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7.1 PENDAHULUAN 
 
7.1.1 Masalah Zat Besi dan Mangan Di dalam Air Minum 
  

Keberadaan zat besi dan mangan di dalam sistem 
penyediaan air minum domestik telah menjadi masalah yang 
serius sejak lama. Zat besi dan mangan yang terlarut di dalam air 
umumnya berada dalam keadaan bervalensi dua (divalent) atau 
dalam keadaan ion ferous atau ion manganous. Keduanya juga 
sering berada dalam keadaan senyawa dengan zat organik 
komleks. Zat besi atau mangan yang berada dalam keadaan 
senyawa dengtan zat organik kompleks umumnya lebih sulit 
untuk dioksidasi dibanding dengan zat besi atau mangan yang 
bersenyawa dengan zat organik biasa. 
 Besi atau mangan masuk ke dalam air oleh kerena reaksi 
biologis pada kondisi reduksi atau anaerobik (tanpa oksigen). Jika 
air yang mengadung besi atau mangan dibiarkan terkena udara 
atau oksigen maka reaksi oksidasi besi atau mangan akan timbul 
dengan lambat membentuk endapan atau gumpalan koloid dari 
oksida besi atau oksida mangan yang tidak diharapkan. Endapan 
koloid ini akan menempel atau tertinggal dalam sistem perpipaan, 
menyebabkan noda pada cucian pakaian, serta dapat 
menyebabkan masalah pada sistem pipa distribusi disebabkan 
karena dapat menyokong tumbuhnya mikroorganisme seperti 
crenothrix dan clonothrix yang dapat menyumbat perpipaan serta 
dapat menimbulkan warna serta bau yang tidak enak. Pada 
konsentrasi rendah zat besi dan mangan dapat menimbulkan 
rasa atau bau logam pada air minum, oleh karena itu untuk air 
minum kadar zat besi dan mangan yang diperbolehkan yakni 
masing-masing 0,3 mg/l dan 0,05 mg/l ( Standar US EPA). 
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7.1.2 Senyawa Besi di dalam Air 
 
Besi seperti juga cobalt dan nikel di dalam susunan berkala 

unsur termasuk logam golongan VII , dengan berat atom 55,85, 
berat jenis 7,86, dan mempunyai titik lebur 2450 0 C. Di alam 
biasanya banyak terdapat di dalam bijih besi hematite, magnetite, 
limonite dan pyrite (FeS), sedangkan di dalam air umumnya 
dalam bentuk senyawa garam ferri atau garam ferro (valensi 2). 
Senyawa ferro dalam air yang sering dijumpai adalah FeO, 
FeSO4, FeSO4. 7H2O, Fe CO3, Fe(OH)2, FeCl2 dan lainnya, 
sedangkan senyawa ferri yang sering dijumpai yakni FePO4, 
Fe3O3, FeCl3, Fe(OH)3 dan lainnya. 

Untuk air minum, konsentrasi zat besi dibatasi maksimum 
0,3 mg/l. Hal ini ditetapkan bukan ditetapkan berdasarkan alasan 
kesehatan semata tetapi ditetapkan berdasarkan alasan masalah 
warna, rasa, serta timbulnya kerak yang menempel pada sistem 
perpipaan atau alasan estetika lainnya. Manusia dan mahluk 
hidup lainnya dalam kadar tertentu memerlukan zat besi sebagai 
nutrient tetpai untuk kadar yang berlebihan perlu dihindari. Untuk 
garam ferro misalnya ferrosulfat (FeSO4) dengan konsentrasi 0,1-
0,2 mg/l dapat menimbulkan rasa yang tidak enak pada air 
minum. Dengan dasar ini standar air minum WHO untuk Eropa 
menetapkan kadar besi dilam air minum maksimum 0,1 mg/l. 

Berbeda dengan mangan, zat besi di dalam air minum 
pada tingkat konsentrasi mg/l tidak memberikan pengaruh yang 
buruk pada kesehatan, tetapi dalam kadar yang besar dapat 
menyebabkan air menjadi berwarna coklat kemerahan yang tidak 
diharapkan. Oleh kerna itu di dalam proses pengolahan air 
minum garam besi valensi dua (ferro) yang larut di dalam air perlu 
dirubah menjadi garam besi valensi tiga (ferri) yang tak larut di 
dalam air sehingga mudah dipisahkan. Untuk itu perlu proses 
oksidasi dengan cara aerasi atau dengan zat oksidator. Untuk air 
permukaan biasanya kandungan zat besi relatif rendah yakni 
jarang melebihi 1 mg/l, tetapi untuk air tanah kandungan zat 
besinya sangat bervariasi dari konsentrasi yang brendah sampai 
konsentrasi yang inggi (1 – 10 mg/l). 
 
7.1.3 Senyawa Mangan di dalam Air 
  

Mangan (Mn) merupakan unsur logam golongan VII, 
dengan berat atom 54,93, titik lebur 1247 0 C, dan titik didihnya 
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2032 0C. Di alam jarang sekali berada dalam keadaan unsur. 
Umumnya berada dalam keadaann senyawa dengann berbagai 
macam valensi. Di dalam hubungannya dengan kualitas air yang 
sering dijumpai adalah senyawa mangan dengan valensi 2, 
valensi 4 dan valensi 6. 

Di dalam sistem air alami dan juga di dalam sistem 
pengolahan air, senyawa mangan dan juga besi berubah-ubah 
tergantung derajad keasaman (pH) air. Perubahan senyawa besi 
dan mangan di alam berdasarkan kondisi pH secara garis besar 
dapat ditunjukkan seperti pada Gambar 7.1. 

Di dalam gambar tersebut dapat dilihat bahwa di dalam 
sistem air alami pada kondisi reduksi, mangan dan juga besi 
pada umumnya mempunyai valensi dua yang larut di dalam air. 
Oleh karena itu di dal sistem pengolahan air senyawa mangan 
dan besi valensi dua tersebut dengan berbagai bcara oksidasi 
diubah menjadi senyawa yang mempunyai valensi yang lebih 
tinggi yang tak larut di dalam air sehingga dapat dengan mudah 
dipisahkan secara fisik. Walaupun Mn di dalam senyawa 
senyawa MnCO3, Mn(OH)2 mempunyai valensi dua, zat tersebut 
relatif sulit larut di dalam air, tetapi untuk senyawa Mn seperti 
garam MnCl2, MnSO4, Mn(NO3)2 mempunyai kelarutan yang 
besar di dalam air. 

