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ABSTRACT

Cengar natural clay has been used as a raw material for the synthesis of liquid coagulant 
and adsorbent. Calcining clay at a temperature of 700 °C for 3 hours and leaching of     
100 °C for 2 hours using an extractor 0.4 mol H2SO4 produced filtrate as a liquid 
coagulant and residual clay as an adsorbent. Coagulation was done by contacting the
Siak River water sample and coagulant. Resulted coagulation of Siak River water was 
adsorbed by adsorbent which was side product of the synthesis liquid coagulant
weighing    2 g with a variation of the contact time of 2, 8, 12 and 24 hours. The 
coagulation result showed the decrease percentage in color, turbidity and organic matter 
content of each were 71.3%; 79.7%; and 49.8% with an increase in pH from 6.1 to 6.6.
Parameters of color and content of organic substances resulted from coagulation did not 
meet with PERMENKES No. 416 / MENKES / PER / IX / 1990 "About the Terms and
Water Quality Monitoring". Adsorption of the Siak River water after coagulation with a
contact time of 12 hours (RLC(2-12)) had the highest percentage reduction in the color of
84.9%; turbidity of 87.8%; organic substances of 44.4% and an increase in the pH from
6.6 to neutral. Three parameters (pH, color and turbidity) Siak River water already meet
with the PERMENKES, except the content of organic substances.

Keywords : Siak River water, liquid coagulant, Cengar clay.

ABSTRAK

Lempung alam Cengar telah digunakan sebagai bahan baku sintesis koagulan cair dan 
adsorben. Kalsinasi lempung pada suhu 700 oC selama 3 jam dan pelindian 100 ºC 
selama 2 jam menggunakan ekstraktor 0,4 mol H2SO4 menghasilkan filtrat sebagai 
koagulan cair dan residu lempung sebagai adsorben. Koagulasi dilakukan dengan 
mengontakkan antara sampel air Sungai Siak dan koagulan. Sampel air Sungai Siak 
hasil koagulasi diadsorpsi menggunakan adsorben hasil samping sintesis koagulan cair 
seberat 2 g dengan variasi waktu kontak 2, 8, 12 dan   24 jam. Hasil koagulasi 
menunjukkan persentase penurunan warna, kekeruhan dan kandungan zat organik 
masing-masing yaitu 71,3%; 79,7%; dan 49,8% dengan peningkatan pH dari 6,1 
menjadi 6,6. Parameter warna dan kandungan zat organik hasil koagulasi belum 
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memenuhi PERMENKES No.416 / MENKES / PER / IX / 1990 “Tentang Syarat-syarat 
dan Pengawasan Kualitas Air”. Adsorpsi terhadap air Sungai Siak pasca koagulasi 
dengan waktu kontak 12 jam (RLC(2-12)) memiliki persentase penurunan tertinggi yakni 
warna sebesar 84,9%, kekeruhan 87,8% dan kandungan zat organik 44,4% serta 
peningkatan pH dari 6,6 menjadi netral. Tiga parameter (pH, warna dan kekeruhan) air 
Sungai Siak sudah memenuhi PERMENKES tersebut, kecuali kandungan zat organik. 

Kata kunci : Air Sungai Siak, koagulan cair, lempung Cengar.

PENDAHULUAN

Lempung alam Cengar adalah  
lempung yang berasal dari Desa Cengar, 
Kabupaten Kuantan Singingi 
(Kuansing), Provinsi Riau. Lempung ini 
ditemukan di pinggiran anak Sungai 
Kuantan yang tergabung di dalam batuan 
berwarna kuning kecoklatan. 
Berdasarkan kajian mineral, lempung ini 
mengandung mineral kaolinit dan 
muskovit, serta kuarsa sebagai material 
non lempung dengan kandungan oksida-
oksida dari Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na dan K 
(Muhdarina, 2011). Lempung Cengar 
memiliki kandungan Al2O3 sebesar 
14,37% dan Fe2O3 sebesar 1,1% 
sehingga lempung dapat dimanfaatkan 
sebagai sumber koagulan.

