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PENGANTAR UMUM  
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AIR MINUM 
 

Oleh : 
Nusa Idaman Said  
 
4.1     PENDAHULUAN 
  
 Air merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan 
manusia. Karena itu jika kebutuhan akan air tersebut belum 
tercukupi maka dapat memberikan dampak yang besar terhadap 
kerawanan kesehatan maupun sosial. Pengadaan air bersih di 
Indonesia khususnya untuk skala yang besar masih terpusat di 
daerah perkotaan, dan dikelola oleh Perusahan Daerah  Air 
Minum (PDAM) kota yang bersangkutan. PDAM baru melayani 55 
kota atau 19% dari seluruh kota di Indonesia dan 233 kabupaten 
atau 81% dari seluruh kabupaten di seluruh Indonesia (Ambarita 
Godman, 2001). Namun demikian secara nasional jumlahnya 
masih belum mencukupi dan dapat dikatakan relatif kecil yakni 
16,08 % (1995). Untuk daerah yang belum mendapatkan 
pelayanan air bersih dari PAM umumnya mereka menggunakan 
air tanah (sumur), air sungai, air hujan, mata air dan sumber air 
lainnya.  
 Dari data statistik 1995, prosentasi banyaknya rumah 
tangga  pengguna sumber air minum tertentu di berbagai daerah 
di Indonesia sangat bervariasi tergantung dari kondisi 
geografisnya. Secara nasional yakni sebagai berikut : Yang 
menggunakan air ledeng/PAM 16,08 %, air tanah dengan 
memakai pompa 11,61 %, air sumur (perigi) 49,92 %, mata air (air 
sumber) 13,92 %, air sungai 4,91 %, air hujan 2,62 % dan lainnya 
0,80 %. Permasalahan yang timbul yakni sering dijumpai bahwa 
kualitas air tanah maupun air sungai yang digunakan masyarakat 
kurang memenuhi syarat sebagai air minum yang sehat bahkan di 
beberapa tempat  tidak layak untuk diminum. Air yang layak 
diminum, mempunyai standar persyaratan tertentu yakni 
persyaratan fisik, kimiawi dan bakteriologis, dan syarat tersebut 
merupakan satu kesatuan. Jadi jika ada satu saja parameter yang 
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tidak memenuhi syarat maka air tesebut tidak layak untuk 
diminum. Pemakaian air minum yang tidak memenuhi standar 
kualitas tersebut dapat menimbulkan gangguan kesehatan, baik 
secara langsung dan cepat maupun tidak langsung dan secara 
perlahan.           
 Sebagai contoh kualitas air tanah sering mengandung zat 
besi (Fe) dan Mangan (Mn) yang cukup besar. Adanya kandungan 
Fe dan Mn dalam air menyebabkan warna air tersebut berubah 
menjadi kuning-coklat setelah beberapa saat kontak dengan 
udara. Disamping dapat mengganggu kesehatan juga 
menimbulkan bau yang kurang enak serta menyebabkan warna 
kuning pada dinding bak serta bercak-bercak kuning pada 
pakaian. Oleh karena itu menurut PP No.20 Tahun 1990 tersebut, 
kadar (Fe) dalam air minum maksimum yang dibolehkan adalah 
0,3  mg/lt, dan kadar Mangan (Mn) dalam air minum yang 
dibolehkan adalah 0,1 mg/lt. Untuk menanggulangi masalah 
tersebut, salah satu alternatif yakni dengan cara mengolah air 
tanah atau air sumur sehingga didapatkan air dengan kualitas 
yang memenuhi syarat kesehatan. 

Masalah air khususnya air minum dan air untuk 
peruntukan lainnya perlu diperhatikan secara lebih serius karena 
buruknya kualitas air khususnya air minum untuk masyarakat dan 
air untuk peruntukan lainnya serta kualitas lingkungan secara 
umun sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan 
masyarakat. Sebagai contoh misalnya angka penderita penyakit 
yang berhubungan dengan air di Indonesia ini masih cukup tinggi. 
Buruknya kualitas air ini dapat juga berpengaruh terhadap sektor 
kesehtatan tetapi juga sektot yang lain tak terkecuali sektor 
pariwisata yang mana bidang pariwisata merupakan salah satu 
adalaan devisa non migas Indonesia. Buruknya masalah kualitas 
air ini tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan saja, tetapi 
dapat pula juga memberi dampak buruk  pada bidang-bidang yang 
lain. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor: 20 Tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air, 
Bab III pasal 7 disebutkan bahwa ada empat macam 
penggolongan air menurut peruntukannya, yakni : Air Golongan A 
yakni air yang dapat digunakan sebagai air minum secara 
langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu ; Air golongan B yakni 
air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum; Air 
Golongan C yakni air yang dapat digunakan untuk keperluan 
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perikanan dan peternakan , dan Air golongan D yakni air yang 
dapat digunakan untuk keperluan pertanian, dan dapat 
dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri, pembangkit listrik 
tenaga air. Baku mutu untuk tiap-tiap golongan peruntukan air 
dapat pada Tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1  : Daftar kualitas air untuk tiap peruntukan menurut 

Peraruran Pemerintah Republik Indonesia No: 20 Tahun 1990. 
 

 
NO 

 
PARAMETER 

 

 
SATUAN 

 
Gol A 

 
Gol B 

 
Gol C 

 
Gol D 

 FISIKA      
1. Bau  tidak 

berba
u 

- - - 

2 Jumlah zat padat 
terlarut (TDS) 

mg/L 1000 1000 1000 - 

3. Kekeruhan Skala NTU  - - - 
4 Rasa - 5 - - - 
5. Suhu 0C Suhu 

udara 
+ 3  c 

normal Suhu 
udara 
+ 3  c 

 

6. Warna Skala TCU 15 - - - 
 KIMIA      
 a.  KIMIA ANORGANIK      

1. Air raksa (Hg) mg/L 0,001 0,001 0,002 0,005 
2 Amoniak bebas 

(NH3) 
mg/L - 0,5 0,02 - 

3. Aluminium (Al) mg/L 0.2 - - - 
4. Arsen (As) mg/L 0,05 0,05 1,0 1 
5. Barium (Ba) mg/L 1,0 1,0 - - 
6. Besi (Fe) mg/L 0,3 5 - - 
7. Fluorida (F) mg/L 0,5 1,5 1,5 - 
8. Kadmium (Cd) mg/L 0,005 0,01 0,01 0,01 
9. Kesadahan 

(CaCO3) 
mg/L 500 - - - 

10. 
Klorida (Cl

-
) 

mg/L 250 600 - - 

11. Kromium, valensi 6 ( mg/L     0,05 0,05 0,05 1 
12. Mangan (Mn_ mg/L     0,1 0,5 - 2 
13. Natrium (Na) mg/L 200 - - - 
14. Nitrat, sebagai N mg/L   10 10 - - 
15. Nitrit, sebagai N mg/L 1,0 1 0,06 - 
16. Perak (Ag) mg/L     0,05 - - - 
17. pH mg/L 6,5 - 

8,5 
5-9 6-9 5 - 9 

18. Selenium (Se) mg/L     0,01 0,01 0,05 0,05 
19. Seng (Zn) mg/L     5 5 0,02 2 

 109



 
Lanjutan Tabel 4.1. 
 

 
NO 

 
PARAMETER 
 

 
SATUAN 

 
Gol A 

 
Gol B 

 
Gol C 

 
Gol D 

20. Sianida (CN) mg/L     0,1 0,1 0,02 - 
21. 

Sulfat (SO4)
-
 

mg/L 400 400 -  

22. Sulfida, sebagai 
H2S 

mg/L     0,05 0,1 0,002 - 

23. Tembaga (Cu) mg/L  1 0,02 - 
24 Timbal (Pb) mg/L 0,05 0,1 0,03 1 
25 Oksigen Terlarut mg/L - * * - 

 b.    KIMIA ORGANIK      
              
      - 

1. Aldrin dan dieldrin mg/L   
0,0007 

0,017 - - 

2. Bezene mg/L   0,01 - - - 
3. Benzo(a) pyrene mg/L   

0,0000
1 

- - - 

4. 
 

Chlordane (total 
isomer) 

mg/L   
0,0003 

0,003 - - 

5. Chlorofom mg/L   0,03 - - - 
6. 2,4 - D mg/L   0,10 - - - 
7. DDT mg/L   0,03 0,042 0,002 - 
8. Deterjen (MBAS) mg/L   0,5 0,5 0,2 - 
9. 1,2  - 

Dichloroethane 
mg/L   0,01 - - - 

10. 1,1  - 
Dichloroethene 

mg/L   
0,0003 

- - - 

11. Heptachlor dan 
heptachlor epoxide 

mg/L   0,003 0,018 - - 

12. Hexachlorobenzene 
(BHC) 

mg/L   
0,0000

1 

- 0,21 - 

13. Lindane mg/L   0,004 0,056 - - 
14. Methoxychlor mg/L   0,03 0,035 - - 
15. Pentachlorophenol mg/L   0,01 - - - 
16. Pestisida total mg/L   0,1 - - - 
17. 2,4,6 - 

Trichlorophenol 
mg/L   0,01 - - - 

18. Zat organik (KMnO4 
) 

mg/L 10 - - - 

19 Phenol mg/L 0,001 0,002 0,001 - 
20 
 

Organo phosphat 
dan Carbamat 

mg/L - - 0,1 - 

21 Endrine mg/L - - 0,004 - 
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Lanjutan Tabel 4.1 . 
 

 
NO 

 
PARAMETER 
 

 
SATUAN 

 
Gol A 

 
Gol B 

 
Gol C 

 
Gol D 

 MIKROBIOLOGIS      

1. Koliform tinja jumlah per 
100 ml 

  0 2000 - - 

2. Total  jumlah per 
100 ml 

  3 10000 - - 

 RADIO AKTIVITAS        

1. Aktivitas alpha 
(Gross Alpha activity 
) 

Bq/L   0,1 0,1 0,1 0,1 

2. Aktivitas Beta Bq/L   1,0 1,0 0,1 1 
       
 
Keterangan : 
mg = miligram ml = mililiter L = liter      Bq = Bequerel   
NTU = Nephelometric Turbidity Units 
TCU = True Colour Units 
Logam berat merupakan konsentrasi terlarut. 
* Air permukaan dianjurkan lebih besar atau sama dengan 6 mg/L. 
-      =  Tidak dipersyaratkan 
ug   =   mikrogram 

 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan 
pengendalian pencemaran air  pasal 8 menyatakan : klasifikasi 
mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas : 

 Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan 
untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang 
mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan 
tersebut; 

 Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan 
untuk    prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan 
ikan air tawar, peternakan ,air untuk mengairi 
pertanaman, dan atau peruntukkan lain yang 
mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan 
tersebut; 

 Kelas tiga, air yang peruntukannya  dapat digunakan 
untuk pembudidayaan ikan air  tawar, peternakan, air 
untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain 
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 Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan 
untuk mengairi,pertanaman dan atau peruntukan lain 
yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan 
kegunaan tersebut. 

Untuk Kriteria mutu air dari setiap kelas air sebagaimana 
dimaksud dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 : Kriteria mutu air berdasarkan kelas. Berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 

 
PARAMETER Satuan KELAS KETERANGAN 

  I II III IV  
FISIKA       

Tempelatur oC 
devia
si 3 

devia
si 3 

devia
si 3 

deviasi 
5 

Deviasi temperatur dari 
keadaan almiahnya 

Residu Terlarut  mg/ L 1000  1000 1000 2000  

Residu 
Tersuspensi 

mg/L 50 50 400 400 
Bagi pengolahan air minum 
secara konvesional, residu 
tersuspensi  5000 mg/ L 

KIMIA ANORGANIK 

pH   6-9 6-9 6-9 5-9 

Apabila secara alamiah di 
luar rentang tersebut, maka 
ditentukan berdasarkan 
kondisi alamiah 

BOD mg/L 2 3 6 12   

COD mg/L 10 25 50 100   

DO mg/L 6 4 3 0 Angka batas minimum 

Total Fosfat sbg 
P mg/L 0,2 0,2 1 5   

NO 3 sebagai N mg/L 10 10 20 20   

NH3-N mg/L 0,5 (-) (-) (-) 

Bagi perikanan, kandungan 
amonia bebas untuk ikan 
yang peka  0,02 mg/L 
sebagai NH3 

Arsen  mg/L 0,05 1 1 1   

Kobalt mg/L 0,2 0,2 0,2 0,2   

Barium mg/L 1 (-)  (-) (-)   

Boron mg/L 1 1 1 1   

Selenium mg/L 0,01 0,05 0,05 0,05   

Kadmium mg/L  0,01 0,01 0,01 0,01   
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Lanjutan Tabel 4.2 . 
 

PARAMETER Satuan KELAS KETERANGAN 
  I II III IV  
Khrom (VI) mg/L 0,05 0,05 0,05 0,01   

Tembaga mg/L 0,02 0,02 0,02 0,2 
Bagi pengolahan air minum 
secara konvensional, Cu  
1 mg/L 

Besi  mg/L 0,3 (-) (-) (-) 
Bagi pengolahan air minum 
secara konvensional, Fe  
5 mg/L 

Timbal mg/L 0,03 0,03 0,03 1 
Bagi pengolahan air minum 
secara konvensional, Pb  
0,1 mg/L 

Mangan mg/L 0,1 (-) (-) (-)   

Air Raksa mg/L 0,001 0,002 0,002 0,005   

Seng mg/L 0,05 0,05 0,05 2 
Bagi pengolahan air minum 
secara konvensional, Zn  
 mg/L 

Khlorida mg/l 600 (-) (-) (-)   

Sianida mg/L  0,02  0,02 0,02 (-)   

Fluorida mg/L 0,5 1,5 1,5 (-)   

Nitrit sebagai N mg/L 0,06 0,06 0,06 (-) 
Bagi pengolahan air minum 
secara konvensional, 
NO2_N  1 mg/L 

Sulfat mg/L 400 (-) (-) (-)   

Khlorin bebas mg/L 0,03 0,03 0,03 (-) 
Bagi ABAM tidak 
dipersyaratkan 

Belereng sebagai 
H2S 

mg/L 0,002 0,002 0,002 (-) 
Bagi pengolahan air minum 
secara konvensional, S 
sebagai H2S <0,1 mg/L 

MIKROBIOLOGI 

Fecal coliform 
jml/100 

ml 100 1000 2000 2000 

-Total coliform 
jml/100 

ml 1000 5000 
1000

0 10000 

Bagi pengolahan air minum 
secara konvensional, fecal 
coliform  2000 jml / 100 ml 
dan total coliform  10000 
jml/100 ml 

-RADIOAKTIVITAS 

- Gross-A Bq /L 0,1 0,1 0,1 0,1  

- Gross-B Bq /L 1 1 1 1  

KIMIA ORGANIK 

Minyak dan 
Lemak ug /L 1000 1000 1000 (-)  

 

 113



Lanjutan Tabel 4.2. 
 

PARAMETER Satuan KELAS KETERANGAN 
  I II III IV  
Detergen sebagai 
MBAS ug /L 200 200 200 (-)  

Senyawa Fenol ug /L 1 1 1 (-)  
sebagai Fenol             

BHC ug /L 210 210 210 (-)  

Aldrin / Dieldrin ug /L 17 (-) (-) (-)  

Chlordane ug /L 3 (-) (-) (-)  

DDT ug /L 2 2 2 2  

Heptachlor dan  ug /L 18 (-) (-) (-)  

heptachlor 
epoxide            

Lindane ug /L 56 (-) (-) (-)  

Methoxyclor ug /L 35 (-) (-) (-)  

Endrin ug /L 1 4 4 (-)  

Toxaphan ug /L 5 (-) (-) (-)  

 
Keterangan : 

Mg  = miligram 
ug  = mikrogram 
Ml  = militer 
L  = liter 
Bq  = Bequerel 
MBAS  = Methylene Blue Active Substance 
ABAM = Air Baku untuk Air Minum 
 
Logam berat merupakan logam terlarut 
Nilai di atas merupakan batas maksimum, kecuali untuk pH dan DO. 
Bagi pH merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari 
nilai yang tercantum. 
Nilai DO merupakan batas minimum. 
Arti (-) di atas menyatakan bahwa untuk kelas termasuk, parameter 
tersebut tidak dipersyaratkan 
Tanda  adalah lebih kecil atau sama dengan 
Tanda < adalah lebih kecil 

 
  

4.1.1 Karakteristik Sumber Air 
 

Berdasarkan siklus hidrologi diketahui bahwa air 
permukaan dan air tanah berasal dari air hujan. Air tanah adalah 
air hujan yang masuk dan meresap ke dalam tanah melalui 
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proses yang disebut infiltrasi. Air permukaan adalah air hujan 
yang melimpas dipermukaan dan kemudian mengalir secara 
gravitasi dengan alur tertentu yang kemudian disebut sungai. 
Dalam perjalanan ke hilir air sungai  dapat  mengalir dan 
terkumpul  dalam satu cekungan   yang kemudian disebut danau 
atau waduk, sumber-sumber air tersebut disebut juga air 
permukaan. Kualitas air sungai bergantung dari material yang 
berada pada permukaan tanah, dalam hal ini garam-garam yang 
mudah larut akan terlarut ke dalam air sungai. Partikel-partikel 
padatan yang tererosi dari permukaan tanah biasanya 
menyebabkan kekeruhan pada air sungai.  

Air tanah pada umumnya selalu mengandung garam-
garam mineral atau disebut juga padatan terlarut, jumlah 
kandungan bahan tersebut berkisar antara 25 mg/l untuk daerah 
pegunungan sampai lebih dari 35.000 mg/l untuk daerah pantai. 
Garam-garam yang terlarut dalam air tanah berasal dari bahan-
bahan batuan yang dilalui oleh air tersebut. Jumlah dan jenis 
garam-garam terlarut tergantung pada jenis  materi akuifer, 
kelarutan mineral yang bersangkutan dalam air serta waktu 
kontak. Air tanah yang bergerak melalui batuan beku hanya 
melarutkan sedikit mineral karena komposisi batuannya relatif 
tidak mudah larut dibandingkan batuan sedimen. Batuan 
sedimen banyak terdapat pada kerak bumi, sehingga materi 
batuan sedimen merupakan unsur terbanyak yang terkandung 
dalam air tanah. Disamping itu air tanah dapat dipengaruhi oleh 
kondisi yang terjadi di permukaan tanah, misal  adanya  
pencemaran yang menyebabkan bahan-bahan pencemar 
masuk meresap ke dalam tanah.  Pencemaran yang terjadi 
pada air tanah dapat berasal dari intrusi air laut, limbah 
domestik, limbah industri dan dari daerah intensifikasi pertanian. 

Akibat kondisi litologi dan geologi yang dilalui, maka air 
tanah mungkin mengandung unsur-unsur atau senyawa kimia 
dengan konsentrasi melebihi standar kualitas air minum, 
misalnya mengandung unsur-unsur, Fe, Mn, CO2, H2S dan 
garam-garam mineral yang tinggi, kesadahan tinggi, kemudian 
keasaman tinggi karena adanya asam-asam organik (air 
gambut) dan ada  pula  yang mengandung logam berat. Dengan 
demikian apabila air tanah tersebut akan digunakan untuk air 
minum, maka  perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu.   

Perbedaan utama antara air permukaan dan air tanah 
dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 : Perbedaan utama antara air permukaan dengan air 
tanah. 

 
Karakteristik Air Permukaan Air Tanah 

Temperatur Bervariasi,tergantung 
pada musim 

Relatif konstan 

Kekeruhan Bervariasi, kadang-
kadang tinggi 

Rendah, kadang-kadang nol 

Warna Akibat padatan terlarut 
(lempung, ganggang) 

Akibat padatan terlarut 
(asam humus) 

Kandungan mineral Bervariasi, tergantung 
Jenis tanah, 

curah hujan dll 

Relatif konstan, lebih tinggi 
dibanding air permukaan 
pada daerah yang sama 

Fe dan Mn (terlarut) Biasanya tidak ada, 
kecuali pada dasar danau 

yang dalam 

Biasanya ada 

CO2 agresif Tidak ada Ada 

Oksigen terlarut Mendekati jenuh, Kecuali 
pada air 
tercemar 

Rendah 

H2S Tidak ada Sering ada 

NH4 Ditemui pada air tercemar Sering ditemui 

Nitrat Ditemui pada air tercemar Kadang-kadang tinggi 

Silika Rendah Sering tinggi 

Mikropolutan organik ada Biasanya tidak ada 

Organisma hidup Bakteri,virus, plankton 
(binatang/tumbuhan) 

Bakteri besi 
 

 
4.1.2  Standar Air Minum Di Indonesia  
  
Masalah air khususnya air minum dan air untuk peruntukan 
lainnya perlu diperhatikan secara lebih serius karena buruknya 
kualitas air khususnya air minum sangat berpengaruh terhadap 
tingkat kesehatan masyarakat. Sebagai contoh angka penderita 
penyakit yang berhubungan dengan air di Indonesia masih cukup 
tinggi.   
 Standar kualitas air minum yang berlaku di Indonesia 
ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 
416/MENKES/PER/IX/1990 dapat dilihat pada Tabel 4.4. dan 
diperbarui dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 Tanggal 29 Juli 2002 
tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum.  
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 Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 907 tahun 
2002, yang dimaksud dengan air Minum adalah air yang melalui 
proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang 
memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, 
sedangkan Jenis air minum meliputi : Air yang didistribusikan 
melalui pipa untuk keperluan rumah tangga ; Air yang 
didistribusikan melalui tangki air; Air Kemasan; Air yang 
digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang 
disajikan kepada masyarakat; harus memenuhi syarat kesehatan 
air minum.  Persyaratan kesehatan air minum sebagaimana 
dimaksud meliputi persyaratan bakteriologis, kimiawi, radioaktif 
dan fisik. 

Standar kualitas air minum berdasarkan Keputusan Menteri 
Kesehatan No. 907 tahun 2002 dapat dilihat pada Tabel 5.5. 
 

 
Tabel 4.4 : Daftar persyaratan kualitas air minum berdasarkan 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  
Nomor : 416/Menkes/Per/IX/1990 
         

 
No. 

 
Parameter 

 
Satuan 

Kadar Maksimum 
Yang 

diperbolehkan 

 
Keterangan 

 A. FISIKA    

1. Bau - - Tdk berbau 

2. Jumlah Zat Padat 
Terlarut (TDS) 

Mg/L 1000 - 
 

3. Kekeruhan Skala 
NTU 

5 - 

4. Rasa - - Tidak 
Terasa 

5. Suhu 0C Suhu Udara t+30C  

6. Warna Skala 
TCU 

15  

 B. KIMIA    

 a. Kmia Anorganik    

1. Air Raksa mg/L 0,001  

2. Aluminium mg/L 0,2  

3. Arsen mg/L 0,05  

4. Barium mg/L 1,0  

5. Besi mg/L 0,3  

6. Fluorida mg/L 1,5  
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Lanjutan Tabel 4.4 . 
 

 
No. 

 
Parameter 

 
Satuan 

Kadar Maksimum 
Yang 

diperbolehkan 

 
Keterangan 

7. Kadmium mg/L 0,005  

8. Kesadahan (CaC03) mg/L 500  

9. Khlorida mg/L 250  

10. Kromium, val. 6 mg/L 0,05  

11. Mangan mg/L 0,1  

12. Natrium mg/L 200  

13. Nitrat, seabagi N mg/L 10  

14. Nitrit sebagai N mg/L 1,0  

15. Perak mg/L 0,05  

16. pH 
 

mg/L 6,5 - 9,0 batas 
minimum 
dan 
maksimum 

17. Selenium mg/L 0,01  

18. Seng mg/L 5,0  

19. Sianida mg/L 0,1  

20. Sulfat mg/L 400  

21. Sulfida (H2S) mg/L 0,05  

22. Tembaga mg/L 1,0  

23. Timbal mg/L 0,05  

 b. Kimia Organik    

1 Aldrin dan Dieldrin mg/L 0,0007  

2 Benzene mg/L 0,01  

3 Benzo(a)pyrene mg/L 0,00001  

4 Chlordane (total 
isomer) 

mg/L 0,0003  

5 Chloroform mg/L 0,03  

6 2,4 - D mg/L 0,10  

7 DDT mg/L 0,03  

8 Detergen mg/L 0,5  

9 1,2 Dichloroethane mg/L 0,01  

10 1,1 Dichloroethane mg/L 0,0003  

11 Heptachlor dan 
Heptachlor epoxide 

mg/L 0,003  

12 Hexachlorobenzene mg/L 0,00001  

13 Gamma-HCH 
(Lindane) 

mg/L 0,004  
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Lanjutan Tabel 4.4. 
 

 
No. 

 
Parameter 

 
Satuan 

Kadar Maksimum 
Yang diperbolehkan 

 
Keterangan 

14 Methoxychlor mg/L 0,03  

15 Pentachlorophenol mg/L 0,01  

16 Pestisida total mg/L 0,1  

17 2,4,6 Trichlorophenol mg/L 0,01  

18 Zat Organik (KmnO4) mg/L 10  

  
C. MIKROBIOLOGI 

   

1 Koliform Tinja MPN per 
100 ml 

0  

2 Total Koliform MPN per 
100 ml 

0  

 D. RADIOAKTIFITAS    

1 Aktifitas Alpha (Gross 
Alpha Activity) 

Bq/L 0,1  

2 Aktifitas Beta (Gross 
Beta Activity) 

Bq/L 1,0  

 
Keterangan : 
Mg/l = miligram ml = mililiter L = liter 
Bq = Bequerel NTU = Nephelometric Turbidity Unit 

 
 
Tabel 4.5 : Standar kualitas air minum berdasarkan Keputusan 
Menteri Kesehatan No. 907 tahun 2002. 
 
1). Bakteriologis 
 

Parameter Satuan Kadar 
Maksimum 

Yang 
Diperbolehkan 

Ket. 

1 2 3 4 
    

a. Air Minum 
    E. Coli atau fecal coli 

Jumlah per 
100 ml 
sampel 

0  

b. Air yang masuk sistem 
    distribusi 
    E. Coli atau fecal coli 

Jumlah per 
100 ml 
sampel 

0 
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     Total Bakteri Coliform Jumlah per 
100 ml 
sampel 

0 
 

 

c. Air pada sistem distribusi 
    E. Coli atau fecal coli 

Jumlah per 
100 ml 
sampel 

0  

    Total Bakteri Coliform Jumlah per 
100 ml 
sampel 

0  

 
2). Kimia 
 
A. Bahan-bahan inorganic (yang memiliki pengaruh langsung 
     pada kesehatan) 
 

Parameter Satuan Kadar Maksimum 
Yang Diperbolehkan 

Ket. 

