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Abstrak 

Penelitian ini menganalisis permasalahan produksi, kesesuaian lokasi dan desain rumah 

kristalisasi untuk produksi garam di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Probolinggo, dengan 

hasil: 1) permasalah produksi adalah teknologi masih tradisional; 2) lokasi di Kabupaten 

Tuban (Leranwetan) sangat sesuai, 3) lokasi di  Kabupaten Probolinggo (Kalibuntu) cukup 

sesuai; 4) integrasi geomembran, ulir filter dan rumah kristalisasi dapat meningkatkan 

produksi garam, 5) desain ideal untuk lokasi dengan angin stabil dan tenang adalah tunnel 

sedangkan lokasi dengan angin dinamis dan kuat adalah prisma. 

 

Kata kunci: kesesuaian lokasi, desain teknologi, produktivitas, kualitas garam 

 
Abstract 

 This research analyzes the problems of salt production, the suitability of salt 

production sites, and the house cristalization design which is suitable for the salt production in 

Tuban Regency and Probolinggo Regency. The results are: 1) the primary problem related to 

salt production is the traditional production technology; 2) the location of salt production 

Tuban Regency (Leranwetan) is very suitable; 3) the location of salt production in 

Probolinggo Regency (Kalibuntu) is suitable enough; 4) the integration of geomembrane 

technology, filter threads and crystallization houses can increase the quantity and quality of 

the salt production; 5) the design of the crystallization house that ideal for locations with 

stable and clam wind are a tunnel, while locations with dynamic and strong wind are prisms. 

 

Keywords: suitability site, design of technology, productivity, salt quality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pendahuluan 

Kabupaten Tuban dan Kabupaten Probolinggo merupakan daerah pesisir yang mempunyai 

ketersediaan lokasi untuk digunakan sebagai lokasi produksi garam dan merupakan salah satu sentral 

produksi garam di Jawa Timur. Hanya saja, sampai saat ini masih belum dilakukan studi terkait 

permasalahan, kesesuaian lokasi dan kesesuaian design teknologi untuk produksi garam. Kajian 

kesesuaian lokasi produksi garam harus mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya adalah: 1) 

Faktor lingkungan yang meliputi kualitas air, kemampuan tanah menahan beban dan resapan air, 

ketinggian lahan (elevasi), kemiringan lahan (slope), pasang surut, dan jarak terhadap permukiman 

penduduk; 2) Sarana dan prasarana; 3) Penggunaan lahan (land use); 4) Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW); 5) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Timur. 

Tahapan yang perlu dilakukan untuk mengembangkan usaha garam rakyat setelah kesesuaian 

lokasi produksi garam diketahui adalah penentuan kesesuaian desain teknologi produksi garam. Pada 

konsep kesesuaian rancang bangun teknologi pembuatan garam perlu mempertimbangkan beberapa 

aspek teknologi seperti: 1) Penentuan alur produksi, mulai dari air masuk pada kolam penampungan 

awal sampai meja kristalisasi; 2) Penerapan teknologi geomembran; 3) Pembuatan teknologi ulir filter; 

4) Pembuatan bunker air tua, 5) Penerapan Rumah kristalisasi. Kesesuaian desain teknologi produksi 

garam nantinya dapat memprediksi kapasitas produksi garam yang meliputi produktivitas, kualitas, 

dan laju evaporasi yang optimal dengan menghitung kelembapan, aliran angin, dan suhu ideal pada 

proses evaporasi.   

Analisis permasalahan, khususnya terkait teknologi dalam produksi garam rakyat dan 

kesesuaian lokasi pada produksi garam rakyat di Kabupaten Tuban (Desa Leranwetan, Kecamatan 

Palang)  dan Kabupaten Probolinggo (Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan), serta untuk 

mendapatkan desain teknologi produksi garam rakyat sesuai dengan lokasi pada produksi garam 

rakyat di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini bertujuan untuk  1). 