Beberapa tahun terakhir lempung 
Cengar ini telah digunakan sebagai 
bahan baku koagulan cair oleh kelompok 
peneliti Laboratorium Sains Material 
Universitas Riau. Syahroni (2014) telah 
mensintesis koagulan cair dengan 
mengkalsinasi lempung Cengar pada 
suhu 700 oC selama 3 jam dan ekstraksi 
menggunakan 0,2 mol asam sulfat. 
Koagulan cair tersebut ternyata belum 
mampu  memperbaiki secara   optimal   
parameter warna dan kandungan zat 
organik pada air gambut. Hal ini juga 
didukung oleh penelitian Fitria (2015)
yang telah mensintesis koagulan cair 
pada     metode     yang   sama    dengan
Syahroni  (2014),  namun  menggunakan

ekstraktor 0,4 mol asam sulfat. Koagulan 
cair yang dihasilkan juga belum mampu 
memaksimalkan penurunan warna, 
mengurangi kekeruhan maupun 
kandungan zat organik terhadap air 
Sungai Siak

Sisa hasil sintesis koagulan cair 
yakni residu lempung teraktivasi asam 
sulfat dapat mencemari lingkungan. 
Salah satu upaya pemanfaatannya adalah 
penggunaannya kembali sebagai 
adsorben. Pembuatan koagulan cair oleh
Fitria (2015), residu lempungnya 
digunakan kembali oleh Yulia (2015) 
dengan mengamati karakter padatannya.
Berdasarkan hasil karakterisasi diketahui 
bahwa residu lempung Cengar 
mengandung beberapa mineral seperti 
bassanit, muskovit, dan kuarsa. Mineral-
mineral tersebut diharapkan mampu 
berfungsi sebagai penjerap partikel-
partikel koloid dalam air setelah 
koagulasi. Penelitian Yulia (2015) juga 
mencatat bahwa masing-masing nilai 
luas permukaan serta nilai kapasitas 
tukar kation residu lempung teraktivasi 
asam sulfat 0,4 mol sebesar          
56,1769 m2/g dan 68,56 Meq/100g.

Penelitian ini menggunakan 
secara bertahap proses koagulasi 
menggunakan koagulan cair dan 
adsorpsi dengan residu lempung Cengar 
terhadap air Sungai Siak. Proses adsorpsi 
diamati pada waktu kontak yang 
bervariasi dengan berat adsorben 2 g.
Adapun parameter yang akan diukur 
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yaitu warna, pH, kekeruhan dan 
kandungan zat organik. Hasil analisis 
parameter yang didapatkan kemudian 
dibandingkan dengan PERMENKES RI 
No.416 / MENKES / PER / IX / 1990
“Tentang syarat-syarat dan Pengawasan 
Kualitas Air” untuk mengetahui 
kelayakan air tersebut sebagai baku air 
minum.

METODE PENELITAN

a. Alat dan bahan

Peralatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Spektrofotometer
Spectroquant Pharo 300, 
Spektrofotometer Serapan Atom, Oven 
(Heraeus Instrument D-63450), Furnace
Nabertherm tipe L3I R, turbidimeter
(Lovibond), pompa vakum (Brinkman B-
169), Hotplate stirrer REXIM RSH-1DR, 
lumpang kayu, ayakan 100 dan           
200 mesh, pH meter tipe pen pH-009(I), 
bar magnetic stirrer, botol sampling dan 
peralatan gelas standar lainnya.

Bahan-bahan yang digunakan  
antara lain sampel air Sungai Siak,
lempung alam Cengar, larutan H2SO4

96% (E-Merck), larutan buffer pH 4 dan
7, H2C2O4.2H2O, KMnO4, kertas saring
whatman No. 42, aluminium foil dan
akuades.

