
PENYISIHAN ORGANIK DAN KEKERUHAN AIR SUMUR DALAM USAKTI
MENGGUNAKAN SARINGAN LANGSUNG MEDIA GANDA

Muhammad Lindu
Stat pengajar jurusan Teknik Lingkungan USAKTI

ABSTRAK
Telah dilakukan studi penyaringan air "sumur dalam" yang mengandung organik permanganat 15,3-16,2 mg/l dan

kekeruhan setelah ditambahkan tawas 210 mg/l adalah 12 -14 Ntu, menggunakan filter bermedia ganda, anthracite
tinggi 60 cm dan pasir silika, tinggi 30 cm. Variasi tiga jenis ukuran media yang berbeda menghasilkan keefektifan
penyaringan yang berbeda pula. Urutan keefektifan penyaringan pad a awal penyaringan ialah diameter efektif
anthracite (d1DO) 0,90 mm dan diameter efektif pasir silika (diDO) 0,38 mm > d1DO 0,90 mm dan diDo 0,55 mm > diDo 1,57
mm dan d1DO 0,55 mm; namun kemudian keefektifan mengalami perubahan setelah kekeruhan efluen lebih besar dari
0,38 dari kekeruhan awal, dengan susunan keefektifan, d1Do 0,90 mm dan d1DO 0,55 mm > d1DO 1,57 mm dan diDO 0,55
mm >, diDO 0,90 mm dan diDo 0,38 mm. Kurva breakthrought yang ditampilkan sebagai hubungan kekeruhan efluen
terhadap produksi air persatuan luas permukaan perporositas setiap jenis filter menunjukkan masing-masing ada dua
konstanta penyaringan, K dan dua konstanta kesebandingan, 1.0, yang selama ini disajikan dengan satu nilai pad a
penyaringan media tunggal konvensional. Hubungan organik efluen dalam penyaringan , Cet sebagai fungsi produksi
air, n perluas permukaan filter, A perporositas,& yang ditentukan berdasarkan "organik tersuspensi spesifik" dan fraksi
organik tidak terlarut spesifik,f ternyata memberikan hasil yang cukup signifikan, dengan koefisien determinasi ~ =
0,8524 -0,9216. Bentuk persamaan tersebut adalah Cet = f. Co + Co (1 -f)/[1 + exp{-K.n/A.& + In (e'O L -1 )}]. Co

adalah organik total influent.

AeSTRACT
The study of direct filtration deep well water with permanganat organic content between using 15.3 -16.2 mg/l and
turbidity after additional 210 mg/l alum, 12 -14 Ntu, has been carried out. The type of media were used dual media
consist of anthracite 60 cm hight and silica sand 30 cm hight. The variety of three media grains types have shown
effectivness not same. The effectivness order of filtration on initial filtration were effektive diameter of anthracite (dfoaJ
0,90 mm and efektif diameter of silica sand (dfos) 0,38 mm > dfoa 0,90 mm and dfos 0,55 mm > dfoa 1,57 mm and dfos
0,55 mm; but then the effectivness change after efluen turbidity greater than 0,38 turbidity of influent to be, dfDa 0,90
mm and dfos 0,55 mm > dfoa 1,57 mm and dfos 0,55 mm >, dfoa 0,90 mm and dfos 0,38 mm. The breaktrought curves
have been illustrated as correlation between efluen turbidity to water production per surface area perporositie of filter
have two filtration constants, K and two proportional constants, A.o respectivel,y where before these constans had
respectively one value in conventional single media filtrations. The equation of permanganat-organic efluen in
filtration, Cat as water production, n per surface area of filter, A perprositie, c, and determination of organic based on
"spesificaly suspension organic content"and spesificaly non soluble organic fraction, f, have shown the significant results
with determinant coeficients, r = 0.8524 -0.9216. The equation form was Cat = f. Co + Co (1 -1)1[1 + exp{-K.l1IA.c +
In (eAP L -1)}J. CO is influent organic total.

PENDAHULUAN krikil, anthracite, glas, dan plastik, Huisman
(1974) dan Hilmoe dan Cleasby (1985).

Berdasarkan susunan media suatu
saringan, maka saringan dapat dibedakan
atas; filter multimedia, filter media ganda
dan filter media tunggal. Pembagian jenis
saringan cepat berdasarkan perlakuan awal
dapat dikelompokkan, ke dalam beberapa
jenis, yang dikenal antara lain: "Penyaring
langsung", "Penyaringan Dua Tahap" , dan
Penyaringan konvensional, Kawamura

(1985). Sedang pembagian saringan cepat
berdasarkan kontrol debit aliran, saringan
dapat dikelompokkan atas "penyaring
kecepatan konstan" dan "Penyaring
kecepatan Declining", Cornwell, dkk.(1984).

