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ABSTRACT 

 
The fastest water access in Gunungkidul region is from accumulated surface 

water in doline or other accumulated water body. The water itself isn’t without problems. 

The most common problems are pollutants which come from sediments and limestone 

solution. These problems makes the water is unable to consume. 

The potential water in doline or in other basin with major surface area can be 

evaporating because of the heat source from solar energy. The purpose of this research is 

to produce water with good quality by using evaporating pyramid named “LIMAS 

EVAPORASI”. The research take place at Jeluk Jonge doline in Gunungkidul’s karst 

area because the lack of water for drink and domestic use. The result of this research is 

drinkable condensed water vapor with good quality. The condensed water vapor is 

drinkable because the pollutants and several chemical elements are not evaporated and 

stay in the water body. 

In this research, we found out that the evaporating pyramid is able to catch the 

water vapors in it four-sided flank, condense and patch it in a storage bottle. The main 

problem, the instrument is still low in efficiency because the solar heat is fluctuated and 

not able to maintain its capacity to evaporated water. The assumption that researchers 

use is the ideal average water reduction for doline surface is 0,5 cm per days. If this 

condition is not fulfilled, it makes the quantity of condensed water vapor is not alike as it 

should be in ideal condition.  
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PENDAHULUAN 

 

1. Latarbelakang 

Akses air yang termudah bagi warga di Gunung Kidul adalah akumulasi 

air permukaan dalam cekungan danau. Air danau memiliki kualitas yang rendah 

akibat adanya pengotor. Selain rendahnya kualitas air, genangan air danau yang 

terbuka menyebabkan terjadinya penguapan (evaporasi). Tampungan air yang 

berada pada suatu cekungan dengan luas permukaan yang besar serta sumber 

panas yang tinggi dari sinar matahari menyebabkan terjadinya evaporasi tubuh air 

danau. 

Pemanfaatan air dari hasil evaporasi sangat jarang diterapkan dan dapat menjadi 

salah satu alternatif untuk mengatasi kelangkaan air. Uap air hasil evaporasi 

merupakan air bersih dan layak konsumsi karena kandungan unsur pengotor 

dalam air tidak teruapkan. Keadaan tersebut memotivasi program mengenai 

penangkapan uap air hasil proses evaporasi. Program ini akan sesuai dilakukan 

pada daerah karst. Danau Jeluk Jonge Kabupaten Gunung Kidul menjadi lokasi 

yang dipilih untuk menguji alat penangkapan uap air.   

 

2. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana memanfaatkan keberadaan air telaga untuk kebutuhan 

konsumsi?  

2. Bagaimana kualitas air danau/ telaga yang telah dimanfaatkan? 

3. Apa saja keuntungan yag diperoleh penduduk dengan pemanfaatan air 

danau/ telaga? 

 

3. Tujuan Kegiatan 

1. Memanfaatkan air danau/telaga untuk kepentingan konsumsi penduduk 

2. Memperkenalkan alat penangkapan uap air dengan hasil kualitas yang baik 

untuk di konsumsi 

3. Mengurangi biaya pengeluaran penduduk untuk pemenuhan kebutuhan air. 

 

4. Kegunaan Program 

Memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam pemenuhan 

kebutuhan air yang besar dalam pengeluaran dana yang dikeluarkan untuk 

kebutuhan air sehari hari.  

Air yang diperoleh dari PDAM 
Air yang dihasilkan oleh alat 

limas evaporator 

Sangat mahal Rp 50.000,00 – Rp. 

100.000,- per 5.000 liter setiap 

minggu Keberadaanya tidak merata 

karena ini pun sesuai dengan jarak 

tujuan.  

Dapat menghasilkan 5 l/hari dengan 

asumsi data penurunan air di telaga 

sampai 0.5 cm/hari.Biaya hanya 

dihabiskan saat pembuatan alat. 

Kualitas air sangat baik 

 

Alat yang dibuat juga dapat digunakan dalam bentuk sumber air permukaan 

seperti air laut dan air danau.  

 



METODE PENDEKATAN 

Kegiatan ini menerapkan alat penangkap uap air yang berorientasi utuk 

memperoleh kualitas air yang lebih baik dan diperuntukan sebagai air minum. 

Alat yang digunakan merupakan inovasi baru yang bersifat penyederhanaan alat 

destilator. Penggunaan alat ini pada umumnya berlokasi di daerah yang 

memperoleh penyinaran matahari dengan intensitas tinggi. Penelitian ini 

merupakan penelitian yang bersifat penerapan dari suatu model alat.   

Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa dilaksanakan selama 3 bulan, 

dari mulai pembuatan alat menurut rancangan, sampai penentuan nilai unsur 

mayor dari hasil kualitas air evaporasi. Tempat pelaksanaan pada Telaga Jeluk 

Jonge, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, DIY. Rincian kegiatan 

disajikan dalam tabel 1.1. sebagai berikut. 

