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8.1   PENDAHULUAN   
 

          Air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. 
Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu memerlukan air 
terutama untuk minum, masak, mandi, mencuci dan sebagainya. 
Pemenuhan kebutuhan air bersih sudah menjadi masalah yang 
sangat umum dan belum diatasi di sebagian besar wilayah 
negara Indonesia pada umumnya terutama didaerah-derah 
pedesaan dan daerah terpencil. persentase penduduk di 
Indonesia yang sudah mendapatkan pelayanan air bersih dari 
badan atau perusahaan air minum masih sangat kecil yaitu untuk 
daerah perkotaan sekitar 45 %, sedangkan untuk daerah 
pedesaan baru sekitar 36 %. Di daerah-daerah yang belum 
mendapatkan pelayanan air bersih, penduduk biasanya 
menggunakan air sumur galian, air sungai yang kadang- kadang  
bahkan  sering kali air yang digunakan tidak memenuhi standart 
air minum yang sehat. Bahkan untuk daerah yang sangat buruk 
kualitas air tanah maupun air sungainya, penduduk setempat 
hanya menggunakan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air 
minum. Sulitnya pemenuhan kebutuhan air bersih 
mengakibatkan masalah lain yang lebih kompleks. Salah satu 
masalah yang merupakan akibat dari sulitnya pemenuhan 
kebutuhan air bersih dan buruknya kualitas lingkungan adalah 
masalah kesehatan masyarakat, yaitu berjangkitnya berbagai 
jenis penyakit seperti muntaber, penyakit kulit  dan sebagainya 
yang bisa dijadikan sebagai indikator buruknya kualitas 
lingkungan dan sulitnya pemenuhan kebutuhan air bersih. Dalam 
upaya penyediaan air bersih dan sehat bagi masyarakat 
pedesaan yang mana kualitas air tanahnya buruk serta belum 
mendapatkan pelayanan air minum dari PAM, perlu 
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memasyarakatkan alat pengolah air Minum sederhana yang 
murah dan dapat dibuat oleh masyarakat dengan menggunakan 
bahan yang ada dipasaran setempat. 
 Sumur di daerah bergambut atau daerah rawa umumnya 
dangkal dengan air berwarna coklat, berkadar asam humus, zat 
organik dan besi yang tinggi, sedangkan sumur didaerah daratan 
agak dalam dengan air berwarna jernih tetapi berkadar besi dan 
mangan yang tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya  
pengolahan  air gambut, agar air di daerah gambut atau rawa  
dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
Pengolahan air gambut dirancang disesesuaikan dengan kondisi 
pedesaan dan tingkat pendidikan masyarakatnya. Dengan 
demikian alat pengolah air gambut ini harus murah (bahan baku 
dan pembantu tersedia), mudah pengerjaannya serta hasil olahan 
yang memenuhi baku mutu air minum. 
 Dalam mengatasi hal ini ada beberapa cara dan peralatan 
sederhana sistem batc ataupun kontinyu yang di gunakan untuk 
mengolah air gambut yang bersifat asam dan bewarna coklat, 
selain itu dapat digunakan untuk mengolah air sungai yang keruh 
dan juga air yang kandungan besinya tinggi. 
 
 
8.2   KARAKTERISTIK AIR GAMBUT 
  
 Air gambut merupakan air permukaan dari tanah 
bergambut dengan ciri yang sangat mencolok karena warnanya 
merah kecoklatan, mengandung zat organik tinggi sert zat besi 
yang cukup tinggi, rasa asam, pH 3 - 5 dan tingkat kesadahan 
rendah. Salah satu contoh kualitas air gambut dapat dilihat 
seperti pada Tabel 8.1. 
 
Tabel 8.1: Contoh kualitas air gambut. 
 

No Parameter Unit Air Baku 

1 Colour pt. cobalt 125 
2 Odour   
3 Taste  Acid 
4 pH  5.0 
5 Turbidity FTU 37 
6 Amonium mg/l below 0.04 
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7 Calcium mg/l 5,22 
8 Copper mg/l below 0.03 
9 Iron disolve mg/l 1.20 

10 Manganese mg/l 0.21 
11 Magnesium mg/l 7.39 
12 Zinc mg/l 1.46 
13 Bicarbonate mg/l 88.99 
14 Chloride mg/l 1.51 
15 Nitrate mg/l below 0.11 
16 Nitrite mg/l below 0.03 
17 Sulphate mg/l 56.88 
18 Lead mg/l below  0.01 
19 Organic Matter by 

KMnO4 
mg/l 14.54 

20 Arsenic mg/l below 0.001 
21 Cadmium mg/l below 0.01 
22 Cyanide mg/l below 0.01 
23 Chrom hexavalent mg/l below 0.006 
24 Mercury mg/l below 0.001 
25 E coli /100 ml - 
26 Coliform /100 ml - 
27 Salmonella sp /100 ml - 

 
Catatan :contoh air gambut di daerah Jambi. 
 

 
8.3   PROSES PENGOLAHAN  AIR GAMBUT      

 
 Untuk pengoalah air gambut, proses yang digunakan 
sangat tergantung pada kondisi kualitas air bakunya, serta tingkat 
kualitas air olahan yang diinginkan. Tahapan proses pengolahan 
yang umum digunakan terdiri dari beberapa tahapan proses yakni 
proses netralisasi, oksidasi untuk menghilangkan kandungan zat 
besi atau mangan, proses koagulasi-flokulasi, proses 
pengendapan, proses penyaringan atau filtrasi serta proses 
disinfeksi untuk membunuh kuman yang ada di dalam air. Secara 
umum diagram proses pengolahan air gambut ditunjukkan seperti 
pada Gambar 8.1. 
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Gambar 8.1 :   Diagram proses pengolahan air gambut. 
 
 
8.3.1 Proses Netralisasi  

 
 Netralisasi adalah merupakan suatu upaya agar pH air itu 
normal. Ketidaknormalan pH air ini disebabkan oleh pemasukan 
asam atau basa. pH air secara alami berkisar antara 4 sampai 9, 
dan secara teoristis pH dari 0 sampai 14. pH=0 disebut sangat 
asam dan pH=14 disebut sangat basa, sedangkan pH=7 
menunjukkan netral pada suhu 25 oC. Netralisasi dalam 
pengolahan air gambut adalah mengatur pH air baku (gambut) 
yang bersifat asam   pH< 7 menjadi netral/ normal (pH 7 - 8), 
dengan cara pembubuhan alkali. Cara yang paling mudah dan 
murah yaitu dengan membubuhkan CaO (kapur tohor) atau 
CaCO3 (batu gamping).  
 Tujuan netralisasi ini adalah untuk membantu efektifitas 
proses selanjutnya antara lain:  
 

 Pada proses oksidasi dengan udara, pengurangan Fe 
dan Mn efektif pada pH 7sampai 8 

 Pada proses oksidasi dengan chlorine reaksi efektif pada 
pH 7 sampai 8,5 (80%), sedangkan pada pH  6 da  8,5 
hanya bereaksi  40%. 

 Pada proses koagulasi dengan menggunakan alum 
efektif pada pH  6 

 Pengendapan semua logam akan terjadi pada pH  8,3 , 
Fe pada pH 8 sampai 9 dan Mn pada pH 11 

 

 340



Hal yang tidak kalah penting adalah air olahan yang 
dihasilkan netral sesuai dengan kualitas air minum (pH 6,5-8,5) 
Dalam sistem isntalasi air minum bertujuan untuk mengendalikan 
korosi perpipaan dalam sistem distribusi, dimana korosi 
membetuk racun pada pH  6,5 atau 9,5.  
 Zat alkali dipakai untuk pengolahan air dengan tujuan untuk 
pengaturan pH atau menaikan pH air yang rendah  dan 
menaikkan 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, Na(HCO3 ) 

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 pembubuhan koagulan. 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 = [( A2  + K X R ) – A1x F 

 
dimana :  
 

W = Dosis pembubuhan zat alkali ( mg/lt = ppm ) 
A1 = Alkalinitas air baku (mg/lt = ppm ) 

A2 = Alkalintas yang diinginkan (ppm) 

K  Pengurangan alkalinitas dengan penambahan 
1 ppmkoagulan ( dapat dilihat pada Tabel  8.2 

R = Dosis koagulan (ppm). 
F = Zat Alkali yang dibutuhkan untuk menaikkan  

1 ppm  alkalinitas (dapat dilihat pada Tabel 
8.3) 

 
Konsentrasi larutan yang dipakai harus disesuaikan dengan dosis 
dan cara opersinya (handling). Cara pembubuhannya dapat 
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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 %. 
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. 
 