Mendapatkan data permasalahan produksi garam rakyat, khususnya pada teknologi produksi garam 

rakyat yang digunakan oleh petambak garam di Kabupaten Tuban (Desa Leranwetan, Kecamatan 

Palang) dan Kabupaten Probolinggo (Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan), sekaligus merumuskan 

solusi dalam hal ini teknologi yang tepat untuk meningkatkan produksi garam rakyat. 2). Mendapatkan 

peta potensi lahan dan  kesesuaian lahan produksi garam di Kabupaten Tuban (Desa Leranwetan, 

Kecamatan Palang) dan Kabupaten Probolinggo (Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan) yang 

meliputi: Kondisi kualitas air ; Suhu udara dan lama penyinaran matahari; Kelembaban udara; 

Kemampuan tanah menahan beban dan resapan air (permeabilitas tanah); Jenis lahan dan struktur 

tanah; Pasang surut; Jarak terhadap pemukiman penduduk; Sarana dan prasarana; Penggunaan lahan 

(land use); Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 3) Mendapatkan model/desain teknologi yang 

tepat untuk peningkatan produksi garam rakyat yang sesuai dengan data kesesuaian lahan produksi 

garam rakyat di Kabupaten Tuban (Desa Leranwetan, Kecamatan Palang) dan Kabupaten Probolinggo 

(Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan). Model utama yang diuji cobakan adalah metode prisma 

kristalisasi garam atau sering disebut dengan Metode Prisma. Metode ini merupakan integrasi dari 

teknologi geomembrane liner, teknologi ulir filter (TUF), bunker air tua, dan rumah kristalisasi dalam 

rangkaian dari proses pembuatan garam. Metode prisma dilaporkan sesuai untuk meningkatkan 

kualitas dan kuantitas produksi garam rakyat. Hanya saja, penerapan teknologi ini masih 

membutuhkan perbaikan dan pengoptimalan teknologi sesuai dengan lokasi produksi garam rakyat. 

 

Tinjauan Pustaka 

Garam merupakan salah satu kebutuhan terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Pembuatan 

garam sebagian besar dilakukan secara tradisional oleh petani rakyat disamping oleh perusahan garam 

industri. Garam adalah benda padat berwarna putih berbentuk kristal yang merupakan kumpulan 

senyawa dengan bagian terbesar NaCl (>80%) serta senyawa lainnya, seperti magnesium klorida, 

magnesium sulfat, dan kalsium klorida. Sumber garam yang didapat di alam berasal dari air laut, air 

danau asin, deposit dalam tanah, tambang garam, sumber air dalam tanah. Purbani (2003) menyatakan 

bahwa ada bermacam-macam cara pembuatan garam yang telah dikenal manusia, tetapi cara yang 

dinilai masih tepat untuk diterapkan perkembangan teknologi dan ekonomi di Indonesia pada waktu 

sekarang adalah cara pembuatan garam yang proses penguapannya menggunakan tenaga matahari. 

Selanjutnya dinyatakan bahwa pembuatan garam dari air laut pada dasarnya terdiri dari proses 

pemekatan (dengan menguapkan airnya) dan pemisahan garamnya (dengan kristalisasi). Bila seluruh 

zat yang terkandung diendapkan/dikristalkan akan terdiri dari campuran bermacam-macam zat yang 



terkandung, tidak hanya NaCl yang terbentuk tetapi juga beberapa zat yang tidak diinginkan ikut 

terbawa (impurities). Proses kristalisasi yang demikian disebut “kristalisasi total”.  

Geomembran adalah lembaran plastik yang terbuat dari molekul polymerisation of ethylene atau 

biasa disebut polyethylene (muller 2007). Geomembrane telah digunakan untuk menangani masalah 

yang terkait dengan lingkungan, hidrolik, transportasi, geoteknik, perumahan, dsb (Hardiyatmo, 2008). 

Pada prinsipnya geomembran berfungsi sebagai penghalang atau pencegah aliran kelembaban. 

Sebagai contoh geomembrane berasal sering dipakai sebagai pelindung kolam penambung, tempat 

pembuangan sampah, budidaya udang, dan produksi garam. Pemakaian geomembran bertujuan untuk 

mempercepat pembentukan kristal garam dan garam yang dihasilkan bersih walaupun kandungan 

NaCl masih di bawah 95%. Suhendra (2016) melaporkan bahwa produksi garam dengan 

menggunakan teknologi geomembran mampu meningkatkan produktivitas mencapai 3-4 kali lipat dari 

teknologi tradisional. 