Konsentrasi mangan di dalam sistem air alami umumnya 
kurang dari 0,1 mg/l, jika konsentrasinya melebihi 1 mg/l maka 
dengan cara pengolahan biasa sangat sulit untuk menurunkan 
konsentrasinya sampai derajad yang diijinkan sebagai air minum. 
Oleh karena itu perlu cara pengolahan yang khusus. WHO untuk 
Eropa pada tahun 1961 menetapkan standar konsentrasi Mnagan 
di dalam air minum maksimum 0,1 mg/l, tetapi selanjutnya 
diperbarui menjadi 0,05 mg/l. Untuk Amerika Serikat sejak awal 
menetapkan konsentrasi Mangan di dalam air minum maksimum 
0,05 mg/l. Jepang menetapkan total konsentrasi besi dan 
mangan di dalam air minum maksinum 0,3 mg/l.  Untuk 
Indonesia, standar kualitas air minum berdasarkan Keputusan 
Menteri Kesehatan No. 907 tahun 2002 menetapkan kadar zat 
besi di dalam air minum yang diperbolehkan maksinum 0,3 mg/l 
dan kadar mangan maksimum yang diperbolehkan  0,1mg/l. 
Standar WHO, Amerika dan Jepang seperti tersebut di atas tidak 
semata-mata ditetapkan berdasarkan sudut pandang kesehatan 
tetapi juga ditetapkan berdasarkan kenyataan bahwa besi dan 
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mangan di dalm air dapat menimbulkan bau dan rasa yang tidak 
sedap serta air yang berwarna hitam (black water).  

 
Gambar 7.1 : Keberadaan zat besi atau mangan di dalam 

lingkungan air alami. 
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(Disesuaikan dari Tatsumi Iwao, 1971) 
 

Di dalam tubuh manusia, mangan  dalam jumlah yang kecil 
tidak menimbulkan gangguan kesehatan, tetapi dalam jumlah 
yang besar dapat tertimbun di dalam hati dan ginjal. Ada berbagai 
pendapat tentang gangguan kesehatan akibat keracunan 
senyawa mangan, tetapi umumnya dalam keadaan kronis 
menimbulkan gangguan pada sistem saraf dan menampakkan 
gejala seperti penyakit parkinson. Berdasarkan percobaan yang 
dilakukan terhadap kelinci, keracunan mangan menimbulkan 
gangguan pada pertumbuhan tulang. 
 
 
7.2 METODA PENGHILANGAN ZAT BESI DAN MANGAN 

DI DALAM AIR MINUM 
 

Masalah zat besi dan mangan di dalam air minum lebih 
sering terjadi  jika sumber air baku yang digunakan berasal dari 
air tanah. Untuk air permukaan masalah zat besi atau mangan 
umumnya terjadi jika sumber air yang digunakan berasal dari 
danau yang kedalamannya cukup tinggi (dalam) atau danau yang 
telah mengalami eutropikasi dimana terjadi kondisi reduksi atau 
anaerobik di bagian bawah atau dasar danau. Kondisi tersebut 
dapat mengakibatkan terlarutnya kembali endapan senyawa 
oksida besi atau mangan yang ada di dasat danau atau reservoir 
tersebut. Sering juga masalah seperti ini terjadi secara musiman 
atau pada perioda tertentu saja. 
 Jika sumber air yang digunakan untuk penyediaan air 
minum mengandung konsentrasi zat besi lebih besar 0,3 mg/l 
atau kandungan mangan melebihi 0,05 mg/l maka perlu 
pemilihan cara pengolahan yang paling sesuai. 
 Untuk menghilangkan zat besin atau mangan di dalam air 
yang paling sering digunakan adalah dengan cara oksidasi yang 
diikuti proses pemisahan padatan (suspended solids). Mangan 
lebih sulit dioksidasi dari pada besi. Hal ini disebabkan kartena 
kecepatan oksidasi mangan lebih rendah dibanding dengan 
kecepatan oksidasi besi. 

Ada beberapa cara oksidasi besi atau mangan yang paling 
sering digunakan di dalam industri pengolahan air minum antara 
lain yakni proses aerasi-filtrasi, proses khlorinasi-filtrasi dan 
proses oksidasi kalium permanganat-Filtrasi dengan mangan 
zeolit (manganese greensand). 

 310



Pemilihan proses tersebut dipilih berdasarkan besarnya 
konsentrasi zat besi atau mangan serta kondisi air baku yang 
digunakan. Proses lain seperti pertukaran ion, proses filtrasi 
dengan penambahan chlorine dioxide, proses pengaturan pH, 
proses filtrasi dengan katalis dengann media yang sesuai serta 
proses oksidasi dengan ozon jarang digunakan karena alasan 
biaya dan operasional. Rekomendasi untuk proses tersebut dapat 
ditemukan di adalm berbagai literatur tentang pengoalahan air. 

Proses aerasi-filtrasi umumnya lebih dianjurkan untuk 
pengolahan air dengan konsentrasi zat besi lebih besar 5 mg/l 
untuk menghemat biaya bahan kimia. Proses khlorinasi – filtrasi 
lebih disarankan untuk konsentrasi zat besi kurang dari 2 mg/l, 
sedangkan proses filtrasi dengan manganese greensand dengan 
penambahan kalium permanganat direkomen-dasikan untuk 
penghilangan zat besi dengan konsentrasi 0-3 mg/l. 
 
 
7.2.1 Proses Aerasi-Filtrasi 
 

Proses aerasi-filtrasi biasanya terdiri dari aerator, bak 
pengendap serta filter atau penyaring. Aerator adalah alat untuk 
mengontakkan oksigen dari udara dengan air agar zat besi atau 
mangan yang ada di dalam air baku bereaksi dengan oksigen 
membentuk senyawa ferri (Fe valensi 3) serta mangan oksida 
yang relatif tidak larut di bdalam air. Kecepatan oksidasi besi atau 
mangan dipengaruhin oleh pH air. Umunnya makin tinggi pH air 
kecepatan reaksi oksidasinya makin cepat. Kadang-kadang perlu 
waktu tinggal sampai beberapa jam setelah proses aerasi agar 
reaksi berjalan tergantung dari karakteristik air bakunya. 

 Jika konsentrsi zat besi atau mangan di dalam air baku 
cukup tinggi maka perlu bak pengendap yang dilengkapi dengan 
pengumpul lumpur (sludge collection). Untuk unit fitrasi lebih 
disarankan menggunakan filter bertekanan dengan dua media 
yakni pasir silika dan anthrasite.  Kelemahan yang utama dari 
proses aerasi-filtrasi iini adalah besarnya biaya awal untuk 
pembuatan unit peralatan. Di samping itu jika konsentrasi 
mangan lebih besar 1 mg/l maka reaksi oksidasi cukup lama 
sehingga perlu waktu tinggal yang lebih lama atau kadang 
memerlukan tambahan bahan kimia untuk mempercepat proses 
oksidasi mangan tersebut sampai tingkat konsentarsi yang 
diharapkan. 
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 Di dalam proses penghilangan besi dan mangan dengan 
cara Aerasi, adanya kandungan alkalinity, (HCO3)- yang cukup 
besar dalam air, akan menyebabkan senyawa besi atau mangan 
berada dalam bentuk senyawa ferro bikarbonat, Fe(HCO3)2 atau 
mangano bikarbonat, Mn(HCO3)2. Oleh karena bentuk CO2 bebas 
lebih stabil daripada (HCO3)-, maka senyawa bikarbonat 
cenderung berubah menjadi senyawa karbonat.  
 