1 2 3 4 
Antimony  (mg/liter) 0.005  
Air raksa  (mg/liter) 0.001  
Arsenic    (mg/liter) 0.01  
Barium    (mg/liter) 0.7  
Boron    (mg/liter) 0.3  
Cadmium    (mg/liter) 0.003  
Kromium    (mg/liter) 0.05  
Tembaga    (mg/liter) 2  
Sianida    (mg/liter) 0.07  
Fluroride    (mg/liter) 1.5  
Timah    (mg/liter) 0.01  
Molybdenum    (mg/liter) 0.07  
Nikel    (mg/liter) 0.02  
Nitrat (sebagai NO3)    (mg/liter) 50  
Nitrit (sebagai NO2)    (mg/liter) 3  
Selenium   (mg/liter) 0.01  
 
B. Bahan-bahan inorganik (yang kemungkinan dapat 
    menimbulkan keluhan pada konsumen) 
 

Parameter Satuan Kadar Maksimum 
Yang Diperbolehkan 

Ket. 

1 2 3 4 
Ammonia     mg/l 1.5  
Aluminium     mg/l 0.2  
Chloride     mg/l 250  
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Copper     mg/l 1  
Kesadahan     mg/l 500  
Hidrogen Sulfide     mg/l 0.05  
Besi     mg/l 0.3  
Mangan     mg/l 0.1  
pH  - 6,5 - 8,5  
Sodium     mg/l 200  
Sulfate     mg/l 250  
Padatan terlarut     mg/l 1000  
Seng     mg/l 3  
 
C. Bahan-bahan organik (yang memiliki pengaruh langsung pada  
     kesehatan) 
 

Parameter Satuan Kadar Maksimum 
Yang 

Diperbolehkan 

Ket. 

1 2 3 4 
Chlorinate alkanes     
carbon tetrachloride (µg/liter) 2  
dichloromethane     (µg/liter) 20  
1,2 -dichloroethane     (µg/liter) 30  
1,1,1 -trichloroethane  (µg/liter) 2000  
Chlorinated ethenes    
vinyl chloride  (µg/liter) 5  
1,1 -dichloroethene   (µg/liter) 30  
1,2 -dichloroethene  (µg/liter) 50  
Trichloroethene   (µg/liter) 70  
Tetrachloroethene   (µg/liter) 40  
Benzene  (µg/liter) 10  
Toluene  (µg/liter) 700  
Xylenes  (µg/liter) 500  
benzo[a]pyrene  (µg/liter) 0,7  
Chlorinated benzenes    
Monochlorobenzene   (µg/liter) 300  
1,2 -dichlorobenzene  (µg/liter) 1000  
1,4 -dichlorobenzene  (µg/liter) 300  
Trichlorobenzenes (total)  (µg/liter) 20  
Lain- lain     
di(2-ethylhexy)adipate  (µg/liter) 80  
di(2-ethylhexy)phthalate  (µg/liter) 8  
Acrylamide  (µg/liter) 0.5  
Epichlorohydrin  (µg/liter) 0.4  
Hexachlorobutadiene  (µg/liter) 0.6  
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edetic acid (EDTA)  (µg/liter) 200  
Nitriloacetic acid  (µg/liter) 200  
Tributyltin oxide   (µg/liter) 2  
 
D. Bahan-bahan organik (yang kemungkinan dapat menimbulkan  
     keluhan pada konsumen) 
 

Parameter Satuan Kadar Maksimum 
Yang 

Diperbolehkan 

Ket. 

1 2 3 4 
Toluene µg/liter 24-170   
Xylene µg/liter 20-1800  
Ethylbenzene µg/liter 2-200  
Styrene µg/liter 4-2600  
Monochlorobenzene µg/liter 10-12  
1.2 -dichlorobenzene µg/liter 1-10  
1.4 -dichlorobenzene µg/liter 0.3-30  
Trichlorobenzenes (total) µg/liter 5-50  
2 -chlorophenol µg/liter 600-1000  
2,4 -dichlorophenol µg/liter 0.3-40  
2,4,6 -trochlorophenol µg/liter 2-300  
 
E. Pestisida 
 

Parameter Satuan Kadar Maksimum 
Yang 

Diperbolehkan 

Ket. 

1 2 3 4 
Alachlor µg/liter 20  
Aldicarb µg/liter 10  
aldrin/dieldrin µg/liter 0.03  
Atrazine µg/liter 2  
Bentazone µg/liter 30  
Carbofuran µg/liter 5  
Chlordane µg/liter 0.2  
Chlorotoluron µg/liter 30  
DDT µg/liter 2  
1,2 -dibromo-3-chloropropane µg/liter 1  
2,4 –D µg/liter 30  
1,2 -dichloropropane µg/liter 20  
1,3 -dichloropropane  µg/liter 20  
Heptachlor & Heptachlor µg/liter 0.03  
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epoxide 
Hexachlorobenzene µg/liter 1  
Isoproturon µg/liter 9  
Lindane µg/liter 2  
MCPA µg/liter 2  
Molinate µg/liter 6  
Pendimethalin µg/liter 20  
Pentachlorophenol µg/liter 9  
Permethrin µg/liter 20  
Propanil µg/liter 20  
Pyridate µg/liter 100  
Simazine µg/liter 2  
Trifluralin Chlorophenoxy  
herbicides selain 2,4-D dan 
MCPA 

µg/liter 20  

2,4 –DB µg/liter 90  
Dichlorprop µg/liter 100  
Fenoprop µg/liter 9  
Mecoprop µg/liter 10  
2,4,5 -T µg/liter 9  
 
 
F. Desinfektan dan hasil sampingannya 
 

Parameter Satuan Kadar Maksimum 
Yang 

Diperbolehkan 

Ket. 

1 2 3 4 
Monochloramine Mg/l 3  
di- and trichloramine Chlorine Mg/l 5  
Bromate (µg/liter) 25  
Chlorite (µg/liter) 200  
2,4,6 -trichlorophenol (µg/liter) 200  
Formaldehyde (µg/liter) 900  
Bromoform (µg/liter) 100  
Dibromochloro-methane (µg/liter) 100  
Bromodichloro- methane (µg/liter) 60  
Chloroform (µg/liter) 200  
Chlorinated acetic acids  
Dichloroacetic acid 

(µg/liter) 50  

Trichloroacetic acid (µg/liter) 100  
   Chloral hydrate 

(Trichloroacetaldehyde) (µg/liter) 10  

 123



Dichloroacetonitrile (µg/liter) 90  
Dibromoacetonitrile (µg/liter) 100  
Trichloroacetonitrile (µg/liter) 1  
Cyanogen chloride (µg/liter) 70  
(sebagai CN) (µg/liter) 25  
 
 
3). Radioaktifitas 
 

Parameter Satuan Kadar Maksimum 
Yang 

Diperbolehkan 

Ket. 

1 2 3 4 
 Gross alpha activity  Bq/liter)  0.1  
Gross beta activity   Bq/liter)  1  
 
4. Fisik 
 

Parameter Satuan Kadar Maksimum 
Yang 

Diperbolehkan 

Ket. 

1 2 3 4 
Parameter Fisik      
Warna  TCU  15 Tidak 

berbau 
dan 

berasa 
Rasa dan bau -  -   
Temperatur ºC  Suhu udara ± 3 ºC 

 
 

Kekeruhan NTU 5  
 
 
 
4.2 PERENCANAAN FASILITAS PENYEDIAAN AIR MINUM 
 
 Di dalam merencanakan fasilitas penyediaan air minum 
untuk suatu kawasan, beberapa aspek yang perlu diperhatikan 
antara lain. : 
 

 Perencanan dasar yang meliputi tahun target pelayanan, 
rencana daerah pelayanan, jumlah populasi yang dilayani, 
dan perencanan jumlah suplai air. 

 Penentuan sumber air. 
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 Pemilihan fasilitas Intake. 
 Pemilihan sistem pengolahan atau jenis teknologi. 
 Penentuan fasilitas distribusi. 

 
4.2.1 Perencanaan Dasar 
 
Beberapa  perencanaan dasar yang perlu dilakukan antara lain : 
 
4.2.1.1 Tahun Target 
 
 Tahun target pelayanan harus ditentukan selama mungkin. 
Dasar penentuan tahun target pelayanan adalah penentuan 
kecenderungan jumlah kebutuhan air pada tahun target, jenis 
peralatan dan pemeliharaannya, usia peralatan, kondisi keuangan 
pada saat pembangunan, biaya kontruksi dan pemeliharaan  dan 
lain-lain. Pada umumnya tahun target  paling sedikit 10 tahun  
mendatang. Kecuali karena kondisi tertentu, maka tahun target 
harus ditentukan lebih pendek. 
 
4.2.1.2 Rencana Jumlah Penduduk Yang Dilayani  
 
 Rencana populasi yang dilayani ditentukan berdasarkan 
pertimbangan sebagai berikut :  
 
Berdasarkan jumlah penghuni di daerah yang telah diproyeksikan 
dengan cara memperkirakan jumlah populasi pada tahun target. 
Prakiraan jumlah populasi dapat ditentukan melalui dua metode 
berikut ini : 

 Prakiraan populasi berdasarkan data fisik. 

 Apabila tidak ada perubahan yang berarti, prakiran boleh 
diperoleh dari beberapa metode yang memberi hasil nyata 
berdasarkan data   yang diperoleh sepuluh tahun yang lalu. 

 Berdasarkan data dari masyarakat yang mempunyai karakater   
dan perkembangan yang sama. 

 
4.2.1.3 Perencanaan Jumlah Suplai 
 
 Faktor-faktor yang mempengaruhi prakiraan jumlah 
kebutuhan air  cukup kompleks, namun hingga saat ini penentuan 
untuk rencana penyediaan air masih berdasarkan analisa 
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konsumsi nyata yang terjadi di masa lalu. Kondisi nyata dari 
konsumsi masa lalu dapat dianalisa dari hasil air terbayar dan air 
tidak terbayar. Air tebayar terdiri dari kategori rumah tangga, 
bisnis, dan komersil, sedangkan air tidak terbayar adalah air yang 
dipergunakan pada perusahaan air itu sendiri serta yang tidak 
terukur. Untuk merencanakan jumlah suplai air bersih yang akan 
direncanakan perlu memperhitungkan beberapa jenis konsumsi 
pemakaian air misalnya untuk keperluan domestik, keperluan 
umum, keperluan komersial, industri dan lain-lain seperti tertera 
pada Tabel 4.6. dan Tabel 4.7. 
 
Tabel  4.6 :  Jenis konsumsi pemakaian  air bersih. 
 

 
JENIS PEMAKAIAN AIR 

 
KETERANGAN 

 
 
 
DOMISTIK 

 
Domistik  

Untuk keperluan rumah tangga misalnya untuk 
minum, masak, mandi, cuci pakaian, untuk 
keperluan sanitasi, mencuci kendaraan, untuk 
menyiram taman/halaman rumah dan lain-lain. 

 Domistik 
dan 
pertokoan 
kecil 

Untuk keperluan rumah tangga dan pertokoan 
kecil, rumah toko dll. 

KEPERLU AN Institusional Untuk keperluan Kantor pemerintah, fasilitas 
umum, rumah sakit, sekolah dll. 

UMUM Keperluan 
Umum 

Untuk penyiraman jalan, taman umum/kota, 
toilet umum, pemadam kebakaran, dll. 

 
KOMERSIAL 
 

 Untuk bangunan perkantoran swasta, hotel, 
keperluan wisata ,daerah pertokoan, pasar, 
restoran, bioskop, supermaket dll. 

 
INDUSTRI 
 

 
Uuntuk keperluan industri, pabrik  

LAIN-LAIN 
 

Untuk keperluan pelabuhan dan untuk 
keperluan mendadak/darurat, untuk suplai ke 
daerah lain. 

  
Sumber : Water Suply Enginnering, JICA, 1990. 
 
Untuk menentukan besarnya kebutuhan air per kapita di suatu 
wilayah biasanya tergantung dari tingkat pendapatan masyarakat 
serta besar-kecilnya jumlah penduduk yang akan dilayani. Untuk 
standar kota-kota besar di Indonesia jumlah kebutuhan air bersih 
per kapita per hari sekitar 200-250 liter.  Beberapa contoh 
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konsumsi air bersih di beberapa kota besar di dunia dapat dilihat 
pada Tabel 4.8 .  
 
 
Tabel 4.7 : Perbandingan konsumsi air bersih untuk berbagai 
keperluan. 
      Unit : % 

Jumlah Penduduk 
yang dilayani  (jiwa) 

(x 1000) 

 
Domestik 

(%) 

 
Keperluan 
Umum (%) 

 
Komersial 

(%) 

 
Industri 

(%) 

 
Lain-

lain (%) 

 
Total 
(%) 

> 1000 63,6 3,7 25,5 6,7 0,5 100 

500 - 1000 71,8 2,8 16,6 7,9 0,9 100 

250 - 500 71,5 5,5 19,3 2,4 1,3 100 

100 - 250 74,6 4,8 14,2 4,1 2,3 100 

50 - 100 71,8 5,9 13,2 6,7 2,4 100 

30 - 50 68,5 9,3 14,1 6,7 1,4 100 

20 - 30 68,6 7,9 13,7 6,7 3,1 100 

10 - 20 69,3 9,1 13,8 6,2 1,6 100 

5 - 10 66,7 9,9 16,6 5,5 1,3 100 

<  5 52,9 7,8 31,8 4,9 2,6 100 

Rata-rata 68,6 5,7 18,6 5,7 1,4 100 
Sumber : Jousui Kougaku 
 
Tabel 4.8 : Pemakaian air di beberapa kota di dunia. 
 
 

 NEGARA 

 

KOTA 

 

.  LITER/ORANG/HARI 

 

 TAHUN 

   .  Rata-
rata 

Maksimum  

1 Afrika 
Selatan 

Cape Town 270 366  

2 Amerika 
Serikat 

Boston 836 947  

  San 
Franscisco 

1457 - 1975 

3 Austria Wina 317 415 1974 

4 Belanda Amstredam 215 - 1975 

5 Belgia Brussel 141 156 1974 

6 Brasilia Rio de Janeiro 300 600  

7 Cekoslowaki Praha 224 243  
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a 

8 Denmark Kopenhagen 271 314  

9 Inggris London 286 355 1974 

  Manchester 347 378  

10 Italia Roma 616 -  

11 Jepang Tokyo 444 535  

  Yokohama 417 517  

  Osaka 600 762  

12 Jerman 
Barat 

Hamburg 204 292  

  Berlin Barat 244 - 1975 

13 Kanada Montreal 647 914 1974 

  Ottawa 362 687  

14 Monako Monako 565 781 1974 

15 Perancis Paris 320 400  

  Bordeaux 330 475  

16 Polandia Warsawa 305 388  

17 Portugal Lisabon 200 280  

18 Spanyol Madrid 330 430 1974 

19 Swedia Stockholm 452 - 1975 

20 Swiss Genewa 505 - 1975 

21 Turki Ankara 180 220  

22 Uni Soviet Leningrad 524 610  

  Minsk 268 -  

23 Yunani Athena 160 208  

 
Sumber :  
Morimura Dan Soufyan “ Perencanaan Dan Pemeliharaan Sistem Plambing” 
 

 
4.2.2 Penentuan Sumber Air 
 

Sumber air yang dipilih untuk air baku harus bebas dari 
pencemaran baik pada saat ini maupun masa yang akan datang, 
kemudian kondisinya memungkinkan bagi fisilitas pengambilan air 
(intake) untuk tetap berfungsi dalam waktu yang cukup lama. 
Selain itu harus terdapat daerah untuk perluasan fasilitas. 
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Kuantitas dan kualitas sumber air merupakan elemen 
yang utama dalam pengerjaan proyek penyediaan air, karena hal 
ini dapat menjamin kelangsungan fasilitas pengambilan air 
dengan kualitas yang baik. Dalam penentuan sumber air 
diperlukan penelitian yang cermat karena kualitas dan kuantitas 
sumber air akan menentukan metoda dan skala penjernihan air. 
Disamping itu lokasi sumber air akan menentukan tata ruang 
fasilitas penyediaan air. Hal-hal yang perlu diteliti pada penentuan 
sumber air adalah: 

 

 Kondisi hidrogeologi 

 Kondisi topograpi dan geologi 

 Kondisi penggunaan air 

 Kondisi kualitas air dan unsur-unsur terkait 

 Kondisi timbunan pasir dan tanah 

 Material untuk konstruksi bendungan  

 Lain-lain (termasuk rute transportasi) 
 
 
4.2.3 Pemilihan Fasilitas Intake/Pengambilan Air 
  
Pada prinsipnya fasilitas intake harus memenuhi syarat sebagai 
berikut : 
 
 Konstruksi fasilitas intake harus sesuai dengan jumlah air 

yang telah direncanakan sehingga tidak terjadi kegagalan 
pada saat banjir maksimum ataupun pada saat kekeringan 
maksimum. 

 
 Fasilitas intake harus dibangun pada titik lokasi yang dapat 

menjamin  tersedianya kualitas air yang baik dan aman dari 
polusi, selain itu lokasi harus memadai untuk mengadakan 
pemeliharaan fasilitas serta kemungkinan pengembangan 
fasilitas dimasa yang akan datang.  

 
Sumber air dibagi dalam 2 katagori, air permukaan dan air tanah. 
Termasuk dalam air permukaan adalah air sungai, danau dan 
resevior.  Jenis fasilitas intake dapat dipilih sesuai dengan fungsi 
dan  kapasitas.  
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4.2.4 Pemilihan Sistem Pengolahan/Penjernihan Air 
 
 Pada hakekatnya pengolahan air minum adalah upaya 
untuk pendapatkan air minum dengan kualitas sesuai dengan 
stadar yang berlaku dengan cara fisika, kimia ataupun secara 
biologis. Fasilitas pengolahan air minum harus mempunyai 
kemampuan untuk mengolah air baku yang belum memenuhi 
syarat untuk air minum menjadi air olahan dengan kualitas yang 
sesuai dengan persyaratan.  
 Fasilitas pengolahan air yang dipilih harus mampu selalu 
berfungsi dengan baik walaupun saat kondisi air baku paling 
buruk. Air olahan yang dihasilkan harus selalu memenuhi kriteria 
kualitas air bersih.  
 Secara umum terdapat empat metoda pengolahan air 
minum yang banyak digunakan yaitu: 
 
 Sistem khlorinisasi  
 
Proses pengolahan air minum dengan sistem ini hanya dilakukan 
pembubuhan khlor  sebagai desinfektan. 
 
 Sistem saringan pasir lambat.  
 
Fungsi utama dari sistem ini adalah terbentuknya lapian film di 
atas saringan pasir yang dapat   menjernihkan air secara biokimia.  
 
 Sistem saringan pasir cepat (Proses koagulasi-flokulasi-

filtrasi) 
 
Pada metoda ini bagian yang utama adalah koagulasi –flokulasi 
atau dengan pengendapan dengan menggunakan senyawa kimia 
dan saringan cepat. 
 
 Pengolahan khusus.  
 
   Sistem pengolahan air bersih yang dilengkapi dengan  
pengolahan khusus, karena ada unsur-unsur khusus pada air 
baku. seperti misalnya pada kasus air dengan kandungan besi 
tinggi maka diperlukan pengolahan preklorinasi, aerasi, 
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pengaturan pH, dan metode pengolahan dengan bakteri besi. 
Pada kasus pencemaran detergen diperlukan pemakain karbon 
aktif granular setelah melalui filter. 
 
Secara garis besar kriteria pemilihan sistem pengolahan air 
minum ditentukan berdasarkan kualitas air baku yang akan diolah. 
Berapa kriteria pemilihan proses pengolahan air minum 
ditunjukkan seperti pada Tabel 4.9 . 
 
 
4.2.4.1 Cara Pengolahan Dengan Proses Khlorinasi saja 
 
 Dalam hal ini, kualitas air baku tepap, artinya tidak berubah 
sepanjang tahun dan prosesnya hanya semata-mata dengan 
khlorinasi.  Secara umum diagram proses pengolahan air minum 
dengan proses khlorinasi saja dapat dilihat seperti seperti pada 
Gambar 4.1.  
 

 
 

Gambar 4.1 : Proses pengolahan air minum dengan sistem 
khlorinasi. 

 
Cara ini biasanya dipakai untuk pengolahan air minum dengan air 
baku dari air sumber sumber yang kualitasnya baik dan proses 
khlorinasi hanya sebagai disinfeksi saja. 
 
 
4.2.4.2 Cara Beradasarkan Proses Pengolahan dengan  
            Saringan Pasir Lambat 
      
 Dalam metode ini proses pengolahan yang utama adalah 
proses penyaringan dengan sistem saringan pasir lambat. Air 
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baku dialirkan ke tangki penerima, kemudian ke bak pengendap 
tanpa atau dengan memakai zat kimia untuk mengedapkan 
kotoran yang ada dalam air baku. selanjutnya di saring dengan 
saringan pasir lambat. Setelah disaring dilakukan proses 
khlorinasi dan selanjutnya ditampung di bak penampung air 
bersih, seterusnya di alirkan ke konsumen. Diagram pengolahan 
secara umum dapat dilihat pada Gambar 4.2.  
 Proses pemurnian yang utama terjadi pada saringan pasir 
lambat yaitu saringan yang media penyaringnya terdiri dari pasir 
silika yang relatif halus. Jika air baku baku dialirkan ke saringan 
pasir lambat, maka kotoran-kotoran yang ada di dalamnya akan 
tertahan pada media pasir. Oleh karena akumulasi kotoran baik 
dari zat organik maupun zat anorganik pada media filternya akan 
terbentuk lapisan (film) secara biologis. Dengan terbentuknya 
lapisan ini maka di samping proses penyaringan secara fisika 
dapat juga menghilangkan kotoran (impuritis) secara bio-kimia. 
Biasanya ammonia dengan konsetrasi yang rendah, zat besi, 
mangan dan zat-zat yang menimbulkan bau dapat dihilangakan 
dengan cara ini. Hasil dengan cara pengolahan ini mempunyai 
kualitas yang baik.  
 Meskipun sistem pengolahan dengan saringan pasir lambat 
tidak memerlukan teknologi yang tinggi tetapi memerlukan tenaga 
untuk pembersihan atau pencucian filter yang cukup banyak, di 
samping itu memerlukan area yang cukup luas untuk saringan 
pasirnya.  
 Cara ini sangat sesuai untuk pengolahan yang air bakunya 
mempunyai kekeruhan yang rendah dan relatif tetap. Biaya 
operasi rendah karena proses pengendapan biasanya tanpa 
bahan kimia. Tetapi jika kekeruhan air baku cukup tinggi, 
pengendapan dapat juga memakai bahan kimia (koagulan) agar 
beban filter tidak terlalu berat.  



Tabel 4.9 : Kriteria pemilihan prosesi pengolahan air minum. 
 

TEKNOLGI 
PENGOLAHAN KUALITAS AIR BAKU PROSES PENGOLAHAN KETERANGAN 

 
 
 
Khlorinasi 

1. Coliform grup mak. 50 MPN 
per 100 ml. 

2. Total koloni maksi-mum 500 
per ml. 

3. Parameter lain sesuai dengan 
standar kualitas air. 

 
Hanya Proses Khlorinasi 

 

 
 
Saringan Pasir 
Lambat 

1. Colifrm grup < 1000 MPN per 
100ml. 

 
2. BOD < 2 ppm. 

Saringan Pasir 
Lambat 

 Tidak 
memerlukan bak 
pengendapan 

Kekeruhan maksi-mum tahunan 
< 10 NTU. 
 

 2.  Kekeruhan rata-rata tahunan 
< 10 NTU 

  Perlu Bak 
Pengendapan 
Biasa. 

 

Kekeruhan maksimum tahunan 
10 -30 NTU 

    Perlu bak 
pengendap dg 
bahan kimia. 

Kekeruhan rata-rata tahunan 
maksimum > 30 NTU. 

 
 
 
Saringan Pasir 
Cepat 

Selain kriteria tersebut di atas. Saringan Pasir 
Cepat 

 Pengendapan 
dengan bahan 
kimia.  

 
 Perlu bak 

flokulasi cepat. 

Kekeruhan antara 10-1000 NTU 
fluktuasi kekeruhan ke-cil. 
 
Fluktuasi jumlah air yang diolah 
kecil. 
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Gambar 4.2 : Diagram proses pengolahan air minum dengan sistem  saringan pasir lambat.
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4.2.4.3 Cara Berdasarkan Proses Pengolahan Dengan  
 Saringan Pasir Cepat  
      
 Bagian utama dalam cara pengolahan dengan saringan 
pasir cepat adalah proses koagulasi sedimentasi dan filtrasi dengan 
saringan pasir cepat. Untuk media penyaringnya, ukuran pasirnya 
relatif lebih besar dari pada jika dibanding ukuran pasir pada 
saringan pasir lambat. Dengan demikian kecepatan penyaringan 
serta luas area filternya juga menjadi lebih besar. Diagram proses 
pengolahan dengan sistem saringan pasir cepat dapat dilihat pada 
Gambar 4.3.  
 Sebelum dilakukan proses filtrasi, partikel-partikel kotoran 
yang terdapat dalam air baku harus dipisahkan sebanyak mungkin 
dengan cara koagulasi dan pengendapan agar beban filter tidak 
terlalu besar serta waktu penyaringan lebih lama. Proses koagulasi 
yaitu proses pembubuhan bahan kimia kedalam air baku agar 
partikel- partikel kotoran yang sangat halus atau yang berbentuk 
partikel koloid menggumpal membentuk gumpalan-gumpalan 
partikel yang besar (flok) dan berat sehingga kecepatan 
pengendapan menjadi lebih besar.       
 Ada beberapa cara proses koagulasi yang dapat dilakukan 
yaitu antara lain :  
 
Proses koagulasi konvensional : yaitu proses pencampuran 
cepat antara air baku dengan zat koagulan yang dilakukan pada 
bak pencampur cepat dan proses flokulasi yaitu proses 
pembentukan flok-flok yang besar dan stabil sehingga mudah 
diendapkan, yang prosesnya dilakukan pada bak flokulator dengan 
pengadukan lambat.  
 