Besarnya kebutuhan lahan untuk
instalasi pengolahan air menggunakan
saringan konvensional sering menjadi
kendala utama, karena memerlukan unit
koagulasi dan flokulasi serta sedimentasi

Umum
Saringan langsung adalah suatu proses

penyaringan air dimana proses koagulasi,
flokulasi dan pengendapan terjadi dalam
butir media filter, dengan keceRatan alir rata-
rata bervariasi antara 2 x 10-3 m/det untuk
"gravity sand filter" sampai 7 x 10-3 m/det
untuk "pressure filter", namun untuk proses
tertentu, seperti penghilangan besi terlarut,
bisa dilakukan dengan kecepatan mencapai
15 x 10-3 m/det. Selama proses
penyaringan tersebut kualitas air
ditingkatkan, materi tersuspensi dan koloid
termasuk sejumlah mikroorganisma dan
bakteri akan tertangkap dalam "void volume"
bed media. Jenis media yang bisa
digunakan adalah semua material yang
stabil, berporous, seperti granular pasir,
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cukup besar. Oleh karena itu, studi tentang
saringan cepat yang ditujukan untuk
menekan biaya operasi lebih kecil dari
saringan cepat konvensional, serta sistem
saringan yang menggunakan lahan untuk
peralatan yang relatif lebih sempit telah
banyak dipelajari. Antara lain adalah
saringan cepat langsung dan saringan dua

tahap. Beberapa penelitian menunjukkan,
bahwa sebelum memilih suatu jenis
saringan, maka perlu dipertimbangkan
kondisi tingkat kekeruhan atau turbiditas air
baku. Selain itu perlu pula dilakukan studi
tentang hidrodinamikanya dan ukuran serta
jenismedia, Craig (1985). Beberapa
literatur, Rich (1961), Tchobanaglous
(1991), Carnwell, dkk. (1984), menyatakan
bahwa penyaringan adalah suatu teknik
untuk penyisihan zat padat tersuspensi.
Walaupun demikian dalam penelitian ini juga
akan dicoba mempelajari kemampuan
saringan dalam menyisihkan senyawa
organik selain kekeruhan. Hal ini didasari
bahwa senyawa organik bisa saja dibuat

menjadi partikel tersuspensi. Tingginya
kandungan senyawa ini juga masih
menjadi masalah bagi masyarakat Jakarta
(terutama Barat, Utara dan sebagian Pusat)
yang menggunakan "air sumur dalam" untuk
air minum dan keperluan air bersih sehari-
hari .Berdasarkan alasan tersebut maka
dalam penelitian ini telah di coba dilakukan
penyisihan kekeruhan dan organik
menggunakan saringan langsung media
ganda. Sumber air baku yang digunakan
berasal dari sumur dalam 200 m di USAKTI.
Hal ini mengingat air baku mengandung
organik alam yang cukup tinggi.. Penelitian
akan difokuskan pad a pencarian jenis
ukuran media butir yang paling efektif dalam

operasi penyaringan. Sebagai keperluan
rekayasa penyaringan, dilakukan pula
penerapan dan evaluasi persamaan
konsentrasi kekeruhan efluen untuk

saringan tunggal yang dikembangkan
Huisman (1974) kepada saringan media
ganda dan terhadap persamaan tersebut
akan dilakukan pula beberapa modifikasi
dengan beberapa asumsi guna

mendapatkan persamaan penyisihan
organik atau konsentrasi organik efluen
sebagai fungsi air yang diproduksi oleh filter
persatuan luas permukaan media filter
perporositas.

TEORI
Batasan penyaringan

Kandungan zat padat tersuspensi yang
akan dilewatkan ke dalam saringan atau
filter baik sebelum dilakukan proses
pengendapan maupun sesudah dilakukan
proses pengendapan rata-rata tidak boleh
melebihi 10 -20 mg/l, bergantung pada
ukuran dan distribusi media, dan kualitas
efluen 0,2 -0,5 mg/l sudah cukup baik
sebagi air minum. (Huisman, 1974), atau
tingkat kekeruhan 0,2 -0,5 ntu atau < 5 cu
(color unit) Craig" (1985). Menurut
Kawamura, (1987), air baku dengan kualitas
air jika ditambahkan koagulan
menghasilkan konsentrasi flok lebih kecil
dari 10 mg/l, bisa langsung dilakukan
penyaringan tanpa harus melewati tahap
koagulasi dan pengendapan. Penyaringan

langsung hanya layak digunakan jika
turbiditas sekitar 0 -10 ntu, dan interval
warna 0 -15 cu, serta alga 0 -1000 unit/mi.
McCormick dan King dalam Hilmoe dan

Cleasby (1986).

Mekanisme penyaringan
Beberapa mekanisme yang terjadi

dalam proses penyaringan antara lain,
straining mekanis, pengendapan, adsorpsi,
intersepsi, "tubrukan" atau "impaction",
adhesi, kimia-fisik, flokulasi dan
pertumbuhan biologi. Namun mekanisme
paling penting yang akan diuraikan berikut
ini adalah:

Straining mekanis; ialah proses
penangkapan partikel pengotor atau
tersuspensi berdasarkan perbedaan ukuran
antara partikel flok dengan bukaan atau pori
media. Ukuran partikel yang lebih besar
akan tertahan jika melewati bukaan yang
lebih kecil. Proses ini terjadi pada lapisan
media paling alas (untuk monomedia).
Partikel koloid yang mengikuti aliran air akan
mengalami gerakan "twisting" yang akan
menciptakan gradien kecepatan,
mengakibatkan antara partikel koloid akan
mengalami tumbukan sehinggga
memungkinkan membesarnya ukuran
partikel koloid menjadi flok atau suspensi.
Flok besar ini selanjutnya akan tertahan
pada bagian media bed yang lebih dalam,
jika melewati pori yang lebih kecil. Oleh
karena itu media filter yang menghasilkan
pori atau porositas besar atau butir kasar
relatif lebih banyak digunakan. Energi

gradien kecepatan dapat dihitung sebagai
fungsi tahan media filter, Barnes (1981).
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diasumsikan butir media filter bersih
berdiameter do, porositas, E dan panjang bed
media filter L maka dapat di buat hubungan
matematis konsentrasi zat padat tersuspensi
yang keluar filter selama penyaringan
sebagai fungsi waktu, Huisman (1974);

