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BAB  I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Minyak mentah keluar dari perut bumi disebabkan oleh tekanan dari 

lapisan batuan tetapi adakalanya tekanan tidak cukup kuat untuk menekan 

minyak mentah keluar dari perut bumi. Oleh karena itu harus diinjeksi uap 

air agar minyak mentah keluar dari perut bumi.  Minyak mentah keluar 

melalui pipa bersama dengan uap air dengan turbulensi tinggi sehingga ada 

minyak mentah yang membentuk emulsi minyak mentah-air. Selain itu 

minyak mentah sebelum diolah menjadi bahan bakar minyak di menara 

fraksinasi harus dibebaskan dari garam-garam karena garam-garam itu 

menyebabkan korosi atau efek kerusakan lainya pada peralatan refinery.  

Garam-garam dienyahkan dari minyak mentah dengan dicuci menggunakan  

air segar. Pencucian dengan air ini akan menurunkan kadar garam di dalam 

minyak mentah tetapi air dengan minyak mentah akan membentuk emulsi 

minyak mentah-air sehingga jumlah emulsi minyak mentah-air akan 

bertambah  (Kokal, 2005). 

  Emulsi minyak mentah-air di dalam minyak mentah  menjadi 

persoalan besar selama proses produksi minyak.  Persoalan tidak hanya 

terjadi pada bagian produksi tetapi menjadi persoalan selama pengangkutan  

terutama pada pengangkutan multi fase minyak, air dan gas dari offshore ke 

pabrik (Sjoblom, et.al.,1994). 

 Kandungan air di dalam crude harus dikurangi atau dihilangkan. Air 

yang terdapat di dalam minyak mentah bersenyawa dengan minyak mentah 

membentuk emulsi. Emulsi tersebut sukar dipisahkan dan akan menambah 

beban panas serta mengganggu proses fraksinasi. Air yang ikut ke produk 

(BBM) akan menurunkan nilai bakar BBM tersebut maka emulsi minyak 

mentah-air harus dipecah dan dipisahkan airnya dari dalam minyak mentah. 

Emulsi minyak mentah dapat dipecah dengan cara fisika, kimia atau 

listrik. Cara fisika (Kokal, et.al., 2005) melakukan dengan  pemanasan, cara 
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kimia dengan menambakan demulsifier yang sesuai, sedangkan cara listrik 

dilakukan dengan dilewatkan pada medan listrik dengan tegangan tinggi. 

Demulsifikasi dengan cara listrik (Xia, et. al., 2004) dicoba  

menggunakan bantuan garam anorganik dan gelombang mikro terhadap 

emulsi minyak mentah-air menunjukan hasil yang lebih efektif dan efisiensi 

mencapai 100 % dengan waktu yang sangat pendek. Sedangkan 

(Abdurrahman, et. al., 2006) menggunakan gelombang mikro pada 

frequensi 2.450 MHz. terhadap emulsi  minyak mentah-air dengan 

perbandingan 50:50 sampai 20:80 % memerluakan waktu 20 sampai 180 

detik dan temperatur naik secara linier seiring dengan berkurangnya air. 

Percobaan dilakukan dengan membandingkan demulsifiksi terhadap 

simulasi emulsi minyak mentah-air dengan perbandingan 30:50 sampai 

70:50 dilakukan dengan dua cara yaitu menggunakan pemanasan 

konvensional dibandingkan dengan menggunakan pemanasan dengan 

gelombang mikro. Pada demulsifikasi  menggunakan pemanasan 

konvensional diperlukan waktu 5 sampai 60 menit sedangkan pemanasan 

dengan gelombang mikro diperlukan waktu 30 detik sampai 4 menit. Di 

dalam oven microwave gelombang mikro akan memutar molekul air 

sehingga dengan putaran tersebut potensial zeta suspensi butiran air dan 

partikel padat akan turun. (Nour, et. al., 2006). 