Tabel 8.2 :  Pengurangan alkalinitas dengan penambahan 1 ppm 
Koagulan. 

 
No Bahan koagulan Pengurangan 

alkalinitas (ppm) 

1 Aluminium sulfate (padat) 
Al2O3 15 % 

0,45 

2 Aluminium sulfate (larutan) 
Al2O3 8 % 

0,24 

3 PAC Al2O3 10 % 0,15 

 
 

Tabel 8.3 : Zat alkali yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 ppm  
alkalinitas. 

 

No Bahan koagulan Pengurangan alkalinitas 
(ppm) 

1 Slaked lime (CaO  72 %) 0,77 

2 Soda Ash (Na2CO3  99 %) 1,06 

3 NaOH cair(45%) 1,78 

4 NaOH cair (20%) 4 
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8.3.2   Oksidasi Untuk Menghilangakan Zat Besi atau Mangan 
  
 Baik besi maupun mangan, dalam air biasanya terlarut 
dalam bentuk senyawa atau garam bikarbonat, garam sulfat, 
hidroksida dan juga dalam bentuk kolloid atau dalam keadaan 
bergabung dengan senyawa organik. Oleh karena itu cara 
pengolahanya harus disesuaikan dengan bentuk senyawa besi 
dan mangan dalam air yang akan diolah. Ada beberapa cara 
untuk menghilangkan zat besi dan mangan dalam air salah satu 
diantarannya yakni dengan cara oksidasi, dengan cara koagulasi, 
cara elektrolitik, cara pertukaran ion, cara filtrasi kontak, proses 
soda lime, pengolahan dengan bakteri besi dan cara lainnya.  
 Proses penghilangan besi dan mangan dengan cara 
oksidasi dapat dilakukan dengan tiga macam cara yakni : 

a) Oksidasi dengan udara atau aerasi,  
b) Oksidasi dengan khlorine (khlorinasi) dan  
c) Oksidasi dengan kalium permanganat.  

 
Selain dengan cara oksidasi, penghilangan senyawa besi dan 
mangan dalam air yaitu dengan mengalirkan ke suatu filter 
dengan media mangan zeolit. 
 
 
8.3.2.1 Oksidasi dengan Udara (Aerasi) 
 

Proses aerasi yaitu mengontakkan  air baku  dengan 
udara  kususnya Oksigen (O2). Proses oksidasi ini secara luas 
telah digunakan untuk pengolahan air dengan  kandungan zat 
besi (Fe) dan mangan (Mn) tinggi. Zat tersebut  memberikan rasa 
pahit pada air, menghitamkan hasil pemasakan beras dan 
memberikan noda hitam kecoklatan. Tujuan proses aerasi adalah 
mengoksidasi zat besi (Fe) dan mangan (Mn)   yang terdapat 
dalam air baku  dan selanjutnya membentuk senyawa besi dan   
mangan yang dapat diendapkan.  Disamping itu proses aerasi 
juga berfungsi untuk menghilangkan gas-gas beracun yang tidak 
diinginkan misalnya gas H2S, Methan, Carbon dioksida dan 

berbagai aenyawa-senyawa organik yang bersifat volatil (mudah 
menguap) serta gas-gas racun lainnya. Oksidasi mangan dengan 
oksigen dari udara tidak seefektif untuk besi, tetapi jika kadar 
Mangannya tidak terlalu tinggi maka sebagaian mangan dapat 
juga teroksidasi dan terendapkan.  
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 Luas kontak antara gelembung udara dengan permukaan 
air sangat mempengaruhi Keberhasilan proses oksidasi.  
Semakin merata dan semakin kecil ukuran gelembung udara 
yang dihembuskan kedalam air baku, oksigen yang bereaksi 
makin besar. Faktor lain yang sangat mempengaruhi reaksi 
oksidasi besi dengan oksigen dari udara adalah pH air. Pengaruh 
pH air terhadap oksidasi Fe dengan udara ditunjukkan seperti 
pada Tabel 8.4. 

 
Tabel 8.4.  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 
 
 

Reaksi oksidasi ini sangat efektif pada pH air 7-8. Oleh 
karena itu sebelum aerasi dilakukan, pH air baku dinaikkan 
sampai 8. Hal ini dimaksudkan agar pH air hasil olahan tidak 
menyimpang dari pH standart untuk air minum yaitu pH 6,5 - 8,5.                 
 Adanya kandungan alkalinity, (HCO3)

- yang cukup besar 
dalam air, akan menyebabkan senyawa besi atau mangan 
berada dalam bentuk senyawa ferro bikarbonat, Fe(HCO

3
)
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 

 344



 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 (II) maupun hidroksida mangan (II) 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. Perlu dicatat 
bahwa oksidasi terhadap senyawa besi dan mangan di dalam air 
tidak selalu terjadi dalam waktu yang cepat, apabila air 
mengandung zat organik yang tinggi, pembentukan endapan besi 
dan mangan  melalui proses aerasi ini terlihat tidak efektif.  
 
8.3.2.2  Oksidasi dengan Khlorine (Khlorinasi) 
 

 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 + 2 Cl- + 6 H+ 
 

 345



Mn
2+

 + Cl2 + 2 H2O          MnO2 + 2 Cl- + 4 H 
 

Berdasarkan reaksi tersebut di atas, maka untuk 
mengoksidasi setiap 1 mg/l zat besi dibutuhkan 0,64 mg/l khlorine 
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.  
 
 
8.3.2.3 Oksidasi dengan kalium permanganat 
       
 Untuk menghilangkan besi dan mangan dalam air, dapat 
pula dilakukan dengan mengoksidasinya dengan memakai 
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 
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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+             
    
8.3.3 Proses Koagulasi-Flokulasi 
 
 Partikel-partikel kotoran dalam air baku yang mempunyai 

ukuran dengan diameter 10-2
 milimeter dengan cara 

pengendapan biasa tanpa bahan kimia. Tetapi untuk partikel 

yang sangat halus dengan ukuran lebih kecil 10-2  milimeter dan 
juga partikel-partikel koloid sulit untuk dipisahkan dengan 
pengendapan tanpa bahan kimia serta masih tetap lolos jika 
disaring dengan saringan pasir cepat.  
 Oleh karena itu di dalam sistem pengolahan air   dengan 
saringanpasir cepat, 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 
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.  
 Koagulasi/ flokulasi merupakan proses penggumpalan 
partikel-partikel halus yang tidak dapat diendapkan secara 
gravitasi, menjai partikel yang lebih besar sehingga dapat 
diendapkan dengan jalan penambahan bahan koagulasi. 
Koagulasi dilakukan dengan pembubuhan bahan koagulan ke 
dalam air baku, sehingga kotoran yang berupa koloid maupun 
suspensi yang ada di dalamnya menggumpal dan mudah 
diendapkan. Kotoran yang berupa koloid maupun suspensi halus, 
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yaitu zat warna organik, lumpur halus, bakteri dan algae serta 
lainnya tidak dapat mengendap karena partikelnya yang sangat 
halus. Selain itu pada umumnya partikel-partikel kotoran tersebut 
mempunyai kelebihan muatan elektro negatip sehingga terjadi 
tolak-menolak antar partikel yang menyebabkan sulit mengendap. 
Oleh karena itu koagulasi dapat berjalan dengan baik apabila 
penyebabnya dapat dihilangkan yaitu dengan menetralisasi 
kelebihan muatan negatif partikel kotoran. Netralisasi tersebut 
dapat dilakukan dengan cara pembubuhan zat koagulan yaitu 
bahan atau alat yang mempunyai kemampuan menetralisir 
muatan negatif  partikel kotoran dan kemampuan mengikat 
partikel-partikel tersebut.  
  
