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Abstrak
Air yang melimpah sebagai sumber daya alam masih belum dapat digunakan secara maksimal sesuai
dengan kebutuhan. Penggunaan air sudah seharusnya dapat memberikan manfaat bagi manusia, terutama di
bidang kelistrikan. Air sering dijumpai sebagai penyebab faktor kerusakan isolasi yang ada pada trafo di gardu
PLN yang akhirnya akan berakibat fatal.
Dari permasalahan tersebut, maka penulis mendapatkan sebuah ide untuk membuat sebuah tugas akhir
yang berjudul “PEMBUATAN AIR SEBAGAI ISOLATOR” dengan sub judul “SISTEM COOLING DAN
FILTERING”. Air diuapkan dengan metode elektrolisis dan uap air akan diembunkan dengan penambahan
pendingin elektrik. Setelah air yang ditampung pada reservoir mencukupi maka akan dipompa ke filter reverse
osmosis. Hasil air dari proses tersebut dapat mencapai 2 ppm untuk input PDAM dan 1 ppm untuk input air
mineral. Air yang dihasilkan tersebut yang mempunyai daya hantar listrik cukup rendah, selain itu juga
memberikan alternative baru yang akan digunakan sebagai bahan pembersih pada trafo nantinya.
Kata kunci : Air Isolator, pendingin elektrik, reverse osmosis
Abstrack
Water is abundant as a natural resource can still be used optimally in accordance with needs. Water use
should be able to provide benefits to humans, especially in the field of electricity. Water is often encountered
as a cause of damage to existing insulation factor of the transformer in the substation PLN that would
eventually be fatal.
From these problems, the author get an idea to create a final project, entitled "MAKING WATER AS
AN INSULATOR" with subtitles "COOLING AND FILTERING SYSTEM ". Water is evaporated by the
method of electrolysis and water vapor is condensed by the addition of electric cooling. Once the cistern water
to the reservoir of sufficient it will be pumped to a reverse osmosis filter. The results of the process water can
reach 2 ppm for input taps and 1 ppm for mineral water input. Water is produced which has a sufficiently low
electrical conductivity, while also providing a new alternative that will be used as a cleaning agent on the
transformer later.
Keywords: Water insulator, electric cooler, reverse osmosis
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Pendahuluan

Indonesia mempunyai curah hujan tinggi per tahun.
Dengan curah hujan yang sangat tinggi inilah yang
membuat Indonesia menjadi negara yang kaya akan
sumber daya alam berupa air. Namun air yang
melimpah sebagai sumber daya alam masih belum dapat
digunakan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan.
Tidak semua air dapat dimanfaatkan dalam berbagai
kebutuhan. Tak jarang pula air justru dapat membuat
efek negatif bagi manusia. Air sering dijumpai sebagai
penyebab faktor kerusakan isolasi yang ada pada trafo
di gardu PLN yang akhirnya akan berakibat fatal.
Dari permasalahan tersebut, maka penulis
mendapatkan sebuah ide untuk membuat sebuah tugas
akhir yang berjudul pembuatan air sebgai isolator
dengan sub judul Sistem Cooling dan Filtering. Pada
alat ini akan memanfaatkan sumber daya alam yang
melimpah di Indonesia, yaitu air. Air yang merupakan
sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Air
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mengandung berbagai zat dan pertikel yang
menyebabkan dapat menghantarkan arus listrik. Untuk
mencapai tujuan agar air tidak dapat menghantarkan
arus listrik yaitu dengan menghilangkan seluruh partikel
dan zat terlarut di dalamnya. Terdapat dua cara yang
digunakan dalam proses tersebut yaitu proses
penguapan dengan metode elektrolisis serta proses
cooling dan filtering. Buku ini akan membahas pada
bagian cooling dan filtering, dimana output dari
penguapan dengan metode elektrolisis akan menjadi
input dari proses cooling dan filtering ini.
1.1 Tujuan

Pada pengerjaan tugas akhir ini, beberapa tujuan
yang akan dicapai diantaranya:
1. Membuat air isolator dengan kadar TDS (Total
Dissolve Solid) air hingga 1 ppm.
2. Mengembunkan air dari hasil penyulingan dengan
pendingin elektrik.

