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RINGKASAN 

Kebutuhan akan air bersih sangat penting saat ini, 
terutama di daerah yang jauh dari jangkauan Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM). Upaya penjernihan dengan 
menggunakan metode penyaringan (filtrasi) dengan media filter 
yang sesuai dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. 
Tujuan dari penelitian ini adalah pengujian filtrasi air dengan 
media fiter yang sederhana dan menurunkan kadar Mangan 
(Mn) dan kekeruhan air tanah Kabupaten Mojokerto. Penelitian 
ini dimulai dengan pengujian air tanah terlebih dahulu. 
Selanjutnya air diolah dengan proses filtrasi dan hasil 
pengolahan diuji dalam Laboratorium. Pengolahan air dilakukan 
dengan membandingkan dua rancangan aliran filtrasi dan 
penggunaan media filter. Rancangan filtrasi dibedakan menjadi 
dua, yaitu dengan menggunakan aliran upflow dan aliran 
downflow. Susunan media filter yang digunakan dibedakan 
menjadi dua yaitu susunan 1 (Zeolite 40 cm, Pasir Silika 20 cm, 
Ijuk 10 cm, dan Kerikil 15 cm) dan susunan 2 (Zeolite 20 cm, 
Karbon Aktif 20 cm, Pasir Silika 20 cm, Ijuk 10 cm, dan Kerikil 
15 cm). Pengolahan dilakukan selama 210 menit, dengan 
pengambilan sampel hasil pengolahan dilakukan pada menit ke-
30, 120, dan 210. Hasil pengolahan dibandingkan dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 32 Tahun 
2017 dengan parameter Mangan (Mn) dan kekeruhan. Selain 
kadar Mangan (Mn) dan kekeruhan, kecepatan aliran menjadi 
pertimbangan dalam menentukan rancangan yang paling efektif 
untuk diterapkan. 

Berdasarkan hasil penelitian, rancangan unit filtrasi 
downflow dengan susunan media filter 1 memiliki hasil 
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penurunan kadar Mangan paling baik dengan lama waktu 
pengolahan 30 menit dan memiliki kecepatan aliran yang paling 
tinggi dengan kecepatan aliran akhir sebesar 0,05 m/s. 
Sedangkan, Rancangan unit filtrasi upflow dengan susunan 
media filter 2 memiliki hasil penurunan tingkat kekeruhan yang 
paling baik. Nilai konduktivitas hidrolik terbesar terdapat pada 
rancangan unit filtrasi upflow dengan susunan media filter 1 
yaitu 0,018 m/s. Racangan filtrasi downflow dengan susunan 
media filter 2 memiliki performa terbaik dalam menurunkan 
kadar Mangan (Mn). Analisis finansial dari  racangan filtrasi 
downflow dengan media filter 2 menunjukkan kelayakan 
perancangan dengan hasil analisis NPV sebesar Rp. 
470.370,58, dengan efisiensi usaha (R/C Ratio) sama dengan 1, 
waktu pengembalian modal (PP) selama 2,7 tahun, dan harga 
jual per m3 air bersih hasil filtrasi sebesar Rp. 1.778,07. 
Berdasarkan hasil penelitian, masih perlu ditambahkan metode 
pengolahan lanjutan agar hasil pengolahan lebih baik dan 
sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan. Selain itu 
masih perlu dilakukan perbaikan pada rancangan unit filtrasi 
agar kemampuan pengolahan yang dihasilkan lebih maksimal. 

 

Kata Kunci: Efisiensi, Kualitas Air Bersih, Unit Filtrasi 
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SUMMARY 

The need for clean water is very important now, 

especially in areas far from the reach of Regional Water Supply 

Companies (PDAMs). Efforts to purify using filtering methods 

with suitable filter media can be the solution to these problems. 

The purpose of this study was to test water filtration with simple 

fiter media and reduce Manganese (Mn) levels and turbidity of 

groundwater in Mojokerto Regency. This research began with 

groundwater testing first. Furthermore, water is processed by a 

filtration process and the processing results are tested in the 

Laboratory. Water treatment is done by comparing two designs 

of filtration flow and the use of filter media. Filtration design is 

divided into two, namely by using upflow flow and downflow 

flow. The composition of the filter media used is divided into two, 

arrangement 1 (Zeolite 40 cm, Silica Sand 20 cm, Palm Fiber 10 

cm, and Gravel 15 cm) and arrangement 2 (Zeolite 20 cm, 

Activated Carbon 20 cm, Silica Sand 20 cm, Palm Fiber 10 cm, 

and 15 cm gravel). Processing was carried out for 210 minutes, 

with samples taken from processing at 30, 120, and 210 

minutes. The results of processing were compared with the 

Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia 

No. 32 of 2017 with the parameters Manganese (Mn) and 

turbidity. In addition to Manganese (Mn) and turbidity levels, flow 

velocity is  consider in determining the most effective design to 

be applied. 
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Based on the results of the study, the design of the 

downflow filtration unit with filter media arrangement 1 has the 

best reduction in Manganese content with a processing time of 

30 minutes and has the highest flow velocity with a final flow 

rate of 0.05 m/s. Meanwhile, the upflow filtration unit with filter 

media arrangement 2 has the best reduction in turbidity level. 

The largest value of hydraulic conductivity is found in the upflow 

filtration unit design with filter media arrangement 1 which is 

0.018 m/s. Downflow filtration with filter media arrangement 2 

has the best performance in reducing Manganese (Mn) levels. 

Financial analysis of downflow filtration with filter media 

arrangement 2 shows design feasibility with the results of NPV 

analysis of Rp. 470,370.58, with business efficiency (R/C Ratio) 

equal to 1, return on capital (PP) for 2.7 years, and selling price 

per m3 of clean water as much as Rp. 1,778.07. Based on the 

results of the study, it is still necessary to add further processing 

methods so that the processing results are better and in 

accordance with established quality standards. In addition, 

improvements to the design of the filtration unit still need to be 

done so that the resulting processing capability is more 

maximal. 

 

Keywords: Clean Water Quality, Efficiency, Filtration Unit 
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Program pembangunan air bersih merupakan salah satu 

upaya mendasar yang dilaksanakan untuk meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan. 
Tujuan tersebut sangat bermanfaat bila dilakukan dengan 
berpedoman pada konsep yang berkesinambungan antara 
sektor sumber daya yang ada, serta partisipasi dari semua 
pengambil keputusan baik pemerintah, swasta, maupun 
masyarakat luas. Kebutuhan akan air bersih meningkat seiring 
dengan bertambahnya jumlah penduduk. Keberadaan 
pemukiman yang jauh dari Kota sering kali menyebabkan 
masyarakat sulit untuk mengakses air bersih.  

Kabupaten Mojokerto merupakan kabupaten yang 
terletak di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 717,8 km2 
dan jumlah penduduk sebesar 1.138.262 jiwa pada tahun 2017. 
Tingkat cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Mojokerto 
pada tahun 2017 masih berada pada kisaran 21% atau 21.520 
jiwa dengan jumlah pelanggan 4.937 sambungan rumah. 
Penduduk yang belum mendapat fasilitas air ledeng/PDAM 
umumnya menggunakan air tanah sebagai sumber air minum 
dengan sumur pompa, sedangkan kedalaman air tanah 
bervariasi antara 6 sampai 10 m. 

Kabupaten Mojokerto berada di letak yang strategis, 
menyebabkan banyak terdapat aktivitas masyarakat yang dapat 
mempengaruhi kandungan air tanah di wilayah tersebut, seperti 
pertanian, peternakan dan industri. Air tanah di wilayah 
Kabupaten Mojokerto umumnya jernih dan tidak berbau, 
sehingga dapat digunakan sebagai sumber air alternatif bagi 
penduduk yang belum mendapatkan fasilitas air PDAM. Akan 
tetapi, dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat di wilayah 
tersebut, air tanah di wilayah Kabupaten Mojokerto menjadi 
tercemar dan mengandung logam. Beberapa kandungan logam 
yang terdapat dalam air tanah di wilayah Kabupaten Mojokerto 
yaitu, Besi (Fe), Mangan (Mn) dan Kesadahan (CaCO3). Salah 
satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi kandungan 
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logam yang ada di dalam air adalah dengan menggunakan 
metode penyaringan atau filtrasi. 

Konsep dasar dari metode filtrasi adalah memisahkan 
koloid atau partikel-partikel yang ada di dalam air dengan cara 
melewatkan air pada media filter. Metode filtrasi merupakan 
metode penjernihan air yang paling umum digunakan oleh 
masyarakat, hal ini dikarenakan metode ini mudah untuk 
diterapkan, secara ekonomi lebih murah dan bahan yang 
digunakan mudah untuk ditemukan seperti, Pasir Silika, Zeolite, 
Karbon Aktif, Kerikil, dan Ijuk. Jika susunan atau komposisi 
media filter yang digunakan sesuai, maka dapat menjadi solusi 
untuk mengurangi atau menghilangkan kandungan logam yang 
ada dalam air. Selain menggunakan komposisi media filter yang 
sesuai, rancangan dari unit filtrasi harus efisien agar dapat 
diterapkan dalam masyarakat. Dengan adanya teknologi 
sederhana pengolahan air bersih, maka akan sangat membantu 
penduduk Kabupaten Mojokerto khususnya untuk mendapatkan 
akses terhadap air bersih dengan kualitas yang layak untuk 
digunakan dalam kegiatannya sehari-hari. 

1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, didapatkan rumusan 

masalah pada penelitian ini, sebagai berikut: 
a. Bagaimana penurunan kadar Mangan (Mn) dan kekeruhan 

yang dihasilkan rancangan filtrasi upflow dan downflow 
dengan media filter Zeolite dan Zeolite-Karbon Aktif? 

b. Apakah terdapat perbedaan kecepatan aliran dan nilai 
koduktivitas hidrolik yang dihasilkan pada rancangan 
filtrasi upflow dan downflow dengan media filter Zeolite dan 
Zeolite-Karbon Aktif? 

c. Bagaimana analisis finansial dari unit filtrasi yang memiliki 
performa terbaik dalam penurunan kadar Mangan (Mn)? 

