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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Air Tanah 

1. Pengertian air tanah 

Air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan tanah di dalam zona 

jenuh dimana tekanan hidrostatiknya sama atau lebih dari tekanan atmosfer, air 

tanah terbagi atas air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal, terjadi 

karena adanya daya proses peresapan air dari permukaan tanah. Air tanah dangkal 

ini pada kedalaman 15 meter sebagai sumur air minum, air tanah dangkal ini 

ditinjau dari segi kualitas agak baik, segi kuantitas kurang cukup dan tergantung 

pada musim. Air tanah dalam, terdapat setelah lapisan rapat air yang pertama 

(Permatasari, 2016).  

Menurut Sanropie, (1984) air tanah adalah air yang tersimpan di dalam lapisan 

batuan yang mengalami penambahan secara terus menerus oleh alam secara terus 

menerus. Kondisi suatu lapisan air tanah membuat terjadinya pembagian zona air 

tanah menjadi dua zona besar yaitu :  

a. Zona air berudara (zone of aeration), zona ini adalah suatu lapisan tanah yang 

menggandung air yang masih bias mengalami kontak dengan udara. Pada zona ini 

terdapat tiga lapisan air tanah yaitu lapisan permukaan, intermediet, dan lapisan 

tanah dalam.  

b. Zona air jenuh (zone of saturation). Zona ini adalah suatu lapisan tanah yang 

menggandung air tanah yang relative tidak berhubungan dengan udara luar, lapisan 

tanahnya disebut dengan aquifer bebas.  
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2. Cara mendapatkan air tanah 

Menurut Sanropie, (1984) menyatakan bahwa untuk mendapatkan air tanah 

memerlukan beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain  :  

a. Mencari/mendapatkan bantuan dari seorang ahli dibidang hidrologi dan 

berdasarkan penyelidikan – penyelidikan geoogis yang diadakan sebelumnya (peta 

hidrologi) 

b. Mempelajari penyelidikan geologis yang sekiranya dapat diterapkan dan 

menunjukkan keadaan air tanah dan sifat – sifat lapisan tanah. 

c. Menyelidiki sumur – sumur yang ada baik mengenai profilnya, kuantitas, 

kulitas air maupun lokasi sumurnya. 

d. Membuat lubang – lubang percobaan yang nantinya dari lubang percobaan 

didapat contoh – contoh air tanah serta jenis – jenis lapisan tanah. 

3. Penyimpanan Air tanah 

Di dalam tanah, proses air tanah dalam keadaan yang bergerak, walaupun 

secara pelan. Bergeraknya air tersebut melalui bagian yang bersifat proses atau 

patahan dan retakan pada lapisan tanah, dan bila air yang bergerak ini keluar lagi 

dari permukaan tanah akan muncul sebagai sumber air. Menurut Sanropie, (1984) 

adapun cadangan air tanah dipengaruhi oleh faktor – faktor berikut :  

a. Pembagian lapisan air tanah 

b. Jenis lapisan aquifer 

c. Fungsi lapisan aquifer 

d. Sumber air dari mata air 

e. Sumuran – sumuran air 

f. Sifat – sifat air tanah 
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Beberapa keuntungan dan kerugian dari penggunaan air tanah adalah sebagai 

berikut (Sanropie, 1984) :  

a. Keuntungan : 

1) Pada umumnya air tanah bebas dari bakteri pathogen 

2) Pada umumnya dapat dipakai tanpa pengolahan lebih lanjut 

3) Biasanya dapat didapatkan didekat suatu rural community 

4) Seringkali paling praktis dan ekonomis untuk mendapatkannya dan 

membagikannya 

5) Lapisan tanah yang menampung air darimana air itu di ambil biasanya 

merupakan pengumpulan air alamiah 

b. Kerugian 

1) Air tanah seringkali mengandung mineral – mineral Fe, Ca, Mn dan sebagainya 

2) Biasanya membutuhkan pemompaan  

B. Sumur Gali 

Sumur gali merupakan salah satu sumber penyediaan air bersih bagi 

masyarakat di pedesaan, maupun perkotaan. Sumur gali menyediakan air yang 

berasal dari lapisan tanah yang relatif dekat dengan permukaan tanah, oleh karena 

itu mudah terkena kontaminasi melalui rembesan yang berasal dari kotoran 

manusia, hewan maupun untuk limbah rumah tangga. Sumur gali sebagai sumber 

air bersih harus ditunjang dengan syarat konstruksi, syarat lokasi untuk 

dibangunnya sebuahsumur gali, hal ini diperlukan agar kualitas air sumur gali aman 

sesuai dengan aturan yang ditetapkan (Widiyanti, 2004). 

