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1. PENDAHULUAN
Gambut terbentuk dari timbunan sisa-sisa tanaman yang telah mati
pada danau dangkal berair, baik yang sudah lapuk maupun belum.
Timbunan terus bertambah karena proses dekomposisi terhambat
oleh kondisi anaerob dan/atau kondisi lingkungan lainnya yang
menyebabkan rendahnya tingkat perkembangan biota pengurai.
Pembentukan tanah gambut merupakan proses geogenik yaitu
pembentukan tanah yang disebabkan oleh proses deposisi dan
transportasi, berbeda dengan proses pembentukan tanah mineral
yang pada umumnya merupakan proses pedogenik (Hardjowigeno,
1986 dalam Agus 2008).
Indonesia memiliki lahan gambut terluas di antara Negara tropis,
yaitu sekitar 21 juta ha, yang tersebar terutama di Sumatera,
Kalimantan dan Papua (BB Litbang SDLP, 2008 dalam Agus dan
Subiksa. 2008), namun dari luasan tersebut yang layak untuk
dikonversikan untuk pertanian sekitar 6 juta ha. Sebagian besar
lahan gambut masih berupa tutupan hutan dan menjadi tempat
berbagai habitat fauna dan tanaman. Gambut mempunyai daya
menahan air yang tinggi sehingga berfungsi sebagai penyangga
hidrologi areal sekelilingnya. Konversi lahan gambut akan
mengganggu semua fungsi ekosistem lahan gambut. Keterbatasan
lahan produktif menyebabkan terjadinya konversi lahan gambut
atau terjadinya ekstensifikasi pertanian pada lahan-lahan marginal.
Lahan gambut adalah salah satu jenis lahan marginal yang dipilih
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untuk dikonversikan ke pertanian atau perkebunan bahkan untuk
permukiman.
Perluasan pemanfaatan lahan gambut meningkat dengan pesat
seperti di propinsi yang memiliki lahan gambut luas seperti di
Kalimantan Barat, Kalimantan tengah dan Riau, dan antara tahun
1982 sampai tahun 2007 telah terjadi konversi lahan seluas 1,83
juta ha. Konsekuensi adanya konversi lahan gambut menjadi lahan
pertanian atau perkebunan, akan muncul pula permukimanpermukiman baru di lahan-lahan gambut. Karena lahan-lahan
gambut selalu terkait dengan air gambut yang tidak memenuhi
syarat sebagai air baku untuk kebutuhan air minum, sehingga
masyarakat di permukiman tentu membutuhkan air bersih untuk
kehidupan mereka dan tidak mungkin memanfaatkan air gambut
sebagai air minum. Air merupakan sumberdaya alam yang
diperlukan untuk hajat hidup orang banyak, bahkan oleh semua
makhluk hidup. Oleh karena itu, sumber daya air harus dilindungi
agar tetap dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia. Saat ini
masalah utama pemanfaatan air gambut karena kualitas yang tidak
memenuhi kriteria sebagai air bersih.
Air gambut mempunyai pH rendah (3 - 5), berwarna merah
kecoklatan, dan banyak mengandung zat organik sehingga tidak
memenuhi syarat untuk memenuhi kebutuhan air minum, rumah
tangga, maupun sebagai air baku air minum (Kepmenkes No.
492/MENKES/ PER/IV/2010 dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun
2001). Sementara itu di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti di
wilayah Riau, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan
2

Kalimantan Barat, air gambut merupakan satu-satunya sumber air
yang tersedia bagi masyarakat selain air tanah.
Berbagai penelitian sudah dilakukan untuk mengubah karakteristik
air lahan gambut menjadi layak konsumsi. Penelitian yang telah
dilkukan oleh Fitria (2007), Sutapa. Ig.D.A, (www.opi.lipi.go.id/
data/./13086710321320146107.makalah.pdf), Said (http://www.
kelair.bppt.go.id/Publikasi/Buku

Air

Minum/BAB8Gambut.pdf),

Syarfi (2007), dan Yusnimar (2010), telah behasil mengubah air
gambut menjadi air yang memenuhi persyaratan air minum, namun
proses yang dilakukan menggunakan sebagian peralatan yang relatif
susah didapat di pedesaan. Sementara masyarakat yang tinggal di
kawasan lahan gambut (air gambut) pada umumnya tergolong
masyarakat kurang mampu secara ekonomi dan penguasaan
teknologi.
Untuk memecahkan permasalahan ini telah dilakukan penelitian
laboratorium dengan seperangkat alat yang sederhana dan
menggunakan bahan kimia yang mudah didapat di daerah gambut.
Buku ini memberikan uraian tentang karakteristik air gambut yang
tidak layak konsumsi, menjadi air gambut yang layak untuk
dikonsumsi dengan cara-cara yang sederhana, bahan-bahan yang
mudah didapat dan murah.
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2. LANDASAN TEORI
2.1 Sumberdaya air Gambut
Sumber daya air permukaan adalah sumber daya berupa air yang
berguna atau potensial bagi manusia. Air permukaan adalah air
yang berada di sungai, danau, waduk, rawa dan badan air lain, yang
tidak mengalami infiltrasi ke bawah tanah. Air Gambut merupakan
air permukaan yang terdapat di daerah berawa atau di dataran
rendah terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Karakteristik
air gambut meliputi intensitas warna yang tinggi (berwarna merah
kecoklatan), derajat keasaman tinggi (nilai pH rendah), kandungan
zat organik tingggi, sementara konsentrasi partikel tersuspensi dan
ion rendah (Samosir, 2009). Rendahnya konsentrasi partikel
tersuspensi menyebabkan nilai kekeruhan yang rendah sehingga air
gambut memiliki sifat fisik yang bening (jernih). Sifat-sifat yang
dimiliki air gambut ini mencermikan bahwa untuk menghilangkan
warna dan zat organik pada air gambut tidak bisa diproses secara
langsung dalam metode koagulasi flokulasi, melainkan harus diberi
perlakuan terlebih dahulu. Perlakuan dimaksud seperti menaikkan
nilai pH melalui penambahan zat yang bersifat basa semacam kapur
tohor (CaO) dan menaikkan konsentrasi partikel tersuspensi (koloid)
dengan ditambahkannya tanah lempung. Konsentrasi zat organik di
dalam air gambut

tercermin dari warnanya, semakin pekat

warnanya semakin tinggi kandungannya seperti diperlihatkan pada
Gambar 2.1.
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Sumber: Zadow, 2009, The Real Dirt On Humic Substances.