Dalam percobaannya (Sjoblom,et.al.,1994) membuat minyak mentah-

air dari campuran air dan minyak mentah  dengan perbandingan volum 50 

% berbanding 50 % dan diaduk dengan kecepatan 1000 rpm selama 2 menit. 

1. 2. Perumusan Masalah 

Dari identifikasi permasalahan di atas perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut pemisahan emulsi menggunakan gelombang mikro terhadap emulsi 

minyak mentah dari berbagai jenis minyak mentah. Berapa besar daya listrik 

yang diperlukan dan pada salinitas berapa  pemecahan emulsi minyak 

mentah-air terjadi dengan baik ?   
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Untuk membatasi permasalahan,  penelitian dilakukan menggunakan 

emulsi minyak mentah buatan yang disiapkan dari lima jenis minyak mentah 

Indonesia yang dicampur air dengan berbagai salinitas pada kondisi 

pengemulsian tertentu. 

Emulsi minyak mentah-air yang terdapat di dalam minyak mentah 

merupakan mikro emulsi. Dalam membuat simulasi emulsi agar mendekati 

dengan emulsi yang sesungguhnya seperti yang terdapat di dalam minyak 

mentah  maka  emulsi dibuat dari campuran minyak mentah dan air dengan 

perbandingan volum 50 % dibanding 50 % dan diaduk dengan kecepatan 

putar 1400 rpm selama 5 menit. 

1. 3. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan: 

1.3.1. Mempelajari karakteristik berbagai minyak mentah Indonesia 

hubungannya dengan pembentukan emulsi. 

1.3.2.  Mempelajari pengaruh salinitas air terhadap pemecahan emulsi. 

1. 3.3.  Mempelajari pengaruh daya listrik terhadap pemecahan emulsi. 

1. 3.4.  Membandingkan effektifitas pemecahan emulsi menggunakan   

gelombang mikro terhadap dengan pemanasan biasa. 

 1. 4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Data karakterisasi berbagai minyak mentah Indonesia yang diperoleh 

dapat digunakan untuk perancangan sistem demulsifikasi emulsi 

minyak mentah Indonesia. 

1.4.2. Metode gelombang mikro dapat digunakan sebagai salah satu alternatif 

metode pemecahan emulsi di unit explorasi. 
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BAB  II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2. 1.  Emulsi  

Emulsi adalah gabungan dua atau lebih komponen yang tidak 

saling melarutkan dengan salah satu cairan terdispersi di dalam cairan 

lainya. Sebagai contoh emulsi minyak dengan air. Jika minyak 

merupakan fase terdispersi dalam larutan maka air merupakan fase 

pembawa. Sistem ini disebut emulsi minyak dalam air.  

Emulsi bisa berbentuk O/W (oil in water) atau W/O (water in oil) 

tergantung dari rasio minyak terhadap air, konsentrasi elektrolit, jenis 

surfaktan, temperatur dan sebagainya. Surfaktan yang mudah larut ke 

dalam air cenderung menbentuk O/W sedangkan yang mudah larut ke 

minyak cenderung menbentuk W/O. Surfaktan ionik dengan HLB rendah 

diperkirakan membentuk W/O. (Binks, 1998). 

2.1.1. Minyak mentah  

Minyak mentah diterjemahkan dari Crude-oil dan Crude-oil 

berasal dari kata petroleum dalam bahasa Yunani berarti minyak karang 

(rock oil). Minyak mentah merupakan campuran komplek dari beberapa 

senyawa organik rantai pendek sampai rantai panjang. Disamping 

senyawa organik juga terdapat senyawa lain yang terikat di dalam 

minyak mentah misalnya sulfur, karbon , air dan lain-lain. 

