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ABSTRAK 
Dari banyaknya buah yang dihasilkan ini maka kota Malang banyak sekali penumpukan sampah-

sampah buah terutama di pasar-pasar.Maka dari pada itu penulis menemukan solusi baru untuk 
mengelolah khususnya sampah buah apel hingga menjadi lebih bermanfaat yaitu dengan 

mengolahnya melalui proses destilasi menjadi ekstrak alkohol.  
Tujuan dari pembuatan alat ini adalah untuk mengefisienkan sesuatu yang ada terutama sampah 
buah, sampah yang kita lihat sudah tidak bisa kita manfaatkan lagi sehingga sampah tersebut 

dapat kita manfaatkan dan layak. 
Destilator adalah suatu alat yang berfungsi menghasilkan cairan yang disebut alkohol dengan 

proses destilasi. Distilasi dilakukan untuk memisahkan etanol dari beer (sebagian besar adalah 
air dan etanol). 
Didalam perencanaan tabung pemanas glukosa,disini penyusun Menggunakan bahan stainless 

steel dan pipa saluran menggunakan tembaga sebagai bahan.Dengan: Luas ketel =1708,16 
cm²,Volume ketel = 6028,8 cm³,Kapasitas = 5 liter.  

 
ABSTRACT 
from fruit quantity that produced this so unlucky city a lot of fruit rubbishes heaping especially at 

markets. so from in that is author finds new solution to managed especially apple rubbish up to is 
more useful that is with cultivate it to pass process destilasi be alcohol extract.  

aim from this tool maker efficient something that there especially fruit rubbish, rubbish whom 
we have seen not we exploit again so that rubbish can we exploit and proper.  
destilator a tool that functioned to produce liquid that called alcohol with process destilasi. 

distillation is done to separate etanol from beer (a large part water and etanol).  
insides glucose heater tube planning, here composers uses ingredient stainless steel and channel 

pipe uses copper upon which. at can: vast kettle =1708,16 cm²,volume kettle = 6028,8 cm³, 
capacity = 5 litres.  

 