Gambar 2. 1 Hubungan Antara Warna dan Sifat-sifat
Kimia Zat Humat
Senyawa utama di dalam air gambut adalah asam humat, asam
fulvat, dan humin yang merupakan zat pewarna di dalam air
gambut. Ketiga jenis senyawa tersebut adalah hasil pelarutan dari
humus yang terdapat di dalam lahan gambut (Pansu, 2006,
http://respository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18427/4/chapter
% 20II.pdf). Asam humat mempunyai berat molekul yang tinggi dan
berwarna mulai dari coklat hingga hitam. Asam fulvat adalah bagian
dari zat humat yang memilki sifat larut di dalam air, baik dalam
5

suasana asam maupun suasana basa. Asam ini bisa dipisahkan dari
asam humat melalui proses asidifikasi. Asam fulvat memiliki warna
kuning emas hingga kuning coklat.

Gambar 2.2 Model struktur asam fulvat (Zadow, 2009)
Sedangkan humin merupakan bagian dari zat humat yang tidak larut
di dalam air dan memilki warna hitam.

Pada Gambar 2.2 dan

Gamabr 2.3 diperlihatkan gambar model struktur asam fulvat dan
model struktur asam humat (Zadow R., 2009).

2.2 Koagulasi dan Flokulasi
Koagulasi didefinisikan sebagai proses destabilisasi (menjadikan
tidak stabil/tidak mantap) muatan koloid padatan tersuspensi
termasuk bakteri dan virus dengan suatu koagulan, sehingga
terbentuk flok-flok halus yang dapat diendapkan. Sementara
flokulasi merupakan proses pembentukkan flok, yang pada dasarnya
merupakan pengelompokan/aglomerasi antara partikel dengan
koagulan dengan pengadukan yang lambat (Risdianto, 2007). Bahan
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koagulan yang biasa digunakan adalah tawas (Al2(SO4)3), ferro sulfat
(FeSO4), ferri sulfat (Fe2(SO4)3), poly alumunium klorida (PAC), ferro
klorida (FeCl2), dan ferri klorida (FeCl3). Saat ini di pasaran banyak
dijumpai koagulan tambahan (coagulant aid) seperti super floc,
magni flok, dan aqua flok yang berfungsi untuk mempercepat
proses pengendapan sehingga dosis koagulan bisa berkurang
(Indriyati, 2008).

Gambar 2.3 Model struktur asam humat (Zadow, 2009)
Koagulan yang umum digunakan adalah tawas, karena harganya
murah dan mudah didapatkan di pasaran. Tawas mudah larut di
dalam air dan membentuk ion Al3+ dan sulfat (SO4=). Dalam proses
koagulasi, tawas memiliki daya guna yang optimum pada kisaran pH
antara 5,0 hingga 7,0 (Ravina, 1993), sementara menurut Duan,
(2002) pada kisaran pH 5 hingga 8. Ion Al3+ di dalam air terhidrolisis
membentuk Al(OH)3 yang berbentuk koloid, dan di dalam suasana
basa dan tawas berlebih selain terbentuk Al(OH)3 yang mengendap,
7

juga terbentuk senyawa kompleks Al6(OH)153+, Al7(OH)174+, dan
Al8(OH)204+ yang larut dalam air. Senyawa kompleks alumunium ini
memiliki kemampuan untuk menyerap pada bagian permukaan
partikel tersuspensi yang bermuatan negatif (Ravina, 1993). Dengan
demikian, fungsi koagulan akan lebih efektif apabila proses
koagulasi dilakukan dalam suasana basa.
Dalam percobaan ini digunakan bahan pembentuk koloid dari tanah
lempung yang banyak terdapat di lahan bergambut. Dalam proses
ini tidak diperlukan bahan penyerap warna karbon aktif, karena
dengan proses koagulasi dan flokulasi seluruh warna dan zat organik
ikut terendapkan. Hal ini bisa terjadi melalui peningkatan nilai pH air
gambut hingga suasana basa yakni pH 11 (Suherman, 2013). Juga
tidak digunakan alat Jar Tes (pengaduk), namun pengadukan cukup
dilakukan secara manual. Dengan proses yang sederhana ini
diharapkan cara yang dihasilkan bisa langsung diterapkan oleh
masyarakat yang tinggal di permukiman lahan gambut.
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3. PERCOBAAN DAN HASIL
3.1 Percobaan di Laboratorium
Alat yang digunakan
1. Gelas kimia 1000 ml

Gambar 3. 1. Gelas kimia 1000 ml berisi air gambut

dan batang pengaduk
2. Batang pengaduk
Bahan yang dibutuhkan terdiri dari (lihat Gambar 3.2) :
1.

Air gambut

2.

Kaporit

3.

Kapur Tohor (CaO)

4.

Tanah lepung

5.