1.3 Tujuan 
 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui penurunan kadar Mangan (Mn) dan 
kekeruhan pada rancangan filtrasi upflow dan downflow 
dengan media filter Zeolite dan Zeolite-Karbon Aktif. 
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b. Mengetahui perbedaan kecepatan aliran filtrasi pada 
rancangan filtrasi upflow dan downflow, sehingga dapat 
diketahui sistem manakah yang lebih efektif untuk 
diterapkan. 

c. Mengetahui perbedaan nilai konduktivitas hidrolik 
rancangan filtrasi upflow dan downflow dengan media filter 
Zeolite dan Zeolite-Karbon Aktif? 

d. Mengetahui analisis finansial unit filtrasi yang memiliki 
performa terbaik dalam penurunan kadar Mangan (Mn). 

1.4 Manfaat 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Akademisi, dapat menambah literatur untuk 
penelitian sejenis dan menambah wawasan. 

2. Bagi Masyarakat, menambah wawasan mengenai 
teknologi pengolahan filtrasi air bersih dan dapat 
menerapkan teknologi filtrasi air bersih untuk menunjang 
kebutuhan hidup sehari-hari. 

3. Bagi Pemerintah, dapat menerapkan teknologi filtrasi dari 
hasil penelitian ini, yang nantinya dapat digunakan untuk 
mengatasi permasalahan kualitas air bersih di daerah 
yang tidak menggunakan air PDAM. 

1.5 Batasan Masalah 
Batasan masalah pada penulisan tugas akhir ini antara 

lain sebagai berikut: 
1. Parameter yang digunakan adalah Mangan (Mn) dan 

kekeruhan. 
2. Tidak melakukan pengujian berdasarkan parameter biologi. 
3. Seluruh media filter yang digunakan dicuci terlebih dahulu 

sebelum digunakan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Air Tanah 
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 
Tahun 2008 tentang Air Tanah, menyatakan bahwa air tanah 
adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di 
bawah permukaan tanah. Air tanah mempunyai peran yang 
penting bagi kehidupan dan penghidupan rakyat Indonesia, 
karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-
hari. Keberadaan air tanah di Indonesia cukup melimpah, tetapi 
tidak di setiap tempat terdapat air tanah sesuai dengan kondisi 
geologi serta curah hujan. 

Menurut Sumiharni (2016), air tanah dapat 
dikelompokkan berdasarkan kedalaman dan jenis air tanah 
tersebut. Pengelompokan air tanah berdasarkan letak 
kedalaman yakni air tanah dalam dan air tanah dangkal. 
Sedangkan pengelompokan berdasarkan jenisnya antara lain 
Meteoric Water (Vadose Water), Air tanah tubir (Connate 
Water), Air Fosil (Fossil Water), Air Magma (Juvenile Water), Air 
Pelikular/Ari (Pellicullar Water) dan Air Freatis (Phreatic Water). 

 
2.2 Kualitas Air Bersih 

Kualitas air secara umum menunjukkan mutu atau 
kondisi air yang dikaitkan dengan suatu kegiatan atau keperluan 
tertentu. Dengan demikian kualitas air akan berbeda dari suatu 
kegiatan dengan kegiatan lainnya, sebagai contoh kualitas air 
untuk keperluan irigasi berbeda dengan kualitas air untuk 
keperluan air minum. Begitu pula dengan air bersih, air minum 
dan air hujan, tentunya memiliki kesamaan, namun sangat jauh 
berbeda diantara ketiganya. Mulai dari kandungan yang 
terdapat dalam air tersebut hingga sumber dari air itu sendiri. 
Dan tentunya penggunaan dari ketiganya juga berbeda dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 32 Tahun 
2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan 
Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, 
Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum, 
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menyebutkan bahwa air untuk keperluan higiene sanitasi adalah 
air dengan kualitas tertentu yang digunakan untuk keperluan 
sehari-hari yang kualitasnya berbeda dengan kualitas air 
minum. Kualitas air harus memenuhi syarat kesehatan yang 
meliputi persyaratan fisik, kimia dan biologi. Adapun persyaratan 
kualitas air untuk keperluan higiene sanitasi berdasarkan 
peraturan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Parameter Fisik, Kimia dan Biologi dalam Standar 
Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air 
untuk Keperluan Higiene Sanitasi 

No. Parameter Satuan 
Standar Baku Mutu 
(Kadar Maksimum) 

A Fisik   
1. Kekeruhan NTU 25 
2. Warna TCU 50 
3. Zat padat terlarut 

(Total Dissolved Solid) 
mg/l 1000 

4. Suhu °C Suhu udara ± 3°C 
5. Bau  Tidak berbau 
B Kimia   
1. pH  6,5 – 8,5 
2. Besi mg/l 1 
3. Kesadahan (CaCO3) mg/l 500 
4. Mangan mg/l 0,5 
5. Nitrat, sebagai N mg/l 10 
6. Nitrit, sebagai N mg/l 1 
C Biologi   
1. Total coliform CFU/100ml 50 
2. E. Coli CFU/100ml 0 

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 32 Tahun 2017 
Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan 
Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, 
Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 
2001 pasal 8 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 
Pengendalian Pencemaran Air, klasifikasi dan kriteria mutu air 
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ditetapkan menjadi 4 kelas yaitu: (a) Kelas satu yaitu air yang 
dapat digunakan untuk bahan baku air minum atau peruntukan 
lainnya mempersyaratkan mutu air yang sama, (b) Kelas dua 
yaitu air yang dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi 
air, budidaya ikan air tawar, perternakan,dan pertanian, (c) 
Kelas tiga yaitu air yang dapat digunakan untuk budidaya ikan 
air tawar, peternakan dan pertanian, (d) Kelas empat yaitu air 
yang dapat digunakan untuk mengairi pertanaman atau 
pertanian. Menurut Purwoto (2016), kriteria dari air bersih antara 
lain: 
1. Jernih atau tidak keruh. Kekeruhan pada air biasanya 

disebabkan oleh adanya butir-butir tanah liat yang sangat 
halus. Semakin keruh menunjukkan semakin banyak butir-
butir tanah dan kotoran yang terkandung di dalamnya. 

2. Tidak berwarna. Air yang berwarna berarti mengandung 
bahan-bahan lain yang berbahaya bagi kesehatan, 
misalnya pada air rawa berwarna kuning, air buangan dari 
pabrik, selokan, air sumur yang tercemar dan lain-lain.  

3. Rasanya tawar. Air yang terasa asam, manis, pahit, atau 
asin menunjukan bahwa kualitas air tersebut tidak baik. 
Rasa asin disebabkan adanya garam-garam tertentu yang 
larut dalam air, sedangkan rasa asam diakibatkan adanya 
asam organik maupun asam anorganik. 

4. Tidak berbau. Air yang baik memiliki ciri tidak berbau bila 
dicium dari jauh maupun dari dekat. Air yang berbau busuk 
mengandung bahan-bahan organik yang sedang 
didekomposisi (diuraikan) oleh mikroorganisme air.  

5. Derajat keasaman (pH) nya netral sekitar 6,5-8,5 . Air yang 
pH-nya rendah akan terasa asam, sedangkan bila pH-nya 
tinggi terasa pahit. Contoh air alam yang terasa asam 
adalah air gambut (rawa). 

6. Tidak mengandug zat kimia beracun, misalnya arsen, 
timbal, nitrat, senyawa raksa, senyawa sulfida, senyawa 
fenolik, amoniak serta bahan radioaktif.  

7. Kesadahannya rendah. Kesadahan air dapat diakibatkan 
oleh kandungan ion kalsium (Ca2+) dan magnesium (Mg2+). 
Hal ini dapat dilihat bila sabun atau deterjen yang 
digunakan sukar berbusa dan di bagian dasar peralatan 
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yang dipergunakan untuk merebus air terdapat kerak atau 
endapan. Air sadah dapat juga mengandung ion-ion 
Mangan (Mn2+) dan Besi (Fe2+) yang memberikan rasa anyir 
pada air dan berbau, serta akan menimbulkan noda-noda 
kuning kecoklatan pada peralatan dan pakaian yang dicuci. 

8. Tidak boleh mengandung bakteri patogen seperti Escheria 
coli, yaitu bakteri yang biasa terdapat dalam tinja atau 
kotoran, serta bakteri-bakteri lain yang dapat menyebabkan 
penyakit usus dan limpa, yaitu kolera, typhus, paratyphus, 
dan hepatitis. Dengan memasak air terlebih dahulu hingga 
mendidih, bakteri tersebut akan mati. 

2.3 Pengolahan Air dengan Menggunakan Metode 
Penyaringan (Filtrasi) 

Konsep dasar dari pengolahan air dengan cara 
penyaringan adalah dengan memisahkan padatan atau koloid 
dari air dengan menggunakan alat penyaring. Terdapat dua 
jenis proses penyaringan yang terjadi pada saat melakukan 
penyaringan, yaitu secara fisika dan biologi. Partikel-partikel 
yang ada dalam air yang keruh secara fisik akan tertahan oleh 
lapisan pasir pada saringan. Disisi lain bakteri-bakteri dari genus 
pseudomonas dan trichoderma akan tumbuh dan berkembang 
biak. Pada saat proses filtrasi, pathogen yang tertahan oleh 
saringan akan dimusnahkan oleh bakteri-bakteri tersebut 
(Mahyudin, 2016). 

Menurut Wiyastuti (2011), filtrasi adalah proses 
pemisahan solid-liquid dengan cara melewatkan liquid melalui 
media berpori atau bahan-bahan berpori untuk menyisihkan 
atau menghilangkan sebanyak-banyaknya butiran-butiran halus 
zat padat tersuspensi dari liquida. Faktor yang mempengaruhi 
efisiensi penyaringan ada empat yaitu: 
1. Kualitas air baku, semakin baik kualitas air baku yang 

diolah maka akan baik pula hasil penyaringan yang 
diperoleh. 

2. Suhu, suhu yang baik yaitu antara 20-30 °C, temperatur 
akan mempenga-ruhi kecepatan reaksi-reaksi kimia. 

3. Kecepatan penyaringan, pemisahan bahan-bahan 
tersuspensi dengan penyaringan tidak dipengaruhi oleh 
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kecepatan penyaringan. Berbagai hasil penelitian 
menyatakan bahwa kecepatan penyaringan tidak 
mempengaruhi terhadap kualitas effluent. Kecepatan 
penyaringan lebih banyak terhadap masa operasi saringan. 

4. Diameter butiran, secara umum kualitas effluent yang 
dihasilkan akan lebih baik bila lapisan saringan pasir terdiri 
dari butiran-butiran halus. Jika diameter butiran yang di 
gunakan kecil maka yang terbentuk juga kecil. Hal ini akan 
meningkatkan efisiensi penyaringan. 
 