Sumur gali juga pengusahaan air tanah untuk kebutuhan air minum maupun 

keperluan hidup sehari-hari dengan sistem penggalian tanah sampai pada tingkat 
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kedalaman tertentu secara terbuka. Sumur pompa adalah pengusahaan air tanah 

sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari dengan bantuan pompa. Keberadaan  

sumur gali (SGL) baik dari segi konstruksinya maupun jarak peletakan terhadap 

sumber pencemaran masih sangat memprihatinkan disebabkan karena adanya 

konstruksi SGL yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan letaknya kurang 

diperhatikan, sehingga mempunyai risiko tinggi terjadinya pencemaran kualitas air 

baik yang berasal dari jamban, sampah dan dari air buangan lainnya (Permatasari, 

2016). Berikut merupakan beberapa jenis dari sumur gali :  

1. Sumur dangkal (air tanah dangkal) 

Air tanah dangkal terjadi karena daya proses peresapan air dari permukaan 

tanah. Lumpur akan tertahan, demikian pula dengan sebagian bakteri, sehingga air 

tanah akan jernih tetapi lebih banyak mengandung zat kimia (garam-garam yang 

terlarut) karena melalui lapisan tanah yang mempunyai unsur-unsur kimia tertentu 

untuk masing-masing lapisan tanah. Lapisan tanah di sini berfungsi sebagai 

saringan. Disamping penyaringan, pengotoran juga masih terus berlangsung, 

terutama pada muka air yang dekat dengan muka tanah, setelah menemui lapisan 

rapat air, air yang akan terkumpul merupakan air tanah dangkal dimana air tanah 

ini dimanfaatkan untuk sumber air minum melaui sumur-sumur dangkal 

(Permatasari, 2016). 

Sumur dangkal merupakan cara mengambil air yang banyak dipakai di 

Indonesia. Sumur hendaknya terletak di tempat yang aliran air tanahnya tidak 

tercemar. Bila disekeliling sumur ini berada di hulu aliran air tanah dan sedikitnya 

10 – 15 meter dan sumber pencemaran tersebut. Diperkirakan sampai kedalaman 3 

meter tanah masih mengandung kuman – kuman. Lebih dalam dari 3 meter sudah 
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dapat dikatakan tanah sudah bersih dari kuman – kuman. Oleh karena itu, dinding 

dalam yang melapisi sumur sebaiknya dibuat sampai dengan 3 meter atau 5 meter 

(Sumantri, 2010).  

2. Sumur dalam (air tanah dalam) 

Air tanah dalam dikenal juga dengan air artesis. Air ini terdapat diantara dua 

lapisan kedap air. Lapisan diantara dua lapisan kedap air tersebut disebut lapisan 

akuifer. Lapisan tersebut banyak menampung air. Jika lapisan kedap air retak, 

secara alami air akan keluar ke permukaan. Air yang memancar ke permukaan 

disebut mata air artesis. Pengambilan air tanah dalam, tak semudah pada air tanah 

dangkal. Dalam hal ini harus digunakan bor dan memasukkan pipa kedalamnya 

sehingga dalam suatu kedalaman (biasanya antara 100-300 m) akan didapatkan 

suatu lapisan air. Jika tekanan air tanah ini besar, maka air dapat menyembur ke 

luar dan dalam keadaan ini, sumur ini disebut dengan sumur artesis. Jika air tidak 

dapat ke luar dengan sendirinya, maka digunakan pompa untuk membantu 

pengeluaran air tanah dalam ini (Sumantri, 2010).  

 

C. Persyaratan Kualitas Air Bersih 

Persyaratan kualitas air bersih meliputi persyaratan fisik air, kimia air, biologi 

dan radiologi air. Selain persyaratan tersebut ada pula beberapa persyaratan 

kandungan ion dalam air baik ion utama yang banyak terdapat di perairan maupun 

ion minor yang terdapat sedikit di perairan. Berikut beberapa persyaratan kualitas 

fisik air menurut (Effendi, 2003) . 

1. Suhu 

Suhu suatu badan air dipengaruhi oleh musim, lintang, ketinggian dari 

permukaan laut, waktu dalam hari, sirkulasi udara, serta kedalaman badan air. 
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Perubahan suhu berpengaruh terhadap proses fisika, kimia dan biologi air. Suhu 

juga sangan berperan mengendalikan ekosistem perairan. Peningkatan suhu dapat 

menyebabkan penurunan kelarutan gas dalam air. Selain itu peningkatan suhu dapat 

menyebabkan peningkatan metabolisme dan respirasi organisme air, yang 

selanjutnya menyebabkan peningkatan konsumsi oksigen.  

2. Kekeruhan dan warna 

Kekeruhan dan warna adalah bentuk cemaran yang paling mudah dikenali 

dalam air. Buangan padat yang masuk ke dalam air akan menimbulkan pencemaran 

dan akan menimbulkan pelarutan, pengendapan ataupun pembentukan koloidal. 