Tawas Alumunium
9

Kapur

Kaporit

Lempung/
Tanah liat

Tawas

Gambar 3. 2. Bahan penghilang warna

Cara Pengerjaan :
Sebelum tahapan seperti terlihat pada bagan alir pengerjaan atau
percobaan (Gambar 3.3) dilakukan :
 persiapkan bahan; tanah lempung sebagai bahan pembentuk
koloid,
 tanah lempung dikering udarakan,
 tumbuk di dalam mortar/lumpang hingga halus dan disaring
dengan ayakan ukuran -100 mesh (sehalus tepung terigu).
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Pada tahap pengerjaan siapkan air gambut sebanyak 1000 ml
dimasukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml, kemudian ditambah
kaporit 0,1 gram lalu diaduk selama ±30 detik. Selanjutnya ditambah
dengan kapur tohor/kapur hasil pembakaran batu gamping (CaO)
sebanyak 0,05 gram dan diaduk kembali selama 30 detik.
1000 ml (1 L)air gambut

+ 0,1 gram kaporit
Diaduk 30 detik

+ 0,05 gram kapur (CaO)
Diaduk 30 detik

+ 0,3 gram tanah lempung
Diaduk 30 detik
+ 0,4 gram Tawas Al

Biarkan 5 – 10 menit

Diaduk 30
detik

Warna gambut hilang dan
terdapat endapan coklat
Gambar 3. 3. Bagan Alir Pengerjaan
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Setelah itu ditambah 0,3 gram tanah lempung yang dilanjutkan
dengan pengadukan selama 30 detik. Tahap terakhir yaitu ditambah
dengan 0,40 gram tawas Al dan diaduk selama 30 detik, biarkan
selama 5 – 10 menit, maka akan didapatkan endapan berwarna
coklat tua dan air gambut hasil proses yang tidak berwarna.Kenapa
lempung dipilih sebagai bahan karena tanah lempung mempunyai
kemampuan dan atau sebagai bahan pembentuk koloid. Hal ini
disebabkan karena tanah lempung didominasi fraksi ukuran debu
dan liat. Hasil analisis tekstur tanah lempung berdasarkan sifat fisik
disajikan dalam Tabel 3.1.
Tabel 3.1 Hasil analisis tekstur tanah lempung
Besar Butir

Prosentase, %

Pasir kasar (> 2,0 mm)

5,33

Pasir halus (0,05 – 2,0 mm)

1,94

Debu (0,05 – 0,0 mm)

69,11

Liat (0,002- 0 mm)

23,62

Seperti terlihat pada Tabel 3.1, fraksi butiran yang paling dominan
adalah debu sebanyak 69,11%, dan fraksi liat 23,62% sementara
fraksi butiran lainnya yaitu pasir kasar dan pasir halus masingmasing 5,33% dan 1,94%. Prosentase fraksi butiran debu dan liat
(69,11 + 23,62) = 92,73% menunjukkan

bahwa tanah lempung

cocok digunakan sebagai pembentuk koloid, karena debu dan liat
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apabila dilarutkan di dalam air akan terbentuk koloid sebagai media
yang diperlukan dalam proses koagulasi-flokulasi. Menurut Lavina
1993, bahwa koloid bermuatan negatif, sehingga apabila ke dalam
larutan koloid ini ditambahkan suatu zat yang bermuatan positif
maka akan terjadi tarik menarik dan terjadi gumpalan yang disebut
koagulasi flokulasi.
Tanah lempung juga dilakukan analisis kimia dengan maksud untuk
mengetahui kandungan logam berat terutama alumunium (Al), besi
(Fe), dan mangan (Mn) yang terkandung didalamnya, hasil analisis
tertera di Tabel 3.2.
Tabel 3.2 Hasil analisis kimia Lempung
Parameter

Konsentrasi

Air (H2O)

3,11%

Alumunium (Al)

102.300,00 mg/kg

Besi (Fe)

8435,00 mg/kg

Mangan (Mn)

61,97 mg/kg

Penjelasan tentang penentuan kadar air adalah untuk mengkonversi
(mengubah) berat apabila menggunakan tanah lempung yang
berbeda. Di dalam percobaan di laboratorium digunakan tanah
lempung

seberat

0,3

gram,

berkadar

air

3,11%,

apabila

menggunakan tanah lempung yang berkadar air 5%, maka berat
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tanah lempung yang diperlukan adalah 5/3,11 X 0,3 gram = 0,5
gram. Sedangkan analisis Al, Fe, dan Mn untuk mengetahui
pergaruh terhadap kualiatas air hasil proses.
Derajat keasaman (pH) air gambut dalam penelitian ini adalah 3,92.
Sementara syarat untuk terjadinya proses flokulasi dan koagulasi
kondisi larutan harus basa (pH>7). Oleh karena itu, perlu dinaikkan
melalui penambahan kapur tohor (CaO), juga dengan cara lain yakni
penambahan

kaporit

dan

kapur

tohor.

Dalam

percobaan

pembasaan pada tahap pengadukan dilakukan dengan dua cara,
pertama dengan menggunakan stirrer dan yang kedua secara
manual dengan menggunakan batang pengaduk. Hasil yang
diperoleh yakni nilai pH menunjukkan nilai yang sama, sehingga
dalam percobaan-percobaan selanjutnya pengadukan dilakukan
secara manual, kecepatan pengadukan secara manual identik
dengan 200 rpm pada stirrer.
Hasil percobaan memberikan gambaran bahwa untuk menaikkan
nilai pH air gambut menjadi 11, diperlukan kapur tohor sebanyak
0,14 gram, sedangkan apabila diawali dengan 0,05 gram kaporit,
maka CaO yang dibutuhkan 0,08 gram, dan apabila jumlah kaporit
0,1 gram, CaO yang diperlukan hanya 0,05 gram. Kedua senyawa
tersebut bisa menaikkan nilai pH, karena di dalam air membentuk
senyawa hidroksida yang bersifat basa sesuai dengan reaksi kimia
berikut :
Kapur tohor, CaO + H2O === Ca(OH)2
Kaporit, 2 Ca(OCl)2 + 2 H2O === 2 Ca(OH)2 +2 Cl2 + O2

14

Kaporit memiliki kelebihan daripada kapur tohor, karena di dalam
air dapat membentuk gas Cl2 dan O2 yang bersifat oksidator dan
berfungsi sebagai desinfektan.
Pengamatan kekeruhan dalam air gambut setelah ditambah tanah
lempung 0,4 gram didapatkan nilai kekeruhan paling tinggi yakni
>150 mg/L SiO2. Oleh karena itu, hasil ini dijadikan dasar
penggunaan tanah lempung sebagai bahan pengeruh, sebanyak 0,4
gram. Kekeruhan yang terjadi berbentuk koloid sehingga air gambut
yang semula bening, setelah ditambah dengan tanah lempung
berubah

menjadi

larutan

yang

keruh,

kondisi ini

sangat

memungkinkan terjadi koagulasi flokulasi apabila ditambahkan
suatu koagulan. Untuk itu, dilakukan percobaan mencari nilai pH
dan jumlah koagulan optimum. Menurut Ravina (1993) dan Duan
(2002), pada proses koagulasi, koagulan tawas berfungsi secara
optimum pada nilai pH antara 5 hingga 8.