2.3 Rangkaian Driver Relay
1.2 Batasan Masalah

1.

2.
3.

2.

Pembuatan alat yang dapat mencapai kadar Total
Dissolve Solid 2 ppm dan perbandingan kadar air
sebelum dan setelah proses dalam air isolator.
Mengolah air setelah proses elektrolisis dan
destilasi untuk masuk ke proses hingga filtering.
Tidak membahas kandungan zat terlarut dalam air
selama proses pembuatan air isolator.

Perencanaan dan Pembuatan

Rangkaian relay ini digunakan sebagai otomatisasi
untuk on cooling dan on pompa saat air telah mencapai
batas lima liter pada resevoir yang disediakan setelah
proses penguapan oleh elektrolisis.
Pada driver relay merupakan relay dengan kondisi aktiv
low, dimana akan aktiv saat diberi sumber dan saat
masih belum diberi input apa – apa keadaan pada relay
akan on. Namun saat diberi instruksi maka relay dapat
berfungsi off. Gambar rangkaian driver relay seperti
yang terlihat pada gambar 1 berikut ini.

2.1 Konfigurasi Sistem

Konsentrasi dari alat ini merupakan output dari
proses destilasi yaitu uap air yang akan mengembun dan
masuk dalam reservoir. Pada volume yang di inginkan
maka pompa akan menyala dan memompa ke dalam
filter reverse osmosis.
Pada sistem ini terdiri dari peralatan pendingin
menggunakan thermo electric cooler tipe peltier 12706
yang mana peltier ini merupakan alat yang prinsip
kerjanya adalah dengan membuang panas pada salah
satu sisi dan membuat sisi yang satunya menjadi dingin.
Pada filter menggunakan empat macam filter, yaitu
sediment 5 mikron yang merupakan filter pertama untuk
menyaring air terhadap partikel – partikel yang lebih
besar dari lima mikron. Filter yang kedua adalah
Granular Actived Carbon(GAC) digunakan sebagai
lanjutan dari tahap pertama untuk membuang zat –zat
kimia yang ada di dalam air seperti deterjen, kaporit,
dan klorin. Filter ketiga digunakan Clorine Taste odor
(CTO) yang digunakan untuk membuang zat – zat kimia
yang belum dapat dibuang pada filter yang pertama.
Dan filter yang keempat adalah membran reverse
osmosis filter yang mempunyai filter 0,0001 mikron.

2.2 Pendingin Elektrik
Pendingin elektrik yang dipakai untuk pembuatan
air isolator ini adalah dengan TEC12706. . Dimana
komponen ini dikenal dengan nama peltier, dikarenakan
efek yang ada pada alat ini dengan menyerap panas di
sisi berlawanan maka dapat menghasilkan dingin pada
satu sisi lainnya. Untuk membuat kerja peltier ini lebih
maksimal adalah dengan mendinginkan sisi yang panas,
dalam projek akhir ini pada sisi yang panas dipasang
heatsink sebagai penyerap panas serta pemberian kipas
untuk lebih mendinginkan lagi sisi panas dari peltier
tersebut. Output dari boiler merupakan uap air, yang
mana uap air tersebut mengalir menuju pipa hingga
wadah pendingin. Tempat pendinginan tersebut
dipasang dua peltier agar lebih dingin lagi suhu yang
dihasilkan, sehingga uap air dari boiler akan lebih cepat
menuju wadah pendingin dan mengembun karena uap
air akan menuju pada suhu yang lebih rendah dari pada
boiler. Wadah yang lebih besar dari pipa tersebut
diharapkan sebagai tempat penampungan uap yang
nantinya uap tersebut didinginkan oleh peltier dan
mengalir ke reservoir berikutnya.
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Gambar 1. Rangkaian Driver Relay