Proses sedimemtasi dengan kecepatan tinggi ( high rate 
coaglo- sedimentation ) : yaitu dimana proses koagulasi dan 
sedimentasi terjadi dalam satu bak/kolam. Cara ini sering juga 
disebut accelator atau clarifier.  
 
Proses koagulasi dan flokulasai tanpa proses pengendapan, 
dan langsung disaring : cara ini dikenal dengan proses 
penyaringan langsung (direct filtration).  
 Untuk proses pengolahan air minum skala besar, proses 
koagulasi-flokulasi yang sering digunakan adalah proses 
konvesional dan proses koagulasi-sedimentasi dengan kecepatan 
tinggi (high rate coaglo-sedimentation).  



 

 
 

Gambar 4. 3 : Diagram proses pengolahan air minum dengan sistem  saringan pasir cepat. 
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4.2.4.4 Proses pengolahan Air Minum dengan Cara Khusus       
 
 Pengolah khusus ini dilakukan untuk pengolahan air minum 
dengan air baku yang kualitasnya belum memenuhi syarat sebagai 
air baku untuk air minum misalnya untuk air baku yang kadar besi, 
mangan, zat organik yang cukup tinggi , bau, deterjen dan lainnya, 
sehingga memerlukan suatu pengolahan yang khusus. Kriteria 
pemilihan proses pengolahan, secara umum dapat dilihat pada 
Tabel 4.10.  
 
Tabel 4.10 : Proses Pengolahan Air Secara Khusus.  
 

NO KUALITAS AIR BAKU CARA PENGOLAHAN KHUSUS 

1 Carbon dioksida 
bebas / CO2 agersif 

Aerasi, pengolahan dengan zat alkali. 

2 Pengaturan pH Pengolahan dengan zat alkali. 

3 Besi Prekhlorinasi, aerasi, pengontrolan pH, 
dengan bakteri besi, pertukaran ion, dg katalis 
MnO2, oksidasi dg KMnO4 atau ozon dll. 

4 Mangan 1. [Oksidasi]] + [Flokulasi] + Saringan Pasir, 
Khlorinasi Awal, Oksidasi dengan Kalium 
Per-manganat, Okasi-dasi dengan Ozon. 

2. Filtrasi kontak media filter yang 
mengandung MnO2, Flitrasi ganda. 

3. Proses dengan bakteri besi dengan 
saringan pasir lambat. 

5 Plankton Dengan pemakaian bahan kimia: copper 
sulfat, Khlorine, copper khlorida ; fitrasi ganda; 
saringan mikro. 

6 Bau Proses Aerasi, menghilangkan mikro-
organisme, Pro-ses dengan karbon akif, 
khlorinasi, pengolahan dengan ozon. 

7 Deterjen dan phenol Pengolahan dengan karbon aktif, Proses 
pengolahan awal secara biologis, oksidasi 
dengan ozon. 

8 Warna Pengolahan dengan cara koagulasi-flokulasi, 
pengolahan dengan karbon aktif, oksidasi 
dengan ozon. 

9 Flourine Pengolahan dengan alumina aktif, pengolahan 
dengan arang tulang, proses elektrolitik. 
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Lanjutan Tabel 4.10 : 
 

NO KUALITAS AIR BAKU CARA PENGOLAHAN KHUSUS 

10 Kekeruhan  Pengolahan dengan cara koagulasi-flokulasi, 
pengendapan dan filtrasi. 

11 Kesadahan Proses pelunakan  dan destilasi. 

12 Nitrate Proses demineralisasi. 

13 Amonia Proses ion exchange dengan hidrogen zeolit. 

14 Asam mineral bebas Netralisasi dengan alkali, ion exchange. 

15 Hidrogen sulfida Aerasi, khlorinasi dan ion exchange. 

16 Konductivity Demineralisasi dan proses pelunakan. 

17 Silika Ion exchange dan destilasi. 

18 Khlorida Demineralisasi dan destilasi. 

 
Ke empat cara pengolahan air minum di atas, adalah cara 
pengolahan air minum dengan air baku air tawar baik berasal dari 
air permukaan atuapun air tanah, sedangkan untuk pengolahan 
dengan air baku air asin atau payau akan diuraikan tersendiri 
 Berdasarkan karakteristik sumber air baku yang akan diolah 
dan kriteria pengolahan air, proses pengolahan air dapat dibagi 
menjadi dua yakni : proses pengolahan air  minum dengan air baku 
air permukaan dan proses pengolahan air minum dengan air baku 
air tanah. Secara umum diagram prosesnya dapat dilihat seperti 
pada Gambar 4.4 dan Gambar 4.5. 
 
 
4.3 FASILITAS PENGOLAHAN AIR MINUM 
 
4.3.1  Fasilitas Intake 
 
 Ada berepa tipe banguan penyadap air baku (fasilitas intake 
air baku) yang bayak digunakan yakni Tipe intake saluran, Tipe 
pintu (inteke gate) dab tipe menara (intake tower). Fasilitas 
bangunan penyadap tipe saluran biasanya digunakan untuk air 
sungai sedangkan untuk intake gate dan intake menara digunakan 
untuk penyadapan air baku dari danau, bendungan atau dam. 
 Beberapa contoh konstruksi bangunan penyadap dapat 
dilihat pada gambar 4.6 sampai dengan gambar 4.9.  



 

 
Gambar 4.4 : Diagarm proses pengolahan air minum dengan air baku air permukaan.  

Sumber : JWWA, 1978 
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Gambar 4.5 : Diagarm proses pengolahan air minum dengan air baku air tanah.  

Sumber : JWWA, 1978 
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Gambar 4.6 : Saluran intake. Unit mm.  
Sumber : Tatsumi Iwao, “Jousuikogaku”, 1971. 

 

 
Gambar 4.7 : Intake tipe saluran.  

Sumber : Tatsumi Iwao, “Jousuikogaku”, 1971. 
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Gambar  4.8 : Intake tipe pintu (Intake Gate). 
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Gambar 4.9 : Intake tower 

 
 
4.3.2 Bak Penerima (Receiving Well)  
 
4.3.2.1 Fungsi :  
 
 Bak penerima mempunyai fungsi untuk pengontrolan dan 
pengaturan laju alir dan tinggi permukaan air baku supaya tetap 
konstan, sehingga proses pengolahan misalnya pembubuhan 
bahan kimia, koagulasi, pengendapan adn penyaringan dapat 
berjalan secara baik.  
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4.3.2.2 Struktur dan Bentuk Bak  
 
 Bentuk dan kontruksi bak penerima harus memenuhi kriteria 
sebagai berikut :  
 

 Bentuk bak penerima biasanya persegi panjang atau bulat 
dan pada bagian pemasukan air harus dilengkapi dengan 
katup geser (sluice gate).  

 Agar permukaan air dalam bak/kolam tidak melimpah atau 
melebihi batas permukaan air maksimum, harus dilengkapi 
dengan pipa pelimpah (over flow pipe) atau weir pelimpah 
(over flow weir). 

 Jarak antara tinggi permukaan air maksimum dalam bak 
dengan bibir bak/kolam minimal 60 cm.  

 Jika tangki bak penerima ini dimaksudkan juga untuk 
memisahkan pasir atau sampah, harus dilengkapi dengan 
saringan (screen).  

 Harus dilengkapi dengan fasilitas pengetapan untuk 
keperluan pembersihan dan perbaikan.  

 
 
4.3.2.3 Kapasitas Dan Ukuran Bak Penerima  
 

 Kapasitas bak harus cukup untuk waktu tinggal minimal 1,5 
menit. 

 Kedalaman bak efektif 3,0 - 5,0 meter.  
 
 
4.3.2.4 Peralatan Pengukuran Debit Aliran 
 
 Untuk pengukuran jumlah air baku yang masuk secara 
tepat, maka harus dilengkapi dengan alat ukur debit aliran yang 
dapat berupa weir ataupun flow meter. Jika dipakai flow meter 
diperlukan ruangan tersediri/khusus. Jika perlu dapat dilengkapi 
pula dengan saluran pintas (by pass). Contoh skema dari bak 
penerima dapat dilihat pada Gambar 4.10. 
 



 
 
 

 
 

Gambar 4.10 : Salah satu contoh konstruksi bak penerima  
(receiving well). 

 
 
4.3.3 Unit Screen (Saringan Sampah) 
 

Tujuan penggunaan alat screen  pada pengolahan air bersih 
adalah untuk melindungi pompa dan peralatan lainnya. 
Screen/saringan dikenal pula dengan sebutan bar racks, alat ini 
biasanya diletakkan pada intake air di sungai dan di danau untuk 
mencegah masuknya material besar seperti kayu, plastik atau 
daun-daunan. Umumnya jarak antara bar yang tersusun pada rack 
bervariasi antara 23 mm hingga 75 mm.  
 Pada keadaan tertentu biasa digunakan pula microstrainer 
dengan ukuran 15 hingga 64 micrometer dengan tujuan untuk 
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menyaring organisme plankton. Microstrainer biasa digunakan 
untuk air danau atau reservoir. Microstrainer terdiri dari bingkai 
berbentuk silinder yang ditutup dengan jala terbuat dari kawat 
tahan karat. Pada saat silinder berputar partikel tersuspensi 
menempel pada bagian dalam dari permukaan silinder yang 
kemudian dibersihkan dengan semburan jet air 
 
 
4.3.3.1 Tipe Screen 
 
 Screen atau saringan dapat dikelompokkan menjadi dua 
yakni saringan kasar (coarse screen) dan saringan halus (fine 
screen). Saringan kasar diletakkan pada awal proses. Tipe yang 
umum digunakan antara lain : bar rack atau bar screen, coarse 
woven – wire screen dan comminutor. Saringan halus (fine screen) 
mempunyai bukaan (opening screen) 2,3 – 6 mm, ada juga yang 
mempunyai bukaan yang lebih kecil dari 2,3 mm. Biasanya untuk 
saringan halus pembersihannya dilakukan secara mekanis. 
Beberapa tipe screen yang sangat halus (micro screen) juga telah 
banyak dikembangkan untuk dipakai pada pengolahan sekunder. 

Bar screen terdiri dari batang baja yang di las pada kedua 
ujungnya terhadap dua batang baja horizontal. Penggolongan bar 
screen yakni kasar, halus dan sedang  tergantung dari jarak antar 
batang (bar). Saringan halus (fine screen) jarak antar batang 1,5 – 
13 mm, saringan sedang (medium screen) jarak antar batang 13 – 
25 mm, dan saringan kasar (coarse screen) jarak antar batang 32 – 
100 mm. 

Saringan halus (fine screen) terdidi dari fixed screen dan 
movable screen. Fixed atau static screen dipasang permanen 
dengan posisi vertikal, miring atau horizontal. Movable screen 
dibersihkan harus secara berkala. Kedua tipe saringan halus 
tersebut juga dapat menghilangkan padatan tersuspensi, lemak 
dan kadang dapat meningkatkan oksigen terlarut (DO level) air. 
 
Beberapa diskripsi untuk saringan kasar (coarse screen) dapat 
dilihat pada Tabel 4.11. 
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Tabel 4.11 : Diskripsi saringan kasar (coarse screen) 
 

Tipe Lokasi Diskripsi 

Bar Rack atau Bar 
Screen 

Di depan stasiun 
pompa atau unit 
pemisah pasir (grit 
chamber) 

Bar screen dapat dibersihkan secara 
manual atau mekanik. Untuk 
pembersihan secara manual 
biasanya digunakan untuk instalasi 
pengolahan air limbah kapasitas 
kecil. 

Coarse woven-wire 
screen 

Di belakang bar 
screen atau di depan 
trickling filter. 

Bentuknya bermacam-macam : 
datar, keranjang, sangkar (cage), 
disk. Digunakan untuk memisahkan 
padatan dengan ukuran yang relatif 
kecil. Pembersihan dilakukan 
dengan cara mengambil saringan 
dari bak atau saluran. Ada tipe yang 
menggunakan screen yang dapat 
digerakkan atau dipindahkan seperti 
pada saringan halus. Padatan yang 
tersaring dipisahkan secara kontinyu 
kedalam penampung, bukaan screen 
bervariasi antara 3 –20 mm 
tergantung kebutuhan. 

Comminutor Digabungkan 
dengan saringan 
kasar (coarse 
screen) 

Comminutor terdiri dari peralatan 
seperti grinder dan memotong 
material yang tertangkap oleh 
screen. Comminutor dilengkapi 
dengan gigi pemotong atau 
peralatan pencacah dalam drum 
yang berputar. 

 
4.3.3.2 Kriteria Perencanaan Bar Screen 
 

Bar screen biasanya digunakan untuk fasilitas pengolahan 
air dengan skala sedang atau skala besar. Pada umumnya terdiri 
dari screen chamber (bak) dengan struktur inlet dan outlet, serta 
peralatan saringan (screen). Bentuknya dirancang sedemikian rupa 
agar memudahkan untuk pembersihan serta pengambilan material 
yang tersaring. 

 
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan 

bar screen antara lain yakni : 
 Kecepatan atau kapasitas rencana. 
 Jarak antar bar. 
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 Ukuran Bar (batang). 
 Sudut Inclinasi. 
 Head loss yang diperbolehkan. 

 
Kriteria perencanaan bar screen dapat dilihat pada Tabel 4.12. 
 
 
Tabel 4.12 : Kreteria disain untuk bar screen. 
 

Kriteria Desain Pembersihan Manual Pembersihan 
Mekanis 

Kecepatan aliran melalui screen 
(m/det) 

0.3 – 0,6 0,6 – 1,0 

Ukuran Bar (batang) 
         Lebar (mm) 
         Tebal (mm) 

 
4 – 8 

25 - 50 

 
8 – 10 
50 - 75 

Jarak antar bar (batang)   (mm) 25 - 75 75 - 85 

Slope dengan horizontal (derajad) 45 - 60 75 – 85 

Head loss yang dibolehkan, 
clogged screen (mm) 
Maksimum head loss, clogged 
screen (mm) 

150 
800 

150 
800 

 
 
4.3.3.3 Screen Chamber 
 

Screen chamber terdiri dari saluran empat persegi panjang, 
dasar saluran biasanya 7 –15 cm lebih rendah dari saluran inlet 
(incoming sewer). Screen chamber harus dirancang sedemikian 
rupa agar tidak terjadi akumulasi pasir (grit) atau material yang 
berat lainnya di dalam bak. Jumlah bak minimal 2 buah untuk 
instalasi dengan kapasitas yang besar. 
 Struktur inlet umumnya divergen (melebar) untuk 
mendapatkan head loss yang minimum. Bebera contoh bentuk 
scrren chamber dapat dilihat seperti pada Gambar 3.6. 
 
 



 

 

 
 

a. intake bar rack 
   

b. traveling screen 
   

 

 

 
 

c. drum screen 
  

d. microstrainer 
 

Gambar 4.11 : Beberapa jenis penyaring yang sering digunakan 
dalam sistem pengolahan. (a). intake bar rack  , (b) traveling 

screen,  (c) rotary drum screen, (d) microstrainer 
 

 
4.3.3.4 Head Loss di dalam Bar Screen 
 
 Head loss melalui bar screen (rack) dapat dihitung dengan 
rumus sebagai berikut : 
    

HL  = β ( w/b)4/3 hv sin θ      4.1 

 
Persamaan 4.1 di atas hanya berlaku untuk saringan (screen) yang 
bersih. Untuk head loss melalui saringan bersih atau setengah 
kotor (partly clogged) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut 
: 
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              V 2 – v 2              1 
HL  =                          (             ) 
                   2 g               0,7 

 
4.2 

 
Selain rumus di atas head loss melalui bar screen dapat dihitung 
berdasarkan rumus orifice sebagai berikut : 
 

                     1                  Q 
HL  =                          (               )2 

                   2 g               C A 

 
4.3 

 
Dimana :  
 
HL = head loss melalui bar screen (m) 
V = kecepatan aliran sebelum melewati bar screen (m/detik) 
V = kecepatan aliran pada saat melalui bar screen (m/detik) 
W = lebar cross section maksimum dari bar screen yang  
             menghadap arah aliran (m) 
b = Bukaan screen (clear spacing ) minimiu dari bar (m) 
hv = Velocity head dari aliran yang menuju bar (m) 
θ = sudut bar (batang) dengan horizotal (derajat) 
Q = Debit aliran melalui screen (m3/detik) 
A = Luas efektif bukaan screen yang tercelup (m2) 
C = Koefisien discharge, besarnya 0,6 untuk screen bersih. 
 
 
4.3.4 Kolam Pemisah Pasir (Grit Chamber) 
      
4.3.4.1 Fungsi  
 
untuk memisahkan pasir, tanah dan juga sampah yang terbawa 
oleh aliran air baku, agar tidak terjadi pengendapan pada 
perpiapaan atau saluran yang menyebabkan penyumbatan ataupun 
kerusakan pada pompa.  
 
4.3.4.2 Lokasi dan bentuk  
 
Lokasi dan bentuk kolam pemisah pasir harus ditentukan dengan 
pertimbangan sebagai berikut : 
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Kolam pemisah pasir harus dibangun dekat titik penyadapan 
(intake) dan dibangun dalam tanah.  
 

 Bentuk kolam harus persegi panjang (rectangular) atau 
melebar pada bagian pemasukan (inflow) dan menyempit 
pada bagian pengeluaran (out flow).  

 Jumlah kolam pemisah pasir harus lebih dari dua buah 
tetapi jika memakai satu buah saja harus dibagi memjadi 
dua atau dilengkapi dengan saluran pintas (by pass).  

 
Untuk Bak dengan bentuk persegi panjang (rectangular basin), 
panjang bak dapat dihitung dengan mengunakan rumus sebagai 
berikut : 
      
  H 
 L = K [         V ] 
                          U   
 Dimana :  
 L  = Panjang bak (meter) 
 H = Kedalaman efektif air di dalam bak (meter) 
 U = Kecepatan pengendapan partikel yang akan 
      dipisahkan ( cm/det). 
 V = Kecepatan rata-rata aliran di dfalam bak (cm/det) 
 K = Koeficient  (safety rate) besarnya 1,5 – 2,0 
 

 Ukuran partikel pasir atau kerikil yang dapat dipisahkan 
bervariasi antara 0,1 – 0,2 mm. 

 Lebar bak umumnya 1/3 – 1/8 kali panjang bak. 
 Sudut ekspansi pada bagian pemasukan 400 - 600. 

 
 
4.3.4.3 Struktur Bangunan  
 
Struktur bangunan biasanya menggunakan konstruksi beton 
bertulang.  
 

 Waktu tinggal (residence time) standar 10 - 20 menit.  
 Kecepatan aliran horizontal dalam kolam rata-rata 2 -7 

cm/detik.  
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 Tinggi permukaan air maksimun dalam bak harus diatur 
lebih rendah dari permukaan air minimun di titik 
penyadapan.  

 Kedalaman efektif bak antara 3 - 4 meter.  
 Jarak antara tinggi permukaan air maksimun dalam bak 

dengan bibir bak yakni 60 - 100 cm.  
 
Contoh konstruksi bak pemisah pasir (grit chamber) dapat dilihat 
pada Gambar 4.12.  
 

 
 

Gambar 4.12 : Salah satu contoh konstruski bak pemisah pasir (grit 
chamber). 

 
 
4.3.5 Unit Koagualsi - Flokulasi 
 
 Di dalam sistem pengolahan air minum dengan saringan 
pasir cepat, proses koagulasi sangat diperlukan untuk proses awal. 
Partikel-partikel yang sangat halus maupun partikel koloid yang 
terdapat dalam air baku sulit sekali mengendap dan jika disaring 
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dengan saringan pasir cepat akan tetap lolos. Oleh karena itu perlu 
proses koagulasi yaitu penambahan bahan kimia agar partikel-
partikel yang sukar mengendap tadi menjadi menggumpal menjadi 
besar dan berat sehingga kecepatan pengendapannya lebih besar. 
Demikian juga dalam sistem pengolahan dengan saringan pasir 
lambat, jika kekeruhan air baku terlalu tinggi (melebihi 30 derajat), 
setelah proses pengendapan biasa tanpa zat kimia kekeruhan 
masih tetap tinggi sehingga beban filternya menjadi besar dan 
dapat mengakibatkan waktu pakainya lebih pendek. Untuk 
mengatasi hal tersebut biasanya juga dengan proses koagulasi.  
  Bahan kimia yang sering digunakan untuk proses koagulasi 
umumnya diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yakni Zat 
Koagulan, Zat Alkali dan Zat Pembantu Koagulan. Zat koagulan 
digunakan untuk menggumpalkan partikel-partikel padat 
tersuspensi, zat warna, koloid dan lain-lain agar membentuk 
gumpalan partikel yang besar (flok). Sedangkan zat alkali dan zat 
pembantu koagulan berfungsi untuk mengatur pH agar kondisi air 
baku dapat menunjang proses flokulasi, serta membantu  agar 
pembentukan flok dapat berjalan dengan lebih cepat dan baik.  
 
4.3.5.1 Teori Koagulasi-Flokualsi 
 
 Koagulasi adalah proses destabilisasi partikel koloid dengan 
cara penambahan senyawa kimia yang disebut koagulan. Koloid 
mempunyai ukuran tertentu sehingga gaya tarik menarik antara 
partikel lebih kecil dari pada gaya tolak menolak akibat muatan 
listrik. Pada kondisi stabil ini penggumpalan partikel tidak terjadi 
dan gerakan Brown menyebabkan partikel tetap berada sebagai 
suspensi. Melalui proses koagulasi terjadi destabilisasi, sehingga 
partikel-partikel koloid bersatu dan menjadi besar. Dengan 
demikian partikel-partikel koloid yang pada awalnya sukar 
dipisahkan dari air, setelah proses koagulasi akan menjadi 
kumpulan partikel yang lebih besar sehingga mudah dipisahkan  
dengan cara sedimentasi, filtrasi atau proses pemisahan lainnya 
yang lebih mudah.  
         
 
4.3.5.1.1 Koloid Dan Padatan Tersuspesi 
 
 Air mengandung bermacam-macam senyawa polutan baik 
yang tersuspensi, berupa koloid maupun yang terlarut. Senyawa-
senyawa polutan yang ada dalam air tersebut, secara umum dapat 
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digolongkan menjadi tiga kelompok yakni padatan tersuspensi 
(suspended solids, SS), partikel koloid (colloidal particles) dan 
senyawa atau zat yang terlarut (dissolved substances).  
 
A. Padatan Tersuspensi (Suspended Solids, SS) 
 
 Zat padat tersuspensi merupakan senyawa bentuk padat 
yang berada dalam kondisi tersuspensi dalam air. Padatan tersebut 
kemungkinan berasal mineral-mineral misalnya  pasir yang sangat 
halus, silt, lempung atau berasal dari zat organik misalnya asam 
humus, asam vulvat yang merupakan hasil penguraian jasat 
tumbuh-tumbuhan atau binatang yang telah mati. Di samping itu, 
padatan tersuspensi ini juga dapat berasal dari mikroorganisme 
misalnya plankton, bakteria, alga, virus dan lain-lainnya. Semua 
elemen-elemen tersebut umumnya menyebabkan kekeruhan atau 
warna dalam air.  
 
B. Partikel Koloid 
 

Partikel koloid adalah hampir sama dengan padatan 
tersuspensi hanya mempunyai ukuran yang lebih kecil yakni kurang 
dari 1 m (mikron), dengan kecepatan pengendapan yang sangat 
rendah sekali. Partikel koloid ini juga menyebabkan warna atau 
kekeruhan. 
 
C. Zat Terlarut (Dissolved Subtances)  
 

Yang termasuk zat terlarut (dissolved substances) yakni 
semua senyawa yang larut dalam air, dengan ukuran kurang dari 
beberapa nanometer. Senyawa-senyawa ini umumnya berupa ion 
positif atau ion negatif. Selain itu juga termasuk gas-gas yang 
terlarut misalnya oksigen, karbondioksida, hidrogen sulfida dan 
lain-lain. 
 Proses koagulasi-flokulasi adalah merupakan proses dasar 
pengolahan air untuk menghilangkan padatan tersuspensi dan 
partikel-partikel koloidal. Poses ini biasanya dilakukan pada tahap 
akhir dari proses pemisahan zat cair dan zat padat. Untuk 
menghilangkan zat-zat yang terlarut dalam air, setiap zat 
memerlukan pengolahan tertentu, yang mana kadang-kadang tidak 
memerlukan proses koagulasi-flokulasi. 
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4.3.5.1.2 Stabilitas Koloid 
 
 Dispersi koloid dalam air merupakan partikel-partikel bebas 
yang tertahan dalam air dalam bentuk suspensi. Hal ini disebabkan 
karena ukuran partikel yang sangat halus (1 - 200 nm), hidrasi oleh 
air dan adanya muatan listrik permukaan.Suatu koloid dikatakan 
stabil apabila tidak dapat menggumpal secara alami. Faktor yang 
paling berpengaruh terhadap stabilitas suspensi koloid adalah 
sangat besarnya rasio luas permukaan terhadap volume partikel. 
Hal ini diakibatkan karena ukuran partikel koloid yang sangat kecil.  
Di dalam suatu sistem koloid fenomena permukaan lebih dominan 
dari pada fenomena masa (berat). Fenomena permukaan yang 
paling penting yakni akumulasi muatan listrik pada permukaan 
partikel koloid.  Muatan listrik pada permukan partikel koloid 
tersebut dapat terjadi akibat pegaturan atau penysunan molekul-
molekul di dalam kristal, kehilangan atom akibat abrasi pada 
permukaan, atau akibat faktor-faktor yang lain.  
 Faktor yang paling mempengaruhi stabilitas koloid dalam air 
adalah ukuran partikelnya. Untuk partikel dengan ukuran yang lebih 
besar, ratio luas permukaan partikel terhadap berat partikel kecil 
sehingga pengendapan yaitu pengaruh berat  gaya gravitasi 
menjadi dominan. Untuk partikel koloid, ratio luas permukaan 
partikel terhadap berat sangat besar sehingga efek permukaan 
(surface phenomena) misalnya gaya tolak menolak elektrostatik 
dan juga proses hidrasi menjadi lebih dominan. Beberapa contoh 
waktu pengendapan untuk berbagai jenis partikel dapat 
dilihatseperti pada Tabel 4.13. Dari tabel tersebut diatas, dapat 
diketahui bahwa makin kecil ukuran partikel maka luas spesifiknya 
makin besar. 
 Ada dua tipe koloid yakni koloid hydrophilic dan hydrophobic. 
Koloid hydrophilic adalah koloid yang langsung terdispersi dalam 
air, stabilitasnya lebih bergantung pada daya gabung dengan air 
daripada daya muatan elektrostatik yang sedikit dimiliki (biasanya 
bermuatan negatif). Yang termasuk koloid hydrophilic antara lain 
sabun, larutan pati, protein, deterjen sintetis dan sebagainya.       
 Koloid hydrophobic tidak mempunyai affinitas (daya gabung) 
terhadap air dan stabilitasnya tergantung pada muatan elektrostatik 
yang dimilikinya. Yang termasuk koloid hydrophobic misalnya 
koloid dari oksida logam (metal oxide) yang mempunyai muatan 
positip. Muatan tersebut diperoleh akibat absorbsi ion positif dari 
larutan air. Gaya tolak-menolak antara partikel-partikel koloid 
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tersebut akan mengakibatkan koloid tetap stabil dalam larutan. 
Koloid disebut stabil apabila partikel-partikelnya berada dalam 
keadaan keseimbangan muatan listrik dengan sekelilingnya, 
sehingga partikel koloid tersebut tetap melayang-layang dalam air 
dan tidak dapat mengendap secara alami. 
 