2.4 Saringan Pasir Cepat (Rapid Sand Filter) 
Saringan yang paling sering ditemukan di masyarakat 

pedesaan dalam pengolahan air bersih adalah saringan pasir. 
Hal ini disebabkan karena cara pembuatannya yang sederhana 
dan harganya yang relatif mudah. Saringan pasir dapat 
diklasifikasikan menjadi dua yaitu saringan pasir lambat dan 
saringan pasir cepat. Saringan pasir cepat mempunyai 
kecepatan 40 kali lebih cepat dibanding kecepatan saringan 
pasir lambat, dapat dicuci dan dapat ditambahkan dengan 
koagulan kimia, sehingga efektif untuk pengolahan air dengan 
kekeruhan tinggi. Pada saringan pasir cepat biasanya 
digunakan pasir sebagai medium, tetapi prosesnya sangat 
berbeda dengan saringan pasir lambat. Hal ini disebabkan 
karena digunakan butir pasir yang lebih besar atau kasar. 
Dalam pengolahan air tanah, saringan pasir cepat digunakan 
untuk menghilangkan besi, Mangan dan padatan-padatan yang 
terapung dalam air. Untuk membantu proses filtasi, sering 
dilakukan aerasi sebagai pengolahan pendahuluan untuk 
membentuk senyawa tidak terlarut dari besi dan Mangan 
(Perdana, 2012). 
 
2.5 Jenis-jenis Media Filter 

Proses filtrasi tidak terlepas dari media filter. Media filter 
yang biasa digunakan dalam proses filtrasi yaitu zeolit, Karbon 
Aktif, Ijuk, Kerikil, dan pasir silika. Jenis media filter dan 
penyusunannya merupakan faktor penting yang menentukan 
kualitas air setelah proses filtrasi. Berikut ini merupakan jenis 
media filter, yaitu: 
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a. Zeolite 
Mineral Zeolite terdiri dari Zeolite alam dan sintetis. 

Mineral Zeolite sintetis tidak dapat sama persis dengan 
mineral Zeolite alam, walaupun memiliki sifat fisik yang jauh 
lebih baik. Mineral Zeolite alam memiliki beberapa sifat 
yang menguntungkan dibanding Zeolite sintetis. Mineral 
Zeolite alam bukan merupakan mineral tunggal melainkan 
sekelompok mineral yang terdiri dari beberapa jenis 
(spesies) seperti modernit, klinoptilolit, erionit, dan kabasit. 
Secara mineralogist, Zeolite alam merupakan senyawa 
alumino silikat terdehidrasi dengan unsur utama yang terdiri 
dari kation alkali dan alkali tanah. Senyawa ini berstruktur 
tiga dimensi dan mempunyai pori yang dapat diisi oleh 
molekul air. Ukuran pori Zeolite adalah 2-8 A°. Zeolite 
berstruktur porus yang dapat mengakomodasi kation 
dengan variasi yang luas, seperti Na+ , K+ , Ca2+, Mg2+ dan 
kation lainnya. Ion positif ini tidak terikat kuat dan siap 
dipertukarkan dengan ion lainnya dalam larutan kontak 
(Irnawati, 2010). 

Zeolite sintetis merupakan senyawa aluminosilikat 
hidrat yang dibuat dan memiliki karakteristik seperti Zeolite 
alam dengan homogenitas lebih baik. Saat ini Zeolite 
sintetis telah semakin luas penggunaannya di berbagai 
industri penting seperti katalis dalam perengkahan senyawa 
hidrokarbon pada pengilangan minyak bumi, pemisah 
fruktosa-glukosa, pemisah monosakarida, sintesis 
ethylbenzene, produksi synfuel, dewaxing, dan sebagainya. 
Pembuatan Zeolite sintetis memerlukan dua bahan baku 
utama, yaitu sebagai sumber Al dan sebagai sumber Si. 
Aluminium hidrat merupakan salah satu sumber Al, 
biasanya sudah berupa garam Al (Al2(SO4)3 atau Al(NO3)3) 
dan sebagai sumber Si biasanya digunakan senyawa 
sodium silikat (Aziz, 2010). 

Aplikasi komersial Zeolite berdasarkan pada tiga 
kemampuan utamanya, yaitu sebagai adsorpsi, penukar 
kation, dan katalis. Aplikasi komersial Zeolite meliputi 
bidang yang sangat luas, antara lain pertanian, peternakan, 
perikanan, pengelolaan lingkungan, industri detergen, pasta 
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gigi, komestik, dan berbagai macam industri lainnya. 
Pemanfaatan Zeolite alam memiliki beberapa keterbatasan 
antara lain karena ketersediannya yang terbatas, komposisi 
mineral penyusun yang sangat bervariasi, ukuran kristal 
yang bervariasi, porositas, dan diameter pori yang tidak 
seragam. Berbagai kelemahan ini mendorong untuk 
dikembangkannya teknologi pembuatan Zeolite sintetik 
dengan sifat dan karakteristik yang diinginkan (Goenadi, 
2004). 
b. Batu Kerikil 

Batu Kerikil (Pebbles) adalah butiran batu lebih 
besar dari pada pasir dan lebih kecil daripada kerakal (kira-
kira sebesar biji kacang tanah atau biji nangka) dan Geo 
endapan batuan yang komponennya bulat, biasanya 
bercampur dengan tanah liat dan pasir. Batu Kerikil 
sebenarnya menunjuk-kan besaran butir pasir, dapat 
dikategorikan sebagai batu pasir yang banyak mengandung 
silika. Umumnya bertekstur halus dan berbentuk bulat 
terbentuk akibat dari pecahan batu gunung yang kemudian 
terseret air hingga ke laut dan selama ribuan tahun saling 
beradu sesamanya dan terkikis air, karena itu diperoleh di 
daerah pesisir pantai. Tersedia dalam beberapa warna, 
ukuran dan bentuk. Fungsi Kerikil untuk filter air adalah 
sebagai celah agar air dapat mengalir melalui lubang 
bawah. Kerikil penyaring kotoran-kotoran kasar (Fajri, 
2017). 
c. Pasir Silika 

Menurut Mahyudin (2016), pasir silika atau pasir 
kwarsa adalah bahan galian yang terdiri atas kristal-kristal 
silika (SiO2) dan mengandung senyawa pengotor yang 
terbawa selama proses pengendapan. Pasir silika 
mempunyai komposisi gabungan dari SiO2, Fe2O3, Al2O3, 
TiO2, CaO, MgO, dan K2O, berwarna putih bening atau 
warna lain tergantung pada senyawa pengotornya, 
kekerasan 7 (skala Mohs), berat jenis 2,65, titik lebur 17-
150°C, bentuk kristal hexagonal, panas spesifik 0,185. Pasir 
silika sering digunakan untuk pengolahan air kotor menjadi 
air bersih. Fungsi ini baik untuk menghilangkan sifat 
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fisiknya, seperti kekeruhan, atau lumpur dan bau. Pasir 
silika umumnya digunakan sebagai saringan pada tahap 
awal. 

Pasir kwarsa adalah pasir lepas berwarna bening 
sedikit kekuningan dengan bentuk rata-rata bersudut 
tanggung. Kwarsa memiliki formula kimia SiO2 dan 
ketahanan terhadap cuaca yang tinggi. Pasir kwarsa 
digunakan sebagai bahan filter terutama untuk proses 
penyaringan oleh rongga-rongga antar butiran-butirannya. 
Kemampuan penyaringan pasir kwarsa ditentukan oleh 
tingkat porositas dan luas permukaannya. Tingkat porositas 
yang tinggi dan luas permukaan yang lebar akan 
menghasilkan kemampuan penyaringan yang tinggi pula. 
Porositas media filter tergantung pada bagaimana susunan 
butiran-butiran tersebut di dalam lapisan media filter. 
Sedangkan karakteristik partikel yang berpengaruh pada 
porositas dan luas permukaan adalah sphericity atau tingkat 
kebulatan dari partikel tersebut. Partikel dengan sphericity 
yang lebih besar memiliki porositas dan luas permukaan 
yang lebih kecil (Rahmawati, 2013). 
d. Karbon Aktif 

Karbon Aktif adalah karbon yang di proses 
sedemikian rupa sehingga pori-porinya terbuka, dan 
dengan demikian akan mempunyai daya serap yang tinggi. 
Karbon Aktif merupakkan karbon yang bebas serta memiliki 
permukaan dalam (internal surface), sehingga mempunyai 
serap yang baik. Keaktifan daya menyerap dari Karbon Aktif 
ini tergantung dari jumlah senyawa kabonnya yang berkisar 
antara 85 % sampai 95% karbon bebas. Karbon Aktif dapat 
digunakan sebagai bahan pemucat, penyerap gas, 
penyerap logam, menghilangkan polutan mikro misalnya zat 
organic, detergen, bau, senyawa phenol dan lain 
sebagainya. Pada saringan arang aktif ini terjadi proses 
adsorpsi, yaitu proses penyerapan zat - zat yang akan 
dihilangkan oleh permukaan arang aktif, termasuk CaCo3 
yang menyebabkan kesadahan. Apabila seluruh permukaan 
arang aktif sudah jenuh, atau sudah tidak mampu lagi 
menyerap maka kualitas air yang disaring sudah tidak baik 
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lagi, sehingga arang aktif harus diganti dengan arang aktif 
yang baru (Mifbakhuddin, 2010). 
e. Ijuk 

Menurut Susanti (2014), Ijuk berfungsi sebagai 
Menyaring kotoran yang berukuran sedang atau partikel-
partikel berukuran besar. Ijuk digunakan karena memiliki 
kelenturan sekaligus padatan sehingga mudah menyaring 
kotoran besar pada air. Namun, kepadatannya tidak 
membuat air sulit mengalir karena itu air tetap bisa mengalir 
dengan baik. Umumnya Ijuk merupakan saringan lanjutan 
setelah seluruh kotoran tersaring dan bebas dari 
mikroorganisme. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu 
Pengambilan sampel dilakukan di Daerah Peternakan 

Dusun Kedung Gagak Kabupaten Mojokerto yang berlokasi di 
Jalan Balai Desa, Mlirip, Jetis, Mojokerto, Jawa Timur 61352 
(dapat dilihat pada Gambar 3.1). Pembuatan rancangan 
teknologi filtrasi sederhana dilakukan di Laboratorium Teknik 
Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Universitas Brawijaya 
Malang. Sedangkan untuk pengujian kualitas air intake dan 
outlet hasil filtrasi dilakukan di UPT Laboratorium Kesehatan 
Dinas Kesehatan Jalan Karya Timur No.10, Purwantoro, 
Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65122. Waktu pelaksanaan 
penelitian dilakukan mulai tanggal 31 Oktober 2018 – 11 
Februari 2019. 

