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ABSTRACT 

Cengar natural clay has been used as precursor for synthesis of liquid coagulant. Liquid 

coagulant was used to improve the quality of peat water into clean water. Liquid 

coagulant was obtained through calcination stage of clay at a temperature of 700 °C for 

1 hour and leaching using 0,2 mol H2SO4 with various temperatures of 80 and 100 °C 

for 2 hours. Further peat water parameters before and after the coagulation was analyzed 

including turbidity and TSS. The results showed that the coagulant with leaching 

temperature 80 °C (KLC 1(80-2)) achieved highest percentage efficiency for turbidity 

17.59% and TSS 62,78%. However, peat water after the coagulation is unsuitable with 

PERMENKES 416 / MENKES / PER / IV / 1990 about Water Quality Requirements 

and PP 82 Year 2001 on Water Quality Management and Water Pollution Control. 

Keywords : Cengar clay, liquid coagulant, peat water. 

ABSTRAK 

Lempung alam Cengar telah digunakan sebagai prekusor untuk sintesis koagulan cair. 

Koagulan cair digunakan untuk memperbaiki kualitas air gambut menjadi air bersih. 

Koagulan cair diperoleh melalui tahap kalsinasi lempung pada suhu 700 
o
C selama 1 

jam dan pelindian menggunakan 0,2 mol H2SO4 pada variasi temperatur 80 dan 100 
o
C 

selama 2 jam. Selanjutnya dilakukan analisis parameter air gambut sebelum dan setelah 

koagulasi yakni kekeruhan dan TSS. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 

koagulan dengan temperatur pelindian 80 
o
C (KLC 1(80-2)) memiliki persentase 

penurunan efisiensi tertinggi yakni kekeruhan sebesar 17,59% dan TSS sebesar 62,78%. 

Namun, air gambut pasca koagulasi tersebut belum memenuhi PERMENKES No.416/ 

MENKES/ PER/IV/1990 Tentang Persyaratan Kualitas Air Bersih dan PP No.82 Tahun 

2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 

Kata kunci : Koagulan cair, lempung Cengar, air gambut. 
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PENDAHULUAN 

Salah satu potensi sumber daya 

alam yang melimpah dan belum banyak 

dimanfaatkan adalah lempung. Lempung 

(tanah liat) merupakan hidrat 

aluminosilikat yang mengikat berbagai 

kation atau anion penukar seperti Ca
2+
, 

Mg
2+
, H

+
, K

+
, Na

+
, NH

4+
, SO4

2-
, Cl

-
, 

PO4
3-
 atau NO3

-
 di permukaannya 

(Bahri, 2011; Muhdarina, 2010). 

Lempung biasanya diaplikasikan sebagai 

bahan keramik, bahan bangunan, bahan 

pelapisan kertas atau bahan farmasi. 

Namun beberapa penelitian melaporkan 

manfaat lempung lainnya, antara lain 

sebagai koagulan, adsorben, katalis, 

penyangga katalis, komposit dan resin 

penukar ion (Hartono, 1979). 

Potensi lempung yang berada di 

wilayah Riau adalah sekitar 378.000.000 

m
3
 (Muhdarina dkk, 2012). Dalam 

beberapa tahun terakhir peneliti 

khususnya kelompok riset Sains Material 

Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam melaporkan 

beberapa perkembangan penelitian 

tentang lempung alam Riau. Salah 

satunya adalah lempung alam desa 

Cengar yang dijumpai di Kuantan 

Singingi. Lempung ini dilaporkan 

mengandung mineral kaolinit dan 

muskovit serta kuarsa sebagai material 

non lempung. Selain itu lempung 

memiliki kandungan Al sebesar 14,37% 

dan Fe sebesar 1,01% sehingga 

berpotensi untuk diproduksi menjadi 

koagulan cair (Muhdarina, 2011). 

Berdasarkan penelitian Syahroni 

(2014), koagulan cair dari lempung 

Cengar melalui tahap kalsinasi lempung 

pada suhu 700 
o
C selama 3 jam dan 

pelindian menggunakan 0,2 mol H2SO4 

pada temperatur 100 
o
C selama 2 jam 

mampu memperbaiki kualitas air gambut 

yakni pH 8,05 serta nilai kekeruhan, 

TDS dan TSS yang sesuai dengan 

ambang batas yang diperbolehkan untuk 

air bersih.
 