3.2 Hasil penghilangan warna
Hasil percobaan memperlihatkan bahwa proses koagulasi terbentuk
pada pH 11, nilai pH ini selanjutnya digunakan untuk percobaan
berikutnya yakni mencari jumlah optimum koagulan tawas.
Mencari Jumlah optimum koagulan tawas yang ditambahkan pada
pH 11, bahwa pada penambahan koagulan tawas 0,4 gram dan 0,5
gram pada pH 11, terbentuk koagulasi yang sempurna, hal ini
ditunjukkan dengan terbentuknya endapan yang berwarna coklat
(Gambar 3.3) dan larutan diatasnya tidak berwarna. Dilakukan
analisis kandungan Al dari larutan tersebut, guna membuktikan
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bahwa dalam proses penambahan tawas sebanyak 0,4 gram, ada
atau tidak pengaruh penambahan kandungan Al di dalam air
gambut hasil proses, karena tawas apabila dilarutkan di dalam air
akan terbentuk ion Al3+ dan ion sulfat (SO4=). Hasil yang diperoleh
memperlihatkan kandungan Al adalah 0,027 mg/L, besaran ini sama
dengan kandungan Al di dalam air gambut (Tabel 3.4 ). Hal ini
menunnjukkan bahwa pada proses koagulasi flokulasi ion Al3+ yang
berasal dari tawas seluruhnya menggumpal dalam bentuk endapan
berwarna coklat tua (Gambar 3.3). Sedangkan pada penambahan
0,5 gram tawas, menunjukkan kandungan Al yang lebih besar
daripada kandungan Al pada air gambut. Dengan demikian
pemakaian tawas 0,4 gram merupakan dosis yang tepat digunakan
pada proses koagulasi air gambut guna menghilangkn warna dan
kandungan zat organik.
Berdasarkan nilai kekeruhan jumlah bahan pembentuk koloid yakni
tanah lempung yang diperlukan adalah 0,4 gram per liter air
gambut. Hal ini menghasilkan sludge (endapan) yang relatif banyak,
sehingga menimbulkan permasalahan dalam proses skala besar.
Untuk mengatasi hal ini, dilakukan percobaan dengan menggunakan
kaporit dan kapur tohor sebagai pembasa. Hasil yang diperoleh
disajikan pada Tabel 3.3.
Sudah dikemukakan di atas, bahwa pembasa kapur tohor (CaO)
maupun kaporit (Ca(OCl)2 ) ditambahkan guna menaikkan nilai pH
air gambut menjadi pH 11. Bahwa apabila menggunakan pembasa
kapur tohor (CaO) untuk mendapatkan koagulasi sempurna yakni
terjadi endapan dan larutan yang tidak berwarna, diperlukan tanah
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lempung sebanyak 0,4 gram. Sedangkan apabila digunakan
pembasa kaporit dan kapur tohor, koagulasi sempurna didapatkan
pada penambahan tanah lempung sebanyak 0,3 gram (Tabel 3. 3).
Hal tersebut mengindikasikan bahwa kaporit ditambah kapur tohor
merupakan pembasa yang lebih

effisen. Kaporit di dalam air

menghasilkan gas Cl2 dan O2 yang bersifat oksidator. Menurut Bahl
(1979), bahwa gas Cl2 bisa bereaksi dengan rantai karbon alkana
pada senyawa karboksilat. Di dalam model struktur asam humat
(Zadow, 2009) pada Gambar 3.2 dan Gambar 3.3 terdapat gugus
kaboksilat dengan rantai karbon alkana, sehingga terjadi reaksi
antara Cl2 dengan rantai kabon membentuk senyawa klorida.
Elektronegativitas klorida sangat tinggi sehingga pada senyawa
tersebut membentuk kutub negatif. Dengan adanya rantai karbon
yang berkutub negatif akan memberikan pengaruh terhadap jumlah
ion negatif di dalam larutan. Dengan demikian penggunaan tanah
lempung yang di dalam air membentuk koloid yang bermuatan
negatif akan lebih sedikit dibanding dengan pembasa tanpa kaporit.
Proses koagulasi untuk menghilangkan warna dan zat organik di
dalam air gambut, sangat dipengaruhi oleh pH. Menurut Ravin
(1993) dan Duan (2002), koagulan tawas pada proses koagulasi
berfungsi secara optimum pada nilai pH antara 5 hingga 8. Namun
hasil percobaan menunjukkan bahwa pH di bawah 11, (pH 8, 9, dan
10) dengan penambahan tawas 0,1 hingga 0,3 gram tidak terjadi
koagulasi. Hal ini terjadi karena air gambut mengandung senyawa
organik yang berantai panjang, sehingga pada poses koagulasi
memerlukan ion Al3+ yang cukup banyak.
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Tabel 3.3 Pengaruh kaporit terhadap jumlah tanah lempung
sebagai bahan pembentuk koloid.
Pembasa

