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Unit Filtrasi Air Tanah Untuk Menurunkan Kekeruhan Dan 

Kadar Mangan (Mn). Dosen Pembimbing: Dr. Eng. Akhmad 

Adi Sulianto, STP, M. Eng dan Angga Dheta Shirajjudin Aji , 

S.Si., M.Si. 

 

RINGKASAN 

Program pembangunan air bersih merupakan salah satu 
upaya mendasar yang dilaksanakan untuk meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan. Salah 
satu sumber air yang masih banyak digunakan oleh masyarakat 
adalah air sumur gali. Kabupaten Mojokerto merupakan daerah di 
Jawa Timur dengan luas daratan mencapai 692,15 km2 yang 
berarti 1,44 persen dari daratan Provinsi Jawa Timur yang luasnya 
47.995 km2. Salah satu jenis usaha yang dilakukan oleh 
penduduknya yaitu di bidang peternakan. Tingginya nilai 
kekeruhan dan kadar mangan (Mn) pada air tanah di daerah 
Dusun Kedung Gagak Kabupaten Mojokerto, maka dilakukan 
penelitian mengenai rancang bangun unit filtrasi air tanah di 
wilayah tersebut. Air bersih yang dibutuhkan masyarakat adalah 
air bersih yang memenuhi baku mutu sesuai Peraturan Menteri 
Kesehatan RI No 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu 
Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk 
Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, dan Pemandian 
Umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode pendekatan studi literatur, perancangan, dan 
eksperimental. Perancangan unit filtrasi menggunakan pipa yang 
didalamnya terdapat media filter meliputi zeolit, karbon aktif, pasir 
kuarsa, ijuk, dan kerikil. Waktu detensi dan konduktivitas hidrolik 
paling cepat pada unit filtrasi 1 dapat menurunkan kekeruhan dan 
kadar Mangan saat waktu waktu detensi selama 11,54 detik 
dengan konduktivitas hidrolik unit filtrasi 1 sebesar 0,047 m/detik. 
Unit filtrasi 3 merupakan unit filtrasi dengan waktu detensi dan 
konduktivitas paling lama, dapat menurunkan kekeruhan dan 
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kadar Mangan dengan waktu detensi selama 25,85 detik dan 
konduktivitas hidrolik unit filtrasi 3 sebesar 0,014 m/detik. Unit 
filtrasi susunan 1 merupakan unit filtrasi yang paling efektif dalam 
menurunkan kadar kekeruhan dan kadar Mangan (Mn) dengan 
efektivitas menurunkan kadar kekeruhan hingga 100% dan 
menurunkan kadar Mangan (Mn) hingga 87,4%. Unit filtrasi 
dengan susunan zeolit, pasir, ijuk, dan kerikil merupakan unit 
filtrasi yang paling efiesien dalam menurunkan kekeruhan dan 
kadar Mangan (Mn). 

 

Kata Kunci: Air tanah, Filtrasi, Media Filter, Perancangan 
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Muhammad Faaiq Alkahi. 155100901111011. Design of 

Groundwater Filtration Unit to Reduce Turbidity and 

Manganese (Mn) with Upflow. Dosen Pembimbing: Dr. Eng. 

Akhmad Adi Sulianto, STP, M. Eng dan Angga Dheta 

Shirajjudin Aji , S.Si., M.Si. 

 

SUMMARY 

 

 Program of clean water development is one fundamental 
effort that was held in order to raise the degree of healthy in 
society either in urban or rural. One of water source that frequently 
used by people is ground water. Mojokerto is one districts in East 
Java with land area attaining 692,15 km2, which means Mojokerto 
districs area are only 1,44% of East Java area which has land area 
47,995 km2. One of the enterprises that held by people of 
Mojokerto districts is animal husbandry. Due to high numbers of 
turbidity and manganese content in the ground water at Dusun 
Kedung Gagak, Mojokerto District, a research about the design of 
ground water filtration unit was held in this area. Clean water 
needed by the people is clean water fulfilled quality standarts 
according to regulation of minister of health RI No.32, 2017 about 
the quality standards of environmental health and water health 
requirement in terms of sanitation higine needs, swimming pool, 
soius perAqua, and public bath. The method that used in this 
research is literature approach, design, and experimental. Filtration 
unit design used pipe that equipped with filter media include 
zeolite, active carbon, quartz sand, palm fiber, and gravel. The 
fastest hydraulic detention time and conductivity in filtration unit 1 
can reduce the turbidity and Manganese content when the 
detention time is 11.54 seconds with the hydraulic conductivity of 
filtration unit 1 of 0.047 m / sec. Filtration unit 3 is the filtration unit 
with the longest detention time and conductivity, can reduce 
turbidity and Manganese content with a detention time of 25.85 
seconds and hydraulic filtration unit 3 filtration unit of 0.014 m / 



xi 
 

sec. Arrangement filtration unit 1 is the most effective filtration unit 
in reducing turbidity levels and Manganese levels (Mn) with 
efficiency reducing turbidity levels up to 100% and reducing levels 
of Manganese (Mn) up to 87.4%. Filtration unit with zeolite, sand, 
palm fiber, and gravel arrangement is the most efficient filtration 
unit in reducing turbidity and Manganese (Mn) content. 

 

Keyword: Ground Water, Filtration, Filter Media, Design 
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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, tidak terlepas pula partisipasi dari 

semua pengambil keputusan baik pemerintah, swasta, maupun 

masyarakat luas. Sebagian besar air baku untuk penyediaan air 

bersih diambil dari air permukaan, seperti sungai. Salah satu 

langkah-langkah penting pengolahan untuk mendapatkan air 

bersih adalah menghilangkan kekeruhan dan meningkatkan 

kualitas air yang tidak memenuhi syarat baku mutu air yang 

telah ditentukan. 

Mojokerto merupakan salah satu Kota di Propinsi Jawa 

Timur dengan luas wilayah 16,46 km² dengan wilayah Mojokerto 

terdiri dari Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto. Wilayah 

kabupaten Mojokerto berbatasan dengan wilayah dataran 

rendah di Utara dengan wilayah Metropolitan Surabaya sampai 

di Selatan dengan wilayah hulu Gunung Arjuna. Berdasarkan 

peta, wilayah Kabupaten Mojokerto mengelilingi Kota Mojokerto, 

yang merupakan wilayah administrasi otonom. Dalam sepuluh 

tahun terakhir, populasi Kabupaten Mojokerto meningkat 
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dengan rata-rata 1,2% per tahunnya. Seiring dengan 

meningkatnya jumlah penduduk di wilayah Mojokerto, 

kebutuhan air bersih juga meningkat. Pengolahan yang ada di 

Kabupaten Mojokerto dilakukan oleh PDAM Tirta Rimba. PDAM 

Tirta Rimba bertanggung jawab dalam penyediaan air bersih 

bagi penduduk di daerah Kabupaten Mojokerto. Menurut 

Indonesia Urban Water, Sanitasion, and hygiene (2014) , PDAM 

Kabupaten Mojokerto menyediakan pelayanan air bersih 

perpipaan bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto, yang terdiri 

dari 18 kecamatan dengan sekitar 1,1 juta penduduk. PDAM 

Kabupaten Mojokerto menggunakan beragam mata air dan 

sumur bor dalam untuk memenuhi kebutuhan air bersih 

penduduknya, termasuk mata air yaitu Jubel, Ubalan, Coban 

Pelangi, Mojo, Monolopo, dan Dlundung beserta sumur bor 

dalam. Hambatan utama saat ini dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat adalah kapasitas infrastruktur PDAM, peningkatan 

kebutuhan pelanggan PDAM akan melampaui kapasitas 

produksi PDAM hanya dalam 1-2 tahun ke depan. 

Selain menggunakan PDAM, sumber air yang masih 

banyak digunakan oleh masyarakat Kabupaten Mojokerto 

adalah sumur galian. Namun, kualitas sumur galian yang 

digunakan oleh masyarakat Kabupaten tidak memenuhi syarat 

baku mutu air. Kualitas air tanah di daerah peternakan yang 

berada di Dusun Kedung Gagak umumnya berwarna 

kekuningan, tidak berbau, memiliki kadar mangan (Mn) yang 
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tinggi. Penduduk yang belum mendapat fasilitas air PDAM 

umumnya menggunakan air tanah sebagai sumber air minum 

dengan sumur pompa. Namun, Karena kualitas air yang tidak 

memenuhi syarat baku mutu dibutuhkan sebuah alat untuk 

meningkatkan kualitas air. Housing Filter adalah sebuah filter air 

kecil berukuran tinggi 20 inchi yang berfungsi untuk menyaring 

air yang bermasalah menjadi jernih. Akan tetapi, housing filter 

dibanderol dengan harga tinggi sehingga tidak semua kalangan 

masyarakat dapat menggunakannya. Diperlukan teknologi 

sederhana untuk membantu masyarakat Dusun Kedung Gagak 

untuk mendapatkan akses terhadap air bersih yang layak untuk 

digunakan sehari – hari. Teknologi sederhana yang dapat 

diterapkan di Dusun Kedung Gagak adalah teknologi filtrasi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, didapatkan rumusan 

masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

Berdasarkan latar belakang, didapatkan rumusan masalah pada 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut:  

1. Bagaimana waktu detensi, dan konduktivitas hidrolik pada 

unit filter untuk mengurangi kadar Mangan (Mn) dan nilai 

kekeruhan di Dusun Kedung Gagak Kabupaten Mojokerto?  

2. Bagaimana efektivitas penurunan kadar Mangan (Mn) dan 

nilai kekeruhan setelah dilakukan proses filtrasi di Dusun 

Kedung Gagak Kabupaten Mojokerto? 
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3. Bagaimana susunan media filter yang paling efesien untuk 

mengurangi kadar Mangan (Mn) dan nilai kekeruhan tanah di 

Dusun Kedung Gagak Kabupaten Mojokerto? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui waktu detensi, dan konduktivitas hidrolik pada 

unit filter untuk mengurangi kadar Mangan (Mn) dan nilai 

kekeruhan air tanah di Dusun Kedung Gagak Kabupaten 

Mojokerto. 

2. Mengetahui efektivitas penurunan kadar Mangan (Mn) dan 

nilai kekeruhan        setelah dilakukan proses filtrasi di Dusun 

Kedung Gagak Kabupaten Mojokerto. 

3. Mengetahui susunan media filter yang paling efisien untuk 

mengurangi kadar Mangan (Mn) dan nilai kekeruhan air 

tanah di Dusun Kedung Gagak Kabupaten Mojokerto. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Akademisi atau Mahasiswa 

Menjadi media dalam pengembangan teknologi 

pengolahan air bersih dengan unit filtrasi untuk menghasilkan air 

bersih di daerah peternakan Dusun Kedung Gagak Kabupaten 

Mojokerto dan mengetahui umur media filter untuk 

mempermudah pergantian filter pada unit filtrasi, serta sebagai 
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bentuk pengabdian mahasiswa sebagai wujud Tri Dharma 

Perguruan Tinggi, dan untuk mempermudah peneliti selanjutnya. 

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan wawasan mengenai pengembangan 

teknologi pengolahan air bersih dengan unit filtrasi, memberikan 

wawasan mengenai umur media filter serta penerapan 

penggantian media filter dan memberikan solusi pada masalah 

penyediaan air bersih di daerah peternakan Dusun Kedung 

Gagak Kabupaten Mojokerto. 

3. Bagi Pemerintah 

Memberikan rekomendasi dan solusi pengolahan air 

bersih sehingga membantu pemerintah dalam menyediakan air 

bersih di daerah peternakan Dusun Kedung Gagak Kabupaten 

Mojokerto. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penulisan tugas akhir ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Menggunakan parameter kekeruhan dan mangan (Mn). 

2. Tidak melakukan pengujian berdasarkan parameter biologi. 

3. Seluruh media filter yang digunakan dicuci terlebih dahulu 

sebelum digunakan. 

4. Media filter Zeolit tidak diaktivasi 

5. Tidak mengkaji aspek ekonomi.  
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kabupaten Mojokerto 

Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dari wilayah 

Propinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak di antara 

111o20'13'' sampai dengan 111o40'47'' bujur timur dan antara 

7o18'35'' sampai dengan 7°47'30" lintang selatan dengan luas 

daerah seluruhnya 969.360 Km2 atau sekitar 2,09% dari luas 

Propinsi Jawa Timur. Topografi wilayah Kabupaten Mojokerto 

cenderung cekung ditengah-tengah dan tinggi di bagian selatan 

dan utara. Bagian selatan merupakan bagian pegunungan yang 

subur, meliputi kecamatan Pacet, Trawas, Gondang, dan 

Jatirejo. Bagian tengah merupakan bagian dataran, sedangkan 

bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang 

cenderung kurang subur (Bappeda, 2013). 