Oleh karena itu, pada 

penelitian ini koagulan cair disintesis 

melalui tahap kalsinasi lempung pada 

temperatur 700 
o
C selama 1 jam. 

Pemilihan waktu kalsinasi selama 1 jam 

didasarkan pada laporan Zahrani (2004) 

yang melaporkan bahwa penambahan 

waktu pada proses kalsinasi tidak 

memberikan kenaikan yang signifikan 

terhadap persentase Al dan Fe yang 

terekstraksi. Selanjutnya, lempung juga 

diaktivasi menggunakan ekstraktor asam 

kuat berupa H2SO4. Penggunaan asam 

sulfat akan menyebabkan  kation Al dan 

Fe pada lempung akan terekstraksi 

membentuk koagulan cair Al2(SO4)3 dan 

Fe2(SO4)3. Kondisi pelindian lempung 

pada penelitian ini dipilih pada 

temperatur  80 dan 100 
o
C selama 2 jam. 

Pemilihan temperatur tersebut 

direkomendasikan oleh beberapa peneliti 

(Zahrani, 2004; Numluk, 2011). 

Pengaruh temperatur pelindian dipelajari 

untuk mendapatkan koagulan cair 

dengan kandungan Al(III) dan Fe(III) 

maksimum.  

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan  

Peralatan yang digunakan pada 

penelitian adalah Inductively Coupled 

Plasma (ICP), spektrofotometer UV-Vis 

Spectroquant Pharo 300, pH meter pen 

pH-009(I), turbidimeter Lovibond, oven 

Heraeus Instrument D-63450 dan 

Memmert UNB 400(53L), furnace 

Nebertherm L31R, pompa vakum 

Brinkmann B-169, magnetic stirrer, 

neraca Mettler Toledo AL 204, desikator 

CSN Simax, hotplate stirrer REXIM 
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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 ini adalah sampel air gambut 

Desa Rimbo Panjang, sampel lempung 

alam Desa Cengar, larutan H2SO4 96% 

(E-Merck), larutan buffer pH 4, 7 dan 

10, KMnO4, H2C2O4.2H2O, kertas saring 

Whatman No.42 dan akuades. 

b. Persiapan sampel lempung 

Lempung Cengar yang telah 

tersedia di Laboratorium Sains Material 

Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam dalam bentuk 

bongkahan besar direndam dengan 

akuades. Lempung tersebut kemudian 

dikering-anginkan pada temperatur 

kamar. Bongkahan lempung kemudian 

digerus hingga memperoleh ukuran 

partikel yang lebih besar dari ukuran 

partikel 100 mesh dan lebih kecil dari 

ukuran 200 mesh. Bubuk lempung 

dikalsinasi pada temperatur 700 
o
C 

selama 1 jam.  

c. Sintesis Koagulan Cair 

Koagulan cair disintesis melalui 

proses ekstraksi lempung terkalsinasi 

dengan menggunakan larutan 0,2 mol 

H2SO4 40%. Lempung terkalsinasi 

sebanyak 30 g diekstraksi dengan 360 

mL larutan H2SO4. Pengadukan 

dilakukan dengan menggunakan 

magnetic stirrer pada kecepatan 700 

rpm. Variasi temperatur ekstraksi, yaitu 

80 dan 100 
o
C selama 2 jam. Setelah 

proses ekstraksi, campuran didiamkan 

selama ±24 jam untuk mengendapkan 

seluruh padatan lempung dan disaring 

dengan kertas saring Whatman No.42. 

Filtrat yang didapatkan merupakan 

koagulan cair yaitu KLC yang akan 

dikoagulasikan dengan sampel air 

gambut. Sebelum digunakan, pH dan 

kandungan logam dianalisis. 

d. Koagulasi-flokulasi air gambut 

Sampel air gambut dan koagulan 

dikontakkan dengan sebanyak 1:10 

(%v/v). Campuran tersebut diaduk 

dengan magnetic stirrer pada kecepatan 

160 rpm selama 2 menit. Kemudian 

kecepatan pengadukan diperlambat 

menjadi 40 rpm selama 10 menit. 