8.3.3.1 Bahan Koagulan 
 
 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.  
 Beberapa bahan koagulan yang sering digunakan untuk 
pengolahan air minum  adalah : 

1) Tawas/ Aluminium Sulfat/ Alum Al2(SO4)3.18 H2O  
2) Ammonia Alum, (NH4 )2(SO4). Al2(SO4)3.24H2O 
3) Natrium Aluminat (Na AlO2) 
4) Fero Sulfat Fe(SO4) 
5) Feri Sulfat Fe2(SO4)3 
6) Chlorinated Copperas 
7) Fero Chlorida  FeCl2 
8) Feri Chlorida Fe2Cl3 
9) Poli Aluminium Chlorida  Na AlCl3 

 
 Saat ini dipasaran telah banyak beredar bahan pembantu 
flokulasi (Floculant Aid), antara lain super floc, magni floc dan 
aqua floc, yang berfungsi mempercepat pembentukan flok, 
mempercepat proses pengendapan, dan mengurangi dosis 
koagulan. Untuk Pengolahan air gambut beberapa zat koagulan 
yang umum dipakai antara lain adalah Aluminium Sulfat (Alum) 
dengan rumus kimia Al2(SO4)3 nH2O atau dipasaran dikenal 
dengan nama tawas dan yang lainnya adalah poly alumium 
chloride (PAC).  Hal ini disebabkan karena harganya relatif 
murah, mudah didapat dan hasilnya cukup baik.  
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1) 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 dan efektif untuk air baku dengan kekeruhan 
yang tinggi serta sangat baik untuk dipakai bersama-sama 
dengan zat koagulan pembantu. Aluminium sulfat atau alum, 
diproduksi dalam bentuk padatan atau dalam bentuk cair. 
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 rentang 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 %.       
 Garam aluminium Sulfat jika ditambahkan kedalam 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 
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ditambahkan kapur (lime) atau soda abu agar reaksi dapat 
berjalan baik. 
Reaksi kimianya secara sederhana dapat ditunjukkan sebagai 
berikut :  
 
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 
        

Flokulasi adalah merupakan kelanjutan dari proses 
koagulasi yaitu proses terjadinya gumpalan kotoran atau flok  
akibat pembubuhan koagulan. Untuk mendapatkan flok yang 
besar dan kuat (stabil), perlu dilakukan pengadukan lambat. 
Pengadukan yang cepat dilakukan segera setelah pembubuhan 
koagulan agar zat koagulan dapat tercampur dengan cepat, 
sedangkan pengadukan lambat dilakukan untuk memberikan 
kesempatan agar gumpalan partikel kotoran yang terjadi tumbuh 
menjadi besar dan kuat sehingga mudah atau cepat mengendap. 
 
 
2)   Poly Aluminium Chloride (PAC)      
 
      Poly Aluminium Chloride (PAC) merupakan bentuk 
polimerisasi kondensasi dari garam aluminium, berbentuk cair 
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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.  
 
3) 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 (activated silic acid) 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.  
 
 
8.3.3.2 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 
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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. 
 
 
8.3.3.3 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.  
 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 
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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 steram).  

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

perhitungan gradien kecepatan dalam bak flokulator.  
 
Cara Pengadukan dalam proses flokulasi ada dua cara yaitu 
pengadukan berdasarkan energi yang ada dalam air itu sendiri 
dan pengadukan berdasarkan energi mekanik dari luar.  
 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.  

 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. 
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8.3.3.4  Penentuan Dosis 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 (PAC) harus dipakai 
dalam bentuk aslinya (cair) tanpa pengenceran karena jika 
diencerkan akan terhidrolisa.  
 
a. Jar Test 
  
 Jar test digunakan untuk menentukan dosis koagulan yang 
optimum. Alat yang digunakan untuk percobaan Jar test adalah 
floc tester yang dilengkapi dengan alat-alat gelas dan pengaduk. 
Pada test flokulasi ini terdiri dari tiga langkah yaitu: 
 

 Pelarutan reagen melalui pengadukan cepat (1 menit; 
100 rpm), bila perlu juga pembubuhan bahan-bahan 
kimia koreksi pH 

 Pengadukan lambat untuk pembentukan flok-flok (15 
menit; 20 rpm), pengadukan yang terlalu cepat akan 
mengakibatkan pecah flok 

 Pemisahan flok-flok dengan melalui sedimentasi 
 
Pada dasarnya percobaan ini meliputi: 
 

 Penentuan dosis koagulan dengan variasi dosis koagulan 
yang berbeda 

 Kusus untuk air gambut yang bersifat asam perlu 
ditambahkan alkali yang bervariasi untuk mendapatkan 
kondisi pH yang optimum 

 Dengan kondisi pH yang optimum dilakukan optimalisasi 
dosis koagulan 
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Peralatan yang dibutuhkan adalah: 
 

- Floc tester - Corong gelas - Alat pengaduk 
- Gelas beaker - Turbidity meter - Alat pemeriksa 

  warna 
- Gelas ukur - Komparator pH  
- Pipet ukur - Kertas saring  

 
Bahan yang dibutuhkan adalah: 
 

- Contoh air 
- Bahan koagulan 
- Alkali 
- Indikator pH 

 
Cara kerja: 
 

- Siapkan floc tester dan gelas beaker 500 ml 
- Isi gelas beaker masing-masing 500 ml 
- Ditambahkan dosis koagulan dan alkali dengan dosis yang 
  bervariasi 
- Diaduk cepat selama 3 menit 
- Diaduk lambat selama 5 menit 
- Didiamkan selama 15 menit 
- Amati bentuk gumpalan dan kecepatan penggumpalannya 
- Disaring dengan kertas saring, amati pH, kekeruhan dan 
warna 
- Pilih pemakaian koagulan dan alkali yang optimum 

 
 
b. Perhitungan Dosis Koagulan 
 
Perhitungan dosis koagulan dapat dilakukan dengan memakai 
rumus sebagai berikut :  
 
Dosis Volumetrik untuk Alum Padat.  
 
       Vv  = Q x Rs x (100/C) x 10-3 

    
dimana :      
    Vv  = Dosis volumetrik koagulan ( lt/jam).  
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  Q   = Laju alir air baku ( m3).  
  Rs  = Dosis koagulan yang diharapkan (ppm).  

  C   = Konsentrasi larutan koagulan ( % ).  
 