Tanah lempung,
gram

Pengamatan

CaO

0,2

Koagulasi tidak sempurna

CaO

0,4

Terjadi endapan dan
larutan tidak berwarna

Ca(OCl)2 + CaO

0,2

Koagulasi tidak sempurna

Ca(OCl)2 + CaO

0,3

Terjadi endapan dan
larutan tidak berwarna

Hasil percobaan menunjukkan bahwa pada pH tersebut dengan
penambahan tawas 1,0 gram terjadi koagulasi. Namun penambahan
tawas 1,0 gram, akan meningkatkan kandungan Al pada air hasil
proses hingga melampaui ambang batas persyaratan ( 0,86 mg/L),
sehingga hal ini tidak mungkin dilakukan. Sementara pada pH 11
penambahan tawas 0,4 gram, memperlihatkan koagulasi sempurna.
Hal ini terjadi karena ion Al3+ dalam susana basa akan membentuk
ion kompleks yang larut dalam air dan bermuatan positif (Ravina ,
1993), dengan reaksi sebagai berikut :
Al3+ + 3 OH- ===== Al(OH)3 mengendap
6 Al3+ + 15 OH- ===== Al6(OH)153+ larut
7 Al3+ + 17 OH- ===== Al7(OH)174+ larut
8 Al3+ + 20 OH- ===== Al8(OH)204+ larut
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Dengan terbetuknya ion-ion kompleks aluminium yang bermuatan
positif, maka penggunaan tawas Al sebagai koagulan akan lebih irit.
Di dalam percobaan, sebelum penambahan koagulan tawas,
terlebih dahulu ditambahkan tanah lempung. Maksud penambahan
tanah lempung adalah agar terbentuk koloid yang bermuatan
negatif (Lavina, 1993), sehingga air gambut yang semula miskin akan
partikel tersuspensi berubah menjadi kaya partikel tersuspensi.
Kondisi ini memungkinkan tejadinya proses koagulasi, yakni tarik
menarik antara muatan negatif yang terdapat pada koloid (partikel
tersuspensi) dengan muatan positif yang berasal dari koagulan
(tawas). Dengan demikian terjadilah gumpalan yang diikuti dengan
pengendapan dari zat organik yang terdapat pada air gambut
(Gambar 3.4).

Gambar 3.4 Warna air gambut sebelum dan
setelah percobaan
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Hasil percobaan disajikan pada Tabel 3.4 di bawah ini. Pada Tabel
3.4, ditunjukkan kualitas parameter kunci pada air gambut yakni
warna dan kandungan zat organik, sebelum dan sesudah proses
memperlihatkan penurunan yang signifikan. Intensitas warna turun
hingga mencapai 99,22 % yakni 383,50 TCU berubah menjadi 3,01
TCU, dan kandungan zat organik mencapai 98,15 % dari 385,87
mg/L KMnO4 turun menjadi 7,19 mg/L KMnO4.
Tabel 3.4 Kualitas air gambut sebelum dan sesudah diproses
No

Parameter

Sebelum
Proses

Sesudah
Proses

3,92

6,11

TCU

383,50

3,01

mg/L ,KMnO4

385,87

7,19

Satuan

1

pH

2

Warna

3

Zat Organik (PV)

4

Sulfat (SO4=)

mg/L

64,79

289,62

5

Klorida (Cl-)

mg/L

32,99

121,61

6

Alumunium (Al)

mg/L

0,27

0,23

7

Besi (Fe)

mg/L

1,02

0,89

8

Mangan (Mn)

mg/L

0,42

0,28

9

Natrium (Na)

mg/L

1,08

1,97

10

Kalium (K)

mg/L

0,67

0,81

11

Kalsium (Ca)

mg/L

7,85

24,65

12

Magnesium (Mg)

mg/L

2,57

4,67

20

Kedua nilai ini, baik warna maupun kandungan zat organik
memenuhi

persyaratan

air

minum.

Sedangkan

nilai

pH

perubahannya belum mencapai syarat air minum yakni dari 3,92
naik menjadi 6,11 sementara pH yang disyaratkan dalam air minum
adalah 6,5. Namun bila mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.
82 Th. 2001, nilai pH 6,11 memenuhi kriteria air kelas I yaitu sebagi
air baku air minum.
Di dalam percobaan, penurunan nilai pH dari 11 menjadi 6,11
karena di dalam larutan terdapat ion Al3+ yang secara tidak langsung
penyumbang ion H+ melalui reaksi hidrolisis (Goeswono, 1979)
seperti berikut :
Al3+

+

H2O ======= Al(OH)2+ + H+

Al(OH)2+ + H2O ===== Al(OH)2+ + H+
Terbentuknya ion H+ mengakibatkan suasana menjadi asam. Agar
derajat keasaman air gambut hasil proses memenuhi persyaratan,
maka dilakukan penetralan melalui penambahan larutan yang
bersifat

basa

yaitu

NaOH

dengan

konsentrasi

0,001

M.

Pertimbangan pemilihan larutan NaOH sebagai penetral adalah
larutan NaOH bening, tidak seperti larutan kapur tohor keruh
berwarna putih. Jumlah larutan NaOH yang diperlukan untuk
menetralkan satu liter air gambut hasil proses (pH 6,11) hingga
memiliki pH 7 (netral) secara teoritis bisa dihitung melalui tahapan
sebagai berikut:
Dengan asumsi terjadi ionisasi sempurna, maka pH adalah –log(H+),
sehingga pH 6,11 artinya larutan tersebut mengandung konsentrasi
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H+ sebanyak 10-6,11 M (mol/l). Di dalam air murni konsentrasi H+
sama dengan konsentrasi OH- yakni 10-7 gram ion/liter, air murni
memililki pH 7 dan pOH 7 disebut suasana netral.
+