Kekeruhan disebabkan oleh partikel terlarut di dalam air yang ukurannya berkisar 

antara 0.01-10 mm. Partikel yang sangat kecil dengan ukuran kurang dari 5 mm 

disebut dengan partikel koloid dan sangat sulit mengendap. Apabila bahan buangan 

padat tersebut menimbulkan pelarutan, maka kepekatan atau berat jenis air akan 

naik. Kadang-kadang pelarutan ini disertai pula dengan perubahan warna air. Air 

yang mengandung larutan pekat dan warna gelap akan mengurangi penetrasi sinar 

matahari ke dalam air. Pembentukan koloidal terjadi bila buangan tersebut 

berbentuk halus, sehingga sebagian ada yang larut dan sebagian lagi ada yang 

melayang-layang sehingga air menjadi keruh.  

Kekeruhan adalah ukuran yang menggunakan efek cahaya sebagai dasar untuk 

mengukur keadaan air baku dengan skala Nephelometric Turbidity Unit (NTU) atau 

Jackson Turbidity Unit (JTU) atau Formazin Turbidity Unit (FTU), kekeruhan ini 

disebabkan oleh adanya benda tercampur atau benda koloid di dalam air. Hal ini 

membuat perbedaan nyata dari segi estetika maupun dari segi kualitas air itu sendiri. 

Air dikatakan keruh apabila air tersebut mengandung begitu banyak partikel bahan 
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yang tersuspensi sehingga memberikan warna/rupa yang berlumpur dan kotor. 

Bahan-bahan yang menyebabkan kekeruhan ini meliputi tanah liat, lumpur, bahan 

bahan organik yang tersebar dari partikel-partikel kecil yang tersuspensi. 

Kekeruhan pada air merupakan satu hal yang harus dipertimbangkan dalam 

penyediaan air bagi umum, mengingat bahwa kekeruhan tersebut akan mengurangi 

segi estetika, menyulitkan dalam usaha penyaringan, dan akan mengurangi 

efektivitas usaha desinfeksi.  

Selain persyaratan kualitas fisik air ada beberapa persyaratan kualitas kimia air 

yang tidak boleh melebihi nilai ambang batas diantaranya adalah besi (Effendi, 

2003). Besi adalah salah satu elemen kimiawi yang dapat ditemui pada hampir 

setiap tempat di bumi. Pada umumnya, besi yang ada di dalam air dapat bersifat: 

a. Terlarut sebagai Fe2+ (ferro) atau Fe3+ (ferri); 

b.  Tersuspensi sebagai butir koloidal (diameter < 1 mm) atau lebih besar, seperti, 

Fe2O3, FeO, FeOOH, Fe(OH)3 dan sebagainya; 

c. Tergabung dengan zat organis atau zat padat yang inorganis (seperti tanah liat). 

Besi seperti juga cobalt dan nikel di dalam susunan berkala unsur termasuk 

logam golongan VII, dengan berat atom 55,85, berat jenis 7,86, dan mempunyai 

titik lebur 24500 C. di alam biasanya banyak terdapat di dalam bijih besi hematite, 

mangnetite, limonite, dan pyrite (FeS), senyawa ferro dalam air yang sering 

dijumpai adalah FeO, FeSO4, FeSO4, 7H2O, FeCO3, Fe(OH)2, FeCl2 dan lainnya, 

sedangkan senyawa ferri yang sering dijumpai yakni FePO4, Fe2O3, FeCl3, 

Fe(OH)3, dan lainnya. Untuk air minum, konsentrasi zat besi dibatasi maksimum 

0,3 mg/l. Hal ini ditetapkan bukan ditetapkan berdasarkan alasan kesehatan semata 
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tetapi ditetapkan berdasarkan alasan masalah warna, rasa, serta timbulnya kerak 

yang menempel pada system perpipaan atau alasan estetika lainnya. 

Manusia dan makhluk hidup lainnya dalam kadar tertentu memerlukan zat besi 

sebagai nutrient, tetapi untuk kadar yang berlebihan perlu dihindari. Untuk garam 

ferrosulfat (FeSO4) dengan konsentrasi 0,1-0,2 mg/l dapat menimbulkan rasa yang 

tidak enak pada air minum. Dengan dasar ini standar air minum WHO untuk Eropa 

menetapkan kadar besi dalam air minum 0,1 mg/l. Menurut Wright (1984) Kadar 

besi (Fe) biasanya ditemukan dalam air dalam beberapa bentuk, dalam sumur atau 

mata air sering dijumpai dalam bentuk besi karbonat FeCO3. Bentuk ini dalam air 

tidak menimbulkan warna, Meskipun tidak menimbulkan warna, dalam keadaan 

tersebut apabila bertemu dengan udara untuk beberapa waktu, lama kelamaan akan 

menjadi presipitat merah coklat presipitat ini akan menyebabkan karat dalam air. 

