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RINGKASAN 

 

Air bekas cucian kendaraan bermotor merupakan bagian dari limbah cair hasil 

aktivitas masyarakat yang umumnya tidak diolah melalui suatu instalasi 

pengolahan. Air bekas yang masuk ke lingkungan perairan ini dapat berpotensi 

meningkatkan kebutuhan oksigen terlarut untuk proses kimia (COD) dan senyawa 

kimia seperti surfaktan.  Peningkatan COD dan keberadaan surfaktan di badan air 

menyebabkan kondisi air menjadi septik dan menimbulkan bau.  Salah satu upaya 

pengolahan air bekas ini adalah dengan media berbutir atau filtrasi.  Media filtrasi 

yang digunakan yaitu zeolit termodifikasi tipe RA 52 dan karbon aktif. Tujuan 

penelitian ini adalah mendapatkan penurunan kadar surfaktan dan COD dalam air 

bekas cucian kendaraan dengan melakukan variasi diameter reaktor, ketinggian 

reaktor, ukuran media, jenis sumber limbah, dan penentuan waktu kontak dengan 

menggunakan media zeolit termodifikasi (TNZ) tipe RA 52 dan karbon aktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi terpilih adalah variasi dengan 

diameter reaktor sebesar 10 cm, ketinggian media dalam reaktor setinggi 90 cm, 

ukuran butir media zeolit termodifikasi Treated Natural Zeolit (TNZ) sebesar 1 

mm, waktu kontak selama 5 menit dan rangkaian media yaitu dari karbon aktif ke 

zeolit.  Zeolit termodifikasi tipe RA 52 mampu menyisihkan surfaktan dengan 

efisiensi 100% dari konsentrasi awal 351,81 mg/l dan menurunkan kadar COD 

dengan efisiensi 99,84% dari konsentrasi awal 4597,94 mg/l sehingga memenuhi 

baku mutu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia 

Nomor 5 tahun 2014. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini sangat banyak ditemukan usaha jasa pencucian kendaraan 

bermotor di Indonesia terutama di kota metropolitan seperti Bandung. Usaha ini 

sangat memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat seperti membuka 

lapangan pekerjaan dan membantu masyarakat yang sibuk untuk membersihkan 

kendaraannya. Tetapi semakin menjamurnya usaha jasa ini mengakibatkan 

kebutuhan air bersih dan pembuangan air bekas pun semakin bertambah. 

Kebanyakan jasa pencucian kendaraan di Kota Bandung memanfaatkan air bersih 

yang diambil dari dalam tanah atau disebut air tanah.  

Air tanah adalah segala bentuk aliran air hujan yang mengalir di bawah 

permukaan tanah sebagai akibat stuktur perlapisan geologi, beda potensi 

kelembaban tanah dan gaya gravitasi bumi (Asdak, 2002). Kebutuhan air untuk 

usaha pencucian kendaraan bermotor sangat besar, dimana air yang diperoleh 

berasal dari air tanah. Pengambilan air tanah secara besar-besaran akan 

mengakibatkan penurunan permukaan tanah. Tercatat penggunaan air tanah di 

kota Bandung pada tahun 2006 mencapai 76,8 juta m³/tahun. 

Selain itu Usaha ini akan menyebabkan pencemaran lingkungan bila dalam 

pembuangan limbah tidak diolah terlebih dahulu, karena terdapat detergen atau 

surfaktan ionik dan minyak dengan kadar yang tinggi terkandung dalam air 

limbah tersebut. Kondisi ini akan menyebabkan penurunan kualitas air tanah dan 

air permukaan serta menimbulkan bau yang tidak sedap, hal ini disebabkan karena 

detergen dan minyak sulit terurai (nonbiodegredable). 

