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ABSTRACT 

 

Natural clay was used as a raw material for manufacture liquid coagulant. Natural 

clay was calcined at temperature of 700
o
C for 1 hour. Then, calcined clay was 

leached by 0,2 moles sulfuric acid at various temperature of 80
o
C and 100

o
C for       

2 hours. Liquid coagulant was coded as KLC80 for leached at temperature 80
o
C and 

KLC100 for leached at temperature 100
o
C. Liquid coagulant was characterized by 

Atomic Absorption Spectrometer (AAS) to determine ion content of extracted Al
3+

 

and Fe
3+

 after leaching process. Coagulation process by KLC80 and KLC100 for 

treatment of peat water with volume ratio of coagulant : peat water of 0,5:10 (v/v) in 

500 mL of peat water has high efficiency in reducing color content, organic matter 

and turbidity. KLC100 was better than KLC80 for removal the parameters of peat 

water. The result showed that efficiency of coagulation was able to have the largest 

decrease with a value of 89.02% for color content, 69.78% for organic matter 

content, and 71.4% for turbidity. However, the efficiency value obtained after 

coagulation was still out of the trunk threshold allowed by 

PERMENKES/No.416/MENKES/PER/IX/1990. 
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ABSTRAK 

 

Lempung alam digunakan sebagai bahan baku pembuatan koagulan cair. Lempung 

alam terlebih dahulu dikalsinasi pada temperatur 700
 o

C selama 1 jam. Kemudian 

lempung pasca kalsinasi dilindi dengan 0,2 mol asam sulfat pada variasi temperatur 

80
o
C dan 100 

o
C selama 2 jam. Koagulan cair diberi kode KLC80 untuk koagulan 

pada suhu pelindian 80
o
C dan KLC100 untuk koagulan pada suhu pelindian 100

o
C. 

Koagulan cair dikarakterisasi dengan Atomic Absorption Spectrometer (AAS) untuk 

menentukan kandungan ion Al
3+

 dan Fe
3+

 yang terekstraksi setelah pelindian. Hasil 

karakterisasi menunjukkan jumlah kation Al
3+ 

lebih banyak dari kation Fe
3+

. Proses 

koagulasi oleh KLC80 dan KLC100 terhadap air gambut dengan rasio volume 

koagulan : air gambut yaitu 0,5:10 (v/v) pada 500 mL air gambut memiliki efisiensi 

yang tinggi dalam menurunkan kandungan warna, zat organik dan kekeruhan. 

KLC100 lebih baik dari KLC80 dalam menurunkan parameter air gambut. Hasil 
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koagulasi mampu memiliki efisiensi penurunan terbesar terhadap warna dengan nilai 

mencapai 89,02%, kandungan zat organik 69,78%, dan kekeruhan 71,4%. Namun 

demikian, nilai efisiensi yang diperoleh pasca koagulasi masih berada di luar ambang 

batas yang diperbolehkan oleh PERMENKES/No.416/MENKES/PER/IX/1990. 

Kata kunci : Air gambut, koagulan cair, lempung, pelindian  

 

PENDAHULUAN 

Salah satu sumber daya alam 

yang banyak terdapat di berbagai 

daerah di Provinsi Riau adalah 

lempung alam, salah satunya lempung 

yang terdapat di Desa Cengar 

Kabupaten Kuantan Singingi. Menurut 

Mahida (1984), lempung merupakan 

campuran partikel-partikel pasir, debu 

dan bagian-bagian tanah liat yang 

memiliki sifat-sifat karakteristik yang 

berlainan dalam ukuran yang sama. 

Salah satu ciri partikel-partikel tanah 

liat adalah mempunyai muatan ion 

positif yang dapat dipertukarkan.  

Beberapa karakteristik fisik yang 

dimilikinya menjadikan lempung dapat 

digunakan sebagai katalis, komposit, 

adsorben dan bahan pembentuk 

koagulan. Karakteristik itu berupa 

ukuran butir yang halus, mampu 

mengikat dan melepas molekul air, 

bersifat plastis bila bercampur dengan 

air, tetapi keras saat kering, 

permeabilitas rendah, serta mampu 

mengembang dan mengerut          

(Laili, 2014). Lempung Cengar yang 

mengandung oksida Al2O3 14.73% dan 

Fe2O3 1,01% dapat digunakan sebagai 

koagulan dan adsorben           

(Muhdarina, 2011). 