 
8.3.4  Proses Sedimentasi (Pengendapan) 
  
 Proses sedimentasi adalah merupakan proses 
pengendapan dimana masing-masing partikel tidak mengalami 
perubahan bentuk, ukuran maupun kerapatan selama proses 
pengendapan berlangsung. Partikel-pertikel padat akan 
mengendap bila gaya gravitasi lebih besar daripasda kekentalan 
dan gaya enersia (kelembaman) dalam cairan. Proses 
sedimentasi itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:  
 
 Sedimentasi secara alamiah, yaitu partikel padat tersuspensi 

mengendap karena gaya beratnya sendiri tanpa tambahan 
bahan kimia (Partikel-partikel kotoran dalam air baku yang 

berdiameter 10-2
 milimeter)  

 
 Sedimentasi non alamiah, yaitu partikel padat tersuspensi 

mengendap karena penabahan bahan lain (partikel yang 

sangat halus dengan ukuran lebih kecil 10-2
 milimeter) 

sehingga partikel dapat bergabung menjadi lebih besar, berat 
dan stabil sehingga grafitasinya lebih besar     

 
Proses sedimentasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 

 Diameter butiran 
 Berat jenis butiran 
 Berat jenis zat cair 
 Kekentalan  
 Kecepatan aliran 

 
 
8.3.5  Proses Penyaringan (Filtrasi) 
 

Merupakan proses penyaringan untuk menghilangkan zat 
padat tersuspensi dalam air melalui media berpori. Zat padat 
tersuspensi dihilangkan pada waktu air melalui lapisan media 
filter. Media filter biasanya pasir atau kombinasi dari pasir, 
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antracite, garnet, ilmeniet, polystirene dan lainnya. Proses filtrasi 
tergantung pada gabungan mekanisme kimia dan fisika yang 
kompleks dan yang terpenting adalah adsorbsi. Pada waktu air 
melalui lapisan filter, zat padat terlarut bersentuhan dan melekat 
pada butiran Gumpalan partikel atau flok yang terjadi tidak 
semuanya dapat mengendap. Flok-flok yang relatif kecil atau 
halus masih melayang-layang dalam air. Oleh karena itu, untuk 
mendapatkan air yang betul-betul jernih harus dilakukan 
penyaringan atau filtrasi. Filtrasi dilakukan dengan media 
penyaring yang terdiri dari kerikil, pasir, dan arang. 
 
 
8.4. BEBERAPA CONTOH CARA DAN PEMBUATAN  
 ALAT PENGOLAH AIR GAMBUT 
 
8.4.1 Pengolahan Air Gambut Sederhana Individual 
 

 Air gambut di beberapa lokasi bervariasi, tergantung 
struktur tanahnya, umur gambut, kedalaman serta tumbuhan 
yang hidup diatasnya. Salah satu alat pengolah air minum 
sederhana untuk mengolah air gambut terdiri dari  merupakan 
rangkaian proses netralisasi, aerasi, koagulasi-flokulasi, 
sedimentasi dan filtrasi. Peralatan terdiri dari Tong (Tangki), 
Pengaduk, Pompa aerasi dan saringan dari pasir. Alat ini 
dirancang untuk keperluan rumah tangga sedemikian rupa 
sehingga cara pembuatan dan cara pengoperasiannya mudah 
serta beayanya murah. Cara pengolahannya dengan 
menggunakan bahan kimia yaitu hanya dengan tawas dan kapur 
(gamping). 
 
 
8.4.1.1  Proses Pengolahan  

 
Tahapan proses pengolahan terdiri dari beberapa tahap 

yaitu :   
1) Netralisasi dengan pemberian kapur/gamping. 
2) Aerasi dengan pemompaan udara. 
3) Koagulasi dengan pemberian tawas. 
4) Pengendapan. 
5) Penyaringan. 

Skema tahapan proses dapat dilihat pada Gambar 8.2.    
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Gambar 8.2 :  Diagram proses pengolahan air gambut. 

 
 
1)  Netralisasi  
                                                                

Yang dimaksud dengan netralisasi adalah mengatur 
keasaman air agar menjadi netral (pH 7 - 8). Untuk air yang 
bersifat  asam misalnya air gambut, yang paling murah dan 
mudah  adalah  dengan  pemberian kapur/gamping. Fungsi dari 
pemberian kapur, disamping untuk menetralkan air baku yang 
bersifat asam juga untuk membantu efektifitas proses 
selanjutnya.      
 
2)  Aerasi  
                                                                
       Yang dimaksud dengan aerasi yaitu mengontakkan udara 
dengan air baku agar kandungan zat besi dan mangan yang ada 
dalam air baku bereaksi dengan oksigen yang ada dalam udara 
memben tuk senyawa besi dan senyawa mangan yang dapat 
diendapkan.   
    Disamping itu proses aerasi juga berfungsi untuk 
menghilangkan gas-gas beracun yang tak diinginkan misalnya 
gas H2S, Methan, Carbon Dioksida dan gas-gas racun lainnya. 

Reaksi oksidasi Besi dan Mangan oleh udara dapat   ditulis 
sebagai berikut:   

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

                                                     tak larut                 
 

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

                                          tak larut 
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Dari persamaan reaksi antara besi dengan oksigen 

tersebut, maka secara teoritis dapat dihitung bahwa untuk 1 ppm 
oksigen dapat mengoksidasi 6.98 ppm ion Besi. Reaksi oksidasi 
ini dapat dipengaruhi antara lain : jumlah Oksigen yang bereaksi , 
dalam hal ini dipengaruhi oleh jumlah udara yang dikontkkan 
dengan air serta luas kontak antara gelembung udara  dengan 
permukaan air . Jadi makin merata dan makin kecil gelembung 
udara yang dihembuskan kedalam air bakunya , maka oksigen 
yang bereaksi makin besar. Faktor lain yang sangat 
mempengaruhi reaksi oksidasi besi dengan oksigen dari udara 
adalah pH air. Reaksi oksidasi ini sangat efektif pada pH air lebih 
besar 7(tujuh). Oleh karena itu sebelum aerasi dilakukan, maka 
pH air baku harus dinaikkan sampai mencapai pH 8. Hal ini 
dimaksudkan agar pH air tidak menyimpang dari pH standart 
untuk air minum yaitu pH 6,5 - pH 8,5.  
    Oksidasi Mangan dengan oksigen dari udara tidak seefek-
tif untuk besi, tetapi jika kadar Mangannya tidak terlalu tinggi 
maka sebagaian mangan dapat juga teroksidasi dan 
terendapkan.  
 
3)  Koagulasi  
                                                                
      Koagulasi adalah proses pembubuhan bahan kimia kedalam 
air agar kotoran dalam air yang berupa padatan tersuspensi    
misalnya zat warna organik, lumpur halus bakteri dan lain-lain  
dapat menggumpal dan cepat mengendap. Cara yang paling 
mudah dan murah adalah dengan pembubuhan tawas/alum atau 
rumus kimianya  Al2(SO4)3.18 H2O. (berupa kristal berwarna 
putih).  
 
Reaksi koagulasi dengan Tawas secara sederhana dapat ditulis 
sebagai berikut : 
 
Al2(SO4)3.18 H2O  + 3 Ca(HCO3)2  ==> 2 Al(OH)3 +3 Ca(SO4)  + 

 6 CO2  + 18 H2O 

                         
Al2(SO4)3.18 H2O + 3 Ca(OH)2  ==> 2 Al(OH)3 + 3 Ca(SO4) +  

3 CO2   + 18 H2O 
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Pengendapan kotoran dapat terjadi karena pembentukan 
alumunium hidroksida, Al(OH)3 yang berupa partikel padat yang 
akan menarik partikel - partikel kotoran sehingga menggumpal 
bersama-sama, menjadi  besar dan berat dan segera dapat 
mengendap. Cara pembubuhan tawas  dapat dilakukan sebagai 
berikut yaitu : sejumlah tawas/ alum dilarutkan dalam air 
kemudian dimasukkan kedalam air baku lalu diaduk dengan 
cepat hingga merata selama kurang lebih 2 menit. Setelah itu 
kecepatan pengadukkan dikurangi sedemikian  rupa sehingga 
terbentuk gumpalan - gumpalan kotoran akibat bergabungnya 
kotoran tersuspensi yang ada dalam air baku. Setelah itu 
dibiarkan beberapa saat sehingga gumpalan kotoran atau disebut 
flok tumbuh menjadi besar dan berat dan cepat mengendap.          
 
4)  Pengendapan  
                                                                
    Setelah proses koagulasi air tersebut didiamkan sampai 
gumpalan kotoran yang terjadi mengendap semua (+ 45 - 60 
menit). Setelah kotoran mengendap air akan tampak lebih jernih. 
Endapan yang terkumpul didasar tangki dapat dibersihkan 
dengan membuka kran penguras yang terdapat di bawah tangki.                         
 