Teknologi pembuatan garam berkembang dengan penemuan teknologi baru yaitu teknologi ulir 

filter (TUF). Prinsip utama dalam pembuatan garam dengan TUF adalah evaporasi air laut dengan 

bantuan sinar matahari melalui pengaliran air pada petakan-petakan berseri dalam proses penuaannya 

dan penambahan material alam yang berperan sebagai filter. Penggunaan TUF bertujuan menyaring 

pengotor yang terlarut dalam air. Disamping menyaring air, teknologi ulir filter juga mampu 

mempercepat proses penuaan air. Hal itu dikarenakan kolam air ulir dibuat berpetak-petak dengan luas 

1,5-2-meter dan berliku. Menurut Susanto et al., (2014) menyatakan bahwa produksi garam dengan 

menggunakan TUF dapat meningkatkan produktivitas garam dan kualitas garam. Kualitas garam 

(NaCl) meningkat dari 90% naik menjadi 98,4%. 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

Penelitian kesesuaian lahan produksi dan desain prisma garam di Jatim ini dilaksanakan di 

Desa Leranwetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dan Desa Kalibuntu Blok Ladangan, 

Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Waktu pelaksanaan kegiatan Penelitian Kesesuaian 

Lahan Produksi dan Desain Prisma Garam di Jatim ini dilakukan dari bulan April sampai Oktober 

2018.  

Pendekatan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode campuran antara kualitatif dan 

kuantitatif (Mixed Methods) dengan pendekatan deskriptif.  

Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengambilan data yang dilakukan pada penelitian kesesuaian lahan produksi dan desain prisma 

garam di Jatim meliputi data primer dan data sekunder. 

Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik untuk memudahkan dalam 

pengambilan kesimpulan tentang penelitian kesesuaian lokasi produksi dan desain prisma garam di 

Jawa Timur. Untuk menyatakan kesesuaian lokasi dapat menggunakan rumus penilaian kelas 

kesesuaian fisik tambak garam yaitu :  

 

IKG = (∑ Ni/Nmaks) x 100%  

 

Keterangan:  

IKG : Indeks Kesesuaian Lokasi Produksi 

Ni  : Nilai Parameter ke-i (bobot x skor)  

Nmaks : Nilai Maksimum dari suatu kategori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1 Matriks Indeks Kesesuian Garam  

NO Parameter Bobot 
Katagori  

Skor 
Katagori  

Skor 
Katagori  

Skor 
Katagori 

Skor 
S1 S2 S3 N 

1 Curah hujan (mm) 5 < 10 4 10 - 100 3 100 - 200 2 > 200 1 

2 Permeabilitas tanah (k) 5 < 1 x 10
-4

 4 < 1 x 10
-3

 3 < 1 x 10
-2

 2 < 1 x 10
-1

 1 

3 
Jenis tanah/ Tekstur tanah 5 

Clay 4 

Sandy 

Clay 3 Loam 2 Silty 1 

4 

 

Lama penyinaran 

matahari (jam) 

5 

 

> 8.7 

 

4 

 

8.7 - 5.5 

 

3 

 

5.5-2.3 

 

2 

 

< 2.3 

 

1 

 

5 Kelembaban udara (%) 5 <45 - 59 4 60 - 74 3 74 -89 2 > 90 1 

6 Kecepatan angin (m/s) 5 > 5.7 4 5.7 - 4.1 3 4.1-2.4 2 < 2.4 1 

7 Suhu udara (°C) 5 > 32 4 32 - 28.5 3 28.5-25 2 < 25 1 

8 Penguapan (mm) 5 > 3.0 4 3.0 - 2.0 3 2.0 - 1.0 2 < 1.0 1 

9 Lama produksi (hari) 5 < 20 4 20 - 30 3 30 - 40 2 > 40 1 

10 Jarak sumber air (m) 5  < 500 4 <1000 3 <1500 2 >2000 1 

 

Keterangan: 