Deterjen yang digunakan untuk keperluan rumah tangga dan industri 

menggunakan formula yang sangat kompleks yaitu lebih dari 25 bahan. Namun 

secara umum penyusun deterjen dikelompokan menjadi empat, yaitu surfaktan, 

builders, bleaching agent dan bahan aditif (Smulders, 2002).Surfaktan berfungsi 

untuk mengangkat kotoran yang menempel pada kendaraan baik yang larut dalam 

air maupun yang tak larut dalam air. Setelah surfaktan, kandungan lain yang 
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penting adalah penguat (builders) yang meningkatkan efisiensi surfaktan. Builders 

digunakan untuk melunakkan air sadah dengan cara mengikat mineral - mineral 

yang terlarut, sehingga surfaktan dapat berfungsi dengan lebih baik. 

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 

5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri Sabun, 

Deterjen dan Produk Minyak Nabati kadar maksimum Surfaktan (MBAS) adalah 

3 mg/l dan kadar maksimum COD adalah 180 mg/l. 

Semakin banyak kandungan organik didalam air limbah maka kadar COD 

semakin tinggi. Menurut Metcalf dan Eddy (1991), COD adalah banyaknya 

oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi senyawa organik dalam air, 

sehingga parameter COD mencerminkan banyaknya senyawa organik yang 

dioksidasi secara kimia. Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh 

zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasi dan mengakibatkan 

berkurangnya oksigen terlarut dalam air. Konsentrasi COD dalam air harus 

memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan agar tidak mencemari 

lingkungan.  Salah satu pilihan dari pengolahan yang ekonomis dan sesuai dengan 

air limbah dari usaha pencucian kendaran ini adalah filter dengan media zeolit.  

Zeolit adalah mineral kristal alumina silikat berpori terhidrat yang 

mempunyai struktur kerangka tiga dimensi terbentuk dari tetrahedral [SiO4]⁴ ⁻  

dan [AlO4]⁵ ⁻ . Kedua tetrahedral di atas dihubungkan oleh atom-atom oksigen, 

menghasilkan struktur tiga dimensi terbuka dan berongga yang didalamnya diisi 

oleh atom-atom logam biasanya logam-logam alkali atau alkali tanah dan molekul 

air yang dapat bergerak bebas (Breck, 1974; Chetam, 1992; Scot dkk., 2003).   

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian tentang 

pengolahan air limbahcucian kendaraan bermotor. Salah satu upaya pengolahan 

yaitu dengan media berbutir atau filtrasi. Media filtrasi yang digunakan yaitu 

zeolit termodifikasi tipe RA 52, karena memiliki sifat anionic exchanger. Media 

yang digunakan adalah bahan yang relatif  murah dan mudah didapat. Penggunaan 

zeolit termodifikasi tipe RA 52 diharapkan dapat menurunkan kadar Surfaktan 

(MBAS) dan COD dalam air bekas cucian kendaraan bermotor. 
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1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah mengetahui kemampuan pengolahan air 

limbah cucian kendaraan bermotor dengan menggunakan reaktor filtrasi media 

zeolit termodifikasi RA 52. Tujuan penelitian ini adalah menemukan besarnya 

penurunan kadar Surfaktan (MBAS) dan COD dalam air bekas buatan dengan 

menggunakan reaktor filtrasi media zeolit termodifikasi (TNZ) tipe RA 52 ukuran 

butir 1, 2, dan 3 mm. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Air yang digunakan sebagai obyek penelitian adalah air bekas cucian 

kendaraan buatan yang terdiri dari campuran air keran Laboratorium Air 

Teknik Lingkungan UNPAS yang dicampur dengan sabun yang digunakan 

di 3 macam lokasi pencucian kendaraan dengan kadar yang sesuai dengan 

air limbah yang dihasilkan. 

2. Media penyisihan air bekas cucian kendaraan buatan yang digunakan 

adalah zeolit termodifikasi tipe RA 52 dengan ukuran butir bervariasi yaitu 

1, 2 dan 3 mm. 