C eat0Ce = e).oL + eat -1 1)

(2)

11-0 dan n adalah konstanta
kesebandingan, Ce = konsentrasi suspensi

yang keluar saringan, Co adalah
konsentrasi suspensi pada air umpan, t lama
penyaringan dan Pd adalah densiti dari zat
tersuspensi yang tertangkap di void volume
media filter, kg/m3 dan Vs adalah kecepatan

penyaringan (debitlluas permukaan filter).

Pengendapan. Mekanisme ini terjadi jika
ukuran partikel tersuspensi lebih kecil dari
pada bukaan pori. Partikel akan mengendap
di bagian atas permukaan butiran media
filter. Makin luas permukaan antara pori bed
filter, makin besar pula partikel pengotor
tertahan di permukaan butiran. Walaupun
demikian hanya sebagian luas permukaan
media berbutir yang efektif (yakni bagian
atas), butir dengan diameter pada saringan
dari 0 -10%. Dengan persamaan yang
diberikan oleh Stoke untuk aliran laminer
dapat dikatakan, partikel ukuran lebih kecil
dan lebih ringan hanya sebagian yang
dihilangkan, walaupun selama penyaringan
ukuran partikel bisa bertambah besar
sehingga bisa menambah efisiensi
pengendapan, namun pori akan penuh dan
akibatnya partikel yang terdeposit akan
mung kin terkuras lagi dan selanjutnya
terbawa aliran ke media yang lebih dalam,
oleh karena itu jika ketebalan bed terbatas,
materi suspensi akan ikut dalam efluen.
Pad a saat itu, saringan harus dicuci.

Adhesi, adalah gaya tarik menarik
antara partikel suspensi dan permukaan
butir media. Namun jika g~ya gesek yang
diakibatkan oleh gerakan air cukup besar,
seperti terjadi pada dasar saringan, maka
partikel suspensi bisa lepas dari ikatannya
dengan butir media penyaring, fenomena ini
kadang dijumpai pada kualitas air hasil
saringan yang tiba-tiba keruh.

Kimia fisiko Mekanisme ini terjadi karena
adanya reaksi kimia yang tejadi disebabkan

adanya proses pencampuran yang sangat
cepat atau gradien hidrolik tinggi. Akibatnya
terjadi tumbukan antara partikel atau
spesies atau senyawa terlarut dalam air, dan
menghasilkan senyawa yang tidak larut.
Sebagai contoh, besi (II) dalam bentuk
terlarut yang mengandung oksigen terlarut
yang cukup, akan mengalami reaksi menjadi
bentuk tak larut Fe203.nH2O jika disaring
pada kecepatan alir 10 -15 x 10-3 m/det,
untuk proses oksidasi dan 2 -6 x 10-6 m/det
untuk penghilangan suspensi dalam air
baku.

METODE PENELITIAN

Ukuran dan operasi filter
Jenis filter yang digunakan bertekanan.

Bahan filter terbuat dari PVC dengan
diameter 4 inchi dan tinggi 200 cm. Media
filter terdiri dari pasir anthracite 60 cm pada
lapisan paling atas, kemudian pasir silika
lapisan kedua setinggi 30 cm dan lapisan
penopang berupa kerikil setinggi 10 cm.
Diagram alir sistem penyaringan terlihat
pad a Gambar 1. Unit operasi dan proses
yang digunakan terdiri dari tangki
penampung air baku 1000 I (A), pen~aduk
statis dengan G = 700 -900 det -(B),

filtermedia ganda (C), titik injeksi tawas (1),
kran sampling inlet (2) dan outlet (3), dan
kran pencucian (4), kemudian terakhir tangki
penampung hasil saringan (D). Media filter
yang digunakan terdiri dari tiga jenis variasi
ukuran yakni ; filter 1, anthracite mesh 14/20
dan pasir mesh 30/40; filter 2, terdiri dari
anthracite mesh 12/14 dan pasir mesh 20/30
dan filter 3, terdiri dari anthracite mesh 10/12
dan pasir mesh 20/30. Operasi penyaringan
dilakukan sebagai berikut: Sebelum air baku
yang berasal dari tangki air baku pada
ketinggian 3,5-4 m dari filter masuk secara
gravitasi ke filter, disuntikkan dulu tawas
dengan dosis 210 mg/i. Titik penyuntikan
(no. 1 pada Gambar 1) dilakukan pada aliran
in-line pipa sebelum pengaduk statis.
Setelah air baku yang bercampur koagulan