Syahroni (2014) telah 

menggunakan koagulan cair yang 

diperoleh malalui kalsinasi lempung 

Cengar pada 700 
o
C selama 3 jam dan 

pelindian dengan 0,2 mol H2SO4 pada 

temperatur 100 
o
C selama 2 jam. 

Koagulan tersebut digunakan untuk 

proses koagulasi air gambut sehingga 

mampu memperbaiki parameter air 

gambut menjadi tidak berbau, pH 8,02, 

kekeruhan 4 NTU, TDS 278 mg/L dan 

TSS 7 mg/L sehingga memenuhi 

PERMENKES 

No.416/MENKES/PER/IX/1990 

“Tentang Syarat-syarat dan 

Pengawasan Kualitas Air Bersih”. 

Namun, parameter warna dan 

kandungan zat organik masih belum 

mencapai ambang batas yang 

diperbolehkan.  

Penelitian yang dilakukan oleh 

Nopiyani (2015) menghasilkan 

adsorben dari lempung Cengar yang 

mampu memperbaiki kualitas sampel 

air gambut pasca koagulasi dengan 

efisiensi cukup tinggi. Adapun 

parameter air gambut yang mengalami 

penurunan diantaranya warna sebesar 

96,13-96,78%, kekeruhan sebesar 

97,17-98,10% dan zat organik sebesar 

73,32-81,55%. Parameter pH dengan 

nilai sebesar 7,5-7,7 dan nilai 

kekeruhan sebesar 1,75-2,52 NTU 

sesuai dengan PERMENKES  

No.416/MENKES/PER/IV/1990 

“Tentang Syarat-syarat dan 

Pengawasan Kualitas Air Bersih”. 

Meskipun pengurangan setiap 

parameter yang diukur sudah tinggi, 

namun bila dibandingkan dengan 

PERMENKES ternyata nilai parameter 

warna sebesar 186-209 TCU dan zat 

organik 67,62-89,11 mg/L yang diukur 

belum sesuai.  

Nurwenda (2016), telah 

menggunakan koagulan cair dengan 

temperatur pelindian dengan asam 

sulfat 80 
o
C untuk proses koagulasi 
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terhadap air gambut dengan 

memvariasikan volume koagulan. 

Jumlah volume air gambut yang 

digunakan adalah 700 mL. Hasil 

koagulasi menunjukkan variasi volume 

koagulan terhadap air gambut dengan 

perbandingan 0,5:10 (v:v) ternyata 

mampu memberikan efisiensi 

penyisihan terbaik parameter air 

gambut mencapai 88,96% untuk 

intensitas warna dan kekeruhan 

mencapai 72,48%.  

Mengacu pada beberapa hasil 

penelitian di atas, maka pada penelitian 

ini, koagulan cair disintesis melalui 

tahap kalsinasi lempung pada 

temperatur 700 
o
C selama 1 jam dan 

pelindian lempung dengan 0,2 mol 

H2SO4 pada temperatur  80 dan 100 
o
C 

selama 2 jam. Proses koagulasi 

dilakukan dengan perbandingan 

volume koagulan dan air gambut 0,5:10 

(v:v) dengan volume air gambut 500 

mL. Maka Pengolahan air gambut 

dengan dua jenis koagulan dengan 

temperatur pelindian berbeda 

diharapkan mampu memperbaiki 

kualitas air gambut sebagai baku 

sumber air bersih di Provinsi Riau. 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan bahan 

Peralatan yang digunakan pada 

penelitian ialah Atomic Absorption 

Spectrometer (AAS) AA-7000, 

turbidimeter Lovibond, pH meter pen 

pH-009(I), spektrofotometer UV-Vis 

(Spectroquant Pharo 300), oven 

Heraeus Instrument D-63450, furnace 

Vulcan A.130, pompa vakum 

Brinkmann B-169, magnetic stirrer, 

neraca Mettler Toledo AL 204, 

desikator CSN Simax, hotplate stirrer 

REXIM RSH-1DR L120, ayakan 100 

dan 200 mesh, lumpang kayu, botol 

sampling dan peralatan gelas lainnya 

yang digunakan dalam laboratorium. 

Bahan yang digunakan pada 

penelitian ialah sampel air gambut 

Desa Rimbo Panjang, sampel lempung 

alam Desa Cengar, akuades, larutan 

H2SO4 98% (E-Merck), larutan buffer 

pH 4 dan 7, KMnO4, H2C2O4.2H2O dan 

kertas saring Whatman No.42. 

 

b. Prosedur kerja 

1. Preparasi koagulan cair  

Koagulan cair dibuat melalui 

proses ekstraksi lempung Cengar 

dengan menggunakan larutan H2SO4. 