3. Tabung reaktor penyisihan air bekas berbentuk silinder dengan diameter 

bervariasi yaitu 10, 15 dan 20 cm. 

4. Melakukan variasi 3 ketinggian media dalam reaktor dengan ukuran 30, 60 

dan 90 cm untuk mencari ketinggian yang efektif. 

5. Melakukan variasi 3 ukuran reaktor dengan ukuran 10, 15 dan 20 cm 

untuk mencari diameter yang efektif dalam menurunkan Surfaktan 

(MBAS) dan COD. 

6. Melakukan variasi 3 ukuran butir media untuk mencari media yang efektif 

dalam menurunkan Surfaktan (MBAS) dan COD. 

7. Melakukan variasi 2 konfigurasi media,baik itu karbon aktif dahulu baru 

zeolit dan zeolit dahulu baru karbon aktif. 

8. Paramater yang akan diuji adalah parameter kimia meliputi kandungan 

Surfaktan (MBAS) dan COD. 

9. Pengolahan data dan analisis. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika 

penulisan sebagai berikut :  

BAB 1  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, maksud 

dan tujuan penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan. 

BAB 2  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang mendukung 

penelitian dengan bersumber pada literature dan jurnal serta penelitian-

penelitian terdahulu. 

BAB 3  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari penelitian ini. 

BAB 4  METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang daftar alat dan bahan yang digunakan, diagram alir 

penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisa data yang 

digunakan dalam penelitian. 

BAB 5  HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil yang diperoleh selama 

penelitian disertai dengan analisis data dan pembahasannya. 

BAB 6  RENCANA TAHAP BERIKUTNYA 

Pada bab ini menjelaskan mengenai rencana tahap berikutnya yang 

akan dilakuan pada tahun ke-2. 

BAB 7  KESIMPULAN DAN SARAN 

Menyajikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan serta 

saran yang dapat berguna pada penelitian selanjutnya.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Air Limbah Greywater 

 Greywater merupakan bagian dari limbah cair domestik yang proses 

pengalirannya tidak melalui toilet, seperti air bekas mandi, air bekas mencuci 

pakaian, air bekas cucian dapur, dan air bekas cucian kendaraan bermotor.  

Metcalf dan Eddy (1991) menyatakan sekitar 60 – 85% dari total volume 

kebutuhan air bersih akan menjadi limbah cair domestik. Sisanya akan menjadi air 

limbah yang masuk ke lingkungan.  Salah satu greywater yang air tidak masuk ke 

dalam sistem pengolahan air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari 

kegiatan pencucian kendaraan bermotor.  Air ini pada umumnya langsung dibuang 

ke lingkungan, dalam hal ini saluran drainase.   

Air limbah atau air buangan adalah sisa air yang dibuang yang berasal dari 

rumah tangga, industri maupun tempat-tempat umum lainnya, dan pada umumnya 

mengandung bahan- bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan 

manusia serta mengganggu lingkungan hidup. Batasan lain mengatakan bahwa air 

limbah adalah kombinasi dari cairan dan sampah cair yang berasal dari daerah 

permukiman, perdagangan, perkantoran dan industri bersama-sama dengan air 

tanah, air permukaan, dan air hujan yang mungkin ada. Air limbah rumah tangga 

adalah limbah yang berasal dari permukiman penduduk yang pada umumnya 

terdiri atas buangan dari dapur, air kamar mandi, air cucian, dan kotoran manusia 

(Notoatmodjo, 2003). 

 Karakteristrik dari greywater dilihat dari parameter hidrokimia meliputi 

pH, alkalinitas, konduktivitas, kebutuhan oksigen biologis dan kimia (BOD, 

COD), kandungan zat organik (nitrogen, fosfor), dan substansi bermasalah seperti 

logam berat, disinfektan, pemutih, surfaktan atau pencemar organik dalam 

detergen. 