Nilai Maksimum = 190 

S1 : Sangat sesuai, dengan nilai 83-100% 

S2 : Cukup sesuai, dengan nilai 50- < 83% 

S3 : Sesuai bersyarat, dengan nilai 17 - < 50% 

N : Tidak sesuai, dengan nilai < 17% 

 

Hasil dan Pembahasan 

Indeks Kesesuaian Garam (IKG) 

Hasil indeks kesesuaian lokasi di lokasi penelitian Desa Leranwetan, Kabupaten Tuban dan 

Desa Kalibuntu, Kabupten Probolinggo. Data tersebut diuraikan pada Tabel 1 dan Tabel 2. 

 

Tabel 2 Parameter Kesesuaian Lokasi Produksi Garam di Desa Leranwetan  

NO Parameter 
Data 

Penelitian 

Katagori 
Bobot Skor 

Ni =  

B x S (Kelas) 

1 Curah hujan (mm) 5.6 S1 5 4 20 

2 Permeabilitas tanah (k) 1 x 10
-3

 S2 5 3 15 

3 Jenis tanah/ Tekstur tanah Clay S1 5 4 20 

4 Lama penyinaran matahari (jam) 8.8 S2 5 3 15 

5 Kelembaban udara (%) 51 S2 5 3 15 

6 Kecepatan angin (m/s) 4.6 S2 5 3 15 

7 Suhu udara (°C) 35 S1 5 4 20 

8 Penguapan (mm) 2.5 S1 5 4 20 

9 Lama produksi (hari) 7 S1 5 4 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3 Parameter Kesesuaian Lokasi Produksi Garam di Desa Kalibuntu 

NO Parameter 
Data 

Penelitian 

Katagori 
Bobot Skor 

Ni =  

B x S (Kelas) 

1 Curah hujan (mm) 6.8 S2 5 4 20 

2 Permeabilitas tanah (k) 1 x 10
-2

 S3 5 2 10 

3 
Jenis tanah/ Tekstur tanah 

sandly 

clay 
S2 5 

3 15 

4 Lama penyinaran matahari (jam) 7.5 S2 5 3 15 

5 Kelembaban udara (%) 54 S2 5 3 15 

6 Kecepatan angin (m/s) 6.3 S1 5 4 20 

7 Suhu udara (°C) 33 S1 5 4 20 

8 Penguapan (mm) 2 S1 5 4 20 

9 Lama produksi (hari) 10 S1 5 4 20 

 

Parameter Indeks Kesesuaian Garam 

a) Curah hujan 

Dari hasil penelitian di lokasi produksi didapatkan bahwa nilai curah  hujan di Desa Leranwetan 

sebesar 5,6 mm sedangkan di Desa Kalibuntu sebesar 6,8 mm, dimana nilai curah hujan di Desa 

Leranwetan lebih rendah daripada di Desa Kalibuntu. Kedua lokasi produksi memiliki nilai indeks 20 

dan masuk dalam katagori kelas S1 yang berarti sangat sesuai dan ideal sebagai lokasi produksi garam 

berdasarkan nilai curah hujan. 

b) Permeabilitas Tanah 

Berdasarkan data hasil pengukuran permeabilitas tanah di masing-masing lokasi produksi 

diketahui bahwa nilai permeabilitas tanah di tambak garam Desa Leranwetan sebesar 1 x 10
-3 

(k), 

sedangkan nilai permeabilitas tanah di lokasi tambak garam Desa Kalibuntu sebesar 1 x 10
-2

, dimana 

nilai permeabilitas tanah di lokasi tambak garam Desa Leranwetan lebih rendah daripada di tambak 

garam Desa Kalibuntu. Dari pengukuran permeabilitas tersebut, pada lokasi penelitian di Desa 

Leranwetan diberi nilai indeksnya 15 dan masuk pada katagori kelas S2 (cukup sesuai), sedangkan 

pada lokasi penelitian di Desa Kalibuntu diberi nilai indeksnya 10 dan masuk katagori S3 (sesuai 

bersyarat). Hal ini berarti bahwa lokasi penelitian di Desa Leranwetan lebih sesuai dijadikan sebagai 

lokasi produksi garam. 