Larutan H2SO4 40% diencerkan dengan 

akuades sehingga didapatkan H2SO4 

0,2 mol. Lempung sebanyak 30 g 

diekstraksi dengan 360 mL larutan 

H2SO4 0,2 mol. Lempung yang 

digunakan merupakan hasil kalsinasi 

pada suhu 700
o
C selama 1 jam. 

Pengadukan pada proses ekstraksi 

dilakukan dengan menggunakan 

magnetic stirrer pada kecepatan 700 

rpm. Temperatur ekstraksi yang 

digunakan yaitu 80
o
C dan 100

 o
C 

selama 2 jam. Setelah proses ekstraksi, 

campuran didiamkan selama ±24 jam 

untuk mengendapkan seluruh padatan 

lempung dan disaring dengan Whatman 

42. Filtrat yang didapatkan merupakan 

koagulan cair yang akan 

dikoagulasikan dengan sampel air 

gambut. Sebelum digunakan, pH dari 

koagulan cair diukur dengan pH meter 

serta kandungan logam (Fe dan Al) 

dianalisis menggunakan AAS      

(Atomic Absorption Spectrofotometri). 

2. Karakterisasi koagulan cair 

Koagulan cair dikarakterisasi 

menggunakan AAS (Atomic 

Absorption Spectrofotometri) untuk 

menentukan jumlah ion Al
3+

 dan Fe
3+

 

yang terekstraksi setelah pelindian. 

Larutan standar masing-masing 
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koagulan disiapkan untuk membuat 

kurva kalibrasi. Absorbansi dari larutan 

standar aluminium dan besi diukur 

dengan menggunakan spektrofotometer 

serapan atom pada panjang gelombang 

309,3 nm untuk Al dan 248,3 nm untuk 

Fe. Kemudian, konsentrasi alumunium 

dan besi pada koagulan dihitung.  

3. Pengambilan sampel air  gambut 

(SNI 6989.57:2008) 

Lokasi pengambilan sampel air 

gambut di Desa Rimbo Panjang, di 

salah satu sumur milik warga bernama 

Pak Burhan, Km 18, Pekanbaru-

Bangkinang. Kedalaman sumur ±1,5 

meter dengan dinding sumur dilapisi 

drum logam. Adapun koordinat dari 

tempat pengambilan sampel tersebut, 

yaitu pada 0
o
26' LU dan 101

o
20' BT. 

Sampel diambil pada tiga titik, yaitu 

permukaan, tengah, dan dasar sumur. 

Sebelum pengambilan sampel, alat 

pengambil sampel dibilas sebanyak tiga 

kali dengan sampel air gambut yang 

akan diambil. Selanjutnya, ketiga 

sumber sampel air tersebut 

dikompositkan dan dimasukkan ke 

dalam botol polietilen dan dibalut 

dengan alumunium foil. Sampel 

diawetkan dengan memasukkannya ke 

dalam kulkas sebelum dianalisis. 

4. Proses koagulasi-flokulasi sampel 

air gambut  

Proses koagulasi dan flokulasi air 

gambut dilakukan dengan koagulan 

lempung Cengar disiapkan dengan 

sebanyak 2 buah Erlenmeyer 1000 mL 

dan koagulan cair sebanyak 25 mL, 

masing-masing Erlenmeyer  tersebut 

ditambahkan sebanyak 500 mL sampel 

air gambut. Campuran tersebut diaduk 

dengan magnetic stirrer pada 

kecepatan 160 rpm selama 2 menit. 

Setelah itu kecepatan pengadukan 

diperlambat menjadi 40 rpm dan 

pengadukan dilanjutkan selama 10 

menit. Setelah proses pengadukan 

selesai, campuran dibiarkan selama 24 

jam sehingga mengendap dengan 

sempurna. Filtrat yang terbentuk 

diambil untuk analisis parameter. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Karakteristik koagulan cair 

Variasi temperatur pelindian 

yakni 80 dan 100°C dilakukan untuk 

melihat pengaruh temperatur pelindian 

dengan asam sulfat. Konsentrasi Al dan 

Fe yang terekstraksi dan pH masing-

masing koagulan cair yang disintesis 

dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Karakteristik koagulan cair 

Koagulan Konsentrasi kation 

(mg L
-1

) 

pH 

Fe
3+ 

Al
3+ 

 
KC80 10,3 223,7 1,3 

KC 100 10,5 224,9 1,3 

Berdasarkan hasil pada Tabel 1. 