1. pH dan Alkalinitas 

pH menunjukkan apakah suatu cairan bersifat asam atau basa. Untuk 

perawatan yang lebih mudah dan untuk menghindari dampak negatif pada tanah 

dan tanaman ketika digunakan kembali, greywater harus menunjukkan pH pada 
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kisaran 6,5–8,4 (FAO, 1985; USEPA, 2004).  Alkalinitas greywater 

(diindikasikan dengan konsentrasi CaCO3) biasanya dalam kisaran 20-340 mg/l 

(Ledin dkk., 2001). Greywater dengan nilai pH tinggi saja tidak bermasalah ketika 

digunakan sebagai air irigasi, tetapi kombinasi pH tinggi dan alkalinitas tinggi 

menjadi masalah karena kurangnya kemampuan air untuk menetralkan asam. 

2. Kebutuhan Oksigen Biologis dan Kimia 

Kebutuhan oksigen biologis dan kimia (BOD, COD) adalah parameter 

untuk mengukur pencemaran organik dalam air. COD menggambarkan jumlah 

oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi semua zat organik yang ditemukan 

dalam greywater. BOD menggambarkan oksidasi biologis melalui bakteri dalam 

rentang waktu tertentu (biasanya 5 hari (BOD5)). Kelompok utama zat organik 

yang ditemukan dalam air limbah terdiri dari protein (terutama dari makanan), 

karbohidrat (seperti gula atau selulosa), lemak dan minyak serta berbagai molekul 

organik sintetis seperti surfaktan yang tidak mudah terurai. Pembuangan 

greywater dengan konsentrasi BOD dan COD yang tinggi ke dalam air 

permukaan menyebabkan penipisan oksigen, yang kemudian tidak lagi tersedia 

untuk kehidupan akuatik. 

Beban BOD yang diamati dalam greywater di berbagai negara berjumlah 

189 l/hari (Friedler, 2004; Mara, 2003).  Konsentrasi BOD dan COD dalam 

greywater sangat bergantung pada jumlah air dan produk yang digunakan dalam 

rumah tangga (terutama detergen, sabun, minyak dan lemak).Di mana konsumsi 

air relatif rendah, konsentrasi BOD dan COD tinggi. Rasio COD / BOD adalah 

indikator yang baik dari biodegradabilitas greywater. Rasio COD / BOD di bawah 

2–2,5 menunjukkan air limbah yang mudah terurai. Sementara greywater 

umumnya dianggap mudah terurai secara biologis dengan BOD terhitung hingga 

90% dari kebutuhan oksigen tertinggi. (Del Porto dan Steinfeld, 2000), studi yang 

berbeda menunjukkan biodegradabilitas greywater rendah dengan rasio COD / 

BOD 2,9-3,6 (Al-Jayyousi, 2003; Jefferson dkk., 2004). 

3. Zat Organik (Nitrogen dan Fosfor) 

Kandungan zat organik yang tinggi dalam greywater akan menyebabkan 

pertumbuhan algae yang berlebihan di badan air penerima. Pertumbuhan algae ini 

akan menyebabkan terhambatnya cahaya matahari yang masuk ke dalam air dan 
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mengganggu proses pertukaran udara di dalam air. Nitrogen dalam greywater 

berasal dari amonia dan produk pembersih yang mengandung amonium serta dari 

protein dalam daging, sayuran, shampoo yang mengandung protein, dan produk 

rumah tangga lainnya (Del Porto dan Steinfeld, 2000). Nitrogen dan fosfor dalam 

greywater ditemukan dalam kisaran 5–76 mg/l seperti yang diamati oleh Siegrist 

dkk. (1976). 