Persamaan Matematis dalam Dinamika

Penyaringan
Selama proses penyaringan, partikel

pengotor yang dihilangkan dari aliran air
akan mengakibatkan pori atau void volume
antara butir media filter akan tersumbat dan
tahanan filter juga akan bertambah seiring
dengan lamanya waktu penyaringan. Jika
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alat timbangan analitis merk Sortorius dan
oven merk memert model U-35. Kekeruhan
menggunakan metode turbidimetri dengan
alat Hach model 2100. Kandungan senyawa
organik ditentukan dengan metode titrimetri-

permanganat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

tawas melewati pengaduk statis air
campuran tersebut dilewatkan kolom filter
dan selanjutnya dialirkan ke tangki
penampung. Sampling dilakukan pada kran
yang dilewati air saat masuk filter (no. 2
pada Gambar 1) setelah pengaduk statis
dan air hasil penyaringan pada kran outlet
filter (no. 3 Gambar 1). Konsentrasi
kekeruhan, organik dan pH air sam pel ini
kemudian dianalisis. Pengambilan sam pel
dilakukan setiap jam selama 24 jam dan
lama pengambilan sam pel berikutnya dapat
diperpendek kurang dari 24 jam bila
kekeruhan atau organik masuk sarna
dengan yang keluar.

Pad a saat akhir periode sampling filter
dicuci kembali dan hasil pencucuian dibuang
lewat kran pembuangan (no. 4 Gambar 1)
untuk kemudian digunakan me"running"
penyaringan berikutnya. Selama operasi
penyaringan produksi air yang dihasilkan
setiap jam atau sa at sampling dicatat. Debit
aliran ditentukan dengan cara membagi
produksi air hasil saringan dengan interval
waktu penyaringan. Volume air hasil
saringan ditentukan dengan mengukur tinggi
air di tangki penampungan (1000 I),
kemudian mengalikannya dengan luas

penampang tangki penampung.

Penentuan karakteristik media filter
Karakteristik butir media ganda di dalam

filter yang dinyatakan sebagai koefisien
keseragaman (KS) dan diameter efektif butir
(d10) ditentukan berdasarkan gratis
hubungan diameter butir media yang 10105
ayakan terhadap persen berat yang 10105,
Masschelein (1992), seperti terlihat pada
Gambar 2.

Berdasarkan gambar ini maka nilai d1o
untuk setiap butir media antrachite maupun
silika, yakni diameter ayakan pada kelolosan
butir 10% berat dapat ditentukan, begitu
pula nilai dso yakni diameter ayakan dimana
meloloskan 60% be rat media.

Selanjutnya nilai KS setiap jenis butir
media ditentukan dengan membagi nilai
dsold1o .Nilai d1o dan KS untuk media yang
disusun ganda dapat dilihat pada Tabel1.

Air tanah Penyisihan kekeruhan
Efluen hasil filter 1, 2 dan 3 yang

dinyatakan sebagai perbandingan
konsentrasi kekeruhan efluen dengan
kekeruhan influent terhadap produksi air
yang dihasilkan dapat dilihat pad a Gambar
3. Berdasarkan gambar ini, dapat dikatakan
bahwa keefektifan filter dalam memproduksi
air pada sa at konsentrasi efluen filter < 40%
dari kekeruhan influent atau di bawah 5 Ntu
(nilai yang diperbolehkan sebagai air
minum),adalah filter 1 > filter 2 > filter 3.
Keefektifan tersebut jadi berubah setelah Ce
>0,38 Co dengan urutan keefektifan filter
2>filter 3> filter 1. Keadaan ini diperkirakan
penyisihan kekeruhan dominan ditentukan
oleh mekanisme straining yakni berdasarkan
diamater pori, makin kecil ukuran pori atau
diameter butir media makin efektif

penahanan partikel suspensi pada pori yang
dilewatinya. Dari Tabel 1 terlihat bahwa
diameter butir efektif media antrachite pada
lapisan atas untuk filter 1 = filter 2 < filter 3,

namun pad a lapisan bawah berupa media
pasir ukuran efektif butir media di filter
1 <filter2.

Tawas

Gambar 1.

penyaringan
Diagram alir operasi

Metode penentuan, bahan din alai
Semua bahan yang digunakan untuk

analisis organik menggunakan pereaksi
proanalis. Metode analisis sesuai anjuran
Standard methods. Beberapa metode yang
digunakan tersebut adalah analisis pH
menggunakan pH meter produk Orion model
250 A, zat padat tersuspensi total (PST)
menggunakan metode gravimetri dengan
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Gambar 2. Persen berat butir media lolos yang lewat ayakan
A = antrachite dan s = pasir silika, a2=a3.

Oleh karena itulah dapat dikatakan makin
kecil ukuran efektif media filter makin baik
media tersebut dalam menahan partikel
suspensi dalam air pad a awal penyaringan.
Namun pad a penyaringan lebih lama untuk
menghasilkan air lebih banyak, media
dengan diameter efektif kecil akan lebih
cepat penuh "void volum" nya sehingga lebih
banyak partikel suspensi yang 10105 dalam
efluen. Pad a periode penyaringan Ce > 0,38
Co peranan penyaringan lebih didominasi
media lapisan ke dua (pasir silika).
Walaupun filter 3 ukuran media pasirnya
sarna dengan filter 2, namun karena lapisan
alas media filter 3 terlalu besar sehingga
diperkirakan sedikit sekali suspensi yang
tertahan mengakibatkan lapisan pasir lebih
banyak menerima beban suspensi sehingga
lebih cepat penuh void volumenya dibanding
filter 2. Fenomena ini dapat dilihat pada
kurva breakthrought filter 1 dibanding filter 3
dan 2 dalam menyisihkan kekeruhan setelah
Ce>0.38 Co.