Berbeda dengan mangan, zat besi di dalam air minum pada tingkat konsentrasi 

mg/l tidak memberikan pengaruh yang buruk pada kesehatan, tetapi dalam kadar 

yang besar dapat menyebabkan air berwarna coklat kemerahan yang tidak 

diharapkan. Oleh karena itu, di dalam proses pengolahan air minum, garam besi 

valensi dua (ferro) yang larut dalam air perlu diubah menjadi garam besi valensi 

tiga (ferri) yang tak larut di dalam air sehingga mudah dipisahkan 

 

D. Metode Pengolahan Air Bersih 

1. Aerasi 

Menurut (Sutrisno, 1987) aerasi adalah pengolahan air dengan cara 

mengontakkannya dengan udara. Aerasi secara luas telah digunakan untuk 

mengolah air yang mempunyai kandungan kadar besi (Fe) terlalu tinggi 

(mengurangi kandungan konsentrasi zat padat terlarut). Zat–zat tersebut 
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memberikan rasa pahit pada air, menghitamkan pemasakan beras dan memberikan 

noda hitam kecoklat–coklatan pada pakaian yang dicuci.  

Dalam proses aerasi adalah oksigen yang ada di udara, akan bereaksi dengan 

senyawa Ferus dan manganous terlarut merubah menjadi ferric (Fe) dan manganic 

oxide hydrates yang tidak larut. Setelah itu dilanjutkan dengan pengendapan 

(sedimentasi) atau  penyaringan (filtrasi). Perlu dicatat bahwa oksidasi terhadap 

senyawa besi dalam air tidak selalu terjadi dalam waktu yang cepat (Sutrisno, 

1987).  

Aerasi adalah satu pengolahan air dengan cara penambahan oksigen kedalam 

air. Penambahan oksigen dilakuan sebagai salah satu usaha untuk menghilangkan 

suatu parameter yang berlebih dalam air, sehingga konsentrasi parameter akan 

berkurang atau dapat dihilangkan. Pada prakteknya terdapat dua cara untuk 

menambahkan oksigen kedalam air yaitu dengan memasukkan udara ke dalam air 

dan atau memaksa air ke atas untuk berkontak dengan oksigen (Sutrisno, 1987). 

Aerasi merupakan proses pengolahan air dengan mengontakkannya dengan 

udara sehingga dapat mereduksi ion berlebih yang ada didalamnya seperti besi (Fe). 

Aerasi secara luas telah digunakan untuk pengolahan air yang mempunyai 

kandungan besi yang tinggi. Ada beberapa jenis aplikasi aerasi yang disebut dengan 

aerator salah satunya adalah bubble aerator atau sering disebut dengan aerator 

gelembung (Daud, 1999). 

Penggunaan aerator gelembung dalam menurunkan kadar Fe pada air tidak 

memerlukan banyak gelembung, hanya dibutuhkan sekitar 0,3 – 0,5 m3 udara/ m3 

air (Daud, 1999). Volume ini dapat dinaikkan atau diturunkan melalui penyedotan 

udara yang terdapat pada alat. Dalam penggunaan alat ini udara disemprotkan 
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melalui dasar bak air yang akan diaerasi. Berikut merupakan gambar penggunaan 

metode bubble aerasi untuk penurunan kadar Fe : 

 

 
Gambar 1 Metode Bubble Aerasi 

 

 

Pada penelitian ini menggunakan aerator gelembung tipe AA350 atau yang 

bertekanan 0,0035 m3 dengan volume sampel yang akan diambil sebanyak 0,007 

m3 atau setara dengan 7 liter.  

 

 
Gambar 2 Aerator Yang Digunakan 

 

2. Kaporitisasi (Klorinasi) 

Klorinasi merupakan salah satu bentuk pengolahan air yang bertujuan untuk 

membunuh kuman dan mengoksidasi bahan-bahan kimia dalam air. Klorin ini 

banyak digunakan dalam pengolahan limbah industri, air kolam renang, dan air 



18 
 

minum di negara-negara sedang berkembang karena sebagai desinfektan, biayanya 

relatif murah, mudah, dan efektif. Senyawa-senyawa klor yang umum digunakan 

dalam proses klorinasi, antara lain, gas klorin, senyawa hipoklorit, klor dioksida, 

bromine klorida, dihidroisosianurate dan kloramin. Bentuk bentuk klorin di pasaran 

(Daud, 1999) : 

a. Liquid/gas –Cl 

b. Ca(ClO)2 

c. NaOCl 

Reaksi dengan air: 