4. Karakteristrik Mikrobiologi 

Greywater dapat menimbulkan risiko kesehatan karenaberkontaminasi 

dengan patogen. keberadaan mikroorganisme patogen di lautan dalam wilayah 

negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah banyak ditemukan dengan 

jumlah yang besar. Mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, protozoa, dan 

parasit usus, diasumsikan hadir dalam konsentrasi lebih tinggi. Patogen ini berasal 

dari ekskreta orang yang terinfeksi. Patogen lainnya dapat memasuki sistem 

greywater melalui kegiatanmencuci tangan setelah menggunakan toilet, 

membersihkan bayi dan anak-anak setelah buang air besar, mengganti popok atau 

mencuci popok. Beberapa patogen juga dapat memasuki sistem greywater melalui 

pencucian sayuran dan daging mentah, namun patogen yang berasal dari feses 

menimbulkan risiko kesehatan utama. 

Konsentrasi rata-rata mikroorganisme ditemukan sekitar 10³- 106 cfu/100 

ml. Akan tetapi, kontaminasi bisa setinggi 107-108 cfu/100 ml dalam air bekas 

cucian atau mandi, seperti yang diamati di Kosta Rika atau Yordania. (Al-

Jayyousi, 2003; Dallas dkk., 2004) 

5. Minyak dan Lemak 

Greywater mengandung minyak dan lemak berkisar antara 8-35 mg/l dan 

37-78 mg/l yang berasal dari air bekas laundry(Christova Boal dkk., 1996). 

Sementara Crites dan Tchobanoglous (1998) mengamati konsentrasi minyak dan 

lemak berkisar antara 1.000 dan 2.000 mg/l dalam air limbah restoran. Ketika air 

limbah mendingin maka minyak dan lemak yang terkandung akan menggumpal 

dan dapat menyebabkan tersumbatnya pipa pembuangan. Sehingga diperlukan 

pengolahan hingga kandungan minyak dan lemak kurang dari 30 mg/l (Crites dan 

Tchobanoglous, 1998), untuk menghindari gangguan pengolahan air limbah. 

 



 

8 

6. Surfaktan 

Surfaktan merupakan senyawa aktif penurun tegangan permukaan yang 

dapat diproduksi melalui sintesis kimiawi maupun biokimiawi. Surfaktan 

memiliki gugus hidrofilik, surfaktan akan berikatan dengan air sedangkan gugus 

hidrofobiknya akan berikatan dengan partikel-partikel limbah sehingga terbentuk 

koloid. Gugus hidrofobik dari surfaktan juga meningkatkan sifat hidrofobik dari 

limbah yang akan dipisahkan dari air. Karena lebih bersifat hidrofobik, maka 

limbah akan melepaskan diri dari air kemudian menempel pada gelembung udara 

(Denar, 2008). Struktur molekul surfaktan dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Struktur Molekul Surfaktan 

(Denar, 2008) 

Sifat aktif permukaan yang dimiliki surfaktan diantaranya mampu 

menurunkan tegangan permukaan, tegangan antarmuka dan meningkatkan 

kestabilan sistem emulsi. Sifat surfaktan juga bergantung pada suatu molekul 

yang memiliki sifat lipofilik dan hidrofilik. Pada batas antarfase (misalnya, 

minyak lemak dan air atau udara dan air), molekul surfaktan bergabung 

menyebabkan turunnya tegangan permukaan. Keberadaan busa menyebabkan 

terbentuknya perluasan daerah antarfase dan akumulasi surfaktan dalam air busa 

dan akibatnya terjadi penurunan kepekatan surfaktan dalam massa air. 