 

 
Gambar 3.1 Lokasi Peternakan Dusun Kedung Gagak 

Kabupaten Mojokerto 

Kabupaten Mojokerto 

Kecamatan Jetis 

U 
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3.2 Alat dan Bahan 
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 
a. Pipa PVC (diameter 4 inchi) 
b. Penutup pipa PVC 
c. Sambungan pipa PVC 
d. Sekat kawat 
e. Drum 150 L 
f. Gunting 
g. Gergaji 
h. Kamera 
i. Penyangga 
j. Stop kran 
k. Stopwatch 

 
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain sebagai berikut: 
a. Air tanah daerah peternakan Dusun Kedung Gagak 

Kabupaten Mojokerto 
b. Kerikil (13-19 mm) 
c. Ijuk 
d. Zeolite (0,5-1,2 mesh) 
e. Pasir Silika (8-16 mesh) 
f. Karbon Aktif (8 x 30 mesh) 
g. Kasa 

 
3.3 Metode 

Penelitian tugas akhir ini menggunakan metode 
pendekatan studi literatur dan eksperimental. Metode 
pendekatan studi literatur dilakukan dengan mencari referensi 
yang relevan dengan pengolahan air bersih. sementara itu, 
metode eksperimental yaitu melakukan pengujian terhadap 
objek penelitian. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan metode grab sampling. Metode grab sampling 
merupakan metode pengambilan sampel dimana sampel 
mempunyai karakteristik yang tidak berubah dalam suatu 
periode atau batas waktu tertentu. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan data primer. Data primer merupakan 
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data yang diperoleh dari pengamatan langsung peneliti terhadap 
objek penelitian. Perhitungan data dilakukan dengan 
menggunakan software microsoft excel. Data hasil penelitian 
disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. 
 

3.4 Tahapan Penelitian 
Penelitian dilakukan dari proses identifikasi masalah 

sampai dengan pengambilan keputusan. Penelitian dimulai 
dengan pengambilan sampel, perancangan, pengujian air 
sampel, pengujian air hasil pengolahan, dan pengolahan data. 
Diagram alir pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada Gambar 
3.2. 
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Gambar 3.2 Diagram Alir Tahapan Penelitian 

 
Penjabaran pelaksanaan penelitian sebagai berikut: 
1. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode grab 

sampling dengan titik pengambilan yang telah ditentukan 
sebelumnya. 
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2. Sampel yang telah diambil kemudian diuji di UPT 
Laboratorarium Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Malang. 

3. Penentuan parameter uji dan ukuran media filter yang akan 
digunakan. 

4. Mencuci bersih media filter yang digunakan. 
5. Air dialirkan dari keran menuju drum 150L dengan 

menggunakan selang hingga mencapai volume 98,125 L. 
Air selanjutnya dialirkan menuju unit filtrasi. 

6. Melakukan uji coba unit filtrasi pada masing-masing 
rancangan dengan susunan media filter 1, yaitu Zeolite (40 
cm), Pasir Silika (20 cm), Ijuk (10 cm), dan Kerikil (15 cm). 
susunan media filter 1 dapat dilihat pada Gambar 3.3. 
 

 

Gambar 3.3 Susunan Media Filter 1 pada Rancangan 
Upflow (a) dan Downflow (b) 

 

7. Melakukan uji coba unit filtrasi pada masing-masing 
rancangan dengan susunan media filter 2, yaitu Zeolite (20 
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cm), Karbon Aktif (20 cm), Pasir Silika (20 cm), Ijuk (10 cm), 
dan Kerikil (15 cm). susunan media filter 3 dapat dilihat 
pada Gambar 3.4. 

 
Gambar 3.4 Susunan Media Filter 2 pada Rancangan 

Upflow (a) dan Downflow (b) 
 
8. Uji coba masing-masing perlakuan dilakukan selama 210 

menit, pengamatan filtrasi air setiap 30 menit, dengan 
pengukuran kecepatan aliran dilakukan setiap waktu 
pengamatan dan pengambilan sampel untuk uji kekeruhan 
dan kadar Mangan (Mn) dilakukan pada menit ke 30, 120 
dan 210. 

9. Sampel diambil langsung dari output dengan menggunakan 
jerigen 2 L. 

10. Sampel hasil filtrasi selanjutnya dibawa ke UPT 
Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Malang 
untuk diuji Mangan (Mn) dan kekeruhan. 

11. Hasil pengolahan rancangan unit filtrasi upflow dan 
downflow. 
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3.5 Tahap Pengolahan Data 
Penelitian ini menggunakan pengolahan data secara 

matematis persamaan eksponensial dan grafik nomograf. 
Analisa data dilakukan setelah diketahui data pengujian dari 
parameter Mangan (Mn) setelah diberi perlakuan pengolahan 
dengan unnit filter dengan sistem upflow dan downflow serta 
media filter Zeolite dan Zeolite-Karbon Aktif. 
3.5.1 Pengolahan Data 

Grafik nomograf merupakan sistem dua atau lebih skala 
grafik untuk menghitung hasil analisis atau persamaan rumit. 
Kelengkungan grafik dari masing-masing perlakuan dapat 
dihitung dengan menggunakan Persamaan 3.1. 
x = (xo) e

-kt ………………………………………………………..(3.1) 
dimana, 
x : Konsentrasi pencemar setelah perlakuan 
xo : Konsentrasi awal pencemar 
k : Konstansi kinematik (penentu bentuknya grafik) 
t : Waktu (menit) 
 

Persamaan 3.1 didapatkan dari metode numerik yang 
digunakan untuk memperoleh solusi persamaan diferensial, hal 
ini membahas berbagai metode numerik untuk menghitung 
solusi Persamaan Diferensial Biasa (PDB) orde satu. 
Persamaan diferensial berperan penting di alam, sebab 
kebanyakan fenomena alam dirumuskan dalam bentuk 
diferensial. Persamaan diferensial sering digunakan sebagai 
model matematika dalam bidang sains maupun dalam bidang 
rekayasa. 

Pada penelitian menggunakan pemodelan nomograf 
untuk mencari nilai konsentrasi diluar waktu pengamatan agar 
dapat dibuat dalam bentuk grafik. Persamaan diferensial dapat 
dilihat pada Persamaan 3.2. 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 ≈ 𝑥 .................................................................................... (1) 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
=  −𝑘𝑥 ............................................................................... (2) 
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∫
𝑑𝑥

𝑥
= ∫ −𝑘. 𝑑𝑡 ........................................................................ (3) 

ln(𝑥) =  −𝑘 𝑑𝑡 + 𝐶 ................................................................. (4) 

𝑥 =  𝑒−𝑘𝑡+𝐶 ............................................................................ (5) 

𝑥 =  𝑒𝐶  𝑒−𝑘𝑡 ........................................................................... (6) 

𝑥 = 𝑐𝑒−𝑘𝑡 , saat t = 0, x = x0 ................................................... (7) 

𝑥 = (𝑥0)𝑒−𝑘𝑡 ........................................................................ (3.2) 
  

Berdasarkan Persamaan 3.2, perlu ditentukan nilai 
konstanta kinematik atau pembentuk garis atau kurva pada 
grafik yang berfungsi untuk memodelkan laju penurunan yang 
setara dengan nilai x. persamaan konstanta kinematik (k) dapat 
dilihat pada Persamaan 3.3. 
 

𝑥 = (𝑥0)𝑒−𝑘𝑡 .......................................................................... (1) 

−𝑒𝑘𝑡 =  
𝑥

𝑥0
 .............................................................................. (2) 

𝑘𝑡 =  ln
𝑥

𝑥0
 ............................................................................... (3) 

𝑘 =  
𝑡

ln
𝑥

𝑥0

 .................................................................................. (4) 

𝑘 → ln 𝑘.................................................................................. (5) 

𝑘 =  𝑒
(ln 𝑘1+ln 𝑘2)

2  ....................................................................... (6) 

𝑘 =  𝑒
(ln 𝑘30+ln 𝑘120+ln 𝑘210)

3  ........................................................ (3.3) 
 
 Untuk mencari nilai k dibutuhkan data eksperimental. 
Persamaan 3.3 menggunakan nilai rata-rata ln 30, 120 dan 210 
karena dianggap pada waktu pengamatan 30 menit, 120 menit 
dan 210 menit sebagai pembentukan slope (faktor kinematis) 
dengan tujuan untuk mewakili waktu keduanya. 
 
3.5.2 Uji Determinasi 

Uji validasi determinasi dilakukan untuk mengetahui 
apakah fungsi model sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 
(valid) atau tidak. Uji determinasi menggunakan persamaan 3.4. 

𝑅2 =
(∑ 𝑦𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙2)−∑(𝑦𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙−𝑦𝑒𝑘𝑠𝑝)2

∑ 𝑦𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙2  .......................................... (3.4) 

dimana, 
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R2  : Uji determinasi 
∑ymodel : Jumlah nilai konsentrasi pencemar permodelan  

  (t=30,120,210 menit) 
∑yeksp : Jumlah nilai konsentrasi pencemar  

  eksperimental (t=30,120,210 menit) 
 

3.5.3 Perhitungan Efisiensi Kadar Mangan 
Penentuan efisiensi kadar Mangan (Mn) dihitung untuk 

mengetahui besar tingkat penurunan kadar Mangan (Mn) 
sebelum dan setelah pengolahan. Rumus efisiensi removal 
dapat dilihat pada Persamaan 3.5. 

Efisiensi = 
𝑎−𝑏

𝑎
 × 100% ........................................................ (3.5) 

dimana, 
a: nilai konsentrasi Mangan (Mn) pada saat sebelum diolah  
    untuk masing-masing perlakuan 
b: nilai konsentrasi Mangan (Mn) pada saat sesudah diolah  
    untuk masing-masing perlakuan 
 
3.5.4 Kecepatan Aliran 

Kecepatan aliran didapatkan dengan menghitung debit 
keluaran terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan mencari 
kecepatan aliran. Perhitungan debit keluaran dan kecepatan 
aliran menggunakan Persamaan 3.6. 
Q = V/t dan Q = v x A ........................................................... (3.6) 
dimana, 
Q: Debit keluaran (m3/s) 
V: Volume air keluaran (m3) 
t: Waktu (s) 
v: Kecepatan aliran (m/s) 
A: Luas permukaan (m2) 
 
3.5.5 Konduktivitas Hidrolik 

Konduktivitas hidrolik dihitung pada masing-masing unit 
filter yang memiliki susunan media filter yang berbeda. 
Perhitungan konduktivitas hidrolik menggunakan Persamaan 
3.7. 

