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Abstrak

Penanganan pasca panen rumput laut berupa proses pencucian dengan cara manual 
memerlukan waktu yang lama dan menghasilkan rumput laut yang sebagian masih kotor. Telah 
dilakukan rancang bangun dan uji kinerja mesin pencuci rumput laut sistem berkelanjutan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan mesin pencuci rumput laut dengan sistem 
berkelanjutan yang dapat mempermudah proses pencucian dan meningkatkan kebersihan 
rumput laut. Komponen utama mesin terdiri atas tabung pencucian, motor penggerak, tempat 
penampungan air pencucian, dan rangka utama. Mesin dirancang berdasarkan prinsip alat 
pencuci pada umumnya yaitu dengan memutar bahan yang dicuci secara berulang kali dan 
direndam atau disemprot menggunakan air sebagai pelarut kotoran yang menempel. Uji kinerja 
mesin dilakukan terhadap rumput laut segar jenis Sargassum sp. dan Euchema cottonii, dengan 
parameter uji berupa kapasitas alat per satuan waktu (kg/jam) dan kebersihan rumput 
berdasarkan nilai CAW (Clean Anhydrous Weed) (SNI 2690: 2015). Seluruh rangkaian 
penelitian dilaksanakan pada semester dua tahun 2015. Hasil uji kinerja mesin terhadap 
Sargassum sp. dan E. cottonii menunjukkan kapasitas mesin berturut-turut sebesar 53 kg/jam 
dan 99 kg/jam. Hal ini diduga disebabkan karena perbedaan sifat fisik dan morfologi rumput 
laut. Nilai CAW yang diperoleh dari penelitian ini sebesar 71,76 %. Secara umum mesin 
pencuci rumput laut sistem berkelanjutan dapat bekerja dengan baik sehingga dapat 
mempermudah pencucian rumput laut.

Kata kunci : Berkelanjutan, CAW, kapasitas, Mesin pencuci, Rumput laut

Pengantar

Indonesia memiliki perairan yang sangat luas dan berpotensi untuk pengembangan di bidang 
kelautan dan perikanan. Salah satu potensi yang bisa dikembangkan adalah rumput laut yang 
ketersediannya sangat melimpah. Pengembangan industri rumput laut di Indonesia memiliki 
prospek yang baik. Hal ini disebabkan karena teknik pembudidayaan rumput laut yang relatif 
mudah. Selain itu permintaan terhadap rumput laut dan produk olahannya cukup banyak baik di 
pasar domestik maupun internasional. Bahkan kebutuhan rumput laut diperkirakan akan terus 
meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk konsumsi langsung maupun 
kebutuhan industri (makanan, farmasi, kosmetik, dan lain-lain) (Kordi, 2011)

Selama ini pembudidaya rumput laut umumnya hanya menjual hasil budidaya dalam bentuk 
mentah (rumput laut kering) dan belum diolah dengan baik sehingga berkualitas tinggi, 
sehingga pembudidaya belum mendapatkan nilai kebutuhan modal baik untuk investasi tambah 
dari hasil rumput laut tersebut (Setiawan et al., 2011). Dipasar internasional rumput laut yang 
berasal dari Indonesia masih dihargai rendah, hal tersebut disebabkan karena mutunya rendah 
yaitu kadar air dan kotoran (pasir, garam dan campuran jenis rumput lain) serta rendahnya 
rendemen dan kekuatan gel yang dihasilkan. Salah satu penyebab rendahnya kualitas rumput 
laut Indonesia adalah kurangnya teknologi penanganan pasca panen. Jika teknologi pasca 
panen rumput laut dapat dikembangkan dan diterapkan dengan baik, maka agroindustri yang 
bertujuan meningkatkan nilai tambah, menambah lapangan kerja dan mengurangi impor produk 
jadi rumput laut dapat tercapai. Rumput laut akan lebih bernilai ekonomis setelah mendapat 
penanganan lebih lanjut (BPTP Sulawesi Selatan, 2012).