Jetis adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Mojokerto, 

Jawa Timur, Indonesia. Wilayah kecamatan Jetis sebesar 56,28 

km2, yang terdiri dari 16 desa dan 79 dusun. Kecamatan ini 

berbatasan dengan Sungai Brantas di selatan, Kecamatan 

Gedeg dan Kecamatan Kemlagi di Barat, Kecamatan 

Dawarblandong di Utara, dan Kabupaten Gresik dan Sidoarjo di 

Timur. Jumlah penduduk di Kecamatan Jetis pada tahun 2010 

yaitu 79.967 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 1,67%. Sebanyak 

4968 rumah tangga mempunyai usaha di bidang peternakan, 

menjadikan peternakan salah satu jenis usaha yang banyak 
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dilakukan oleh penduduk kecamatan jetis. Desa Mlirip yang 

merupakan salah satu desa yang terletak Kecamatan Jetis 

Kabupaten Mojokerto, Sebanyak 26 rumah tangga memiliki 

usaha peternakan. Dusun Kedung Gagak yang terletak di Desa 

Mlirip, penduduknya menjalankan aktifitas peternakan yaitu 

peternakan sapi potong (Badan Pusat Statistik, 2018). 

2.2 Air Bersih 

Menurut Nuryani (2013), air adalah kebutuhan dasar untuk 

kehidupan manusia, terutama untuk digunakan sebagai air 

minum, memasak makanan, mencuci, mandi, dan sanitasi. 

Ketersedian air bersih merupakan hal yang selayaknya 

diprioritaskan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan. Untuk 

memenuhi kebutuhan air bersih yang meningkat karena 

pertumbuhan penduduk, perlu ada upaya yang menyeluruh dan 

tepat. Air bersih secara umum diartikan sebagai air yang layak 

untuk dijadikan air baku bagi air minum. Dengan kelayakan ini 

maka air tersebut layak pula untuk keperluan mandi, cuci dan 

sanitasi (MCK). Berdasarkan Permenkes RI No. 

416/MENKES/PER/IX/1990, tentang syarat-syarat pengawasan 

kualitas air, air bersih adalah air yang digunakan untuk 

keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat 

kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. 

Sedangkan air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi 

syarat dan dapat diminum langsung. Di sisi lain, Permenkes RI 
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No. 492/MENKES/PER/IV/2010, tentang persyaratan kualitas air 

minum, menyatakan bahwa air minum adalah air yang melalui 

proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat 

langsung diminum. Air minum aman bagi kesehatan apabila 

memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan 

radioaktif. 

Klasifikasi mutu air menurut PP 82 Tahun 2001 ditetapkan 

menjadi 4 (empat) kelas, yaitu:  

a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air 

bakti air minum, dan atau peruntukan lain yang 

mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan 

tersebut;  

b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk 

prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, 

peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau 

peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama 

dengan kegunaan tersebut;  

c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk 

pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi 

pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan 

air yang sama dengan kegunaan tersebut;  

d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk 

mengairi, pertanaman dan atau peruntukan lain yang 

mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan 

tersebut.  
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2.3 Baku Mutu Air Bersih  

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 

RI No. 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan 

Pengawasan Kualitas Air diketahui bahwa air bersih memiliki 

ciri-ciri awal, yakni tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, 

dan tidak keruh. Berdasarkan peraturan tersebut, persyaratan 

air yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai air 

bersih adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Daftar Persyaratan Kualitas Air Bersih 
No. Parameter Satuan Standar Baku 

Mutu (Kadar 
Maksimum) 

A. FISIKA 
1 Bau - Tidak berbau 
2 Total Disolved Solid 

(TDS) 
mg/l 1000 

3 Kekeruhan NTU 25 
4 Rasa - Tidak berasa 
5 Suhu oC Suhu udara ±3oC 
6 Warna Skala TCU 50 

B. KIMIA 
1 Besi mg/l 1,0 
2 Kesadahan mg/l 500 
3 Mangan  mg/l 0,5 
4 pH mg/l 6,5-8,5 
5 Nitrat sebagai NO3

- mg/l 10 
6 Nitrit sebagai NO2

- mg/l 1,0 
C. BIOLOGI 

1 Total koliform CFU / 100 ml 50 
2 E.coli CFU / 100 ml 0 

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 32 Tahun 2017 
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2.4 Mangan 

Mangan (Mn) adalah kation logam yang memiliki 

karakteristik kimia serupa dengan besi. Mangan berada dalam 

bentuk Manganous (Mn2+) dan Manganik (Mn4+). Didalam tanah, 

Mn4+ berada dalam bentuk senyawa mangan dioksida. Kadar 

Mangan pada perairan alami sekitar 0,2 mg/l. Kadar yang lebih 

besar dapat terjadi pada air tanah dalam dan pada danau yang 

dalam. Perairan asam dapat mengandung Mangan sekitar 10-

150 mg/l, Perairan Laut mengandung Mangan sekitar 0,002 

mg/l.Kadar Mangan pada perairan tawar sangat bervariasi 

antara 0,002 mg/l hingga lebihdari 4,0 mg/l (Effendi, 2013). 

Mangan merupakan salah satu logam yang banyak dijumpai di 

kulit bumi dan sering terdapat bersama besi. Mangan terlarut 

dalam air tanah dan air permukaan yang sedikit oksigen, 

sehingga kadar Mangan dalam air mencapai miligram/liter. 

Kandungan Mangan dalam air melebihi batas dapat 

menyebabkan efek negatif seperti menimbulkan rasa dan bau 

logam yang amis pada air minuman, meninggalkan warna 

kecoklat-coklatan pada pakaian yang berwarna putih dan cucian, 

menyebabkan gangguan fungsi hati, dan lain-lain. Mangan 

terlarut dalam air tanah dan air permukaan yang sedikit oksigen. 

Mangan bisa membentuk oksida yang tidak larut dan 

menghasilkan endapan bila terpapar dengan oksigen, sehingga 

menimbulkan masalah berupa penampilan fisik air yang 

mengganggu (Rahmawati & Sugito, 2015). Menurut Febrina & 
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Ayuna (2014), dalam jumlah yang kecil (<0,5 mg/l), mangan 

(Mn) dalam air tidak menimbulkan gangguan kesehatan, 

melainkan bermanfaat dalam menjaga kesehatan otak dan 

tulang, berperan dalam pertumbuhan rambut dan kuku, serta 

membantu menghasilkan enzim untuk metabolisme tubuh untuk 

mengubah karbohidrat dan protein membentuk energi yang 

akan digunakan. Tetapi dalam jumlah yang besar (>0,5 mg/l), 

mangan (Mn) dalam air minum bersifat neurotoksik. Gejala yang 

timbul berupa gejala susunan syaraf, insomnia, kemudian lemah 

pada kaki dan otot muka sehingga ekspresi muka menjadi beku 

dan muka tampak seperti topeng/mask. 

2.5 Kekeruhan 

Kekeruhan adalah jumlah dari butir-butir zat yang 

tergenang dalam air. Kekeruhan mengukur hasil penyebaran 

sinar dari butir-butir zat tergenang Makin tinggi kekuatan dari 

sinar yang terbesar, makin tinggi kekeruhannya. Bahan yang 

menyebabkan air menjadi keruh adalah tanah liat, endapan 

(lumpur), zat organik dan bukan organik yang terbagi dalam 

butir-butir halus, campuran warna organik yang bisa dilarutkan, 

plankton, jasad renik (mahluk hidup yang sangat kecil) (Effendi, 

2013). Menurut Faisal dkk (2016), tingkat kekeruhan air 

merupakan salah satu parameter yang dijadikan kelayakan air 

baik untuk diminum. kekeruhan adalah suatu keadaan dimana 

transparansi suatu zat cair berkurang akibat kehadiran zat-zat 

lainnya. Kehadiran zat-zat yang dimaksud terlarut dalam zat cair 
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dan membuatnya seperti berkabut atau tidak jernih. Arah dari 

berkas cahaya yang dipancarkan akan berubah ketika cahaya 

berbenturan dengan partikel di dalam air. Jika level kekeruhan 

rendah maka sedikit cahaya yang akan dihamburkan dan 

dibiaskan dari arah asalnya. 

2.6 Filtrasi 

Filtrasi adalah suatu langkah pemurnian untuk 

memisahkan padatan dari cairannya dengan menggunakan 

suatu media filter. Menurut Sudarmono (2010), faktor yang 

mempengaruhi efisiensi penyaringan ada empat yaitu, 

ketebalan lapisan media filter, temperature, kecepatan filtrasi, 

dan kualitas air. Semakin tebal lapisan media filter, maka luas 

permukaan penahan partikel-partikel semakin besar dan jarak 

yang ditempuh oleh air semakin panjang. Hal ini akan 

memperpanjang kesempatan media filter untuk memfilter, 

sedangkan untuk mendapatkan air bersih diperlukan ketebalan 

filter minimal 70 cm. Pengaruh temperatur terhadap Kekentalan 

Jika temperatur air semakin tinggi, maka kekentalan air akan 

semakin rendah sehingga gaya gesek air akan lebih cepat 

melalui celah tersebut dengan demikian akan memperpendek 

waktu filtrasi. Temperatur air dapat mempengaruhi kecepatan 

metabolisme bakteri dalam air, apabila temperatur mencapai 

optimum untuk perkembangbiakan bakteri, maka bakteri akan 

bertambah dengan cepat. Apabila temperatur semakin tinggi, 

maka reaksi kimia akan semakin cepat, sebaliknya apabila 
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temperatur semakin rendah maka reaksi kimia akan semakin 

lambat. Temperatur yang baik yaitu antara 20-30 oC. Kenaikan 

suhu dalam suatu reaksi kimia dapat meningkatkan energi 

kinetik zat zat yang bereaksi sehingga reaksi lebih cepat 

berlangsung (Amelia, 2010). Kecepatan aliran akan 

mempengaruhi proses penahanan mekanis terhadap bahan-

bahan tersuspensi. Apabila kecepatan filtrasi meningkat 

efektivitas filtrasi akan menurun. Semakin rendah kualitas air 

yang akan difilter, maka akan semakin memerlukan pengolahan 

yang sempurna atau kompleks. 

Menurut Alegantina dkk (2008), filtrasi adalah proses 

penyaringan untuk menghilangkan zat padat tersuspensi dari air 

melalui media berpori. Filter yang digunakan dalam proses 

filtrasi biasanya dianggap sebagai saringan yang menangkap/ 

menahan zat padat tersuspensi diantara media filter. Dalam 

berbagai teknik penanganan air bersih, metode penyaringan 

dengan menggunakan saringan pasir (sand filter) sering 

digunakan untuk menghilangkan bahan-bahan (material) yang 

terlarut di dalam air sehingga menyebabkan kekeruhan pada air 

tersebut. Terdapat dua jenis saringan pasir, yaitu saringan pasir 

lambat (slow sand filter) dan saringan pasir cepat (rapid sand 

filter). 

2.6.1 Rapid Sand Filter 

Menurut Maryani dkk (2014), rapid sand filter adalah 

salah satu jenis unit filtrasi yang mampu menghasilkan debit air 
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yang lebih banyak dibandingkan slow sand filter, namun kurang 

efektif untuk mengatasi bau dan rasa yang ada pada air yang 

disaring. Selain itu, debit air yang cepat menyebabkan lapisan 

bakteri yang berguna untuk menghilangkan patogen tidak akan 

terbentuk sebaik apa yang terjadi slow sand filter, sehingga 

membutuhkan proses desinfeksi yang lebih intensif. Ukuran 

media pasir berkisar antara 0,5-2 mm, dengan laju aliran 5-15 

m/jam dan waktu operasi berkisar antara 1-3 hari. 

2.6.2 Slow Sand Filter 

Menurut SNI 3981:2008, saringan pasir lambat adalah 

bak saringan yang menggunakan pasir sebagai media filter 

dengan ukuran butiran sangat kecil, namun mempunyai 

kandungan kuarsa yang tinggi. Proses penyaringan berlangsung 

secara gravitasi, sangat lambat dan simultan pada seluruh 

permukaan media. Proses penyaringan merupakan kombinasi 

antara proses fisik (filtrasi, sedimentasi dan adsorpsi), proses 

biokimia dan proses biologis. 

Menurut Wiyono dkk (2017), kelemahan yang dimiliki 

slow sand filter kecepatan penyaringan yang rendah sehingga 

akan membutuhkan ruangan yang cukup luas. Kecepatan 

penyaringan pada slow sand filter berkisar antara 0,1-0,4 m/jam 

atau 20-50 kali lebih lambat dari saringan pasir cepat. Untuk 

mengatasi masalah tersebut, diperlukan suatu modifikasi 

saringan pasir lambat dengan tetap mempertahankan 

kemudahan dalam penggunaannya. Melihat rapid sand filter 
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yang memiliki kecepatan penyaringan yang lebih besar maka 

hal tersebut dapat digunakan untuk memadukan kelebihan 

antara rapid sand filter dan slow sand filter. 