Crude-oil atau minyak mentah terjadi secara alami  berupa cairan 

yang dapat terbakar dan  terbentuk pada karang perut bumi. Minyak 

mentah terdiri dari campuran komplek beberapa macam hidrokarbon 

molekul berat dan senyawa organik lainnya. Kandungan hidrokarbon 

dalam campuran bervariasi dari 50 % sampai lebih dari 97 % minyak 

berat yang terdiri dari alkana, sikloalkana dan beberapa jenis aromatik, 

sedangkan komponen lainya adalah nitrogen, oksigen, sulfur, air dan zat-

zat terikut lainya seperti besi, nikel, tembaga dan vanadium. (Norman, 

2001). Contoh komposisi minyak mentah dapat dilihat pada Tabel 2. 1. 
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Tabel 2. 1. Komposisi minyak mentah. (Norman, 2001) 

  

        Komponen  Range Prosen berat 

  

Karbon   83 – 87 % 

Hidrogen   10 – 14 % 

Nitrogen   0,1 – 2  % 

Oksigen   0,1 – 1,5 % 

Sulfur    0,5 – 6 % 

Metal   kurang dari 1000 ppm 

 

Selama ini emulsi minyak mentah-air menjadi persoalan berat 

pada proses produksi minyak. Mekanisme dan kestabilan emulsi menjadi 

factor penting terhadap  biaya dan pencemaran lingkungan. Minyak 

mentah merupakan cairan komplek yang meliputi partikel koloid, 

aspalten, agregat resin yang terdispersi di dalam larutan bercampur 

dengan alipatik atau aromatik alam. (Aske, et. al., 2002). 

2.1. 2. Emulsi  Minyak mentah  

Stabilitas emulsi minyak-air ditentukan oleh beberapa parameter 

salah satunya adalah konsentrasi garam dari 0 - 5,5 %, pencampuran 800 

-1600 rpm, konsentrasi air 10 - 80 % dan temperatur. (Nour, et. al., 

2006). Hidrokarbon rantai panjang akan membentuk emulsi yang lebih 

stabil dari pada rantai pendek dan larutan elektrolit akan menambah 

kestabilan emulsi minyak-air. (Binks, 1998). 

  Keberadaan air di dalam  minyak mentah membentuk formasi 

lapisan (film) viskoelastis pada lapisan antar muka minyak mentah-air 

dan  lapisan tersebut memegang peran utama dalam menstabilkan emulsi 



6 

 

minyak mentah-air. Diantara komponen yang terdapat di dalam minyak 

mentah  aspalten merupakan salah satu penyumbang kestabilan emulsi 

dan merupakan komponen polar yang keberadaannya menyumbang 

pembentukan film antarmuka viskoelastis minyak mentah-air, (Aske, et. 

al., 2002). 

2.1. 3.  Asphalten,  Resin dan  Wax 

Di dalam petroleum substansi (wujud) aspalten dan resin 

mempunyai aktivitas antar muka pada minyak. Keberadaan aspalten dan 

resin di dalam minyak mentah dapat menstabilkan emulsi yang mana 

aspalten dan resin menjadi agen pengemulsi. Aspalten dan resin 

keduanya  akan menurunkan tegangan antar-muka dan gaya tolak 

menolak antara butiran minyak-air. (Abdurahman, et. al., 2009). 

Kuwait Foundation for Advancement of Sciences menemukan 

bahwa aspalten, resin dan wax merupakan komponen penstabil emulsi 

minyak-air. Keberadaan aspalten  akan menambah stabilitas emulsi 

minyak-air.  Stabilitas emulsi juga relevan dengan kandungan resin dan 

pH fase air di dalamnya. Semakin besar kandungan resin dan pH air 

emulsi minyak-air akan semakin stabil. Stabilitas juga tergantung rasio 

resin terhadap aspalten (R/A), rasio 3 : 1 stabil, kurang dari 3 : 1 kurang 

stabil dibanding aspalten saja. Aspalten dan resin selama ada di dalam 

minyak mentah menyebabkan lapisan antar permukaan componen 

menjadi aktiv. Aspalten dan resin terkumpul pada antar permukaan 

minyak-air dan akan memfasilitasi pembentukan emulsi. (Adel, et. al., 

2008). 