Kemudian, campuran dibiarkan selama 6 

jam sehingga mengendap dengan 

sempurna. Cairan bening di atas endapan 

dipipet untuk analisis parameter warna 

dan kekeruhan. Hasil analisis ini 

kemudian dibandingkan dengan standar 

baku air minum yang diatur dalam 

PERMENKES 

No.416/MENKES/PER/IX/1990 

“Tentang Persyaratan Kualitas Air 

Bersih” untuk mengetahui kelayakan air 

tersebut sebagai baku air bersih. Analisis 

parameter kekeruhan yang dilakukan 

merujuk berdasarkan SNI 01-3554-2006, 

dan TSS berdasarkan SNI 06-6989.3-

2004). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Sintesis koagulan cair 

Pengaruh temperatur pelindian 

lempung dengan asam sulfat diselidiki 

dengan melakukan variasi temperatur 

yakni 80 dan 100 
o
C. Konsentrasi Al, Fe, 

Na, K, Ca dan Mg yang terekstraksi serta 

pH pada masing-masing koagulan cair 

yang disintesis dapat dilihat pada Tabel 

1.  
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Tabel 1. Jenis, konsentrasi kation logam dan 

pH koagulan cair yang disintesis 

Analisis KLC 1(80-2) KLC 1(100-2) 

Al
3+
  (mg/L) 1,22 1,25 

Fe
3+   

(mg/L) 0,24 0,22 

Na
+    

(mg/L) 5,1 7,91 

K
+      

(mg/L) 16,1 21,59 

Ca
2+  

(mg/L) 558,06 539,41 

Mg
2+ 
(mg/L) 79,82 53,11 

pH 8 7,4 

Ket:  

KLC 1(80-2) : Koagulan lempung Cengar 

Tkalsinasi=700
o
C;t=1jam, 

Tpelindian=80
o
C;  t= 2jam. 

KLC 1(100-2) : Koagulan lempung Cengar 

Tkalsinasi=700
O
C;t=1jam, 

Tpelindian=100
o
C;t= 2jam. 

Berdasarkan variasi temperatur 

ekstraksi, maka diperoleh 2 jenis 

koagulan cair. Pada Tabel 1 dapat dilihat 

bahwa koagulan cair memiliki pH yang 

bersifat basa, yaitu berkisar antara 7,4-

8,0. Hal ini disebabkan karena pada 

proses ekstraksi lempung dengan larutan 

asam sulfat lebih banyak kation divalen 

(alkali tanah) dan kation monovalen 

(alkali) yang terekstrak pada koagulan 

cair. Logam alkali dan alkali tanah 

merupakan unsur yang dalam deret Volta 

memiliki potensial reduksi standar yang 

lebih positif dibandingkan dengan logam 

Al dan Fe, maka logam tersebut akan 

lebih reaktif bila diekstraksi 

dibandingkan logam Al dan Fe. Faktor 

lain yang mempengaruhi pH koagulan 

yaitu pada kondisi pelindian 100 
o
C 

(temperatur tinggi) akan menyebabkan 

banyaknya air menguap, sehingga 

larutan asam menjadi lebih pekat dan 

berakibat pada pH koagulan menjadi 

sedikit lebih berkurang kebasaannya. 

 

b. Proses koagulasi air gambut 

dengan koagulan cair 

Upaya yang dapat dilakukan untuk 

memperbaiki kualitas air gambut adalah 

dengan proses koagulasi. Pada penelitian 

ini, koagulan yang digunakan berasal 

dari lempung alam. Logam yang terdapat 

pada lempung, seperti Na, K, Ca, Mg, 

Al, dan Fe akan terekstraksi oleh asam 

sulfat membentuk garam. Namun, pada 

proses koagulasi, yang berperan untuk 

destabilisasi partikel koloid adalah 

garam Al2(SO4)3 (aluminium sulfat atau 

tawas) dan Fe2(SO4)3 (feri sulfat). Kedua 

garam ini akan terionisasi dalam air dan 

menghasilkan kation trivalen, yaitu Al
3+
 

dan Fe
3+
. Menurut Nowicki dan 

Nowicka (1994), kation yang paling 

efisien dalam proses destabilisasi 

partikel koloid adalah kation trivalen 

karena memiliki konsentrasi kritis 

koagulasi yang lebih rendah 

dibandingkan dengan kation monovalen 

dan bivalen. Menurut Wardani dkk 

(2009), pada pH yang berkisar antara 

4,5-8,0 spesi Al dan Fe terdapat dalam 

bentuk presipitat aluminium dan besi 

hidroksida (Al(OH)3 dan Fe(OH)3). Jadi, 

pada rentang pH ini, proses koagulasi 

dan flokulasi tidak hanya terjadi secara 

destabilisasi, tetapi juga terjadi secara 

adsorpsi, yaitu dengan mekanisme 

sweep-floc coagulation. 