Secara umum, kualitas rumput laut harus memenuhi Standar Nasional Indonesia, yaitu SNI 
nomor 2690 : 2015. Salah satu parameter untuk mengukur tingkat kebersihan rumput laut 
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kering ditunjukkan dengan nilai CAW (Clean Anhydrous Weed). Pengertian CAW sendiri 
merupakan persentase berat sampel rumput laut kering bersih setelah dicuci, dipisahkan dari 
pengotor lain dan dikeringkan dalam oven pada suhu 700C sampai berat konstan dibandingkan 
dengan bobot rumput laut awal (Santos & Doty, 1983). 

Salah satu tahapan penanganan pasca panen rumput laut adalah pencucian rumput laut. 
Selama ini pencucian masih dilakukan secara konvensional yaitu dengan cara merendam 
rumput laut dalam air laut karena akan lebih mudah menghilangkan kerang, pasir dan kotoran 
lainnya (ASEAN/SF/90/Manual No. 5). Selain itu pencucian rumput laut juga bisa dilakukan 
dengan merendam rumput laut kedalam air bersih dan dilakukan beberapa kali pengadukan. 
Proses tersebut membutuhkan waktu yang lama sehingga kapasitas produksi kecil. Selain itu 
rumput laut yang dihasilkan sebagian masih kurang bersih. Oleh karena itu diperlukan mesin 
atau peralatan yang dapat mempermudah pencucian rumput laut.

Pencucian rumput laut bertujuan untuk meminimalisir adanya kotoran, kerikil, lumpur, kerang 
dan benda yang lainnya. Untuk memaksimalkan proses pencucian dan mendapatkan hasil 
rumput laut yang lebih baik, maka dilakukan modifikasi pencucian dengan menggunakan 
pencuci rumput laut berupa tabung pencuci. Pencucian dengan tabung pencuci ini diharapkan 
mampu memaksimalkan fungsi pencucian, sehingga diperoleh rumput laut yang bersih bebas 
dari lumpur, kerikil, remis, dan benda-benda lainnya (Firdaus et al., 2015). Modifikasi pencucian 
dengan sistem berkelanjutan diharapkan akan mempermudah dan mempercepat proses 
produksi (pencucian). 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu adanya pengembangkan mesin pengolah rumput laut
yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah. Adapun tujuan penelitian ini untuk 
menghasilkan mesin pencuci rumput laut dengan sistem berkelanjutan yang dapat 
mempermudah pencucian dan meningkatkan kebersihan rumput laut.

Bahan dan Metode

Bahan dan alat
Bahan yang dipergunakan untuk pembuatan mesin pencuci rumput laut sistem berkelanjutan 
yaitu motor listrik 3 phase, 380 V/50 Hz, 0,75 HP, 1400 rpm; pompa air 220V/50Hz, Q : 10-24 
l/min, n : 2800 rpm; gear box dengan rasio 1:38; pulley; belt; plat besi; pipa PVC; pipa galvanis;
screen; mur baut; rantai; sprocket. Bahan yang digunakan untuk uji coba yaitu rumput laut 
Sargassum sp. dan E. cottonii yang masih dalam kondisi segar dan basah yang sudah 
direndam dengan air laut sebelum dilakukan pengangkutan. Rumput laut berasal dari pengepul 
di Jepara, Jawa Tengah. Peralatan yang digunakan untuk pembuatan mesin yaitu mesin bubut; 
las; alat penekuk; gergaji potong; gerinda; alat tapping dan drilling dan peralatan bengkel 
lainnya. Peralatan bantu yang digunakan untuk uji coba yaitu bak penampung air; bak atau 
wadah rumput laut; timbangan dan stop watch.

Waktu dan tempat
Seluruh rangkaian penelitian dilaksanakan pada semester dua tahun 2015. Pengambilan data 
penelitian ini dilaksanakan di workshop Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LR 
MPHP) Bantul.

Metode
Penelitian ini mencakup tahap perancangan/desain, perakitan mesin, uji kinerja mesin, serta 
analisis produk yang dihasilkan. Desain alat pencuci rumput laut dirancang untuk pencucian 
dengan sistem berkelanjutan, yaitu alat dapat digunakan secara terus menerus tanpa ada 
proses muat dan bongkar bahan yang dicuci. Sistem kerja mesin dibuat sesederhana mungkin 
agar mudah dioperasikan oleh operator di unit pengolahan yang pada umumnya memiliki 
keahlian yang terbatas.