𝑄 = 𝑘 𝐴 
𝜑1−𝜑2

𝛥𝑠
 ...................................................................... (3.7) 
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dimana, 
Q : Debit (m3/s) 
k : Konduktivitas hidrolik (m/s) 
A : Luas permukaan (m2) 
φ1-φ2 : Ketinggian muka air tanah di reservoir dalam  

percobaan (m) 
Δs : panjang sampel (m) 
 
3.5.6 Analisis Finansial 

Analisis finansial bertujuan untuk mengetahui perkiraan 
dalam pendanaan kas, sehingga dapat diketahui layak atau 
tidaknya bisnis yang dijalankan. Analisis finansial mengkaji 
beberapa analisis kelayakan finansial, diantaranya yaitu Net 
Present Value (NPV), R/C Ratio dan Payback Period (PP). 
1) Net Present Value (NPV) 

Net Present Value adalah nilai sekarang dari keuntungan 
bersih yang akan diperoleh pada masa mendatang, merupakan 
selisih antara nilai sekarang arus manfaat dikurangi dengan nilai 
sekarang arus biaya. Rumus NPV dapat dilihat pada 
Persamaan 3.8.  

𝑁𝑃𝑉 = ∑ �̅�𝑖 − 𝐶�̅�
𝑛
𝑖=1 = ∑ 𝑁 �̅�𝑖

𝑛
𝑖=1  ............................................ (3.8) 

dimana, 
NB : Net Benefit 
Bi : Benefit atau manfaat pada tahun ke-i 
Ci : Cost atau biaya pada tahun ke-i 
i : Discount factor 
n : tahun 
Kriteria penilaian untuk Net Present Value (NPV) adalah 
sebagai berikut: 

1. Jika NPV > 0, maka usaha yang dijalankan layak untuk 
dilaksanakan. 

2. Jika NPV < 0, maka usaha yang dijalankan tidak layak 
untuk dilaksanakan. 

3. Jika NPV = 0, maka usaha yang dijalankan tidak rugi 
tidak untung. 

2) Efisiensi Usaha (R/C Ratio) 
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Efisiensi usaha (R/C Ratio) digunakan sebagai ukuran 
tentang efisiensi dalam penggunaan modal. Rumus R/C Ratio 
dapat dilihat pada Persamaan 3.9. 

𝑅𝐶 =
𝑇𝑅

𝑇𝐶
 ................................................................................ (3.9) 

dimana, 
TR: Total Revenue (jumlah seluruh penerimaan yang diperoleh)  
       (price x quantity) 
TC: Total Cost (jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan) (Total  
       Biaya Tetap + Total Biaya Variabel) 
Kriteria penilaian untuk R/C Ratio adalah sebagai berikut: 

1. Jika R/C > 1, maka usaha efisien dan menguntungkan. 
2. Jika R/C = 1, maka usaha tidak menguntungkan dan 

tidak merugikan. 
3. Jika R/C < 1, maka usaha tidak efisien dan merugikan. 

3) Payback Period (PP) 
Payback Period merupakan perhitungan atau penentuan 

jangka waktu yang dibutuhkan untuk menutupi modal awal dari 
suatu proyek dengan menggunakan arus kas masuk yang 
dihasilkan oleh proyek tersebut. Rumus Payback Period (PP) 
dapat dilihat pada Persamaan 3.10. 

𝑃𝑃 = [𝑛 +
𝑎−𝑏

𝑐−𝑏
] × 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 ................................................... (3.10) 

dimana, 
n: Tahun terakhir dimana jumlah arus kas masih belum bisa  
    menutupi investasi mula-mula 
a: Jumlah investasi mula-mula 
b: Jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-n 
c: Jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke n+1 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Pengujian Sampel Awal 
Pengambilan sampel air tanah dilakukan di daerah 

peternakan kambing Dusun Kedung Gagak, Desa Mlirip, 
Kabupaten Mojokerto pada tanggal 09 Oktober 2018 pukul 
11.30 WIB. Sampel diambil dengan menggunakan metode grab 
sampling. Kemudian, sampel dibawa ke UPT Laboratorium 
Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Malang untuk dilakukan 
pengujian. Adapun hasil dari pengujian sampel dapat dilihat 
pada Tabel 4.1. 

  
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Sampel Awal 

No. Parameter Satuan Hasil 
Baku 

Mutu 

Metode 

Analisa 
Keterangan 

1. Kekeruhan NTU 25,8 25 Nephelometri 

Tidak 

Memenuhi 

Syarat 

2. 
Mangan 

(Mn) 
mg/L 1,787 0,5 Persulfat 

Tidak 

Memenuhi 

Syarat 

  Hasil pengujian menunjukkan kekeruhan dan kadar 

Mangan yang tidak memenuhi syarat. Dari hasil pengujian 

menunjukkan kekeruhan 25,8 NTU, nilai ini telah melebihi dari 

baku mutu yang ditetapkan yaitu 25 NTU. Sedangkan, untuk 

kadar Mangan, hasil pengujian menunjukkan 1,787 mg/L, nilai 

ini telah melebihi dari baku mutu yang telah ditetapkan yaitu 0,5 

mg/L. Untuk mengurangi kekeruhan dan kadar Mangan 

tersebut, diperlukan filtrasi air dengan komposisi yang sesuai. 
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4.2. Hasil Filtrasi Terhadap Kadar Mangan (Mn) 

Uji coba unit filtrasi dimulai pada tanggal 21 Januari 

hingga 10 Februari 2019. Pengolahan air tanah dilakukan 

selama 210 menit, dengan pengambilan sampel dilakukan pada 

menit ke 30, 120 dan 210. Sampel yang telah diambil 

selanjutnya dibawa ke UPT Laboratorium Kesehatan Dinas 

Kesehatan Kota Malang untuk dilakukan pengujian. Adapun 

hasil dari filtrasi terhadap kadar Mangan dapat dilihat pada 

Tabel 4.2. 

 
Tabel 4.2 Hasil Filtrasi terhadap Kadar Mangan (Mn) 

Perlakuan 
Menit ke- (mg/L) 

30 120 210 

Upflow Susunan 1 0,257 1,844 2,085 

 Susunan 2 1,728 1,904 1,943 

Downflow Susunan 1 0,243 1,903 1,833 

 Susunan 2 2,126 1,888 1,865 

 
 Berdasarkan data hasil penelitian di atas, didapatkan 
hasil filtrasi dari rancangan upflow dan downflow dengan 
susunan media filter 1 dengan lama pengolahan selama 30 
menit mengalami penurunan kadar Mangan hingga di bawah 
baku mutu. Hal ini dapat disebabkan oleh kemampuan Zeolite 
dalam mengadsorbsi logam Mangan. Menurut Rahmawati 
(2009) yang dikutip oleh Nainggolan dkk. (2017), menyatakan 
bahwa kemampuan Zeolite sebagai adsorben untuk 
menghilangkan Mangan dari dalam air lebih besar dibandingkan 
dengan Karbon Aktif. Pada rancangan upflow dan downflow 
dengan susunan media filter 2 dengan lama waktu pengolahan 
selama 30 menit mengalami peningkatan kadar Mangan. Hal ini 
dapat disebabkan oleh kemampuan dari Karbon Aktif yang 
digunakan. Menurut Sembiring dan Tuti (2003) yang dikutip oleh 
Nainggolan dkk. (2017), menyatakan bahwa daya serap karbon 
aktif dipengaruhi oleh sifat serapan, suhu, pH, dan waktu 
kontak. Dari hasil filtrasi yang telah didapatkan, dapat diketahui 
bahwa filtrasi menggunakan rancangan upflow dengan susunan 
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media filter 1 memiliki penurunan kadar Mangan terbaik dengan 
hasil sebesar 0,257 mg/L dengan lama waktu pengolahan 30 
menit. Grafik hasil filtrasi terhadap kadar Mangan dapat dilihat 
pada Gambar 4.1. 
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(a) 

 
(b) 

 
Gambar 4.1 Grafik Hasil Filtrasi terhadap Kadar Mangan (Mn)   

untuk (a) Unit Filtrasi Upflow dan (b) Unit Filtrasi 
Downflow pada Berbagai Waktu Pengambilan 
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 Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa kadar 
Mangan setelah dilakukan filtrasi meningkat pada menit ke-120. 
Hal ini menunjukkan bahwa penurunan kadar Mangan belum 
maksimal. Adapun penyebabnya dapat terjadi karena ukuran 
media filter yang digunakan, media filter yang tidak di aktivasi 
terlebih dahulu dan jumlah media filter yang digunakan tidak 
sama rata. Hal tersebut sejalan dengan penelitian dari 
Nainggolan dkk. (2017) yang menyatakan bahwa, penurunan 
kadar Fe dan Mn yang belum maksimal dapat disebabkan oleh 
(1) rentang ukuran partikel zeolit yang terlalu besar yaitu ≤10 
mm memungkinkan adanya perbedaan jumlah zeolit dan 
ukurannya pada tiap alat, (2) luas permukaan zeolit yang kecil 
dikarenakan ukuran zeolit yang masih besar sehingga daya 
adsorpsi zeolit rendah, (3) ketebalan tiap-tiap media yang belum 
memadai, (4) pasir dan zeolit yang tidak diaktivasi terlebih 
dahulu. 

Waktu tinggal adalah ukuran berapa banyak waktu yang 
dihabiskan materi di dalamnya, dalam hal ini berapa lama waktu 
yang diperlukan kadar Mangan agar habis dalam proses filtrasi. 
Cara menghitung waktu tinggal yaitu dengan membagi volume 
air yang diperlukan untuk memenuhi unit filtrasi dengan debit 
optimal. Setiap perlakuan memiliki debit optimal yang berbeda, 
sehingga waktu tinggal yang dihasilkan akan berbeda. Waktu 
tinggal kadar Mangan pada tiap perlakuan dapat dilihat pada 
Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Waktu Tinggal Kadar Mangan pada Tiap Perlakuan 

Perlakuan t (s) 

Rancangan upflow susunan media 1 26.67 

Rancangan upflow susunan media 2 100 

Rancangan downflow susunan media 1 32 

Rancangan downflow susunan media 2 33.33 

Berdasarkan Tabel 4.3, waktu tinggal dari masing-
masing perlakuan berbeda-beda. Rancangan filtrasi upflow 
dengan susunan media filter 2 memiliki waktu tinggal paling 



32 
 

tinggi, hal ini dikarenakan debit optimal dari unit filtrasi ini 
memiliki nilai debit terkecil. Semakin kecil debit optimal, maka 
akan semakin tinggi waktu tinggalnya. 