5)  Penyaringan  
 
    Pada proses pengendapan, tidak semua gumpalan kotoran 
dapat diendapkan semua. Butiran gumpalan kotoran dengan 
ukuran yang besar dan berat akan mengendap, sedangkan yang 
berukuran kecil dan ringan masih melayang-layang dalam air. 
Untuk mendapatkan air yang betul-betul jernih harus dilakukan 
proses penyaringan. Penyaringan dilakukan dengan mengalirkan 
air yang telah diendapkan kotorannya ke bak penyaring yang 
terdiri dari saringan pasir.  
 
 
8.4.1.2  Peralatan Yang Digunakan              
 

Peralatan yang digunakan terdiri dari Tong, pengaduk, 
pompa aerasi, dan saringan dari pasir. Kegunaan dari 
masing-masing peralatan adalah sebagai berikut:                             
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1)  Tong/Tangki Penampung  
                                                                
       Terdiri dari Drum Plastik dengan volume 220 liter. Drum 
tersebut dilengkapi dengan dua buah kran yaitu untuk 
mengalirkan air ke bak penyaring dan untuk saluran penguras. 
Pada dasar Drum sebelah dalam diplester dengan semen 
sehingga berbentuk seperti kerucut untuk memudahkan 
pengurasan.   Selain itu dapat juga menggunakan tangki fiber 
glass volume 550 liter yang dilengkapi dengan kran pengeluaran 
lumpur.       
    Fungsi dari drum adalah untuk menampung air baku, untuk 
proses aerasi atau penghembusan dengan udara, untuk proses 
koagulasi dan flokulasi serta untuk pengendapan.                          
 
 
2 )  Pompa Aerasi  
                                                                
       Pompa aerasi  terdiri dari pompa tekan (pompa sepeda) 
dengan penampang 5 cm, tinggi tabung 50 cm. Fungsi pompa 
adalah untuk menghembuskan udara kedalam air baku agar zat 
besi atau mangan yang terlarut dalam air baku bereaksi dengan 
oksigen yang ada dalam udara membentuk oksida besi atau 
oksida mangan yang dapat diendapkan. Pompa tersebut 
dihubungkan dengan pipa aerator untuk menyebarkan udara 
yang dihembuskan oleh pompa ke dalam air baku. Pipa aerator 
terbuat dari selang plastik dengan penampang 0.8 cm, yang 
dibentuk sepertispiral dan permukaannya dibuat 
berlubang-lubang,  jarak tiap lubang + 2 cm.      
                                                       
 
3)  Bak Penyaring  
    
    Bak Penyaring terdiri dari bak plastik berbentuk kotak 
dengan tinggi 40 cm dan luas penampang 25 X 25 cm serta 
dilengkapi dengan sebuah keran disebelah bawah. Untuk media 
penyaring digunakan pasir. kerikil, arang dan ijuk. Susunan media 
penyaring media penyaring dari yang paling dasar keatas adalah 
sebgai berikut : 
 Lapisan 1: kerikilatau koral dengan diameter 1-3 cm, tebal 5 

cm. 
 Lapisan 2: ijuk dengan ketebalan 5 cm. 
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 Lapisan 3: arang kayu, ketebalan 5-10 cm. 
 Lapisan 4: kerikil kecil diameter+ 5 mm, ketebalan + 5 cm. 
 Lapisan 5: pasirsilika, diameter+ 0,5 mm, ketebalan 10-15 cm. 
 Lapisan 6: kerikil, diameter 3 cm, tebal 3-6 cm. 
 
Diantara Lapisan 4 dan 5, dan Lapisan 5 dan 6, dapat diberi kasa 
plastik untuk memudahkan pada waktu melakukan pencucian 
saringan. 

Gambar penampang tangki penampung, Selang Aerator 
dan penampang saringan adalah seperti tertera pada Gambar 8.3 
sampai dengan Gambar 8.5. 
 
 
 

 
 

Gambar 8.3 : alat pengolah air minum sederhana. 
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Gambar 8.4 : Pipa aerator. 

 
 

 
 

Gambar 8.5 : Penampang saringan 
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8.4.1.3  Cara Pengolahan  
          

1) Masukkan air baku kedalam tangki penampung sampai 
hampir penuh (550 liter).  

2) Larutkan 60 - 80 gram bubuk kapur / gamping  (4 - 6 
sendok makan) ke dalam ember kecil yang berisi air 
baku, kemudian masukkan ke dalam tangki dan aduk 
sampai merata.  

3) Masukkan slang aerasi ke dalam tangki sampai ke 
dasarnya dan lakukan pemompaan sebanyak 50 - 100 
kali. setelah itu angkat kembali slang aerasi.  

4) Larutkan 60 - 80 gram bubuk tawas (4 - 6 sendok makan) 
ke dalam ember kecil, lalu masukkan ke dalam air baku 
yang telah diaerasi. Aduk secara cepat dengan arah yang 
putaran yang sam selama 1 - 2 menit. Setelah itu 
pengaduk diangkat dan biarkan air dalam tangki berputar 
sampai berhenti dengan sendirinya dan biarkan selama 
45 - 60 menit.  

5) Buka kran penguras untuk mengeluarkan endapan 
kotoran yang terjadi, kemudian tutup kembali.  

6) Buka kran pengeluaran dan alirkan ke bak penyaring. 
Buka kran saringan dan usahakan air dalam saringan 
tidak meluap.  

Catatan : 
 

 Jika volume bak penampung lebih kecil maka jumlah kapur 
dan tawasyang dipakai harus disesuaikan. 

 Jika menggunakan kaporit untuk membunuh kuman-kuman 
penyakit, bubuhkan kaporit sekitar 1-2 gram untuk 500 liter air 
baku. Cara pemakaiannya yaitu dimasukkan bersama-sama 
pada saat memasukkan larutan kapur. 

 
 
8.4.1.4  Bahan Yang digumnakan  
 

Untuk pembuatan satu unit alat pengolah air minum 
sederhana ini, diperlukan bahan-bahan antara lain seperti pada 
tabel di bawah ini (lihat tabel berikut. Jika bahan tersebut tidak 
tersedia dipasaran setempat, dapat disesuaikan dengan bahan 
yang tersedia. Jadi tidak harus seperti yang tertera pada Tabel 
8.5. 
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Tabel 8.5:  Bahan-bahan yang diperlukan. 
 

No BAHAN SATUAN JUMLAH 

1 Tangki Fiber glass Vol. 500 
liter 

buah 1 

2 Tong Kran Plastik, Volume 
20 atau 40 liter 

buah 1 

3 Stop kran ½” buah 1 

4 Stop kran ¾” buah 2 

5 Socket PVC drat luar ½” buah 3 

6 Socket PVC drat luar ¾” buah 3 

7 Fauset PVC drat dalam ½” buah 3 

8 Fauset PVC drat dalam  ¾” buah 2 

9 Pipa PVC ½” batang 1 

10  Pipa PVC ¾” batang  1 

11 Slang Plastik 5/8” meter 6 

12 Pompa Tekan  buah 1 

13 Ember Plastik buah 2 

14 Spons busa, tebal 2 cm lembar 1 

15 Kerikil, diameter 1-2 cm kg 5 

16 Pasir silika kg 25 

17 Arang kg 5  

18 Ijuk ikat 1 

19 Kapur Gamping - - 

20 Tawas - - 

21 Kaporit - - 
 
 
Bahan-bahan tersebut tidak termasuk bahan untuk dudukkan 
alat. Di samping itu bahan - bahan tersebut dapat juga 
disesuaikan dengan keadaan setempat misalnya, jika tidak ada 
tong plastik dapat juga dipakai drum bekas minyak yang dicat 
terlebih dahulu. 
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8.4.1.5  Biaya Pengolahan  
 