Cl2 (aq)+ H2O(l)↔ HOCl(aq)+ H+(aq)+ Cl-(aq) 

Keq= 4x10-4= [H+][Cl-][HOCl]/[Cl2] 

HOCl adalah asam lemah : 

HOCl(aq)↔ H+(aq)+ OCl-(aq) 

Keq= 2.7x10-8= [H+][OCl-]/[HOCl] 

Klorin dapat digunakan untuk mengoksidasi zat – zat kimia dalam air salah 

satunya mengoksidasi ion besi pada air dengan reaksi sebagai berikut (Daud, 1999) 

: 

2 Fe2+ + Cl2 + 6 H2O ==> 2 Fe(OH)3 + 2 Cl- + 6 H+  

Berdasarkan reaksi tersebut di atas, maka untuk mengoksidasi setiap 1 mg/l zat 

besi dibutuhkan 0,64 mg/l khlorine. Tetapi pada prakteknya, pemakaian khlorine 

ini lebih besar dari kebutuhan teoritis karena adanya reaksi-reaksi samping yang 

mengikutinya. Disamping itu apabila kandungan besi dalam air baku jumlahnya 

besar, maka jumlah khlorine yang diperlukan dan endapan yang terjadi juga besar 

sehingga beban flokulator, bak pengendap dan filter menjadi besar pula.  
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Berdasarkan sifatnya, pada tekanan atmosfir khlorine adalah berupa gas. Oleh 

karena itu, untuk mengefisienkannya, khlorine disimpan dalam bentuk cair dalam 

suatu tabung silinder bertekanan 5 sampai 10 atmosfir. Untuk melakukan 

khlorinasi, khlorine dilarutkan dalam air kemudian dimasukkan ke dalam air yang 

jumlahnya diatur melalui orifice flowmeter atau dosimeter yang disebut khlorinator. 

Pemakaian kaporit atau kalsium hipokhlorit untuk mengoksidasi atau 

menghilangkan besi relatif sangat mudah karena kaporit berupa serbuk atau tablet 

yang mudah larut dalam air (Azzharah dan Silawaty, 2013). 

Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan ketika melakukan proses 

klorinasasi, antara lain (Daud, 1999) : 

a. Air harus jernih dan tidak keruh karena kekeruhan pada air akan menghambat 

proses klorinasi. 

b. Kebutuhan klorin harus diperhitungkan secara cermat agar dapat efektif 

mengoksidasi bahan-bahan organik dan dapat membunuh kuman patogen dan 

meninggalkan sisa klorin bebas dalam air. 

c. Tujuan klorinasi pada air adalah unutk mempertahankan sisa klorin bebas 

sebesar 0,2 mg/l did lam air. Nilai tersebut merupakan margin of safety (nilai batas 

keamanan) pada air untuk membunuh kuman pathogen yang mengantominasi pada 

saat penyimpanan dan pendistribusian air. 

d. Dosis klorin yang tepat adalah jumlah klorin dalam air yang dapat di pakai 

untuk mebunuh kuman patogen serta untuk mengoksidasi bahan organik dan untuk 

meninggalkan sisa klorin bebas sebesar 0,2 mg/l dalam air.  

Pemberian klorin pada disenfeksi pada air dapat dilakukan melalui beberapa 

cara yaitu (Daud, 1999). 



20 
 

a. Gas klorin 

Gas klorin merupakan pilihan utama karena harganya murah, kerjanya cepat, 

efisien, dan mudah digunakan. Gas klorin harus digunakan secara hati-hati karena 

ini beracun dan dapat menimbulkan iritasi pada mata. Alat klorinasi berbahan gas 

klorin ini disebut sebagai chloronome equipments. Alat yang sering dipakai adalah 

paterson’s chloronome yang berfungsi untuk mengukur dan mengatur gas klorin 

pada persedian air. 

b. Kloramin 

Kloramin dapat juga dipakai dan merupakan prsenyawaan lemah dari klorindan 

anaomia. Zat ini kurang memberikan rasa klorin pada air dan sisa klorin bebas di 

dalam air lebih persisten walau kerjanya lambat dan tidak ssuai untuk klorinasi 

dalam skala besar. 

c. Perkloron 

Perkloron sering juga disebut sebagai high test hypochlorite. Zat ini merupakan 

persenyawaan antara kalsium dan 65-75% klorin yang diepaskan didalam air. 

Dalam penggunaannya klorin memiliki kelebihan dan kekurangan, berikut 

merupakan kelebihan penggunaan klorin (Daud, 1999) : 

a. Kelebihan 

1) Memiliki sifat bakterisidal dan germisidal. 

2) Dapat mengoksidasi zat besi, mangan, dan hydrogen sulfide. 

3) Dapat menghilangkan bau dan rasa tidak enak pada air. 

