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ABSTRACT

Improving the quality  of groundwater with the addition of coagulation alum and clay of
nature using slow sand filters has been carried out Analysis in this study was carried out
based on the physical and chemical parameters namely conductivity, pH, ferrous metal
(Fe), color / turbidity level of water, phosphate, nitrate and nitrite. Before filtrasion, the
average sampel values of conductivity, pH, ferrous metal (Fe), color / turbidity level of
water, phosphate, nitrate and nitrite were 557 µS/cm, 5,91 mg/l, 0,11 mg/l, 16,7 NTU,
0,0303 mg/l, 1,2 mg/l and 0,017 mg/l respectively. After filtration , the results showed
that the average sample values of conductivity, pH, ferrous metal (Fe), color / turbidity
level of water, phosphate, nitrate and nitrite are 489 µS / cm, 4.18 mg / l,.03 mg / l, 0, 3
0.01 mg / l, 1 mg / l and 0.017 mg / l respectively. The results of this study indicate that
the slow sand filter method using alum and natural clay can be used to improve
groundwater quality.

Keywords: Effectiveness, Alum, Natural Clay, Quality, Groundwater, Slaw Sand Filter

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas air tanah dengan penambahan
koagulan tawas dan lempung alam menggunakan filtrasi saringan pasir lambat.
Analisa pada penelitian ini dilakukan berdasarkan parameter fisika dan kimia yaitu
konduktivitas, pH, logam besi (Fe),  warna/tingkat kekeruhan air, phospat, nitrat dan
nitrit. Sebelum dilakukan filtrasi nilai rata-rata sampel konduktivitas, Kandungan logam
besi (Fe), pH, warna/tingkat kekeruhan, Kndungan nilai phospat, nitrat dan nitrit yaitu
sebesar 557 µS/cm, 5,91 mg/l ,11 mg/l, 16,7 NTU, 0,0303 mg/l, 1,2 mg/l dan 0,017
mg/l. Sesudah dilakukan filtrasi nilai rata-rata sampel konduktivitas, Kandungan logam
besi (Fe), pH, warna/tingkat kekeruhan, Kndungan nilai phospat, nitrat dan nitrit yaitu
sebesar 489 µS/cm, 4,18 mg/l, 0,03 mg/l, 0,3 NTU, 0,01 mg/l, 1 mg/l dan 0,017
mg/l.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode saringan pasir lambat
menggunakan tawas dan lempung alam dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas air
tanah.

KataKunci: Efektivitas, Tawas, Lempung Alam, Kualitas, Air Tanah, Saringan Pasir
Lambat.
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PENDAHULUAN

Air tanah merupakan air yang
menempati pori-pori batuan pada zona
jenuh air. Keterdapatan air tanah
bergantung pada ada atau tidaknya lapisan
batuan yang dapat menyimpan air tanah
yang berada dalam formasi geologi yang
disebut Akuifer yang merupakan formasi
yang dapat menyimpan dan mengalirkan
air dalam jumlah yang cukup dan mampu
mengaliri suatu sumur, sungai dan mata air
(Sudamadji dkk, 2016).

Masalah utama di Desa Bangun Sari
yaitu sumber daya air yang kurang untuk
memenuhi kebutuhan yang terus
meningkat. Kualitas air untuk keperluan
dosmetik semakin menurun, karena desa
ini memiliki tanah jenis gambut dan
adanya kegiatan industri, domestik dan
kegiatan lain yang berdampat negatif
terhadap sumber daya air sehingga
menimbulkan gangguan, kerusakan dan
bahaya untuk semua makhluk hidup
yang bergantung pada sumber daya air.
Akibatnya kualitas air tanah menurun
seperti pada warna, pH hingga adanya
kadar logam berat yang berada pada air
tanah tersebut.

Meningkatkan kualitas air tanah bisa
dengan menggunakan beberapa metode,
salah satunya menggunakan metode
filtrasi saringan pasir lambat dengan
menggunakan koagulan tawas dan
lempung alam. Saringan pasir lambat
adalah proses pengelolahan air yang
memungkinkan air baku meresap dari
permukaan melalui media pasir halus dan
kemudian keluar melalui keluaran
dibawah. Saringan ini lebih menyerupai
penyaringan air secara alami. Metode
saringan pasir lambat ini merupakan pasir
sebagai media filter dengan ukuran butiran
sangat kecil dan memiliki kandungan
kuarsa yang tinggi (Taweel dkk, 2000).

Penelitian ini dilakukan untuk
menganalisa kualitas air tanah  di Desa
Bangun Sari dengan menggunakan
pengukuran parameter fisis dan kimia
sebelum dan sesudah diberikan perlakuan
koagulasi dan filtrasi saringan pasir
lambat

METODE PENELITIAN
Air yang digunakan yaitu berasal

dari air sumur warga desa Bangun Sari.
Air yang telah diambil dibawa ke
Laboratorium Kebumian Jurusan Fisika
untuk di filtrasi menggunakan saringan
pasir lambat dengan menggunakan
koagulan tawas dan lempung alam.