 Fe(HCO3)2    ===> FeCO3  + CO2 + H2O 

 Mn(HCO3)2   ===>  MnCO3 + CO2 + H2O     

 
Dari reakasi tersebut dapat dilihat, jika CO2 berkurang, maka 
kesetimbangan reaksi akan bergeser ke kanan dan selanjutnya 
reaksi akan menjadi sebagai berikut :  
 

 FeCO3  + CO2    ===> Fe(OH)2 + CO2 

 MnCO3 + CO2  ===>  Mn(OH)2 + CO2 

 
 Baik hidroksida besi (valensi 2) maupun hidroksida 
mangan (valensi 2) masih mempunyai kelarutan yang cukup 
besar, sehingga jika terus dilakukan oksidasi dengan udara atau 
aerasi akan terjadi reaksi (ion) sebagai berikut :  
 

 4 Fe2+ + O2  + 10 H2O  ===>  4 Fe(OH)3   + 8 H+ 

 2 Mn2+ + O2 +  2 H2O   ===>  2 MnO2   + 4 H+ 

 
Sesuai dengan reaksi tersebut, maka untuk mengoksidasi 

setiap 1 mg/l zat besi dibutuhkan 0,14 mg/l oksigen dan setiap 1 
mg/l mangan dibutuhkan 0,29 mg/l. Pada pH rendah, kecepatan 
reaksi oksidasi besi dengan oksigen (udara) relatif lambat, 
sehingga pada prakteknya untuk mempercepat reaksi dilakukan 
dengan cara menaikkan pH air yang akan diolah. Pengaruh pH 
terhadap oksidasi besi dengan udara (aerasi) dapat dilihat pada 
Tabel 7.1. dan Gambar 7.2. 
 Ada beberapa jenis peralatan aerasi yang sering 
digunakan yakni aerator gravitasi, aerator sembur (spray aerator), 
aerator dengan difuser, dan aerator secara mekanik.  
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 Untuk aerator gravitasi, beberapa cara yang sering 
digunakan misalnya aerator baki (tray aerator), erator cascade, 
aerator dengantower vertikal misalnya bubble cap tray dan linnya. 
Untuk aerator sembur (spray aerator) cara yang sering digunakan 
adalah aerator dengan menggunakan nozzle atau orifice, baik 
yang stationer maupun bergerak. 
 
Tabel 7.1 :  Pengaruh pH terhadap oksidasi besi dengan udara. 

 
Air Baku Konsentrasi Fe setelah aerasi 

pH Air Fe (ppm) 15 menit 30 menit 60 menit 

5,0 10,0 9,0 - 7,5 
5,5 10,0 5,5 4,6 4,0 

5,95 10,0 5,0 4,0 3,5 
6,15 10,0 4,4 3,5 2,5 
6,5 10,0 2,8 1,8 0,3 

6,65 10,0 0,7 0,2 0,1 
6,8 10,0 0,2 0,1        < 0,1 
7,0 10,0 0,1        < 0,1        < 0,1 

7,45 10,0 0,1        < 0,1        < 0,1 
8,05 10,0      < 0,1        < 0,1        < 0,1 

 
Catatan : Air baku yang digunakan adalah air tanah. 
Konsentrasi Fe setelah diaerasi dan disaring dengan kertas saring. 
Sumber : Tatsumi Iwao, 1971. 
 
 Untuk aerator dengan difuser dilakukan dengan cara 
menyemburkan udara bertekanan ke dalam air melalui difuser 
yang berbentuk nozzle, pipa berlubang, atau difuser gelembung 
halus. Dengan cara demikian maka akan terjadi kontak yang 
efektif antara oksigen atau udara dengan zat besi atau mangan 
yang ada di dalam air sehingga terjadi reaksi oksidasi zat besi 
atau mangan membentuk oksida yang tak larut dalam air. 
 Untuk aerator mekanik, beberapa cara yang sering 
digunakan adalah submerged paddle, surface paddle, propeler 
blade atau turbine blade. 
 Beberapa contoh peralatan aerasi yang sering digunakan 
yakni : 
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Gambar  7.2 :  Pengaruh pH terhadap oksidasi besi dengan 

udara. 
 

Catatan : Air baku yang digunakan adalah air tanah. 
Konsentrasi Fe setelah diaerasi dan disaring dengan kertas saring. Sumber : 

Tatsumi Iwao, 1971. 

 
 
a. Aerator Baki (Tray Aerator)  

 
 Sususnannya sangat sederhana dan tidak mahal serta 
memerlukan ruangan yang relatif kecil. Jenis aerator ini terdiri 
atas 4 sampai 8 tray dengan susunan vertikal maupun piramida. 
Dasar tray berlubang-lubang dengan jarak 30-50 cm. Melalui pipa 
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berlubag air dibagi merata melalui tray, dari bagian ini percikan 
air turun dengan kecepatan  0,02 m3/detik per m2 permukaan 
tray. Tetesan air yang menyebar dikumpulkan kembali pada 
setiap permukaan tray berikutnya. Tray  dapat terbuat dari semen 
sabes (asbestos cement), PVC, logam maupun kayu. Untuk 
mendapatkan penyebaran air yang lebih halus, tray dapat diisi 
dengan kerikil kasar dengan ketebalan 10 cm, kadang-kadang 
digunakan lapisan batu apung atau arang sebagai katalisator dan 
mempercepat proses penggumpalan besi dalam air. 

 
 

Gambar 7.3 :  Aerator baki (tray aerator) 
 
 
b.  Cascade Aerator 
 
Pada dasarnya aerator ini terdiri atas 4 sampai 6 step, dengan 
ketinggian tiap step  30 cm dengan kecepatan 0,01 m3/detik per 
m2. Dibandingkan dengan jenis tray, aerator jenis cascade ini 
tempat yang dibutuhkan lebih besar namun total kehilangan 
tekanan lebih rendah dan keuntungan lain tidak memerlukan 
pemeliharaan 
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Gambar 7.4. : Cascade aerator 
 
c.  Submerged Cascade Aerator 
 
Submerged Cascade Aerator atau aerasi tangga meluncur 
penangkapan udara terjadi pada saat air terjun dari lempengan-
lempengan trap yang membawanya masuk ke dalam air yang 
dikumpulkan kelempengan di bawahnya. Total ketinggian jatuh  
1,5 m yang dibagi dalam 3-5 step. Kapasitas peralatan ini antara 
0,005 sampai 0,5 m3/detik per m2. 
 