2.4 Filter Reverse Osmosis
Setelah uap air ditangkap oleh pendingin dan
ditampung dalam reservoir, maka air akan dipompakan
ke filter. Filter yang digunakan disini menggunkan
empat filter dengan filter akhir yang menjadi filter
utama yaitu filter reverse osmosis. Proses reverse
osmosis adalah suatu proses perpindahan larutan dari
larutan dengan konsentrasi zat terlarut tinggi menuju
larutan dengan konsentrasi zat terlarut lebih rendah.
Filter yang digunakan dengan proses lima tahap,
seperti pada gambar 2. tahap yang pertama dengan filter
sedimen 5 mikron digunakan untuk menyaring air
langsung dari kran PAM/sumur terhadap partikel –
partikel yang besar atau dengan ukuran lebih dari lima
mikron, seperti pasir, debu, rambut dan endapan –
endapan lainnya. Tahap yang kedia adalah dengan filter
Granular Actived Carbon (GAC), pada tahap ini
menyaring air sebagai kelanjutan dari tahap 1 untuk
membuang zat –zat kimia yang ada di dalam air seperti
deterjen, kaporit,klorin dan lainnya. Tahap yang ketiga
adalah Clorine Taste odor (CTO) carbon Block, pada
tahap ini berfungsi untuk membuang zat zat kimia yang
ada id dalam air seperti kaporit, klorin, netralisir rasa,
bau, trikolometana dengan tingkat yang lebih baik. Juga
menyaring pertikel lebih dari sepuluh mikron.
Selanjutnya adalah tahap yang keempat yaitu Membarn
Reverse Osmosis, penyaringan pada tahap ini berbeda
dari tahap sebelumnya, pada tahap penyaringan ini
memiliki dua saluran yaitu pertama adalah air minum
RO, air yang telah melalui filter 0,0001 mikron dan
yang kedua adalah air limbah atau air buangan yang
tidak dapat masuk ke dalam membran seperti
pencemaran kimia dan fisika, bakteri maupun virus. Dan
tahap yang terakhir adalah Post Carbon yang merupakan
kelanjutan dari tahap sebelumnya untuk membuang zat
– zat kimia yang ada di dalam air dengan tingkat yang

lebih baik serta menyaring partikel lebih dari sepuluh
mikron.

207 ppm, dan dihasilkan output air bersih yang
dihasilkan setelah filter adalah 17 ppm. Namun pada
limbah air yang dihasilkan adalah 354 serta volume
limbah ini jauh lebih besar dari pada air bersih yang
dihasilkan. Hal ini dikarenakan air yang melewati filter
reverse osmosis difilter sangat kuat dan kotoran atau
pun zat terlarut yang ada pada air dikeluarkan dari sisi
limbah. Besar TDS pada sisi input dan outputnya pun
telah terlihat berbeda jauh, hal ini menunjukkan bahwa
filter dapat bekerja maksimal dengan output air 10%
dari besar inputnya.
3.3 Pengujian Keseluruhan Sistem

Gambar 2. Alur Tahapan Filter Reverse Osmosis

3. Pengujian dan Analisa
3.1 Pengujian Thermo Electric Cooler
Pada test peltier tersebut dengan menaikkan tegangan
DC maka arus output akan naik. Dan suhu yang
dihasilkan pada sisi dingin peltier tersebut mencapai
26,6 o C. Dari tabel 1 dapat dilihat saat tegangan
dinaikkan maka temperatur yang dihasilkan akan
menurun.
Table 1. Pengujian Peltier

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tegangan
(Volt)
12
12,2
12,4
12,6
12,8
13
13,2
13,4
13,6
13,8
14