2.7 Arah Aliran  

Menurut Pradana dkk (2018), salah satu teknik 

pengolahan air dalam menurunkan kadar Fe air adalah melalui 

sistem filtrasi up flow dan down flow. Sistem filtrasi up flow 

merupakan sistem pengolahan air melewati suatu media 

penyaring dengan arah aliran dari bawah menuju ke atas 

apabila saringan kotor maka proses pencucian akan terjadi 

dengan sendirinya yaitu dengan cara membuka kran 

pembuangan, proses ini dinamakan sebagai pencucian balik 

atau back wash. Sistem filtrasi down flow adalah mengalirkan 

limbah cair dari atas menuju ke bawah melewati media saringan 

untuk mengurangi kandungan tersuspensi dan kandungan kimia 

untuk kemudian diperoleh hasilnya di bawah media penyaringan. 

2.8 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. Menurut penelitian Juniarto 

dkk (2013), hasil percobaan dengan perbandingan 4:2:1,5 di 

mana tinggi batu kerikil 15 cm, pasir silika 20 cm, batu zeolit 40 

cm menghasilkan penyaringan air menjadi jernih dan kecepatan 
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aliran besar juga lancar. Jika kadar Fe dan Mn lebih tinggi maka 

ketebalan zeolite yang dibutuhkan juga lebih tinggi.  

2.8.1 Pasir kuarsa 

Pasir kuarsa merupakan batuan sedimen yang 

umumnya disusun oleh mineral kuarsa, sering berlapis, dari 

butiran halus hingga kasar. Kegunaan pasir kuarsa untuk 

menghilangkan kandungan lumpur atau tanah dan sedimen 

pada air minum atau air tanah (Jenti & Nurhayati, 2014). Pasir 

kuarsa juga sering digunakan untuk pengolahan air kotor 

menjadi air bersih. Fungsi ini baik untuk menghilangkan sifat 

fisik, seperti kekeruhan, atau lumpur dan bau. Pasir kuarsa 

umumnya digunakan sebagai saringan pada tahap awal 

(Kusnaedi, 2010). 

 

 

Gambar 2.1 Pasir Kuarsa 

Sumber: Fajri dkk (2017) 
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2.8.2 Kerikil 

Menurut Fajri dkk (2017), 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 

menunjukkan 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. 

 

 

Gambar 2.2 Kerikil 

Sumber: Fajri dkk (2017) 
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2.8.3 Zeolit 

Menurut Heriyani & Musgidi (2016), zeolit adalah 

senyawa zat kimia aluminosilikat berhidrat dengan kation 

natrium, kalium, dan barium. Secara umum, zeolit memiliki 

molekular struktur yang unik, di mana atom silikon dikelilingi 4 

atom oksigen sehingga membentuk semacam jaringan dengan 

pola yang teratur. Telah bertahun-tahun zeolit digunakan 

sebagai penukar kation. (Cation exchangers), pelunak air (water 

softening), penyaring molekul (molecular sieves) serta sebagai 

bahan pengering (drying agents). Sifat zeolit sebagai adsorben 

dan penyaring molekul, dimungkinkan karena struktur zeolit 

yang berongga, sehingga zeolit mampu menyerap sejumlah 

besar molekul yang berukuran lebih kecil atau sesuai dengan 

ukuran rongganya. Sedangkan sifat zeolit sebagai penukar ion 

karena adanya kation logam alkali dan alkali tanah. Kation 

tersebut dapat bergerak bebas didalam rongga dan dapat 

dipertukarkan dengan kation logam lain dengan jumlah yang 

sama. Akibat struktur zeolit berongga, anion atau molekul 

berukuran lebih kecil atau sama dengan rongga dapat masuk 

dan terjebak (Rahmawati & Sugito, 2015). 
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Gambar 2.3 Zeolit 

Sumber: Widyastuti & Sari (2011) 

2.8.4 Ijuk 

 Ijuk Merupakan serabut pelepah daun dari tanaman aren. 

Dalam pembuatan bangunan – bangunan air, sering 

dipergunakan lapisan lapisan ijuk di antara batu – batu sungai. 

Bahan ijuk ini dapat menahan benda – benda padat yang 

terbawa dalam air. Disamping itu, ijuk dipergunakan sebagai 

pelindung bahan kayu dalam bangunan air dari serangan cacing 

– cacing di dalam air. Dari analisa rendaman ijuk, ternyata ijuk 

dapat mengeluarkan amoniak yang cukup tinggi pada air 

perendam. Oleh karena itu, pemakaian ijuk sebagai penyaring 

air untuk tujuan air minum. Ijuk memiliki keefektifan penyaringan 

terendah terhadap bakteri coli dibandingkan dengan bahan 

penyaring pasir dan arang (Saeni, 1986). 
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Gambar 2.4 Ijuk 

Sumber: Sujarwanto (2014) 

2.8.5 Karbon Aktif 

Karbon berpori atau lebih dikenal dengan nama karbon 

aktif, digunakan sebagai adsorben untuk menghilangkan warna, 

pengolahan limbah, pemurnian air. Karbon aktif adalah arang 

yang telah mengalami perubahan sifat-sifat fisika dan kimianya 

karena dilakukan perlakuan aktifisasi dengan aktifator bahan 

bahan kimia ataupun dengan pemanasan pada temperatur 

tinggi. Karbon aktif akan membentuk amorf yang sebagian 

besar terdiri dari karbon bebas dan memiliki permukaan dalam 

yang berongga, warna hitam, tidak berbau, tidak berasa, dan 

mempunyai daya serap yang jauh lebih besar dibandingkan 

dengan karbon yang belum menjalani proses aktivasi. Secara 

umum, aktivasi adalah mengubah karbon dengan daya serap 

rendah menjadi karbon yang mempunyai daya serap tinggi. 

Untuk menaikan luas permukaan dan memperoleh karbon yang 

berpori, karbon diaktivasi, misalnya dengan menggunakan uap 

panas, gas karbondioksida dengan temperatur antara 700-1100o 
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C, atau penambahan bahanbahan mineral sebagai aktivator. 

Selain itu aktivasi juga berfungsi untuk mengusir tar yang 

melekat pada permukaan dan pori-pori karbon. Aktivasi 

menaikan luas permukaan dalam (internal area), menghasilkan 

volume yang besar, berasal dari kapiler kepiler yang sangat 

kecil, dan mengubah permukaan dalam dari struktur pori. 

Menghasilkan volume yang besar, berasal dari kapiler-kapiler 

yang sangat kecil, dan mengubah permukaan dalam dari 

struktur pori (Nugroho & Purwoto, 2013). 

 

 

Gambar 2.5 Karbon Aktif 

Sumber: Widyastuti & Sari (2011) 
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BAB III METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Tempat dan waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu: 

3.1.1 Waktu Pelaksanaan 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2019 hingga 

bulan April 2019. 

3.1.2 Tempat Pelaksanaan 

Penelitian dilaksanakan di daerah peternakan etawa 

Dusun Kedung Gagak, Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, 

Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur sebagai tempat pengambilan 

sampel dan pengujian unit filter (dapat dilihat pada Gambar 3.1). 

Perancangan unit filter dilaksanakan di Laboratorium Teknik 

Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Fakultas Teknologi 

Pertanian, Universitas Brawijaya. Pengujian kualitas air tanah 

hasil filtrasi dilakukan di UPT Laboratorium Kesehatan Dinas 

Kesehatan Kota Malang. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Lokasi Peternakan Dusun Kedung Gagak 

Kabupaten Mojokerto 
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3.2 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam menunjang 

penelitian tugas akhir yaitu sebagai berikut: 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

 

Tabel 3.1 Alat Penelitian 
No Alat Kegunaan Karakteristik 

1 Pipa PVC Sebagai reaktor filtrasi Diameter 4 Inch 
2 Kran Sebagai tempat keluar 

air 
 

3 Sekat kawat Sebagai sekat antara 
media filter dengan air 
hasil filtrasi 

 

4 Jerigen Sebagai wadah air tanah 
saat pengambilan 
sampel 

Ukuran 2L 

5 Tandon Sebagai wadah air tanah 
saat pengujian 

Ukuran 150L 

6 Gunting Untuk memotong bahan 
filter 

 

7 Gelas ukur Sebagai wadah air hasil 
filtrasi 

Ukuran 2L 

8 Kamera Sebagai dokumentasi 
penelitian 

 

9 Tang Untuk memotong sekat 
kawat 

 

10 Penyangga Untuk menyangga 
tandon air sampel 
pengambilan sampel 

 

11 Pompa Untuk memompa air dari 
tandon penampungan ke 
tandon input 

 

12 Bak Menampung air hasil 
filtrasi 

 

13 Lem pipa Merekatkan sambungan 
pipa 

 

14 Sambungan Pipa Untuk menyambungkan Sambungan tee, 
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No Alat Kegunaan Karakteristik 

PVC reaktor filtrasi elbow, dan 
socket 

15 Penutup Pipa 
PVC 

Penutup unit filtrasi  

16 Alat tulis Untuk mencatat hasil  
17 Stopwatch Menghitung waktu  

 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

 

Tabel 3.2 Bahan Penelitan 
No Bahan Kegunaan Karakteristik 

1 Air tanah Sebagai bahan uji Berasal dari 
wilayah Mojokerto 

2 Kerikil Sabagai media filter Berukuran 13-19 
mm 

3 Ijuk Sebagai media filter  
4 Zeolit Sebagai media filter Menggunakan batu 

zeolit modernit 
5 Pasir kuarsa Sebagai media filter Berukuran 8-16 

mesh 
6 Karbon aktif Sebagai media filter Berukuran 4-8 

mesh 

 

3.3 Metode Penelitian 

Pelaksanaan peneltian tugas akhir ini menggunakan 

metode pendekatan studi literatur, perancangan, dan 

eksperimental. Tahap awal penelitian ini yaitu melakukan studi 

literatur dengan mencari referensi yang relevan dengan 

pengolahan air bersih. Pengumpulan data dilakukan dengan 

melakukan pencarian informasi secara digital yaitu jurnal, 

informasi internet, dan pustaka penunjang. 
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Selanjutnya, penelitian tugas akhir ini dilakukan dengan 

melakukan perancangan unit filtrasi sesuai dengan literatur yang 

relevan. Kemudian, hasil pengujian unit filtrasi dianalisis. 

Sementara itu, metode eksperimental yaitu dengan melakukan 

pengujian terhadap objek penelitian. Sumber data dalam 

penelitian tugas akhir ini yaitu data primer. Data primer adalah 

data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti melalui 

serangkaian uji pengamatan berdasarkan parameter yang 

digunakan. 

Penelitian tugas akhir ini melakukan pengambilan sampel 

dengan metode grab sampling. Grab Sampling, dimana sampel 

air diambil secara langsung pada suatu waktu dari tempat 

tertentu (badan air) dengan tingkat ketelitian sampling relatif 

yang mempunyai bias cukup besar dan hanya menggambarkan 

kondisi waktu saat sampel diambil saja (Birahim, 2016). Sampel 

air tanah yang berasal dari daerah peternakan Dusun Kedung 

Gagak Kabupaten Mojokerto kemudian diuji pada unit fltrasi 

yang telah didesain. Air tanah hasil pengujian unit filtrasi 

tersebut kemudian diuji berdasarkan parameter-parameter yang 

telah ditentukan di UPT Laboratorium Kesehatan Dinas 

Kesehatan Malang. Data hasil analisis kemudian 

diinterpretasikan ke dalam bentuk kalimat, grafik, dan tabel. 

3.4 Tahapan Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan dari proses identifikasi masalah 

sampai dengan pengambilan keputusan. Penelitian dimulai 
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dengan proses pengambilan sampel awal, perancangan unit 

filtrasi, pengolahan air tanah dengan unit filtrasi yang telah 

didesain, dan pengujian air yang telah difiltrasi menggunakan 

unit filtrasi dengan parameter kekeruhan dan kadar Mangan 

(Mn). Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Langkah Kerja Penelitian 
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3.4.1 Pengambilan Awal Sampel Air Tanah 

 Sampel awal air tanah diambil langsung dari air tanah 

yang berasal dari Dusun Kedung Gagak Kabupaten Mojokerto. 

Kemudian sampel awal air tanah diuji di UPT Laboratorium 

Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Malang untuk mengetahui 

kandungan yang terkandung di air tanah. Hasil uji sampel awal 

air tanah dijadikan sebagai pertimbangan dalam penggunaan 

media filter yang akan digunakan. 