Tabel 4.13  : Waktu pengendapan untuk berbagai macam partikel 
 

Diameter Partikel 
Type 

Waktu 
Pengendapan Luas Spesifik 

mm m Å Partikel dlm 1 meter air m2/m3 

10 104 108 Kerikil 1 detik 6.102 

1 103 107 Pasir 10 det 6.103 

10-1 102 106 Pasir halus 2 menit 6.104 

10-2 10 105 Lempung 2 jam 6.105 

10-3 1 106 Bakteria 8 hari 6.106 

10-4 10-1 105 Koloid 2 tahun 6.107 

10-5 10-2 104 Koloid 20 tahun 6.108 

10-6 10-3 103 Koloid 200tahun 6.109 

 
Sumber : Water Treatment Handbook, Degremont Vol 1, 1991. 
 
 Di dalam sistem suspensi koloid, terdapat dua buah gaya 
yang bekerja pada partikel-partikel suspesi atau koloid tersebut, 
yakni gaya tarik menarik antar partikel atau disebut dengan  gaya 
Van Der Waals (EA) dan gaya tolak-menolak atau sering disebut 
gaya elektrostatik (EB).  
 Gaya tarik-menarik Van Der Waals sangat berhubungan erat 
dengan struktur dan bentuk koloid dan juga tipe mediumnya, 
sedangkan gaya elektrostatik berhubungan dengan muatan listrik 
pada permukaan partikel koloid, dan tingkat eneginya adalah E = 
(EA + EB). Stabilitas suspensi koloid adalah sangat tergantung 
kepada keseimbangan antara ke dua gaya tarik-menarik dan gaya 
tolak-menolak tersebut.  Ilustrasi tentang stabilitas suspensi koloid 
dapat digambarkan seperti pada Gambar 4.13.   



 
 

Gambar 4.13 : Stabilitas suspensi koloid. 
 
 Berdasarkan hal tersebut, untuk mengendapkan partilkel 
suspensi koloid (proses destabilisasi koloid) perlu mengatasi 
halangan atau rintangan energi (energy barrier), Es. Untuk 
mencapai hal tersebut, maka untuk membantu  penggumpalan 
koloid perlu mengurangi atau mereduksi gaya tolak-menolak 
elektrostatik, dan hal ini dapat dilakukan dengan proses koagulasi. 

 
 
4.3.5.1.3 Teori Lapisan Ganda (Double Layer Theory) 
 
 Di dalam air, partikel koloid umumnya mempunyai muatan 
listrik negatip pada permukaan partikelnya. Untuk menetralkan 
muatan negatip pada permukaan partilkel koloid tersebut, ion 
positip yang ada dalam air atau yang ditambahkan dari luar akan 
menyelimuti partikel koloid, membentuk suatu lapisan ion (positip). 
Beberapa teori yang banyak digunakan untuk menerangkan 
phenomena tersebut antara lain : teori Helmholtz, teori Gouy-
Champman dan teori Stern. 
 Teori Helmholtz menerangkan bahwa di dalam sistem 
suspesi koloid, lapisan ion positip menutup atau menyelimuti 
seluruh permukaan koloid dan menentukan netralitas seluruh masa 
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koloid tersebut. Lapisan ini sering disebut dengan lapisan batas 
(bound layer).  
 Teori Gouy-Champman menyatakan bahwa lapisan ion 
positip terletak disekitar partikel koloid secara tidak merata (tidak 
penuh), dan penetralan didapatkan pada jarak yang lebih besar. 
Lapisan ini disebut lapisan baur (diffuse layer). 
 Teori Stern adalah merupakan gabungan antara kedua teori 
tersebut di atas, dan memperkenalkan idea lapisan ganda. Teori ini 
mengatakan bahwa di dalam sistem koloid terdapat dua buah 
lapisan ion yang menyelimuti permukaan partikel koloid. Lapisan 
pertama yakni lapisan ion positp yang menempel dan menyelimuti 
permukaan koloid, dan segera kelhilangan potensialnya. Lapisan 
kedua yakni lapisan positip yang membaur atau terdifusi pada jarak 
yang lebih besar, dan potensialnya hilang secara lebih lambat. 
 
4.3.5.1.4 Konsep Zeta Potensial  
 
 Konsep zeta potensial diturunkan dari teori difusi dua lapisan 
(diffuse double layer theory) yang dipakai untuk koloid hydrophobic. 
Pada koloid hydrophobic terdapat zona ion positif tetap yang 
tertarik pada muatan negatif partikel koloid. Zona ini dikelilingi oleh 
lapisan counter ion (ion negatif dan ion positif) yang bergerak 
kemudian disebut zona baur (diffuse zone). Batas antara zona 
tetap dan zona baur berlaku sebagai bidang potong (shear plane).  
 Zeta potensial adalah besarnya muatan pada permukaan 
bidang potong tersebut. Gaya tolak menolak antara lapisan ganda 
(double layer) masing-masing partikel menghalangi terjadinya 
penggumpalan sehingga partikel-partikel tercerai berai. Partikel 
yang mempunyai nilai zeta potensial tinggi menghasilkan koloid 
yang sangat stabil. Ilustrasi mengenai konsep zeta potential ini 
ditunjukkan seperti pada Gambar 4.14.  
 Destabilisasi koloid hydrophobic dicapai dengan 
menambahkan elektrolit kedalam larutan, selanjutnya ion-ion 
elektrolit menekan muatan lapisan ganda, sehingga mencapai 
batas dimungkinkan terjadinya kontak antar partikel. Elektrolit yang 
paling efektif adalah ion multivalen yang bermuatan sebaliknya dari 
muatan partikel koloid. Selain dari pada itu dapat pula digunakan 
poli-elektrolit rantai panjang. Polimer ini walaupun berfungsi pula 
sebagai penetral dalam penekanan lapisan ganda, tetapi 
mekanisme utamanya adalah membentuk jembatan antara partikel.  



 
Gambar 4.14 : Konsep zeta potensial di dalam teori difusi lapisan 

ganda (diffuse double-layer theory). 
Disesuaikan dari : Viessman, Warren JR., Hammer, Mark J., " Water Supply 
And Pollution Control", Harper & Row Publisher, New York, Fourth Edition. 

 
 Proses koagulasi pada koloid hydrophilic lebih sulit, karena 
koagulasi kimiawi tidak berpengaruh terhadap derajat hidrasi dari 
koloid, sehingga dosis bahan koagulan yang dibutuhkan untuk 
destabilisasi koloid dapat mencapai 10 - 20 kali dari jumlah yang 
dibutuhkan pada pengolahan koloid hydrophobic.  
 Di dalam sistem pengolahan air minum dengan saringan 
pasir cepat, proses koagulasi sangat diperlukan untuk proses awal. 
Partikel-partikel yang sangat halus maupun partikel koloid yang 
terdapat dalam air baku sulit sekali mengendap dan jika disaring 
dengan saringan pasir cepat akan tetap lolos. Oleh karena itu perlu 
proses koagulasi yaitu penambahan bahan kimia agar partikel-
partikel yang sukar mengendap tadi menggumpal menjadi besar 
dan berat sehingga kecepatan pengendapannya lebih besar. 
Demikian juga dalam sistem pengolahan dengan saringan pasir 
lambat, jika kekeruhan air baku terlalu tinggi (melebihi 30 derajat), 
setelah proses pengendapan biasa tanpa zat kimia kekeruhan 
masih tetap tinggi sehingga beban filternya menjadi besar dan 
dapat mengakibatkan waktu pakainya lebih pendek. Untuk 
mengatasi hal tersebut biasanya juga dengan proses koagulasi. 
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4.3.5.1.5 Konsep Berdasarkan Teori  Kimia  
 
 Oleh karena gaya tarik menarik kovalen 20-50 kali lebih 
besar dari pada gaya elektrostatis, maka untuk menggambarkan 
destabilisasi koloid sering dilakukan dengan konsep teori kimia. 
Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa muatan listrik primair 
yang dimiliki oleh partikel koloid disebabkan karena ionisasi 
langsung dari grup atau gugus kimia pada permukaan partikel  
misalnya gugus hidroksil, karboksil, phospat, sulfat dan lainnya. 
Proses destabilisasi dilakukan melalui reaksi kovalen antara grup-
grup tersebut di atas dengan ion metal polyvalen dari senyawa 
koagulan. 
 Teori ini menunjukkan bahwa pengendapan (precipitation) 
hidroksida logam dan pembentukan jembatan antar partikel 
(interparticular bridging) merupakan faktor yang menentukan di 
dalam proses koagulasi. 

 
4.3.5.1.6 Tahapan Penggumpalan Koloid 
 
 Di dalam proses penggumpalan partikel koloid ada beberapa  
tahap secara berurutan atau secara simultan yang harus di lalui. 
Tahapan proses tersebut secara seederhana ditunjukkan seperti 
pada Tabel 4.14. 
 
4.3.5.2  Mekanisme Koagulasi 
 

Dalam pengolahan air, koagulasi kimia biasanya dilakukan 
dengan penambahan garam-garam logam bervalensi tiga seperti 
aluminum sulat, Al2(SO4)3) atau feri khlorida, FeCl3. Walaupun 
secara tepat metode koagulasi tidak dapat ditentukan, namun 
diperkirakan terjadi empat mekanisme. Meliputi kompresi lapisan 
ion, adsorpsi dan netralisasi muatan, penangkapan dalam massa 
flok serta adsorpsi dan penjembatanan antar partikel. 
 
4.3.5.2.1 Kompresi Lapisan Ion. 
 
 Jumlah ion yang mengelilingi koloid berpengaruh terhadap 
penurunan fungsi potensial elektrostatik. Seperti terlihat pada 
Gambar 4-14 konsentrasi ion yang besar menekan lapisan yang 
terbentuk dari ion berlawanan menuju permukaan koloid. 



 
Tabel 4.14 : Tahapan di dalam proses penggumpalan koloid. 
 

TAHAP (STAGE) FAKTOR ISTILAH (TERM) 

PENAMBAHAN  
ZAT KOAGULAN 

Reaksi dengan air, ionisasi, hidrolisis, 
polimerisasi. 

HIDROLISIS 

 Kompresi  lapisan ganda.  

 Absorbsi ion spesifik dari zat koagulan 
pada permukaan partikel. 

 

 
 
DESTABILISASI 

Penggandengan antara ion atau grup ion 
pada permukaan partikel koloid. 

 
 

KOAGULASI 
 Penggabungan partikel koloid pada 

endapan senyawa hidroksida 
 

 Pementukan rantai  atau jembatan antar 
partikel oleh polimer koagulan tertentu  

 

TRANSPORT Gerak Brown FLOKULASI PERIKINETIK 

 Gradient Kecepatan  
Dissipated Energy 

FLOKULASI ORTHOKINETIK 
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Apabila lapisan ini cukup tertekan, maka gaya van der waals akan 
berpengaruh pada seluruh area, sehingga energi total adalah tarik 
menarik sehingga tidak ada penghalang energi (energy barrier). 
Mekanisme penekanan lapisan ion secara sederhana dapat 
diterangkan seperti pada Gambar 4.15. 
 

 
 

Gambar 4.15 : Mekanisme koagulasi dengan cara  penekanan 
lapisan ion (Ionic Layer Compression) 

 
 
Suatu contoh penekanan lapisan ion yang terjadi di alam 

ialah apabila aliran air sungai yang keruh masuk ke dalam lautan. 
Pada saat itu kandungan ion dalam air meningkat secara drastis 
sehingga terjadi koagulasi dan pengendapan. Lama kelamaan 
deposit (delta) terbentuk dari materi yang pada awalnya sangat 
kecil yang tidak dapat mengendap tanpa koagulasi.  

Walaupun koagulan seperti garam aluminum dan ferri 
digunakan dalam ionisasi pengolahan air, pada konsentrasi yang 
umum digunakan tidak dapat menaikkan konsentrasi ion yang 
cukup untuk memberi efek pada kompresi lapisan. 
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4.3.5.2.2  Adsorpsi Dan Netralisasi Muatan 
 

Sifat alami ion lebih penting dalam teori proses adsorpsi 
netralisasi dari pada jumlahnya.  Pada contoh dibawah  digunakan 
alum, namun feri khloride juga mempunyai sifat yang hampir sama.  
Ionisasi aluminum sulfat dalam air menghasilkan anion sulfat     
(SO4 

-2) dan kation aluminum (Al 3+) Ion sulfat mungkin tetap dalam 
bentuknya atau bergabung dengan kation lain. Namun kation Al 3+ 
bereaksi langsung dengan air membentuk berbagai ion 
aquametalic dan hidrogen.  

 
Al 3+   +   H2O         ------>    Al OH 2+ + H + 4.4a 

  
Al 3+  +   2 H2O       ------>    Al (OH)+   + 2 H + 4.4b 

  
7 Al 3+  +  17 H2O   ------>    Al7 (OH)17

 4+   + 17 H +         4.4c 
  

Al 3+  +   3 H2O       ------>     Al (OH)3   + 3 H + 4.4n 
 

 Aquametalic ion yang terbentuk menjadi bagian dari awan 
ion yang mengelilingi koloid dan karena mereka mempunyai 
keterikatan yang besar dengan permukaan, maka teradsorbsi pada 
permukaan koloid sehingga menetralisir muatan permukaan. 
Apabila muatan permukaan dinetralkan, awan ion menghambur 
dan potensial elektrostatik hilang sehingga secara bebas terjadi 
kontak. Jumlah koagulan yang overdosis dapat menyebabkan 
restabilisasi larutan suspensi. Apabila ion aquametalik cukup 
terbentuk dan diadsorbsi, muatan partikel menjadi berbalik dan 
awan ion akan terbentuk kembali, dengan ion negatif menjadi 
counter ion. Mekanisme kuoagulasi dengan adsorpsi dan 
netralisasi muatan secara sederhana dapat diterangkan seperti 
pada Gambar 4.16. 
 
4.3.5.2.3 Sweep Coagulation  
 

Berdasarkan persamaan (4.4n), hasil akhir dari hidrolisis 
alum adalah aluminum hidroksida, Al(OH)3. Bentuk Al(OH)3 dalam 
flok amorphous, gelatinous yang lebih berat dari pada air 
mengendap secara gravitasi. Koloid akan terperangkap kedalam 
flok saat flok terbentuk, atau akan terjerat pada flok yang 
permukaannya lengket (sticky) saat flok mengendap. Proses 



dimana koloid disapu dari larutan suspensi dengan cara ini disebut 
sweep coagulation. 
 

 
 

Gambar 4.16 : Mekanisme kuoagulasi dengan adsorpsi dan 
netralisasi muatan. 

 
4.3.5.2.4 Jembatan Antar Partikel (Particle Bridging) 
 

Molekul besar akan terbentuk apabila garam aluminum atau 
feri berdisosiasi dalam air. Persamaan (4.4c) seperti dalam contoh, 
walaupun kemungkinan dapat terjadi satu bentuk yang besar, 
polimer sintetik dapat digunakan juga atau sebagai tambahan untuk 
garam-garam metalik. Polimer ini dapat linier ataupun cabang dan 
juga permukaannya sangat reaktif. Sehingga beberapa koloid dapat 
tertarik pada satu polimer dan beberapa kelompok polimer-koloid 
akan bergabung, sehingga menjadi massa yang dapat mengendap. 
 Sebagai tambahan pada gaya adsorpsi, muatan pada 
polimer dapat membantu pada proses koagulasi. Polimer metalik 
terbentuk dengan penambahan garam aluminum atau feri yang 
bermuatan positif, sementara polimer sintetik mungkin bermuatan 
positif, negatif atau netral. Penentuan pemilihan muatan yang tepat 
dapat lebih memberikan efektifitas pada koagulasi. 
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Gambar  4.17: Pemebentukan jembatan interpartikel dengan 

pemberian polimer. 
Sumber : 

 Peavy, Howard S., Rowe, Donald R., and Tschobanoglous, George, 
"Environmental Engineering", McGraw-Hill Intrernational Editions, New York , 

1986. 

 
4.3.5.3 Jar Tes Untuk Penentuan Dosis Koagulasi Yang 

 Optimal 
 

Koagulasi bukan merupakan ilmu yang pasti, walaupun 
penemuan terakhir telah memberikan pengertian yang lebih jelas 
tentang mekanisme proses. Namun demikian pemilihan dan dosis 
koagulan ditentukan secara percobaan dengan melakukan jar tes 
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daripada dengan melakukan perhitungan formula. Jar tes  akan 
menunjukkan  hasil lain untuk air yang berlainan sehingga dapat 
dikoagulasi. 

 
Jar tes dilakukan dengan beberapa botol gelas yang 

berkapasitas 1 liter dengan bentuk yang sama. Biasanya enam jar 
dengan alat pengaduk masing-masing yang secara bersamaan 
diaduk dengan kekutan yang sama. Setiap jar diisi air 1 liter dengan 
kekeruhan, pH dan alkalinity yang telah ditentukan sebelumnya. 
Satu jar digunakan sebagai pengontrol, sementara sisanya yang 
lima diberikan dosis koagulan yang berbeda pada beberapa pH 
berbeda sampai diperoleh sisa kekeruhan yang minimal. 
 Setelah pembubuhan kimia , air diaduk dengan cepat selama 
lebih kurang 1 menit untuk meyakinkan bahan kimia telah 
terdispersi, kemudian diaduk secara perlahan selama 15 sampai 20 
menit untuk membantu pembentukan flok. Air kemudian dibiarkan 
untuk mengendap selama 30 menit atau sampai tercapai 
kejernihan. Air yang telah diendapkan dipindahkan dan dites nilai 
kekeruhannya. Hasil tes digunakan untuk menghitung jenis dan 
jumlah koagulan yang digunakan pada proses pengolahan air. 
Salah satu contoh hasil percobaan jar test dapat dilihat seperti 
pada Gambar 4.18. 

 
 

Gambar 4.18: Hasil percobaan jar test dengan menggunakan 
polialuminium chloride (PAC) dengan berbagai variasi pH. 

Sumber : JICA . ‘Water Supply Engineering Vol.2. 1984. 
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Hubungan Alkalinity – Koagulasi 
 

Seperti terlihat pada persamaan (4.4) koagulasi 
menggunakan garam-garam logam mengeluarkan ion hidrogen. Ion 
hidrogen ini menetralkan alkalinitas. Hidrogen yang dihasilkan dari 
penambahan 1 mg/l alum akan menetralkan 0,5 mg/l alkalinitas. 
Apabila akalinitas awal air rendah, reduksi selanjutnya akan 
menghilangkan kemampuan buffernya dan pH akan turun dengan 
cepat. Apabila nilai pH harus dipertahankan untuk menghasilkan 
koagulasi yang baik dan juga alkalinitas harus ada untuk 
pembentukan flok hidroksida, maka alkalinitas air harus 
dipertahankan dengan bantuan bufer buatan. Hal ini dilakukan 
dengan penambahan kapur, Ca(OH)2 atau soda abu (Na2CO3). 
 
4.3.5.4 Praktek Koagulasi 
 

Aluminum sulfat, merupakan koagulan yang paling sering 
digunakan dalam proses penjernihan air , efektif pada pH antara 5 
dan 7,5. Feri khlorida efektif sampai pH 4,5 dan fero sulfat hanya 
efektif pada pH diatas 9,5 zat ini jarang digunakan. Walaupun lebih 
murah dari pada alum, koagulan ini dapat menimbulkan masalah 
warna apabila endapan tidak dihilangkan secara tuntas. 
Kadangkala lebih  baik menggunakan polimer sintetis sebagai 
tambahan alum. Polimer ini mengikat flok-flok kecil menjadi flok 
yang lebih besar sehingga mudah mengendap. 
 Dosis alum antara 5 mg/l sampai 50 mg/l tergantung pada 
kekeruhan dan karakteristik alami dari air baku. Pada kekeruhan 
yang rendah dan dosis Al(OH)3 tinggi sudah pasti mekanisme 
penghilangan kekeruhan didominasi oleh koagulasi sweep. Pada 
kekeruhan tinggi dan dosis rendah, mekanisme koagulasi adalah 
adsorpsi dan netralisasi muatan, walaupun ikatan antar partikel 
kemungkinan berperan penting juga. Penekanan lapisan ionik akan 
sangat berarti pada konsentrasi ini.  
 
Berdasarkan koagulasi air permukaan dapat dikelompokkan 
kedalam empat katagori sebagai berikut : 
 
Kelompok 1:  
 
Kekeruhan tinggi-alkalinitas rendah. Dengan dosis koagulan relatif 
rendah, air jenis ini mudah dikoagulasi dengan mekanisme 
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adsorpsi dan netralisasi muatan. Depresi pH membuat metoda ini 
lebih efektif, selama ion akuametalik lebih efektif pada nilai pH 
rendah. Namun demikian perlu diperhatikan lebih seksama untuk 
mencegah pH terlalu rendah. 
 
Kelompok 2 :  
 
Kekeruhan tinggi-alkalinitas tinggi. pH relatif tidak terpengaruh oleh 
penambahan koagulan. Disebabkan alkalinitas yang tinggi, 
adsorpsi dan netralisasi muatan lebih tidak efektif dari pada air 
yang mempunyai alkaliniti rendah. Dosis koagulan tinggi harus 
dilakukan untuk memastikan  terjadi koagulasi sweep. 
 
Kelompok 3 :  
 
Kekeruhan rendah-alkalinitas tinggi. Jumlah koloid yang sedikit 
menyebabkan koagulasi sulit, walaupun muatan partikel telah 
dinetralkan. Prinsip mekanisme koagulasi adalah koagulasi sweep 
dengan dosis koagulan sedang. Penambahan kekeruhan akan 
mengurangi jumlah koagulan yang diperlukan. 
 
Kelompok 4 :  
 
Kekeruhan rendah-alkaliniti rendah. Jumlah koloid yang sedikit 
menyebabkan koagulasi sulit, dan alkalinitas yang rendah 
menghambat efektifitas pembentukan Al(OH)3. Penambahan 
kekeruhan dapat dilakukan untuk mengalihkan kelompok air ini ke 
kelompok 3. Akan menguntungkan apabila ditambahkan baik 
keleruhan maupun alkalinitas. 
 
4.3.5.5   Bahan Kimia untuk Proses Koagulasi-Flokulasi 
 
 Bahan kimia yang sering digunakan untuk proses koagulasi – 
flokulasi umumnya dikalsifikasikan menjadi tiga golongan yakni Zat 
Koagulan, Zat Alkali dan Zat Pembantu Koagulan. 
 
4.3.5.5.1 Bahan Koagulan 
 
 Zat koagulan digunakan untuk menggumpalkan partikel-
partikel padat tersuspesi, zat warna, koloid dan lain-lain agar 
membentuk gumpalan partikel yang besar (flok) sehingga dapat 
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dengan cepat dapat diendapkan pada bak pengendap sedangkan 
zat alkali dan zat pembantu koagulan berfungsi untuk mengatur pH 
agar kondisi air baku dapat menunjang proses flokulasi serta 
membantu  agar pembentukan flok dapat berjalan denganlebih 
cepat dan baik.  
      Pemilihan zat koagulan harus berdasarkan pertimbangan 
antara lain : jumlah dan kualitas air yang akan diolah, kekeruhan air 
baku, metode filtrasi serta sistem pembuangan lumpur endapan. 
Koagulan yang sering dipakai antara lain aluminium sulfat (alum), 
poly aluminium chloride (PAC). Di samping itu ada senyawa 
polimer tertentu yang dapat dipakai bersama-sama dengan 
senyawa koagulan lainnya. 
 