Untuk memperkirakan konsentrasi
kekeruhan dalam efluen sebagai fungsi dari
air yang dihasilkan lewat penyaringan maka
dapat dibuat suatu persamaan penyaringan
berupa hubungan Ce sebagai fungsi
produksi air dan porositas untuk ketiga jenis
filter tersebut, menggunakan persamaan 3
yang ditata dari persamaan 1;

(3)

K = A.o Coin Pd .Bila diasumsikan

densitas lumpur suspensi yang
terperangkap dalam void volume filter 1,1
kg!1 dan kalibrasi hubungan kekeruhan dan
zat padat tersuspensi hasil uji laboratorium:

TSS = 0,5469 x kekeruhan -0,7134 (4)
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Gambar 3. Hubungan perbandingan kekeruhan efluen dan influent
terhadap produksi air untuk tiga filter, F1, F2 dan F3.
Co = 12-14 Ntu

maka dengan membuat plot hubungan Ln
((CJCe)-1) terhadap II/(A.e), nilai konstanta
Ao dan K serta persamaan hubungan Ce
terhadap produksi air dapat ditentukan. Hasil
analisis regresi persamaan tersebut
ditampilkan dalam Tabel 2. Berdasarkan
persamaan yang diperoleh dalam Tabel 2,
maka dapat dibuat suatu kurva korelasi
antara kekeruhan efluen untuk ketiga jenis
filter tersebut terhadap produksi air
persatuan luas permukaan media filter

persatuan porositas.

kurva-kurva dalam Gambar 4
diperbandingkan dengan kurva-kurva dalam
Gambar 3, maka dapat dikatakan efektifitas
filter pada Ce < 0,38Co berturut turut adalah
filter 1> filter 2 > filter 3, urutan keefektifan
ini sarna dengan data hasil data penelitian;
namun setelah Ce > 0,38 Co urutan
efektifitas filter sedikit berubah menjadi filter
2 > filter 1 > filter 3 dan kondisi ini
menunjukkan urutan keefektifan menjadi
tidak konsisten lagi dengan kurva hasil
penelitian seperti yang terlihat dalam
Gambar 3. Persamaan dalam Tabel 2, yang
kemudian ditampilkan dalam kurva Gambar
4 memang menunjukkan koefisien
determinasi hubungan kekeruhan efluen, Ce
dan produksi air per satuan luas permukaan
filter per porositas tidak terlalu besar yakni
berkisar antara 0,69 -0,81. Uji regresi
terhadap korelasi data-data konsentrasi
efluen kekeruhan terhadap produksi air
menunjukkan hasil sebagai berikut:
Persamaan ternyata dapat lebih diperbaiki
nilai koefisien korelasinya bila interval Ce
dibatasi yakni hanya sampai 0,5 Co (berada
di alas suatu nilai batas titik breakthrought
teoritis Ce = 0,05 Co namun untuk air
minum Ce < 5 Ntu) seperti terlihat pada
Gambar 5, persamaan garis Ce sebagai
produksi air/porositas (m3/m2) untuk filter 2,
~ = 0,9246 dan persamaannya menjadi In
(CJCe -1) = -0,0025 lI.N!: + 2,2231
dibanding r2 = 0,761 untuk Ce < 0,9 Co.

Nilai porositas media filter pada keadaan
bersih maupun setelah penyaringan tidak
banyak berubah, yakni mendekati 0,4. Bila
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Gambar 5. Kekeruhan efluen filter 2 yang diplot berdasarkan
persamaan hasil analisis regresi dengan daerah batas.
Untuk kurva segmentasi menggunakan dua persamaan

menggunakan dua segmen interval Ceo
Karena dalam kurva yang dibuat
berdasarkan segmen interval nilai Ce
ditentukan berdasarkan dua persamaan
maka berlaku ketentuan sebagai berikut; jika
ada dua persamaan yang berlaku dalam
suatu interval Ce maka digunakan
persamaan dengan koefisien determinasi
terbesar dari dua persamaan yang ada dan
berlaku untuk interval Ce yang sarna
tersebut. Persamaan kekeruhan efluen
untuk interval 0,38 Co < Ce < 0,92 Co adalah
In (CJCe -1) = -0,0136 n.NE + 10,034
dengan r = 0,8388. Terdapatnya dua nilai

koefisien penyaringan, K dan konstanta
kesebandingan,Ao ini diperkirakan karena

Jadi dapat dikatakan bahwa kurva hasil
penelitian kekeruhan efluen sebagai
produksi air perluas filter perporositas yang
digambarkan sebagai nilai K dan Ao bisa
berubah, tergantung segmen atau interval
Ceo Dalam kasus kurva filter 2, ternyata
dengan membagi kurva dalam dua segmen ,
yakni untuk Ce < 0,5 Co dan 0,38 Co < Ce <

0,92 Co ternyata diperoleh persamaan yang
lebih memuaskan.

