSR) bekerja ditandai 

dengan lampu merah yang menyala dan heater bekerja. 

 

4.1.2. Pengujian Kontrol  Floatless level switch atau water level controller (WLC) 

Pengujian dilakukan pada waktu proses pemanasan berlangsung 

dengan melihat indikator lampu water level controller (WLC) pada control 

panel.  
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Gambar 4.3. Kondisi indikator water level controller (WLC) menyala. 

 

Tampak dari gambar 4.3, indikator lampu water level controller 

(WLC) pada control panel menyala yang berarti air pada ketel uap pada posisi 

minimum batas ketinggian air yang ditentukan. Maka perlu ditambahkan air 

pada ketel uap untuk proses pemanasan, disini solenoid valve akan bekerja 

membuka katup dan mengisi air sampai batas ketinggian air yang ditentukan 

terlihat pada gambar 4.4. 
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Gambar 4.4. Kondisi Selenoid Valve bekerja membuka katup. 

 

Gambar 4.5. Kondisi Solid State Relay (SSR) mati. 

 

Kondisi pada saat indikator lampu water level controller (WLC) pada 

control panel menyala, Solid State Relay (SSR) mati dan heater mati, kondisi 

ini untuk menjaga heater tidak rusak, terlihat pada gambar 4.5. 
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Gambar 4.6. Kondisi indikator water level controller (WLC) padam. 

 

Tampak dari gambar 4.6, apabila air sudah sesuai dengan ketinggian 

air yang telah ditentukan maka indikator lampu water level controller (WLC) 

pada control panel padam. Pada kondisi ini, Solid State Relay (SSR) bekerja 

dan heater bekerja, yang ditunjukan dengan indikator Solid State Relay (SSR) 

menyala, yang terlihat pada gambar 4.7 

 

Gambar 4.7. Kondisi Solid State Relay (SSR)menyala. 
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4.2.  Pengujian Perangkat Secara Keseluruhan 

Pengujian perangkat secara keseluruhan dilakukan untuk mengetahui apakah 

perangkat  yang telah dirancang dapat berfungsi dengan baik. Lihat Gambar 3.2. 

 

 
 

Gambar 4.8.Hasil Minyak Atsiri Jahe. 

 

 

 

Gambar 4.9.Hasil Pengujian Minyak Atsiri Jahe dengan air. 
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Penyulingan dengan air dan uap pada skripsi ini  biasa dikenal dengan sistem 

kukus. Cara ini sebenarnya mirip dengan sistem rebus, hanya saja bahan baku yaitu jahe 

dan air tidak bersinggungan langsung karena dibatasi dengan saringan diatas air. Cara 

ini adalah yang paling banyak dilakukan pada dunia industri karena cukup 

membutuhkan sedikit air sehingga bisa menyingkat waktu proses produksi.  

Pada awal pengujian, jahe telah dimasukkan dan melalui proses penyulingan. 

Dari hasil proses penyulingan tersebut, minyak jahe yang diperoleh masih mengandung 

sejumlah kecil air. Kandungan air ini dapat dikurangi dengan cara menyaring minyak 

melalui kertas saring berlapis magnesium karbonat. Selain itu, cara penyulingan juga 

akan mempengaruhi jumlah minyak jahe yang didapatkan. 

Berdasarkan hasil pengujian jahe dengan destilasi vakum, selama proses 

pengeringan selama 30 hari keadaan jahe sampai hari ke 20 masih dalam keadaan 

kering, hal ini menunjukkan bahwa jahe bisa disimpan dalam jangka waktu lama pada 

suhu kamar.  

 Minyak atsiri jahe berada diatas dan air berada dibawah. Ketidaklarutan antara 

keduanya disebabkan adanya perbedaan kepolaran, dimana air bersifat polar dan 

minyak bersifat non polar. Posisi minyak atsiri jahe yang berada diatas air disebabkan 

karena minyak atsiri jahe memiliki massa jenis yang cenderung lebih ringan daripada 

massa jenis air. 

Metode yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penyulingan dengan uap 

dan air. Keuntungan metode ini adalah uap selalu dalam keadaan basah, jenuh, dan tidak 

terlalu panas. Penyulingan berlangsung selama 2,5 - 3 jam dengan berat jahe emprit  3 

kg. Berdasarkan teori yang ada, rendemen rata-rata jahe mencapai 1,5 % - 3,8 % dari 

berat kering. 

Diketahui :  

massa jenis minyak atsiri jahe = 0,708  

massa jenis air = 1  

massa minyak atsiri jahe = 63,5 gram 

 

maka : 

  massa jenis   =  

0,708   =  
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Volume   =  

Volume  = 89,689  

Dimana volume 1 litter = 1 =  

Jadi volume  = 89,689  

   = 0,089689  

   = 0,089689 litter 

Rendemen  =  x 100 % 

   =  

   = 2,116 %   

Maka rendemen minyak atsiri jahe berdasarkan pengujian  sebesar 2,116 %. 

 

Penentuan kualitas minyak atsiri Jahe (Zingiber officinale Rosc) dapat dilakukan 

melalui berbagai macam pengujian, namun pengujian minyak atsiri yang dilakukan 

pada penelitian ini hanya pengujian warna . Warna dalam pengujian ini dilakukan 

dengan cara pengujian visual atau kasat mata, dimana dapat langsung dilihat warna 

minyak yang dihasilkan yaitu kuning muda hingga kuning kecoklatan dengan aroma 

yang khas. 

 

 

 

 

 