b. Kalsinasi lempung

Sampel lempung diambil dari 
Laboratorium Kimia Fisika FMIPA UR. 
Sampel lempung yang masih berbentuk 
bongkahan besar terlebih dahulu
direndam di dalam air selama satu hari 
untuk menghilangkan pengotor-pengotor
yang menempel di bagian luar lempung. 
Setelah bersih, lempung dikering-
anginkan pada suhu kamar selama satu
hari. Bongkahan lempung yang telah 

kering kemudian ditumbuk 
menggunakan lumpang kayu sampai
lempung berukuran halus. Lempung 
yang sudah halus tersebut diayak
menggunakan ayakan untuk
mendapatkan ukuran partikel           
100-200 mesh (100>x≥200). Bubuk 
lempung hasil ayakan dipanaskan di 
dalam oven pada suhu 105 oC untuk 
menghilangkan kandungan air dan
dilakukan proses gravimetri. Lempung
selanjutnya diaktivasi dengan cara
kalsinasi pada suhu 700 oC selama 3 
jam. Bubuk lempung hasil kalsinasi
dimasukkan ke dalam plastik kedap
udara dan disimpan di dalam desikator 
sampai siap digunakan.

c. Sintesis & karakterisasi koagulan 
cair dan adsorben

Pembuatan koagulan cair 
dilakukan melalui proses pelindian. 
Proses pelindian menggunakan hotplate 
stirrer dengan meletakkan Erlenmeyer 
500 mL di atasnya. Ke dalam erlenmeyer 
ditempatkan 30 g lempung terkalsinasi 
dan ditambahkan 360 mL 0,4 mol 
H2SO4. Erlenmeyer kemudian ditutup 
dengan penutup karet yang sudah 
dilengkapi dengan termometer. 
Campuran diaduk menggunakan bar 
magnetic stirrer pada kecepatan 700 rpm 
dengan temperatur 100 oC dalam waktu 
2 jam. Campuran kemudian disaring 
dengan kertas saring whatman No. 42 
menggunakan pompa vakum dan corong 
buchner. Filtrat hasil penyaringan 
merupakan koagulan cair, sedangkan 
residunya adalah adsorben, kemudian 
keduanya diberi kode. Filtrat (koagulan 
cair) diberi kode KLC0,4, sedangkan 
adsorben diberi kode RLC0,4. Koagulan 
yang diperoleh selanjutnya ditentukan 
nilai pH-nya dan dikarakterisasi 
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menggunakan Spekrofotometer Serapan 
Atom. 

Adsorben dari residu pembuatan 
koagulan cair kemudian dicuci 
menggunakan akuades sebanyak 30 mL 
sampai diperoleh pH netral (sekitar 7). 
Padatan lempung selanjutnya dipanaskan 
di dalam oven pada temperatur 105 oC 
selama 2 jam untuk menghilangkan 
kandungan air yang terdapat di 
dalamnya. Kemudian, padatan lempung 
dimasukkan ke dalam plastik kedap 
udara. Padatan lempung disimpan di 
dalam desikator sebagai padatan 
lempung teraktivasi asam sulfat (RLC0,4) 
yang akan digunakan sebagai adsorben 
dalam proses adsorpsi. 

d. Proses koagulasi

Sebelum proses koagulasi, 
terlebih dahulu sampel air Sungai Siak 
diambil di sekitar pipa PDAM Tirta 
Siak, Jalan Pemuda, Kota Pekanbaru, 
Provinsi Riau. Jarak pengambilan 
sampel dari pipa PDAM tersebut       
±15 meter. Kondisi  cuaca saat 
pengambilan sampel adalah  mendung. 
Pengambilan sampel  dilakukan pada 
kedalaman ±5 meter dari  permukaan 
dengan 3 titik yaitu permukaan, 
pertengahan dan dasar sungai. Sampel 
air Sungai Siak diambil dengan 
menggunakan botol sampling, 
dikompositkan dan dimasukkan ke 
dalam wadah polietilen yang dibalut         
dengan aluminium foil. Wadah 
selanjutnya dimasukkan ke dalam termos 
yang berisi es dan dibawa ke 
laboratorium. Untuk tahap 
penyimpanannya, sampel dimasukkan ke 
dalam kulkas sebelum dianalisis. 
Parameter yang dianalisis sebelum 
dilakukan proses koagulasi adalah 

warna, kekeruhan, pH dan kandungan 
zat organik.