Sampel air gambut yang telah 

dikoagulasi dengan 2 jenis koagulan cair 

mengalami perbaikan kualitas yang tidak 

signifikan. Adapun hasil analisis 

parameter sampel air gambut setelah 

proses koagulasi dengan 2 jenis 

koagulan dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Analisis parameter sampel air 

gambut pasca koagulasi oleh 

koagulan cair. 
Ket: 

 Karakter awal air gambut 

 Air gambut pasca koagulasi oleh KLC 1(80-2) 

 Air gambut pasca koagulasi oleh KLC 1(100-2) 

 

Salah satu penyebab kekeruhan 

pada air dapat disebabkan oleh adanya 

partikel koloid tersuspensi (TSS). Air 

gambut Desa Rimbo panjang 

mengandung TSS sebesar 176 mg/L. Hal 

ini menyebabkan, air gambut menjadi 

berwarna kecoklatan dan keruh. 

Besarnya angka kekeruhan hasil 

koagulasi dapat dilihat pada Gambar 1. 

Proses koagulasi dengan 2 jenis 

koagulan memberikan hasil penurunan 

angka kekeruhan yang tidak signifikan 

yakni berkisar antara 13,24-17,59%. 

Adanya proses koagulasi dan flokulasi, 

senyawa koloid dapat diendapkan dan 

dipisahkan sehingga kekeruhan air 

berkurang. Seiring dengan penurunan 

parameter kekeruhan pada air pasca 

koagulasi juga terjadi pada parameter 

TSS pada air yang mengalami penurunan 

sebesar 60,79-62,78%. 

Secara umum sampel air gambut 

pasca koagulasi tidak merubah secara 

signifikan karakter awal air. Hasil 

analisis parameter kekeruhan dan TSS 

belum memenuhi standar air baku air 

minum sesuai ambang batas yang 

diperbolehkan. Berdasarkan hasil 

analisis parameter air gambut setelah 

proses koagulasi, dilakukan pemilihan 

koagulan yang terbaik. Efisiensi 

penurunan terbesar untuk parameter 

kedua parameter dicapai oleh KLC 1(80-2). 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan  KLC 

1(80-2)  terpilih sebagai koagulan yang 

terbaik pada penelitian ini.  

Faktor yang menyebakan kinerja 

koagulasi KLC 1(80-2)  lebih baik adalah 

konsentrasi kation logam Fe serta logam 

bivalennya lebih banyak dibandingkan 

dengan KLC 1(100-2). Kation bivalen juga 

dapat berperan sebagai koagulan, namun 

efektivitasnya jauh lebih kecil 

dibandingkan kation trivalen. Kondisi 

lingkungan dengan pH berkisar 4,5-8 

diharapkan dalam proses swee-floc 

coagulation untuk membentuk presipitat 

logam Fe dan Al. Menurut 

Heiderscheidt, dkk (2012), koagulan 

berbasis Fe memiliki kinerja yang lebih 

baik dibandingkan dengan koagulan 

berbasis Al. Hal ini terjadi karena Fe 

merupakan logam transisi yang 

oksidanya bersifat basa, pada kisaran pH 

4-9 akan lebih mudah membentuk 

presipitat Fe(OH)3. Menurut Mahvi, dkk 

(2005), Fe juga memiliki efektifitas yang 

lebih besar dibandingkan Al dalam 

proses koagulasi karena luas 

permukaannya yang lebih besar sehingga 

memiliki kemampuan lebih besar dalam 

menjerap partikel koloid di 

sekelilingnya. Sementara itu, pada KLC 

1(100-2) memiliki sedikit lebih banyak 

kation Al dan lebih sedikit mengandung 

kation bivalen. Proses koagulasi yang 

dilakukan kurang efektif karena pH 

optimum koagulan berbasis Al berkisar 

antara 6,0-7,8, sehingga alumunium 
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yang bersifat amfoter sedikit lebih sulit 

nembentuk presipitat Al(OH)3 ketika 

dikontakkan dengan sampel air gambut 

yang bersifat asam (pH = 4,9). 