Aspalten tidak larut di dalam n.Pentan, n.Heksan atau n.Heptan 

tetapi larut di dalam toluene, (Aske et.all, 2002). Untuk melarutan 1 gram 

minyak mentah diperlukan 40 ml  n Pentan, n Heksan atau n Heptan, 

(Ahmed, et.all, 2004) 

 



7 

 

 

2. 2.   Demulsifikasi 

2.2. 1. Pengertian Demulsifikasi  

Demulsifikasi  adalah pemisahan emulsi menjadi fase-fase 

penyusun dalam hal ini memecah emulsi minyak mentah  menjadi fase 

minyak dan fase air.  Dalam  proses,  minyak adalah hasil yang 

diinginkan. Ada dua aspek dalam  demulsifikasi yaitu: kecepatan   

pemisahan emulsi yang terjadi dan jumlah air yang meninggalkan  

minyak mentah sesudah pemisahan.  

2.2.2.  Mekanisme Demulsifikasi 

Stabilitas emulsi minyak mentah-air dicapai karena pembentukan 

lapisan antarmuka  partikel air. Penurun stabilitas dan pemecahan emulsi 

berhubungan sangat erat (intimately) dengan mengenyahkan lapisan 

antarmuka.  Untuk memecah emulsi  menjadi minyak dan air maka 

lapisan antar muka harus dihancurkan selanjutnya butiran-butiran air 

akan bergabung.  

Demulsifikasi ada dua tahapan proses. Tahap pertama adalah 

penggumpalan (atau pengumpulan, pengelompokan) dan tahap kedua 

adalah penggabungan (menjadi satu). (Kokal,  2005). 

2.2.2.1 Penggumpalan dan Pengelompokan.  

Tahap pertama di dalam demulsifikasi adalah pengelompokan 

butiran air dan  selama pengelompokan butiran air pergi bergandengan 

bersama membentuk kelompok  atau gumpalan. Butiran bergandengan 

satu dengan lainya dengan menyentuh sebuah titik yang pasti tetapi 

boleh jadi kehilangan identitasnya. Pengelompokan pada tahap ini 

terjadi jika permukaan antar film di sekeliling butiran air lemah. 

Kecepatan pengelompokan tergantung pada sejumlah fator yaitu air 

bebas, temperatur, viskositas minyak, perbedaan densitas antara air 

dengan minyak. (Kokal, 2005) 
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2.2.2.2 Penggabungan 

Penggabungan adalah tahap kedua di dalam proses 

demulsifikasi. Selama berkelompok  butiran air bersatu atau 

berkelompok menjadi bentuk butiran besar.  Proses ini tidak dapat balik 

dan  berperan terhadap penurunan jumlah butiran air yang akhirnya 

terjadi demulsifikasi secara lengkap. Penggabungan dipercepat dengan 

menaikkan  kecepatan penggumpalan,  tiadanya kekuatan mekanik pada 

film, rendahnya   viskositas antar muka minyak, naiknya jumlah air bebas 

dan temperatur. 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecepatan pemecahan 

emulsi antara lain: kenaikan temperatur,  penurunan agitsi atau 

pemotongan, kenaikan waktu tinggal atau waktu tarikan (retention), 

pengenyahan padatan, pengendalian zat pemicu emulsi. (Kokal, 2005)  

2.2.3. Metode-metode Demulsifikasi 

Demulsifikasi dapat dilakukan dan disempurnakan dengan satu 

metode atau  kombinasi dari metode- metode berikut: 

2.2.3.1.  Metode Fisis 

Metode fisis dapat dilakukan dengan bermacam cara yaitu: 

  Pemanasan. Dengan pemanasan akan memperbanyak pemecahan atau 

pemisahan,  menurunkan viskositas minyak sehingga akan menaikan 

kecepatan pemisahan air. Temperatur dinaikan juga akan menurunkan 

stabilitas film. Selanjutnya frequensi pengelompokan antar butir air 

naik karena menerima energi termal.  Dengan kata lain panas akan 

mempercepat proses pemecahan emulsi. 