 
Gambar 7.5 :  Submerged cascade aerator. 

 316



d.  Spray Aerator 
 
Terdiri atas nozel penyemprotan statis (stationary nozzles), 
dihubungkan dengan kisi lempengan yang mana air disemprotkan  
ke udara di sekeliling pada kecepatan 5-7 m/detik. Aliran pada 
spray aerator dari arah bawah melalui pipa yang panjangnya   
25 cm dan diameter 15 – 30 mm. Piringan melingkar ditempatkan 
beberapa centimeter di setiap ujung pipa, sehingga dapat 
terbentuk selaput air tipis melingkar yang selanjutnya menyebar 
menjadi percikan air yang halus. 
 

 
 

Gambar 7.6 :  Aerator sembur (spray aerator). 
 
e.   Aerator Dengan Difuser Gelembung (Bubble aerator) 
  
Jumlah udara yang dibutuhkan untuk bubble aerator tidak 
banyak, yaitu  sekitar 0,3-0,5 m3 Udara per m3  air dan volume ini 
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dengan sangat mudah untuk ditingkatkan. Udara dialirkan melalui 
perpipaan yang diletakkan pada dasar bak. 
 

 
 

Gambar 7.7 :   Bubble aerator 
 
7.2.2 Proses Khlorinasi-Filtrasi 
 

Di dalam proses Khlorinasi – Filtrasi unit peralatan yang 
digunakan relatif sederhana.  Umumnya terdiri dari sistem 
pembubuhan (injeksi) bahan kimia dan beberapa unit filter. Unit 
filter yang digunakan di dalam proses ini sama dengan filter yang 
digunakan pada Aerasi-Filtrasi. Kadang-kadang perlu tangki 
retensi kecil serta pengaturan pH dengan penambahan soda ash, 
soda api atau kapur tohor (Ca(OH)2). Bahan kimia yang 
digunakan adalah gas khlorine atau hipokhlorit. 

 Gas khlorine (Cl2) dan ion hipokhlorit (OCl)- adalah 
merupakan bahan oksidator yang kuat sehingga meskipun pada 
kondisi pH rendah dan oksigen terlarut sedikit, dapat 
mengoksidasi dengan cepat. Reaksi oksidasi antara besi dan 
mangan dengan khlorine adalah sebagai berikut :        
 

 2 Fe2+ + Cl2 + 6 H2O  ==>  2 Fe(OH)3 (s)+ 2 Cl- + 6 H+ 

 Mn
2+

 + Cl2 + 2 H2O    ==>  MnO2 (s)+ 2 Cl- + 4 H+ 
 

Berdasarkan reaksi tersebut di atas, maka untuk 
mengoksidasi setiap 1 mg/l zat besi dibutuhkan 0,64 mg/l khlorine 
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dan setiap 1 mg/l mangan dibutuhkan 1,29 mg/l khlorine. Tetapi 
pada prakteknya, pemakaian khlorine ini lebih besar dari 
kebutuhan teoritis karena adanya reaksi-reaksi samping yang 
mengikutinya. Disamping  itu apabila  kandungan besi dalam  air  
baku jumlahnya besar, maka jumlah khlorine yang diperlukan dan 
endapan yang terjadi juga besar sehingga beban flokulator, bak 
pengendap dan filter menjadi besar pula.  
     Berdasarkan sifatnya, pada tekanan atmosfir khlorine adalah 
berupa gas. Oleh karena itu, untuk mengefisienkannya, khlorine 
disimpan dalam bentuk cair dalam suatu tabung silinder 
bertekanan 5 sampai 10 atmosfir. Untuk melakukan khlorinasi, 
khlorine dilarutkan dalam air kemudian dimasukkan ke dalam air 
yang jumlahnya diatur melalui orifice flowmeter atau dosimeter 
yang disebut khlorinator. Pemakaian kaporit atau kalsium 
hipokhlorit untuk mengoksidasi atau menghilangkan besi dan 
mangan relatif sangat mudah karena kaporit berupa serbuk atau 
tablet yang mudah larut dalam air. Oksidasi Fe dengan khlorine 
dapat dilakukan dengan efektif walaupun pada kondisi pH 
rendah. Salah satu hasil penelitian oksidasi Fe dengan khlorine 
pada pH rendah ditunjukkan pada Tabel 7.2. 
 
Tabel 7.2 : Oksidasi senyawa Fe (Fe+2) dengan khlorine pada pH 
rendah. 
 

Air Baku Konsentrasi Fe setelah Oksidasi dg Cl2 

pH Air Fe (ppm) 15 menit 30 menit 60 menit 

4 10,0 - - 0,8 

4,55 10,0 - - 0,5 

5,0 10,0  < 0,1 < 0,1 < 0,1 
 
Catatan : Air baku yang digunakan adalah air tanah. 
Konsentrasi Fe setelah diaerasi dan disaring dengan kertas saring. 
Sumber : Tatsumi Iwao, 1971. 
 
 
7.2.3 Proses Kalium Permangganat – Filtrasi dengan  
 Manganese Greensand (mangan zeolit) 
 
 Untuk menghilangkan besi dan mangan dalam air, dapat 
pula dilakukan dengan mengoksidasinya dengan memakai 
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oksidator kalium permanganat dengan persamaan reaksi sebagai 
berikut :    
 
3 Fe2+ + KMnO4 + 7 H2O  ==> 3 Fe(OH)3 + MnO2 + K+ + 5 H+ 
 
3 Mn2+ + 2 KMnO4 + 2 H2O  ==>  5 MnO2   + 2 K+ + 4 H+ 
 
 Secara stokhiometri, untuk mengoksidasi 1 mg/l besi 
diperlukan 0,94 mg/l kalium permanganat dan untuk 1 mg/l 
mangan diperlukan 1,92 mg/l kalium permanganat. Dalam 
prakteknya, kebutuhan kalium permanganat ternyata lebih sedikit 
dari kebutuhan yang dihitung berdasarkan stokhiometri. Hal ini 
disebabkan karena terbentuknya mangan dioksida yang 
berlebihan yang dapat berfungsi sebagai oksidator dan reaksi 
berlanjut sebagai berikut :  
 
2 Fe2+ + 2 MnO2 + 5 H2O  ==>  2 Fe(OH)3 + Mn2O3 + 4 H+      
 
3 Mn2+ + MnO2 + 4 H2O   ==>  2 Mn2O3 + 8 H+              
   

Peralatan yang digunakan di dalam proses ini sama 
dengan peralatan pada proses khlorinasi – Fliltrasi, yang berbeda 
adalah bahan kimia oksidator yang digunakan yakni kalium 
permanganat dan media filter yang digunakan yakni manganese 
greensand (mangan zeolit). Larutan kalium permanganat 1-4 % 
secara kontinyu diinjeksikan ke dalam air baku sebelum proses 
filtrasi. Injeksi larutan kalium permanganat tersebut biasanya 
dilakukan dengan menggunakan pompa dosing yang dapat diatur 
laju pembubuhannya. Biasanya reaksi oksidasi dapat berjalan 
sempurna pada pH 7,5 –9,0. 
 Mangan zeolit (manganese-treated greensand) adalah 
mineral yang dapat menukar elektron sehingga dapat 
mengoksidasi besi ataiu mangan yang larut di dalam air menjadi 
bentuk yang tak larut sehingga dapat dipisahkan dengan filtrasi. 
Mangan Zeolit (K2Z.MnO.Mn2O7)   dapat juga berfungsi sebagai 
katalis dan pada waktu  yang bersamaan besi dan mangan yang 
ada dalam air teroksidasi menjadi bentuk ferri-oksida dan 
mangandioksida yang tak larut dalam air.  
  