Apabila

-7

konsentrasi H lebih besar daripada 10 maka bersifat asam dan
apabila lebih kecil daripada 10-7 bersifat basa, dan pH + pOH = pKw
= 14 (Vogel, 1972). Dengan demikian suatu larutan pH 6,11 maka
memiliki nilai pOH 7,89 artinya konsentrasi OH- yang terdapat di
dalam 1 L larutan sebanyak 10-7,89 M. Untuk menentukan jumlah
volume NaOH 0,001 M yang diperlukan agar larutan menjadi netral
yakni pH 7,0 maka digunakan rumus pengenceran sebagai berikut :
(V1 x M1) + (X x Mp) = V2 x M2
Dimana :
V1 = volume larutan yang akan diubah

konsentrasinya

(1 liter)
M1 = konsentrasi larutan yang akan diubah (10-7,89 M)
X

= volume larutan NaOH 0,001 M yang dicari (yang
diperlukan sebagai penetral)

Mp = konsentrasi NaOH penetral (0,001 M)
V2

= volume larutan hasil pengubahan (1 liter)

M2 = konsentrasi larutan yang diinginkan (10-7 M)
Melalui rumus di atas, untuk satu liter air gambut hasil proses yang
memiliki pH 6,11 agar derajat keasamannya naik menjadi pH 7,
maka diperlukan larutan NaOH 0,001M sebanyak 0,0998 ml
dibulatkan menjadi 0,1 ml. Di dalam 0,1 ml larutan NaOH 0,001M
terdapat NaOH 0,004 mg, jadi untuk menetralakan sebanyak 1000 L
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(1 kubik) pH 6,11 diperlukan NaOH sebanyak 4,0 mg. Hal ini
memberi gambaran bahwa penetralan air gambut hasil proses tidak
memerlukan bahan kimia dalam jumlah besar.
Parameter kimia yang terkandung pada air gambut hasil poroses,
enam diantaranya yakni sulfat (SO4=), klorida (Cl-), natrium (Na),
kalium (K), kalsium (Ca), dan magnesium (Mg), menunjukkan
kenaikan. Namun konsentrasinya masih dalam batas persyaratan air
minum, kecuali kandungan sulfat. Selain sulfat dan klorida, kenaikan
parameter kimia ini disebabkan oleh pelarutan dari tanah lempung
yang digunakan sebagai pembentuk koloid. Kenaikan sulfat cukup
tinggi yaitu dari 64,79 mg/L menjadi 289,62 mg/L. Hal ini terjadi
karena koagulan tawas di dalam air mengurai menjadi ion sulfat dan
Al3+. Sementara Ion sulfat (SO4=) pada saat proses koagulasi tidak
berfungsi, sehingga tetap dalam bentuk ion yang larut. Dengan
demikian kandungan sulfat di dalam air hasil proses menunjukkan
kenaikan yang cukup tinggi. Kandungan sulfat 289,62 mg/L
merupakan nilai yang melampaui ambang batas syarat air minum
(250 mg/L), namun apabila mengacu kepada Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 82 tahun 2001, masih memenuhi kriteria air
kelas I yakni untuk air baku air minum (400 mg/L). Sedangkan
kenaikan klorida (Cl-) dari 32,99 mg/L menjadi 121,61 mg/L,
bersumber dari kaporit yang digunakan sebagai pembasa.
Sementara kandungan logam seperti Fe, Mn, dan Al pada air hasil
proses menunjukkan penurunan. Bahkan untuk Fe turun hingga
mencapai pesyaratan air minum (0,3 mg/L). Jika dilihat kandungan
unsur-unsur tersebut dalam tanah lempung keberadaan ketiga
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logam ini tidak berpengaruh terhadap kualitas air hasil proses. Hal
ini disebabkan karena senyawa Fe, Mn, dan Al yang terkandung
pada tanah lempung berbentuk oksida yang memilki sifat tidak
larut di dalam air, sehingga pada saat dilarutkan terbentuklah koloid
yang ikut menggumpal pada proses koagulasi.

4. PENERAPAN DI LAPANGAN
Penerapan metode penghilangan warna air gambut cara sederhana
hasil percobaan dapat diterapkan langsung di lapangan dengan
skala ukuran yang lebih besar tentunya. Disesuaikan dengan
kebutuhan air satu keluarga.

4.1 Alat dan Bahan yang digunakan
1. Alat
Komponen utama alat penghilangan warna air gambut adalah :
a.

Drum plastik ukuran 1000 liter atau ukuran lain sesuai
kebutuhan

b.

Meja dudukan drum terbuat dari kayu atau rangka besi dengan
ukuran disesuaikan dengan ukuran drum yang dipakai. Tetapi
tinggi meja minimal 50 cm dari tanah supaya bisa dipasang
kran pembuangan dan pengurasan tidak terganggu

c.

Drum dilengkapi dua kran : satu kran untuk pengeluaran air
bersih dan satu kran untuk pengeluaran air kotor (endapan).
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Posisi

kran

pengeluaran

air

bersih

dan

pengeluaran

endapan/kotoran diletakkan pada sisi yang berseberangan
supaya tidak tertukar.
Posisi kran pengeluaran endapan diletakkan tepat didasar
drum sementara kran pengeluaran air bersih diletakkan 10 cm
diatasnya.

Selisih

ketinggian

ini

diperlukan

agar

saat

mengeluarkan air bersih, endapan/kotoran tidak ikut terbawa.
d.

Tongkat pengaduk dari kayu (semacam tongkat pramuka)
dengan ukuran panjang 1 meter.

Gambar 4.1 Contoh Drum plastik Ukuran 1000 liter
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2. Bahan yang digunakan :
a.

Air gambut

b.

Kaporit (bisa dibeli di toko kimia/bangunan)

c.

Kapur Tohor (CaO), kapur untuk nginang atau kapur untuk
melabur tembok

d.

Tanah lepung (atau tanah liat)

e.

Tawas Alumunium (dapat dibeli di toko bangunan)

4.2 Tahap Pengerjaan
Sama halnya dengan uji laboratorium, pada skala aplikasi di
lapangan tahapan pengerjaan tetap dilakukan persiapan terutama
bahan tanah lempung sebagai bahan pembentuk koloid.


Pertama tanah lempung dikering udarakan, sampai betul-betul
kering.