Untuk setiap kali pengolahan (kapasitas tangki 500 liter) 
dibutuhkan bahan - bahan kimia : 
 
      - Tawas          = 60 - 80 gram 
      - Kapur tohor    = 60 - 100 gram 
      - Kaporit    = 1 - 2 gram 
 
Untuk daerah Jakarta dan sekitarnya, harga  bahan - bahan kimia 
di atas adalah sebagai berikut : 
 

Tawas    = Rp.  1.500,- /kg 
Kapur      = Rp.  1.000,- /kg 
Kaporit  = Rp.  9.000,- /kg 

 
Jadi untuk setiap kali pengolahan diperlukan biaya sebesar: 

 
Tawas = 80/1000 X Rp. 1.500,-      = Rp.120 ,- 
Kapur     = 100/1000 X Rp.1.000,-   = Rp.100 ,-  
Kaporit   = 2/1000  X Rp. 9.000,-   = Rp. 18,- 

 
Total biaya = (Rp.120,- + Rp.100 ,- + Rp. 18,-)  = Rp. 238,- 
 
Hasil air olahan untuk tiap kali pengolahan = 500 liter. 
Jadi biaya produksi = Rp. 238/ 500 liter   = Rp. 0,48 / liter. 
 
 
8.4.1.6  Kualitas Air Hasil Olahan  
 
          Dari beberapa hasil pengolahan dengan menggunakan 
peralatan tersebut di atas, setelah diperiksa di laboratorium di 
dapatkan hasil air olahan dengan kualitas seperti pada Tabel 8.6. 
  
Contoh kenampakan air gambut, gambar percontohan alat 
pengolah air gambut sederhana, air baku, air olahan yang belum 
disaring, serta air olahan setelah disaring dapat dilihat pada 
Gambar 8.6 sampai dengan Gambar 8.10. 
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Tabel  8.6 : Hasil Analisa Kualitas Air Baku Dan Air Olahan  (Alat 
Pengolah Air Minum Sederhana) 

 
    Contoh Air (1) Contoh Air (2) 

No Parameter Standar Satuan baku olahan baku olahan 

1 pH 6,5-9,5 - 3,8 6,8 7,6 7,65 

2 Kekeruhan 5-25 NTU 10 1,5 28 2 

3 Warna 5-50 Pt-Co 500 10 18 6 

4 Besi (Fe) 0,1-0,3 mg/lt 0,4 0,18 17,39 0,26 

5 Mangan 
(Mn) 

0,05-0,5 mg/lt 0 ttd 0,04 ttd 

6 Organik 10 mg/lt 470 10,5 1,77 2,88 

7 Zat padat 
terlarut 

500-
1500 

mg/lt - 253 - 144 

 
Keterangan : 
1. Air gambut di daerah Pangkoh, Kalimantan Tengah. 
2. Air Tanah di Kecamatan Benama Tingang, Kalimantan Tengah. 
 
 

 

 
 

Gambar 8.6 : Contoh kenampakan air gambut. 
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Gambar 8.7 : Percontohan alat pengolah air gambut minum 
sederhana di Daerah Kalimantan Selatan. 

 
 

 
 

Gambar  8.8 : Unit penyaring yang diisi dengan media kerikil, 
pasir, dan arang. 
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Gambar 8.9 : Percontohan alat pengolah air minum sederhana. . 
 
 

 
 

Gambar 8.10 : Air baku, air olahan yang belum disaring, dan air 
olahan setelah disaring. 
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8.4.2 Pengolahan Air Gambut Sederhana Sistem Kontinyu 
 
8.4.2.1  Proses Pengolahan 
 
 Air gambut yang berasal dari sumur tanah dangkal atau air 
sungai dipompa sambil dibubuhkan larutan kapur, selanjutnya 
dialirkan ke bak pencampur atau mixer pertama. Penambahan 
larutan kapur dilakukan untuk menaikan pH air baku sampai 
mencapai pH sekitar 7- 8. Dari bak pencampur pertama 
selanjutnya dilairkan ke bak aerasi sambil dihembus dengan 
udara menggunakan blower untuk mengoksidasi zat besi atau 
mangan yang ada di dalam air. Selanjutnya air dialirkan ke bak 
pencampur ke dua sambil dibubuhkan larutan tawas (aluminium 
sulfat) untuk mengendapkan kotoran serta oksida besi atau 
mangan yang telah teroksidasi. Selanjutnya air dialirkan ke bak 
Koagulasi-flokulasi-sedimentasi agar seluruh flok kotoran yang 
telah tebentuk dapat diendapkan, sedangkan air limpasannya 
(over flow) dialirkan ke bak penyaring (bak filtrasi) agar kotoran 
yang belum sempat terendapkan dapat disaring seluruhnya. 
Setelah melalui bak penyaring air ditampung di bak penampung 
air olahan dan dialirkan ke distribusi. 
 
Diagram proses pengolahan air gambut sederhana sistem 
kontinyu dapat dilihat pada Gambar 8.11. 
 
 
 

 
 
 

Gambar 8.11 : Diagram alir pengolahan air gambut kontinyu. 
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8.4.2.2  Spesifikasi Peralatan      
 

Alat pengolah air gambut dirancang dengan kapasitas  
1800 liter/jam sistem kontinyu. Peralatan ini terdiri dari unit 
kontrol, netralisasi, aerasi, koagulasi-flokulasi, sedimentasi, filtrasi 
dan distribusi, dengan spesifikasi seperti pada Tabel 8.7.  
 
 
8.4.2.3  Unit Proses 

 
1) Unit Kontrol 
 
 Unit kontrol berfungsi untuk menyediakan dan mengatur 
laju alir air baku, larutan kapur dan larutan tawas yang dikontrol 
dengan pengaturan pembukaan valve. Unit kontrol terdiri dari 
pompa air baku dengan kapasitas 30 liter/menit, bak penampung 
air baku, bak penampung larutan   kapur dan bak penampung 
larutan tawas. Bak penampung masing-masing dilengkapi 
dengan valve pembuangan endapan dan valve untuk mengatur 
laju alir 
 
2) Unit Netralisasi 

 
 Dalam unit ini larutan kapur dicampur sampai homogen dengan 

kecepatan pengadukan tertentu.  
 
3) Unit Aerasi 

 
 Unit ini terdiri dari pompa aerasi  60 watt dengan fungsi   

menghembuskan udara kedalam air baku dengan tujuan zat besi 
atau mangan yang terlarut dalam air baku bereaksi dengan 
oksigen yang ada dalam udara membentuk oksida besi atau 
oksida mangan yang dapat diendapkan. Pompa tersebut 
dihubungkan dengan pipa aerator untuk menyebarkan udara 
yang dihembuskan oleh pompa ke dalam air baku. Pipa aerator 
terbuat dari pipa PVC dengan penampang ½ inch, yang dibentuk 
seperti spiral dan permukaannya dibuat berlubang-lubang,  jarak 
tiap lubang + 2 cm 

 



Tabel 8.7 :  Spesifikasi alat pengolah air gambut sederhana. 
 