 

Tabel 1.1.Pelaksanaan Program Kegiatan 

No Waktu Pelaksanaan Kegiatan Tempat 

1 6 April 2008 
Observasi daerah 

pelaksanaan program 
Telaga-Telaga di Gunung Kidul 

2 8-10 April 2008 Survai harga alat dan bahan 

Limas Evaporasi 

Toko alat bangunan 

3 15 April 2008 Pembelian alat dan bahan 

Limas Evaporasi 

Toko alat bangunan 

4 21 April 2008 Pembuatan alat Limas 

Evaporasi 

Toko kaca 

5 24 April 2008  Penyerahan ijin uji coba alat 

ke DPPA UGM 

DPPA (Direktorat Pemeliharaan 

dan Pengelolaan Aset) 

6 29, 5, 6 April 2008 Uji Coba alat Lembah UGM 

7 12 April 2008 Penyerahan ijin pelaksanaan 

kegiatan 

Kelurahan Desa Pacarejo 

Kecamatan Semanu Kabupaten 

Gunung Kidul 

8 14 Mei 2008 Peletakan alat evaporasi  Telaga Jeluk Jonge 

9 14 Mei 2008 Wawancara dengan 

penduduk sekitar telaga 

Dusun Kwangen  

10 17, 20, 23 Mei 2008 Pengambilan sampel air 

telaga dan sampel air hasil 

tampungan evaporasi 

Telaga Jeluk Jonge 

11 24 Mei-31 Mei 2008 Analisis kualitas air  Laboratorium 

 

Bahan dan Alat Kegiatan 

a. Peta kontur Kabupaten Gunungkidul dan persebaran telaga. 

b. Empat buah tabung bekas sebagai tempat penampungan air hasil evaporasi 

c. Empat buah tabung bekas sedang, diameter ± 30 cm sebagai pelampung 

d. Lima buah Batangan besi diameter 2 cm dengan panjang 1.5 meter, 

dimana 4 batang sebagai alas dan satu batang sebagai pembentuk limasan. 

e. Empat lembar bahan transparan ( kaca/akrilik ) sebagai pemicu panas 

f. Pipa/selang berdiameter 2 cm untuk menyalurkan air hasil evaporasi.  

g. kawat ukuran sedang dan alat pertukangan (palu, bor).  



 
Gambar 1. Alat Evaporasi 3 Dimensi 

 

Prinsip Kerja Alat 

Prinsip kerja dari alat pengukur evaporasi ini yaitu : 

1. Alat diletakkan dan diapungkan dalam telaga  

2. Air yang berada dibawah atap limpasan akan terpanaskan dan 

selanjutnya terkondensasi 

3. Butir – butir uap air nantinya membentuk butiran air dan terkumpul di 

atap limpasan 

4. Hasil pengendapan ini akan mengalir kebawah sesuai dengan bentuk 

limasannya, dan ditampung dalam pipa-pipa yang telah disediakan 

5. Mengukur dan mencatat hasil tiap 3 hari 

6. Pipa tersebut berfungsi sebagai media perantara sebelum air hasil 

evaporasi menuju tabung penangkap air evaporasi. 

 

Langkah Pelaksanaan Kegiatan 

Survei lapangan 

Tahapan ini merupakan tahapan awal yang dilakukan untuk memilih lokasi 

yang tepat dalam penempatan limas evaporasi. Telaga yang dipilih berada di 

kecamatan Semanu, Gunung Kidul yaitu telaga Jeluk Jonge. Telaga Jeluk Jonge 

dirasakan mampu mewakili kulitas air telaga pada umumnya yang dapat 

dimanfaatkan uap airnya. Kondisi telaga yang terbuka (memperoleh penyinaran 

sinar matahari yang intensif) memudahkan alat bekerja secara optimal.   

 

Penerapan alat limas evaporasi. 

Alat tersebut diapungkan di tengah-tengah telaga Jeluk Jonge dengan 

tujuan memperoleh intensitas penyinaran matahari yang maksimal. Penyinaran 

matahari akan memicu terjadinya evaporasi di mana air hasil pengembunan akan 

tertangkap pada sisi miring limas. Embun yang menempel pada keempat sisi limas 

akan mengalir ke saluran secara perlahan dan akan ditampung dalam suatu 

pelampung. Uap air yang tertampung akan diambil setiap 3 hari sekali untuk diuji 

kualitas airnya. 



 Pengujian kualitas air hasil evaporasi. 

Sampel air hasil evaporasi diuji laboraturium sebanyak 3 kali. Hal ini 

dimaksudkan untuk membandingkan kualitas air sampel tersebut dengan Baku 

Mutu Air Minum. 