   Penurunan kecepatan aliran.  Penurunan kecepatan aliran akan 

diikuti pemisahan secara grafitasi dari air terhadap minyak. 

Merubah karakter fisik dari emulsi. (Kokal, 2005). Karakter fisik 

emulsi seperti viskositas jika diturunkan maka air akan mudah terpisah 
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dari minyak atau emulsi karena dengan viskositas turun akan 

menyebabkan air lebih mudah bergerak.  

2.2.3.2. Metode Kimia 

Metode kimia paling umum digunakan untuk memecah emulsi  

yaitu dengan menambahkan zat kimia yang disebut demulsifier. Zat 

kimia tersebut dirancang untuk menetralkan pengaruh pemicu 

pengemulsi yang menstabilkan emulsi.  Demulsifier adalah senyawa 

aktiv permukaan dan jika ditambahkan ke emulsi zat pemicu tersebut 

akan berpindah ke lapisan antar-muka minyak-air atau memperlemah 

film yang kaku serta akan memperbanyak pengelompokan  butiran air.  

Pada pemakaian metode kimia yang perlu diperhatikan adalah :  

pemilihan dan jumlah zat kimia yang cocok, pencampuran, pH, 

kecukupan waktu dan suhu. (Kokal, 2005). 

  Bahan kimia yang dapat digunakan dalam demulsifikasi adalah 

larutan yang mengandung alkoxilat dari alkilpenol, alkilamin, alkilol 

atau larutan garam yang larut ke dalam air seperti : Reagen twitchell, 

glicerid sulfonat, minyak kastor asetilat, resin penol formaldehid 

etoxilat. (Argellir, et. al., 2004)  

2.2.3.3. Metode listrik. 

Metode ini dilakukan menggunakan medan listrik. Bidang medan 

listrik dapat memecah emulsi minyak mentah-air yang stabil, (Aske, et. 

al., 2002).  Medan listrik akan mengganggu film antar muka yang kaku 

dengan cara penataan kembali molekul-molekul polar. Dengan cara 

tersebut ikatan film menjadi lemah dan akan  memperbanyak  

pengelompokan.(Kokal, 2005). 
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2.2. 4  Demulsifukasi  Menggunakan  Gelombang mikro 

2.2.4.1. Gelombang  mikro  

Gelombang mikro atau microwave dapat dijelaskan 

menggunakan persamaan Maxwell. Menurut Maxwell sebuah medan 

magnetik yang berubah terhadap waktu bertindak sebagai sumber 

medan listrik dan sebuah medan listrik yang berubah terhadap waktu 

dapat bertindak sebagai sumber medan magnet. Medan listrik dan 

medan magnet ini dapat saling menopang membentuk sebuah 

gelombang elektromagnetik yang merambat melalui ruang. Gelombang 

elektromagnet mengangkut energi  momentum disamping itu  medan 

listrik dan medan magnet  merupakan fungsi sinusoida dari waktu dan 

posisi serta panjang gelombang dan frequensi tertentu. Berbagai jenis 

gelombang elektromagnetik seperti cahaya, radio, sinar x dan lain-

lainya hanya berbeda dalam frequensi dan panjang gelombangnya. 

Gelombang elektromagnet tidak memerlukan medium untuk merambat  

dan kecepatan perambatan sama dengan kecepatan cahaya. 

Menurut Maxwell jika sebuah muatan listrik bergerak dengan 

kecepatan tetap  maka di sekitar garis lintasan akan timbul medan 

magnet dan medan listrik. Muatan dipercepat agar menghasilkan 

gelombang elektromagnetik dan muatan tidak memancarkan gelombang 

elektromagnet sama besar kesegala arah. Gelombang paling kuat ada 

pada arah tegak lurus sumbu gerak muatan sementara searah dengan 

sumbu gerak tidak ada gelombang. Dalam gelombang  besarnya medan 

listrik tidak sama dengan medan magnet. Dengan diketahui frequensi 

osilasi muatan akan dapat diukur panjang gelombang dengan 

menggunakan persamaan : 