3.4.2 Perancangan Unit Filtrasi 

Unit filtrasi pada penelitian ini dibuat dari pipa PVC 

dengan ukuran 4 dim (4 inch) sepanjang 4 meter yang akan 

dipotong menjadi 3 bagian yaitu pipa unit filtrasi, pipa 

penyambung, dan pipa bagian belakang. Pipa unit filtrasi 

dipotong sesuai dengan tinggi media filter yang digunakan yaitu 

40 cm untuk media filter karbon aktif dan zeolit, 20 cm untuk 

media filter pasir kuarsa, 15 cm untuk media filter kerikil, dan 10 

cm untuk media filter ijuk. Pipa bagian belakang untuk saluran 

air dipotong menjadi 120 cm. Pipa penyambung untuk filtrasi 

dipotong sepanjang 20 cm. Pipa disambung dengan sambungan 

elbow dan tee. Desain unit filtrasi dapat dilihat pada Gambar 3.3  
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Gambar 3.3 Desain dan Ilustrasi Aliran Unit Filtrasi 

 

Perancangan desain unit filtrasi ini bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas air tanah di daerah peternakan Dusun 

Kedung Gagak Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan 3 

perlakuan. Perlakuan pertama, air mengalir melalui zeolit, lalu 

melewati pasir kuarsa, kemudian melalui ijuk, dan terakhir 

melewati kerikil. Sedangkan pada perlakuan kedua, air mengalir 

melalui arang aktif, lalu melewati pasir kuarsa, kemudian melalui 

ijuk, dan terakhir melewati kerikil. Perlakuan ketiga, air mengalir 

melalui campuran zeolit dan karbon aktif, lalu melewati pasir 

kuarsa, kemudian melalui ijuk, dan terakhir melewati kerikil Air 

tanah yang telah difiltrasi akan dimanfaatkan bagi aktivitas 

masyarkat disekitar daerah peternakan Dusun Kedung Gagak 
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Kabupaten Mojokerto. Pemilihan media filter ini bertujuan untuk 

mengurangi kekeruhan dan kandungan Mn. 

3.4.3 Analisis Fungsional Unit Filtrasi  

Desain unit filtrasi ini bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas air tanah di Mojokerto dengan dilengkapi media filter. 

Media filter yang digunakan dalam desain filtrasi ini yaitu pasir 

kuarsa, ijuk, zeolit, dan kerikil.  Berikut ini merupakan fungsi dari 

setiap komponen filter: 

Pasir kuarsa  : menyaring partikel-partikel kecil 

Ijuk   : menyaring partikel kecil dan menyangga 

pasir  

Zeolit   : menjerat kandungan logam 

Kerikil   : menyaring partikel kasar 

Arang Aktif  : Menjerat kandungan logam 

3.4.4 Pembuatan Unit Filtrasi 

1. Tahap Penyusunan Unit filtrasi 

Penyusunan unit filtrasi dimulai dengan menyambung pipa 

bagian belakang yang berukuran 120 cm untuk saluran air 

dengan sambungan elbow dengan pipa penyambung yang 

berukuran 20 cm. Setelah itu, pipa penyambung dihubungan 

dengan pipa unit filtrasi menggunakan sambungan tee. 

Sambungan pipa tersebut dilem menggunakan lem pipa agar 

pipa menjadi kokoh. Pipa unit filtrasi disusun sesuai dengan 

susunan yang digunakan menggunakan sambungan socket.  

Dimensi rancangan unit filtrasi dapat dilihat pada Gambar 3.4.  
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Gambar 3.4 Dimensi Rancangan Unit Filtrasi 

2. Tahap Perancangan Komponen Filter 

Media filter yang digunakan dalam perlakuan pertama 

yaitu pasir kuarsa kuarsa, ijuk, zeolit, dan kerikil. Sedangkan 

untuk perlakuan kedua digunakan pasir kuarsa, ijuk, arang aktif, 

dan kerikil.  Perlakuan ketiga menggunakan pasir kuarsa, ijuk, 

campuran arang aktif dan zeolit, dan kerikil Ketebalan media 

filter pada perlakuan pertama yaitu batu zeolit setebal 40 cm 

sebagai media filter paling bawah. Selanjutnya pasir kuarsa 
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berukuran 8 – 16 mesh disusun dengan ketebalan 20 cm. 

Setelahnya, terdapat ijuk yang disusun dengan ketebalan 10 cm. 

Lalu, media filter terakhir yaitu kerikil yang berukuran 13 – 19 

mm disusun dengan ketebalan 15 cm. Sementara itu, ketebalan 

media filter yang kedua, meliputi arang aktif setebal 40 cm 

sebagai media filter paling bawah, pasir kuarsa berukuran 8 – 

16  mesh disusun dengan ketebalan 20 cm, ijuk disusun dengan 

ketebalan 10 cm, dan kerikil yang berukuran 13 – 19  mm 

disusun dengan ketebalan 15 cm. Ketebalan media filter yang 

ketiga, meliputi karbon aktif yang dicampur dengan zeolite 

setinggi 40 cm sebagai media filter paling bawah, pasir kuarsa 

berukuran 8 – 16  mesh disusun dengan ketebalan 20 cm, ijuk 

disusun dengan ketebalan 10 cm, dan kerikil yang berukuran 13 

– 19  mm disusun dengan ketebalan 15 cm. Perancangan 

komponen media filter dapat diihat pada Gambar 3.5, Gambar 

3.6, dan Gambar 3,7. 

 

Gambar 3.5 Komponen Media Filter Unit Filtrasi (Perlakuan 1) 
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Gambar 3.6 Komponen Media Filter Unit Filtrasi (Perlakuan 2) 

 

Gambar 3.7 Komponen Media Filter Unit Filtrasi (Perlakuan 3) 

 

3.4.5 Persiapan Pengambilan Sampel Air Tanah 

Air tanah yang digunakan sebagai bahan uji pada 

penelitian tugas akhir ini adalah air tanah yang berasal dari 

sumur warga di daerah Dusun Kedung Gagak Kabupaten 

Mojokerto. Air tanah tersebut ditampung di dalam tandon 
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sebelum pengujian dimulai. Pengujian unit filtrasi dilakukan 

dengan mengalirkan air tanah di dalam tandon melewati unit 

filtrasi. 

3.4.6 Pengujian Unit Filtrasi 

 Setelah pembuatan unit filtrasi, kemudian dilakukan 

pengujian unit filtrasi. Pengujian dilakukan dengan mengalirkan 

air tanah yang berasal dari daerah peternakan Dusun Kedung 

Gagak Kabupaten Mojokerto ke unit filtrasi. Filtrasi dilakukan 

dengan debit rencana (Q0) sebesar 0,62 liter/dt (dapat dilihat 

pada lampiran 1) yang didapat dari rumus berikut. 

Q0 = A x v..................................................................................(1) 

di mana: 

v = √2gh ...................................................................................(2) 

A=1
4⁄  πD2 ................................................................................(3) 

 

Keterangan: 

v: kecepatan aliran air (m/dt) 

g: percepatan gravitasi (m2/dt) 

h: tinggi wadah air sampel (m) 

A: luas permukaan (m2) 

π: phi (3,14) 

D: diameter (m) = 0,75 inchi = 0,01905 m 

 

Sumber: Karmiana (2010) 
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Salah satu faktor yang mempengaruhi besar debit 

keluaran unit filtrasi adalah porositas. Ukuran partikel unit filtrasi 

sangat mempengaruhi porositas. Porositas dapat diketahui 

dengan rumus berikut. 

 

Porositas = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑖−𝑝𝑜𝑟𝑖

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛
 ………………………….……(4) 

 

Sumber: Nurwidyanto (2006) 

 

 Unit filtrasi akan melakukan filtrasi selama 210 menit 

untuk mengetahui kualitas air hasil filtrasi dan debit keluaran 

unit filtrasi. Debit keluaran diukur setiap 30 menit sekali yaitu 

pada menit ke-30, menit ke-60, menit ke-90, menit ke-120, 

menit ke-150, menit ke-180, dan menit ke-210. Debit keluaran 

didapat dengan cara menghitung waktu yang dibutuhkan untuk 

menampung 1 liter air. Pengambilan sampel kualitas air tanah 

setelah filtrasi dilakukan pada menit ke-30, menit ke-120, dan 

menit ke-210. 

3.4.7 Pengujian Air Hasil Filtrasi 

Air hasil filtrasi kemudian dijadikan sampel untuk dilakukan 

pengujian kekeruhan dan mangan (Mn). Pengujian seluruh 

parameter di atas dilakukan oleh UPT Laboratorium Kesehatan 

Dinas Kesehatan Kota Malang. Metode pengujian parameter 

kekeruhan menggunakan metode Nephelometri sedangkan 

metode pengujian parameter kadar mangan (Mn) menggunakan 
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metode Persulfat. Berdasarkan pengujian tersebut, dapat 

diketahui kualitas air hasil filtrasi untuk dapat memenuhi 

kebutuhan air bersih di daerah peternakan Dusun Kedung 

Gagak Kabupaten Mojokerto. 

3.5 Tahap Pengolahan Data 

Hasil penelitian dari masing-masing unit filtrasi akan 

mendapatkan waktu detensi, konduktivitas hidrolik, dan 

efektivitas filtrasi. Data waktu detensi dihitung berdasarkan data 

debit keluaran dari masing-masing unit filtrasi. Waktu detensi 

dihitung berdasarkan rumus berikut.  

 

td= 
volume pori−pori total 

Q
 .............................................................(5) 

 

Sumber: Tauhid (2018) 

 

Konduktivitas hidrolik dari unit filtrasi dihitung berdasarkan 

susunan media filter. Setiap unit filtrasi akan mendapatkan nilai 

konduktivitas hidrolik yang berbeda berdasarkan susuan 

filtrasinya. Konduktivitas hidrolik dapat dihitung berdasarkan 

persamaan berikut.  

 

Q=k A 
φ1− φ2

∆s
 ............................................................................(6) 
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dimana: 

Q: debit (m3/dt)  

k: konduktivitas hidrolik (m/dt)  

A: luas permukaan (m2)  

φ1- φ2: ketinggian muka air tanah di reservoir dalam percobaan 

(m)  

∆s: panjang sampel (m) 

 

Sumber: Inkemaris (2017) 

 

Penelitian ini juga menggunakan pengolahan data untuk 

mengetahui efektivitas penurunan parameter dari hasil 

pengujian. Data yang didapat setelah dilakukan filtrasi akan 

dibandingkan dengan data air sebelum dilakukan pengolahan. 

Penentuan efektivitas penurunan parameter yang diperoleh dari 

hasil perhitungan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. 

 

Efektivitas (%)= |
nilai sebelum pengolahan-nilai setelah pengolahan

nilai sebelum pengolahan
|  x 100%........(7) 
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Halaman Ini Sengaja Dikosongkan 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Unit Filtrasi Air Tanah 

 Unit filtrasi air tanah pada penelitian ini tebuat dari pipa 

dengan diameter 4 dim (10,2 cm) dengan Panjang terdiri dari 4 

buah pipa media filter yaitu 40 cm untuk media filter karbon aktif 

dan media filter zeolit, 20 cm untuk untuk media filter pasir 

kuarsa, 10 cm untuk media filter ijuk, 15 cm untuk media filter 

kerikil, dan 2 pipa untuk saluran air yaitu 120 cm sebagai pipa 

saluran air bagian belakang, dan 20 cm untuk pipa saluran air 

bagian bawah. Setiap pipa untuk media filter diberi kawat 

dengan ukuran 0,5 mm untuk menahan media filter. Masing – 

masing pipa media filter disambung menggunakan socket 

sebanyak 3 buah, bagian atas digunakan elbow sebagai tempat 

keluarnya air, dan bagian bawah digunakan tee sebagai 

sambungan dengan pipa saluran air bagian bawah. Pipa saluran 

air bagian belakang disambungkan dengan pipa saluran bagian 

bawah dengan menggunakan elbow. Media filter yang 

digunakan adalah karbon aktif dan zeolit berfungsi untuk 

menghilangkan warna dan bau dari air Pasir kuarsa berfungsi 

untuk menyaring partikel kecil, Ijuk digunakan untuk menyaring 

partikel berukuran sedang dan kecil. Batu kerikil berfungsi untuk 

menyaring partikel berukuran besar. Unit filtrasi memiliki 3 

susunan rancangan media filter yang dibuat sebagai alternatif 

pengolahan air di Dusun Kedung Gagak, Kabupaten Mojokerto. 
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Debit rencana unit filtrasi adalah 0,00062 m3/dt. Spesifikasi unit 

filtrasi dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Spesifikasi Unit Filtrasi dan Media Filter 

 Deskripsi Keterangan 

Panjang pipa media filter 100 cm 
Panjang pipa saluran air 140 cm 
Diameter pipa 10,2 cm 
Diameter tee 10,2 cm 
Diameter socket 10,2 cm 
Diameter elbow 10,2 cm 
Sekat kawat 0,5 mm 
Kerikil 13 – 19 mm 
Ijuk - 
Pasir kuarsa 8 – 16 mesh 
Karbon Aktif 4 – 8 mesh 
Zeolit 0,5 – 1,2 mesh 

Sumber: Data Penelitian 
 

 Ukuran media filter memberikan pengaruh terhadap air 

keluaran unit filtrasi. Oleh karena itu, ukuran media filter akan 

mempengaruhi nilai porositas dari setiap media filter. Menurut 

Ridha & Darminto (2016), Porositas batuan merupakan rasio 

volume rongga-rongga pori terhadap volume total seluruh 

batuan yang dinyatakan dalam persen. Porositas bergantung 

pada jenis bahan, ukuran bahan, distribusi pori, sementasi, dan 

komposisinya. Semakin besar nilai porositasnya, maka air akan 

semakin cepat mengalir melewati media filter. Nilai porositas 

dapat diketahui dengan melakukan perhitungan pada 

Persamaan 4. Nilai porositas masing-masing media filter dapat 

dilihat pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Nilai Porositas Media Filter 

Media Filter Porositas (%) 

Zeolit 67,5 % 
Karbon Aktif 48 % 
Pasir kuarsa 32,7 % 
Ijuk 95% 
Kerikil 361,5% 

Sumber: Data Penelitian 
 

Penyaringan merupakan proses pemisahan padatan 

yang terlarut dalam air. Media yang digunakan untuk bahan filter 

memiliki syarat yaitu pori-pori yang berukuran sesuai dengan 

padatan yang akan disaring dan tahan lapuk. Bahan-bahan 

tersebut diantaranya adalah pasir kuarsa, ijuk, kerikil, dan batu. 