c) Jenis Tanah 

Sesuai penilaian parameter jenis tanah, maka pada lokasi penelitian di Desa Leranwetan diberi 

nilai indeksnya 20 dan masuk pada katagori kelas S1 (sangat sesuai), sedangkan pada lokasi penelitian 

di Desa Kalibuntu diberi nilai indeksnya 15 dan masuk katagori S2 (cukup sesuai). Hal ini berarti 

bahwa lokasi penelitian di Desa Leranwetan lebih sesuai dijadikan sebagai lokasi produksi garam 

dibandingkan dengan lokasi tambak garam di Desa Kalibuntu.Ghufran (2011) menyatakan bahwa 

tanah liat dan berlumpur sangat baik dan cocok dijadikan tambak karena tanah yang demikian sangat 

keras dan akan retak-retak bila dikeringkan sedangkan dalam kondisi basah mempunyai kemampuan 

yang baik dalam menahan air. 

d) Lama Penyinaran 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi produksi garam di Desa Leranwetan memiliki nilai 

lama penyinaran matahari sebesar 8.8 jam, per hari sedangkan di lokasi tambak Desa Kalibuntu 

mempunyai nilai lama penyinaran sebesar 7.5 jam per hari. Sesuai penilaian parameter lama 

penyinaran matahari, maka pada lokasi penelitian di Desa Leranwetan menunjukkan nilai indeksnya 

20 dan masuk pada katagori kelas S1 (sangat sesuai), sedangkan pada lokasi penelitian di Desa 

Kalibuntu menunjukkan nilai indeksnya 15 dan masuk katagori S2 (cukup sesuai). Hal ini berarti 

bahwa lokasi penelitian di Desa Leranwetan lebih sesuai dan sangat ideal dijadikan sebagai lokasi 

produksi garam. Tambunan et al., (2012) melaporkan bahwa lama penyinaran di lokasi produksi 

garam sangat berpengaruh evaporasi dan dapat meningkatan nilai kejenuhan air garam. 

e) Kelembapan Udara 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi produksi garam di Desa Leranwetan memiliki nilai 

kelembapan udara sebesar 51%, sedangkan di lokasi tambak Desa Kalibuntu mempunyai nilai lama 

penyinaran sebesar 55 %. Sesuai penilaian parameter kelembapan udara, maka pada lokasi penelitian 

di Desa Leranwetan diberi nilai indeksnya 15 dan masuk pada katagori kelas S2 (cukup sesuai), 



sedangkan pada lokasi penelitian di Desa Kalibuntu juga bernilai indeksnya 15 dan masuk katagori S2 

(cukup sesuai). 

f) Kecepatan angina 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi produksi garam di Desa Leranwetan memiliki nilai 

parameter kecepatan angin sebesar 4,6 m/s, sedangkan di lokasi tambak Desa Kalibuntu mempunyai 

nilai kecepatan angin sebesar 6,3 m/s. Sesuai penilaian parameter kecepatan angin, maka pada lokasi 

penelitian di Desa Leranwetan diberi nilai indeksnya 15 dan masuk pada katagori kelas S2 (cukup 

sesuai), sedangkan pada lokasi penelitian di Desa Kalibuntu bernilai indeksnya 20 dan masuk katagori 

S1 (sangat sesuai). 

g) Suhu Udara 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi produksi garam di Desa Leranwetan memiliki nilai 

parameter suhu udara sebesar 35
o
C, sedangkan di lokasi tambak Desa Kalibuntu mempunyai nilai 

suhu udara sebesar 35
o
C. Sesuai penilaian parameter suhu udara, maka pada lokasi penelitian di Desa 

Leranwetan diberi nilai indeksnya 20 dan masuk pada katagori kelas S1 (sangat sesuai), sedangkan 

pada lokasi penelitian di Desa Kalibuntu bernilai indeksnya 20 dan masuk katagori S1 (sangat sesuai). 