4) Dapat mengontrol perkembangan alga dan organisme pembentuk lumut yang 

dapat mengubah bau dan rasa pada air. 

5) Dapat membantu proses koagulasi. 
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b. Kekurangan 

Banyak studi sudah mengungkapkan banyaknya hasil sampingan klorinasi 

pada air. Penelitian terkini menyimpulkan, bahwa kontak ibu hamil dengan klorin 

sebelum melahirkan dapat meningkatkan resiko kelainan janin. Dari berbagai studi, 

ternyata orang yang meminum air yang mengandung klorin memiliki kemungkinan 

lebih besar untuk terkena kanker kandung kemih, dubur ataupun usus besar. 

Sedangkan bagi wanita hamil dapat menyebabkan melahirkan bayi cacat dengan 

kelainan otak atau urat saraf tulang belakang, berat bayi lahir rendah, kelahiran 

prematur atau bahkan dapat mengalami keguguran kandungan. Selain itu pada hasil 

studi efek klorin pada binatang ditemukan pula kemungkinan kerusakan ginjal dan 

hati. 

3. Arang aktif 

 

Arang merupakan suatu padatan berpori yang mengandung 85-95% karbon, 

dihasilkan dari bahan-bahan yang mengandung karbon dengan pemanasan pada 

suhu tinggi. Ketika pemanasan berlangsung tidak boleh terjadi kebocoran udara di 

dalam ruangan pemanasan sehingga bahan yang mengandung karbon tersebut 

hanya terkarbonisasi dan tidak teroksidasi. Arang aktif atau karbon aktif adalah 

suatu jenis karbon yang diaktifkan dengan tujuan untuk memperbesar luas 

permukaannya dan meningkatkan kemampuan menyerap karbon aktif tersebut. 

Daya serap ditentukan oleh luas permukaan partikel dan kemampuan ini dapat 

menjadi lebih tinggi jika terhadap arang tersebut dilakukan aktifasi dengan aktif 

faktor bahan-bahan kimia ataupun dengan pemanasan pada temperatur tinggi 

(Hiroyuki, Hayati dan Atmoko, 2013).  
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Luas permukaan arang aktif berkisar antara 300-3500 m2/gram dan ini 

berhubungan dengan struktur pori internal yang menyebabkan arang aktif 

mempunyai sifatsebagai penyerap. Arang aktif dapat menyerap gas dan senyawa-

senyawakimia tertentu atau sifat penyerapannya selektif, tergantung pada besar atau 

volumepori-pori dan luas permukaan. Daya serap arang aktif sangat besar, yaitu 25-

100% terhadap berat arang aktif. Dengan demikian, arang akan mengalami 

perubahan sifat-sifat fisika dan kimia (Hiroyuki, Hayati dan Atmoko, 2013).  

Arang aktif adalah arang yang diproses sedemikian rupa sehingga mempunyai 

daya serap yang tinggi terhadap bahan yang berbentuk uap atau larutan. Arang aktif 

dapat dibuat dari bahan yang mengandung karbon baik organik atau anorganik, 

tetapi yang biasa beredar dipasaran berasal dari tempurung kelapa, kayu, dan 

batubara. Proses pembuatan arang aktif dari arang Proses pembuatan arang aktif 

dilakukan dengan cara destilasi kering yaitu pembakaran tanpa adanya oksigen 

pada temperatur tinggi (Hiroyuki, Hayati dan Atmoko, 2013).  

Sifat arang aktif yang paling penting adalah daya serap. Ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi daya serap adsorpsi. Arang aktif yang merupakan adsorben 

adalah suatu padatan berpori, yang sebagian besar terdiri dari unsur karbon bebas 

dan masing-masing berikatan secara kovalen. Dengan demikian, permukaan arang 

aktif bersifat non polar. Selain komposisi dan polaritas, struktur pori juga 

merupakan faktor yang penting diperhatikan. Struktur pori berhubungan dengan 

luas permukaan, semakin kecilpori-pori arang aktif, mengakibatkan luas 

permukaan semakin besar. Dengan demikian kecepatan menyerap 

bertambah.Untuk meningkatkan kecepatan menyerap, dianjurkan agar 
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menggunakan arang aktif yang telah dihaluskan. Jumlah atau dosis arang aktif yang 

digunakan juga perlu diperhatikan (Hiroyuki, Hayati dan Atmoko, 2013).  

Sifat yang kedua arang aktif yaitu sifat serapan. Banyak senyawa yang dapat 

diadsorpsi oleh arang aktif, tetapi kemampuannya untuk menyerap berbeda untuk 

masing-masing senyawa. Penyerapan akan bertambah besar sesuai dengan 

bertambahnya ukuran molekul serapan daristurktur yang sama, seperti dalam deret 

homolog. Penyerapan juga dipengaruhi olehgugus fungsi, posisi gugus fungsi, 

ikatan rangkap, struktur rantai dari senyawa serapan (Hiroyuki, Hayati dan Atmoko, 

2013).  