Kandungan Mangan yang terkandung di air tanah Dusun 

Kedung Gagak, Kabupaten Mojokerto tinggi melewati batas 

baku mutu air bersih. Oleh karena itu, proses adsorbsi juga 

dilakukan untuk mengurangi kadar Mangan yang terkandung 

didalam air tanah yang terkandung di air tanah Dusun Kedung 

Gagak dengan menggunakan karbon aktif dan zeolit. Adsorbsi 

merupakan proses penangkapan ion-ion yang terdapat dalam 

air. Zat penangkap ion disebut adsorben. Adsorben yang biasa 

digunakan dalam proses adsorbsi adalah zeolit dan resin 

(Alamsyah, 2006).  

Unit filtrasi pada penelitian ini menggunakan aliran 

upflow sehingga diperlukan pipa saluran air yang lebih tinggi 

dari pipa media filter agar air dapat keluar. Cara kerja unit filtrasi 



41 
 

air tanah ini yaitu dengan mengalirkan air dari pipa saluran air 

bagian belakang hingga pipa saluran air penuh dan mendorong 

air naik mengalir melalui media filter yang telah disusun. Air 

tanah ditampung ditandon dengan ketinggian muka air 50 cm 

dan dialirkan melalui pipa dengan ukuran ¾ inchi melalui kran 

yang dibuka penuh. Air hasil penyaringan akan ditampung dibak 

penampung. 

4.2 Susunan Media Filter Unit Filtrasi 

 Menurut Jenti & Nurhayati (2014), Filtrasi merupakan 

salah satu pengolahan air secara fisik. Filtrasi adalah proses 

pemisahan solid-liquid dengan cara melewatkan liquid melalui 

media berpori atau bahan-bahan untuk menyisihkan atau 

menghilangkan sebanyak-banyaknya butiran-butiran halus zat 

padat tersuspensi dari liquida.  Berikut rancangan susunan unit 

media filter. Unit filtrasi pada penelitian ini menggunakan 3 

susunan media filter sebagai alternatif pengolahan air. Setiap 

susunan hanya dibedakan berdasarkan media filter paling 

bawah yaitu susunan pertama menggunakan arang aktif, 

susunan kedua menggunakan zeolit, dan susuan ketiga 

menggunakan campuran arang aktif dan zeolit.  

4.2.1 Susunan 1 

Unit filtrasi susunan 1 menggunakan susunan media 

filter berurutan dari bawah ke atas adalah zeolit setinggi 40 cm, 

pasir kuarsa setinggi 20 cm, ijuk setinggi 10 cm, dan kerikil 

setinggi 15 cm. Zeolit yang digunakan pada unit filtrasi ini 



42 
 

merupakan zeolit alam yang tidak diaktivasi. Penggunaan media 

filter zeolit dikarenakan zeolit gampang didapat dan harga jual 

zeolit yang relatif murah. Zeolit diletakan paling bawah 

dikarenakan partikelnya yang cukup besar sehingga air tanah 

dapat melewati media filter pertama dengan mudah dan menuju 

media filter selanjutnya. Zeolit merupakan salah satu adsorben 

yang dapat digunakan untuk menyerap Mangan (Mn) dari air 

sehingga zeolit digunakan pada susunan media filter 1. Menurut 

Suyanta dkk (2015), untuk mengurangi kandungan logam 

pencemar dalam air tersebut bisa dilakukan dengan berbagai 

cara salah satunya metode adsorpsi menggunakan suatu bahan 

penyerap yang disebut adsorben. Adsorben yang digunakan 

adalah zeolit alam. Adsorben zeolit alam tersedia banyak, relatif 

mudah didapatkan, harganya murah dan efektivitas 

penjerapannya yang tinggi. Menurut Ernawati dkk (2013), 

adsorbsi merupakan proses penangkapan ion-ion yang terdapat 

dalam air. Zat penangkap ion disebut adsorben. Adsorben yang 

biasa digunakan dalam proses adsorbsi adalah zeolit dan resin. 

Media filter zeolit merupakan senyawa dengan kation aktif yang 

bergerak dan umumnya bertindak sebagai penukar ion. 

Sedangkan keberadaan atom alumunium di dalam zeolit akan 

menyebabkan memiliki muatan negatif. Muatan negatif inilah 

yang menyebabkan zeolit mampu mengikat kation, sehingga 

dapat digunakan untuk mengikat kation-kation pada air, seperti 

Fe atau Mn. Dengan mengalirkan air baku pada filter zeolit, 
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kation akan diikat oleh zeolit yang memiliki muatan negatif. Di 

samping itu, zeolit juga mudah melepas kation dan diganti 

dengan kation lain. Dengan demikian, zeolit berfungsi sebagai 

penukar ion dan adsorben dalam pengolahan air (Kusnaedi, 

2010). Untuk menurunkan kadar kekeruhan, dilakukan dengan 

penyaringan fisik. Selanjutnya terdapat ijuk dan pasir kuarsa 

untuk menyaring partikel-partikel kecil yang terkandung dalam 

air sehingga akan menurunkan kekeruhan air. Ijuk juga 

berfungsi untuk menahan pasir kuarsa agar tidak bercampur 

dengan media filter zeolit. Kerikil diletakan pada bagian akhir 

akan menyaring sisa partikel yang masih terkandung dalam air. 

 

 

Gambar 4.1 Unit Filtrasi Susunan 1 

Sumber: Dokumentasi Penelitan 
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4.2.2 Susunan 2 

Unit filtrasi susunan 2 menggunakan susunan media 

filter berurutan dari bawah ke atas adalah karbon aktif setinggi 

40 cm, pasir kuarsa setinggi 20 cm, ijuk setinggi 10 cm, dan 

kerikil setinggi 15 cm. Penggunaan karbon aktif sebagai media 

filter paling bawah bertujuan agar air dapat mengalir dengan 

lancar menuju filter selanjutnya. Penggunaan karbon aktif pada 

media filter susunan 2 dikarenakan karbon aktif memiliki sifat 

untuk menyerap bau, rasa, dan logam. Karbon yang digunakan 

berasal dari batok kelapa yang di panaskan di oven pada suhu 

300oC hingga menjadi karbon yang di aktivasi secara fisika yaitu 

dengan cara di giling menjadi ukuran 4 – 8 mesh dan 

dipanaskan kembali di oven pada suhu 850oC selama 2 jam. 

Karbon aktif merupakan suatu padatan berpori yang 

mengandung 85-95% karbon, dengan menggunakan 

pemanasan pada suhu tinggi.  Pembuatan karbon aktif dibagi 

menjadi dua macam yaitu aktivasi kimia atau aktivasi fisika. 

Aktivasi secara fiska, karbon dipanaskan pada suhu 800 - 

900 °C yang dapat meningkatkan luas permukaan spesifik dari 

karbon aktif selama 1 – 4 jam.  (Arsad & Hamdi, 2010). 

Berdasarkan sifat karbon aktif, saat air melewati media filter 

karbon aktif maka karbon aktif akan menyerap kandungan 

Mangan (Mn) yang terkandung dalam air. Menurut Mugiyantoro 

dkk (2017), fungsi arang pada proses penyaringan air ialah 

sebagai karbon aktif dalam melakukan penyaringan air untuk 
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menjernihkan air tersebut. Hal ini dikarenakan dalam arang 

mengandung zat karbon aktif yang dapat bekerja dengan cara 

penyerapan atau adsorbsi. Artinya, ketika ada bahan atau 

benda yang melalui karbon aktif tersebut, maka material yang 

terkandung di dalamnya akan diserap. Dalam proses filter air, 

arang aktif menyaring bau, menjernihkan dan menyaring logam 

yang terkandung dalam air. Menurut Maesara & Kunaefi (2011), 

Karbon yang memiliki muatan netral. Muatan netral berarti 

mengandung muatan negatif dan muatan positif dalam jumlah 

yang seimbang. Konsentrasi Fe2+ terlarut yang memiliki muatan 

positif. Berdasarkan prinsip ikatan Van der Waals, muatan 

positif yang dimiliki oleh Fe akan berikatan dengan muatan 

negatif pada karbon aktif.  Prinsip yang sama berlaku untuk 

dengan zat organik. Sedangkan kekeruhan akan tersisihkan 

melalui penyaringan mekanis. Selanjutnya terdapat ijuk dan 

pasir kuarsa untuk menyaring partikel-partikel kecil yang 

terkandung dalam air sehingga akan menurunkan kekeruhan air. 

Ijuk juga berfungsi untuk menahan pasir kuarsa agar tidak 

bercampur dengan media filter zeolit. Kerikil diletakan pada 

bagian akhir akan menyaring sisa partikel yang masih 

terkandung. 
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Gambar 4.2 Unit Filtrasi Susunan 2 

Sumber: Dokumentasi Penelitan 

 

4.2.3 Susunan 3 

Unit filtrasi susunan 3 menggunakan susunan media 

filter berurutan dari bawah ke atas adalah zeolit dan karbon aktif 

setinggi 40 cm, pasir kuarsa setinggi 20 cm, ijuk setinggi 10 cm, 

dan kerikil setinggi 15 cm. Campuran zeolit dan karbon aktif 

berfungsi untuk menyerap kandungan logam yaitu Mangan (Mn), 

bau yang tidak sedap, dan warna dari air yang akan disaring. 

Menurut Mugiyantoro dkk (2017), media zeolit dan arang aktif 

berfungsi untuk menyaring bakteri dan kandungan logam dalam 

air. Ruang antar butir berfungsi sebagai tempat sedimentasi 

bahan-bahan pengotor dalam air. karbon aktif bekerja dengan 

cara penyerapan atau adsorpsi. Artinya, pada saat ada bahan 
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yang melalui karbon aktif tersebut, material yang terkandung di 

dalamnya akan diserap. Maka tidak heran jika bahan ini mampu 

mengambil beberapa kandungan tidak baik dari sebuah air 

tercemar. Bahkan dapat menjernihkan air yang keruh sekaligus 

menghilangkan bau dari air tersebut. Zeolit memiliki muatan 

negatif, yang menyebabkan zeolit mampu mengikat kation. 

Dalam proses filter air ini zeolit bisa membunuh bakteri dan 

mengikat kandungan logam yang terkandung dalam air. 

Menurut Pamuji dkk (2014), zeolit merupakan mineral yang 

memiliki rongga atau pori yang selektif dalam melakukan filtrasi. 

Arang memiliki pori-pori yang lebih besar daripada zeolit. Hal ini 

menyebabkan arang dapat melakukan filtrasi terhadap molekul 

yang bersifat nonpolar. Pori-pori yang dimiliki zeolit lebih kecil 

sehingga dapat melakukan filtrasi terhadap molekul polar. 

Kedua sifat mineral dan mineraloid yang cenderung berbeda ini 

merupakan kombinasi yang bagus untuk melakukan filtrasi 

terhadap air. Dengan kombinasi zeolit dan karbon aktif, 

kandungan Mangan (Mn) yang pada umunya mempunyai 

valensi 2 akan terserap pada zeolit dan karbon aktif. Karbon 

aktif juga dapat menyerap zat-zat organik yang terkandung pada 

air tanah. Selanjutnya terdapat ijuk dan pasir kuarsa untuk 

menyaring partikel-partikel kecil yang terkandung dalam air 

sehingga akan menurunkan kekeruhan air. Ijuk juga berfungsi 

untuk menahan pasir kuarsa agar tidak bercampur dengan 
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media filter zeolit. Kerikil diletakan pada bagian akhir akan 

menyaring sisa partikel yang masih terkandung dalam air. 

 

 

Gambar 4.3 Unit Filtrasi Susunan 3 

Sumber: Dokumentasi Penelitan 

 

4.3 Kualitas Air Tanah Sebelum Pengolahan 

 Sebelum merancang unit filtrasi, perlu diketahui kualitas 

air tanah di Dusun Kedung Gagak, Kabupaten Mojokerto. 