Koagulan cair sebanyak 100 mL 
yang telah diukur  pH-nya dicampurkan 
dengan 1000 mL sampel air Sungai Siak 
(1:10). Setelah  itu, campuran diaduk 
menggunakan hotplate stirrer dengan 
kecepatan pengadukan 160 rpm selama
2 menit dan diperlambat menjadi 40 rpm 
selama 10 menit sebelum dihentikan. 
Larutan didiamkan selama 24 jam. 
Cairan yang berada di bagian atas 
kemudian dipipet. Cairan yang diperoleh 
dikumpulkan di dalam 1 botol dan siap 
untuk dianalisis. Parameter yang diukur 
sama dengan sebelum koagulasi.

e. Proses adsorpsi

Hasil koagulasi sebanyak        
100 mL dikontakkan dengan adsorben 
RLC0,4. Proses adsorpsi dilakukan 
dengan variasi waktu kontak adsorben 
terhadap adsorbat selama 2, 8, 12 dan 24 
jam untuk masing-masing 2 g adsorben.
Setelah proses adsorpsi, cairan yang 
berada di bagian atas dipisahkan dari 
adsorben menggunakan pipet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Karakter koagulan cair dan 
adsorben

Koagulan cair yang diperoleh 
dari proses aktivasi dan pelindian 
lempung Cengar dengan H2SO4

mempunyai karakter seperti ditunjukkan 
dalam Tabel 1. Merujuk pada Tabel 1,
jumlah Al3+ yang terekstraksi dari 
lempung lebih banyak dari pada Fe3+. 
Hal ini disebabkan oleh sifat dari Al 
yang lebih reaktif daripada Fe 
berdasarkan pada deret Volta.
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Tabel 1. Jenis, konsentrasi kation logam dan 
pH koagulan cair yang disintesis

Analisis KLC 0,4

Al3+  (mg/L) 8,54
Fe3+   (mg/L) 7,55
Na+    (mg/L) 6,22
K+      (mg/L) 5,43
Ca2+  (mg/L) 6,90
Mg2+ (mg/L) 4,96
pH 7,5

Ket: 
KLC0,4 : Koagulan lempung Cengar 
Tkalsinasi= 700 oC ; t = 3 jam,
Tpelindian= 100 oC;  t = 2 jam (0,4 mol H2SO4)

Proses pertukaran ion  terjadi 
antara kation H+ dari asam sulfat 
menggantikan posisi kation Al3+ dan 
Fe3+ yang terdapat pada lempung 
Cengar. Peristiwa inilah yang 
menyebabkan kation-kation tersebut 
berpindah ke dalam koagulan cair.  

Koagulan cair yang dihasilkan 
memiliki pH yang bersifat sedikit basa 
(pH = 7,5). Hal ini terjadi karena 
banyaknya jumlah kation divalen (alkali 
tanah) dan kation monovalen (alkali) 
seperti Na+, K+, Mg+2, Ca+2 yang terlarut 
pada koagulan cair. Garam alkali dan 
alkali tanah sulfat bersifat basa kuat 
sehingga menghasilkan koagulan yang 
bersifat sedikit basa. Sementara itu, 
karakter adsorben ditunjukkan pada pH 
air cucian yang bersifat netral (pH = 7).

b. Proses koagulasi air Sungai Siak 
dengan koagulan cair

Hasil koagulasi air Sungai Siak 
menunjukkan penurunan intensitas 
warna, kekeruhan dan kandungan zat 
organik serta peningkatan pH     
(Gambar 1). Intensitas warna air Sungai 
Siak sebelum koagulasi dan setelah 
koagulasi berkurang dari    853 TCU 
menjadi 245 TCU dengan persentase 

penurunan mencapai 71,27%. Penurunan 
intensitas warna disebabkan oleh 
kemampuan muatan positif kation yang 
berasal dari koagulan cair, menarik 
muatan negatif partikel koloid dari 
dalam sampel air Sungai Siak, 
membentuk makroflok dan kemudian 
mengendap (Widyaningsih dan Syafei, 
2013).