Analisis nilai kadar Mangan (Mn) dengan pemodelan 
nomograf menggunakan persamaan matematis fungsi 
eksponensial terhadap waktu tinggal digunakan untuk 
mengetahui laju penurunan kadar Mangan pada waktu 
pengamatan 30, 120 dan 210 menit, sehingga dapat dilihat hasil 
dalam bentuk grafik. Sebelum membuat grafik pemodelan 
nomograf, perlu ditentukan nilai konstanta kinematik atau 
pembentuk garis atau kurva pada grafik yang berfungsi untuk 
memodelkan laju penurunan yang setara dengan nilai 
konsentrasi di luar pengamatan, dengan menggunakan rumus 
pada Persamaan 3.2 didapatkan hasil pada Tabel 4.4. 
Perhitungan rinci dapat dilihat pada Lampiran 3. 
 
Tabel 4.4 Tabel Nilai K pada Tiap Perlakuan 

Perlakuan Nilai K 

Rancangan upflow susunan media 1 0.022 

Rancangan upflow susunan media 2 0.006 

Rancangan downflow susunan media 1 0.018 

Rancangan downflow susunan media 2 0.017 

 
Jika nilai K pada setiap Perlakuan sudah diketahui, maka 

nilai konsentrasi Mangan pada tiap perlakuan pada waktu 
pengamatan 30, 120  dan 210 menit dapat diketahui dengan 
menggunakan Persamaan 3.1. Hasil perhitungan dapat dilihat 
pada Tabel 4.5 dan ditunjukkan dengan grafik Gambar 4.2. 
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Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Pemodelan Nomograf Mangan 
(Mn) 

 
 
Berdasarkan Tabel 4.5, dapat diketahui hasil 

perhitungan menggunakan persamaan eksponensial penurunan 
nilai kadar Mangan (Mn) setelah dilakukan perlakuan 
pengolahan filtrasi. Pada rancangan downflow dengan susunan 
media filter 1 memiliki nilai penurunan kadar Mangan yang 
paling kecil, hal ini dikarenakan waktu tinggal pada unit filtrasi ini 
lebih rendah. Sedangkan, pada rancangan downflow dengan 
susunan media filter 2 memiliki nilai penurunan yang paling 
besar, hal ini dikarenakan waktu tinggal pada unit filtrasi ini lebih 
tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Laju 
penurunan kadar Mangan dari setiap perlakuan dapat dilihat 
pada Gambar 4.2. 
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(a) 

 
(b) 

 
Gambar 4.2 Hubungan Konsentrasi Mangan (Mn) dengan 

Waktu Tinggal untuk (a) Unit Filtrasi Upflow dan 
(b) Unit Filtrasi Downflow 
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Berdasarkan Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa semakin 
lama waktu pengolahan maka akan semakin kecil nilai kadar 
Mangan (Mn) yang terkandung dalam air tanah. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa pengolahan air dalam menurunkan kadar 
Mangan ini cukup berhasil. Semakin kecil kadar nilai Mangan 
dalam air, maka semakin baik kualitas air olahannya. 

Validasi data perlu dilakukan untuk mendapatkan 
kepercayaan pada hasil model. Suatu model dikatakan valid 
apabila dapat menjalankan suatu keputusan tertentu atau dapat 
memberikan hasil ukur sesuai dengan maksud dilakukannya 
suatu pemodelan tersebut. Maka dari itu, dilakukan uji validitas 
dengan memanfaatkan data pengamatan dan data perhitungan. 
Validasi hasil pemodelan dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
Perhitungan rinci dapat dilihat pada Lampiran 3. 

Tabel 4.6 Validasi Hasil Pemodelan 
Perlakuan R

2
 

Rancangan upflow susunan media 1 -0.877 

Rancangan upflow susunan media 2 0.528 

Rancangan downflow susunan media 1 -0.561 

Rancangan downflow susunan media 2 -0.652 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai R2 

untuk setiap perlakuan hampir mendekati 1. Suatu model 
dikatakan valid menurut uji determinasi apabila nilai R2 bernilai 
1. Sehingga dapat dikatakan bahwa rumus permodelan 
nomograf dapat digunakan untuk memprediksi waktu 
pengamatan lebih lama dan nilai perbandingan pemodelan dan 
eksperimantasi tingkat kesesuaian tidak jauh berbeda. Adapun 
tanda negatif (-) pada nilai R2 menunjukkan bahwa tidak 
terdapat pengaruh variabel x terhadap variabel y. Semakin kecil 
nilai R2, maka artinya pengaruh variabel x terhadap variabel y 
semakin lemah. Banyak faktor yang mempengaruhi nilai tidak 
mendekati 1 dari hasil perhitungan tersebut, diantaranya ukuran 
Zeolite yang telalu besar dan waktu penyimpanan sampel yang 
terlalu lama. 
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4.3. Hasil Filtrasi Terhadap Tingkat Kekeruhan 
Pengujian tingkat kekeruhan dilakukan bersama dengan 

pengujian kadar Mangan, sampel diambil pada menit ke-30, 120 
dan 210. Sampel yang telah diambil selanjutnya dibawa ke UPT 
Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Malang untuk 
dilakukan pengujian. Adapun hasil dari filtrasi terhadap tingkat 
kekeruhan dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

 
Tabel 4.7 Hasil Filtrasi terhadap Tingkat Kekeruhan 

Perlakuan 
Menit ke- (NTU) 

30 120 210 

Upflow Susunan 1 21,9 19,6 0 

 Susunan 2 0 0 0 

Downflow Susunan 1 22,8 16,7 0 

 Susunan 2 17,8 0 0 

 
Berdasarkan data hasil penelitian di atas, didapatkan 

tingkat kekeruhan dari hasil filtrasi rancangan upflow dengan 
susunan media filter 2 telah mengalami penurunan dari awal 
hingga menit ke-210 dengan tingkat kekeruhan sebesar 0 NTU. 
Hal ini dapat disebabkan oleh variasi ketebalan media filter yang 
digunakan, dimana pada susunan media filter 2 ditambahkan 
karbon aktif dengan ketebalan 20 cm. Selain itu ukuran dari 
Karbon aktif yang digunakan lebih kecil yaitu 8 x 30 mesh, 
sehingga lebih banyak partikel yang tersaring. Menurut Sari 
(2015), menyatakan bahwa volume dan komposisi media sangat 
berpengaruh dalam mengadsorpsi dan menyaring material 
tersuspensi dan partikel koloid. Seseuai dengan penelitian 
sebelumnya, semakin tinggi media yang digunakan, maka 
presentase konsentrasi penurunan semakin meningkat, hal ini 
dikarenakan dengan variasi media yang semakin tinggi maka 
memiliki jumlah pori yang lebih banyak sehingga daya saring 
semakin meningkat. Selain itu pada rancangan upflow, partikel 
yang terbawa oleh air tidak sampai pada output. Hal ini 
disebabkan karena adanya gaya gravitasi, sehingga partikel 
yang terbawa akan turun kembali. 
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Adapun hasil filtrasi pada rancangan upflow dan 
downflow dengan susunan media filter 1 masih memliki tingkat 
kekeruhan yang tinggi di awal pengolahan. Hal ini dapat 
disebabkan oleh ukuran dari Zeolite yang digunakan terlalu 
besar, sehingga masih banyak ruang kosong yang 
menyebabkan partikel koloid tidak tersaring. Grafik hasil filtrasi 
terhadap tingkat kekeruhan dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
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(a) 

 
(b) 

Gambar 4.3 Grafik Hasil Filtrasi terhadap Tingkat Kekeruhan 
untuk (a) Unit Filtrasi Upflow dan (b) Unit Filtrasi 
Downflow pada Berbagai Waktu Pengambilan 
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 Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa tingkat 
kekeruhan air tanah setelah di filtrasi menurun hingga menit ke-
210. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama proses filtrasi 
makin banyak partikel yang tersaring. Menurut penelitian dari 
Maryani dkk. (2014) menyatakan bahwa semakin tebal media 
maka semakin besar pula penurunan kekeruhannya. Hal ini 
disebabkan oleh banyak dan lamanya air melewati media pasir 
sehingga semakin tebal media pasir maka semakin banyak pula 
zat-zat penyebab kekeruhan yang tersaring pada media pasir. 
Saat proses adsorbsi terjadi pengurangan partikel yang lebih 
kecil dan partikel tersuspensi seperti partikel koloid dan partikel 
terlarut. 
 

4.4. Hasil Filtrasi Terhadap Kecepatan Aliran 
Pengukuran kecepatan aliran setiap perlakuan dilakukan 

selama 210 menit, dengan pengamatan setiap 30 menit. Untuk 
menghitung kecepatan aliran setiap perlakuan, perlu diketahui 
debit keluaran terlebih dahulu. Pengukuran dilakukan dengan 
mengalirkan air dari drum menuju unit filtrasi dan menunggu air 
keluar dari unit filtrasi. Lama waktu yang diperlukan untuk 
memenuhi volume 1 liter digunakan untuk menghitung debit 
keluaran.  Adapun hasil dari pengukuran debit keluaran dapat 
dilihat pada Tabel 4.8. 
 