Sampel diambil langsung dari sumur warga di Dusun Kedung 

Gagak, Kabupaten Mojokerto dan diuji di UPT Laboratorium 

Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Malang. Berdasarkan hasil uji 

lab, air tanah di Dusun Kedung Gagak, Kabupaten Mojokerto 

memiliki kadar Mangan (Mn) dan nilai kekeruhan yang tinggi. 
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Kualitas air tanah sebelum pengolahan dapat dilihat pada Tabel 

4.3. 

 

Tabel 4.3 Kualitas Air Tanah Sebelum Pengolahan 

No Parameter Satuan Nilai 
Baku 
Mutu 

Metode 
Analisa 

Keterangan 

1 
Kekeruhan 
(Turbidity) 

NTU 
25,
8 

25 
Nephelo

metri 

Tidak 
Memenuhi 

Syarat 

2 
Mangan 

(Mn) 
mg/l 

2,0
43 

0,5 
Persulfa

t 

Tidak 
Memenuhi 

Syarat 

Sumber: Data Penelitian 
 

4.4 Debit Keluaran Unit Filtrasi 

Unit filtrasi pada penelitian ini memiliki 3 susunan media 

filter yang berbeda, yang akan menghasilkan data debit yang 

berbeda-beda. Debit aliran adalah jumlah air yang mengalir 

pada suatu titik keluaran (outlet) tertentu dalam satuan volume 

per waktu (Nugroho, 2015). Debit keluaran pada unit filtrasi 

merupakan air bersih yang telah melewati susunan media filter 

yaitu, zeolit, arang aktif, kerikil, pasir kuarsa, dan ijuk. Unit filtrasi 

merupakan sambungan beberapa pipa dengan diameter 4 inchi, 

dengan tinggi pipa media filter setinggi 85 cm dan pipa 

penampung air setinggi 120 cm yang disambung dengan 

sambungan pipa tee dan elbow. Debit masukan untuk unit 

filtrasi ini adalah 0,00062 m3/dt yang ditampung ditandon 

setinggi 150 cm dengan ketinggian muka air 50cm. Debit 

keluaran dihitung berdasarkan waktu yang diperlukan untuk 
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menampung 1 liter air yang telah melewati susunan media filter. 

Masing-masing susunan unit media filter diukur selama 210 

menit. Waktu yang dibutuhkan untuk menampung 1 liter air hasil 

filtrasi dapat dilihat pada Tabel 4.4.  

 

Tabel 4.4 Waktu Unit Filtrasi untuk Menampung 1 Liter Air 

Menit 
Ke - 

Susunan 1 Susunan 2 Susunan 3 

Volume 
(liter) 

Waktu 
(detik) 

Volume 
(liter) 

Waktu 
(detik) 

Volume 
(liter) 

Waktu 
(detik) 

30 1 2,7 1 4 1 7,69 
60 1 3,03 1 4 1 8,3 
90 1 3.03 1 3,8 1 11 
120 1 3,03 1 4,34 1 11 
150 1 3.03 1 4,34 1 11 
180 1 2 1 4,54 1 11 
210 1 3,03 1 5 1 12,5 

Sumber: Data Penelitian 

 

 Berdasarkan data penelitian, unit filtrasi dengan susunan 

1 memiliki waktu paling cepat dibandingkan dengan unit filtrasi 

susunan 2 dan unit filtrasi susunan 3. Unit filtrasi susunan 1 

menggunakan media filter zeolit dengan ukuran 0,5-1,2 mesh, 

unit filtrasi susunan 2 menggunakan karbon aktif dengan ukuran 

yang lebih kecil yaitu 4-8 mesh, dan unit filtrasi susunan 3 

merupakan campuran dari zeolit dan karbon aktif. Ukuran zeolit 

pada unit filter susunan 1 lebih besar dan memiliki rongga lebih 

besar sehingga air yang melewati unit filtrasi susunan 1 lebih 

cepat mengalir dibandingkan dengan unit filtrasi susunan 2 dan 

unit filtrasi susunan 3. Unit filtrasi susunan 3 memiliki waktu 
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paling lama karena gabungan media filter zeolit yang memiliki 

rongga lebih besar dapat terisi oleh media filter karbon aktif 

yang memiliki ukuran lebih kecil. Data waktu pada Waktu yang 

dibutuhkan untuk menampung 1 liter air hasil filtrasi dapat dilihat 

pada Tabel 4.4 digunakan untuk menghitung debit keluaran dari 

masing masing susunan unit filtrasi. Debit keluaran pada 

masing-masing rancangan susunan media filter dapat dilihat 

pada Tabel 4.5. 

 

Tabel 4.5 Debit Keluaran Unit Filtrasi 

Susunan 
Media 
Filter 

Debit keluaran (x10-5 m3/dt) Rata-rata 
debit 

keluaran 
(x10-5 
m3/dt) 

30 60 90 120 150 180 210 

1 37 33 33 33 33 50 33 36 
2 25 25 26 23 23 23 20 23,57 
3 13 9 9 9 12 9 8 11,14 

Sumber: Data Penelitian 
 

 Debit yang dihasilkan dari setiap susunan unit filtrasi 

berbeda-beda. Debit keluaran paling besar dihasilkan pada 

susunan unit filtrasi 1 dengan rata-rata debit keluaran yaitu 

36x10-5 m3/dt. Sedangkan debit keluaran paling kecil dihasilkan 

pada susunan unit filtrasi 3 dengan debit keluaran sebesar 

11,14x10-5 m3/dt. Unit filtrasi susunan 2 memiliki rata-rata debit 

keluaran sebesar 23,57x10-5 m3/dt. Perbedaan debit keluaran 

dari masing-masing unit filtrasi akan mempengaruhi hasil akhir 

dari unit filtrasi. Waktu operasional serta debit juga berpengaruh 
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terhadap efisiensi penurunan kekeruhan. Dimana debit yang 

kecil akan menyebabkan waktu kontak kontaminan dengan 

media akan semakin lama sehingga penyerapan kekeruhan 

oleh ketiga media akan lebih optimal. Sedangkan waktu 

operasional juga mempengaruhi penurunan kekeruhan, semakin 

lama waktu operasional maka semakin banyaknya partikel-

partikel penyebab kekeruhan akan terendapkan, sehingga 

kualitas effluent akan semakin baik. Namun apabila terlalu lama 

juga akan menyebabkan clogging (penyumbatan) yang 

menyebabkan daya serap dari pori-pori semakin menurun (Sari, 

2015). 

 

 

Gambar 4.4 Grafik Debit Keluaran Unit Filtrasi 

 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi debit keluaran 

dari setiap susunan media filter. Salah satu faktornya adalah 
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porositas dari media filter yang digunakan. Susunan media filter 

1 memiliki porositas lebih besar dibandingkan susunan media 

filter 2. Pada susunan media filter 3, rongga diantara filter zeolit 

dapat diisi oleh media filter karbon aktif sehingga membuat 

porositas kecil dan menghambat aliran air keluar. Selain itu, 

besar kecilnya debit keluaran dapat dipengaruhi oleh total head, 

konduktifitas hidrolik, dan tekanan pompa. Semakin tebal 

lapisan media filter, maka luas permukaan penahan partikel-

partikel semakin besar dan jarak yang ditempuh oleh air 

semakin panjang. Hal ini akan memperpanjang kesempatan 

media filter untuk memfilter (Griswidia, 2008). 

4.5 Waktu Detensi 

Menurut Anwar dkk (2008), waktu detensi (td), yaitu 

waktu yang diperlukan oleh suatu tahap pengolahan agar tujuan 

pengolahan dapat tercapai secara optimal, yang merupakan 

perbandingan antara volume bangunan dan debit yang mengalir. 

Jika waktu detensi dari suatu bangunan cukup baik (memenuhi 

kriteria desain), berarti kapasitas bangunan yang ada masih 

mencukupi. Pada penelitian ini, waktu detensi adalah waktu 

pengolahan yang dibutuhkan air selama didalam media filter 

menggunakan rumus waktu detensi (Persamaan 5). Waktu 

detensi dari masing-masing susunan media filter dapat dilihat 

pada Tabel 4.6. 

 

 



54 
 

 

Tabel 4.6 Waktu Detensi Unit Filtrasi 

Susunan 
Media 
Filter 

Waktu detensi (detik) 
Rata-
rata  30 60 90 120 150 180 210 

1 11,54 12,94 12,94 12,94 12,94 8,54 12,94 12,11 
2 14,6 14,6 14 15,8 15,8 15,8 18,2 15,54 
3 25,85 37,3 37,3 37,3 28 37,3 42 35,01 

Sumber: Data Penelitian 
 

 Data yang didapat dari setiap susunan unit filter 

menunjukan waktu detensi yang berbeda-beda. Unit filter 

susunan 1 merupakan unit filter dengan waktu detensi paling 

cepat dengan rata-rata waktu detensi sebesar 12,11 detik. Unit 

filter susunan 2 memiliki waktu detensi sedikit lebih lambat 

dibandingkan unit filter susunan 1 dengan kecepatan waktu 

detensi sebesar 15,54 detik. Unit filtrasi susunan 1 

menggunakan media filter zeolit, dimana ukuran partikel dan 

porositas zeolit lebih besar dibandingkan dengan karbon aktif 

yang digunakan pada unit filter susunan 2 sehingga 

menyebabkan waktu detensi yang lebih cepat. Unit filter 

susunan 3 memiliki waktu detensi paling lama dengan waktu 

detensi selama 74,59 detik. Unit filter susunan 3 menggunakan 

gabungan media filter zeolit dan karbon aktif. Ukuran karbon 

aktif yang kecil dibandingkan dengan zeolit dapat mengisi dan 

menutup pori-pori antara zeolit. Tingkat cepat dan lamanya 

waktu detensi dapat dilihat pada Gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Grafik Waktu Detensi Unit Filtrasi 

 

 Semakin besar ukuran partikel maka akan semakin 

besar juga nilai volume pori-pori dan porositas. Menurut Bintoro 

dkk (2017), Lambat atau cepatnya laju permeabilitas tanah 

dapat dipengaruhi oleh besarnya porositas tanah, dimana 

semakin besar porositas maka semakin besar pula laju 

permeabilitas tanahnya. Sehingga pergerakan air dan zat-zat 

tertentu bergerak dengan. Porositas adalah kemampuan untuk 

menyimpan, sedangkan permeabilitas atau kelulusan yaitu 

kemampuan untuk melepaskan fluida tanpa merusak partikel 

pembentuk atau kerangka batuan (Nurwidyanto dkk, 2005). 

4.6 Konduktivitas Hidrolik 

 Kemampuan setiap susunan unit filtrasi untuk 

melewatkan air dapat dapat dinyatakan dengan nilai 

konduktivitas hidrolik. Menurut Chandra (2017), Kemampuan 
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tanah melewatkan air disebut permeabilitas dan nilai 

numeriknya dinyatakan sebagai konduktivitas hidrolika. 

Penggunaan media filter yang berbeda-beda pada setiap unit 

filtrasi dapat mempengaruhi nilai konduktivitas hidroliknya. Nilai 

konduktivitas hidrolik dari masing masing susunan unit filtrasi 

dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

 

Tabel 4.7 Nilai Konduktivitas Hidrolik Unit Filtrasi 

Unit Filtrasi Konduktivitas Hidrolik (m/dt) 

Susunan 1 0,047 m/dt 
Susunan 2 0,023 m/dt 
Susunan 3 0,014 m/dt 

Sumber: Data Penelitian 
  

Nilai konduktivitas hidrolika dari setiap susunan unit 

filtrasi memiliki nilai yang berbeda-beda. Nilai konduktivitas unit 

filtrasi susunan 1 sebesar 0,047 m/dt. Nilai konduktivitas hidrolik 

unit filtrasi susunan 2 memiliki nilai sebesar 0,23 m/dt. Nilai 

konduktivitas hidrolik unit filtrasi susunan 3 memiliki nilai 

sebesar 0,014 m/dt. Nilai tersebut menunjukan bahwa unit 

filtrasi susunan 1 memiliki kemampuan paling bagus untuk 

melewatkan air dari unit filtrasi. 

4.7 Kualitas Air Tanah Setelah Pengolahan 

  Berdasarkan hasil pengujian kualitas air tanah awal, air 

tanah di Dusun Kedung Gagak, Kabupaten Mojokerto memiliki 

kadar Mangan (Mn) dan nilai Kekeruhan yang tinggi sehingga 

diperlukan alternatif pengolahan air. Unit filtrasi pada penelitian 
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ini dirancang untuk menurunkan kadar Mangan (Mn) dan 

Kekeruhan dengan 3 susunan berbeda yang dibedakan 

berdasarkan media filter zeolit, karbon aktif, dan campuran 

antara karbon aktif dan zeolit. Penyaringan air tanah 

menggunakan unit filtrasi akan dilaksanakan selama 210 menit 

dengan mengambilan sampel air tanah untuk dianalisis 

dilakukan pada menit ke-30, menit ke-120, dan menit ke-210. 