Bila kemudian persamaan ini diplotkan
bersama hasil data maka akan terlihat hasil
perbandingan bentuk kurva-kurva tersebut
seperti terlihat pada Gambar 5. Hasil
penelitian hampir tumpang tindih dengan
kurva yang ditentukan secara teoritis
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cara penangkapan materi tersuspensi

sepanjang penyaringan bertahap (berbeda)
karena gradasi ukuran butir tersusun tidak
sarna (media ganda) seperti yang terjadi
selama ini pada media tunggal. Seperti
diketahui , bahwa suatu proses koagulasi
sering memberikan hasil dimana ukuran
suspensi yang terbentuk tidaklah selalu
seragam artinya ukuran sangat bervariasi
mulai ukuran kecil (masih ukuran koloid)
sampai besar (ukuran tIck), sehingga ada
partikel koloid kecil dan spesifik yang tak
tersaring selama operasi penyaringan,
seperti ditandai dengan munculnya
kekeruhan cukup tinggi pada awal
penyaringan yakni 0,9 -1,S Ntu (biasanya <
O,SNtu) pada kurva breakthrought Gambar
3, sebagai hasil lolosnya partikel penyebab
kekeruhan dari kedua bed media.

Oengan kata lain pada awal operasi
penyaringan sebagian kekeruhan yang
berada sebagai suspensi akan tersaring
pada lapisan atas filter, dengan pola yang
spesifik (punya nilai K tertentu) dan sisa
yang tak tertahan akan tertahan sebagaian
pada media pasir yang berdiameter efektif
lebih kecil sampai pada sa at Ce = O,S Co;

penyaringan selanjutnya pada konsentrasi
Ce> O,S Co, partikel suspensi yang tersaring
pad a lapisan atas media filter mulai tak
tertampung lagi dalam void volume,
akibatnya banyak partikel yang lolos dan
media filter lapisan kedua mengambil peran
lebih dominan. Oalam hal ini ukuran
suspensi bisa saja mengalami proses
koagulasi selama melewati media anthracite
dan baru kemudian setelah ukuran lebih
besar tlok tersebut tertahan pada lapisan
atas media pasir. Oi media pasir, partikel
suspensi yang ditahan diperkirakan tidak
begitu efektif karena lebih banyak partikel
penyebab kekeruhan 10105, seperti ditandai
bentuk kurva breakthrouht dengan nilai
Ce/Co naik begitu tajam pada saat produksi
air sedikit bertambah, sehingga pola kurva
juga menjadi spesifik. Persamaan
kekeruhan efluen sebagai fungsi produksi air
perluas permukaan filter perporositas yang
ditentukan berdasarkan segmen interval
kekeruhan efluen dapat dilihat pada Tabel 3.
Perhitungan nilai Ao didasarkan pada tinggi
filter total 0,9 m.

Penyisihan organik permanganat
Seperti telah dibahas pada penelitian

sebelumnya, Lindu (2000) bahwa senyawa
organik dalam air sumur dalam USAKTI
terdisi dari senyawa organik alam yang polar
(Iarut baik dalam air) dan semipolar ( bisa
sebagai koloid halus). Oleh karena itu dalam
proses koagulasi sebelum operasi
penyaringan tidak seluruh senyawa organik
dapat ditangkap dalam void volume media
filter. Fenomena ini dapat dilihat pada kurva
breakthrought efluen organik sebagai fungsi
air hasil penyaringan seperti terlihat pada
Gambar 6, dimana organik efluen hanya
dihilangkan 50 -60% saja. Pada awal
penyaringan sampai Ce < 0,6 Co terlihat
keefektifan filter dalam menyisihkan organik
total sarna seperti penyisihan kekeruhan,
dengan urutan keefektifan filter 1 > filter 2 >
filter 3, dan setelah penyaringan lebih lama
keefektifan berubah menjadi filter 2> filter 3
> filer 1. Bila data-data dalam Gambar 6

kemudian digunakan sebagai dasar untuk
menentukan konstanta dalam persamaan
Huisman (1974) akan diperoleh persamaan
konsentrasi efluen sebagai fungsi produksi
air perluas permukaan filter per porositas
dengan koefisien determinasi 0,4474-
0,8325. Persamaan ini tentu kurang
memuaskan. Oleh karena itu diusulkan
suatu pendekatan dengan mengasumsikan
bahwa operasi penyaringan hanya berfungsi
baik menyisihkan organik yang dalam
keadaan tersuspensi atau tidak terlarut saja.
Penentuan organik terlarut didasarkan pad a
asumsi organik yang keluar pertama kali
dari operasi penyaringan atau produksi air
setara dengan 2 -3 kali bed volume.
Sehingga persamaan penyaringan diusulkan
dimodifikasi menjadi:
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Bila persamaan ini diuji dengan metode
regresi maka akan di peroleh persamaan
yang cukup baik dengan koefisien
determinasi 0,8524 -0,9266. Hasil
persamaan untuk kedua pendekatan ini
dapat dilihat pada Tabel 4.