Tabel 4.8 Debit Keluaran 

Perlakuan 
Menit ke- (x10

-4 
m

3
/s) 

30 60 90 120 150 180 210 

Upflow Susunan 1 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 5,0 3,0 

 Susunan 2 0,9 1,2 0,9 0,8 0,9 0,9 1,3 

Down-

flow 

Susunan 1 2,5 3,3 3,3 3,3 5,0 5,0 3,6 

Susunan 2 3,0 3,1 2,8 2,4 2,8 2,7 2,5 

 

Setelah mendapatkan debit keluaran dari masing-masing 
perlakuan, selanjutnya dilakukan perhitungan kecepatan aliran 
dengan cara membagikan debit keluaran dengan luas 
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permukaan pipa. Pipa PVC 4 inchi memiliki diameter 10,16 cm, 
jika dihitung luas permukaannya adalah 81,07 cm2 atau 0,00811 
m2. Hasil perhitungan kecepatan aliran dari masing-masing 
perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

 
Tabel 4.9 Kecepatan Aliran 

Perlakuan 
Menit ke- (m/s) 

30 60 90 120 150 180 210 

Upflow Susunan 1 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 0,04 

 Susunan 2 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

Down-

flow 

Susunan 1 0,03 0,04 0,04 0,04 0,06 0,06 0,05 

Susunan 2 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 

 

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa masing-
masing perlakuan menunjukkan nilai kecepatan aliran yang 
stabil. Adapun pada rancangan upflow dengan susunan media 
filter 2 memiliki kecepatan aliran yang kecil dikarenakan debit 
yang keluar juga kecil. Sedangkan pada rancangan downflow 
dengan susunan media filter 1 dan 2, memiliki kecepatan aliran 
yang tinggi. Hal ini dapat terjadi dengan adanya dorongan dari 
gaya gravitasi, sehingga aliran yang keluar akan lebih cepat. 
Untuk mempermudah mengamati kecepatan aliran dari masing-
masing perlakuan, data hasil perhitungan dimasukkan ke dalam 
bentuk grafik. Grafik kecepatan aliran dari masing-masing 
susunan media filter dapat dilihat pada Gambar 4.4. 
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(a) 

 
(b) 

Gambar 4.4 Grafik Kecepatan Aliran untuk (a) Unit Filtrasi 
dengan Susunan Media Filter 1 dan (b) Unit 
Filtrasi dengan Susunan Media Filter 2 pada 
Berbagai Waktu Pengamatan 
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Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat perbedaan 

kecepatan aliran antar rancangan upflow dan downflow. 
Rancangan upflow memiliki kecepatan aliran yang lebih stabil 
dibandingkan dengan rancangan downflow. Hal ini sesuai 
dengan penelitian dari Widyastuti dan Antik (2011), bahwa 
operasi filtrasi dengan sistem upflow kecepatan alirnya lebih 
stabil dibandingkan dengan operasi filtrasi dengan sistem 
downflow. Hal ini diketahui dari penurunan kecepatan alir sistem 
filtrasi downflow lebih cepat dibandingkan dengan sistem filtrasi 
upflow. 
 
4.5. Analisis Konduktivitas Hidrolik 

Konduktivitas hidrolik adalah sifat fisik tanah atau ukuran 
yang dapat menggambarkan kemampuan tanah dalam 
meloloskan air. Tingkat kemampuan tanah untuk meloloskan air 
sangat dipengaruhi oleh kadar air tanah. Konduktivitas hidrolik 
dari masing-masing perlakuan berbeda, hal ini dikarenakan 
debit optimal yang berbeda-beda. Perhitungan konduktivitas 
hidrolik menggunakan Persamaan 3.7 dan perhitungan rinci 
dapat dilihat pada Lampiran 4. Konduktivitas hidrolik dari 
masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4.10. 
 
Tabel 4.10 Nilai Konduktivitas Hidrolik pada Tiap Perlakuan 

Perlakuan k (m/s) 

Rancangan upflow susunan media 1 0.018 
Rancangan upflow susunan media 2 0.005 
Rancangan downflow susunan media 1 0.015 
Rancangan downflow susunan media 2 0.014 

 
Berdasarkan tabel di atas, konduktivitas hidrolik dari 

masing-masing perlakuan memiliki nilai yang berbeda. Pada 
rancangan filtrasi upflow dengan susunan media filter 1 memiliki 
konduktivitas paling besar dibandingkan dengan perlakuan yang  
lain, hal ini dikarenakan debit optimal dari unit filtrasi ini lebih 
besar dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Semakin besar 
konduktivitas hidrolik, maka air yang masuk ke dalam unit filtrasi 



43 
 

akan lebih mudah untuk melewati media-media filter dalam unit 
tersebut. 

 
4.6. Bill of Quantity (BOQ) 

Bill of Quantity (BOQ) digunakan sebagai persyaratan 
sebuah perusahaan konstruksi untuk menghitung semua volume 
baik pekerjaan atau material yang akan digunakan. BOQ 
merupakan estimasi biaya dalam suatu proyek konstruksi. BOQ 
berisikan tiga hal pokok yaitu deskripsi pekerjaan, kuantitas 
(volume) dan unit, dan harga satuan pekerjaan. BOQ pada 
pembuatan rancangan unit filtrasi dapat dilihat pada Tabel 4.10. 
 
Tabel 4.11 Bill of Quantity Pembuatan Rancangan Unit Filtrasi 

No. Uraian Satuan Volume 

Harga 

Satuan 

Rp. 

Jumlah 

Harga Rp. 

I. Rancangan Unit Filtrasi Upflow 

1 Pipa PVC 4D m 3 25,000 75,000 

2 Pipa L 4D buah 2 15,000 30,000 

3 Pipa T 4D buah 1 18,000 18,000 

4 Socket 4D buah 3 12,000 36,000 

5 
Penutup Pipa 

4D 
buah 1 10,000 10,000 

6 Lem Pipa buah 1 5,000 5,0000 

Jumlah 174,000 

II. Rancangan Unit Filtrasi Downflow 

1 Pipa PVC 4D m 1 25,000 25,000 

2 Pipa T 4D buah 1 18,000 18,000 

3 
Penutup Pipa 

4D 
buah 1 10,000 10,000 

4 Lem Pipa buah 1 5,000 5,000 

Jumlah 58,000 

III. Media Filter Susunan 1 

1 Zeolite kg 2 15,000 30,000 

2 Pasir Silika kg 2 7,000 14,000 

3 Ijuk ikat 1/2 20,000 5,000 

4 Kerikil Kerikil 1 35,000 35,000 
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No. Uraian Satuan Volume 

Harga 

Satuan 

Rp. 

Jumlah 

Harga Rp. 

Jumlah 89,000 

IV. Media Filter Susunan 2 

1 Zeolite kg 2 15,000 30,000 

2 Karbon Aktif kg 2 35,000 70,000 

3 Pasir Silika kg 2 7,000 14,000 

4 Ijuk ikat 1/2 20,000 5,000 

5 Kerikil kg 1 35,000 35,000 

Jumlah 159,000 

V. Biaya Investasi 

1 Drum 150 L buah 1 190,000 190,000 

2 Penyangga buah 1 300,000 300,000 

3 Selang m 2 15,000 30,000 

4 
Pompa Sanyo 

PWH236 
buah 1 670,000 670,000 

Jumlah 1,190,000 

VI. Biaya Operasional 

1 Listrik Kwh 0.7 1,467 1,026.9 

2 Air Bersih m
3
 0.00811 1,400 11.354 

Jumlah 1,038.254 

Keterangan: Harga pada Bulan Januari 2019 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui jumlah biaya 
yang diperlukan untuk membuat suatu rancangan. Jika 
rancangan unit filtrasi upflow menggunakan susunan media filter 
1 maka total biaya yang diperlukan adalah Rp. 263.000. Jika 
rancangan unit filtrasi upflow menggunakan susunan media filter 
2 maka total biaya yang diperlukan adalah Rp.333.000. 
Sedangkan, jika rancangan unit filtrasi downflow menggunakan 
susunan media filter 1 maka total biaya yang diperlukan adalah 
Rp. 147.000. Jika rancangan unit filtrasi downflow menggunakan 
susunan media filter 2 maka total biaya yang diperlukan adalah 
Rp. 217.000. Biaya operasional yang diperlukan untuk satu 
rancangan unit filtrasi dengan waktu operasional selama 3,5 jam 
adalah Rp. 1,038.258. 
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4.7 Analisis Finansial 
Analisis finansial dilakukan untuk menentukan layak atau 

tidak suatu proyek. Hal ini perlu untuk dilakukan karena nilai 
uang sekarang jumlahnya akan lebih kecil daripada nilai uang 
disaat yang akan datang. Dalam analisis finansial perlu 
diketahui nilai investasi awal, pendapatan dan pengeluaran 
untuk membuat aliran kas (cash flow). Investasi atau modal awal 
merupakan biaya yang dikeluarkan pertama kali dan hanya 
dikeluarkan sekali saja. Pendapatan berasal dari harga 
penjualan dikali dengan jumlah produksi. Sedangkan, biaya 
pengeluaran terbagi menjadi 2 yaitu biaya tetap (fixed cost) dan 
biaya tidak tetap (variable cost). Biaya tetap adalah biaya yang 
selalu dikeluarkan terus-menerus dan tidak mengalami 
perubahan. Sedangkan, biaya tidak tetap adalah biaya yang 
dapat berubah seiring dengan kuantitas dari hasil produksi. 
Perlakuan yang digunakan untuk analisis finansial adalah 
rancangan downflow dengan susunan media filter 2, hal ini 
disebabkan kinerja dari unit filtrasi yang semakin lama 
menunjukkan penurunan pada kadar Mangan (Mn) yang 
semakin baik. Adapun modal awal, biaya tetap dan biaya tidak 
tetap yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 4.12. 
 
  



46 
 

Tabel 4.12 Model Awal, Biaya Tetap dan Biaya Tidak Tetap 

No. Uraian Satuan Volume 

Harga 

Satuan 

Rp. 

Jumlah 

Harga Rp. 