A. Nilai Kekeruhan Setelah Pengolahan 

 Salah satu parameter air bersih adalah nilai kekeruhan. 

Nilai kekeruhan untuk air bersih yaitu tidak lebih dari 25 NTU. 

Hasil penelitian pendahuluan menunjukan nilai kekeruhan air di 

Dusun Kedung Gagak yaitu 25,8 NTU. Oleh karena itu, unit 

filtrasi pada penelitian ini dapat menjadi alternatif untuk 

pengolahan air bersih di Dusun Kedung Gagak. Nilai kekeruhan 

air tanah setelah pengolahan dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

 

Tabel 4.8 Nilai Kadar Kekeruhan Air Setelah Pengolahan 

Unit Filtrasi Waktu 
Detensi 
(detik) 

Waktu 
Operasional 

(menit) 

Kekeruhan 
(NTU) 

Susunan 1 
11,54 30 21,9 
12,94 120 19,6 
12,94 210 0 

Susunan 2 
14,6 30 25 
15,8 120 0 
18,2 210 0 

 Susunan 3 
25,85 30 0 
37,3 120 0 
42 210 0 

Sumber: Data Penelitian 
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Proses filtrasi untuk menurunkan kadar kekeruhan 

menggunakan media filter pasir kuarsa, ijuk, dan kerikil dimana 

pasir berfungsi untuk menyaring partikel kecil, ijuk untuk 

menyaring partikel kecil dan menahan pasir agar tidak terbawa 

aliran air, dan kerikil untuk meyaring partikel besar dan partikel 

sisa yang terkandung didalam air. Hasil penelitian menunjukan 

unit filtrasi susunan 1 dapat menurunkan kekeruhan saat waktu 

operasional selama 30 menit dengan waktu detensi sebesar 

11,54 detik dengan menurunkan kekeruhan sebesar 25,8 NTU. 

Setelah itu, penurunan kekeruhan hanya sebesar 6,2 NTU dan 

3,9 NTU pada saat waktu operasional selama 120 hingga 210 

menit dengan waktu detensi selama 12,94 detik. Unit filtrasi 

susunan 2 dapat menurunkan kekeruhan hingga waktu 

operasional selama 120 menit dengan waktu detensi selama 

14,6 detik hingga 15,8 detik dapat menurunkan kekeruhan 

sebesar 25,8 NTU. Unit filtrasi susunan 3 menurunkan kadar 

kekeruhan sebesar 25,8 NTU hingga waktu operasional selama 

210 menit dengan waktu detensi selama 25,85 detik hingga 42 

detik. Unit filtrasi menunjukan semakin lama waktu operasional, 

maka semakin tinggi kemampuan unit filter untuk menurunkan 

kekeruhan dan semakin lama waktu detensi yang terjadi.  

Menurut Kehat dkk (1967), Penyumbatan filter adalah 

kendala utama yang mengarah pada penggantian filter atau 

hasil yang tidak diinginkan seperti penurunan kinerja. Dua 

mekanisme yang mungkin terjadi dalam penyumbatan media 
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filter adalah pemblokiran keseluruhan (complete blocking), di 

mana beberapa partikel lebih besar dari lubang di media filter 

menyumbat dan menutup lubang sehingga air terperangkap dan 

pemblokiran sebagian (semiblocking), di mana partikel yang 

ukurannya lebih kecil dari lubang, melekat di sepanjang 

permukaan atau ke partikel lain yang sebelumnya ditahan 

sehingga menyebabkan penurunan kemampuan media filter 

untuk meloloskan air. Sedangkan waktu operasional juga 

mempengaruhi penurunan kekeruhan, semakin lama waktu 

operasional maka semakin banyaknya partikel-partikel 

penyebab kekeruhan akan terendapkan, sehingga kualitas 

effluent akan semakin baik. Namun apabila terlalu lama juga 

akan menyebabkan clogging (penyumbatan) yang 

menyebabkan daya serap dari pori-pori semakin menurun (Sari, 

2015). 

B. Kadar Mangan (Mn) Setelah Pengolahan 

Air bersih di Dusun Kedung Gagak memiliki tingkat 

Mangan yang cukup tinggi. Padahal Mangan (Mn) termasuk 

salah satu logam berat yang berbahaya untuk tubuh jika 

dikonsumsi terlalu banyak. Nilai kadar Mangan (Mn) di Dusun 

Kedung Gagak Mencapai 2,043 mg/l dimana batas baku mutu 

sebesar 0,5 mg/l. Oleh karena itu, unit filtrasi pada penelitian ini 

dapat menjadi alternatif untuk pengolahan air bersih di Dusun 

Kedung Gagak. Nilai kadar Mangan (Mn) setelah pengolahan 

menggunakan unit filtrasi dapat dilihat pada Tabel 4.9. 
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Tabel 4.9 Nilai Kadar Mangan (Mn) Setelah Pengolahan 

Unit Filtrasi Waktu Detensi 
(detik) 

Waktu 
Operasional 

(menit) 

Kadar Mangan 
(mg/l) 

Susunan 1 
11,54 30 0,257 
12,94 120 1,844 
12,94 210 2,085 

Susunan 2 
14,6 30 1,68 
15,8 120 1,91 
18,2 210 2,196 

Susunan 3 
25,85 30 1,729 
37,3 120 1,904 
42 210 1,943 

Sumber: Data Penelitian 
 

 Zeolit dan karbon aktif pada unit filtrasi berfungsi sebagai 

adsorben untuk menurunkan kadar Mangan (Mn) yang 

terkandung didalam air. Zeolit mempunya struktur tiga dimensi 

tetrahedral alumina (AlO4)-5 dan tetrahedral silika (SiO4)-4 

berongga yang diisi oleh kation seperti Na+, K+, Ca2+, dan Mg2+ 

yang terikat lemah untuk menetralkan muatan zeolit. Proses 

adsorbsi zeolit terjadi akibat adanya pertukaran ion Mn2+ yang 

dari air tanah dengan kation yang bergerak bebas di pori zeolit 

seperti Na+, K+, Ca2+, dan Mg 2+. 

 

Zeolit.Na+ + Mn2+ 
→ Zeolit.Mn2+ + Na+ 

  

Persaingan ion Mangan (Mn) dan ion Besi (Fe) dalam 

adsorbsi dipengaruhi oleh jari-jari atom itu sendiri. Menurut 
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Oesman & Sugito (2017), karakteristik dari Fe dan Mn yaitu jari-

jari atom Mangan dan Besi berada dalam satu periode pada 

tabel periodik unsur yaitu periode 4 yang merupakan unsur-

unsur transisi. Nomor atom Mn adalah 26 dan Fe adalah 27. 

Didalam satu periode, semakin unsur kekanan maka jari-jari 

atomnya semakin kecil. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

ukuran logam Besi (Fe) lebih kecil dibandingkan logam Mangan 

(Mn) sehingga menyebabkan logam Fe dalam air akan lebih 

mudah lolos dan tidak tersaring oleh media filter. Hal ini 

membuat zeolit lebih efektif dalam menyerap Mangan (Mn). 

 Proses adsorbsi pada karbon aktif terjadi karena gaya 

van der waals. Pada proses adsorbsi terdapat gaya intermolekul 

yang merupakan gaya tarik-menarik antar molekul dan 

dampaknya dominan pada cairan maupun padatan. Secara 

umum, gaya intermolekul terdiri dari gaya dipol-dipol, dipol-

semidipol dan gaya dispersi atau yang dikenal dengan gaya van 

der Waals. Gaya van der Waals akan semakin besar jika massa 

molar atau ukuran atom besar dimana elektron terluar akan 

semakin kurang terikat dengan inti sehingga mudah diganggu 

oleh molekul tetangganya (Rahayu & Susanti, 2015). Struktur 

karbon aktif yang tidak berbentuk (amorf) membuat gaya pada 

permukaan zat karbon aktif tidak seimbang sehingga molekul 

asing dapat tertarik kepermukaan karbon aktif untuk memenuhi 

keseimbangan. Ion mangan yang terlarut di air akan dikelilingi 

dan terbungkus oleh molekul air (tersolvasi) sehingga menjadi 
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satu kesatuan. Ion Mangan yang tersolvasi didalam air akan 

berdifusi menuju pori-pori karbon aktif karena perbedaan 

konsentrasi dengan pori-pori karbon aktif. Ion Mangan (Mn) 

yang terkandung didalam air akan menempel pada permukaan 

karbon aktif sehingga terbentuk ikatan dipol-dipol induksian. 

Dipol induksian terjadi karena bentuk amorf karbon aktif 

sehingga elektron yang bergerak pada karbon aktif terdistorsi 

oleh ion mangan yang tersolvasi didalam molekul air 

membentuk dipol sesaat. Molekul yang terdistorsi akan 

menginduksi molekul-molekul yang berada didekatnya. Gejala 

ini terjadi terus menerus sehingga ikatan dipol-dipol induksian 

selalu terjadi. Menurut Alverina dkk (2014), ikatan dipol-dipol 

induksian merupakan ikatan yang terjadi antara molekul 

nonpolar dengan molekul polar. Karbon aktif merupakan 

molekul nonpolar, sedangkan molekul air (H2O) merupakan 

molekul polar. Ikatan antara dipol-dipol ind bnhbuksian adalah 

gaya van der waals sedangkan gaya tarik menarik antara dipol-

dipol induksian adalah gaya London. 

Unit filtrasi susunan 1 berhasil menurunkan kadar 

Mangan (Mn) sebesar 1,78 mg/l saat waktu operasional selama 

30 menit dengan waktu detensi sebesar 11,54 detik. Unit filtrasi 

susunan 2 dapat menurunkan Mangan (Mn) saat waktu 

operasional selama 30 menit dengan detensi sebesar 14,6 detik 

sebesar 0,363 mg/l. Unit filtrasi susunan 3 menurunkan kadar 

Mangan sebesar 0,139 mg/l saat operasional selama 30 menit 
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dengan waktu detensi sebesar 25,85 detik. Unit filtrasi susunan 

1 merupakan unit filtrasi dengan tingkat menurunan tertinggi jika 

dibandingkan dengan unit filtrasi susunan 2 dan unit filtrasi 

susunan 3. Hasil penelitian menunjukan semakin lama waktu 

operasional maka semakin menurun kemampuan media filter 

untuk melakukan adsobsi. Selain itu, semakin lama waktu 

operasional juga menunjukan semakin lama juga waktu detensi 

yang terjadi. Penurunan kemampuan filtrasi di akibatkan karena 

semakin lama waktu operasional, lapisan partikel Mangan yang 

melekat akan memenuhi luas permukaan sehingga menurunkan 

kemampuan adsorbsi adsorban.  

Menurut Ariyani dkk (2018), penurunan laju adsorpsi ini 

diakibatkan oleh kemampuan adsorben dalam menyerap 

adsorbant semakin berkurang hingga pada waktu tertentu 

adsorben tidak dapat menyerap logam lagi, yang ditunjukkan 

oleh penurunan konsentrasi yang konstan. Hal ini disebabkan 

oleh sisi aktif dari adsorben sudah terisi oleh logam hingga 

adsorbennya jenuh sehingga tidak mampu lagi menyerap logam.  

4.8 Efektivitas Penurunan Kekeruhan dan Kadar Mangan 

 Setiap unit filtrasi memiliki nilai keluaran yang berbeda-

beda. Sehingga efektivitas dari setiap unit filtrasi memiliki nilai 

yang berbeda-beda sesuai dengan jenis susunan filter yang 

digunakan. Masing-masing nilai efektivitas unit filtrasi diketahui 

dengan menggunakan data kualitas air sebelum pengolahan 

dan data kualitas air setelah pengolahan yang dapat dilihat pada 
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Persamaan 7. Penurunan nilai kadar kekeruhan dan nilai 

Mangan dari masing-masing unit filtrasi dapat dilihat pada Tabel 

4.10 

 

Tabel 4.10 Nilai Efektivitas Penurunan Kadar Kekeruhan 

Unit 
Filtrasi 

Waktu 
Detensi (s) 

Waktu 
Operasional 

(menit) 

Kekeruhan 
(%) 

Kadar 
Mangan 

(%) 

Susunan 
1 

11,54 30 15,11% 87,4% 
12,94 120 24,03% 9,74% 
12,94 210 100% 2,05% 

Susunan 
2 

14,6 30 0,39% 17,7% 
15,8 120 100% 7,48% 
18,2 210 100% 6,51% 

Susunan 
3 

25,85 30 100% 15,37% 
37,3 120 100% 6,8% 
42 210 100% 4,89% 

Sumber: Data Penelitian 
 

 Efisien dari masing-masing unit filtrasi menunjukan nilai 

yang berbeda-beda dalam menurunkan nilai kekeruhan dan 

kada Mangan (Mn). Unit filtrasi susunan 1, saat waktu 

operasional selama 30 menit dengan waktu detensi selama 

11,54 detik dapat menurunkan kadar Mangan sebesar 87,4% 

dan dapat menurunkan nilai kekeruhan hingga 100% saat waktu 

operasional selama 210 menit dengan waktu detensi selama 

12,94 detik.  Unit filtrasi susunan 2, saat waktu operasional 

selama 30 menit dengan waktu detensi selama 14,6 detik dapat 

menurunkan kadar Mangan sebesar 17,7% dan dapat 

menurunkan nilai kekeruhan hingga 100% saat waktu 
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operasional selama 120 menit dengan waktu detensi selama 

15,8 detik. Unit filtrasi susunan 3, saat waktu operasional 

selama 30 menit dengan waktu detensi selama 14,6 detik dapat 

menurunkan kadar Mangan sebesar 15,37% dan dapat 

menurunkan nilai kekeruhan hingga 100% saat waktu 

operasional selama 30 menit dengan waktu detensi selama 

25,85 detik. Unit filtrasi susunan 1 merupakan unit filtrasi paling 

efektif dalam menurunkan nilai kekeruhan dan kadar Mangan 

karena dapat menurunkan nilai kekeruhan hingga 100% dan 

menurunkan kadar Mangan hingga 87,4%. grafik efektivitas 

penurunan kekeruhan dan kadar Mangan dapat dilihat pada 

Gambar 4.6. 