diperoleh jumlah kation Al dan Fe yang 

terekstraksi pada koagulan cair berkisar 

antara 223,72-224,99 mg L
-1

 dan 

10,37-10,50 mg L
-1

. Jumlah Al
3+

 yang 

terekstraksi dari lempung lebih banyak 

dari pada Fe
3+

. Perbedaan ini 

disebabkan oleh susunan logam pada 

deret Volta. Al letaknya lebih jauh dari 

H sehingga memiliki sifat lebih reaktif 

dari pada Fe yang lebih dekat dengan H 

(Darnas, 2013). Variasi temperatur 

pelindian ternyata sedikit 

mempengaruhi jumlah masing-masing 

kation yang terekstraksi karena suhu 

merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi. Laju reaksi 

akan semakin meningkat dengan 

penambahan suhu disebabkan interaksi 

antar molekul yang semakin tinggi 
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sehingga reaksi dapat berlangsung 

lebih cepat.  

b. Proses koagulasi air gambut 

dengan koagulan cair 

Koagulan cair merupakan 

senyawa kimia yang ditambahkan pada 

proses koagulasi yang memiliki 

kemampuan mendestabilisasi muatan 

koloid sehingga partikel-partikel koloid 

dapat bergabung satu sama lain 

membentuk flok-flok dengan ukuran 

yang lebih besar dan mudah 

mengendap.  

Sampel air gambut memiliki 

kandungan zat organik sebelum 

pengolahan sebesar 220,884 mg/L, 

warna merah kecoklatan dengan nilai 

intensitas sebesar 1676 TCU, 

kekeruhan sebesar 73,4 NTU. Menurut 

Suherman (2013), air gambut memiliki 

warna merah kecoklatan yang berasal 

dari zat organik yang terlarut 

didalamnya terutama dalam bentuk 

asam-asam organik seperti asam humat 

dan asam fulvat. Asam humat berwarna 

coklat hingga hitam dan asam fulvat 

berwarna kuning emas hingga kuning 

coklat. Warna air gambut menurut 

Spellman (2008), disebabkan karena 

adanya senyawa koloid seperti senyawa 

organik yang terdispersi dan logam.  

Salah satu logam yang dapat 

menyebabkan warna pada air yaitu besi 

(Fe). Adanya Fe(II) dalam air tanpa 

oksigen tidak menyebabkan perubahan 

warna pada air. Tetapi jika dalam air 

mengandung oksigen, maka Fe(II) akan 

teroksidasi menjadi Fe(III). 

Pembentukan Fe(III) oksidasi terhidrat 

yang tidak larut menyebabkan air 

berwarna abu-abu. Fe(II) dapat 

membentuk kompleks stabil dengan zat 

organik pengompleks dan dapat larut 

dalam air (Achmad, 2004). Selain 

disebabkan oleh senyawa organik, 

warna pada air dapat disebabkan oleh 

bahan-bahan terlarut dan bahan-bahan 

tersuspensi yang menyebabkan 

kekeruhan seperti pasir dan tanah 

(Nopiyani, 2015). Adanya bahan 

tersuspensi akan menyebabkan 

penghamburan cahaya sehingga 

intensitas cahaya yang diteruskan 

menjadi lebih kecil.  

Setelah dilakukan koagulasi oleh 

KLC80 dan KLC100 intensitas warna 

pada air gambut mengalami penurunan 

hingga mencapai nilai berturut-turut 

yaitu 201 TCU (efisiensi penurunan: 

88,01%) dan 184 TCU (efisiensi 

penurunan: 89,02%). Penurunan warna 

terjadi akibat interaksi antara kation 

Al
3+ 

dan Fe
3+

 dari koagulan dengan 

partikel koloid air gambut yang 

bermuatan negatif dengan ikatan 

elektrostatik sehingga membentuk flok-

flok yang mudah mengendap. 

Perbandingan hasil analisis dengan dua 

jenis koagulan (KLC80 dan KLC100) 

disajikan pada Tabel 2.  

Tabel 2. Hasil koagulasi air gambut  

Parameter 

Air gambut 

Awal 
Koagulasi 

KLC80 

Koagulasi 

KLC100 

Zat 

organik 

(mg/L) 

220,88 84,09 66,74 

Warna  

(TCU) 
1676,00 201,00 184,00  

Kekeruhan 

(NTU) 
73,40 21,80 21,00 

Untuk menghasilkan inti flok sangat 

tergantung dari dosis koagulasi yang 

dibutuhkan. Bila pembubuhan 

koagulan sesuai dengan dosis yang 

dibutuhkan maka proses pembentukan 

inti flok akan berjalan baik            

(Fitria, 2008). Pembentukan flok-flok 

ini mengurangi kandungan zat organik 

yang terdapat pada air gambut. 