I. Rincian Modal Awal 

1 Pipa PVC 4D m 1 25.000 25.000 

2 Pipa T 4D buah 1 18.000 18.000 

3 
Penutup Pipa 

4D 
buah 1 10.000 10.000 

4 Drum 150L buah 1 190.000 190.000 

5 Penyangga buah 1 300.000 300.000 

6 Selang m 2 15.000 30.000 

7 Pompa buah 1 670.000 670.000 

8 Lem Pipa buah 1 5.000 5.000 

Jumlah 1.248.000 

Biaya tak terduga (10%) 124.800 

Total 1.372.800 

II. Rincian Biaya Tetap dalam Tahun 

1 Listrik KwH 1728 1.467 2.534.976 

2 
Air Bersih untuk 

backwash 
m

3
 35,035 1.400 49.049 

3 Depresiasi Alat  1 116.370 116.370 

Total 2.700.395 

III. Rincian Biaya Tidak Tetap dalam Tahun 

1 Zeolite kg 8640 15.000 129.600.000 

2 Karbon Aktif kg 8640 35.000 302.400.000 

3 Pasir Silika kg 8640 7.000 60.480.000 

4 Ijuk ikat 864 20.000 17.280.000 

5 Kerikil kg 4320 35.000 151.200.000 

Total 660.960.000 

 
Pada analisis finansial dilakukan permisalan umur 

ekonomi yang digunakan adalah 5 tahun dengan bunga bank 
yang digunakan adalah 7%. Hasil analisis finansial dapat dilihat 
pada Tabel 4.13. Perhitungan rinci dapat dilihat pada Lampiran 
5. 
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Tabel 4.13 Hasil Analisis Finansial 
Analisis Hasil Penilaian Keterangan 

Net Present Value 

(NPV) (Rp) 
470.370,58 NPV > 0 Layak 

R/C Ratio 1 R/C = 1 
Tidak untung dan 

tidak rugi 

Payback Period (PP) 

(tahun) 
2,7 - - 

Harga jual per m
3
 (Rp) 1.778,07 - - 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa unit 
filtrasi downflow dengan susunan media filter 2 memiliki nilai 
analisis Net Present Value (NPV) kurang dari nol. Apabila NPV 
lebih dari nol maka proyek tersebut layak untuk dilaksanakan. 
Pada analisis R/C Ratio menunjukkan nilai sama dengan 1, hal 
ini dikarenakan tidak ada pengambilan keuntungan dari harga 
jual atau keuntungan 0%. Sedangkan, untuk waktu 
pengembalian modal atau Payback Period diperlukan waktu 
sekitar 2,7 tahun. Harga jual dari air hasil yang dihasilkan sedikit 
lebih mahal dibandingkan dengan air yang dikelola oleh PDAM 
dengan harga Rp. 1.400/m3. Hal ini disebabkan unit filtrasi yang 
telah dirancang belum maksimal dalam mengolah bahan 
pencemar logam Mangan (Mn) dan biaya pemeliharaan yang 
mahal dikarenakan unit filtrasi harus sering dilakukan backwash 
atau pembersihan. Sehingga masih perlu dilakukan perbaikan 
unit filtrasi agar hasil yang diperoleh lebih baik dan nilai harga 
jual lebih murah. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penurunan Kadar Mangan (Mn) yang paling baik yaitu 
dengan menggunakan rancangan unit filtrasi Downflow 
dengan susunan media filter 1 (Zeolite 40 cm, Pasir Silika 
20 cm, Ijuk 10 cm, dan Kerikil 15 cm), dengan lama waktu 
pengolahan 30 menit. 

2. Penurunan tingkat kekeruhan yang paling baik yaitu dengan 
menggunakan rancangan unit filtrasi upflow dengan 
susunan media filter 2 (Zeolite 20 cm, Karbon Aktif 20 cm, 
Pasir Silika 20 cm, Ijuk 10 cm, dan Kerikil 15 cm). 

3. Rancangan unit filtrasi downflow dengan susunan media 
filter 1 (Zeolite 40 cm, Pasir Silika 20 cm, Ijuk 10 cm, dan 
Kerikil 15 cm) memiliki kecepatan aliran yang paling tinggi 
jika dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya, dengan 
kecepatan aliran akhir yaitu 0,05 m/s. 

4. Nilai konduktivitas hidrolik terbesar terdapat pada 
rancangan unit filtrasi upflow dengan susunan media filter 1 
yaitu 0,018 m/s. 

5. Racangan filtrasi downflow dengan susunan media filter 2 
memiliki performa terbaik dalam menurunkan kadar 
Mangan (Mn). 

6. Analisis finansial dari  racangan filtrasi downflow dengan 
media filter 2 menunjukkan kelayakan perancangan dengan 
hasil analisis NPV sebesar Rp. 470.370,58, dengan 
efisiensi usaha (R/C Ratio) sama dengan 1, waktu 
pengembalian modal (PP) selama 2,7 tahun, dan harga jual 
per m3 air bersih hasil filtrasi sebesar Rp. 1.778,07. 

5.2 Saran 
Dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan, 

diantaranya sebagai berikut: 
1. Diperlukan rancangan yang lebih detail dengan 

penambahan metode pengolahan yang lain seperti, aerasi, 
koagulasi-flokulasi atau sedimentasi. Sehingga hasil yang 
diperoleh dapat lebih baik kualitasnya. 
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2. Pada rancangan unit filtrasi upflow diperlukan tenaga 
pompa yang memiliki tekanan dua kali dari unit filtrasi 
dowflow, sehingga debit dan kecepatan aliran yang 
dihasilkan lebih besar. 

3. Sebaiknya ukuran Zeolite yang digunakan lebih kecil dan 
diaktivasi terlebih dahulu, sehingga kemampuan penurunan 
kadar Mangan lebih maksimal. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Hasil Pengujian Sampel Awal Sebelum diolah 
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Lampiran 2. Hasil Pengujian Sampel Setelah Filtrasi 
a. Rancangan upflow susunan media filter 1 menit ke-30 
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b. Rancangan upflow susunan media filter 1 menit ke-120 
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c. Rancangan upflow susunan media filter 1 menit ke-210 
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d. Rancangan upflow susunan media filter 2 menit ke-30 
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e. Rancangan upflow susunan media filter 2 menit ke-120 
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f. Rancangan upflow susunan media filter 2 menit ke-210 
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g. Rancangan downflow susunan media filter 1 menit ke-30 
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h. Rancangan downflow susunan media filter 1 menit ke-120 
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i. Rancangan downflow susunan media filter 1 menit ke-210 
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j. Rancangan downflow susunan media filter 2 menit ke-30 
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k. Rancangan downflow susunan media filter 2 menit ke-120 
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l. Rancangan downflow susunan media filter 2 menit ke-210 
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Lampiran 3. Perhitungan Pemodelan Nomograf 

1. Menghitung waktu tinggal (t=V/Q) 

perlakuan t 

Upflow Susunan Media Filter 1 26.67 

Upflow Susunan Media Filter 2 100 

Downflow Susunan Media Filter 1 32 

Downflow Susunan Media Filter 2 33.33 

  
2. Mencari nilai K (K=(ln x/xo)/t) 

perlakuan K 

Upflow Susunan Media Filter 1 0.022 

Upflow Susunan Media Filter 2 0.006 

Downflow Susunan Media Filter 1 0.018 

Downflow Susunan Media Filter 2 0.017 
 

3. Menghitung nilai konsentrasi hasil pemodelan (x=x0*e
-kt) 

4. Menghitung nilai efisiensi removal (x0-xm/x0) 
5. Uji validasi data 

Upflow Susunan 1 
    

t Ye Ym 
(Ym-
Ye)2 Ym2 

((∑Ym2) - ∑(Ym-
Ye)2)/∑Ym2 

0 1.788 1.788 0 3.197   

30 0.257 0.930 0.453 0.865   

120 1.844 0.131 2.934 0.017   

210 2.085 0.018 4.270 0.000   

    Jumlah 7.658 4.080 -0.877 
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Upflow Susunan 2 
    

t Ye Ym 
(Ym-
Ye)2 Ym2 

((∑Ym2) - ∑(Ym-
Ye)2)/∑Ym2 

0 1.788 1.788 0 3.197   

30 1.728 1.502 0.051 2.256   

120 1.904 0.891 1.027 0.793   

210 1.943 0.528 2.002 0.279   

    Jumlah 3.080 6.525 0.528 

      Downflow Susunan 1 
   

t Ye Ym 
(Ym-
Ye)2 Ym2 

((∑Ym2) - ∑(Ym-
Ye)2)/∑Ym2 

0 1.788 1.788 0 3.197   

30 0.243 1.037 0.631 1.076   

120 1.903 0.203 2.891 0.041   

210 1.833 0.040 3.216 0.002   

    Jumlah 6.738 4.316 -0.561 

      Downflow Susunan 2 
   

t Ye Ym 
(Ym-
Ye)2 Ym2 

((∑Ym2) - ∑(Ym-
Ye)2)/∑Ym2 

0 1.788 1.788 0 3.197   

30 2.126 1.060 1.136 1.124   

120 1.888 0.221 2.778 0.049   

210 1.865 0.046 3.308 0.002   

    Jumlah 7.223 4.372 -0.652 
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Lampiran 4. Perhitungan Konduktivitas Hidrolik 

a. Hidrolik gradien 
𝜑1−𝜑2

𝛥𝑠
 = 

2−0.23

0.85
 = 2,082 

b. Konduktivitas hidrolik rancangan upflow dengan susunan 

media filter 1 

𝑘 =
𝑄

𝜑1−𝜑2

𝛥𝑠
 ×𝐴

 = 
0,00033

2,082 × 0,008103
 = 0,018 m/s 

c. Konduktivitas hidrolik rancangan upflow dengan susunan 

media filter 2 

𝑘 =
𝑄

𝜑1−𝜑2

𝛥𝑠
 ×𝐴

 = 
0,00008

2,082 × 0,008103
 = 0,005 m/s 

d. Konduktivitas hidrolik rancangan downflow dengan susunan 

media filter 1 

𝑘 =
𝑄

𝜑1−𝜑2

𝛥𝑠
 ×𝐴

 = 
0,00025

2,082 × 0,008103
 = 0,015 m/s 

e. Konduktivitas hidrolik rancangan downflow dengan susunan 

media filter 2 

𝑘 =
𝑄

𝜑1−𝜑2

𝛥𝑠
 ×𝐴

 = 
0,00024

2,082 × 0,008103
 = 0,014 m/s 
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Lampiran 5. Analisis Finansial 
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Perhitungan harga pokok produksi HPP dan harga jual 
HPP = Total biaya selama 1 tahun/jumlah produksi selama 1 
tahun 
HPP = 663.660.395/373.248 
HPP = Rp. 1.778,07 
 
Harga jual per m3 air bersih  = (Markup x HPP) + HPP 
    = (0% x 1.778,07) + 1.778,07 
    = Rp. 1.778,07 
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7. R/C ratio 

R/C ratio = 
𝑇𝑅

𝑇𝐶
= 

1.778,07 ×373.248

663.660.395
 = 1 

 
8. PP 

PP= (𝑡 +  
𝑏−𝑐

𝑑−𝑐
) × 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 = (2 + 

116,370 − 91,644.36

198,307.18 −  91,644.36
) × 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 

         = 2.7 tahun  
  



75 
 

Lampiran 6. Dokumentasi Kegiatan 

 
a. Pembuatan Rancangan Unit Filtrasi 

 

 
b. Proses Mencuci Media Filter 
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c. Rancangan Upflow 

 
d. Rancangan Downflow 
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e. Foto bersama dengan salah satu staf UPT Laboratorium 

Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Malang 