 

 

(a) 
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(b) 

 

Gambar 4.6 Grafik Efektivitas Penurunan (a) kekeruhan dan (b) 

kadar Mangan 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Waktu detensi dan konduktivitas hidrolik paling cepat pada 

unit filtrasi 1 dapat menurunkan kekeruhan dan kadar 

Mangan saat waktu waktu detensi selama 11,54 detik 

dengan konduktivitas hidrolik unit filtrasi 1 sebesar 0,047 

m/detik. Unit filtrasi 3 merupakan unit filtrasi dengan waktu 

detensi dan konduktivitas paling lama, dapat menurunkan 

kekeruhan dan kadar Mangan dengan waktu detensi 

selama 25,85 detik dan konduktivitas hidrolik unit filtrasi 3 

sebesar 0,014 m/detik. 

2. Unit filtrasi susunan 1 merupakan unit filtrasi yang paling 

efektif dalam menurunkan kadar kekeruhan dan kadar 

Mangan (Mn) dengan efektivitas menurunkan kadar 

kekeruhan hingga 100% dan menurunkan kadar Mangan 

(Mn) hingga 87,4%. 

3. Unit filtrasi dengan susunan zeolit, pasir, ijuk, dan kerikil 

merupakan unit filtrasi yang paling efisien dalam 

menurunkan kekeruhan dan kadar Mangan (Mn). 

5.2 Saran 

 Lakukan kontrol terhadap media filter yang telah dicuci 

agar tidak terjadi pencemaran. Zeolit diaktivasi terlebih dahulu 

agar kemampuan adsorbsi Mangan meningkat. 
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Lampiran 1. Perhitungan Debit Rencana 

 

Debit Rencana 

v= √2 g h    Keterangan: 

v = √2 x 9,81 m2/dt x 0,5 m  v : kecepatan aliran air 

(m/dt) 

v = 3,13 m/dt    g : percepatan gravitasi 

(m2/dt) 

 h : tinggi wadah air sampel 

(m) 

A= 1
4⁄ πD

2
    A : luas permukaan (m2) 

A = 1
4⁄ x 3,14 𝑥 0,01905

2
 m  π : phi (3,14) 

A = 0,0002 m2    D : diameter (m) = 0,75 

inchi = 0,01905 m 

 

Q0 = A x v     

Q0 = 0,0002 m2 x 3,13 m/dt 

Q0 =  0,00062 m3/dt = 0,62 liter/dt 
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Lampiran 2. Perhitungan Efektivitas Unit Filtrasi 

Efektivitas (%) = |
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑜𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 – 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑜𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑜𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛
| ×

100% 

 

Unit filtrasi susunan 1 

1. Parameter Kekeruhan 

Menit ke-30 

Efektivitas (%) = |
25,8 – 21,9

25,8
| × 100% = 15,11% 

Menit ke-120 

Efektivitas (%) = |
25,8 – 19,6

25,8
| × 100% = 24,03% 

Menit ke-210 

Efektivitas (%) = |
25,8 – 0

25,8
| × 100% = 100% 

2. Parameter Kadar Mangan (Mn) 

Menit ke-30 

Efektivitas (%) = |
2,043 – 0,257

2,043
| × 100% = 87,42% 

Menit ke-120 

Efektivitas (%) = |
2,043 – 1,844

2,043
| × 100% = 9,74% 

Menit ke-210 

Efektivitas (%) = |
2,043 – 2,085

2,043
| × 100% = 2,055% 

 

Unit filtrasi susunan 2 

1. Parameter Kekeruhan 
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Menit ke-30 

Efektivitas (%) = |
25,8 – 25,9

25,8
| × 100% = 0,39% 

Menit ke-120 

Efektivitas (%) = |
25,8 – 0

25,8
| × 100% = 100% 

Menit ke-210 

Efektivitas (%) = |
25,8 – 0

25,8
| × 100% = 100% 

2. Parameter Kadar Mangan (Mn) 

Menit ke-30 

Efektivitas (%) = |
2,043 – 1,68

2,043
| × 100% = 17,77% 

Menit ke-120  

Efektivitas (%) = |
2,043 – 2,196

2,043
| × 100% = 7,48% 

Menit ke-210 

Efektivitas (%) = |
2,043 – 1,91

2,043
| × 100% = 6,51% 

 

Unit filtrasi susunan 3 

1. Parameter Kekeruhan 

Menit ke-30 

Efektivitas (%) = |
25,8 – 0

25,8
| × 100% = 100% 

Menit ke-120 

Efektivitas (%) = |
25,8 – 0

25,8
| × 100% = 100% 

Menit ke-210 

Efektivitas (%) = |
25,8 – 0

25,8
| × 100% = 100% 
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2. Parameter Kadar Mangan (Mn) 

Menit ke-30 

Efektivitas (%) = |
2,043 – 1,729

2,043
| × 100% = 15,37% 

Menit ke-120 

Efektivitas (%) = |
2,043 – 1,904

2,043
| × 100% = 6,8% 

Menit ke-210 

Efektivitas (%) = |
2,043 – 1,943

2,043
| × 100% = 4,89% 
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Lampiran 3. Perhitungan Konduktivitas Hidrolik 

Q = k A 
𝜑1− 𝜑2

∆𝑠
  

Keterangan:  

Q : debit (m3/dt)  

k : konduktivitas hidrolik (m/dt)  

A : luas permukaan (m2)  

φ1- φ2 : ketinggian muka air tanah di reservoir dalam percobaan 

(m)  

∆s : panjang sampel (m) 

Hidrolik gradien didapat 
𝜑1− 𝜑2

∆𝑠
=  

2 − 1,2

0,85
 =  0,94 

 

Unit Filtrasi susunan 1 

Q = k A 
𝜑1− 𝜑2

∆𝑠
  

K = 
0,00036

0,008103 𝑥 0,94
 = 0,047 m/dt 

 

Unit Filtrasi susunan 2 

Q = k A 
𝜑1− 𝜑2

∆𝑠
  

K = 
0,00023

0,008103 𝑥 0,94
 = 0,03 m/dt 

 

Unit Filtrasi susunan 3 

Q = k A 
𝜑1− 𝜑2

∆𝑠
  

K = 
0,00011

0,008103 𝑥 0,94
 = 0,014 m/dt 
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Lampiran 4. Perhitungan Porositas Media Filter 

 

Porositas = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑖−𝑝𝑜𝑟𝑖

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑡𝑢
 

 

Volume pori-pori = Volume keseluruhan batu – Volume butiran 

 

1. Zeolit  

Volume keseluruhan batuan  = ¼πD2t = ¼ x 3,14 x (0,102)2 x 

0,4 = 0,0032 m3  

Volume butiran = 100πr3 = 100 x 3,14 x (0,015)3 = 0,001 m3  

Volume pori-pori = 0,0032 – 0,001 = 0,0022 m3  

Porositas = 
0,0032 − 0,001  

 0,0032
  = 0,675 = 67,5 %  

  

2. Karbon Aktif  

Volume keseluruhan batuan  = ¼πD2t = ¼ x 3,14 x (0,102)2 x 

0,4 = 0,0032 m3  

Volume butiran = 100πr3 = 20000 x 3,14 x (0,003)3 = 0,0017 m3  

Volume pori-pori = 0,0032 – 0,0017 = 0,0015 m3  

Porositas = 
0,0032 − 0,0017 

 0,0032
 = 0,48 = 48 %  

  

3. Pasir kuarsa  

Volume keseluruhan batuan  = ¼πD2t = ¼ x 3,14 x (0,102)2 x 

0,2 = 0,0016 m3  

Volume butiran = 100πr3 = 350000 x 3,14 x (0,001)3 = 0,001 m3  
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Volume pori-pori = 0,0016 – 0,0011 = 0,00053 m3  

Porositas = 
0,0016 − 0,001  

0,0016
 = 0,327 = 32,7 %  

  

4. Ijuk  

Volume keseluruhan batuan  = ¼πD2t = ¼ x 3,14 x (0,102)2 x 

0,1 = 0,00082 m3  

Porositas = 95% = 0,95  

V porous  = Porositas x Volume keseluruhan batuan  = 0,95 x 

0,00081 = 0,00078 m3 

  

5. Kerikil  

Volume keseluruhan batuan  = ¼πD2t = ¼ x 3,14 x (0,102)2 x 

0,15 = 0,0012 m3  

Volume butiran = 100πr3 = 150 x 3,14 x (0,01)3 = 0,00047 m3  

Volume pori-pori = 0,0012 – 0,00047 = 0,00075 m3  

Porositas = 
0,0012 − 0,00047  

 0,0012 
 = 0,615 = 361,5%  

 

6. Campuran zeolit dan karbon aktif 

Volume keseluruhan batuan  = ¼πD2t = ¼ x 3,14 x (0,102)2 x 

0,4 = 0,0032 m3  

Volume butiran zeolit = 100πr3 = 60 x 3,14 x (0,015)3 = 0,0006 

m3  

Volume butiran karbon aktif = 100πr3 = 15000 x 3,14 x (0,003)3 

= 0,0013 m3  

Volume pori-pori = 0,0032 – (0,0006+0,0013) = 0,0013 m3  
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Porositas = 
0,0032 − 0,0005  

 0,0032
  = 0,406 = 40,6%  
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Lampiran 5. Perhitungan Waktu Detensi 

 

td = 
𝑉 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑢𝑠

𝑄
 

 

susunan 1 

V Porous =  V porous Zeolit + V porous Pasir kuarsa + V porous 

Ijuk + V porous Kerikil 

V porous = (0,0022 + 0,00053 + 0,00078 + 0,00075) m3 =  

0,00427 m3 

td30 = 
0,00427

0,00037
 = 11,54 

td60 = 
0,00427

0,00033
 = 12,94 

td90 = 
0,00427

0,00033
 = 12,94 

td120 = 
0,00427

0,00033
 = 12,94 

td150 = 
0,00427

0,00033
 = 12,94 

td180 = 
0,00427

0,0005
 = 8,54 

td210 = 
0,00427

0,00033
 = 12,94 

 

susunan 2 

V porous = V porous Karbon Aktif + V porous Pasir kuarsa + V 

porous Ijuk + V porous Kerikil  

V porous = (0,0015 + 0,00053 + 0,00078 + 0,00075) m3 =  

0,00364 m3 
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td30 = 
 0,00364 

0,00025
 = 14,6 

td60 =
 0,00364 

0,00025
 = 14,6 

td90 = 
 0,00364 

0,00026
 = 14 

td120 = 
 0,00364 

0,00023
 = 15,8 

td150 = 
 0,00364 

0,00023
= 15,8 

td180 = 
 0,00364 

0,00023
 = 15,8 

td210 = 
0,00427

0,0002
 = 18,2 

susunan 3 

V porous = V porous Karbon Aktif (50%) + V porous Zeolit 

(50%) + V porous Pasir kuarsa + V porous Ijuk + V porous 

Kerikil  

V porous = (0,0013 + 0,00053 + 0,00078 + 0,00075) m3 =  

0,00336 m3 

td30 = 
 0.00336

0,00013
 = 25,85 

td60 =
  0.00336 

0,00009
 = 37.3 

td90 = 
 0.00336 

0,00009
 = 37.3 

td120 = 
  0.00336 

0,00009
 = 37.3 

td150 = 
  0.00336

0,00012
 = 28 

td180 = 
  0.00336 

0,00009
 = 37.3 

td210 = 
  0.00336 

0,00008
 = 42 