Adapun proses koagulasi dan
saringan pasir lambat yaitu air sampel
sebanyak 10 liter di masukkan ke dalam
tangki kemudian tambahkan 3 garm
tawas dan 3 gram lempung aduk sampel
yang telah dimasukkan kedalam tangki
selama 3 sampai 5 menit. Proses
selanjutnya masukkan oksigen ke dalam
tangki menggunakan pompa selama
kurang lebih 2 menit.

Selanjutnya diamkan air selama 2
jam sampai terlihat endapan pada bagian
bawah tanki air. Proses akhir buka kran
air biarkan air mengalir kedalam pipa
PVC yang sudah diisi bahan-bahan filter.
Air yang sudah di filter di tampung
kedalam sebuah ember setelah itu uji
parameter fisi dan kimianya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Filtrasi menggunakan saringan

pasir lambat dilakukan untuk
menjernihkan air tanah atau air sumur
desa Bangun Sari dengan koagulan tawas
dan lempung. Tawas berfungsi sebagai
penyaring atau penangkap partikel-
partikel halus yang ada di dalam air dan
menggantikannya menjadi endapan yang
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membatu proses filtrasi air tanah.
Sedangkan lempung berfungsi
mengurangi racun yang terdapat di
dalam air. Mutu kualitas air pada
penelitian ini diliat berdasarkan
parameter fisis dan kimia yaitu
konduktivitas, wana/tingkat kekeruhan,
pH, kandungan lgam besi (Fe), nitrat,
nitrit dan posphat.

A. Karakteristik Sampel Air Tanah
Hasil pemeriksaan terhadap

sampel air tanah yang belum diolah
untuk tujuh parameter dapat dilihat pada
tabel.

Tabel 1. Karakteristik sampel air tanah yang belum diolah (PO).

No Parameter Satuan
Hasil

Pemeriksaan

Kadar
Maksimum yang
Diperbolehkan

1 Konduktivitas µS/cm 402 330

2
Warna/tingkat

kekeruhan
NTU 14 0,5

3 pH Mg/L 6,29 6,5

4
Kndungan Logam

besi (Fe)
PPM 0,0571 0,03

5 Nitrat Mg/L 1,2 2
6 Nitrit Mg/L <0,017 0,06
7 Posphat Mg/L 0,0303 1

Hasil pemeriksaan sampel air tanah
yang belum diolah diketahui bahwa
parameter Konduktivitas 402 µS/cm,
warna/tingkat kekeruhan 14 NTU, pH
6,29 mg/l , kandungan logam besi (Fe)
0,0571, nitrat 1,2 mg/l, nitrit 0,06 mg/l
dan posphat 0,0303 mg/lppm tidak
memenuhi persyaratan air bersih karena
melebihi kadar maksimum yang
diperbolehkan sehingga tidak layak
digunakan sebagai sumber air bersih
masyarakat.

B. Hasil Nilai Konduktivitas
Konduktivitas atau daya hantar

listrik (DHL) adalah ukuran dari
kemampuan larutan untuk
menghantarkan arus. Semakin banyak
garam – garam terlarut yang dapat
terionisasi, maka semakin tinggi nilai
DHL (Palar, 1994).Hasil penelitian
konduktivitas air sumur warga desa
Bangun Sari melalui proses koagulasi
menggunakan metode saringan pasir
lambat sesudah dan sebelum difilter
ditunjukkan melalui gambar 1.

Gambar 1. Nilai Konduktivitas sebelum dan sesudah filtrasi
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Gambar 1 diagram batang
konduktivitas sebelum dan sesudah
filtrasi menggunakan proses koagulasi
dengan mencampurkan koagulan tawas
dan lempung memiliki nilai
konduktivitas dimana pada sampel
pertama mengalami kenaikan yang
sangat tinggi setelah di filtrasi yaitu
sebesar 1.953 μS/cm dan pada sampel
kedua, ketiga dan keempat hasil nilai
konduktivitas menurun. Hal ini
dikarenakan pencampuran tawas dan

lempung kurang efektif untuk menaikkan
atau menurunkan nilai konduktivitas.
C.     Nilai pH

Nilai pH merupakan salah satu
parameter kimia yang mempengaruhi
kualitas air, kandungan pH pada air
menunjukkan tingkat keasaman pada air
tersebut. Hasil penelitian tentang pH air
sumur warga desa Bangun Sari sebelum
dan sesudah filtrasi dengan
menggunakan saringan pasir lambat
beserta koagulan ditunjukkan pada
gambar 2.