5.3.5.5.1.A   Aluminium Sulfat (Alum), Al2(SO4)3 .18 H2O       
 
   Alum merupakan bahan koagulan yang banyak dipakai untuk 
pengolahan air karena harganya murah, flok yang dihasilkan stabil 
serta cara pengerjaanya mudah. Garam aluminium sulfat jika 
ditambahkan ke dalam air dengan mudah akan larut akan bereaksi 
dengan HCO3- menghasilkan aluminium hidroksida yang 
mempunyai muatan positip. Sementara itu partikel-parikel koloidal 
yang terdapat dalam air baku biasanya bermuatan negatip dan 
sukar mengendap karena adanya gaya tolak menolak antar partikel  
koloid tersebut. Dengan adanya hidroksida aluminium yang 
bermuatan positip maka akan terjadi tarik menarik antara partikel 
koloid yang bermuatan negatip dengan partikel aluminium 
hidroksida yang bermuatan positip sehingga terbentuk gumpalan 
partikel yang makin lama makin besar dan berat dan cepat 
mengendap. Selain partikel-partikel koloid juga partikel zat organik 
tersuspensi, zat anorganik, bakteri dan mikroorgaisme yang lain 
dapat bersama-sama membentuk gumpalan partikel (flok) yang 
akan mengendap bersama-sama. Jika alkalinitas air baku tidak 
cukup untuk dapat bereaksi dengan alum, maka dapat 
ditambahkan kapur (lime) atau soda abu agar reaksi dapat berjalan 
dengan baik. 
 Reaksi kimianya secara sederhana dapat ditunjukkan 
sebagai berikut :  
 
Al2(SO4)3.18 H2O + 3 Ca(HCO3)2  ----> 2 Al(OH)3 + 3 Ca(SO4) +  
               6 CO2 + 18 H2O 
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Al2(SO4)3.18 H2O + 3 Ca(HCO3)2  ----->  2 Al(OH)3  + 3 CaSO4 +  
                 6 CO2  + 18 H2O 
 
Al2(SO4)3.18 H2O + 3 Mg(HCO3)2  ----->  2 Al(OH)3  + 3 MgSO4 +  
                  6 CO2  + 18 H2O 
 
Al2(SO4)3.18 H2O + 6 Na(HCO3)   ----->  2 Al(OH)3  + 3 Na2SO4 + 
                  6 CO2  + 18 H2O 
 
Al2(SO4)3.18 H2O + 3 Na2(CO3)   ----->  2 Al(OH)3  + 3 Na2SO4 +  
               18 H2O 
 
Al2(SO4)3.18 H2O + 6 Na(OH)  ----->  2 Al(OH)3  + 3 Na2SO4+ 3 CO2   
           + 18 H2O 
 
Al2(SO4)3.18 H2O + 3 Ca(OH)2  ---->  2 Al(OH)3  + 3 CaSO4 +  
            18 H2O 
 
 Aluminium sulfat atau alum, diproduksi dalam bentuk 
padatan atau dalam bentuk cair. Alum ini banyak dipakai karena 
harganya relatip murah dan efektif untuk air baku dengan 
kekeruhan yang tinggi serta sangat baik untuk dipakai bersama-
sama dengan zat koagulan pembantu. Dibandingkan dengan 
koagulan dari garam besi, alum tidak menimbulkan pengotoran 
yang serius pada diding bak.  Salah satu kekurangannya yakni flok 
yang terjadi lebih ringan dari pada flok yang dihasilkan koagulan 
garam besi dan selang pH operasi lebih sempit yakni 5,5 - 8,5. 
Alum padat mempunyai berat jenis sekitar 1,62 dan dalam bentuk 
butiran kasar mempunyai berat jenis semu (apparent density) + 0,5. 
Sedangkan untuk butiran halus mempunyai berat jenis semu 0,6 - 
0,7. Alum padat umumnya dipakai dalam bentuk larutan dengan 
konsestrasi 5 - 10 % untuk skala kecil dan untuk skala besar 20 - 
30 %. 
 Akhir-akhir ini alum cair banyak digunakan karena cara 
pengerjaannya maupun transportasinya mudah. Tetapi pada suhu 
yang rendah dan konsetrasi yang tinggi akan terjadi pengkristalan 
Al2O3 yang menyebabkan penyumbatan pada perpipaan. Oleh 
karena itu, untuk pemakaian alum cair, konsentrasi  Al2O3  harus 
diatur pada konsentrasi tertentu, biasanya sekitar 8- 8,2 %.       
 



4.3.5.5.1.B    Ammonia Alum, (NH4 )2(SO4). Al2(SO4)3 . 24 H2O 
 
 Merupakan garam rangkap amonium aluminium sulfat. 
Kelarutan dalam air memerlukan waktu lebih lama dari pada Alum 
dan daya koagulasinya lebih rendah. Penggunaanya biasanya 
terbatas untuk instalasi kecil dan untuk air baku dengan kekeruhan 
yang tidak begitu tinggi. Misalnya untuk kolam renang, industri kecil 
dan lainnya. Pembubuhannya dapat dilakukan dengan cara 
sederhana yakni dengan alat bubuh tipe pot (pot type feeder). 
Amonia Alum diletakkan dalam suatu bejana, lalu air dilewatkan 
kedalam bejana tesebut sehingga sebagian alum larut. Selanjutnya 
larutan yang terjadi diinjeksikan ke air baku.  
 
4.3.5.5.1.C     Sodium Aluminat, NaAlO2   
      
 Dibuat dengan melarutkan Al2O3 ke dalam larutan NaOH, 
daya koagulasinya tidak begitu kuat. Dapat bersifat sebagai 
koagulan dan zat alkali serta efektif untuk menghilangkan zat 
warna. Sering digunakan untuk pengolahan air boiler dan jarang 
digunakan untuk pengolahan air minum. Biasanya digunakan 
bersama-sama dengan alum karena dapat membentuk flok dengan 
cepat. Reaksi kimia antara Sodium Aluminat dengan alum dan 
karbon dioksida adalah sebagai berikut :  
 
6 NaAlO2  +  Al2(SO4)3.18H2O                    8 Al(OH) 3  + 3 Na2SO4 +  
        18 H2O + 6 H2O 
 
2 NaAlO2 + CO2  + 3 H2O                 2 Al(OH) 3  + 3 Na2CO3 
 
 
4.3.5.5.1.D     Ferrous Sulfat (Copperas)       
 
 Secara komersial ferro sulfat diproduksi dalam bentuk kristal 
berwarna hijau atau butiran (granular) untuk pembubuhan kering 
dengan kandungan Fe(S0

4
 ) kira-kira 55 %. Ferro Sulfat bereaksi 

dengan alkalinitas alami tetapi dibanding reaksi antara alum 

dengan HCO3
- lebih lambat. Biasanya digunakan bersama-sama 

dengan kapur (lime) untuk menaikkan pH, sehingga ion ferro 
terendapkan dalam bentuk ferri hidroksida, Fe(OH)3 . Ferrous 
Sulfate ini kurang sesuai untuk menghilangkan warna, akan tetapi 
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sangat baik untuk pengolahan air yang mempunyai alkalinitas dan 
kekeruhan dan oksigen terlarut yang tinggi. Kondisi pH yang sesuai 
yakni antara 9,0 - 11,0. 
 
Reaksinya adalah sebagai berikut :  
 
2 Fe(SO4).7 H2O + 2 Ca(HCO3)2  + 1/2 O2                     2 Fe(OH)3 +  
4 CO2 + 2 Ca(SO4) + 13 H2O 
 
2 Fe(SO4).7 H2O + 2 Ca(OH)2 + 1/2 H2O                     2 Fe(OH)3 + 
2 Ca(SO4) + 13 H2O 
 
 Proses ini biasanya lebih murah dibandingkan dengan alum, 
tetapi penggunaan dua macam bahan prosesnya lebih sulit dan 
pengolahan air dengan menggunakan ferro sulfat dan kapur dapat 
memperbesar kesadahan air.  
 
 
4.3.5.5.1.E  Chlorinated Copperas  
  
 Cara ini adalah merupakan metode lain dari penggunaan 
ferro sulfat sebagai koagulan. Dalam proses ini khlorine 
ditambahkan untuk mengoksidasi ferro sulfat menjadi ferri sulfat. 
Reaksinya adalah sebagai berikut :  
 
3 Fe(SO4) + 1,5 Cl2                      Fe2(SO4)3 + FeCl3 + 13 H2O 
 
Secara teoritis 1,0 lb khlorine dapat mengoksidasi 7,8 lb copperas. 
Tetapi untuk mendapatkan hasil yang baik pembubuhan khlorine 
biasanya sedikit berlebih dari kebutuhan teoritis.  
 
 
4.3.5.5.1.F  Ferri Khloride, FeCl

3
 . H2O 

  
 Ferri khloride dan ferri sulfat merupakan bahan koagulan 
dengan nama dagang bermacam-macam. Dapat bereaksi dengan 
bikarbonat (alkalinitas) atau kapur. Reaksinya adalah sebagai 
berikut : 

2 FeCl3 + 3 Ca(HCO3)2               2 Fe(OH)3 + CaCl2 + 21 H2O 
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2 FeCl3  + 3 Ca(OH)2                  2 Fe(OH)3 + 3 CaCl2 



 173

 
 Keuntungan dari koagulan garam ferri antara lain yakni : 
proses koagulasi dapat dilakukan pada selang pH yang lebih besar, 
biasanya antara pH 4 - 9. Flok yang terjadi lebih berat sehingga 
cepat mengendap, serta efektif untuk menghilangkan warna, bau 
dan rasa.  
 
4.3.5.5.1.G  Poly Aluminium Chloride (PAC)      
 
     Poly Aluminium Chloride (PAC) merupakan bentuk polimerisasi 
kondensasi dari garam aluminium, berbentuk cair dan merupakan 
koagulan yang sangat baik. Mempunyai dosis yang bervariasi dan 
sedikit menurunkan alkalinitas. Daya koagulasinya lebih besar dari 
pada alum dan dapat menghasilkan flok yang stabil walaupun pada 
suhu yang rendah serta pengerjaannyapun mudah.  
 Dibandingkan dengan Aluminium Sulfat, PAC mempunyai 
beberapa kelebihan yakni kecepatan pembentukan floknya cepat 
dan flok yang dihasilkan mempunyai kecepatan pengendapan yang 
besar yakni 3 - 4,5 cm/menit, dan dapat menghasilkan flok yang 
baik meskipun pada suhu rendah. 
 Dari segi teknik dan ekonomi, alum biasanya dipakai pada 
saat kondisi air baku yang normal sedangkan poly aluminium 
chloride dipakai pada saat temperatur rendah atau pada saat 
kekeruhan air baku yang sangat tinggi.  
 
4.3.5.5.2     Penentuan Dosis Zat Koagulan  
 
      Penentuan dosis koagulan bervariasi sesuai dengan jenis 
koagulan yang dipakai, kekeruhan air baku, pH, alkalinitas dan juga 
temperatur operasi. Disamping itu dipengaruhi pula oleh faktor-
faktor lainnya misalnya kandungan zat besi dan mangan yang 
tinggi, mikroorganisme.  
      Untuk aluminium sulfat padatan, dapat dipakai langsung 
dalam bentuk padatan (bubuk) tetapi sering kali dilarutkan terlebih 
dahulu sebelum dibubuhkan kedalam air baku. Konsentrasi larutan 
alum biasanya sekitar 5 -10 % untuk instalasi kecil dan untuk 
isntalsi yang besar biasanya 20 -30 %. Sedangkan untuk poly 
aluminium chloride harus dipakai dalam bentuk aslinya (cair) tanpa 
pengenceran karena jika diencerkan akan terhidrolisa.  
Perhitungan dosis koagulan dapat dilakukan dengan memakai 
rumus sebagai berikut :  
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       Vv  = Q x Rs x (100/C) x 10-3 4.5 

   
dimana :     Vv  = Dosis volumetrik koagulan ( lt/jam).  

   Q   = Laju alir air baku ( M3).  
   Rs  = Dosis koagulan yang diharapkan (ppm).  

   C   = Konsentrasi larutan koagulan ( % ).  
 
4.3.5.5.3  Zat Alkali (Alkaline Agent) 
 
 Zat alkali dipakai untuk pengolahan air minum dengan tujuan 
untuk pengaturan pH dan alkalinitas air baku agar proses koagulasi 
- flokulasi dapat berjalan dengan baik dan efektif. Zat - zat alkali 
yang sering  digunakan yakni kapur mati (slake lime), soda abu, 
NaHCO

3
. Batu kapur (slake lime) banyak dipakai karena harganya 

murah dan hasilnya baik. Tetapi mempunyai beberapa kekurangan 
yakni kelarutannya kecil dan dapat memperbesar kesadahan.  
 Dosis zat zat alkali yang dibubuhkan harus ditentukan 
berdasarkan hal-hal sebagai berikut :  
 
 Laju pembubuhan harus ditentukan berdasarkan alkalinitas air 

baku dan laju pembubuhankoagulan. Perlu atau tidaknya 
penambahan zat alkali tersebut serta dosisnya (rata-rata, 
minimum dan maksimum) harus ditentukan berdasarkan 
alkalinitas air baku, laju pembubuhan koagulan serta alkalinitas 
air olahan yang diharapkan dengan menggunakan jar tes 

 
Untuk menghitung dosis zat alkali yang diperlukan dapat memakai 

rumus  sebagai berikut : 
   

        W = [( A
2
  + K x R ) - A

1
] x F 4.6 

 
 Keterangan: 

W = Dosis pembubuhan zat alkali ( mg/lt = ppm ) 
A

1
 = Alkalinitas air baku (mg/lt = ppm ) 

A
2
 = Alkalinitas yang diinginkan (mg/lt = ppm ) 

K = Pengurangan alkalinitas akibat penambahan 1 
ppm koagulan (dapat dilihat pada Tabel 4.15) 

R = Dosis koagulan (ppm). 
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F = Penambahan zat alkali untuk menaikan 
alkalinitas 1 mg/l ( dapat dilihat pada tabel 4.16 ) 

 
 

Tabel 4.15 : Pengurangan Alkalinitas Akibat Penambahan 1 ppm 
Koagulan 
 
Jenis koagulan K (ppm) 
Aluminium sulfat (padat) - (Al2O3, 15 %) 0,45 

Aluminium sulfat (cair) - (Al2O3, 8 %) 0,24 

Poly aluminium chloride - (Al2O3, 10 %) 0,15 
 
 
Tabel 4.16 : Kebutuhan Zat Alkali Untuk Menaikkan Alkalinitas 
1ppm 
 
Jenis zat alkali F (ppm) 
Slaked lime (CaO 72 %) 0,77 

Soda ash (NaCO3  99%) 1,06 

Soda caustic (cair) (NaOH 45%) 1,78 

Soda caustic (cair) (NaOH 20%) 4 
 
 Konsentrasi larutan yang dipakai harus disesuaikan dengan 

dosis dan cara opersinya (handling). Cara pembubuhannya 
dapat dengan cara basah atau cara kering. Untuk bubuk kapur 
atau soda abu (soda ash) biasanya dipakai cara pembubuhan 
kering tetapi dapat juga memakai cara basah yaitu dengan cara 
melarutkan dalam air dengan konsestrasi tertentu. Untuk 
larutan kapur (susu kapur) konsentrasi antara 5-10 % 
sedangkan untuk larutan soda abu antara 20 -25 %. 

 
 Lokasi pebubuhan (feeding point)  harus  ditentukan  

sedemikian rupa sehingga fungsi pembubuhan zat alkali dapat 
dipenuhi yaitu untuk pengontrolan pH dan alkalinitas. Biasanya 
pembubuhan dilakukan di lokasi sebelum titik pembubuhan 
koagulan atau dapat juga dilakukan bersama-sama dengan 
koagulan di bak pencampur cepat. 
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4.3.5.5.4     Zat Koagulan Pembantu       
 
 Pada saat kekeruhan air baku tinggi misalnya setelah hujan, 
pada  saat musim dingin ataupun pada saat permintaan produksi 
meningkat, maka jika memakai zat koagulan saja sering kali 
pembentukan flok kurang baik. untuk mengatasi hal tersebut yaitu 
dengan memakai koagulan pembantu sehingga pembentukan flok 
berjalan dengan baik.  
 Pemilihan jenis zat koagulan pembantu harus dapat 
menghasilkan flok yang baik / stabil dan tidak berbahaya ditinjau 
dari segi kesehatan. Disamping itu juga harus ekonomis serta 
pengerjaannya mudah. Sebagai bahan koagulan pembantu yang  
sering dipakai yakni silika aktif dan sodium alginat (sodium alginic 
acid).  
 
Dosis zat koagulan pembantu harus ditentukan dengan 
pertimbangan sebagai berikut :  
 
 Pada keadaan biasa/normal dosis silika aktif yakni 1 - 5 ppm 

sebagai SiO
2
  dan untuk sodium alginat yakni antara 0,2 - 2 

ppm.  
  
 
4.3.5.6  Bak Koagulasi  
 
 Partikel-partikel kotoran dalam air baku yang mempunyai 

ukuran dengan diameter 10-2
 mm dengan cara pengendapan biasa 

tanpa bahan kimia. Tetapi untuk partikel yang sangat halus dengan 

ukuran lebih kecil 10-2 mm dan juga partikel-partikel koloid sulit 
untuk dipisahkan dengan pengendapan tanpa bahan kimia.  
 Oleh karena itu di dalam sistem pengolahan air misalnya 
untuk penghilangan warna organik, proses koagulasi sangat 
penting agar partikel koloid yang sulit mengendap tadi dapat 
digumpalkan sehingga membentuk grup partikel yang lebih besar 
dan berat yang dengan cepat dapat diendapkan atau disaring. 
Untuk itu perlu bak koagulasi untuk mendapatkan proses koagulasi 
yang efektif.  
 Proses koagulasi dibagi menjadi dua tahap yang pertama 
yaitu koagulasi partikel-partikel kotoran menjadi flok-flok yang 
masih halus/kecil dengan cara pengadukan cepat segera setelah 
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koagulan dibubuhkan. Tahap ini disebut dengan pencampuran 
cepat dan prosesnya dilakukan pada bak pencampur cepat (mixing 
basin). Tahap selanjutnya adalah proses pertumbuhan flok agar 
menjadi besar dan stabil yaitu dengan cara pengadukan lambat 
pada bak flokulator. Proses tersebut dinamakan flokulasi. Dengan 
demikian untuk proses koagulasi diperlukan dua buah bak yakni 
untuk bak pencampur cepat dan bak flokulator.  
 
4.3.5.6.1 Bak Pencampur Cepat           
 
          Bak pencampur cepat harus dilengkapi dengan alat 
pengaduk cepat agar bahan kimia (koagulan) yang dibubuhkan 
dapat bercampur dengan air baku secara cepat dan merata.Oleh 
karena kecepatan hidrolisa koagulan  dalam air besar maka 
diperlukan pembentukan flok-flok halus dari koloid hidroksida yang 
merata dan secepat mungkin sehingga dapat bereaksi dengan 
partikel-partikel kotoran membentuk flok yang lebih besar dan 
stabil. Untuk itu diperlukan pengadukan yang cepat.  
 Ada dua cara pengadukan yang dapat dipakai yaitu 
pengadukan dengan energi yang ada dalam air itu sendiri dan 
pengadukan dengan energi yang didapat dari luar. 
 
 
4.3.5.6.1.A  Pengadukan Berdasarkan Energi Dari Air Itu  
 Sendiri  
 
 Dapat dilakukan dengan cara aliran dalam bak/kolam dengan 
sekat horizontal maupun vertikal (baffled flow type). Atau dapat 
juga dengan membuat aliran turbulen dalam sistem perpipaan 
dengan kecepatan aliran di atas 1,5 m/detik. Selain cara tersebut di 
atas dapat juga dilakukan dengan Parshall flume ataupun dengan 
cara menyemprotkan melalui lubang-lubang kecil (nozzle).  
 
 
4.3.5.6.1.B  Pengadukan Berdasarkan Energi Mekanik Dari Luar 
 
 Cara yang paling umum dipakai yaitu dengan flush mixer 
yang berupa motor dengan alat pengaduk berupa baling-baling 
(propeler) maupun paddle, dengan kecepatan rotasi lebih kecil 1,5 
m/detik. Waktu pengadukan standar antara 1 - 5 menit. Salah satu 



contoh pengadukan dengan cara mekanik dapat dilihat pada 
Gambar 4.19.  

Gambar 4.19 : Salah satu contoh pengadukan dengan cara 
mekanik. 

                     
 Cara yang lain yaitu dengan mendifusikan koagulan ke 
dalam air baku dengan pompa difusi (diffusion pump). Skema 
pencampuran dengan pompa difusi adalah dapat dilihat seperti 
pada Gambar 4.20. 
 

 
Gambar 4.20 : Salah Satu Contoh Pengadukan Dengan Pompa 

Difusi (Difusion Pump). 
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Beberapa metode pencampuran yang lain yaitu : (1) turbin 

atau padle mixer (2) propeler mixer (3) pneumatic mixer (4) 
hydraulic mixing dan (5) in-line hydraulic dan static mixing dapat 
dilihat pada Gambar 4.21. 
 

 
   
Gambar 4.21 : Beberapa metoda dan alat pencampur (mixing) (a) 
Menggunakan mixer propeler, (b) Menggunakan mixer propeler 

pada proses dengan aliran kontinu, (c) Menggunakan mixer turbin, 
(d) Menggunakan hydraulic jump, (e) Menggunakan in-line mixer. 

 
 
 Konstruksi bak pencampur cepat harus kuat dan aman serta 
bentuknya sedemikian rupa agar terhindar adanya aliran singkat. 
biasanya berbentuk empart persegi panjang, bujur sangkar ataupun 
bulat (circular).  
 
4.3.5.6.1.C   Variabel Operasi 
 
Beberapa variabel operasi dalam proses pencampuran cepat yang 
perlu diperhatikan yaitu :  
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 Gradien kecepatan (gradient velocity) : gradien kecepatan 
dihitung dengan rumus sebagai berikut :  

 
                 P 
G  = (                  )1/2 

               V     
 
dimana :  

        G  = gradient kecepatan ( detik -1 ).  
        P  = power input, Watt (N.m/s).  
        V  = Volume bak pencampur cepat (m3). 
           = Viskositas, N.s/m2 . 

 
Untuk pencampuran cepat harga G antara 700 – 1.000 detik -1 

  
 Waktu Tinggal :  

 
Waktu tinggal dalam bak pencampur cepat biasanya antara 
1 - 5 menit.  
 

 
4.3.5.6.2  Bak Flokulator  
 
 Fungsi flokulator adalah untuk pembentukan flok-flok agar 
menjadi besar dan stabil sehingga dapat diendapkan dengan 
mudah atau disaring. Untuk proses pengendapan dan penyaringan 
maka partikel-partikel kotoran halus maupun koloid yang ada dalam 
air baku harus digumpalkan menjadi flok-flok yang cukup besar dan 
kuat untuk dapat diendapkan atau disaring. 
 Flokulator pada hakekatnya adalah kombinasi antara 
pencampuran dan pengadukan sehingga flok-flok halus yang 
terbentuk pada bak pencampur cepat akan saling   bertumbukan 
dengan partikel-partikel kotoran atau flok-flok yang lain sehingga 
terjadi gumpalan gumpalan flok yang besar dan stabil.  
 Proses pembentukan flok dimulai dari proses koagulasi 
sehingga terbentuk flok-flok yang masih halus. Flok-flok tersebut 
akan saling bertumbukan dengan sesama flok atau dengan partikel 
kotoran yang ada dalam air baku sehingga akan menggabung 
membentuk gumpalan flok yang besar sehingga mudah  
mengendap.  
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 Menurut Camp dan Stein, kecepatan pembentukan flok 
berbanding lurus dengan konsentrasi partikel atau flok per satuan 
volume, diameter flok dan juga gradien kecepatan ( harga G ). 
Dalam arti bahwa untuk mendapatkan flok-flok dengan ukuran yang 
besar maka makin besar konsentrasi flok maka pertumbuhan  flok- 
flok agar tumbuh membentuk flok dengan ukuran yang besar akan 
lebih cepat. Pada saat pembentukan flok mencapai tingkat ukuran 
tertentu maka flok-flok tersebut menjadi tidak stabil dan akan 
mudah pecah kembali akibat gesekan yang disebabkan karena 
aliran air. Oleh karena itu kecepatan pengadukan harus dibatasi 
sampai tingkat tertentu pula. Hal ini biasanya ditunjukkan dalam 
parameter gradien kecepatan.  
 
      Di dalam proses flokulasi hal-hal yang perlu diperhatikan 
antara lain :  
 
 Proses flokulasi harus sesuai dengan cara pengadukan yang 

dilakukan agar pembentukan flok dapat berjalan dengan baik 
dan efektif.  

 Kecepatan pengadukan di dalam bak flokulator  harus bertahap 
dan kecepatannya makin pelan kearah aliran keluar (down 
stream).  

 Waktu pengadukan rata-rata 20 - 40 menit.  
 Perencanaan  peralatan pengadukan didasarkan pada  

perhitungan gradien kecepatan dalam bak flokulator.  
 
 
4.3.5.6.2.1  Cara Pengadukan 
 
 Pengadukan dalam proses flokulasi ada dua cara yaitu 
pengadukan berdasarkan energi yang ada dalam air itu sendiri dan 
pengadukan berdasarkan energi mekanik dari luar.  
 
A.  Pengadukan Berdasarkan Energi Yang Ada Dalam Air Itu 
     Sendiri 
 
 Cara yang sering digunakan adalah dengan sistem saluran 
atau bak dengan penyekat baik secara horizontal maupun vertikal. 
Secara sederhana prosesnya dapat dilihat pada Gambar 4.22. 
 



 
 

Gambar 4.22 : Bak flokulasi tipe baffle. 
 
Dalam hal ini gradien kecepatan dapat dihitung dengan rumus sbb :  
 
                     P 
G   =   
                   V  
    
 
                  QHg 
G   =   
                   V  
           
 Q            
Td =            
          V 
 
dimana :  

Td = waktu pengadukan atau waktu tinggal 
Q  = Laju alir air baku ( m3/s) 

G  = gradient kecepatan ( detik -1 ).  
P  = power input, Watt (N.m/s).  
   = Densitas air (Kg/m3) 
H  = Total head loss 

V  = Volume bak pencampur cepat, m3 
   = Viskositas, N.s/m2 (Kg/(m.s) 
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Untuk proses flokulasi yang baik harga G biasa antara 10 - 75 

detik-1. 
 
Total Head Loss 

 
a. head loss in lower bend, hb  
 
   fb  v 2   
hb =  

 2g 
 
fb = bent head loss coeffisient ; 2,4,5 diambil rata-rata 3,5 

 
b. head loss in over flow, ho  
           v 2   
ho =    
          2g   
 
c. Frictional head loss in closed conduit, hc  
               L 
hc  =               v 2 

            C2R 
           1 
C2 =            R1/3 

           n2                    
 
Dimana : 

 
L  = lengt of route converted 
n = coef of roughness 
C = Coef. Of chezy 
R = hydraulic radius 

 
B.  Pengadukan Berdasarkan Energi Mekanik Dari Luar 
  
 Ada beberapa metode pengadukan yang banyak dipakai, 
bentuk yang sering digunakan antara lain adalah bentuk paddle 
yang digerakkan dengan motor, selain itu ada bentuk flokulator tipe 
paddle dll. Beberapa tipe flokulator yang banyak digunakan dapat 
dilihat seperti Gambar 4.23. 
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Gambar 4.23 : Beberapa tipe reaktor untuk proses flokulasi. 
 
4.3.5.6.2.2  Susunan Dan Bentuk Bak Flokulator 
 
Hal-hal yang perlu diperhatikan tentang susunan dan bentuk bak 
flokulator yakni antara lain :  
 
 Bak flokulator harus diletakkan di antara bak pencampur cepat 

dan bak pengendapan dan lebih baik lagi jika antara bak 
flokulator menyatu atau bergabung jadi satu.  