Rancang bangun alat dimulai dengan membuat konsep desain pencucian sistem berkelanjutan. 
Setelah konsep desain didapatkan, selanjutnya dibuat detail desain tiap bagian mesin yang 
dituangkan dalam gambar teknik. Tahapan selanjutnya yaitu pembuatan mesin yang dilakukan 
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melalui serangkaian tahapan proses fabrikasi dan perakitan. Mesin yang sudah selesai dirakit 
kemudian di uji cobakan baik tanpa beban maupun dengan beban. Pengamatan dilakukan 
secara deskriptif, untuk melihat permasalahan yang terjadi saat uji coba. Jika ditemukan 
permasalahan yang berkaitan dengan sistem kerja alat, kekurangan komponen peralatan dan 
sebagainya, maka dilakukan penyempurnaan desain dan perbaikan terhadap peralatan/mesin 
pengolahan pupuk tersebut. Diagram alir penelitian seperti disajikan pada Gambar 1.

Kriteria Desain
Mesin pencuci rumput laut dirancang untuk membantu proses pencucian rumput sehingga 
menjadi lebih mudah dan dapat meningkatkan kebersihan rumput laut sesuai dengan standar 
SNI 2690 : 2015 dan karakteristik kebutuhan UKM. Kriteria desain awal mesin pencuci rumput 
laut adalah kapasitas pencucian sampai 100 kg/jam dan menghasilkan kualitas rumput laut 
dengan standar SNI. Pada perancangan ini difokuskan pada sistem berkelanjutan untuk 
mempercepat dan mempermudah proses pencucian.

Gambar 1. Diagram alir penelitian

Rancangan Fungsional
Alat pencuci rumput laut sistem berkelanjutan dirancang berdasarkan prinsip alat pencuci pada 
umumnya yaitu dengan memutar bahan yang dicuci secara berulang kali dan menggunakan air 
sebagai bahan pelarut kotoran yang menempel. Tujuan dari memutar rumput laut yang dicuci 
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tersebut adalah untuk memberikan gesekan pada permukaan rumput laut sehingga kotoran 
dapat terlepas. Selain itu fungsi dari putaran tersebut juga bertujuan untuk meratakan bagian-
bagian rumput laut yang dicuci sehingga keseluruhan bagian bersih dari kotoran. Kombinasi 
antara memutar rumput laut dengan penyemprotan air bertekanan akan memudahkan kotoran 
yang menempel terlepas.

Desain tabung pencucian yang mengerucut dan ditempatkan dengan posisi horisontal bertujuan 
supaya rumput laut yang dicuci akan turun dan keluar dari tabung pencucian akibat gaya 
gravitasi. Dengan sistem ini maka pencucian rumput laut dapat berjalan secara terus menerus 
tanpa harus berhenti untuk mengeluarkan rumput laut hasil pencucian. Rancangan fungsional 
mesin pencuci rumput laut sistem berkelanjutan ditunjukkan oleh Tabel 1.

Tabel 1. Rancangan fungsional mesin pencuci rumput laut
Fungsi Bagian Alat

- Sebagai tempat mencuci (mengaduk) rumput laut
- Sebagai tempat masukan bahan baku rumput laut yang 

akan dicuci
- Sebagai tempat penampungan air bersih untuk mencuci
- Sebagai tempat penampungan sementara air cucian
- Sebagai tempat keluaran rumput laut yang sudah dicuci
- Menyaring kotoran yang menempel pada rumput laut
- Menyemprot rumput laut ketika dicuci
- Mensirkulasikan air cucian 
- Memutar tabung pencuci
- Mentransmisikan putaran motor ke tabung pencucian
- Mereduksi putaran motor

- Tabung pencuci
- Hopper

- Bak air pencuci
- Bak air cucian
- Outlet pencuci
- Filter pencuci
- Penyemprot air
- Pompa air
- Motor penggerak
- Pulley penggerak
- Gear box