Gambar 2.Kadar pH air dari masing-masing sampel

Gambar 2 Menunjukkan
menunjukkan pH air sumur warga desa
Bangun Sari sebelum dan sesudah filtrasi
dengan menggunakan koagulan tawas
dan lempung. filtrasi saringan pasir
lambat (SPL) ini masih kurang efektif
untuk menurunkan atau menaikkan
Derajat Keasaman (pH) karena nilai pH
sebelum difiltrasi pada sampel rata – rata
sudah menunjukkan nilai hampir di batas
normal yaitu 6,29 – 6,47 dan setelah di
filtrasi menggunakan koagulan tawas
dan lempung nilai pH pada tiap sampel
menurun jauh yaitu 4,51 – 3,99 yang
artinya bersifat asam lemah. pH air yang
bersifat asam dapat memberikan dampak

buruk terhadap kesehatan selain itu dapat
menyebabkan korosi pada pipa yang
mengandung logam terlarut.

D. Kandungan Konsentrasi
LogamBerat Besi (Fe)
Besi (Fe) adalah logam yang

dihasilkan dari biji besi dengan massa
jenis 7,874 gr/cm3 dan jarang dijumpai
dalam keadaan bebas (Palar, 2004). Hasil
penelitian tentang kandugan logam besi
(Fe) air sumur warga desa Bangun Sari
sebelum dan sesudah filtrasi dengan
menggunakan saringan pasir lambat
beserta koagulan ditunjukkan pada
gambar 3.
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Gambar 3.kandungan logam berat Fe

Gambar 3 menunjukkan
konsentrasi logam besi (Fe) sebelum dan
sesudah filtrasi menggunakan saringan
pasir lambat beserta variasi koagulan
tawas dan lempung. Hasil dari penelitian
menunjukkan penurunan pada sampel
pertama,kedua dan ketiga sebesar 0,0394
sampai dengan 0,0197 mg/L namun
masih diatas standar baku mutu logam
berat Fe yaitu 0,03 mg/L dan pada
sampel keempat nilainya mengalami
kenaikan sebesar 0,0433 mg/L.
Tingginya kandungan logam Fe akan
berdampak terhadap kesehatan manusia
diantaranya bisa menyebabkan
keracunan. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa filtrasi saringan
pasir lambat dengan menggunakan
variasi pencampuran tawas dan lempung

masih kurang efektif dalam menurunkan
kadar logam besi (Fe) pada air sumur
warga desa Bangun Sari.

E.Warna / Tingkat Kekeruhan
Air sumur warga desa Bangun Sari

berada di lahan tanah yang berjenis
gambut dan memiliki warna/tingkat
kekeruhan yang tidak jernih atau
bewarna merah dan kekuningan. Salah
satu syarat kualitas air yang baik adalah
air tersebut tidak berwarna. Hasil
penelitian tentang warna/tingkat
kekeruhan air sumur warga desa Bangun
Sari melalui proses koagulasi dan
menggunakan metode saringan pasir
lambat sebelum dan sesudah filtrasi
ditunjukkan melalui gambar 4.
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Gambar 4.Nilai efektifitas warna/tingkat kekeruhan masing-masing sampel

Gambar 4. Menunjukkan
warna/tingkat kekeruhan air sebelum dan
sesudah filtrasi menggunakan saringan
pasir lambat serta variasi koagulan tawas
dan lempung. Warna/tingkat kekeruhan
air sebelum difilterasi yang tertinggi
terdapat pada sampel ketiga sebesar 26,8
NTU dan yang terendah terdapat pada
sampel kedua sebesar 12 NTU. Setelah
difilterasi menggunakan saringan pasir
lambat beserta variasi koagulan tawas
dan lempung hasil warna/tingkat
kekeruhan memiliki nilai hampir sama
dengan variasi koagulan tawas dan

variasi koagulan lempung yaitu pada
sampel 1,2 dan 4 warna/tingkat
kekeruhan berada di dibawah batas
normal yaitu 0,26 NTU sampai dengan
0,2 NTU sedangkan pada sampel ketiga
warna/tingkat kekeruhan masih berada
diatas batas normal yaitu 0,63 NTU.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
metode saringan pasir lambat
menggunakan variasi tawas dan lempung
efektif untuk menjernihkan warna air
sumur desa Bangun Sari.