 Untuk bak flokulator yang standar (bentuk persegi panjang), 
harus dilengkapi dengan peralatan pengadukan atau aliran 
denga sekat (baffle flow) yang berfungsi untuk mendapatkan 
hasil yang optimal.  
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 Kecepatan pengadukan harus dapat diatur atau dikontrol agar 
dapat disesuaikan dengan kondisi kualitas air bakunya.  

 Kecepatan pengadukan (kecepatan putar) untuk flokulator 
dengan  pengadukan dari luar antara 15 - 18 cm/detik, 
sedangkan untuk flokulator tipe aliran dengan sekat, kecepatan 
rata-rata dalam bak antara 15 - 30 cm/detik. 

 Bentuk dan konstruksi bak flokulator harus sedemikian rupa 
agar terhindar terjadinya aliran singkat atau aliran stagnan 
(diam). 

 Bak flokulator harus dilengkapi dengan peralatan untuk 
penghilangan lumpur atau buih yang mungkin terjadi. 

 
 
4.3.5.7  Fasilitas Pembubuhan Bahan Kimia 
 
 Cara pembubuhannya dapat dengan cara basah atau cara 
kering. Untuk bubuk kapur atau soda abu (soda ash) biasanya 
dipakai cara pembubuhan kering tetapi dapat juga memakai cara 
basah yaitu dengan cara melarutkan dalam air dengan konsestrasi 
tertentu. Untuk larutan kapur (susu kapur) konsetrasi antara 5-10 % 
sedangkan untuk larutan soda abu antara 20 - 25 %. Beberapa 
contoh peralatan pemebubuah bahan kimia dapat dilihat pada 
Gambar 4.24.- Gambar 4.33.  

 
Gambar 4.24 : Peralatan pembubuhan bahan kimia tipe kering. 
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Gambar 4.25 : Pembubuhan bahan kimia dengan sistem belt 
Feeder. 

 

 
 

Gambar 4.26 : Bak Pelarutan Bahan Kimia Sederhana Dengan 
Pengadukan Manual Dengan Kayu. 
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Gambar 4.27 : Bak pelarutan bahan kimia sederhana dengan 
pengadukan manual mekanis. 

 

 
 

Gambar 4.28 : Bak pengontrol larutan bahan kimia sederhana. 
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Gambar 4.29 : Bak pengontrol larutan bahan kimia sederhana 
secara mekanis. 

 

 
Gambar 4.30 : Bak pelarutan bahan kimia skala besar. 
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Gambar 4.31 : Cara pembubuhan bahan kima tetes secara 
gravitasi. 

 

 
 

Gambar   4.32 : Cara pembubuhan bahan kimia secara 
proporsional dengan sistem siphon. 
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Gambar 4.33  : Cara pembubuhan kimia sederhana. 
 

 
4.3. 6  Unit Pengendapan atau Sedimentasi 
 

Sedimentasi atau pengendapan adalah suatu unit 
operasi untuk menghilangkan materi tersuspensi atau flok kimia 
secara gravitasi. Proses sedimentasi pada pengolahan air 
bersih  umumnya untuk menghilangkan padatan tersuspensi 
sebelum dilakukan proses pengolahan selanjutnya. 

 
 
4.3.6.1 Kecepatan Pengendapan Partikel 
 
      Bak pengendap dengan bahan kimia berfungsi untuk 
memisahkan flok-flok yang terjadi setelah proses pembubuhan 
bahan kimia, pencampuran cepat dan flokulasi, dengan cara 
pengendapan. Flok- flok yang cukup besar dan berat akan dapat 
mengendap di bak pengendap, sedangkan flok-flok yang halus 
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akan terbawa aliran keluar dan selanjutnya akan dipisahkan 
dengan cara filtrasi.  
      Beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengendapan 
antara lain yakni kecepatan pengendapan partikel yang mana 
sangat dipengaruhi oleh ukuran partikel, density partikel serta 
bentuk patikelnya. Untuk partikel berbentuk bola, kecepatan 
pengendapan dapat ditunjukkan dengan rumus sebagai berikut :  
 
                   4               s  -      
  Vs  =                     (                 ) g . d  

                3 CD                   
 
dimana :      
 Vs = Kecepatan pengendapoan partikel. 

 s       = densitas partikel.  
         = densitas air.  
          g        = percepatan gravitasi.  
 CD  = koefisien drag.  
 d   = diameter partikel.  
 
  
Atau  
 
                                                                                              d Vs       
   Vs  =      4/3 ( g/CD ) ( Ss  -1 ) d                 NRe =                              
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 = Viskositas air 
                                                                                                  
Ss = Spesifik gravity partikel 
 
Untuk Nre = 103 – 10 4   harga CD = 0,4 
 
 
 Maka persamaan  di atas menjadi   :      Vs =     3,2 g ( Ss  -1 ) d 
 
 
 
Untuk aliran yang viskous, pada NRe yang rendah (Nre < 0,5) 
maka harga CD = 24/Nre.  



Maka kecepatan pengendapan partikel akan menjadi : 
        

     ( s  -    ) g d2 
  Vs  =                

   18  
 
Dari rumus tersebut di atas dapat diketahui bahwa kecepatan 
pengendapan partikel dalam bak pengendap berbanding lurus 
dengan diameter partikel dan densitas partikel.  
 
 
4.3.6.2 Efisiensi Bak Pengendap 
 
      Untuk bak pengendap dengan aliran kontinyu, biasanya 
dapat di bagi menjadi 4 bagian yaitu :  
 

 Bagian Pemasukan ( Inlet Zone )  
 Bagian Pengendapan ( Settling Zone )  
 Bagian dasar/lumpur ( Bottom Zone)  
 Bagian Pengeluaran (Outlet Zone).  

 
Efisiensi pengendapan ditunjukkan oleh ratio dari partikel- partikel 
yang mengendap dengan jumlah partikel yang masuk. Mekanisme 
pengendapan pada bak pengendap dapat ditunjukkan seperti 
Gambar 4.34. 

 
Gambar 4.34 : Skema bak pengendapan ideal bentuk persegi 

panjang. 
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Keterangan :  
 Vd  = pengendap.  

V0   = kecepatan pengendapan partikel yang  
                mengendap penuh di bak pengendap  
                dengan waktu pengendapan to.  

 Q   = laju alir air baku.  
 A   = luas permukaan bak pengendap.  
 h0 = kedalaman bak pengendap.  
 C = Volume Bak. 
 
Dari gambar di atas, dapat dapat dilihat bahwa semua partikel yang 
mempunyai kecepatan pengendapan Vs > = V0   akan dapat 
mengendap di bak pengendap.  
 
V0  = h0 / t0     ;        t0 = C/Q      ;           V/h0 = A  
 
Jadi,          V0 = Q/A.  
 
Efisiensi pengendapan ditunjukkan oleh ratio dari partikel yang 
dapat diendapkan. Partikel yang mempunyai kecepatan 
pengendapan Vs, jika memasuki seksi h, akan mengendap di bak 
pengendap.  Dengan demikian, efisiensi pengendapan,  
 
 E = h/h0.  
              
 h               Vs. t0                Vs               Vs 

E =                 =                      =              =  
            h0                 V0 . t0              V0             Q/A 
 
 
Dari rumus di atas dapat diketahui bahwa untuk memperbesar 
efisiensi bak pengendap dapat dilakukan upaya sebagai berikut :  
 

 Mmperbesar luas permukaan bak pengendap (A),  
 Mmperbesar kecepatan pengendapan partikel (flok), 

dengan cara proses flokulasi yang baik.  
 Mmperkecil laju alir air baku ke dalam bak pengendap (Q) 

atau dengan kata lain memperkecil kecepatan horizontal 
(Vd) 
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4.3.6.3  Perencanaan Bak Pengendap 
 
 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan bak 
pengendapan dengan bahan kimia antara lain :  
 

 Pada prinsipnya terdiri dari dua bak atau lebih.  
 

 Volume bak pengendap harus cukup untuk 3 - 5 jam 
penampungan.  

 
 Kecepatan lairan rata-rata dalam bak maksimum 40 

cm/menit.  
 

 Kedalaman efektif bak pengendap 3 - 4 meter, untuk ruang 
lumpur 30 cm.  

 
 Perbandingan panjang/lebar antara 3 - 8, untuk bak 

pengendap berbentuk lingkaran (circular), perbandingan 
diameter bak/ kedalaman bak antara 12 - 16  

 
 Beban permukaan  20 –50 m3/m2.hari. (JWWA)  

 
 Weir Loading 350 – 400 m3/m.hari. 

 
 Untuk bak pengendap persegi panjang, slope dasar bak 

antara  1/200 - 1/300, jika ada peralatan pengerukan 
lumpur secara mekanik, slope dasar bak dapat diperkecil 
sampai 1/500 - 1/1000 

 
 
4.3.6.4 Peralatan Pengaturan Aliran Dalam Bak Pengendap 
   
 Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk peralatan kontrol 
aliran dalam bak pengendap antara lain :  
 

 Peralatan kontrol aliran di dalam bak pengendap harus 
bebas dari channelling dan juga aliran terpusat. Jadi aliran 
dalam bak harus merata.  

 



 Bagian pemasukan (inlet zone) harus dibangun sedemikian 
rupa sehingga aliran air yang masuk kedalam bak 
pengendap dapat merata atau setenang mungkin.  

 
 Pada bagian outlet dari bak harus dilengkapi dengan 

dinding. 
  

 sekat atau peralatan serupa untuk menjaga agar aliran 
dalam bak tetap merata. lokasi dinding penyekat  harus 
lebih besar dari 1,5 meter dari bagian inlet.  

 
 Disarankan adanya baffle antara yang terletak di tengah 

antara  bagian inlet dan outlet. Ratio dari luas total lubang-
lubang pada baffle (dinding sekat) kira-kira 6 % dari luas 
sekat.  

 
 
Salah satu contoh konstruksi diding sekat untuk kontrol aliran 
dalam bak pengendap dapat dilihat pada Gambar 4.35 dan Gambar 
4.36. 
 
 

 
 

Gambar 4.35 : Konstruksi baffle  pada bagian inlet bak pengedap. 
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Gambar 4.36 : Contoh baffle  pada bagian inlet bak pengedap. 
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4.3.6.5 Beberapa contoh konstruksi Bak koaglo-sedimentasi,  
 serta Bak pengendap 
 

 
 

 
Gambar 4.37 : Bak Koaguasi-Sedimentasi Tipe "Accelator" 

 
 

 
 

Gambar 4.38 : Salah satu contoh bak koagulasi –sedimentai Tipe 
Acelator ( Instalsi PAM Pejompongan I ). 
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Gambar 4.39 : Bak pengendap tipe "Sludge Blancket" 

 

 

 
 
 

Gambar 4.40 : Bak pengendap tipe bulat. 
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Gambar 4.41 : Salah satu contoh bak koagualsi-sedimentasi. 
 

Gambar 4.4.42 : Beberapa bak koagulasi-sedimentasi kecepatan 
tinggi sistem pulsator. 
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Gambar 4.43 : Bak pengendap horizontal.



 
 
 

 
 

Gambar 4.44 : Bak pengedap tiga tingkat. 
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Gambar 4.45 : Beberapa contoh tipe weir  atau trap yang banyak 

digunakan pada bak pengendap. 
 
 

4.3.7 Filtrasi (Penyaringan) 
 

Tujuan penyaringan adalah untuk memisahkan  padatan 
tersuspensi dari dalam air yang diolah. Pada penerapannya 
filtrasi digunakan untuk menghilangkan sisa padatan tersuspensi 
yang tidak terendapkan pada proses sedimentasi. Pada 
pengolahan air buangan, filtrasi dilakukan setelah pengolahan 
kimia-fisika.  
 Di dalam sistem pengolahan air minum, Sistem filtrasi atau 
penyaringan secara garis besar dikelompokkan seperti pada 
Gambar 4.46.  

 
 

Gambar 4.46 : Klasifikasi filter. 
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Sistem filtrasi secara gravitasi dibedakan berdasarkan kecepatan 
penyaringan. Selain itu juga dikelompokkan berdasarkan media 
filter yang digunakan. 
 
 
4.3.7.1 Saringan Pasir Lambat (Slow Sand Filter) 

 
 Di dalam sistem sarpalam ini proses pengolahan yang 
utama adalah penyaringan dengan media pasir dengan 
kecepatan penyaringan 1 - 5 m3/m2/hari. Air baku dialirkan ke 
tangki penerima, kemudian dialirkan ke bak pengendap tanpa 
memakai zat kimia untuk mengedapkan kotoran yang ada dalam 
air baku. selanjutnya di saring dengan saringan pasir lambat. 
Setelah disaring dilakukan proses khlorinasi dan selanjutnya 
ditampung di bak penampung air bersih, seterusnya di alirkan ke 
konsumen.  
 Jika air baku baku dialirkan ke saringan pasir lambat, maka 
kotoran-kotoran yang ada di dalamnya akan tertahan pada media 
pasir. Oleh karena adanya akumulasi kotoran baik dari zat 
organik maupun zat anorganik pada media filternya akan 
terbentuk lapisan (film) biologis. Dengan terbentuknya lapisan ini 
maka di samping proses penyaringan secara fisika dapat juga 
menghilangkan kotoran (impuritis) secara biokimia. Biasanya 
ammonia dengan konsetrasi yang rendah, zat besi, mangan dan 
zat-zat yang menimbulkan bau dapat dihilangkan dengan cara ini. 
Hasil dengan cara pengolahan ini mempunyai kualitas yang baik.  
 Cara ini sangat sesuai untuk pengolahan yang air bakunya 
mempunyai kekeruhan yang rendah dan relatif tetap. Biaya 
operasi rendah karena proses pengendapan biasanya tanpa 
bahan kimia. Tetapi jika kekeruhan air baku cukup tinggi, 
pengendapan dapat juga memakai bahan kimia (koagulan) agar 
beban filter tidak terlalu berat. 
 
4.3.7.1.1  Kriteria Saringan Pasir Lambat 
 
 Dengan pertimbangan sumberdaya manusia yang ada, 
biaya opersional alat dan tingkat ekonomi masyarakat, maka 
dibutuhkan teknologi pengolahan air yang sederhana dan murah 
biaya operasionalnya.  Karena posisi air baku yang cukup tinggi, 
maka ditetapkan pengolahan air menggunakan sistem saringan 
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pasir lambat yang tidak memerlukan bahan kimia dan mudah 
didalam pengoperasian dan perawatannya. Saringan pasir lambat 
bekerja dengan cara kombinasi antara penyaringan, adsorpsi 
(penjerapan), dan flokulasi biologi. Efektif untuk menurunkan 
bakteri, turbiditas, dan warna pada kekeruhan kurang dari 50 
mg/l. Unit ini membutuhkan biaya konstruksi tinggi,   tempat yang 
luas untuk filter, dan tidak cocok untuk kekeruhan air yang tinggi. 
Namun demikian hal itu dapat dikompensasi dengan usia pakai 
yang lama hingga 20 tahun 
 Suatu sistem penyaringan dikatakan lambat ada 
kriterianya.  Penyaringan lambat dimaksudkan disamping ada 
proses penyaringan secara fisik, juga dilakukan penguraian 
secara mikrobiologi terhadap unsur organik yang ada didalam air. 
Proses penguraian tersebut dapat berjalan dengan baik jika 
kecepatan air tidak terlalu cepat. Untuk itu beberapa ahli telah 
meneliti kecepatan aliran air dalam sistem saringan pasir lambat. 
 Viessmann dan Hammer (1985) menetapkan kecepatan 
filtrasi untuk sistem saringan pasir lambat adalah  berkisar 2-6 
m3/m2/hari.  Wisjnuprapto dan Mohajit (1992)  menetapkan dalam 
kisaran yang lebih lambat, yaitu 1-4 m3/m2/hari. JWWA (1978) 
menetapkan sebesar 4-5 m3/m2/hari.  Dari ketiganya ada 
kesamaan dalam ketebalan pasir, yaitu sekitar satu meter, 
dengan ukuran pasir berkisar 0,5 – 1,5 mm. Umur operasional 
saringan pasir adalah 20 - 90 hari. 
 
 
4.3.7.1.2  Laju Filtrasi, Luas Filter dan Jumlah  Bak 

 
Luas filter ditentukan oleh jumlah air bersih yang 

dibutuhkan dan laju penyaringan. Untuk menentukan jumlah air 
yang dibutuhkan harus dipertimbangkan faktor jumlah penduduk, 
tingkat kebutuhan air bersihnya, dan luas dan jarak pelayanan. 
Sedangkan jumlah kolam tergantung kepada kecepatan 
penyaringan, luas lahan yang tersedia, dan sistem yang 
dipergunakan. Saringan pasir lambat pada dasarnya sistem 
penyaringan permukaan dan perbaharuan lapisan penyaring 
dilakukan dengan mengeruk (scraping) permukaan pasir, oleh 
karena itu masuknya air yang sangat keruh kedalam filter harus 
dicegah. Jika laju filtrasi cepat laspisan atas filter cepat jenuh dan 
kehilangan tekanan menjadi tinggi. Semakin lambat penyaringan 
akan semakin baik sistem pemurniannya. Menurut JWWA (1978) 
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standar kecepatan penyaringan atau filtrasi berkisar 4 - 5 m/hari. 
Namun demikian jika kualitas air baku bagus, kecepatannya 
dapat ditingkatkan. Perlu diketahui bahwa jika kecepatan 
penyaringan terlalu cepat, waktu penyaringan menjadi singkat, ini 
dapat menyebabkan masalah dalam hal pengelolaan dan 
pemeliharaan, oleh karena itu kecepatan 8 m/hari dianggap 
sebagai laju penyaringan kritis. 
 Luas daerah penyaringan dapat dihitung dengan membagi 
jumlah air yang dibutuhkan dengan laju penyaringan. Jumlah 
kolam saringan pasir lambat sebaiknya lebih dari 1. Untuk 
cadangan jika terjadi gangguan atau pemeliharaan. Ukuran tiap 
kolam umumnya bentuknya kotak, tetapi jika tidak memungkinkan 
dapat menyesuaikan dengan bentuk lahan yang tersedia. 
 
 
4.3.7.1.3  Media Filter dan Jenisnya 
 
A.  Penyaringan Media Pasir 
 
 Ketebalan lapisan pasir standar adalah berkisar 70 – 90 cm 
dan kualitas filter pasirnya sesuai dengan kriteria. Ketebalan pasir 
tersebut sudah mempertimbangkan hilangnya pasir akibat 
pembersihan yang dilakukan pada saat pemeliharaan. Ketebalan 
minimal harus dipertimbangkan ukuran pasir yang digunakan, 
kualitas pasir, kualitas air olahan yang ingin dihasilkan dan juga 
kualitas air baku yang diolah. Batas ketebalan kritis yang 
diperbolehkan adalah 40 cm, namun demikian tidak disarankan, 
karena semakin tipis akan menimbulkan resiko air olahan yang 
tidak baik.  
 Dalam pemilihan pasir harus hati-hati, sebab banyak 
ragam pasir di alam. Untuk keperluan media penyaring pasir 
pilihlah pasir silika, yang bersih dan keras. Jika tidak ada dapat 
memakai pasir hitam dari fragmen andesit atau basalt yang masih 
segar dan belum lapuk. Jangan pakai pasir laut atau sungai yang 
banyak mengandung kerang atau kapur, karena kapur mudah 
larut dan akan menambah kekeruhan dan kesadahan. 
 JWWA, 1978 membuat kriteria untuk memilih pasir, antara 
lain : keras dan seragam, tidak mudah pecah, diameter efektif 
berkisar 0,30 – 0,45 mm, koefisien uniformitas 2 atau lebih 
rendah, kekeruhan air cucian kurang dari 30 derajat, ignition loss 
tidak lebih dari 0,7%, kelarutan asam hidroklorik tidak lebih dari 
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3,5%, spesifik graviti berkisar 2,55 – 2,65%, rasio attrition tidak 
lebih dari 3%, diameter maksimal tidak lebih dari 2 mm. Ketatnya 
syarat pemilihan butir media pasir ini menunjukkan betapa hati-
hatinya Jepang dalam membuat standar karena menyangkut 
pelayanan masyarakat. 
 
 
B. Penyaringan Gravel atau kerakal 
 
 Pada bagian bawah media pasir ada penyangga media 
gravel. Tebal lapisan gravel berkisar 40 – 60 cm, dengan 
diameter terbesar 60 mm dan terkecil 2 mm. Gravel disusun 
secara teratur dari bawah ke atas dan ukuran butirnya dari besar 
ke kecil. Kerakal atau gravel sebaiknya dipilih yang berbentuk 
bulat, keras , bersih dan bentuknya seragam serta tidak 
tercampur kotoran atau lumpur. Pemilihan material gravel juga 
harus teliti sebab jika tidak akan menambah kekeruhan akibat 
gravelnya hancur atau larut ke dalam air.  Jika gravel sudah 
ditemukan dapat memakai batu split atau batu pecah. Pemakaian 
batu split sebetulnya kurang bagus karena bentuknya tidak bulat, 
tetapi batu split umumnya dipecah dari batu segar, sehingga 
kemungkinan untuk lapuknya kecil dan mengurangi resiko 
bertambahnya kekeruhan. 
 Tujuan pemberian lapisan gravel adalah untuk mendukung 
lapisan pasir serta mencegah masuknya pasir ke dalam air 
olahan. Untuk itu paling tidak dibutuhkan ketebalan sekitar 40 – 
60 cm.  
 
 
4.3.7.2 Saringan Pasir Cepat (Rapid Sand Filter) 
 
4.3.7.2.1  Kriteria Saringan pasir Cepat 
  
 Saringan pasir cepat dapat digunakan untuk penyaringan 
dengan kecepatan 40 kali lebih besar dari pada saringan pasir 
lambat. Oleh karena kecepatan penyaringannya besar maka 
sebelum proses penyaringan harus dilakukan proses koagulasi –
flokulasi dengan pembubuhan bahan kimia. 
  

 205



Kriteria perencanaan saringan pasir cepat yang sering digunakan 
untuk merancang unit saringan pasir lambat dapat dilihat pada 
Tabel 4.17. 
 
 
Tabel 4.17 : Kriteria perencanan saringan pasir lambat dan 
saringan pasir cepat. 
 

Kriteria Perencanaan Saringan Pasir 
Lambat 

Saringan Pasir 
cepat 

Kecepatan Penyaringan 
(m3/m2.hari) 

4 - 5 120 - 150 

Diameter efektif pasir (mm) 0,3 – 0,4 0,45 – 0,70 

Koefisien Kerataan 
(uniformity coefficient) 

2,0 – 2,5 < 1,7 

Luas permukaan Filter (m2) Ratusan - 5000 < 150 

Tebal Lapisan Pasir (mm) 700 - 900 600 – 700 

Tebal Lapisan Penyangga 
(Garvel) – (mm) 

400 - 600 300 – 500 

Ketinggian air di atas 
lapisan pasir (m) 

2,5 – 3,0 > 1,0 

Pemebrsihan Filter Beberapa 
minggu 

12 – 24 jam 

 
Sumber : JWWA 1978. 
 
Di dalam sistem saringan pasir cepat secara garis besar terdiri 
dari beberapa bagian antara lain : 
 

 Bak Filter. 
 Media Penyaring (lapisan pasir). 
 Lapisan penyangga yang terdiri dari batu kerikil atau 

gravel. 
 Sistem drainase (under drain system ). 
 Perralatan pencuciab filter. 
 Pengaduk unggun media filter (filter bed agitator) untuk 

pencucian. 
 Peralatan kontrol. 
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Bak filter umumnya berbentuk persegi empat dan terbuat dari 
beton bertulang, tetapi untuk kapasitas yang kecil biasanya dibuat 
dalam bentuk paket dan terbuat dari besi baja. 
 
Untuk standar media filter ada beberapa kriteria standar seperti 
ditunjukkan pada Tabel 4.18. 
 
Tabel 4.18 : Kriteria standar media filter untuk saringan pasir 
cepat. 
 

 

ITEM 

Standar AWWA 

(Amerika) 

Standar JWWA 

(Jepang) 

Tebal Lapisan pasir 60 – 75 cm  60 – 70 cm 

Diameter pasir 0,4 –0,6 mm 0,45 – 0,70 mm 

Uniformity coefficient - < 1,70 

Tebal lapisan gravel 150 – 450 mm  
tergantung tipe 

sistem under drain 

300 – 500 mm 

 
Lapisan kerikil (gravel) mempunyai fungsi untuk meratakan aliran 
air pada waktu penyaringan atau pencucian filter, serta sebagai 
lapisan penyangga lapisan pasir agar tidak turun dan masuk atau 
menutup sistem under drain (pengetapan).  
 
4.3.7.2.2  Sistem Under Drain (Pengetapan) 
 
 Sistem under drain (pengetapan) mempunyai fungsi untuk 
meratakan aliran air pada waktu pencucian balik (back wash) 
agar tidak merusak susunan media penyaring (lapisan pasir dan 
lapisan kerikil). Selain itu untuk meratakan pengumpulan air yang 
telah disaring. Beberapa tipe sistem pengetapan (under drain) 
yang umum digunakan antara lain : 
 

 Tipe Pipa Lateral (perforated pipe). 
 Tipe Leopold Bottom (Perforated Block). 
 Tipe Wheeler Bottom. 
 Porous Plate atau Strainer Nozles. 
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A.  Sistem Pipa Lateral (Perforated Pipe) 
 
 Di dalam sistem pipa lateral, umumnya menggunakan pipa 
berlubang-lubang pada salah satu sisinya. Konstruksi sistem 
pengetapan tipe pipa lateral ditunjukkan seperti pada Gambar 
4.47. Material pipa yang digunaklan harus tahan karat, tahan 
tekanan. Material yang dipakai biasanya menggunakan pipa dari 
bahan besi tuang (carbon steel), asbestos cement, PVC dll. 
Lubang pada pipa ditempatkan di sebelah bawa pipa menghadap 
lantai dasar filter.  

 

 

 
 

Gambar 4.47 : Sistem pengetapan tipe pipa lateral. 
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Hal ini dilakukan untuk mencegah penyumbatan oleh pasir pada 
waktu pencucian filter (back wash), air pencuci tidak langsung 
mengarah ke media filter tetapi ke lantai dasar agar tidak 
merusak susunan lapisan pasir dan kerikil akibat alirannjet dari air 
pencuci. 
 Jarak antara pipa < 30 cm, panjang tiap pipa lebih kecil 60 
kali diameter pipa. Jika terlalu panjang, maka pada waktu 
pencucian balik (back wash) tidak bisa merata. Diameter lubang 6 
– 12 mm, jarak tiap lubang disesuaikan dengan jarakn pipa, 
diameter pipa dan diametr lubang. Umumnya jarak antar lubang 
7,5 – 20 cm. Total luas permukaan lubang 0,2 % dari luas 
permukaan filter, atau 20 – 50 % dari total luas penampang pipa. 
Luas penampang pipa utama berkisar antara 1,75 – 2,0 kali total 
luas penampang pipa cabang. Jika terlalu kecil maka head loss 
pada saat pencucian besar sekali dan jika terlalu besar tidak 
ekonomis. 
 