Kedua, tanah lempung ditumbuk di dalam mortar hingga halus
dan disaring dengan ayakan ukuran -100 mesh (sama halusnya
dengan tepung terigu). Kalau tidak ada saringan -100 mesh bisa
digunakan ayakan tepung.



Air gambut dimasukkan ke dalam drum plastik 1000 liter yang
telah disediakan. Jangan terlalu penuh; supaya tidak tumpah
saat mengaduk. Saat memasukkan air gambut ke dalam drum
sebaiknya disaring dengan menggunakan kain kasa,



kemudian ditambah kaporit sebanyak 100 gram lalu diaduk
selama 30 detik.
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Selanjutnya ditambah kapur tohor (CaO - kapur untuk nginang
atau kapur yang biasa untuk melabur tembok ) sebanyak 50
gram dan diaduk kembali selama 30 detik.



Setelah itu ditambah 300 gram tanah lempung yang sudah
ditumbuk halus dan dilanjutkan dengan pengadukan selama 30
detik.



Tahap terakhir yaitu ditambah dengan 400 gram tawas Al dan
diaduk selama 30 detik, biarkan selama 5 – 10 menit, maka
akan didapatkan endapan berwarna coklat tua di bagian bawah
drum dan air gambut hasil proses yang tidak berwarna di
bagian atasnya.



Air hasil pemrosesan yang sudah tidak berwarna (bening) bisa
diambil atau dipisahkan dari endapan di bawahnya dengan cara
mengalirkannya dari kran pengeluaran air bersih (lihat Gambar
4.1) secara perlahan. Jangan membuka kran terlalu besar
supaya endapan tidak ikut terbawa bersama air bersih.



Untuk menghilangkan endapan dapat dilakukan dengan cara
membuka kran yang ada di dasar drum (lihat Gambar 3.1).

Takaran bahan yang digunakan seperti tertera dalam proses yang
disampaikan diatas adalah untuk volume air 1000 liter. Jika volume
air gambut yang diolah berbeda dengan yang dicontohkan dalam
prosedur diatas maka takaran bahan harus disesuaikan dengan
menggunakan Tabel 4.1 dibawah.

27

1000 L air gambut

+ 100 gram kaporit
Diaduk 30 detik
50 gram kapur (CaO)
Diaduk 30 detik
+ 300 gram tanah lempung
Diaduk 30 detik
+ 400 gram Tawas Al
Diaduk 30 detik
Biarkan 5 - 10 menit

Warna gambut hilang dan terdapat
endapan coklat
Gambar 4. 2 Bagan Alir Pengerjaan Air Gambut 1000 liter
Untuk mempermudah pengerjaan di lapangan, bahan yang
digunakan dalam proses pengolahan air gambut tidak ditimbang
melainkan ditakar. Takaran yang digunakan adalalah tutup botol air
mineral 600 ml atau 1500 ml (volumenya sama), yang memilki tinggi
1,2 cm dan diameter 3,1 cm.
28

Pengolahan air gambut 100 liter, diperlukan bahan : kapur 5 gram,
kaporit 10 gram, Tanah lempung 30 gram, dan Tawas 40 gram.
Bahan tersebut ditakar sebagai berikut:
a.

Kapur 5 gram setara dengan 2 kali takaran

b.

Kaporit 10 gram setara dengan 3 kali takaran

c.

Tanah lempung 30 gram setara dengan 4 kali takaran

d.

Tawas 40 gram setara dengan 5 kali takaran

Takaran diisi penuh tanpa dipadatkan sesuai dengan Gambar 4.3.
Pengerjaan selanjutnya bahan yang ditakar dilarutkan dengan air di
dalam ember, setelah larut dimasukkan ke dalam air gambut yang
akan diproses ( sesuai dengan Bagan Alir Gambar 4.2).

a. Kapur

b. Kaporit

c. Tanah Lempung

d. Tawas

Gambar 4. 3. Takaran bahan untuk proses pengolahan air gambut
Catatan:
Sebagai catatan dalam proses atau prosedur pengerjaan ini perlu
disampaikan bahwa dari proses ini selain menghasilkan air berish
juga ada hasil sampingan berupa lumpur endapan yang biasanya
berwarna coklat. Setelah air bersih hasil olahan dikeluarkan atau
dipergunakan, maka lumpur endapan harus dikeluarkan dulu
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sebelum melakukan pengolahan berikutnya. Lumpur dapat
dikeluarkan melalui kran pembuangan yang ada pada bagian paling
bawah drum (lihat Gambar 4.1).
Demikian juga untuk kain kasa yang digunakan saat memasukkan air
ke dalam drum. Kain ini lama-lama akan kotor akibat sumbatan
kotoran. Ketika kain sudah terlihat kotor, warna hitam atau coklat
tua maka harus diganti dengan yang baru.
Tabel 4.1. Perbandingan volume airgambut dengan dosis bahan
yang digunakan dalam proses penghilangan warna.

Volume air
gabut, L

Kaporit,
gram

Kapur
tohor
(CaO),
gram

Tanah
lempung,
gram

Tawas Al,
gram

1

2

3

4

5

1

0,1

0,05

0,3

0,4

10

1,0

0,5

3,0

4,0

20

2,0

1,0

6,0

8,0

30

3,0

1,5

9,0

12,0

40

4,0

2,0

12,0

16,0

50

5,0

2,5

15,0

20,0

60

6,0

3,0

18,0

24,0

70

7,0

3,5

21,0

28,0

80

8,0

4,0

24,0

32,0

90

9,0

4,5

27,0

36,0

30

100

10

5

30

40

200

20

10

60

80

300

30

15

90

120

400

40

20

120

160

500

50

25

150

200

600

60

30,

180

240

700

70

35

210

280

800

80

40

24

320

900

90

45

270

360

1000

100

50

300

400

2000

200

100

600

800

3000

300

150

900

1200

4000

400

200

1200

1600

5000

500

250

1500

2000

10.000

1000

500

3000

4000

5. BIAYA
Alat dan metode ini dirancang sesederhana mungkin dan
menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh di daerah atau
kota kecil.
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Unsur biaya pemrosesan air gambut sederhana ini terdiri dari biaya
pembuatan alat (investasi), biaya bahan dan biaya pemeliharaan
(penggantian komponen).

a. Biaya Investasi
Tabel 5.1 Kebutuhan biaya investasi
No.