Gambar 1. Hasil analisis parameter pH, 
warna, kekeruhan dan 
kandungan zat organik sampel 
air Sungai Siak pasca 
koagulasi

Menurut Gambar 1, terlihat 
bahwa penurunan nilai intensitas warna 
sebanding dengan penurunan kandungan 
zat organik. Kandungan zat organik 
sampel air Sungai Siak sebelum 
koagulasi dan setelah koagulasi 
berkurang dari 56,648 mg/L menjadi 
28,4 mg/L dengan persentase penurunan 
sebesar 49,8%. Penurunan kandungan 
zat organik terjadi karena pada tahap 
koagulasi adanya pengikatan zat organik
penyebab timbulnya warna oleh kation-
kation yang terdapat pada koagulan cair.

Menurunnya intensitas warna dan 
kandungan zat organik juga berpengaruh 
terhadap nilai pH sampel air Sungai Siak 
pasca koagulasi. Nilai pH sampel air 
Sungai Siak sebelum dan sesudah 
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koagulasi meningkat dari 6,1 menjadi 
6,6. Peningkatan nilai pH disebabkan 
oleh kemampuan koagulan 
mengendapkan zat-zat organik yang 
bersifat asam serta faktor penggunaan 
koagulan cair yang bersifat basa. 

Penurunan kekeruhan berbanding 
lurus dengan penurunan warna dan 
kandungan zat organik. Koagulan cair 
yang dihasilkan bekerja efektif dalam 
menurunkan kekeruhan. Hal ini terbukti 
dengan persentase penurunan kekeruhan 
mencapai 79,72%. Disebabkan oleh gaya
tarik-menarik antara partikel-partikel 
koloid yang terdispersi dalam sampel air 
Sungai Siak dengan ion-ion positif pada 
koagulan cair sehingga menghasilkan 
mikroflok yang terakumulasi 
membentuk makroflok dan mengendap
(Amir, 2010).

Hasil analisis kekeruhan dan pH
sampel air Sungai Siak pasca koagulasi 
sudah memenuhi syarat PERMENKES 
RI No.416/ MENKES/ PER/ IX/ 1990, 
tentang persyaratan kualitas air bersih, 
namun parameter warna dan kandungan 
zat organik masih belum memenuhi 
aturan tersebut.

c. Proses adsorpsi air Sungai Siak 
hasil koagulasi

Proses adsorpsi dilakukan 
menggunakan adsorben RLC0,4 dengan 
berat adsorben 2 g pada variasi waktu 
kontak 2, 8, 12 dan 24 jam. Hasil analisis 
sampel air Sungai Siak pasca adsorpsi 
ditunjukkan pada Gambar 2.

Kandungan zat organik
mengalami penurunan pada waktu 
kontak 2 hingga 12 jam, namun pada 
waktu kontak 24 jam terjadi peningkatan
kembali. Peristiwa ini menjelaskan 
bahwa pada waktu kontak 12 jam 
menghasilkan interaksi antar muka 

adsorben-adsorbat yang optimum dengan 
persentase penghilangannya mencapai 
44,4%.

Gambar 2. Pengaruh waktu kontak adsorpsi
terhadap nilai parameter warna, 
pH, kekeruhan dan kandungan 
zat organik sampel air Sungai 
Siak hasil koagulasi

Kandungan zat organik erat 
kaitannya dengan intensitas warna pada 
air Sungai Siak. Semakin rendah 
kandungan zat organik maka intensitas 
warna yang dihasilkan juga semakin 
berkurang. Pada saat terjadinya adsorpsi, 
zat-zat organik penyebab timbulnya 
warna (partikel koloid dan senyawa 
humus) pada sampel dijerap oleh kation-
kation H+ dan juga kation-kation lain 
seperti K+, Ca+2 dan Mg+2 yang terdapat 
pada ruang interlayer adsorben. Oleh 
karena itu, penurunan zat organik 
menyebabkan penurunan intensitas 
warna.

Berdasarkan Gambar 2, 
penurunan optimum (intensitas warna 
terendah) terjadi pada waktu kontak 12 
jam. Merujuk pada hasil intensitas warna 
air Sungai Siak setelah koagulasi, terjadi 
penurunan warna sebesar 82,8-84,9%. 
Penurunan intensitas warna disebabkan 
oleh kemampuan adsorben dalam 
menjerap senyawa koloid yang 
terdispersi dalam air seperti senyawa 
organik. Kenaikan kembali intensitas 
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warna disebabkan oleh terjadinya 
desorpsi warna dari permukaan 
adsorben. Kejenuhan situs aktif 
permukaan adsorben juga mempengaruhi 
proses penjerapan warna. 