Menurut piogama, (2009) dalam Hiroyuki, Hayati dan Atmoko, (2013) berikut 

merupakan tabel kegunaan arang aktif :  

Tabel 1  

Kegunaan Arang Aktif 

 

Tujuan Pemakaian 

Untuk Gas 

1. Pemurnian gas Desulfurisasi, menghilangkan gas 

beracun, bau busuk, asap, menyerap 

racun 

2. Pengolahan LNG Desulfurisasi dan penyaringan 

berbagai bahan mentah dan reaksi gas 

3. Katalisator Reaksi katalisator atau pengangkut 

vinil kiorida, dan vinil acetat 

4. Lain-lain Menghilangkan bau dalam kamar 

pendingin dan mobil 

Untuk Zat Cair 

1. Industri obat dan makanan Menyaring dan menghilangkan 

warna, bau, rasa yang tidak enak pada 

makanan 

2. Minuman ringan, minuman keras Menghilangkan warna, bau pada arak/ 

minuman keras dan minuman ringan 

3. Kimia perminyakan Penyulingan bahan mentah, zat 

perantara 

4. Pembersih air Menyaring/menghilangkan bau, 

warna, zat pencemar dalam air, 

sebagai pelindung dan penukaran 

resin dalam alat/penyulingan air 
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5. Pembersih air buangan Mengatur dan membersihkan air 

buangan dan pencemar, warna, bau, 

logam berat. 

6. Penambakan udang dan benur Pemurnian, menghilangkan ban, dan 

warna 

7. Pelarut yang digunakan kembali Penarikan kembali berbagai pelarut, 

sisa metanol, etil asetat dan lain-lain 

Lain - Lain 

1. Pengolahan pulp Pemurnian, menghilangkan bau 

2. Pengolahan pupuk Pemurnian 

3. Pengolahan emas Pemurnian 

4. Penyaringan minyak makan dan 

glukosa 

Menghilangkan bau, warna, dan rasa 

tidak enak 

 

4. Spons Filter 

Spons filter bekerja secara mekanis sehingga fungsinya hanya menyaring 

kotoran, debu, dan koloid yang berada di dalam air. Material filter mekanis adalah 

spons, ijuk, atau serat kapas. Filter mekanis pada umumnya dapat dikonstruksikan, 

baik sebagai filter internal maupun filter eksternal. Dalam penggunaannya, filter ini 

perlu dicuci setiap periode waktu tertentu, misalnya dua hari atau seminggu sekali 

(Priyono dan Satyani, 2012). 

Filter mekanis dapat digunakan sebagai prafilter, yaitu filter awal sebelum air 

masuk ke proses filter biologi atau kimia. Hal ini disebabkan partikel besar seperti 

debu dan koloid tidak dapat atau sulit terproses, baik secara kimia maupun biologi. 

Terdapat filter mekanis jenis tertentu apabila sudah lama pemakainnya akan dapat 

berfungsi sebagai filter biologi (Priyono dan Satyani, 2012).  

5. Pecahan Genteng 

Genteng termasuk dalam jenis gerabah. Gerabah merupakan salah satu jenis 

badan keramik yang dibuat dari semua jenis bahan tanah liat yang plastis dan mudah 

dibentuk dan dibakar pada suhu maksimum 1000°C. Dilihat dari kandungan 

kimianya, tanah liat termasuk hidrosilikat alumina dan dalam keadaan murni 
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mempunyai rumus: Al2O3 2SiO2 2H2O. Keramik jenis ini struktur dan teksturnya 

sangat rapuh, kasar dan masih berpori. Sehingga bila digunakan sebagai media filter 

maka air bersih dapat keluar dari pori-pori pada bagian dasarnya (Rahmawati dan 

Nurhayati, 2016). 

Menurut Hutama dan Karnaningroem (2013) Media yang biasanya digunakan 

dalam filter adalah kerikil dan pecahan genteng dengan diameter yang berbeda – 

beda, pada bagian mukanya menggunakan pecahan genteng dengan diameter besar, 

pada bagian berikutnya menggunakan pecahan genteng dengan diameter yang lebih 

kecil, demikian seterusnya. Sehingga pada tiap – tiap bagian tersebut menyaring 

padatan dengan diameter yang berbeda – beda pula. Tujuan dari penggunaan 

pecahan genteng untuk media filter adalah untuk mengetahui besarnya prosentasi 

removal kekeruhan dan zat organik yang dapat diturunkan dengan media pecahan 

genteng. Selain itu penggunaan pecahan genteng juga dapat menahan laju filtrasi 

sehingga air mengalir lebih lambat dan waktu kontak air ke media filter lebih lama.  