Rancangan Struktural
Bagian utama alat pencuci rumput laut terdiri atas bagian tabung pencucian, bagian input dan 
output material, bak air pencuci, bak air cucian, pompa air, penyemprot air, motor penggerak 
dan bagian transmisi. Tabung pencucian berbentuk tabung yang mengerucut dengan diameter 
sisi bawah 440 mm dan diameter sisi atas 320 mm serta panjang 700 mm. Di dalam tabung 
tersebut terdapat screen berlubang berbentuk kotak dengan ukuran mesh 4. Gambar teknis 
desain alat pencuci rumput laut sistem berkelanjutan seperti ditunjukkan pada gambar 2. 

Hopper (bagian input) dibuat sedemikian rupa supaya memudahkan dalam memasukkan 
material rumput laut. Material hopper terbuat dari plat besi dengan ketebalan 2 mm dan 
dibentuk prisma segi empat dengan ukuran panjang (P) 390 mm, lebar (L) 250 mm, tinggi (T) 
200 mm.  Sedangkan bagian output dibuat wadah berbentuk nampan dan terbuat dari plat besi 
dengan ketebalan 2 mm. Penempatan berada dibawah ujung tabung pencucian dan diposisikan 
miring dengan sudut 15 derajat supaya hasil cucian mudah turun kedalam wadah 
penampungan.   

Bak air pencuci terbuat dari plat stainless dengan ketebalan 0.5 mm dan dibentuk menjadi 
tabung dengan volume 45 liter. Bak ini dibuat terpisah dari alat pencucinya, hal ini dilakukan 
agar lebih mudah dalam proses pembersihan. Sedangkan bak air cucian terbuat dari besi 
dengan ketebalan 2 mm dan dibentuk kotak persegi panjang dengan volume 4 liter. Posisi bak 
ini diletakkan dibawah tabung pencucian sehingga air dari pencucian dapat langsung masuk ke 
bak ini.

Pompa air diletakkan di bagian samping bawah mesin pencuci dan dihubungkan ke bak air 
pencuci dan penyemprot air menggunakan selang ukuran   inch. Penyemprot air terbuat dari 
pipa PVC inch  dengan panjang yang sudah dilubangi pada bagian sampingnya. Penyemprot 
air diletakkan di bagian dalam sebelah atas tabung pencucian sehingga air yang disemprotkan 
dapat membantu membersihkan rumput laut yang diaduk.
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Motor penggerak yang digunakan yaitu unit motor listrik 3 phase 0,75 HP 1400 rpm yang 
dilengkapi dengan reducer 1:38. Untuk memperoleh kecepatan putar lebih lambat, ditambahkan 
sistem transmisi menggunakan pulley 1 alur dengan rasio putaran 1:2 dan v-belt tipe A-36. 
Untuk meneruskan daya dari pulley ke tabung pencuci digunakan poros penggerak yang 
dilengkapi dengan roda gigi. Sebagai pasangan roda gigi digunakan rantai yang di lilitkan pada 
bagian tepi tabung pencuci. Letak motor listrik dan sistem transmisi berada di bagian belakang 
dan samping bawah mesin pencuci (Gambar 2 – 5).

Gambar 2. Desain alat pencuci rumput laut sistem berkelanjutan tampak depan

Gambar 3. Desain alat pencuci rumput laut sistem berkelanjutan tampak samping
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Gambar 4. Desain alat pencuci rumput laut sistem berkelanjutan tampak atas

Gambar 5. Desain alat pencuci rumput laut sistem berkelanjutan model 3D

Tabel 1. Keterangan gambar
No. Keterangan
1 Gear box
2 Tabung pencucian
3 Motor listrik
4 Hopper (pemasukan)
5 Filter pencuci
6 Pulley
7 Saluran pipa penyemprot
8 Pompa air
9 Outlet pencuci

10 Bak air cucian
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Tabel 2. Spesifikasi teknis alat pencuci rumput laut
No. Nama Spesifikasi
1.
2.
3.
4.
5.