 
B.  Sistem Wheeler Bottom 
 
 Di dalam sistem ini terdiri dari cetakan beton berbetuk 
piramidal (kerucut). Cetakan beton (wheeler bottom) tersebut 
diletakkan di atas lantai dasar filter dan disangga oleh penyangga 
dari beton semen. Ruang antara blok beton (wheeler bottom) 
dengan dasar filter disebut ruang air bertekanan (pressure water 
room). 
 Di atas blok wheeler, tiap kerucut diisi dengan bola terbuat 
dari porcelain sebanyak 5 – 14 buah. Diameter bola berkisar 
antara 30 – 80 mm (AWWA). Jarak tiap pusat kerucut 20 – 30 
cm. Di dalam setiap kerucut bagian bawah terdapat lubang 
orifice. Total luas penampang lubang orifice disarankan 0,25 – 
0,4 % dari luas permukaan filter.(JWWA). 
 Oleh karena pada waktu pencucian filter (back wash) 
tekanan air sangat besar, maka untuk menghindari agar blok 
wheeler tidak terangkat maka tiap sudut sambunga dipasang baut 
penahan. Untuk inspeksi atau pemeriksaan, maka ruang air 
bertekanan (pressure water room) dilengkapi dengan man hole. 
 Skema konstruksi sistem Wheeler Bottom dapat dilihat 
pada Gambar 4.48. 
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Gambar 4.48 : Sistem pengetapan tipe wheeler bottom. 
 
 

C.  Sistem Leopold Bottom 
 
Ssistem ini terdiri dari blok beton dengan lubang-lubang kecil di 
atasnya, dan disusun di atas dasar filter. Ada beberpa tipe dari 
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Blok Leopold antara lain : standard perforated block, low head 
loss perforated block dan triangle perforated block. 
 Dibandingkan dengan wheeler bottom, perforated block 
lebih mudah pemasangannya dan tidak memerlukan penyangga, 
serta tidak memerlukan ruang air bertekanan (pressure water 
room). Lapisan gravel atau kerikil yang dipakai lebih tip[is dari 
pada wheeler bottom. 
Skema konstruksi sistem Leopold Bottom dapat dilihat pada 
Gambar 4.49. 

 
 

Gambar 4.49 : Sistem pengetapan tipe leopod bottom. 
 
 Untuk perforated block standar, total luas penampang 
lubang disarankan 0,65 % dari luas filter.Untuk perforated block 
dengan head loss rendah, total luas lubang adalah 1,36 % dari 
luas filter, sedangkan untuk perforated block segi tiga total luas 
lubang disarankan 0,57 % dari luas filter. 
Luas penampang saluran pengumpul utama disarankan > 1 % 
dari luas filter. 
 
D.  Sistem Porous Plate 
 
 Di dalan sisten porous plate, media filter langsung di tahan 
oleh porous plate tersebut tanpa menggunakan lapisan kerikil 
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antara. Porous plate dibuat dari bahan keramik dan biasanya 
disangga dengan saddle block. 
 Kapasitas pengumpulan air atau laju aliran air melalui 
porous plate diukur dengan cara mengukur kemampuan udara 
yang dapat melalui porous plate pada kondisi tertentu. 
Berdasarkan Japan Standart, untuk porous plate disarankan + 55 
m3/m2.menit  laju alir udara pada 20 0 C. dan Beda tekanan 50 
mm kolom air. Porositas 34 – 38 %. 
 
E.  Sistem Strainer 
 
Sistem underdrain dengan menggunakan strainer sering 
digunakan untuk unit dengan kapasitas yang tidak terlalu besar. 
Sistem ini banyak digunakan untuk unit filter bertekanan 
(pressure filter). Berapa contoh sistem underdrain dengan 
strainner dapat dilihat pada Gambar 4.50. Sedangkan beberapa 
tipe head dari strainner dapat dilihat pada Gambar 4.51. 
 

     
 

Gambar 4.50 : Tipe strainer. 
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Gambar 4.51 : Beberapa contoh tipe head strainer. 
 

4.3.7.2.3  Operasi Filter Pasir Cepat 
 
 Di dalam pengoperasian saringan pasir cepat terdiri dari 
tida tahap yaitu : 
 

 Tahap Penyaringan (filtrasi). 
 Pencucian Filter atau pencucian balik (back wash). 
 Penyaringan awal setelah pencucian filter dibuang untuk 

beberapa saat. 
 
Untuk operasi unit saringan pasir cepat secara umum 
ditunjukkkan seperti pada Gambar 4.52. di dalam prakteknya 
untuk unit pengolahan air minum operasi filtrasi dilakukan secara 
otomatis. Untuk proses operasi secara otomatis diperlukan 
beberpa peralatan kontrol antara lain : 

 Alat kontrol laju aliran (flow rate controler). 
 Alat indikator Headloss. 
 Turbiditi-meter on line. 
 

Di dalam perencanaan sistem saringan pasir cepat (filter plant), 
beberpa hal yang perlumdilakukan antara lain : 

 Menghitung luas filter yang diperlukan. 
 Menetukan jumlah filter yang tepat. 
 Pemilihan tipe pengontrolan aliran. 
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 Pemilihan tipe sistem penguranan atau pengetapan 
(underdrain system). 

 Pemilihan material media filter, ukuran serta distribusi 
ukuran. 

 Pemilihan sistem pencucian balik dan sistem pencucian 
pembantu. 

 Perencanaan saluran pencuci. 
 Perencanaan pipa inlet, outlet, pipa pencuci utama. 
 Menentukan kedalaman filter 
 Perencanaan pompa pencuci, tangki elevasi dll. 

 
 

 
 

Gambar 4.52 : Sistem operasi saringan pasir cepat. 
 
 
4.3.7.2.4  Kualitas Pasir Untuk Media Filter 
 
 Kulaitas pasir yang digunakan untuk saringan pasir cepat 
berdasarkan kriteria pemilihan media pasir untuk pengolahan air 
minum JWWA A 103-1967 meliputi beberapa hal antara lain : 
 

 Pasir yang digunakan untuk media saringan pasir cepat 
harus cukup keras (kuat) dan mempunyai kualitas yang 
merata (uniform), dan mengandung kwarsa dengan 
konsentrasi yang cukup tinggi. Bebas dari partikel pasir 
yang berbentuk flake (lempengan) atau partikel yang 
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 Diameter efektif pasir bervariasi antara 0,45 – 0,7 mm. 

 
 Uniformity coefficient harus lebih kecil 1,70. Uniformity 

coefficient adalah  perbandingan antara diameter screen 
pada saat lolos 60 % dengan diameter screen pada saat 
lolos 10 % (Gambar 4.53). 

 
Gambar 4.53 : Kurva kumulatif ukuran partikel pasir. 

Uniformity coefficient = D60 /D10 x 100 % 
 

Di dalam praketeknya, pasir yang digunakan untuk media 
filter mempunyai diameter efektif 0,6 – 0,7 mm dan 
uniformity coefficient berkisar antara 1,3 – 1,6. 

 
 Batas turbidity pasir (Degree of cleaning turbidity) harus 

lebih kecil 30. 
 

 Thermal decrement (pengurangan berat akibat panas) 
harus lebih kecil 0,7 %. Pasir yang dipakai untuk filtrasi 
sedapat mungkin harus merupakan media murni, bebas 
dari impuritis misalnya senyawa organik, lempung, kapur 
dll. 

 
 Kelarutan pasir di dalam HCl harus lebih kecil 3,5 %. 

 
 Specific gravity pasir antara 2,55 – 2,65. 

 215



 
 Wearing rate of filter yaitu kehilangan pasir karena lolos 

pada waktu pencucian, pecah akibat tekanan dll dibawah 
3 %. 

 Diameter pasir maksimum 2 mm dan minimal > 0,3 mm. 
 
 
4.3.7.2.5  Head Loss Filter 
 
 Tinggi permukaan air di atas lapisan pasir dan dinding 
bebas (free board ) menurut standar JWWA adalah sebagai 
berikut : 
Tinggi permukaan air di atas lapisan pasir harus lebih besar 1 
meter. Dinding bebas (free board) yaitu jarak dari tinggi 
permukaan air maksimum sampai dinding paling atas bak filter 
minimal 30 cm. 
 Pada waktu proses filtrasi berjalan, flok yang belum sempat 
mengendap di dalam bak pengendap akan tetahan pada media 
pasir. Makin lama akan menutup rongga-ronga yang pada media 
pasir. Akibatnya head loss makin lama makin besar dan tekanan 
di dalam filter makin berkurang.  
 
 Distribusi tekanan air di dalam filter ditunjukkan seperti 
pada Gambar 4.54. Dari gambar 4.54 tesebut dapat diterangkan 
sebagai berikut : 
 
Kurva 1 :  
 
Merupakan  garis lurus yang menunjukkan tekanan hidrostatik 
setelah filter terisi air (proses filtrasi belum berjalan). 
 
Kurva 2 :   
 
Merupakan garis patah (deflected line). Ini menunjukkan bahwa 
segera setelah proses filtrasi berlangsung, dsitribusi tekanan 
sesuai dengan tekanan dari lapisan pasir, lapisan kerikil dan 
sisten underdrain. 
 
Kurva 3 :   
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Menunjukkan bahwa tekanan di dalam media filter bertambah 
besar, head loss juga bertambah beasr (naik). Distribusi tekakan 
di dalam media filter bervariasi sesuai dengan dosis bahan kimia, 
ukuran dan kekuatan flok, ukuran pasir, uniformity coefficient, 
kecepatan filtrasi, tebal laian pasir dan lainnya. Biasanya flok 
menutup pada bagian atas media pasir sehingga head loss pada 
bagian atas lapisan pasir lebih besar dari pada bagian filter yang 
lain. 
 
Kurva 4 :  
 
Menunjukkan bahwa total head loss menjadi semakin besar 
sehingga total total hydrostatic head  yang digunakan hampir 
seluruhnya terpakai. Hal ini mengakibatkan proses filtrasi 
terhambat. Pada prakteknya  di dalam operasi saringan pasir 
cepat, jika head loss sudah mencapai 1- 2 meter operasi filtrasi 
dihentikan dan dilakukan pencucian filter (back wash). 
 
Kurva 5 :  
 
Menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari neraca tekanan 
(pressure balance) masih memungkinkan filtrasi berjalan, tetapi 
pada beberapa bagian terdapat daerah dengan tekanan yang 
sama dengan tekanan atmosfir, bahkan ada yang lebih kecil dari 
pada tekanan atmosfir (local negative head). Keadaan ini dapat 
terjadi jika suspended matter (flok) menutup pada permukaan 
lapisan pasir atau level air di atas lapisan pasir terlalu pendek 
(rendah). Jika keadaan ini terjadi, gas yang terlarut dalam air 
akan terpisah dan akan terkumpul di dalam lapisan pasir yang 
akan menyebabkan terjadinya gelembung–gelembung gas 
(bubble). Kondisi seperti ini akan menyebabkan luas filtrasi 
berkurang sehingga kapsitas penyaringan juga menjadi lebih 
kecil, dan menyebabkan beban filter pada bagian yang lain 
bertambah besar. Oleh karena itu untuk saringan pasir cepat 
tinggi lapisan air biasanya direncanakan 1- ,5 m. 
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Gambar 4.54 : Distribusi tekanan (head loss) di dalam filter 
saringan pasir cepat. 
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4.3.7.2.6  Metoda Pencucian Filter 
 
 Pada prinsipnya filter harus secara efektif dicuci dan 
dibersihkan. Tetapi pada prakteknya standar pencucian meliputi 
kombinasi dari pencucian balik (back wash) dan pencucian 
permukaan (surface washing). Operasi pencucian mempunyai 
pengaruh yang besar terhadap proses filtrasi. 
 Efektifitas pencucian, walapun sudah bersih efek 
pencucian tidak dapat segara diketahui secara lengkap. Oleh 
karena itu perlu dilakukan pemantauan terhadap kekeruhan air 
sebelum dan sesudah proses pencucian. Jika proses pencucian 
kurang baik maka akan mengkibatkan hal-hal yang kurang 
menguntungkan misalnya waktu filtrasi total menurun, terjadi mud 
ball, terjadi keretakan pada lapisan media filter. Dll. 
 Ada dua metoda pencucian yang banyak digunakan yakni 
pertama kombinasi pencucian balik dan pencucian permukaan, 
dan ke dua adalah kombinasi pencucian balik dan pencucian 
dengan udara, 
 
1 )  Kombinasi pencucian balik dan pencucian permukaan. 
 
Kotoran yang menutup permukaan filter dipecah arau dirusak 
oleh gaya gesek aliran air dari pencucian permukaan, selanjutnya 
lapisan media teraduk oleh aliran dari back wash sehingga 
kotoran yang menempel pada partikel pasir terlepas dan 
selanjutnya kotoran atau air bekas cucian dikelurkan dari bak 
filter melalui saluran pembuangan. 
 
2 ) Kombinasi pencucian balik dan pencucian dengan udara 
 
Dengan kombinasi aliran udara dan back wash, gelembung-
gelembung yang ditimbulkan oleh aliran udara dapat mengaduk 
partikel pasir dengan efektif dan dapt melepas kotoran yang 
melekat pada permukaan partikel pasir dengan baik. 
 
 
Surface Washing (Pencucian Permukaan) 
 
 Di dalam pencucian permukaan filter, kotoran yang 
menempel pada permukaan filter dipecah dan dipisahkan dari 
partikel pasir karena gaya gesek aliran air yang kuat yang 
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disemprotkan melalui nozle.  Air disemprotkan dengan kuat  ke 
permukaan media filter sehingga kotoran dapat dipisahkan. Pada 
sat yang sama gesekan antar partikel media penyaring juga 
dapat melepaskan kotoran yang menempel pada partikel pasir. 
 Di operasi pencucian permukaan, pertama dengan back 
washing dulu, kemudian bersamaan dengan back wash 
disemprotkan air denagn kuat menggunakan nozle keseluruh 
permukaan filter. Air bekas cucian dibuang melalui saluran 
pembuang. 
 Ada dua metoda pencucian permukaan yang banyak 
digunakan yakni Tipe Tetap (fixed Type) dan Tipe berputar 
(revolving type). Lihat Gambar 4.55 dan Gambar 4.56. 
 

 
 

Gambar 4.55 : Metoda pencucian permukaan “Fixed Type “ 
 

 
 
 

Gambar 4.56 : Metoda pencucian permukaan tipe berputar.“ 
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4.3.7.3 Filter Bertekanan (Pressure Filter) 
 
 Filter bertekanan dengan media pasir silika biasanya 
digunakan untuk menyaring atau memisahkan padat tersuspesi 
yang dihasilkan oleh proses oksidasi zat besi atau mangan 
denganokasigen atau udara maupun oksidasi dengan  kalium 
permanganat atau senyawa khlorine. Jika proses oksidasi 
berjalan dengan baik maka proses penyaringan dengan filter 
bertekanan menggunakan media pasir silika dapat berjalan 
dengan efektif. 
 
 Untuk  proses penyaringan air bersih dengan 
menggunakan Filter Pasir Bertekanan, kecepatan penyaringan 
bervariasi antara 100 – 1000 m3/m2/hari. Mernurut IDE (1990), 
untuk Media tunggal berkisar antara  120 – 250  m3/m2/hari, untuk 
Filter dengan dua jenis media (dual media filter) kerkisar antara 
200 – 400 m3/m2/hari. 
 
Menurut  GOTA dan YAMAMOTO (1969), Kecepatan filtrasi 7,5 
m m3/m2/jam, tebal lapisan pasir 45-75 cm, diameter partikel pasir 
0,4 – 0,5 mm, Head loss berkisar antara 0,3 – 0,5 kg/cm2. 
 
Menurut Southern Chemicals untuk saringan pasir bertekanan 
kecepatan penyaringan berkisar antara 20 – 25 m3/m2/hari. 
 
Untuk menetukan diameter filter yang diperlukan dapat dihitung 
dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 
 
                         Debit Air (Q)  m3/hari 
Kecepatan Penyaringan (V)   =                                           
            Luas Area Filter (A)  m2 

 
Contoh Perhitungan : 
 
Debit Air  (Q) = 20 m3/hari  = 0,833 m3/jam 
Kecepatan Penyaringan = 15 m3/m2/jam. 
 
            Q 
Penampang Filter Yang diperlukan (A)  =             =                          
                      V 
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     0,833 m3/jam 
    =                                       = = 0,0555333 m2. 
               15 m3/m2/jam 
Jika diameter Filter = D maka,   A = ¼ π D2

 

 
 
          0.0555333 
D     =   √                                   X 4     =  0,266 m = 26,6 cm 
                3,14 
 
Ditetapkan : 
 Dimater filter   = 10 Inchi 
 Tinggi lapisan kerikil    = 30 cm 
 Tinggi lapisan pasir  = 70 cm 
 Tinggi ruang bebas = 20 cm  
 
Secara umum konstruksi filter pasir bertekanan ditujukkan seperti 
pada Gambar 4.57. Materilal yang digunakan bervariasi sesuai 
dengan penggunaan serta kapasitas pengolahan. Untuk 
kapasitas penyaringan yang besar umumnyan menggunakan 
material mild steel yang dilapis dengan rubber atau fiberglass 
atau menggunakan bahan dari stainless steel, sedangkan untuk 
kapsitas yang kecil umumnya menggunakan material dari 
fiberglass, PVC atau stainles steel. 
 

 
Gambar 4.57 : Konstruksi filter pasir bertekanan yang banyak 

digunakan. 
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4.3.7.4 Filter Mangan Zeolit 
 

Filter mangan zeolit biasanya digunakan untuk 
penyaringan air yang mengandung zat besi (Fe) atau mangan 
(Mn) yang tidak terlalu tinggi atau digunakan untuk proses 
penghilangan zat besi setelah proses penyaringan dengan filter 
pasir bertekanan. 
 Kriteria disain untuk menentukan diameter filter umumnya 
hampir sama dengan kriteria disain untuk filter pasir bertekanan.  
Berdasarkan literatur “ Yousui Haisui Shori Gijutsu” oleh Asaoka 
Tadatomo, 1973, kecepatan penyaringan dengan filter mangan 
zeolit berkisar 8 – 15 m3/m2.jam, sedangkan menurut  Southern 
Chemicals, Jakarta,  kecepatan penyaringan berkisar antara 20 –
25 m3/m2.jam. 
 
Berapa contoh konstruksi filter bertekanan dapat dilihat pada 
Gambar 4.58 – Gambar 4.60  berikut : 
 

 
 

Gambar 3.58 : Salah satu contoh konstruksi filter bertekanan. 
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Gambar 4.59 : Filter bertekanan dengan lapisan media ganda. 

 
 

Gambar 4.60 : Filter bertekanan dengan sistem pencucian ganda. 
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Gambar 4.61 : Beberapa contoh filter pasir bertekanan. 
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4.3.8  Flotasi Atau Proses Pengapungan  
 

Proses pengapungan atau flotasi adalah unit operasi yang 
digunakan untuk memisahkan padatan (solids) atau cairan (liquid) 
di dalam fasa cair. Proses pemisahan dilakukan dengan 
memberikan gelembung gas halus ke dalam fasa cairan tersebut 
sehingga gelembung gas menempel pada permukaan padatan 
atau partikel cairan sehingga cukup kuat untuk mengangkat 
partikel padatan yang akan dipisahkan ke permukaan. Partikel 
padatan yang mempunyai densitas lebih besar dari pada densitas 
fasa cairnya dapat terangkat kepermukaan.  
 Di dalam proses pengolahan air, proses flotasi atau 
pengapungan umumnya digunakan untuk memisahkan kotoran 
padatan tersuspensi atau lumpur biologis yang telah dipekatkan. 
Kelebihan proses flotasi dibandingkan dengan proses 
pengndapan (sedimentasi) yakni partikel dengan ukuran halus 
yang memerlukan waktu pengendapan yang lama dengan proses 
flotasi dapat dipisahkan dengan semourna dalam waktu yang 
singkat. Selanjutnya partikel padatan yang telah mengapung di 
permukaan dengan mekanisme skimming dengan mudah dapat 
dikumpulkan dan diproses lebih lanjut. 
 
 
4.3.8.1 Diskripsi Proses 
 
 Saat ini penggunaan proses flotasi banyak digunakan 
untuk aplikasi pengolahan air limbah dengan menngunakan 
udara untuk media pengapungan. Gelembung udara yang 
diberikan ke dalam fasa cairan dapat dilakukan dengan beberapa 
cara antara lain yakni : 
 
 Injeksi Udara dimana fasa cair berada dalam keadaan 

bertekanan, selanjutnya dilajutkan dengan pelepasan 
tekanan. Proses ini disebut dissolved air flotation, DAF) 

 Aerasi pada kondisi tekanan atmosfir disesbut dispersed air 
flotation. 

 Udara jenuh pada tekanan atmosfir dilanjutkan dengan 
proses vacum, disebut dengan liquid vacuum flotation. 
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4.3.8.2 Flotasi dengan Udara Terlarut atau Dissolved Air 
  Flotation (DAF) 
 

Di dalam sistem DAF udara dilarutkan ke dalam air 
dibawah tekanan beberapa atmosfir (atm), diikuti dengan proses 
pelepasan tekanan pada tekakan atmosfir. Untuk sistem yang 
kecil, seluruh influen air limbah yang masuk ditekan dengan 
penggunakan pompa tekanan tinggi yakni sekitar 40 – 50 psi 
(lb/in2)  atau 275 – 350 kPa, sambil ditambahkan udara 
bertekanan kedalam suction pompa. Seluruh ailiran dilewatkan ke 
dalan tangki bertekanan (pressure tank) dengan waktu tinggal 
beberapa menit untuk memberikan waktu agar udara dapat 
terlarut ke dalam air. Selanjutnya air dialirkan bak flotasi pada 
kondisi atmosfir melalui  ke vale pengurang tekanan (pressure 
control valve) sehingga udara akan keluar dari larutan 
membentuk gelembung udara halus. Diagram proses DAF 
(dissolved-air flotation) tanpa resirkulasi secara garis besar 
ditunjukkan seperti pada Gambar 4.62. 
 Untuk unit dengan skala yang besar, sebagian dari efluen 
DAF yakni sekitar 15 – 120 % di sirkulasi kembali dan ditekan 
dan dikompersi dengan  udara sampai hampir jenuh 
(semisaturated) dengan melewatkan ke tangki bertekanan, 
selanjutnya dicampur ke dalam aliran  inflen yang tanpa tekanan 
sebelum dilairkan ke dalam bak flotasi. Selanjutnya udara yang 
terlarut akan keluar dari larutan dan akan membentuk gelembung 
udara halus di dalam bak flotasi. Partikel padatan atau kotoran 
yang ada di dalam air akan menempel pada gelumbung udara 
dan akan terangat ke permukaan. Selanjutnya kotoran yang telah 
mengapung dengan mudah dapat dipisahkan dengan 
menggunakan peralatan skimmer. Diagram proses sistem DAF 
dengan sirkulasi dapat dilihat pada Gambar 4.63. 
 
4.3.8.3 Flotasi Dengan Dispersi Udara atau  Dispersed Air  
  Flotation  
 
 Proses pengapungan /flotasi dengan dispersi udara disebut 
dispersed air flotation atau sering juga dinamakan induced air 
flotation, selain digunakan di dalam pengolahan air limbah 
perkotaan tetapi juga banyak digunakan di dalam aplikasi industri 
untuk memisahkan padatan tersuspensi (suspended solids) atau 

 227



emulsi minyak di dalam air limbah atau air proses dalam jumlah 
/volume yang besar. 
 
 

Gambar 4.62 : diagram proses DAF (dissolved-air flotation) tanpa 
resirkulasi. 

 

 
Gambar 4.63 : Diagram proses DAF (dissolved-air flotation) 

dengan resirkulasi. 
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Di dalam sistem flotasi dengan dispersi udara, gelembung udara 
dibentuk dengan cara memasukan fasa gas (udara) secara 
langsung ke dalam fasa cair dengan menggunakan difuser udara 
(revolving impeler) atau dengan menggunakan difuser udara 
statis. Partikel minyak atau partikel padatan akan menempel pada 
permukaan gelembung dan akan terangkat ke atas dan akan 
terkumpul di permukaan. Selanjutnya dikumpulkan dengan 
menggunakan alat skimming dengan tipe padle (pedal).  
 Kelebihan proses flotasi dengan dispersi udara antara lain 
yakni : 

 Dapat dibuat dalam bentuk dan ukuran yang kompak. 
 Biaya peralatan lebih murah. 
 Kapasitas pemisahan padat atau minyak relatif sempurna. 

 
Sedangkan beberapa kekurangannya antara lain : 
 

 Konsumsi power (listrik)relatif lebih besar. 
 Kinerja alat tergantung pada kontrol kondisi hydrolik yang 

lebih ketat. 
 Fleksibilitas proses flokulasi lebih rendah. 

Salah satu contoh DAF yang digunakan untuk pemisahan lumpur 
dapat dilihat pada gambar 4.63. 
 

 
 

Gambar 4.63 : Proses DAF untuk pemisahan lumpur. 
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4.3.8.4 Flotasi Dengan Dispersi Udara Atau  Dispersed Air  
    Flotation  
 
 Proses pengapungan /flotasi dengan dispersi udara disebut 
dispersed air flotation atau sering juga dinamakan induced air 
flotation, selain digunakan di dalam pengolahan air limbah 
perkotaan tetapi juga banyak digunakan di dalam aplikasi industri 
untuk memisahkan padatan tersuspensi (suspended solids) atau 
emulsi minyak di dalam air limbah atau air proses dalam jumlah  
atau volume yang besar. Digaram prosesnya dapat dilihat sepeti 
pada Gambar 4.64. 