v = λ ƒ                           (2. 1) 

dimana v  kecepatan cahaya, 3 x 10
8
 m/s.  λ  panjang gelombang, m dan 

ƒ  frequensi, (Hertz). 
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Medan listrik dan medan magnet bergerak tegak lurus tehadap 

arah perambatan dan medan listrik dan medan magnet saling tegak 

lurus satu dengan lainya. (lihat gambar 2.1). Karena kedua medan 

saling tegak lurus dan bergerak ke satu arah maka gelombang tersebut 

merupakan gerak tranfersal.  (Young, 2003).  

 

                                 Y 

                                                     yox : Bidang medan listrik 

 

                                            

                                          O                                        X 

                                                    zox : bidang medan magnet 

                             Z 

Gambar 2. 1.  Bidang medan listrik dan magnet 

 

Energi yang dihasilkan gelombang mikro dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

  u = 
2

0

2

0
2

1

2

1
BE

µ
ε +                   (2. 2) 

Dimana u energi (Joule),  εo permeabilitas medan listrik, µo  

permeabilitas medan magnet,  E medan listrik, (Volt/m)   dan B 

medan magnet (Tisla). 

Hubungan medan magnet  terhadap medan listrik dinyatakan 

dengan persamaan berikut: 

B = E/c = E00µε                               (2. 3) 

Sedangkan 

   
2

0Eu ε=                    (2. 4) 
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Aliran energi per satuan waktu per satuan luas adalah S 

   S = 
2

0cEε                      (2. 5) 

    S = 
0µ

EB
                   (2. 6) 

Oleh karena gelombang merupakan gelombang sinusoida maka 

besarnya setiap waktu tidak sama yaitu:  

   S rata-rata = 
0

maxmax

2µ

BE
                  (2. 7) 

   S rata-rata = I (arus listrik),                  (2. 8) 

   2.2.4.2. Gelombang Berdiri 

    Gelombang elektromegnetik adalah gelombang sinusoidal. 

Sedang gelombang berdiri yaitu antara gelombang medan magnet 

berberda fase 90
o
 terhadap gelombang medan listrik. Jika pada saat 

gelombang medan listrik minimum maka gelombang medan magnet 

maksimum  sehingga keduanya akan terjadi osilasi.  Vektor medan 

listrik, vector medan magnet dan arah perambatan merupakan bentuk 

koordinat Cartesian bergerak maju (pada sumbu x) dan berotasi 

melingkar pada sumbu x ini seperti gerak sekru. (lihat Gambar 2. 2). 

Tenaga yang ditranformasikan oleh gelombang yang berpolarisasi 

melingkar rata-rata setiap waktu dua kali lebih besar dari pada 

gelombang yang berpolarisasi linier. (Haznadar, 2000) 
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Gambar 2. 2. Gelombang elektromagnet berdiri. (Haznadar, 2000) 

Analisis yang detail terhadap gelombang berdiri medan listrik 

dan magnet berayun-ayun sebagai elektron laser bebas. Goyangan 

gelombang merupakan konduksi polarisasi secara sirkel (berputar) dan 

linier. (Tran, et. al., 1982). 

   Alat pemasak dengan gelombang mikro gelombang 

elektromegnetiknya adalah gelombang berdiri. Panjang gelombang 

mikro adalah 12,2 cm atau jarak antara bidang simpul sebesar 6,1 cm 

(setengah panjang gelombang). (Young, 2003). 

2.2.4.3. Mekanisme Demulsifikasi dengan Gelombang mikro 

Panas atau zat kimia biasa digunakan untuk memecah emulsi. 

Nour et. al., (2006) melakukan penelitian potensi teknik gelombang 

mikro pada demulsifikasi emulsi minyak mentah-air. Dari 

percobaanya diperoleh hasil bahwa dengan cara penyinaran 

gelombang mikro dapat mempercepat demulsifikasi emulsi minyak 

mentah-air dibandingkan dengan cara konvensional.  