1. Pengambilan sampel air 

2. Analisis Laboratorium 

Analisis laboratorium, merupakan analisis dari sampel air yang 

diambil di lapangan. Adapun analisis airnya meliputi kandungan 

unsur-unsur kimia meliputi HCO3, CaCO3, Ca, Cl, NH3, Mg, Fe, NO2, 

NO3, SO4, DO. 

3. Analisis komparatif 

  Hasil analisis kualitas air didapatkan nilai kandungan unsur-unsur 

kimia yang digunakan untuk menentukan kelas baku mutu penggunaan 

air. 

 

Cara Analisis Data Progam Penelitian 

a) Analisis efisiensi : dilakukan dengan pengukuran air telaga yang 

dihasilkan oleh alat tersebut setiap 3 hari dalam 2 minggu. 

b) Analisis kualitas : pengujian kualitas air dengan metode turbidimeter, 

spektofometri, dan volumetri di daerah telaga dan pengujian ar hasil 

dari alat tersebut melalui pengujian unsur-unsur mayor di 

laboratorium 

c) Analisis akhir : dilakukan dengan membandingkan hasil kualitas air 

hasil alat dengan baku mutu air PP No.82 tahun 2001 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pengujian di Telaga Jeluk Jengu, Kecamatan Semanu, Gunung Kidul 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pengambilan Air Hasil Evaporasi 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemanfaatan alat limas evaporator dirasakan mempermudah masyarakat 

dalam memperoleh air bersih tanpa harus membuat sumur bor. Hasil yang 

diperoleh dari penggunaan alat limas evaporator berupa air bersih hingga 5 

liter/hari dengan asumsi penurunan air telaga 0.5 cm/hari. Hasil uap air yang 

dihasilkan fluktuatif, tergantung intensitas penyinaran matahari, lamanya 

penyinaran matahari, angin, tebal perawanan, tutupan vegetasi. Banyaknya air 

yang dihasilkan berdasarkan luasan alas limas sebesar 1 m
2 

dengan tinggi 8,6 cm.. 

Sumber tenaga alat limas evaporasi menggunakan tenaga matahari. 

Radiasi matahari yang menghasilkan panas yang terjebak dalam alat limas 

evaporasi membuat suhu ruangan limas lebih panas. Suhu ruangan limas yang 

panas mengakibatkan penguapan air lebih intensif daripada penguapan di luar alat. 

Uap air  hasil penguapan menempel pada dinding limas kemudian mengalir 

menuju saluran dan masuk ke dalam tabung penampung. 

Air yang telah tertampung memiliki kualitas air yang lebih baik dari 

pada air permukaan yang dimanfaatkan. Hal tersebut dikarenakan unsur-unsur 

kimia yang terkandung pada air permukaan (telaga) mengalami pemurnian akibat 

proses penguapan yang berlangsung hal ini sama dengan proses kondensasi yang 

terjadi pada hujan. Pengotor yang terdapat pada air permukaan tertinggal dan 

beberapa unsur kimia yang sifatnya mudah terlarut seperti magnesium tidak 

banyak terangkut dalam uap air. Berdasarkan hasil uji kualitas air antara air telaga 

dan uap air maka kelas baku mutu air mengalami perbaikan dari kualitas air untuk 

pengairan menjadi kualitas air yang cocok dikonsumsi. Perbandingan antara kadar  

kalsium (Ca), Klorida (Cl) dan Magnesium (Mg) dalam air telaga dengan kadar  

Ca, Cl dan Mg uap air dapat dilihat pada Gambar 4. 

 



DIAGRAM BATANG KANDUNGAN KALSIUM, 

KLORIDA, DAN MAGNESIUM
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Gambar 4. Diagram Perbandingan Unsur Kimia Air Telaga dan Air Hasil Evaporasi 

 

 

Uap air hasil evaporasi menunjukan terjadinya penurunan konsentrasi 

kandungan unsur kimia. Dari hasil analisis komparatif kualitas air telaga dan 

tampungan hasil evaporasi dengan baku mutu kualitas air didapatkan hasil bahwa 

kelas kualitas air mengalami peningkatan dari kelas IV dimana penggunaannya 

hanya layak untuk mengairi pertanaman meningkat menjadi kelas I dimana 

penggunaanya layak untuk diminum berdasarkan baku air minum. 

 

 

KESIMPULAN 

1. Limas evaporator dapat menghasilkan air bersih hingga 5 liter/hari; 

2. Uap air hasil evaporasi memiliki kualitas air yang lebih baik dari pada air 

permukaan yang dimanfaatkan; 

3. Uap air hasil evaporasi tergolong kelas I, sehingga layak untuk diminum 

berdasarkan baku mutu air minum.  
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