h) Penguapan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi produksi garam di Desa Leranwetan memiliki nilai 

parameter tingkat penguapan sebesar 2,5 mm per hari, sedangkan di lokasi tambak Desa Kalibuntu 

mempunyai nilai suhu udara sebesar 2 mm per hari. Sesuai penilaian parameter tingkat penguapan, 

maka pada lokasi penelitian di Desa Leranwetan diberi nilai indeksnya 20 dan masuk pada katagori 

kelas S1 (sangat sesuai), sedangkan pada lokasi penelitian di Desa Kalibuntu bernilai indeksnya 20 

dan masuk katagori S1 (sangat sesuai). Hal ini berarti bahwa kedua lokasi penelitian baik di Desa 

Leranwetan maupun di Desa Kalibuntu sangat sesuai dan ideal dijadikan sebagai lokasi. 

i) Lama Produksi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi produksi garam di Desa Leranwetan memiliki nilai 

parameter lama produksi sebesar 7 hari, sedangkan di lokasi tambak Desa Kalibuntu mempunyai nilai 

lama produksi sebesar 10 hari dengan lepas air tua (LAT) nilai 19
o
Be. Sesuai penilaian parameter 

tingkat penguapan, maka pada lokasi penelitian di Desa Leranwetan diberi nilai indeksnya 20 dan 

masuk pada katagori kelas S1 (sangat sesuai), begitu pula pada lokasi penelitian di Desa Kalibuntu 

bernilai indeksnya 20 dan masuk katagori S1 (sangat sesuai). 

 

Teknologi Rumah Kristalisasi 

1. Desain dengan Model Tunnel 

Model tunnel yang diujikan dalam penelitian ini terbagi atas tiga jenis desain, yaitu dasar perak, 

dasar hitam dana atap perak. Model Tunnel Dasar Perak (TDP) menunjukkan kapasitas produksi 

garam sekitar 8,0 Kg/m
2
, sedangkan pada kualitas garam menunjukan kandungan NaCl adalah sekitar 

93%, dan kandungan magnesium (Mg) sekitar 2,46 mg/l. Garam yang dihasilkan berwarna putih. 

Sementara itu, untuk model Tunnel Dasar Hitam (TDH) diketahui bahwa kualitas produksi garam 

yang dihasilkan memiliki produktivitas sebesar 7,7Kg/m
2
, sedangkan kualitas garam yang dihasilkan 

mencapai kandungan NaCl sebesar 91%. Garam yang dihasilkan mengandung magnesium sekitar 6,52 

ppmdan berwarna putih. Dalam penelitian ini juga diuji coba model Tunnel Atap Perak (TAP) yang 

menunjukkan produktivitas garam yang dihasilkan sebesar  6,61Kg/m
2
, sedangkankualitas garam yang 

dihasilkan memiliki kandungan NaCl sebesar 91%, magnesium sebesar 3.09 mg/l dan warna garam 

putih.Dari hasil penelitian ini tidak didapatkan perbedaan signifikan antara TDP maupun TDH. Hanya 

saja, desain model TDP dapat menghasilkan produksi garam baik secara kuantitas dan kualitas yang 

lebih baik dari TDH. 

 



 
 

Gambar 1 Model Desain Tunnel  
 

2. Desain dengan Model Rumah  

Desain dengan model rumah terdiri dari Rumah Dasar Perak (RDP) dan Rumah Dasar 

Hitam (RDH). Hasil uji coba RDP menunjukkan bahwa produktivitas garam yang dihasilkan 

oleh desain ini adalah sebesar 7,0 kg/m
2
, sedangkan kualitas garam memiliki kandungan NaCl 

sebesar 94%. Garam yang dihasilkan mengandung magnesium (Mg) sebesar 1,65 mg/l dan 

berwarna putih. Sementara itu, RDH menghasilkan produktivitas sebesar 7,1kg/m
2
 dengan 

kualitas garam mengandung NaCl sebesar91%. Garam yang dihasilkan model RDH 

mengandung magnesium (Mg) sebesar 3,25 mg/l dan berwarna putih. Dari hasil penelitian ini 

didapatkan tidak terdapat perbedaan signifikan hasil antara RDP dan RDH. Kuantitas yang 

dihasilkan relatif sama dengan garam yang dihasilkan RDP memiliki kandungan NaCl yang 

lebih tinggi. 