Di sebuah laboratorium dan test lapangan telah 

didemostrasikan bahwa radiasi gelombang mikro dapat memecah 

emulsi air-minyak-padatan. Minyak dapat dipungut bagian atas dan 
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dari dasar diperoleh air. Demulsifikasi menggunakan radiasi 

gelombang mikro menunjukan bahwa pemisahan minyak dari air lebih 

cepat dibandingkan dengan cara konvensional. (Fang, et. al., 1988). 

Menurut (Halek, et. al., 2003) gelombang mikro dapat 

digunakan untuk mengolah sejumlah kontaminan pada emulsi dari 

hidrokarbon. Pengiriman energi gelombang mikro dapat memisahkan 

molekul-molekul hidrokarbon terhadap kontaminan  menjadi  dua 

lapisan.  Demulsifikasi menggunakan gelombang mikro  pemisahanya  

tergantung pada frequensi dan kekuatan gelombang mikro.  

Energi gelombang mikro dapat memperlemah ikatan antara 

molekul hidrokarbon dengan molekul air sehingga dengan pancaran 

gelombang mikro yang sesuai dapat menyebabkan ikatan molekul 

hidrokarbon dengan molekul air menjadi pecah sehingga hidrokarbon 

akan terpisah dari air dalam waktu 4 sampai 12 jam. (Halek, et. al., 

2004). 

2.2.4.4. Oven Gelombang mikro 

Oven gelombang mikro adalah sebuah peralatan dapur yang 

menggunakan radiasi gelombang mikro untuk memasak atau 

memanaskan makanan.  Alat pemasak gelombang mikro memakai 

gelombang elektromagnetik berdiri dengan bidang gelombang medan 

magnet dan medan listrik bergerak maju secara tranfersal dan berotasi  

seperti sekru bergerak maju sambil berputar.   

 Molekul air dibungkus oleh molekul minyak membentuk 

emulsi. Air merupakan molekul polar sehingga muatan pada kutub-

kutub molekul  air akan tarik menarik dengan medan listrik yang 

bermuatan berlawan jenis pada gelombang elektromagnetik. 

Gelombang elektromagnetik dari alat pemasak mikro bergerak 

berotasi menyebabkan molekul air ikut berputar.   Satu putaran 

memakan waktu satu pereode panjang gelombang. Oven gelombang 
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Molekul air, lemak, dan gula di dalam makanan akan 

menyerap energi dari gelombang mikro tersebut dalam sebuah proses 

yang disebut pemanasan dielektrik. Kebanyakan molekul di dalam 

makanan adalah dipol listrik yang berarti mereka memiliki sebuah 

muatan positif pada satu sisi dan sebuah muatan negatif di sisi lainnya 

dan oleh karena itu mereka akan berputar pada saat molekul menata 

dirinya dengan medan listrik yang berubah-ubah serta diinduksi oleh 

pancaran gelombang mikro. Gerakan molekuler inilah yang 

menciptakan panas. (Lee, 2000).  

Molekul air merupakan molekul polar artinya ada sisi atau 

kutub  yang bermuatan negative dan sisi lainya bermuatan positive 

seperti jarum kompas. Jika salah satu kutub atau kedua kutub berada 

pada medan listrik sejenis yang berasal dari gelombang mikro maka 

akan terjadi  gaya totak menolak menyebabkan molekul air akan 

berputar.  Karena rotasi tersebut akan terjadi gesekan dan akan timbul 

panas. (Lee, 2000). 

 Pemanasan oleh oven ini sangat efektif terhadap air namun 

tidak begitu dengan lemak, gula, dan es. Pemanasan gelombang mikro 

kadang dijelaskan salah sebagai resonansi dari molekul air hal ini 

terjadi hanya pada frekuensi yang jauh lebih tinggi yaitu di sekitar 10 

Gigahertz.  (Lee, 2000). 
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