Nama Unit: 
Peralatan 

Fungsi 
 

Kapasitas/ 
ukuran 

Bahan/tipe Jumlah 

1 2 3 4 5 

Unit Kontrol     

- Bak air baku Menampung air baku  500 liter FRP/ polietilen/ Kayu 1 buah 

- Bak larutan kapur Menampung larutan kapur  4.000 liter FRP/ polietilen/ Kayu 1 buah 

- Bak larutan tawas Menampung larutan tawas  4.000 liter FRP/ polietilen/ Kayu 1 buah 

- Pompa Mengambil air baku  1.800 l/jam 250 W 1 buah 

- Valve AB Mengatur debit air baku 1   inch Globe valve 2 buah 

- Valve LK Mengatur dosis lar kapur 1 &1/2   inch Globe & gate valve 2 buah 

- Valve LT Mengatur dosis lar tawas 1/2   inch Globe & gate valve 2 buah 

- Valve Bab Pembuangan kotoran 1/2   inch Globe valve 2 buah 

- Valve Blk Pembuangan kotoran 1/2   inch Globe valve 2 buah 

- Valve Blt Pembuangan kotoran 1/2   inch Globe valve 2 buah 

Unit Netralisasi     

- kolom netralisasi Tempat pencampuran air 
baku dengan lar kapur 

 1800 l/jam PVC 1 buah 

- Valve Bn Pembuangan kotoran 3/4   inch Globe valve 1 buah 

Unit Aerasi     

- Bak Aerasi Tempat pengontakan air 
baku dengan udara 

 2700 liter FRP/ polietilen/ Kayu 1 buah 
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- Aerator Mensuplai udara  60  w 1 buah 

- Valve BA Pembuangan kotoran 3/4 inch Globe valve 1 buah 

     

Unit Koagulasi-Flokulasi     

- Kolom koagulasi-
flokulasi 

Tempat pencampuran air 
baku dengan tawas 

 1800 l/jam PVC 2 buah 

Unit Sedimentasi     

- Bak sedimentasi Tempat pengendapan flok  4000 liter FRP/ polietilen/ Kayu 
& seng gelombang 

2 buah 

- Valve Bs Membuang endapan 1  inch Globe valve 2 buah 

Unit Filtrasi     

- Bak filtrasi Tempat penyaringan  1,25 m3 Kayu & media 
penyaring 

2 buah 

- Valve Bf Membuang endapan 1  inch Globe valve 1 buah 

Unit Distribusi     

- Tangki air bersih Menampung air bersih  2700 liter kayu 1 buah 

- Valve Bd Membuang endapan 1  inch Globe valve 1 buah 

- Pompa distribusi Mendistribusikan air bersih  1800 l/jam 250 w 1 buah 

 



4) Unit Koagulasi-Flokulasi 
 
 Dalam unit ini larutan bahan koagulan dicampur sampai 
merata dengan kecepatan pengadukan tertentu untuk menghindari 
pecah flok, sehingga kotoran yang berupa koloid maupun suspensi 
yang ada di dalamnya menggumpal dan mudah diendapkan pada 
bak pengendap. 
 
5) Unit Pengendapan 
 
 Unit pengendapan atau disebut dengan unit sedimentasi 
berfungsi untuk mengendapkan gumpalan yang terjadi akibat proses 
koagulasi-flokulasi secara gravitasi dengan waktu tinggal  1 jam. 
Unit ini dilengkapi dengan valve pembuangan endapan dan 
pengurasan. 
 
6) Unit Penyaring 
 
Unit penyaring terdiri dari dua buah bak FRP/polietilen/kayu dengan 
tinggi media filtrasi 45 cm dan luas penampang 50 X 50 cm serta 
dilengkapi dengan sebuah keran disebelah bawah. Untuk media 
penyaring digunakan pasir, kerikil, arang dan ijuk. Susunan media 
penyaring media penyaring dari yang paling dasar ke atas adalah 
sebagai berikut : 

 
 Lapisan 1 : kerikil atau koral, diameter 1-3 cm, tebal 5 cm. 
 Lapisan 2 : ijuk dengan ketebalan 5 cm. 
 Lapisan 3 : arang tempurung kelapa,  ketebalan  10 cm. 
 Lapisan 4 : kerikil kecil diameter+ 5 mm, ketebalan  5 cm. 
 Lapisan 5 : pasirsilika, diameter + 0,5 mm, ketebalan 15 cm 
 Lapisan 6 : kerikil, diameter 3 cm, dengan ketebalan  5 cm 

 
Diantara Lapisan 4 dan 5 serta Lapisan 5 dan 6 dibatasi dengan 
kasa nylon untuk memudahkan pada waktu melakukan pencucian 
dan penggantian media saringan. 
 
Tata letak salah satu contoh Unit Pengolahan Air Gambut 
Sederhana Kontinyu dapat dilihat pada Gambar 8.12 dan 8.13.  
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Gambar 8.12 : Tata letak unit pengolahan air gambut sederhana 
kontinyu. 

 
 

 
 

Gambar 8.13 : Alat pengolah air gambut sederhana kontinyu (bahan 
kayu). 
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8.4.2.4 Pengoperasian Alat  
 
 Alat pengolah air gambut ini telah diterapkan di SP 3 desa 
Rawabangun, Muko-Muko Bengkulu Utara yang dioperasikan secara 
kontinyu, dengan kapasitas  1800 liter/jam, dapat dioperasikan 
secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan air bersih.  
Kebutuhan air bersih per orang sekitar 160-200 liter per hari dengan 
rata-rata 180 liter/ hari, sementara jumlah orang yang memanfaatkan 
sekitar 400 orang (satu RW), maka diperlukan air bersih dalam 
sehari sebanyak 72.000 liter, sehingga peralatan dalam sehari 
dioperasikan 4 jam.  
 
 
8.4.2.5  Persiapan Pengoperasian Peralatan 
 
 Sebelum pengoperasian alat tersebut perlu dipersiapkan 
larutan bahan kimia yaitu larutan kapur, tawas dan kaporit. Cara 
pembuatan larutan tersebut adalah sebagai berikut : 
 
 
a) Pembuatan Larutan Kapur 
 
 Tutup keran bak larutan kapur. 
 Isilah bak larutan kapur dengan air baku sampai penuh (  4.000 

liter) 
 Sekitar 7,5 Kg kapur dicampurkan pada bak larutan kapur 

sampai semua kapur larut, dan untuk mempermudah proses 
pelarutan sebaiknya digunakan kapur yang sudah ditumbuk 
halus. 

  
b) Pembuatan Larutan Tawas 
 

 Tutup keran bak larutan tawas 
 Isilah bak larutan tawas dengan air baku sampai   penuh ( 

4.000 liter) 
  7,5 Kg tawas ditambahkan ke dalam bak larutan tawas dan 

diaduk samapi semua tawas larut. Untuk mempermudah 
proses pelarutan sebaiknya gunakan tawas yang sudah di 
tumbuk halus. 
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c) Pembuatan Larutan  kaporit  
 

 Tutuplah keran bak larutan kaporit 
 Isilah bak larutan kaporit dengan air baku sampai penuh ( 

500 liter) 
 kira-kira  0,25 Kg kaporit, bubuhkan ke dalam bak tersebut 

dan diaduk samapi semua kaporit larut. 
  

d) Langkah Pengoperasian 
 
 Untuk mendapatkan kualitas pengolahan air yang optimal 
memerlukan perhatian dan ketelitian dalam pengoperasian alat. 
Beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum pengoperasian alat 
adalah sebagai berikut: 
 

1) Bak pengendap diisi dengan air baku hingga penuh, agar 
gumpalan-gumpalan kotoran yang keluar dari koagulator 
(Alat penggumpal kotoran) tidak pecah akibat jatuh ke dasar 
bak pengendap. Pada pengisian bak pengendap ini tidak 
diperlukan penambahan tawas atau kaporit. Jadi fungsi air 
baku dalam bak pengendap ini adalah untuk pengimbang. 

2) Bila bak pengendap sudah penuh, maka air akan mengalir 
ke bagian pengeluaran. Pada bagian pengeluaran ini aliran 
dibagi menjadi dua bagian, yaitu menuju bak penyaring dan 
menuju ke pembuangan. Kedua aliran tersebut mengalir 
melalui pipa yang dilengkapi dengan keran. Keran aliran 
yang menuju ke bak penyaring ditutup selama proses 
sedimentasi belum berjalan. 

3) Laju alir air baku diatur dengan cara mengatur bukaan keran 
( 1.800 l/jam). 

4) Larutan kapur ditambahkan pada air yang diolah dengan 
mengatur laju alir  2 liter /menit atau sampai pH  : 6,5 - 9. 