Sistem Mesin
Spesifikasi Motor
Spesifikasi Reducer
Spesifikasi Pompa
Dimensi Total:

- Panjang (mm)
- Lebar (mm)
- Tinggi (mm)

Berkelanjutan
3 phase, 380 V/50 Hz, 0,75 HP, 1400 rpm
1:38
220V/50Hz; Q : 10-24 l/min; n : 2800 rpm

1500
1200
1090

Uji Kinerja Mesin
Uji kinerja mesin dilakukan dengan menguji kapasitas mesin per satuan waktu (kg/jam). Bahan 
baku berupa rumput laut Sargassum sp. dan E. cottonii basah ditimbang untuk mengetahui 
berat awal dan untuk mengukur kapasitas mesin. Selanjutnya bahan baku dimasukkan kedalam 
mesin secara bertahap pada kondisi mesin berputar. Kemudian ditentukan waktu yang 
diperlukan untuk mencuci rumput laut. Setelah dicuci, rumput laut ditimbang untuk mengetahui 
berat akhir. Rumput laut yang sudah dicuci selanjutnya dikeringkan di bawah sinar matahari 
selama kurang lebih 3 hari. Setelah rumput laut benar-benar kering selanjutnya dilakukan 
analisa CAW. Prosedur analisa CAW sesuai dengan SNI 8168 : 2015. Parameter kebersihan 
rumput laut diukur dari nilai CAW sesuai dengan SNI 2690 : 2015.

Sebagai pembanding, uji coba juga dilakukan pada mesin pencuci sistem batch dan pencucian 
secara manual. Perlakuan awal pencucian, pengeringan dan analisa CAW pada kedua metode 
ini sama dengan perlakuan pada mesin sistem berkelanjutan. Pada mesin sistem batch proses 
pencucian rumput laut dilakukan dengan cara memasukkan sejumlah rumput laut kedalam 
tabung pencucian. Setelah pemasukan bahan baku dirasa cukup mesin baru dijalankan. Pada 
saat proses pemasukan (loading) dan pengeluaran (unloading) bahan baku rumput laut, mesin 
dalam kondisi berhenti sehingga mesin tidak bisa berjalan secara terus menerus. Pada 
pencucian manual, proses pencucian dilakukan dengan memasukkan rumput laut kedalam 
wadah dan direndam dengan air bersih sambil dilakukan pengadukan secara manual. Proses
pencucian manual membutuhkan tenaga manusia untuk mengaduk dan membutuhkan waktu 
yang lama.

Hasil dan Pembahasan

Mesin pencuci rumput laut hasil rancang bangun pada penelitian ini seperti disajikan pada 
gambar 6, dan spesifikasi teknis disajikan pada Tabel 2.

Gambar 6. Mesin pencuci rumput laut sistem berkelanjutan
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Pada uji kinerja awal masih terdapat beberapa kendala, pertama yaitu rumput laut yang dicuci 
tersangkut pada pipa penyemprot air sehingga tidak bisa keluar dari tabung dan harus 
dikeluarkan dengan menggunakan bantuan tangan. Kedua yaitu volume bak penampungan air 
pencuci terlalu kecil dibandingkan dengan debit aliran air pompa pencuci. Hal ini menyebabkan 
kekurangan air ketika sedang mencuci dan mengakibatkan hasil pencucian tidak maksimal.
Untuk mengatasi kendala yang pertama, yaitu dengan merubah posisi pipa penyemprot air
seperti disajikan pada Gambar 7 (a). Pada awalnya posisi pipa berada di tengah-tengah tabung
pencucian. Selanjutnya dirubah posisinya di bagian atas tabung pencucian sehingga ruang 
pencucian menjadi lebih luas dan rumput laut tidak tersangkut. Pada kendala yang kedua 
dilakukan penambahan bak pencucian baru dengan volume yang lebih besar seperti disajikan 
pada Gambar 7 (b). Penambahan volume tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air 
yang dibutuhkan selama pencucian.