Sedangkan Gambar 7 menunjukkan
perbandingan hasil data penelitian dengan
data yang diperoleh dari pendekatan
persamaan 3, sebagai penyisihan organik
total dan sebagai organik tidak terlarut

(tersuspensi) spesifik, (menggunakan
persamaan 5) untuk filter 2. Dengan asumsi
bahwa pada keadaan tunak komposisi
organik terlarut dan sedikit larut dalam
sumber air yang sarna dan tanpa
kontaminasi luar adalah sarna maka organik
terlarut dapat ditulis menjadi, Ceo = f. Co; f
adalah fraksi organik terlarut spesifik untuk
suatu jenis media filter. Dalam penelitian ini f
= 0,44 -0,52 dan rata-rata = 0,48. Nilai ini

kemudian dapat dimasukkan ke dalam
persamaan yang ditampilkan dalam Tabel
4. Dari Gambar 7 terlihat kurva hasil
hitungan berdasarkan organik tersuspensi

(persamaan 5) hampir berhimpit dengan
kurva hasil penelitian dan cukup berbeda
bila dibanding dengan kurva organik efluen
yang ditentukan sebagai organik total

(persamaan 3).
Untuk mengevaluasi persamaan yang

diusulkan tersebut maka dibuat plot
persamaan penyisihan organik permanganat
menggunakan persamaan dalam Tabel 4,
pada Co = 15 mg/l sebagai fungsi produksi

air persatuan luas permukaan filter
perporositas. Hasil plot persamaan tersebut
dapat dilihat pada Gambar 8.Ceo adalah "organik terlarut spesifik" atau

organik yang lolos pada awal penyaringan
pad a 2 -3 bed volume lewat media tertentu.

/''"

1.1
1

09
08

&7
&6

05
04 r::::~
03 ~

Q2 -

0 aD 1aD 1aD :!XD 2m :lID
~ ar Oi18")

Gambar 6. Kurva breakthrought organik permanganat untuk tiga
jenis ukuran media filter berbeda. Co =15,3-16,2 mg/l
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Gambar 7. Organik efluen selama memproduksi air persatuan luas
permukaan filter perporositas dibanding organik efluen
yang dihitung secara teoritis sebagai organik total dan
tersuspensi
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Gambar 8. Konsentrasi organik efluen tiga jenis media filter
selama memproduksi air perluas permukaan
filterperporositas yang ditentukan menggunakan
persamaan dimodifikasi

Bila kurva-kurva pada gambar ini
dibandingkan dengan kurva data hasil
penelitian Gambar 6, maka terlihat pola
yang sarna, dimana keefektifan filter 1> filter
2> filter 3 pada awal penyaringan atau pada
Ce < 7 -8 mg/l; kemudian keefektifan

berubah menjadi filter 2> filter 3> filter 1.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
hasil persamaan yang diusulkan cukup
konsisten untuk memperkirakan data

sebenarnya (hasil penelitian).
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Tabel4. Persamaan konsentrasi efluen
ketiga jenis filter dihitung berdasarkan
organik total dan organik terlarut. Co = 15,3-
16,21 KMnO4/1 dan Ce < 0,95 Co,

Kemampuan penangkapan kekeruhan
dan organik

Besarnya kemampuan menangkap
suatu parameter tak diinginkan seperti
kekeruhan dan organik yang terkandung
dalam air baku oleh suatu jenis media, dapat
pula digunakan ntuk menentukan
keefektifan penyaringan. Makin besar daya
tampung suatu media filter pada void
volumenya maka filter tersebut makin efektif
menyisihkan partikel dalam air. Penentuan
besarnya "massa kekeruhan" atau organik
permanganat persatuan luas filter yang
tertangkap dalam void media menggunakan
persamaan :

Persa~~o
Filter 1
Berdasar Organik total (persamaan 3)
K = 00048 m-1. A. =1 67 m-1., ,0. ,
=0,4474

r2

Co
Ce=

1 + 3,505e-(O,0048 n)/( A..)

Berdasar Organik tersuspensi
(persamaan 5); K = 0,0139 m-1; 1..0

=8,80 m-1; ~ =0,8691
M= (6)

0,56 Co
Ce = O,44Co+

1 + 274ge-(O,O139n)/(A,E)

N
~
bc:

~
C)

c
~ I

Filter 2
Berdasar Organik total (persamaan 3);
K = 0 0025 m-1. A, =1 19 m-1. ~ =0 71 29I ,0, I ,

Co

Ce=
1 + 1 ,918e-(O,OO25n)/(A. £)

Filter 1 Filter 2

Jenis media filter

Filter 3

Berdasar Organik tersuspensi
(persamaan 5); K = 0,0102 m-1; "'0

=828 m-1. ~ =0 8524, , ,
Gambar9. Kemampuan penangkapan
organik permanganat untuk tiga jenis media
filter

0,51 Co
Ce = O,49Co +

1 + 1727e-(O,O102n)!(A..)

Filter 3
Berdasar Organik total (persamaan 3);
K = 00027 m-1. A. =1 06 m-1. ~ =, ,0, ,
0.8325

Co

Ce=
1 + 1,598e-(O,OO27n)/(Ao£)

Berdasar Organik tersuspensi
(persamaan 5); K = 0,0088 m-1; Ao =
6,58 m-1; r = 0,9216

O,48Co
Ce = 0,52 Co+

1 + 374e-(O,OO88n)/(A.£)

Oleh karena itu dengan menghitung luas
daerah di atas kurva yang ditampilkan dalam
Gambar 3 untuk kekeruhan dan Gambar 6
untuk organik permanganat menggunakan
persamaan 6, akan diperoleh tampilan
kemampuan daya tampung parameter
tersebut untuk setiap media filter seperti
Gambar 9. Volume breakhtrought, VB
ditentukan oleh parameter efluen yang lebih
dulu mencapai baku mutu kualitas air
minum, yakni organik pemanganat ~ 10
mg/l. Dari Gambar ini terlihat bahwa urutan
keefektifan penyaringan atau kemampan
terbesar menangkap senyawa organik
permanganat berturut-turut filter 1> filter 2 >
filter 3. Fenomena ini telah pula dibuktikan
dari hasil perhitungan yang ditampilkan
dalam Gambar 8.