Reaksinya adalah sebagai berikut : 

 

 320



K2Z.MnO.Mn2O7 + 4 Fe(HCO3)2 ==>  K2Z + 3 MnO2 + 2 Fe2O3 +  
             8 CO2 + 4 H2O 
K2Z.MnO.Mn2O7 + 2 Mn(HCO3)2  ==>  K2Z + 5 MnO2 + 4 CO2 +  
              2 H2O 
 
 Reaksi penghilangan besi dan mangan dengan mangan 
zeoite tidak sama dengan proses pertukaran ion, tetapi 
merupakan reaksi dari Fe2+ dan Mn2+ dengan oksida mangan 
tinggi (higher mangan oxide). 
 Filtrat yang terjadi mengandung mengandung ferri-oksida 
dan mangan-dioksida yang tak larut dalam air dan dapat 
dipisahkan dengan pengendapan dan penyaringan. Selama 
proses berlangsung kemampunan reaksinya makin lama makin 
berkurang dan akhirnya menjadi jenuh. Untuk regenerasinya 
dapat dilakukan dengan menambahkan larutan kalium 
permanganat kedalam mangan zeolite yang telah jenuh  tersebut  
sehingga  akan  terbentuk  lagi  mangan  zeolite 
(K2Z.MnO.Mn2O7). 

Keunggulan proses ini adalah mangan zeolit dapat berlaku 
sebagai buffer (penyangga). Jika penambahan kalium 
permanganat tidak dapat mengoksidasi zat besi atau mangan 
yang larut di dalam air secara sempurna maka mangan zeolit 
akan mengoksidasi logam–logam tersebut dan tersaring di 
dalamnya. 
 
 
7.3 PILOT PLANT STUDI 
 
7.3.1 Pilot Plant Untuk Menghilangkan Zat Besi Dan 

Mangan Skala Rumah Tangga Dengan Proses  
Aerasi – Filtrasi 

 
 Unit peralatan terdiri dari pompa air baku, bak penampung 
yang berfungsi sebagai kontaktor udara atau oksigen dengan air, 
dan satu unit filter yang diisi dengan media pasir, mangan zeolit 
dan karbon aktif (filter multi media). Air tanah dipompa ke bak 
penampung yang berfungsi untuk mengontakkan oksigen dari 
udara dengan zat besi atau mangan yang larut di dalam air. 
Kemudian dari tangki penampung, air dialirkan ke unit filter multi 
media untuk menyaring atau menghilangkan zat besi atau 
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mangan yang ada dalam air serta menghilangkan padatan 
tersuspensi.  
 Jika ingin mendapatkan hasil yang lebih jernih, proses 
dapat dilengkapi dengan filter cartridge. Filter cartridge ini dapat 
menghilangkan padatan tersuspensi dengan ukuran lebih besar 5 
(lima) mikron. Dari filter cartridge air olahan sudah sangat jernih, 
dan apabila diinginkan dapat langsung diminum, air dari filter 
cartridge dialirkan ke sterilisator ultra violet untuk mematikan atau 
membunuh mikroorganisme patogen yang ada dalam air.  Proses 
ini tanpa memerlukan energi yang besar karena bekerja dengan 
sistem gravitasi dan hanya memerlukan energi listrik sekitar 30 
watt untuk lampu disinfeksi ulra violetnya. Air yang keluar dari 
sterilisator UV sudah dapat diminum langsung. Skema proses 
pengolahan diunjukkan pada Gambar 7.8. 
 

 
 

Gambar 7.8 : Diagram proses penghilangan  zat besi dan 
mangan skala rumah tangga dengan proses aerasi-filtrasi. 

 
 Pada saat air dipompa ke bak penampung, terjadi proses 
oksidasi antara zat besi atau mangan yang ada dalam air dengan 
oksigen yang ada di udara. Reaksi oksidasi tersebut 
menghasilkan senyawa ferrihidroksida atau mangan dioksida 
yang berupa gumpalan sangat halus (micro flock) yang tak larut 
dalam air, sehinggga dapat tersaring pada filter multi media. 
Berdasarkan reaksi tersebut diatas, untuk mengoksidasi setiap 1 
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mg/l zat besi memerlukan 0,14 mg/l oksigen , dan untuk setiap I 
mg/l mangan diperlukan oksigen sebanyak 0,29 mg/l .  
 Dengan memompa air baku ke bak penampung, maka 
akan terjadi kontak antara zat besi atau mangan yang ada dalam 
air dengan oksigen yang ada di udara, sehingga besi atau 
mangan dapat dioksidasi, yang mana hal tersebut dapat 
meringankan beban filter mangan zeolitnya. Dengan demikian 
maka masa pakai (life time) dari filter mangan zeolitnya menjadi 
lebih lama. 
 Untuk proses penyaringan, unit filter yang digunakan 
adalah filter dengan bahan PVC, dimeter 12 inc dam tinggi 120 
cm. Media yang digunakan adalah pasir silika, mangan zeolit 
(mangenese greensand, dan karbon aktif.  Skema multi media 
filter yang digunakan dan susunan media dapat dilihat seperti 
pada Gambar 7.9, sedangkan konstruksi filternya dapat dilihat 
pada Gambar 7.10. 
 

 
 

Gambar 7.9 : Diagram filter multi media dan susunan media 
penyaring untuk penghilangan zat besi dan mangan di dalam air. 
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Gambar 7.10 : Filter multi media untuk menghilangkan zat besi 
dan mangan di dalam air. 

  
Pengolahan air tanah dengan menggunakan filter mangan zeolit 
dan filter karbon aktif , serta dilengkapi dengan filter cartridge 5 
mikron dan sterilizer Ultra Violet telah dicoba dan menghasilkan 
air lahan dengan kualitas yang baik. Berdasarkan analisa 
laboratorium terhadap hasil air olahan untuk parameter yang 
penting antara lain : kekeruhan, zat besi, mangan, zat organik 
(angka permanganat), total kesadahan, ammonium (NH4

+), dan 
bakteri  Coli telah memenuhi stadar baku mutu untuk air minum. 
Hasil analisa air olahan tersebut dapat dilihat pada Tabel  7.3.  
 Dari hasil analisa terhadap air olahan tersebut diatas, 
jumlah total bakteri Coli nol, sedangkan total plate count masih 
diatas standar air kemasan. Hal ini air hasil olahan tersebut 
sudah layak langsung diminum, tetapi tidak disarankan untuk 
disimpan dalam waktu yang lama. 
 