Genteng dapat digunakan sebagai media filter karena sifatnya yang kasar dan 

mudah didapat.  

 

E. Dampak Kadar Besi (Fe) 

Besi merupakan termasuk unsur esensial bagi makhluk hidup manusia secara 

alami membutuhkan zat besi untuk proses kehidupannya. Zat besi terdapat dimana-

mana baik di dalam air maupun di dalam tanah dalam berbagai bentuk. Sejauh ini 

bentuk umum yang sering ditemukan di sumber mata air adalah Ferrous bicarbonat 

dan tak berwarna. Zat besi dalam air biasanya terlarut dalam bentuk senyawa atau 

garam bikarbonat, garam sulfat, hidroksida dan juga dalam bentuk koloid atau 

dalam keadaan bergabung dengan senyawa organik (Effendi, 2003).  
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Besi ( Fe ) merupakan salah satu parameter kimiawi air tanah yang mempunyai 

nilai esensial bagi manusia tetapi sekaligus juga memberikan efek toksik. Adanya 

kandungan besi dalam air dapat menyebabkan beberapa gangguan diantara lain 

(Khimayah, 2015): 

1. Gangguan teknis 

Gangguan teknis yang ditimbulkan oleh adanya besi terlarut dalam air adalah 

korosifitas pada pipa sehingga mengakibatkan pembuntuan pada pipa. Selain itu, 

gangguan teknis akibat tingginya kadar besi adalah banyaknya kerak pada bak, 

wastafel dan kloset.  

2. Gangguan fisik 

Gangguan fisik yang ditimbulkan dari adanya kadar besi yang terlalu tinggi 

pada air yaitu timbulnya warna, bau, dan rasa air yang tidak pada umumnya. Warna 

air akan menjadi kuning-cokelat, bau agak amis atau bau seperti karat, dan rasa air 

yang cenderung asam.  

3. Gangguan kesehatan 

Dalam jumlah kecil  kadar besi pada tubuh manusia berguna sebagai 

pembentuk sel – sel darah merah, tubuh memerlukan zat besi sebanyak 7 – 35 

mg/hari yang diperoleh dari darah. Zat besi yang melebihi dosis yang diperlukan 

dapat menimbulkan masalah kesehatan. Hal ini karena tubuh tidak dapat 

mengekskresi Fe. Air minum yang mengandung besi tinggi cenderung 

menimbulkan rasa mual apabila dikonsumsi.  

 

F. Dampak Bau Pada Air 

Bau dan rasa air merupakan dua hal yang mempengaruhi kualitas air secara 

bersamaan. Bau dan rasa dapat dirasakan langsung oleh indra penciuman dan 



27 
 

pengecap. Biasanya, bau dan rasa saling berhubungan. Air yang berbau busuk 

memiliki rasa kurang enak. Bau dan rasa biasanya disebabkan oleh adanya bahan-

bahan organik yang membusuk, tipe-tipe tertentu organisme mikroskopik, serta 

persenyawaan-persenyawaan kimia seperti fenol. Bahan-bahan yang menyebabkan 

bau dan rasa ini berasal dari berbagai sumber. Intensitas bau dan rasa dapat 

meningkat bila di dalam air dilakukan klorinasi.  

Karena pengukuran bau dan rasa itu tergantung pada reaksi individual, maka 

hasil yang dilaporkan tidak mutlak. Untuk standard air bersih dan air minum 

ditetapkan oleh Permenkes RI No. 32 tahun 2017, yaitu tidak berbau dan tidak 

berasa. Bau dan rasa biasanya terjadi secara bersamaan dan biasanya disebabkan 

oleh adanya bahan-bahan organik yang membusuk, tipe-tipe tertentu organisme 

mikroskopik, serta persenyawaan-persenyawaan kimia seperti phenol.  

Bahan - bahan yang menyebabkan bau dan rasa ini berasal dari berbagai 

sumber. Intensitas bau dan rasa dapat meningkat bila terdapat klorinasi. Timbulnya 

rasa yang menyimpang biasanya disebabkan oleh adanya bahan kimia yang terlarut, 

dan rasa yang menyimpang tersebut umunya sangat dekat dengan baunya karena 

pengujian terhadap rasa air jarang dilakukan. Air yang mempunyai bau yang tidak 

normal juga dianggap mempunyai rasa yang tidak normal.  

Adanya bau dan rasa yang tidak enak dalam air dapat menyebabkan kerugian 

secara estetika. Jika air bersih yang akan digunakan berbau maka masyarakat 

menganggap air tersebut tidak layak digunakan. Maka dari itu untuk 

menghilangkan bau pada air harus dilakukan pengolahan air baik secara fisik 

maupun kimia.  

 