Kemampuan daya tampung parameter
tersebut untuk setiap media filter seperti
Gambar 9. Volume breakhtrought, VB
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ditentukan oleh parameter efluen yang lebih
dulu mencapai baku mutu kualitas air
minum, yakni organik pemanganat $ 10
mg/l. Oari Gambar ini terlihat bahwa urutan
keefektifan penyaringan atau kemampan
terbesar menangkap senyawa organik
permanganat berturut-turut filter 1> filter 2 >
filter 3. Fenomena ini telah pula dibuktikan
dari hasil perhitungan yang ditampilkan
dalam Gambar 8.

mempunyai masing-masing satu nilai
konstanta pada filter media tunggal.

Persamaan penyisihan organik total
menggunakan persamaan penyaringan
Huisman (1974) kurang memberikan hasil
yang memuaskan (nilai ~ = 0,4474 -

0,8325) dibanding persamaan yang
diperoleh dengan memodifikasi persamaan
ini, yakni didasarkan asumsi bahwa organik
yang tersaring hanyalah "organik
tersuspensi spesifik". Artinya senyawa
organik yang menjadi suspensi dan dapat
tertahan pada jenis media filter yang
berukuran tertentu, menghasilkan fraksi
penyisihan organik pada penyaringan awal
juga tertentu. Persamaan modifikasi yang
digunakan tersebut dan selanjutnya
diusulkan sebagai persamaan konsentrasi
efluen filter sebagai fungsi produksi air yang
dihasilkan suatu filter adalah:
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KESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil penelitian dan

pembahasan maka dapat dibuat beberapa
kesimpulan umum operasi penyaringan
sebagai berikut:

Keefektifan penyaringan langsung
dalam menyisihkan kekeruhan dan "organik
yang dibuat tersuspensi" menggunakan
media ganda anthracite (Iapisan atas) dan
pasir silika (Iapisan bawah) berturut-turut
pada awal penyaringan atau Ce < 0,38 Co
adalah media anthracite dengan diameter
efektif, d1o kecil makin efektif dan baru
kemudian keefektifan berikutnya ditentukan
oleh lapisan kedua (pasir) yang juga menjadi
efektif bila d1o kecil. Namun pada periode
penyaringan lebih lama yakni pad a Ce >
0,38 Co, keefektifan penyaringan lebih
ditentukan oleh diameter efektif lapisan
kedua (pasir), yakni ukuran d1o lebih besar
akan lebih efektif.

Keefektifan penyaringan lebih lanjut ini
akan menjadi lebih kecil bila media lapisan
atas tidak maksimum menahan partikel
tersuspensi karena ukuran d1o terlalu besar

yang mengakibatkan banyak partikel yang
lolos, maka lapisan kedua akan mendapat
beban yang lebih besar dalam menahan
partikel tersuspensi sehingga filter akan
lebih cepat jenuh walau diameter efektif
pada lapisan pasir sarna.

Persamaan konsentrasi kekeruhan
efluen saringan langsung media ganda
yang menggunakan persamaan media
tunggal satu segmen yakni pada interval Ce
< 0,9 Co memberikan hasil kurang
memuaskan bila dibanding dengan
penentuan yang dilakukan menggunakan
dua segmen interval, yakni Ce < 0,5 Co dan
0,38 Co < Ce < 0,9 Co. Dengan kata lain
kurva breakthrought penyaringan
mempunyai dua nilai konstanta penyaringan
spesifik, K dan dua konstanta
kesebandingan Ao untuk satu jenis filter
media ganda yang diketahui selama ini
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Keterangan simbol :
f = konstanta fraksi organik yang 10105

awal penyaringan yakni pada 2 -3
bed volume dan spesifik untuk
setiap jenis filter = CeJCo yakni

konsentrasi organik efluen pada 2
-3 bed volume per konsentrasi
organik influent total.

Get = konsentrasi organi efluen pad a
waktu t atau produksi air = debit alir
x waktu penyaringan

n = produksi air (volume)
A = luas penampang saringan (Iuas)
E = porositas selama penyaringan,

biasanya mendekati nilai porositas
awal.

K = konstanta penyaringan (1/panjang)
"'0 = konstanta kesebandingan,

(1/panjang)
L = tinggi media filter (panjang)
M = massa kekeruhan perluas

permukaan filter (Ntu/m1 atau
massa organik perluas permukaan
filter tertangkap (kg/m1

Ci = konsentrasi kekeruhan atau organik

efluen rata-rata antara Vi dan Vi +1.
Vi = volume air yang dihasilkan (I).

.E Anonim (BATAN)

Pertanyaan:
1. Batasan pemakaian filter langsung?
2. Persamaan penyisihan organic-permanganat?

Jawaban :
1. Untuk menyaring air dengan kekeruhan <15 Ntu, seperti air tanah, dan kurang cocok untuk

air sungai.
2. Lebih signifikan memodifikasi persamaan media tunggal dengan asumsi ada fraksi organic

spesifik yang tak mungkin disaring. Jadi hanya organic tersuspensi tertentu yang dapat

disaring.
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