Di dalam sistem flotasi dengan dispersi udara, gelembung 
udara dibentuk dengan cara memasukan fasa gas (udara) secara 
langsung ke dalam fasa cair (air limbah) dengan menggunakan 
difuser udara (revolving impeler) atau dengan menggunakan 
difuser udara statis. Partikel minyak atau partikel padatan akan 
menempel pada permukaan gelembung dan akan terangkat ke 
atas dan akan terkumpul di permukaan. Selanjutnya dikumpulkan 
dengan menggunakan alat skimming dengan tipe padle (pedal).  
 

 
Gambar  4.64 : Dispersed air flotation atau induced air flotation. 

 
 

 Kelebihan proses flotasi dengan dispersi udara antara lain 
yakni : 
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 Dapat dibuat dalam bentuk dan ukuran yang kompak. 
 Biaya peralatan lebih murah. 
 Kapasitas pemisahan padat atau minyak relatif 

sempurna. 
 
Sedangkan beberapa kekurangannya antara lain : 
 

 Konsumsi power (listrik)relatif lebih besar. 
 Kinerja alat tergantung pada kontrol kondisi hydrolik yang 

lebih ketat. 
 Fleksibilitas proses flokulasi lebih rendah. 

 
 
4.3.8.5 Flotasi Dengan Proses Vacum  (Vacuum Flotation) 
 

Flotasi dengan sistem vacum terdiri dari air limbah yang 
jenuh dengan udara baik secara langsung di dalam tangki aerasi 
atau dengan memasukkan udara di dalam bagian suction pompa 
limbah. Dengan menggunakan proses vacum parsial maka udara 
akan keluar dari larutan membentuk gelembung gelembung 
halus. Gelembung tersebut akan menempel pada partikel 
padatan dan naik ke permukaan membentuk selimut buih (scum 
blanket) dan dengan mudah dapat dipisahkan dengan peralatan 
skimming. Pasir atau lumpur yang berat akan mengendap di 
dasar bak dan dikumpulkan ke ruang lumpur menggunakan scrap 
lumur dan di keluarkan dengan menggunakan pompa lumpur, 
selanjutnya dimasukan ke bak pemekat lumpur. 

Unit proses umumnya terdiri dari bak silinder kerucut 
dimana di jaga dalam keadaan vacum sebagian dan dilengkapi 
dengan peralatan pengerukan buih (scum) dan peralatan 
pengumpul lumpur. 
 
 
4.3.8.6 Penambahan Zat Kimia  
 

Di dalam proses flotasi biasanya menggunakan 
penambhan zat kimia untuk membantu efektifitas proses flotasi. 
Zat kimia tersebut berfungsi untuk membentuk struktur atau 
permukaan partikel flok padatan tsersuspensi agar mudah 
menyerap gelembung-gelembung udara. Zat kimia yang 
ditambahkan umumnya dalah garam besi, garam aluminium atau 
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silica aktif. Beberapa polimer organik dapat digunakan untuk 
merubah sifat interface udara –cairan dan juga interface solid-
liquid agar proses pengapungan dapat berjalan lebih baik. 
 
 
4.3.8.7 Kriteria Desain Proses Dissolved Air Flotation (DAF) 
 
 Kebalikan dari proses pengendapan, flotasi adalah proses 
pemisahan padatan-cairan atau cairan-cairan yang dalam hal ini 
partikel atau cairan yang dipisahkan mempunyai berat jenis yang 
lebih kecil dari pada cairan.   
 Apabila perbedaan berat jenis secara alamiah cukup untuk 
dilakukan pemisahan, maka proses flotasi dinamakan “flotasi 
alamiah” (natural flotation). Apabila ditambahkan sesuatu dari luar 
untuk mempercepat pemisahan partikel,  walaupun secara 
alamiah berat jenis partikel tersebut  lebih  ringan dari pada 
cairan, proses flotasi ini dinamakan “flotasi dibantu”(aided 
flotation). Istilah “flotasi terdorong” (induced flotation), diterapkan 
pada keadaan berat jenis partikel secara alamiah lebih besar dari 
pada cairan, namun dibuat agar berat jenisnya lebih kecil. 
Sebagai contoh penggabungan gas-partikel sehingga berat 
jenisnya lebih kecil dari cairan. 
  
Kecepatan ‘gelembung gas naik pada aliran laminer digambarkan 
oleh persamaan Stokes’. 

 
V  =   g/18 . ( l -  g) . d

2 
 
Dimana :       d   = diameter gelembung 

 l  =  berat jenis cairan 
 g = berat jenis gas 
   = viskositas absolut 

 
Dari persamaan ini dapat disimpulkan, bahwa semakin besar 
diameter gelembung semakin cepat kecepatan naiknya.   
 
 
4.3.9  Proses Disinfeksi 
 
 Disinfeksi adalah istilah untuk proses penghancuran 
organisme penyebab penyakit, sementara itu sterilisasi adalah 
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istilah untuk proses total penghancuran semua organisme. Dalam 
proses disinfeksi pada pengolahan air terjadi pemaparan antara 
bahan penghancur dengan organisme penyebab penyakit. Pada 
umumnya terjadi penghancuran virus, bakteri dan protozoa yang 
terdapat dalam air. 

Beberapa metode disinfeksi yaitu : (1) Penambahan zat 
kimia; (2) Penggunaan materi fisik, seperti panas dan cahaya; (3) 
Penggunaan mekanik; (4) Penggunaan elektromagnetik, akustik, 
dan radiasi. 

Metode yang paling banyak digunakan adalah metode 
penambahan bahan kimia. Penggunaan zat khlor (khlorinasi) 
merupakan cara yang paling banyak digunakan, namun 
kekurangan dari sistem ini menghasilkan senyawa carcinogen 
seperti trihalomethane dan khloroform. Sistem lain yang sering 
pula digunakan adalah penggunaan ozon, namun kekurangan 
sistem ini tidak meninggalkan sisa konsentrasi untuk mencegah 
organisme tumbuh kembali. Kedua proses masing-masing 
mempunyai kekurangan, sehingga dalam penerapannya sangat 
tergantung pada kondisi. 

 
 
4.3.9.1 Khlorinasi 
 

Khlorinasi banyak digunakan pada penyediaan air 
domestik yang memperoleh air baku dari air permukaan atau air 
tanah. Disamping itu sering pula digunakan pada air bersih yang 
telah diolah. Zat khlor merupakan zat pengoksidasi, oleh karena 
itu jumlah khlor yang dibutuhkan tergantung pada konsentrasi 
organik dan zat NH3-N dalam air yang diolah.  

Pada umumnya zat khlor dimasukkan ke dalam air dalam 
bentuk gas Cl2, khlor dioksida (ClO2), sodium hipokhlorit (NaOCl) 
dan calsium hipokhlorit Ca(OCl)2. Khlor bentuk kalcium hipokhlorit 
lebih banyak digunakan dari pada bentuk gas, karena 
penanganannya lebih mudah. 
 
 
4.3.9.1.1  Reaksi Kimia Zat Khlor 
 

Apabila khlor dalam bentuk gas ditambahkan ke dalam 
air, akan terjadi 2 reaksi  yaitu reaksi hidrolisa dan reaksi ionisasi. 
Pada reaksi hidrolisa terbentuk hipokhlorit (HOCl), pada reaksi 
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ionisasi terbentuk ion (OCl-). Reaksi keseimbangannya sebagai 
berikut: 
 
Reaksi hidrolisa :  Cl2  +  H2O                  HOCl  +  H+  +  Cl- 
 
Reaksi ionisasi :   HOCl        H+  +  OCl-  
 
 
4.3.9.1.2 Sisa Khlor Bebas 
 

Sisa khlor didefinisikan sebagai jumlah (HOCl) dan OCl- , 
biasanya digunakan pula sebagai ukuran keefektifan khlor. 
Jumlah sisa khlor sebagai standar pada sistem penyediaan air 
adalah 0,5 – 1,0 gr/m3 . Sisa khlor dapat digunakan pula sebagai 
ukuran jumlah khlor yang masih ada. Dari ketiga bentuk hasil 
reaksi, bentuk (HOCl) merupakan bentuk yang paling efektif 
sebagai disinfektan. 
 
 
4.3.9.1.3  Reaksi Dengan Amonia 
 

Reaksi hipokhlorit dengan amonia menghasilkan 
senyawa khloramin dan gas nitrogen (N2) serta oksida nitrogen 
(N2O). 
 
Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut : 
 

HOCl  +  NH3       NH2Cl (monochloramine)  +  H2O 
 

HOCl  +  NH2Cl       NHCl2 (dichloramine)  +  H2O 
 

HOCl  +  NHCl2       NCl3  (nitrogen trichloride)  +  
H2O 
 

Reaksi-reaksi tersebut sangat tergantung pada pH, 
temperatur, waktu kontak dan  perbandingan awal antara chlorine 
dengan amonia. Pada umumnya senyawa yang paling dominan 
adalah monochloramine dan dichloramine. Chlorine yang ada 
dalam senyawa-senyawa tersebut disebut chlorine terikat yang 
tersedia. Chloramine merupakan disinfektan juga, namun 
kekuatannya lebih kecil dari pada hipokhlorit. 
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4.3.9.1.4 Breakpoint Khlorinasi 
 
 Breakpoint khlorinasi adalah angka pada saat jumlah khlor 
cukup untuk menghasilkan sisa khlor bebas. Terdapat 4 tahap 
yang terlibat dalam hal ini yakni seperti pada Gambar 4. 64. 
 
Tahap 1 :  
Zat-zat yang mudah teroksidasi, yaitu Fe2+, H2S dan zat-zat 
organik bereaksi terlebih dahulu menghasilkan khlorida. 
 
Tahap 2 : terbentuk senyawa khloramine dan khloro-organik. 
 
Tahap 3 :  
Penambahan khlor selanjutnya akan mengoksidasi senyawa-
senyawa di tahap 2, menghasilkan N2O, chloride, dan N2, 
reaksinya sebagai berikut : 
 
 NH2Cl  +  NHCl2  +  HOCl     N2O  +  4 HCl 
 
 2 NH2Cl  +  HOCl      N2  +  H2O  +  3 HCl 
 
Tahap 4 :  
Tahap breakpoint, semua khloramine dan sebagian besar 
senyawa khloro-organik telah dioksidasi. Penambahan khlor 
selanjutnya akan menghasilkan  sisa khlor bebas (HOCl) dan 
(OCl-). 

 
Gambar 4.64 : Kurva khlorinasi “Break Point” 
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4.3.9.2  Ozonisasi 

Ozon (O3) adalah suatu bentuk allotropik oksigen yang 
diproduksi dengan cara melewatkan oksigen kering atau udara 
dalam suatu medan listrik (5000 – 20.000 V; 50 – 500 Hz). Ozon 
bersifat tidak stabil, merupakan gas berwarna biru yang sangat 
toksik dengan bau seperti rumput kering. Ozon adalah oksidator 
kuat yang sangat efisien untuk disinfeksi. Sebagaimana oksigen, 
kelarutan ozon dalam air cukup rendah dan karena sifatnya yang 
tidak stabil maka disinfeksi dengan ozon tidak memberikan residu 
(sisa). 

 Pengolahan disinfeksi dengan ozon jauh lebih mahal dari 
pada disinfeksi dengan khlor, namun ozon memberi keuntungan 
yaitu dapat menghilangkan warna. Dalam hal ini pengolahan air 
dengan filtrasi dan ozonisasi dapat menghasilkan kualitas air 
yang setara dengan proses koagulasi, sedimentasi, filtrasi dan 
khlorinasi.  
  Oleh karena ozon tidak dapat memberikan sisa, maka 
dalam sistem distribusi tidak akan terdapat ozon sehingga akan 
timbul masalah pertumbuhan mikroorganisme yang disertai 
masalah bau dan warna. Pertumbuhan mikroorganisme dalam 
sistem distribusi dapat diatasi dengan penambahan khlor dosis 
rendah setelah proses ozonisasi. Pada pengolahan limbah 
industri ozon dapat digunakan untuk mengoksidasi zat-zat yang 
non-biodegradable. 
 

Terdapat dua macam ozonizer : 
 

1. Tipe plate dengan elektroda datar dan isolator gelas (glass 
dielectrics); 

2. Tipe tabung dengan elektroda silinder koaksial (cylindrical 
electrodes coaxial) dan isolator gelas silinder. 
Sisi yang mempunyai tegangan tinggi didinginkan dengan 
konveksi (pemindahan panas dengan sirkulasi), sedangkan 
sisi yang bertegangan rendah didinginkan dengan air. Udara 
dilewatkan diantara elektroda-elektroda dan terozonisasi oleh 
tegangan listrik yang ada diantara udara tersebut. Produksi 
ozon biasanya sampai 4 % berat udara yang dilewatkan 
dengan kebutuhan energi sekitar 25 kwh/kg ozon yang 
dihasilkan. 
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4.3.9.3. Radiasi Ultraviolet 

Berbagai bentuk radiasi dapat dijadikan disinfeksi yang 
efektif. Radiasi ultra violet (UV) telah bertahun-tahun digunakan 
untuk pengolahan air bersih skala kecil. Reaksi disinfeksi UV 
pada panjang gelombang sekitar 254 nm merupakan radiasi yang 
sangat kuat apabila organisme benar-benar terpapar oleh radiasi. 
Oleh karena itu penting sekali untuk mencapai kekeruhan 
serendah-rendahnya agar adsorpsi UV oleh senyawa-senyawa 
organik yang terdapat dalam aliran dapat berlangsung merata. 

Air yang akan didisinfeksi dialirkan diantara tabung sinar 
merkuri dan tabung reflektor yang dilapisi metal dengan waktu 
pemaparan beberapa detik, namun energi yang diperlukan cukup 
tinggi yaitu sekitar 10 – 20 watt/m3/jam. Keuntungan disinfeksi 
dengan UV antara lain : pemeliharaan minimum, tidak 
menimbulkan dampak bau dan rasa, tidak menimbulkan bahaya 
apabila terjadi overdosis. Sedangkan kelemahannya antara lain: 
tidak memiliki residu disinfeksi, memerlukan  penjernihan air lebih 
sempurna. 
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	Berdasarkan siklus hidrologi diketahui bahwa air permukaan dan air tanah berasal dari air hujan. Air tanah adalah air hujan yang masuk dan meresap ke dalam tanah melalui proses yang disebut infiltrasi. Air permukaan adalah air hujan yang melimpas dipermukaan dan kemudian mengalir secara gravitasi dengan alur tertentu yang kemudian disebut sungai. Dalam perjalanan ke hilir air sungai  dapat  mengalir dan terkumpul  dalam satu cekungan   yang kemudian disebut danau atau waduk, sumber-sumber air tersebut disebut juga air permukaan. Kualitas air sungai bergantung dari material yang berada pada permukaan tanah, dalam hal ini garam-garam yang mudah larut akan terlarut ke dalam air sungai. Partikel-partikel padatan yang tererosi dari permukaan tanah biasanya menyebabkan kekeruhan pada air sungai. 
	Air tanah pada umumnya selalu mengandung garam-garam mineral atau disebut juga padatan terlarut, jumlah kandungan bahan tersebut berkisar antara 25 mg/l untuk daerah pegunungan sampai lebih dari 35.000 mg/l untuk daerah pantai. Garam-garam yang terlarut dalam air tanah berasal dari bahan-bahan batuan yang dilalui oleh air tersebut. Jumlah dan jenis garam-garam terlarut tergantung pada jenis  materi akuifer, kelarutan mineral yang bersangkutan dalam air serta waktu kontak. Air tanah yang bergerak melalui batuan beku hanya melarutkan sedikit mineral karena komposisi batuannya relatif tidak mudah larut dibandingkan batuan sedimen. Batuan sedimen banyak terdapat pada kerak bumi, sehingga materi batuan sedimen merupakan unsur terbanyak yang terkandung dalam air tanah. Disamping itu air tanah dapat dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi di permukaan tanah, misal  adanya  pencemaran yang menyebabkan bahan-bahan pencemar masuk meresap ke dalam tanah.  Pencemaran yang terjadi pada air tanah dapat berasal dari intrusi air laut, limbah domestik, limbah industri dan dari daerah intensifikasi pertanian.
	Akibat kondisi litologi dan geologi yang dilalui, maka air tanah mungkin mengandung unsur-unsur atau senyawa kimia dengan konsentrasi melebihi standar kualitas air minum, misalnya mengandung unsur-unsur, Fe, Mn, CO2, H2S dan garam-garam mineral yang tinggi, kesadahan tinggi, kemudian keasaman tinggi karena adanya asam-asam organik (air gambut) dan ada  pula  yang mengandung logam berat. Dengan demikian apabila air tanah tersebut akan digunakan untuk air minum, maka  perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu.  
	Perbedaan utama antara air permukaan dan air tanah dapat dilihat pada Tabel 4.3.


	Tabel 4.3 : Perbedaan utama antara air permukaan dengan air tanah.
	Karakteristik
	Air Permukaan

	4.1.2  Standar Air Minum Di Indonesia 
	Masalah air khususnya air minum dan air untuk peruntukan lainnya perlu diperhatikan secara lebih serius karena buruknya kualitas air khususnya air minum sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Sebagai contoh angka penderita penyakit yang berhubungan dengan air di Indonesia masih cukup tinggi.  
	Tabel 4.4 : Daftar persyaratan kualitas air minum berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
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	Gambar 4.16 : Mekanisme kuoagulasi dengan adsorpsi dan netralisasi muatan.
	4.3.5.2.4 Jembatan Antar Partikel (Particle Bridging)
	4.3.5.3 Jar Tes Untuk Penentuan Dosis Koagulasi Yang
	 Optimal
	Hubungan Alkalinity – Koagulasi
	4.3.5.4 Praktek Koagulasi
	4.3.5.5   Bahan Kimia untuk Proses Koagulasi-Flokulasi
	4.3.5.5.1 Bahan Koagulan
	Total Head Loss

	4.3.5.7  Fasilitas Pembubuhan Bahan Kimia
	4.3.6.1 Kecepatan Pengendapan Partikel
	4.3.6.4 Peralatan Pengaturan Aliran Dalam Bak Pengendap
	4.3.6.5 Beberapa contoh konstruksi Bak koaglo-sedimentasi, 
	serta Bak pengendap

	4.3.7.1.1  Kriteria Saringan Pasir Lambat


	4.3.7.1.2  Laju Filtrasi, Luas Filter dan Jumlah  Bak
	4.3.7.2.1  Kriteria Saringan pasir Cepat
	D.  Sistem Porous Plate
	E.  Sistem Strainer
	4.3.7.2.3  Operasi Filter Pasir Cepat
	4.3.7.2.4  Kualitas Pasir Untuk Media Filter
	4.3.7.2.5  Head Loss Filter
	4.3.7.2.6  Metoda Pencucian Filter

	4.3.8.3 Flotasi Dengan Dispersi Udara atau  Dispersed Air 
	 Flotation 
	4.3.8.4 Flotasi Dengan Dispersi Udara Atau  Dispersed Air 
	    Flotation 
	4.3.8.6 Penambahan Zat Kimia 
	4.3.9.1.1  Reaksi Kimia Zat Khlor
	Tahap 2 : terbentuk senyawa khloramine dan khloro-organik.


	4.3.9.2  Ozonisasi
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	5.1 PENDAHULUAN


	Dengan sistem aliran up flow, setelah operasi berjalan 20 hari head laos pada sistem filter  hanya 13 cm, dan setelah operasi berjalan 32 hari head loss hanya mencapai 30 cm. Dengan demikian dapat dilihat dengan jelas bahwa saringan pasir lambat dengan sistem aliran up flow mempunyai umur operasi yang jauh lebih lama dibandingkan dengan sistem dengan aliran down flow.  Perubahan total head loss pada saringan pasir lambat dengan sistem aliran down flow dan up flow selama percobaan secara lengkap dapat dilihat seperti pada Gambar 5.7.
	Gambar 5.7 : Perubahan total head loss pada saringan pasir lambat dengan sistem aliran down flow dan up flow selama percobaan.
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	Up Flow
	Sumber : Hasil analisa Laboratorium.
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	SARINGAN PASIR PERTAMA
	UKURAN PASIR             : 0,5 – 1,0 mm - Kasar
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	5.5.3 Pelaksanaan Pembangunan
	5.5.3.1 Penggalian Jalur Pipa Air Baku dan Pipa  Distribusi
	5.5.3.2  Bangunan Penangkap Air
	Bangunan penangkap air ini juga dilengkapi dengan dua buah keran pengatur dan saringan. Keran pertama berfungsi sebagai pengatur laju aliran air baku dan keran kedua berfungsi sebagai keran penguras yang dapat digunakan pada saat pembersihan bak penangkap air baku. Secara berkala bak penangkap air ini harus dibersihkan. Untuk memudahkan pembersihan keran pertama harus ditutup dan keran kedua dibuka, dengan demikian pembersihan akan mudah untuk dilakukan (Gambar 5.19).
	5.5.3.3  Bangunan Fisik
	5.5.3.4  Media Filter
	5.5.3.5  Sistem Pencucian dan Air Limpasan 
	5.5.3.6  Sistem Distribusi

	Jaringan distribusi utama menggunakan pipa PVC dengan diameter 3 " sepanjang 270 m. Distribusi dilakukan secara gravitasi. 
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	6.2  TINJAUAN UMUM


	Parameter biologi air berhubungan dengan keberadaan populasi mikroorganime akuatik di dalam air, yang berakibat pada kualitas air. Akibat yang paling penting adalah penyebab penyakit yang ditimbulkan oleh adanya mikroorganisme patogen dalam air. Akibat yang penting lainnya terhadap kualitas air adalah timbulnya rasa dan bau. Mikroorganisme utama yang umum terdapat dalam air adalah bakteri, fungi, ganggang, protozoa, cacing dll. Beberapa unsur kimia dan biologi yang umum ditemukan dalam air dapat dilihat pada Tabel 6.8.
	Tabel 6.8 : Unsur-Unsur Kimia Dan Biologi Yang Umum Ditemukan Dalam Air.
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	BAB 9
	PENGHILANGAN KESADAHAN DI DALAM AIR MINUM

	9.1 KESADAHAN
	Gambar 9.1. Diagram batang miliekivalen per liter untuk analisis kualitas air.
	9.1.3 Metoda Penentuan Kesadahan
	9.2 PENGHILANGAN KESADAHAN (PELUNAKAN)

	Beberapa tipe resin penukar ion positip, nama produk serta nama perusahaan pembuatnya dapat dilihat pada Tabel 9. 8.  
	Tabel 9.8 : Beberapa Tipe Resin Penukar Ion Positip, Nama Produk Serta Nama Perusahaan Pembuat.
	Penukar Ion Positip Asam Kuat (Strong Acid Cation Resin Exchanger, SCR)
	Penukar Ion Positip Asam Lemah (Weak Acid Cation Resin Exchanger, WCR)
	Nama Produk
	9.4 CONTOH PERHITUNGAN PROSES PELUNAKAAN DENGAN SISTEM PERTUKARAN ION

	Batasan Air Baku Atau Air Yang Diolah

	Kurva ini dapat digunakan untuk merancang proses pengolahan air sadah yang mengandung kesadahan hingga 500 ppm. Berdasarkan kurva tersebut dapat direncanakan sistem penukar ion dengan menggunakan resin Tulsion T-42. 
	Media penukar ion biasanya ditempatkan dalam bejana berbentuk silinder, umumnya bejana ini disebut saringan atau filter. Dalam merancang suatu sistem pelunakan beberapa hal yang perlu diketahui adalah : (1) kualitas air baku (2) kualitas air olahan (3) waktu/target pengoperasian dan (4) karakteristik resin penukar ion yang digunakan. Berdasarkan data-data tersebut dapat dirancang ukuran tabung penukar ion/filter yang akan dioperasikan. Adapun bahan pembuatan tabung tergantung pada ketersediaan dana, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan dan sifat korosif dari bahan yanga akan digunakan. 
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	10.2.2.2  Proses Desalinasi dengan RO
	Power                : 30 watt
	Output   : 10 KVA
	10.5.1 Pengoperasian Unit Osmosis Balik
	Air Olahan
	Densitas garam : 1,5 gr/ml
	Tekanan osmosis (() = 1,12 (t + 273) (mi 
	= 1,12 (25 + 273) {20 gr : [(Mr Na + Mr Cl) / Vol pelarut]}
	= 1,12 x 298 K {20 gr :  [ (23 + 35,5) / 0,9987 l ]}
	Kapasitas pompa dosing  : 4,7 l / jam
	Stroke length            : 40 %
	Q pompa dosing = 4,7 l / jam x 40% = 45,12 l / hari
	Kapasitas pompa dosing  : 4,7 l / jam
	Stroke length   : 40 %
	Q pompa dosing = 4,7 l / jam x 40% = 45,12 l / hari
	Kapasitas pompa dosing  : 4,7 l / jam
	Q pompa dosing = 4,7 l / jam x 40% = 45,12 l / hari
	Kapasitas pompa dosing : 4,7 l / jam
	Stroke length  : 40 %
	Q pompa dosing = 4,7 l / jam x 40% = 45,12 l / hari
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	BAB 11
	PENGOLAHAN AIR SIAP MINUM 
	Permasalahan yang sering timbul saat ini adalah banyak kawasan pemukiman yang telah dibangun di dalam kawasan yang kualitas air tanahnya tidak dapat digunakan sebagai sumber air minum misalnya airnya mengandung zat besi atau mangan dengan konsentrasi yang cukup tinggi atau merupakan kawasan yang air tanahnya payau. Dilain pihak pelayanan air bersih atau suplai air dari PAM setempat belum ada. Akibatnya masyarakat  harus memenuhi air untuk kebutuhan minum dengan cara membeli air minum kemasan dengan harga yang sangat mahal yakni sekitar Rp. 6000,- sampai Rp, 8000,- per 20 liter. Dengan demikian maka kondisi tersebut sangat memberatkan masyakarat khusunya masyarakat miskin.
	11.2 PROSES PENGOLAHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS
	ALAT
	11.2.1 Proses Pengolahan

	A. Injeksi Kaporit/Khlorine
	Injeksi khlorine dilakukan dengan menggunakan pompa dosing kapasitas maksimun sekitar 4,7 liter per hari.  Laju injeksi dapat diatur dengan cara mengatur jumlah stroke yang ada pada pompa dosing. Konsentrasi khlorine yang masuk ke static mixer dan tangki reaktor diatur  kira-kira 0,1 ppm. Diagram pembubuhan khlorine  dapat dilihat seperti pada Gambar 11.2 .
	B. Saringan Pasir Dan Saringan Mangan Zeolit 
	C. Saringan  Karbon Aktif
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	No
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