Kandungan zat organik pada air 

gambut mengalami penurunan hingga 

mencapai nilai berturut-turut yaitu 

84,09 mg/L (efisiensi penurunan: 
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61,93%) dan 66,74 mg/L (efisiensi 

penurunan: 69,78%).  

Selain disebabkan oleh senyawa 

organik, warna pada air dapat 

disebabkan oleh bahan-bahan terlarut 

dan bahan-bahan tersuspensi yang 

menyebabkan kekeruhan seperti pasir 

dan tanah (Nopiyani, 2015). Adanya 

bahan tersuspensi akan menyebabkan 

penghamburan cahaya sehingga 

intensitas cahaya yang diteruskan 

menjadi lebih kecil. Nilai kekeruhan air 

gambut sebelum dikontakkan yaitu 

sebesar 73,4 NTU dan belum 

memenuhi syarat PERMENKES. Pasca 

koagulasi dengan KLC80 dan KLC100 

nilai kekeruhan mengalami penurunan 

secara berturut-turut menjadi 21,8 NTU 

(efisiensi penurunan: 70,3%) dan 21,0 

NTU (efisiensi penurunan: 71,4%).  

Berdasarkan ketiga parameter 

yang diukur, nilai kandungan warna, 

zat organik, dan kekeruhan memiliki 

efisiensi penurunan cukup besar 

namun, parameter warna dan zat 

organik masih belum mencapai nilai 

yang diperbolehkan PERMENKES 

No.416/MENKES/PER/IV/1990 

“Tentang Syarat-syarat dan 

Pengawasan Kualitas Air Bersih”. 

Penurunan intensitas setiap parameter 

ini disebabkan karena adanya partikel 

koloid dalam air yang bersifat hidrofil 

(suka air) dan hidrofob (tidak suka air). 

Koloid hidrofob memiliki gaya tarik 

menarik antara fase terdispersi dan 

medium pendispersi yang relatif lebih 

lemah dari pada koloid hidrofil 

sehingga lebih mudah diganggu 

kestabilannya. Kemampuan dari kedua 

jenis koagulan untuk mendestabilisasi 

partikel koloid hidrofob dan hidrofil 

dapat diamati pada Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Hasil koagulasi oleh KLC80 

dan  KLC100. 

KLC100 lebih baik dalam 

menyisihkan kandungan warna, zat 

organik dan kekeruhan dari pada 

KLC80. Koagulan akan menarik 

partikel hidrofob dan hidrofil secara 

bersama sama sehingga gaya yang 

dihasilkan tidak cukup kuat untuk 

memisahkan partikel-partikel hidrofil 

dengan kestabilan tinggi. Kemampuan 

KLC100 yang memiliki jumlah kation 

Al yang lebih banyak dibandingkan 

KLC80 dalam mengikat koloid hidrofob 

sehingga terbentuk flok-flok. Menurut 

Fitria (2008), ion Al
+ 

dari koagulan 

yang terhidrolisa menjadi Al(OH)3(s) 

yang bersifat positif akan berikatan 

dengan koloid yang bermuatan negatif 

dengan pengadukan lambat membentuk 

flok-flok yang lebih besar dan 

mengendap. 

KESIMPULAN 

Koagulan cair dapat diperoleh 

dari pelindian lempung Cengar pada 

temperatur 80
o
C dan 100

o
C dengan 

asam sulfat 0,2 mol selama 2 jam. 

Koagulasi terhadap air gambut oleh 

KLC80 dan KLC100 mampu 

menurunkan intensitas warna, 

kandungan zat organik dan kekeruhan 

air gambut.  Kogulan KLC100 mampu 

menurunkan semua parameter            

air gambut lebih besar dari pada KLC80. 

Intensitas warna oleh KLC100 mencapai 

nilai 184 TCU (efisiensi penurunan: 



  7 
 

89,02%), kandungan zat organik 

dengan nilai 66,74 mg/L (efisiensi 

penurunan: 69,78%), dan kekeruhan 

menjadi 21,0 NTU (efisiensi 

penurunan: 71,4%). Nilai efisiensi yang 

diperoleh pasca koagulasi masih berada 

di luar ambang batang yang 

diperbolehkan oleh PERMENKES/ 

No.416/MENKES/PER/IX/1990. 
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