Tabel 7.3 : Analisa kualitas air olahan. 
 

Parameter Satuan Air 
Olahan 

Baku Mutu Air 
Minum 1) 

Baku Mutu Air 
Kemasan 2) 

Kekeruhan FTU nil 5 5 

Besi (Fe) mg/l < 0,04 0,3 0,3 
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Mangan (Mn)  < 0,02 0,1 0,05 

Angka 
Permanganat 

mg/l nil 10 - 

Kesadahan  
(CaCO3) 

mg/l 1,05 500 - 

Ammonium (NH4
+) mg/l < 0,04 - ttd 

Total Bakteri Coli MPN/ml nil 3 ttd 

Total Plate Count coloni/ml 8,2 104 - 102 

 
Catatan : 
nil : nihil, ttd : tak terdeteksi. 
1) Berdasarkan baku mutu air minum PP No. 20 Tahun 1990. 
2) FDA Bottled Water Standards. 
 
 
7.3.2 Pilot Plant Proses Khlorinasi- Filtrasi 
 

Salah satu pilot plant untuk menghilangkan besi dan 
mangan di dalam air tanah dengan proses khlorinasi-filtrasi, 
secara garis besar proses pengolahannya ditunjukkan seperti 
pada Gambar 7.11.  

 
Gambar 7.11 : Diagram proses penghilangan besi dan mangan di 

dalam air dengan proses khlorinasi-filtrasi. 
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Air dari sumur dipompa dengan menggunakan pompa 
sambil diinjeksi dengan larutan sodium hipokhlorit untuk 
mengoksidasi zat besi atau mangan yang ada di dalam air, 
selanjutnya dialirkan ke static mixer agar larutan sodium 
hipokhlorit dapat tercampur sempurna dengan air bakunya. Dari 
static mixer air selanjutnya di alirkan ke tangki reaktor (pressure 
tank) agar mempunyai waktu yang cukup untuk proses oksidasi 
sempurna. 

Dari tangki reaktor air dialirkan ke saringan pasir cepat 
bertekanan (rapid pressure filter) untuk menyaring oksida besi 
atau oksida mangan yang terbentuk di dalam tangki reaktor. 
Setelah itu dilairkan ke filter mangan zeolit (manganese 
greensand filter). Filter mangan zeolit berfungsi untuk 
menghilangkan zat besi atau mangan yang belum sempat 
teroksidasi oleh kalium permanganat. Untuk menghilangkan 
polutan mikro misalnya zat organik, deterjen, bau, senyawa 
phenol, logam berat dan lain-lain proses ini dapat juga dilengkapi 
dengan  filter karbon aktif. 

Air hail olahan selanjutnya dialirkan ke bak penampung air 
bersih (Tower Tank) atau saluran distribusi. Salah satu contoh 
konstruksi peralatan  proses penghilangan besi dan mangan di 
dalam air dengan proses khlorinasi-filtrasi yang telah terpasang, 
dengan kapasitas 30 M3 per hari dapat dilihat pada Gambar 7.12.  
Spesifikasi teknis peralatan adalah sebagai berikut :  

 
Pompa Air Baku 

Type    : jet pump  
Power   : 250 Watt 
Pressure  : 4 Bars (max) 
Total Head  : 40 m 
Jumlah      : 1 unit 
 
Pompa dosing 
 
Type            : Chemtech 100/030 
Tekanan  : 7 Bars 
Kapasitas  : 4.7 lt/hour 
Pump head  : SAN 
Diaphragm  : Hypalon 
Jumlah  : 1 unit 
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Tangki Bahan Kimia  
 
Volume  : 25 liter 
Ukuran  : 50 cm x 25 cm x 10 cm 
Material of Contraction : Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) 
Jumlah      : 1 unit 
 
Tangki Reaktor 
 
Kapasitas  : 0,5 – 1 M3/jam 
Ukuran     : 63 cm x 120 cm, dilengkapi     

            dengan penyangga 
Material          :Fiber Reinforced Plastic (FRP) 
Inlet/Outlet  : 1" 
Tekanan Operasi : 4  bar 
Jumlah  : 1 unit 
 
Saringan Pasir Cepat (Sand Filter) 
 
Tekanan  : 3 Bars 
Capacity  : 1.4 – 1.8 m3 / jam 
Ukuran  :  12 inchi x 120 cm 
Material   : FRP 
Pipa Inlet / outlet : ¾ inch 
System     :  Semi automatic backwash 
Media Filter  : Pasir Silika 
Media Penahan  : Gravel 
Number          : 1 unit 
 
Filter mangan Zeolit 
 
Tekanan  : 3 Bars 
Capacity  : 1.4 – 1.8 m3 / jam 
Ukuran        :  12 inchi x 120 cm 
Material      : FRP 
Pipa Inlet / outlet : ¾ inch 
System    :  Semi automatic backwash 
Media Filter  : Mangan Zeolit 
Media Penahan : Gravel 
Number          : 1 unit 
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Gambar 7.12 : konstruksi peralatan  proses penghilangan besi 
dan mangan di dalam air dengan proses khlorinasi-filtrasi. 

 
Proses khlorinasi-filtrasi dapat juga digunakan untuk 

penghilangan zat besi atau mangan di dalam air slaka rumah 
tangga. Perbedaan dengan proses skala yang besar adalah pada 
sistem injeksi senyawa khlorine. Untuk skala yang besar injeksi 
khlorine atau larutan kaporit umumnya dilakukan dengan 
menggunakan pompa dosing, sedangkan untuk skala rumah 
tangga dilakukan dengan sistem injeksi kaporit sederhana 
menggunakan khlorin tablet. Diagram proses khlorinasi-filtrasi 
untuk skala rumah tangga dapat dilihat pada Gambar 7.13, dan 
skema sistem injeksi khlorine sederhana dapat dilihat pada 
Gambar 7.14. Untuk konstruksi Injeksi khlorine atau kaporit dan 
unit filter dapat dilihat pada Gambar 7.15. Untuk unit filter yang 
digunakan adalah filter bertekanan dengan menggunakan media 
pasir, mangan zeolit dan karbon aktif (filter multi media). 
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Gambar 7.13 : Filter mangan zeolit dan karbon aktif skala rumah 

tangga. 
 