Arus
(ampere)
2,9
3,01
3,03
3,04
3,06
3,11
3,14
3,17
3,19
3,22
3,26

Suhu (oC)
27,5
27
26,8
26,6
26,5
26,5
26,5
26,3
26
26
25,8

Pada peltier yang digunakan tersebut tidak dapat
mencapai arus yang sesuai dengan datasheet
dikarenakan kualitas dari peltier yang digunakan. Selain
itu, pada peltier ini kurang maksimal dalam hal
pendinginan di sisi panas yang ada pada peltier tersebut.
Sesuai dari teori yang didapatkan bahwa peltier ini
dapat mengalami suhu pendinginan yang maksimal jika
sisi panas dari peltier Selain itu pengukuran yang
dilakukan kurang presisi karena terdapat tambahan suhu
yang ada dari luar.
3.2 Pengujian Filter Reverse Osmosis
Filter reverse osmosis menyala saat ditekan
saklar khusu untuk filter. Namun untuk dapat
menggunakan filter, batas minimal air adalah 5 liter.
Pengujian filter reverse osmosis ini pada awalnya
dilakukan dengan air pdam yang mempunyai kadar TDS
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Waktu yang dibutuhkan untuk dapat menghasilkan
uap air dari proses pemanasan adalah 90 menit, setelah
itu maka uap air akan menuju pipa yang mempunyai
suhu lebih rendah daripada suhu yang ada di dalam
boiler. Uap air akan menuju pipa dan juga wadah
pendinginan yang telah dipasang peltier. Suhu
pendinginan yang terukur pada wadah pendinginan
tersebut tidak dapat terbaca secara akurat karena uap air
yang jatuh pada reservoir tersebut ada yang tidak
langsung masuk pada reservoir, hal ini dikarenakan
wadah dari reservoir yang ada tidak semuanya tertutup
sehingga uap air dapat naik dan melewati termometer
yang terpasang pada wadah pendingin. Hal inilah yang
menyebabkan pembacaan suhu pada wadah pendingin
justru didominasi oleh suhu uap air itu sendiri. Serta uap
air yang dihasilkan banyak yang terbuang karena wadah
yang ada tidak dalam keadaan tertutup rapat.
Output air yang dihasilkan pada proses elektrolisis
adalah 15 ppm. Setelah itu maka air akan dipompa ke
empat filter. Berjalanya air menuju filter – filter tersebut
hingga mencapai membran reverse osmosis adalah
dengan memenuhi satu per satu dari masing – masing
tahapan filter. Setelah sampai pada filter yang ketiga
maka air akan menuju membran reverse osmosis yang
mempunyai kepekatan membran 0,0001 mikron. Dan
output yang dihasilkan dari filter tersebut adalah 2 ppm.
Proses yang dilakukan diatas menggunakan input
dari air PDAM, kemudian input air dalam proses
pembuatan air sebagai isolator ini diubah tidak lagi
menggunakan air PDAM namun diganti dengan air
mineral. Kadar TDS yang terukur pada air mineral
adalah 114 ppm. Setelah proses elektrolisis maka
dihasilkan air dengan kadar 8 ppm, kadar ini akan
menjadi input untuk proses filter. Setelah masuk ke
dalam filter maka didapatkan sebesar 1 ppm. Kadar ini
lebih kecil jika dibandingkan dengan dengan air PDAM.
Jadi kadar awal air yang menjadi input dari serangkaian
proses pembuatan air sebagai isolator ini berpengaruh
terhadap keluaran air yang dihasilkan. Semakin rendah
kadar TDS yang akan menjadi input maka akan semakin
rendah pula kadar TDS yang ada pada output air.
Jadi air isolator yang dapat dihasilkan adalah air
dengan kadar 2 ppm dengan input air PDAM dan 1 ppm
dengan input air mineral. Hasil yang di inginkan dari
alat ini seharusnya dapat mencapai kadar air dengan
TDS 0 ppm, namun belum dapat terealisasi. Hal ini
dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu masih terdapat
kontaminan saat masuk saat proses berlangsung karena

saat proses perlatan yang digunakan tidak dalam
keadaan steril dan tidak dalam keadaan terisolasi. Faktor
lainnya adalah filter yang digunakan untuk proses ini
masih belum dapat bekerja maksimal atau perlu adanya
penambahan filter.
4.3