(a) (b)

Gambar 7. (a) Perbaikan pada pipa penyemprot air bertekanan, (b) Penambahan volume 
bak pencucian

Hasil uji coba kapasitas mesin pencuci rumput laut sistem berkelanjutan terhadap rumput laut 
Sargassum sp. dan E. cottoni seperti disajikan pada tabel 3. Berdasarkan tabel terlihat bahwa 
kapasitas pencucian terhadap 2 jenis rumput laut menunjukkan hasil yang berbeda. Hal ini 
disebabkan karena sifat fisik dan morfologi kedua rumput laut tersebut berbeda. E. cottoni
memiliki thalus dengan permukaan yang licin sehingga akan mudah turun ke bagian keluaran 
mesin. Sedangkan Sargassum sp. memiliki bentuk thalus silindris atau gepeng dan bentuk 
daun yang melebar sehingga akan lebih susah turun ke bagian keluaran dan sebagian ada 
yang menempel pada tabung pencucian.

Tabel 3. Hasil uji kapasitas terhadap 2 jenis rumput laut

No. Rumput laut Kapasitas (kg/jam)

1. Sargassum. sp 53
2. E. cottonii 99

Hasil analisa kadar CAW rumput laut Sargassum sp yang diperoleh disajikan pada tabel 4. 
CAW menunjukkan kemurnian dari rumput laut, yaitu kebersihan rumput laut tersebut dari 
kotoran yang melekat seperti pasir, batu karang, atau campuran rumput lain. Semakin tinggi 
nilai CAW maka akan semakin tinggi yield atau rendemen yang dihasilkan, namun hal ini masih 
sangat tergantung dengan umur panen. Menurut SNI 2690 : 2015 kadar CAW rumput laut 
Sargassum sp. yang disyaratkan adalah minimal 50%. 
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Tabel 4. Hasil analisa CAW rumput laut Sargassum sp.

No. Metode Pencucian CAW (%)

1. Tidak dicuci 56,67

2. Konvensional (manual) 75

3. Mesin sistem batch 80

4. Mesin sistem berkelanjutan 71,76

Hasil analisa CAW menunjukkan bahwa rumput laut Sargassum sp. yang dicuci menggunakan 
mesin pencuci rumput laut sistem berkelanjutan nilai CAW yang didapatkan adalah 71,76 %. 
Artinya, rumput laut Sargassum sp. ini memiliki tingkat kemurnian 71,76 %, yang berarti sisanya 
adalah air dan impurities lainnya seperti pasir, garam, batu karang dan bahan lainnya yang 
menempel pada rumput laut. Berdasarkan SNI 2690 : 2015 maka rumput laut tersebut 
memenuhi standar. Jika dibandingkan dengan rumput laut yang belum dicuci maka dengan 
pencucian menggunakan mesin tersebut akan meningkatkan kemurnian sebesar 15,09 %. 
Tetapi jika dibandingkan dengan metode manual dan menggunakan mesin pencuci sistem 
batch kualitas rumput laut yang dihasilkan masih dibawahnya. Hal ini karena pada pencucian 
sistem berkelanjutan rumput laut yang dicuci tidak direndam secara penuh, tetapi disemprot 
dengan menggunakan air bertekanan.

Kesimpulan

Hasil uji coba kapasitas mesin pencuci rumput laut sistem berkelanjutan terhadap rumput laut 
Sargassum sp. dan E. cottonii berturut turut yaitu 53 kg/jam dan 99 kg/jam. Hasil pencucian 
terhadap dua jenis rumput menunjukkan kapasitas pencucian yang berbeda. Hal ini disebabkan 
karena sifat fisik dan morfologi kedua rumput laut tersebut berbeda. Hasil analisa CAW 
terhadap rumput laut sargassum sp. didapatkan nilai 71,76 %. Artinya, rumput laut Sargassum 
sp. ini memiliki tingkat kemurnian 71,76 %, yang berarti sisanya adalah air dan impurities 
lainnya. Berdasarkan SNI 2690 : 2015 maka rumput laut tersebut memenuhi standar. Secara
umum mesin pencuci rumput laut sistem berkelanjutan dapat bekerja dengan baik sehingga 
dapat mempermudah pencucian rumput laut.
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