Bentuk serta cara pengopersian filter secara sederhana 

ditunjukkan seperti pada gambar 5, sedangkan cara kerja injektor 
khlorine ditunjukkan pada Gambar 6. Beberapa contoh filter 
mangan zeolit dan karbon aktif yang dilengkapi dengan injektor 
khlorine dapat dilihat pada Gambar 7. 

 
 

Gambar 7.14 : Injektor khlorine dan PAC. 
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Gambar 7.15 : Contoh filter mangan zeolit dan karbon aktif serta 

injektor khlorine. 
 
7.3.3  Pilot Plant Proses Kalium Permanganat-Filtrasi dengan  

Mangan Zeolit 
  

Pilot plant ini dibangun di daerah pemukiman transmigrasi 
di Kabupaten Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah dengan 
kapasitas 30 M3 per hari. Air yang akan diolah adalah air tanah 
dengan kandungan zat besi yang cukup tinggi yakni mencapai 10 
mg/l dengan pH yang rendah yakni sekitar pH 4. Secara fisik 
pada saat dipompa keluar air terlihat jernih tetapi berbau logam, 
dan setelah dibiarkan dan kontak dengan udara air akan segera 
berubah menjadi berwarna coklat kemerahan dan keruh. 

Proses yang digunakan yakni kombinasi proses 
pengaturan pH, proses oksidasi dengan udara, pembubuhan 
kalium permanganat dan dilanjutkan dengan proses filtrasi. 
Proses penyaringan terdiri dari tiga tahap yakni penyaringan 
dengan saringan pasir, kemudian penyaringan dengan filter 
mangan zeolit (manganese greensand) dan selanjutnya 
penyaringan dengan media karbon aktif. Diagram proses 
pengolahannya dapat dilihat seperti pada Gambar 7.16. 
 Air baku yang berasal dari air air tanah dipompa ke tangki 
pencampur (static mixer) sambil diinjeksi dengan larutan soda 
ash (NaHCO3) untuk menaikkan pH menjadi sekitar pH 7-8, 
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selanjutnya dialirkan ke bak clarifier atau bak pengendap. Di 
dalam bak pengendap, dengan adanya penambahan soda ash 
serta kontak dengan oksigen dari udara, zat besi atau mangan 
akan dengan cepat teroksidasi menjadi oksida besi atau oksida 
mangan yang tidak larut di dalam air dan akan mengendap di 
dalam bak pengendap. 

 
 

Gambar 7.16 : Diagram proses penghilangan zat besi dan 
mangan di dalam  air. 

 
Air limpasan dari bak pengendap selanjutnya dialirkan ke 

bak penampung air baku. Dari bak penampung air baku, air 
dipompa ke tangki reaktor (tangki bertekanan) sambil diinjeksi 
dengan larutan kalium permanganat dengan menggunakan 
pompa dosing, agar zat besi atau mangan yang belum teroksidasi 
oleh oksigen dari udara dan masih terlarut dalam air dapat 
dioksidasi lebih sempurna menjadi bentuk senyawa oksida besi 
atau mangan yang tak larut dalam air.  
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Zat besi atau mangan di dalam air yang telah teroksidasi 
dan juga padatan tersuspensi yang berupa partikel halus, 
selanjutnya di alirkan ke filter pasir (sand filter). Air yang keluar 
dari saringan pasir selanjutnya dialirkan ke filter mangan zeolit 
(manganese greensand filter). Dengan adanya filter mangan 
zeolit ini, zat besi atau mangan yang belum teroksidasi  di dalam 
tangki reaktor dapat dihilangkan sampai konsentrasi < 0,1 mg/l.  

Kombinasi proses pengaturan pH, proses oksidasi dengan 
udara, koagulasi flokulasi,  pembubuhan kalium permanganat dan 
dilanjutkan dengan proses filtrasi 

Dari filter Mangan Zeolit, air dialirkan ke filter karbon aktif 
(activated carbon filter) untuk menghilangkan bau atau warna 
serta polutan mikro. Filter ini mempunyai fungsi untuk 
menghilangkan senyawa warna dalam air, serta untuk 
menghilangkan senyawa yang dapat menyebabkan bau. Setelah 
melalui filter penghilangan warna, air dialirkan ke filter cartridge 
yang  dapat menyaring partikel kotoran sampai ukuran 5 mikron. 
Dari filter cartridge, selanjutnya, air dialirkan ke bak penampung 
air olahan dan selanjutnya dipompa ke saluran distribusi. 
Konstruksi peralatan yang telah terpasang dapat dilihat pada 
Gambar 7.17 sampai dengan Gambar 7.19.  

 

 
 

Gambar 7.17 : Pompa air baku dan sistem injeksi larutan soda 
ash (NaHCO3) untuk menaikkan pH air. 
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Gambar 7.18 : Bak pengendap yang berfungsi juga sebagai 
kontaktor udara kontaktor udara dan bak penampung. 

 

 
Gambar 7.19 : Sistem injeksi larutan kalium permanganat, filter 

pasir, filter mangan zeolit serta filter karbon aktif. 
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Hasil uji coba pilot plant penghilangan besi dan mangan di 
dalam air dengan kombinasi proses pengaturan pH, proses 
oksidasi dengan udara, pembubuhan kalium permanganat dan 
dilanjutkan dengan proses filtrasi ditunjukkan seperti pada Tabel 
7.4. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa dengan kombinasi 
proses tersebut di atas dapat meunurkan kadar zat besi dari 
10,06 mg/l menjadi 0,14 mg/l, dan konsentrasi mangan (Mn) dari 
2,94 mg/l turun menjadi 0,02 mg/l. Proses penambahan soda ash 
(Na2CO3) dilakukan karena air baku mempunyai pH 5,5 sehingga 
untuk air minum harus dinaikkan menjadi pH 6,5 – 9,0.  

 
Tabel 7.4 : Hasil uji coba pilot plant penghilanganbesi dan 
mangan dengan kombinasi proses pembubuhan kalium 
permanganat dan proses filtrasi. 