Gambar 2 menunjukkan hasil 
analisis pH sampel air Sungai Siak pasca 
adsorpsi dipengaruhi oleh waktu kontak. 
Nilai pH optimum terjadi pada adsorben 
dengan waktu kontak 12 jam yakni pH 7. 
Peristiwa ini menjelaskan adanya 
hubungan antara penurunan warna, 
kekeruhan dan zat organik dengan 
peningkatan nilai pH. Peningkatan nilai 
pH dari 6,6 menjadi 7 disebabkan oleh 
zat organik yang mencakup asam-asam 
organik telah terjerap/ terperangkap oleh 
adosrben. Waktu kontak lebih lama akan 
meningkatkan peluang kinerja adsorben 
terhadap adsorbat secara maksimal. 
Namun, setelah mencapai titik optimum, 
peningkatan durasi waktu kontak 
mengakibatkan terjadinya desorpsi. 

Peningkatan waktu kontak antara 
adsorbat dan adsorben mengurangi 
intensitas kekeruhan yang terukur 
(Gambar 2). Penurunan intensitas 
kekeruhan tertinggi terjadi pada waktu 
kontak 12 jam sebesar 87,82%. Setelah 
tercapainya kondisi optimum, 
penambahan kembali waktu kontak 
justru menyebabkan intensitas kekeruhan 
kembali meningkat. Hal ini terjadi 
karena interaksi antara adsorbat-
adsorben yang melibatkan ikatan Van 
Der Walls. Ikatan tersebut 
mengakibatkan adsorbat dapat bergerak 
dari satu bagian permukaan ke bagian 
permukaan lain pada adsorben, sehingga 
molekul-molekul yang telah teradsorpsi 
mudah dilepaskan kembali/ terdesorpsi.

Proses adsorpsi sampel air 
Sungai Siak pasca koagulasi 
menunjukkan hasil pengolahan yang 
baik terhadap karakter air sebelum 

pengolahan. Secara keseluruhan waktu 
kontak 12 jam dan berat 2 g merupakan 
kondisi optimum dengan efisiensi paling 
baik. Hal ini terbukti dari hasil analisis 
parameter warna, pH, dan kekeruhan 
telah memenuhi standar baku air bersih 
menurut PERMENKES RI No. 416 /
MENKES / PER / IX / 1990. Fakta ini 
ternyata lebih baik dari hasil yang 
didapatkan oleh Fitria (2015). Penelitian 
tersebut menggunakan waktu kontak 
lebih lama (24 jam) dengan berat 
adsorben yang sama (2 g), tetapi hanya 
mampu memperbaiki parameter warna 
air Sungai Siak sehingga mencapai 
aturan PERMENKES yang ditetapkan. 

KESIMPULAN

Bahan baku lempung Cengar yang 
dikalsinasi pada 700 oC/3 jam dengan 
pelindian 100 oC/2 jam berhasil 
mengubahnya menjadi koagulan cair 
(KLC0,4) dan adsorben (RLC0,4).
Koagulan cair mempunyai pH 7,5
dengan kadar kation Al3+ 8,54 mg/L dan 
Fe3+ 7,55 mg/L. Setelah proses koagulasi 
ternyata koagulan cair mampu 
memperbaiki dengan baik parameter pH 
dan kekeruhan, namun belum efektif
memperbaiki parameter warna dan 
kandungan zat organik sampel air Sungai 
Siak sehingga dilanjutkan dengan 
adsorpsi. Proses adsorpsi sampel air 
Sungai Siak hasil koagulasi mampu 
secara nyata memperbaiki parameter 
warna, pH, kekeruhan dan kandungan 
zat organik. Adsopsi pada waktu 12 jam 
merupakan kondisi optimum, terbukti 
dengan efisiensi penurunan warna 
sebesar 84,9%, kekeruhan sebesar 
87,8%, kandungan zat organik sebesar 
44,4% serta peningkatan pH menjadi 
netral. Berdasarkan data tersebut, 
parameter warna, pH dan kekeruhan 
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