F.Kandungan Posphat Air SumurSebelum dan Sesudah Filtrasi pada sampel ketiga

Gambar 5.Kandungan fosfat air sumur warga desa Bangun Sari pada sampel ketiga
sebelum dan sesudah filtrasi
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Gambar 5 menunjukkan
kandungan posphat air sebelum dan
sesudah filtrasi menggunakan saringan
pasir lambat serta koagulan.Pada
penelitian ini hanya sampel ketiga yang
diuji kandungan pospat karena sampel
ketiga memiliki warna yang lebih pekat
dibandingkan sampel yang lain.
Kandungan fosfat sebelum filtrasi
memiliki nilai sebesar 0,0303 mg/L dan
masih dibawah ambang batas yang di
tetapkan oleh PP No.82 tahun 2001
sebesar 1,0 mg/L. Setelah difiltrasi
menggunakan variasi koagulan tawas

dan lempung nilai kandungan mengalami
penurunan, yaitu sebesar 0,0208 mg/L.

Hasil dari penelitian ini
menyatakan bahwa hasil sebelum dan
sesudah filtrasi memiliki nilai dibawah
batas maksimum yang ditetapkan PP
NO.82 tahun 2001 yaitu 1,0 mg/L. Nilai
fosfat yang melebihi batas maksimum
pada air akan berdampak buruk pada
kesehatan. filtrasi saringan pasir lambat
menggunakan koagulan efektif dalam
menurunkan kadar fosfat pada air sumur
warga desa Bangun Sari sehingga air
pada sampel ketiga layak digunakan
untuk komsumsi dan kebutuhan lainnya.

G.Kandungan Nitrat Pada Sampel Ketiga Sebelum dan Sesudah Filtrasi

Gambar 6.Kandungan Nitrat air sumur warga desa Bangun Sari pada sampel ketiga
sebelum dan sesudah filtrasi.

Gambar 6 menunjukkan
kandungan nitrat air sebelum dan
sesudah filtrasi menggunakan saringan
pasir lambat serta koagulan. Pada
penelitian ini hanya sampel ketiga yang
diuji kandungan nitrat karena sampel
ketiga memiliki warna yang lebih pekat
dibandingkan sampel yang lain.
Kandungan nitrat sebelum filtrasi
memiliki nilai sebesar 1,2 mg/L dan
masih dibawah ambang batas yang di
tetapkan oleh PP No.82 tahun 2001
sebesar 2,0 mg/L. Setelah difiltrasi

menggunakan koagulan tawas dan
lempung nilai kandungan nitrat
mengalami penurunan sebesar 1,1 mg/L.

Hasil dari penelitian ini
menyatakan bahwa hasil sebelum dan
sesudah filtrasi memiliki nilai dibawah
batas maksimum yang ditetapkan PP
NO.82 tahun 2001 yaitu 2,0 mg/L.
Filtrasi saringan pasir lambat dengan
menggunakan koagulan efektif dalam
menurunkan kadar nitrat air pada sampel
ketiga dan air layak untuk dikomsumsi
dan digunakan untuk kebutuhan lainnya.
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H. Kandungan Nitrit Pada Sampel Ketiga Sebelum dan Sesudah Filtrasi

Gambar 7. Kandungan Nitrat air sumur warga desa Bangun Sari pada sampel ketiga
sebelum dan sesudah filtrasi.

Gambar 7. Menunjukkan
kandungan nitrit air sebelum dan sesudah
filtrasi menggunakan saringan pasir
lambat serta koagulan. Pada penelitian
ini hanya sampel ketiga yang diuji
kandungan nitrit karena sampel ketiga
memiliki warna yang lebih pekat
dibandingkan sampel yang lain.
Kandungan nitrit sebelum filtrasi
memiliki nilai sebesar <0,017 mg/L dan
masih dibawah ambang batas yang di
tetapkan oleh PP No.82 tahun 2001
sebesar 0,06 mg/L. Setelah difiltrasi
menggunakan koagulan tawas dan
lempung nilai kandungan nitrit tetap
sama dengan nilai sebelum difiltrasi
yaitu sebesar <0,017 mg/L.

Hasil dari penelitian ini
menyatakan bahwa hasil sebelum dan
sesudah filtrasi memiliki nilai dibawah
batas maksimum yang ditetapkan PP
NO.82 tahun 2001 yaitu 0,06 mg/L.
Filtrasi saringan pasir lambat dengan
menggunakan variasi koagulan efektif
dalam menurunkan kadar nitrit air pada
sampel ketiga dan air layak untuk
dikomsumsi dan digunakan untuk
kebutuhan lainnya.

KESIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh

berdasarkan penelitian adalah
penambahan tawas dan lempung alam
efektif untuk meningkatkan kualitas air
tanah. Hasil analisa setelah dilakukan
filtrasi menunjukkan bahwa rata-rata
sampel memiliki nilai konduktivitas
sebesar 489 µS/cm, pH sebesar 4,18
mg/l, kandungan logam besi (Fe) sebesar
0,03 mg/l, warna/tingkat kekeruhan
sebesar 0,3 NTU dan kandungan nilai
posphat, nitrat dan nitrit berturut-turut
yaitu sebesar 0,01 mg/l, 1 mg/l dan 0,017
mg/l.
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