 

Parameter Air Baku Air Olahan 

pH  5,5 6,7 

Besi (mg/l) 10,06 0,14 

Mangan (mg/l) 2,94 0,02 

Kekeruhan (NTU) 60 4 

Warna (Pt-Co) 34 10 

Kesadahan Total (mg/l 
sebagai CaCO3) 

64,0 60 

 
Catatan :  
Lokasi : Dadahup –Kuala Kapuas – Kalteng. 
Proses : Kombinasi proses pengaturan pH, proses oksidasi dengan udara, 
pembubuhan kalium permanganat dan dilanjutkan dengan proses filtrasi 
 
  
7.4 PENUTUP 
 

Dari uraian  tersebut diatas, beberapa cara oksidasi besi 
atau mangan yang paling sering digunakan di dalam industri 
pengolahan air minum antara lain yakni proses aerasi-filtrasi, 
proses khlorinasi-filtrasi dan proses oksidasi kalium 
permanganat-Filtrasi dengan mangan zeolit (manganese 
greensand). 
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Pemilihan proses tersebut dipilih berdasarkan besarnya 
konsentrasi zat besi atau mangan serta kondisi air baku yang 
digunakan, kemudahan proses, serta besarnya biaya 
pengolahan.  
 Kombinasi proses aerasi dan proses penyaringan dengan 
filter yang berisi  pasir silika, mangan zeolit dan karbon aktif dapat 
menurunkan kandungan zat besi dan mangan cukup efefktif, 
tetapi membutuhkan biaya awal yang lebih besar dan tempat 
yang lebih besar. Hal ini disebabkan karena oksidasi dengan 
aerasi udara memerlukan tempat atau bak yang lebih besar 
sehingga biaya peralatan ralatif lebih besar. Disamping untuk 
menurunkan kadar besi dan mangan, proses oksidasi zat besi 
dan mangan dengan cara aerasi filtrasi dapat juga untuk 
menghilangkan gas karbon dioksida (CO2) , gas methan, gas 
hidrogen sulfida (H2S) serta dapat menghilangkan bau.  
 Untuk proses khlorinasi-filtrasi maupun proses kalium 
permanganat-fitrasi dengan mangan zeolit, peralatan yang 
digunakan sama yakni sistem pembubuhan bahan kimia, tangki 
reaktor serta unit filter.  Di dalam proses khlorinasi filtrasi 
senyawa khlorin yang digunakan adalah gas khlorin atau larutan 
hipokhlorit. Bahan kimia ini selain merupakan oksidator kuat juga 
bersifat disinfektan kuat, sehingga selain dapat mengoksidasi zat 
besi atau mangan juga dapat berfungsi sebagai pembunuh 
kuman. Tetapi jika pembubuhannyan berlebihan maka air olahan 
akan berbau kaporit yang kurang disenagi masyarakat. 
 Di dalam proses kalium permanganat-filtrasi dengan 
managan zeolit bahan kimia yang digunakan yakni larutan kalium 
permanganat 5 –10 %. Kalium permanganat adalah juga 
merupakan oksidator kuat, berwarna merah-keunguan dan tidak 
berbau. Jika pembubuhan kaliun permanaganat berlebihan maka 
air olahan akan berwarna kemerahan.  
 Pertimbangan utama pemilihan proses khlorinasi-filtrasi 
atau proses kalium permanganat-filtrasi dengan mangan zeolit 
adalah pertimbangan harga bahan kimia yang digunakan karena 
peralatan yang digunakan relatif sama. Untuk harga eceran 
kaporit saat ini sekitar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) 
sedangkan harga eceran kalium permanganat sekitar Rp. 50.000 
– Rp. 75.000,- 
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	4.1     PENDAHULUAN
	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 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 
	Nomor : 416/Menkes/Per/IX/1990
	A. FISIKA

	B. KIMIA


	I.  Air Raksa
	C. MIKROBIOLOGI
	D. RADIOAKTIFITAS
	Satuan
	2
	Jumlah per
	100 ml sampel
	A. Bahan-bahan inorganic (yang memiliki pengaruh langsung
	     pada kesehatan)

	Satuan
	2
	B. Bahan-bahan inorganik (yang kemungkinan dapat
	    menimbulkan keluhan pada konsumen)

	Satuan
	2
	C. Bahan-bahan organik (yang memiliki pengaruh langsung pada 
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	2
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	2
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	2
	4.2.1.2 Rencana Jumlah Penduduk Yang Dilayani 

	Tabel 4.8 : Pemakaian air di beberapa kota di dunia.

	III.  NEGARA
	IV.  LITER/ORANG/HARI
	V.  TAHUN
	VI.  Rata-rata
	Sumber : 
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	4.2.4.3 Cara Berdasarkan Proses Pengolahan Dengan 
	Saringan Pasir Cepat 
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	4.3.5.2  Mekanisme Koagulasi
	FAKTOR
	HIDROLISIS


	4.3.5.2.2  Adsorpsi Dan Netralisasi Muatan
	4.3.5.2.3 Sweep Coagulation 
	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
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	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
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	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
	BAB V
	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.
	5.4.1 Disain Konstruksi Pilot Plant Saringan Pasir Lambat 
	Up Flow
	Sumber : Hasil analisa Laboratorium.
	5.4.3 Operasional dan Perawatan



	5.5.1 Kapasitas Pengolahan dan Lokasi 
	5.5.2 Perencanaan
	5.5.2.1 Penentuan Kebutuhan Air
	5.5.2.2 Survei Sumber Air dan Lokasi Unit Pengolahan Air


	Proses  Pengolahan 
	Sistem  
	Standard   
	SARINGAN PASIR PERTAMA
	UKURAN PASIR             : 0,5 – 1,0 mm - Kasar
	SARINGAN PASIR KEDUA
	5.5.2.4 Disain Konstruksi

	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. 

	5.5.4 Kualitas Air
	5.5.5 Pengelolaan
	Tabel  5.4 : Hasil analisa kualitas air baku, filter-1 dan filter-2.
	DAFTAR PUTSAKA
	6.1. PENDAHULUAN



	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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	VII.  Amonium (NH4+)
	6.4.4 Hasil Pengkajian
	Tabel  6.10 : Hasil analisa kualitas air baku dan air olahan.
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	8.2   KARAKTERISTIK AIR GAMBUT
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	8.3.1 Proses Netralisasi 
	8.3.2.3 Oksidasi dengan kalium permanganat
	8.3.3.1 Bahan Koagulan



	8.4. BEBERAPA CONTOH CARA DAN PEMBUATAN 
	ALAT PENGOLAH AIR GAMBUT
	8.4.1 Pengolahan Air Gambut Sederhana Individual
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	c) Pembuatan Larutan  kaporit 
	8.4.2.6  Biaya Operasional
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	Tabel 8.10 : Kualitas Air Baku dan Hasil Olahan.
	8.4.3 Pengolahan Air Gambut Kontinyu dengan Kombinasi 
	Proses Koagulasi-Flokulasi dan Proses injeksi 
	Kalium Permanganat - Filtrasi dengan Mangan Zeolit
	Kombinasi Proses Koagulasi- Flokulasi dan Proses injeksi Kalium Permanganat - Filtrasi dengan Mangan Zeolit
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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. 
	9.6 PENUTUP 

	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

	Tabel 10.4 : Kualitas air olahan pada pengambilan sampling 1.
	Tabel 10.5 : Kualitas Air Olahan Pada Pengambilan Sampling 2
	Tabel 10.6 : Kualitas air olahan pada pengambilan sampling 3.
	10.5.3.1 Perhitungan efisiensi penurunan konsentrasi parameter 
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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
	Power               : 30 watt
	No
	Jenis Pengeluaran
	Total Pengeluaran (Rp)