 

 
Gambar 2 Model Desain Rumah 

 

3. Desain dengan Model Prisma  

Desain dengan model Prismaterdiri dari Prisma Dasar Perak (PDP) dan Prisma Dasar 

Hitam (PDH). Hasil uji coba penelitian dengan PDP dapat menghasilkan produktivitas garam 

mencapai7,8kg/m
2 

dengan kualitas garam yang dihasilkan memiliki kandungan NaCl sebesar 

94 %, magnesium (Mg) sebesar 2,09 mg/l, dan warna garam putih. Sementara itu, PDH 

menghasilkan produktivitas sebesar 7,6 kg/m
2 

dengan kualitas garam yang dihasilkan 

mengandung NaCl sebesar 91 %, magnesium (Mg) sebesar 1,62 mg/l dan berwarna putih. 

Hasil penelitian in menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara produksi dari model 

PDP dan PDH. Model PDP dapat menghasilkan produksi garam yang lebih besar dengan 

kandungan NaCl yang lebih tinggi dibandingkan PDH. 



 
 

Gambar 3 Model Desain Prisma 

 
Kesimpulan 

Analisis daya dukung lingkungan untuk proses produksi garam, lokasi produksi garam di 

Desa Leranwetan, Kabupaten Tuban sangat sesuai (Indeks Kesesuaian Garam 86,84 %) 

sebagai lokasi produksi garam. Lokasi produksi garam di Desa Kalibuntu, Kabupaten 

Probolinggocukup sesuai (Indeks Kesesuaian Garam81,57 %) sebagai lokasi produksi garam. 

Permasalah utama kesesuaian di Kabupaten Probolinggo adalah jenis tanah, sehingga 

penerapan penggunaan geomembran dan rumah kristalisasi merupakan salah satu alternatif 

yang paling sesuai. Pada rekomendasi desain untuk daerah Tuban yang kecepatan angin 

sedang dengan kecepatan mencapai kurang lebih 5,6 m/s dan arah angin relatif stabil dan 

tidak berbahaya untuk konstruksi rumah kristalisasi, maka desain terbaik yang bisa diterapkan 

adalah Model tunnel. Desain ini selain menghasilkan kuantitas dan kualitas garam yang lebih 

baik, juga akan memberi ruang yang cukup dalam proses pembuatan garam dan memudahkan 

pengaturan lahan produksi garam. Alternatif selanjutnya untuk lokasi produksi garam di 

Kabupaten Tuban yang lebih dekat dengan pantai sehingga mendapatkan angin dengan arah 

lebih dinamis dan kecepatan yang lebih kuat, maka model yang direkomendasikan adalah 

Model Rumah. Model ini tetap menyediakan ruang yang cukup untuk proses pemanenan 

garam dan lebih kuat menahan efek angin (arah dan kecepatan) dibandingkan Model Tunnel 

walaupun produktifitas yang dihasilkan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Model 

Tunnel. Sedangkan, Untuk Daerah Tuban yang kecepatan angin sedang dengan kecepatan 

mencapai kurang lebih 5,6 m/s dan arah angin relatif stabil dan tidak berbahaya untuk 

konstruksi rumah kristalisasi, maka desain terbaik yang bisa diterapkan adalah Model tunnel. 

Desain ini selain menghasilkan kuantitas dan kualitas garam yang lebih baik, juga akan 

memberi ruang yang cukup dalam proses pembuatan garam dan memudahkan pengaturan 

lahan produksi garam. Alternatif selanjutnya untuk lokasi produksi garam di Kabupaten 

Tuban yang lebih dekat dengan pantai sehingga mendapatkan angin dengan arah lebih 

dinamis dan kecepatan yang lebih kuat, maka model yang direkomendasikan adalah Model 

Rumah. Model ini tetap menyediakan ruang yang cukup untuk proses pemanenan garam dan 

lebih kuat menahan efek angin (arah dan kecepatan) dibandingkan Model Tunnel walaupun 

produktifitas yang dihasilkan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Model Tunnel 
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