5) Dilakukan aerasi dengan mengaktifkan aerator (blower). 
6) Larutan tawas ditambahkan pada air yang diolah dengan 

mengatur laju alir  2 liter /menit hingga terjadi gumpalan 
kotoran yang besar dan kuat. 

7) Keran yang menuju ke bak penyaring dan pengeluaran pada 
bak penyaring dibuka. 

8) Larutan kaporit ditambahkan ke bak penampung air bersih 
dengan laju alir  3 ml/detik. 
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9) Operasi dihentikan dengan jalan mematikan pompa air baku 
dan aerator , menutup keran latrutan tawas, kapur  dan 
kaporit. 

 
e)   Cara Perawatan 

 
Dalam upaya efisiensi proses dan menjaga kestabilan kualitas air 
hasil olahan, peralatan ini memerlukan perawatan secara berkala, 
antara lain: 
 

1) Tiap hari (sesuai dengan jam operasi) membuka dan 
menutup keran umpan air baku, larutan tawas dan larutan 
kapur (keran AB, LK, LT) serta mengaktifkan/ mematikan 
pompa dan aerator dengan menempatkan sakelar pada 
posisi on/ off. 

2) Tiap 3-7 hari sekali (sesuai kondisi bak pengendap) 
dilakukan pembuangan endapan dengan cara membuka 
keran pembuangan endapan. 

3) Tiap satu minggu  sekali (jika kapasitas pengolahan 
dipenuhi) membuat larutan tawas, kapur dan kaporit. 

4) Perhatikan laju air : 
 

Air baku :   1800 liter/jam 
Larutan kapur :   2 liter/ menit 
Larutan tawas :   2 liter/menit 

5) Membersihkan penyaring dengan cara: membongkar media 
dan mencuci dengan air bersih, serta mengganti arang 
dengan yang baru atau setelah aliran air dari penyaring 
semakin kecil (30 hari) tergantung kondisi filter. 

 
8.4.2.6  Biaya Operasional 

 
 Peralatan dirancang dengan sistem kontinyu dengan 
kapasitas  1.800 liter/jam. Peralatan dioperasikan selama 4 jam/hari 
sehingga dalam 7 (tujuh) hari mampu mengolah 50.400 liter. Dari 
hasil uji coba peralatan untuk mengolah air baku setempat diperoleh 
data, bahwa untuk setiap 100 liter air baku diperlukan 15 gram kapur 
dan 15 gram tawas sehingga untuk mengolah 50400 liter (50,4 ton) 
air bersih, diperlukan  7,5 kg kapur dan  7,5 kg tawas. Harga kapur 
dipasaran saat ini  Rp 500,00 per Kg dan tawas Rp 2.000,00 per Kg 
maka biaya pengolahan untuk mengolah 50.400 liter (50,4 ton) air 
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baku hanya Rp. 18.750  ditambah biaya listrik diperkirakan Rp. 
3.000,00 .  
 
 
8.4.2.7  Kualitas Hasil Air Olahan  
  
 Peralatan pengolahan air ini mampu untuk mengolah air baku 
1.800 liter/jam dengan kualitas hasil olahan memenuhi standar baku 
mutu air minum. Hasil analisa laboratorium kualitas air baku dan 
hasil pengolahan dapat dilihat pada Tabel 8.10.  
 
 
Tabel 8.10 : Kualitas Air Baku dan Hasil Olahan. 
 
No Parameter Unit Air Baku Air Olahan 

1 Warna Skala 
TCU 

125 17 

2 Bau   - 

3 Rasa  Asam - 

4 pH  5.0 7.4 

5 Turbidity NTU 37 3 

6 Zat Organik (KMnO4) mg/l 14.54 3.92 

7 Kesadahan 
jumlah(CaCO3) 

mg/l 88.99 52.18 

8 Besi (Fe) mg/l 1.20 0.08 

9 Mangan (Mn) mg/l 0.21 0.03 

10 Sulfat (SO4) mg/l 56.88 122.67 

11 Nitrit (sbg-N) mg/l < 0.03 < 0.03 

12 Klorida mg/l 1.51 1.51 

13 Seng (Zn) mg/l 1.46 0.22 

14 Kromium (Cr) mg/l < 0.006 <0.006 

15 Timbal (Pb) mg/l < 0.01 < 0.01 

16 Sisa Klor mg/l - - 
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8.4.3 Pengolahan Air Gambut Kontinyu dengan Kombinasi  
Proses Koagulasi-Flokulasi dan Proses injeksi  
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 atau air sungai 
dengan kandungan zat besi yang cukup tinggi yakni mencapai 10 
mg/l dengan pH yang rendah yakni sekitar pH 3 - 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 netralisasi pH 
dengan penambahan larutan kapur, proses koagulasi-flokulasi 
dengan penambahan larutan tawas atau aluminium sulfat, 
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 8.14. 

 
 

Gambar 8.14 : diagram proses pengolahan air gambut kontinyu. 
Kombinasi Proses Koagulasi- Flokulasi dan Proses injeksi Kalium Permanganat - Filtrasi dengan 

Mangan Zeolit 
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8.4.3.1  Proses Pengolahan 
 

 Air baku yang berasal dari air air tanah dipompa ke tangki 
pencampur (static mixer) sambil diinjeksi dengan larutan soda ash 
(NaHCO3) atau larutan kapur tohor untuk menaikkan pH menjadi 
sekitar pH 7 - 8, selanjutnya dialirkan ke bak clarifier atau bak 
pengendap sambil diinjeksi dengan larutan tawas atau aluminium 
sulfat. Di dalam bak pengendap, dengan adanya penambahan soda 
ash dan larutan tawas serta kontak dengan oksigen dari udara, 
partikel kotoran, warna serta 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. 

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.  

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.  

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 8.15 sampai dengan Gambar 8.19.  

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 
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dengan proses filtrasi ditunjukkan seperti pada Tabel 8.11. 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 8.11: 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 
 

 
 

Gambar 8.15 : Pompa air baku dan sistem injeksi larutan soda ash 
(NaHCO3) untuk menaikkan pH air. 
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Gambar 8.16 : Bak pengendap yang berfungsi juga sebagai 
kontaktor udara kontaktor udara dan bak penampung. 

 

 
 

Gambar 8.17 : Sistem injeksi larutan kalium permanganat, filter 
pasir, filter mangan zeolit serta filter karbon aktif. 
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Gambar 8.18 : Alat pengolah air gambut kontinyu dari bahan 
fiberglass yang dipendam di dalam tanah. 

 

 
 

Gambar 8.19 : Banguan pelindung untuk penempatan unit pompa 
dan filter. 
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8.5 PENUTUP 
 

Dari uraian  tersebut diatas, untuk pengolahan air gambut 
proses yang digunakan meliputi proses netralisasi, aerasi, koagulasi-
flokulasi-sedimentasi dilanjutkan dengan filtrasi dengan saringan 
pasir (sand filter).  Untuk air gambut dengan kandungan konsentrasi 
zat besi yang cukup tinggi selain proses tersebut di atas dapat 
dilanjutkan proses lanjutan yang meliputi oksidasi dengan injeksi 
kalium permanganat serta proses filtrasi dengan saringan pasir, filter 
mangan zeolit dan filter karbon aktif untuk mendapatkan air olahan 
dengan kualitas yang lebih bagus. Untuk proses disinfeksi dapat 
dilakukan dengan membubuhkan larutan kaporit. Selain itu pemilihan 
bahan untuk peralatan dapat disesuaikan dengan ketersediaan 
bahan yang ada di pasaran. 
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	Unit Kontrol
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	c) Pembuatan Larutan  kaporit 
	8.4.2.6  Biaya Operasional
	8.4.2.7  Kualitas Hasil Air Olahan 

	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
	8.4.3.1  Proses Pengolahan
	DAFTAR PUSTAKA

	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)