Pengujian Output Air

4.3.1 Pengujian Dengan Beban Lampu
Output air yang didapat setelah proses
pembuatan air isolator adalah 2 ppm. Hasil air tersebut
dapat dibandingkan setelah dan sebelum proses
pembuatan air isolator seperti yang terlihat pada tabel 2
dan tabel 3 beikut ini.
Tabel 2 Pengujian Air Dengan Beban Led AC
Beban led AC W = 0,227 Watt
V (Volt)
TDS
I(mA)
Lux
220
208
1,07
16,46
220
15
0,97
9,6
220
2
0,68
6,06
Tabel 3 Pengujian Air Dengan Beban Lampu
Led Dc
Beban led DC W = 0,638 Watt
V (Volt)
TDS
I(uA)
Lux
3
Short
212,8 x 103
190,4
3
208
179,5
0,38
3
15
47,2
0,24
3
2
27,9
0,20
Bedasarkan dari hasil pengujian yang yang
dilakukan dengan dua buah lampu yaitu AC dan DC
yang mana kedua lampu tersebut memiliki tingkat
sensitifitas yang cukup tinggi, hasil yang di dapatkan
adalah air masih dapat mengandung arus tembus. Pada
led AC tersebut dengan kadar air 2 ppm maih dapat
menyala namun dengan kadar yang sudah berkurang
dari pada air yang sebelum proses pembuatan air
sebagai isolator tersebut. Sedangkan arus yang ada
sudah berkurang. Lampu Led DC diuji dengan cara
yang sama, dan dapat dilihat bahwa terdapat
pengurangan arus yang sangat signifikan begitu pula
pada nyala lampu yang dihasilkan.
Air yang dihasilkan setelah proses ini tidak
sepenuhnya tidak dapat menghantarkan arus listrik,
namun dengan hasil yang didapatkan yaitu 2 ppm dan 1
ppm sudah dapat mereduksi arus yang dapat
menghantarkan arus listrik.
4.3.2 Pengujian Dengan Test Tegangan Tembus

Test tegangan tembus dilakukan dengan alat
Portable Oil Taster YPS – 55 S kyonan elec. Air
diletakkan dalam wadah uji kemudian saklar on
dinyalakan. Untuk pengujian ini dapat dilakukan dengan
cara manual yaitu menaikkan tegangan secara perlahan
sampai pada batas seberapa besar air mampu dutembus
oleh tegangan. Saat tegangan tembus pada air mencapai
batasnya maka Air Circuit Breaker(ACB) akan trip.
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Sedangkan cara lain adalah dengan pilihan switch
otomatis yang ada pada alat ini. Setelah dipilih switch
otomatis, maka tegangan akan naik diikuti dengan
penunjukkannya, kemudian saat mencapai nilai
tegangan tembus maka ACB secara otomatis akan trip
dan penunjukkan kembali ke nol. Maka diperlukan
ketelitian saat melihat tegangan tembus karena proses
yang
terjasi
cukup
cepat.
Hasil yang di dapat dari pengujian ini adalah
air dengan kadar 2 ppm memiliki tegangan tembus
sebesar 2KV. Sedangkan pengujian dengan kadar air 1
ppm pada portable oil tester ini menghasilkan tegangan
tembus 2,5 KV.

4.

Kesimpulan
Setelah melalui beberapa proses dalam
pengerjaan proyek akhir ini secara keseluruhan, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.
Semakin besar tegangan yang diberikan pada
peltier
maka akan memperbesar
suhu
pendinginan.
2.
Filter reverse osmosis dapat mereduksi kadar
mineral dan logam terlarut dalam air hingga
mencapai 85%.
3.
Alat ini mampu mereduksi kadar air hingga 2
ppm dengan input air PDAM, dan 1 ppm dengan
input air mineral, yang masih mengahantarkan
arus, namun dengan jumlah yang kecil.
4.
Output air yang dihasilkan mempunyai tegangan
tembus 2KV.
5.
Semakin kecil kadar TDS pada input maka akan
semakin rendah output yang dihasilkan.
6.
Cara untuk mendapatkan hasil air dengan kadar
yang rendah lebih baik dilakukan dengan cara
pengembunan kemudian di filter daripada filter
kemudian diembunkan.
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