Hasil penelitian ini kemudian  

dibandingkan dengan penelitian 

sebelumnya (Syahroni,2014) dengan 

tujuan mengetahui efektivitas dari 

koagulan cair. Hasil analisis parameter 

yang lainnya dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Pengaruh koagulan cair terhadap 

beberapa parameter air gambut 

Parameter 

Hasil Analisis (% 

efisiensi penurunan) 

KLC 1(80-2) K(100-2)
* 

Kekeruhan (NTU) 17,59 84,61 

TSS (mg/L) 62,78 96,80 

* : Syahroni (2014) 

 

Berdasarkan Tabel 2 dapat diamati 

bahwa secara keseluruhan persentase 

efisiensi penurunan parameter analisis 

tertinggi dicapai oleh K(100-2). Hal ini 

terjadi karena faktor perbedaan 

konsentrasi kation logam Al dan Fe yang 

terekstraksi pada koagulan cair yang 

diperoleh. Konsentrasi kation Al dan Fe 

pada K(100-2) berturut-turut adalah 

sebanyak 6,923 mg/L dan 4,235 mg/L, 

sedangkan pada penelitian ini  KLC 1(80-

2) mengandung konsentrasi Al dan Fe 

yang lebih sedikit yakni 1,22 mg/L dan 

0,24 mg/L. Berdasarkan aturan Schulze-

Hardy, kekuatan destabilisasi partikel 

koloid dipengaruhi oleh besarnya valensi 

dari ion yang berlawanan jenis dengan 

permukaan partikel koloid (counter ion). 

Semakin besar muatan positif suatu 

kation maka nilai konsentrasi kritis 

koagulasinya semakin kecil, sehingga 

lebih mudah dan efektif dalam 

mengkoagulasikan partikel koloid. 

Namun, pada penelitian ini konsentrasi 

kation monovalen (Na
+ 

dan K
+
) dan 

bivalen (Ca
2+
 dan Mg

2+
) pada KLC 1(80-2) 

lebih banyak dibandingkan dengan 

kation trivalen (Al
3+
 dan Fe

3+
) seperti 

yang tertera pada Tabel 1. Oleh karena 

itu, kinerja  KLC 1(80-2) yang diperoleh 

pada penelitian ini kurang efektif dalam 

mengolah air gambut menjadi air baku 

air bersih. 

Faktor utama yang dapat 

menyebabkan terjadinya perbedaan 

jumlah kation Al dan Fe yang ekstraksi 

pada koagulan cair adalah perbedaan 

bongkahan lempung yang menjadi 

prekusor dalam pembuatan koagulan 

cair. Lempung merupakan mineral alam 

yang distribusi masing-masing mineral 

penyusunnya bersifat acak. Hal inilah 

yang menjadi faktor perbedaan 

konsentrasi kation-kation logam yang 

terekstraksi meskipun kondisi pelindian 

lempung yang dilakukan pada penelitian 

ini sama dengan penelitian Syahroni 

(2014).  

KESIMPULAN  

Sebanyak 2 koagulan cair 

disintesis dari proses ekstraksi lempung 

terkalsinasi 700 
o
C  selama 1 jam dengan 

0,2 mol H2SO4 pada variasi temperatur 

pelindian 80 dan 100 
o
C selama 2 jam. 

Koagulan cair mempunyai pH berkisar 

antara 7,4-8 dengan kadar kation Al
3+
 

1,22-1,25 mg/L dan Fe
3+
 0,22-0,24 

mg/L. Setelah proses koagulasi ternyata 

koagulan cair belum efektif 

memperbaiki kualitas air gambut sesuai 

dengan PP Nomor 82 Tahun 2001 

Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Pencemaran Air dan 

PERMENKES No.492/ MENKES/ 

PER/IV/1990 Tentang Persyaratan 

Kualitas Air Minum. KLC 1(80-2) terpilih 

sebagai koagulan yang memiliki 

persentase efisiensi penurunan parameter 
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kekeruhan dan TSS dalam memperbaiki 

kualitas air gambut dengan nilai 

berturut-turut sebesar 17,59% dan 

62,78%. 
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