Materian

Jumlah
unit

Harga
satuan Rp

Jumlah Rp

1

Drum 1000 L

1

1.050.000

1.050.000

2

Kran

2

50.000

100.000

3

Ember 20 L

2

40.000

80.000

4

Seal tip + lem

1 set

50.000

50.000

5

Kain saringan

1 m2

5.000

5.000

6

Meja dudukan
dari kayu

1

200.000

200.000

Jumlah biaya investasi

1.485.000

Biaya investasi adalah biaya yang diperlukan untuk membuat atau
menbangun alat, baik bahan maupun ongkos pembuatan. Seperti
disampaikan sebelumnya alat yang digunakan adalah berupa drum
atau toren air terbuat dari bahan plastik, batang pengaduk, kran,
socket dan ember. Batang pengaduk bisa dibuat sendiri. Dalam
perhitungan biaya ini tidak dimasukkan ongkos pembuatan karena
dianggap bisa dibuat sendiri oleh masyarakat.
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b. Biaya Bahan
Tabel 5. 2 Biaya bahan dihitung untuk satu kali proses
pengolahan 1000 liter air gambut.
No.

Materian

Jumlah unit

Harga
satuan Rp

Jumlah Rp

1

Kapur tohor

50 gram

5000/kg

2

kaporit

100 gram

50.000/kg

5.000

3

Tawas

400 gram

8000/kg

3200

Jumlah

250

8.450

Analisa Biaya Pengolahan
Disini dicoba disajikan analisa perkiraan biaya pengolahan satu
staun volume air berish yang dihasilkan. Dalam hal ini karena
kapasitas unit yang dirancang adalah 1000 liter maka perhitungan
biaya digunakan standar 1000 liter. Untuk kapasitas yang lain bisa
disesuaikan.
Untuk memperkirana biaya pengolahan untuk menghasilkan 1000
liter air bersih (hasil olahan) terdiri dari biaya penyusutan alat, biaya
bahan dan biaya tenaga kerja. Dalam perancanangan ini tidak
diperhitungkan biaya tenaga kerja karena dianggap bisa dikerjakan
sendiri oleh tenaga yang ada dalam rumahtangga dan tidak terlalu
banyak menyita waktu terlalu lama ( + 2 jam).
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Untuk menghitung biaya alat, diasumsikan alat dapat dipergunakan
selama 2 tahun dan harus diganti semua. Jadi umur investasi adalah
2 tahun.
Kebutuhan air diperkiran 100 L/orang/hari sehingga untuk 1000 liter
dapat digunakan 2 hari atau dengan kata lain setiap dua hari sekali
dilakukan proses pengolahan.
Dengan asumsi seperti disampaikan diatas maka selama umur alat 2
tahun

akan

dilakukan

pengolahan

sebanyak

2 tahun x 365 hari/tahun x 1 pengolahan/2 hari = 365 kali.
Jumlah air yang dihasilkan = 365.000 liter. Sehingga biaya investasi
untuk menghasilkan 1 liter air = Rp. 1.450.000/365.000 = Rp. 3,9
dibuatkan menjadi Rp. 4,0.
Sementara biaya bahan = Rp. 8.450 per 1000 liter = Rp. 8,50.
Jadi biaya untuk menghasilkan 1 liter air olahan = Rp. 12,50. (dua
belas koma lima rupiah).

PENUTUP
Hasil penelitian dan percobaan telah ditemukan prosedur yang
sederhana untuk menghilangkan warna dan zat organik dalam air
gambut. Prosedur yang telah dihasilkan dimana setiap 1000 (seribu)
ml air gambut diperlukan penambahan: 0,10 gram kaporit; 0,05
gram kapur tohor; 0,30 gram tanah lempung; dan 0,40 gram tawas.
Setiap penambahan zat, dilakukan pengadukan secara manual
34

dengan batang pengaduk selama 30 detik, dan hanya membutuhkan
waktu 5 – 10 menit, terbentuk larutan yang bening dan endapan
berwarna coklat.
Hasil akhir dari uji coba yang dilakukan dapat menghilangkan warna
mencapai 99,22% yakni dari 383,50 TCU berubah menjadi 3,01 TCU,
dan kandungan zat organik mencapai 98,15% dari 385,87 mg/L
KMnO4 turun menjadi 7,92 mg/L KMnO4. Nilai pH berubah dari 3,92
naik menjadi 6,11. Nilai intensitas warna dan kandungan zat organik
telah memenuhi persyaratan air minum, sedangkan pH baru
mencapai persyaratan air baku air minum karena yang disyaratkan
sebagai air minum adalah pH 6,5.
Biaya

investasi

untuk

menghasilkan

1

liter

air

=

Rp.

1.450.000/365.000 = Rp. 3,9 dibuatkan menjadi Rp. 4,0. Biaya bahan
= Rp. 8.450 per 1000 liter = Rp. 8,50. Jadi biaya untuk menghasilkan
1 liter air olahan = Rp. 12,50. (dua belas koma lima rupiah), harga ini
tergolong sangat murah untuk mendapatkan air bersih perliternya.
Prosedur penghilangan warna air gambut ini diharapkan dapat
dengan mudah di serap dan diterapkan untuk

wilayah-wilayah

permukiman pada daerah gambut yang sulit akan air jernih sebagai
air baku.
Selain itu prosedur ini juga bisa diaplikasikan/dimanfaatkan pada
skala besar seperti di PDAM dengan menggunakan peralatan yang
sudah ada, yang biasa digunakan untuk pengolahan air keruh.
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