Surfaktan menurunkan tegangan permukaan air dengan cara mematahkan 

ikatan – ikatan hidrogen pada permukaan air. Hal ini dilakukan dengan cara 

menaruh kepala – kepala hidrofiliknya pada permukaan air dengan ekor – ekor 

hidrofobiknya terentang menjauhi permukaan air (Fessenden, 1999). Dengan 

adanya kemampuan seperti ini membuat surfaktan banyak digunakan dalam 

berbagai industri, seperti industri sabun, deterjen, produk kosmetika dan produk 
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perawatan diri, farmasi, pangan, cat dan pelapis, kertas, tekstil, pertambangan dan 

industri perminyakan. Cara Kerja Surfaktan dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Cara Kerja Surfaktan 

(Fessenden, 1999) 

Pada molekul organik salah satu ujungnya akan cenderung tertarik pada air 

(disebut sebagai hidrofilik/suka air) karena bersifat polar, sedangkan ujung yang 

lain bersifat hidrofobik (sukar air). Permukaan molekul aktif seperti ini akan 

tertarik pada antarmuka air gas pada permukaan gelembung udara, sehingga 

molekul-molekul tersebut akan membentuk suatu lapisan tipis dan buih atau busa. 

a. Jenis-Jenis Surfaktan 

Klasifikasi surfaktan didasarkan pada sifat hidrofilik, dengan subkelompok 

berdasarkan sifat hidrofobiknya. Empat kelas surfaktan didefinisikan sebagai 

berikut (Myers, 1987): 

1. Anionik 

Hidrofiliknya merupakan senyawa bermuatan negatif seperti karboksil 

(RCOO⁻  M⁺ ), sulfonat (RSO3M⁺ ), Sulfat (ROSO3⁻ M⁺ ), atau phosfat 

(ROPO3⁻ M⁺ ). 

2. Kationik 

Hidrofiliknya merupakan senyawa bermuatan positif misalnya, kuarter 

ammonium halide (R4N⁺  X) dan empat grup R tersebut bisa sama atau 

berbeda tetapi masih dalam satu famili. 
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3. Nonionik 

Hidrofiliknya tidak mempunyai muatan, tapi berasal dari turunan grup air 

yang sangat polar seperti polioksitelina (POE atau R-OCH2CH2O-) atau 

grup R-polyol termasuk garam. 

4. Amphoter 

Molekulnya biasanya mengandung muatan positif dan negatif seperti 

sulfobetaines RN⁺  (CH3)2CH2CH2SO3⁻ ). 

 

2.2  Penyisihan COD dan Surfaktan dalam Air Limbah 

Penyisihan COD dan Surfaktan yang terkandung dalam air buangan dapat 

dilakukan menggunakan 4 proses pengolahan, yaitu pengolahan dengan 

biodegradasi, elektrokoagulasi, membran dan Filtrasi.   

2.2.1 Penyisihan Metode Biodegradasi 

Salah satu metode pengolahan limbah secara biologi adalah biodegradasi, 

yaitu proses oksidasi senyawa organik oleh mikroorganisme, baik di tanah, 

perairan, atau pada instalasi pengolahan air limbah. Proses ini dapat terjadi karena 

adanya metabolisme zat organik melalui sistem enzim untuk menghasilkan karbon 

dioksida, air, dan energi oleh bakteri. LAS bersifat mudah dibiodegradasi hingga 

95-99,9% pada metode pengolahan limbah cair dengan lumpur aktif (Prats dkk., 

2006). Biodegrasi LAS dapat dilakukan di bawah kondisi aerobik pada media 

yang mengandung air, meskipun sejumlah 20-25% fraksi penting terimobilisasi 

dalam limbah padat dan persisten dalam kondisi aerobik (Peinado, 2009). Dalam 

kondisi anaerobik, sangat sedikit LAS yang dapat didegradasi. Hal ini terjadi 

dikarenakan rantai alifatik tidak dapat direduksi lebih lanjut.  

Beberapa bakteri yang telah dilaporkan dapat melakukan biodegradasi 

adalah Flavobakterium sp., Acinetobacter sp., Pseudomonas spp. yang dapat 

tumbuh pada beberapa aromatik sulfonat, dan bakteri alami Comamonas 

testosteroni T-3, yang mampu mendegradasi P-toluen-sulfonat (PTS) sebagai 

model senyawa aromatik (WHO, 1996). 

2.2.2 Penyisihan Metode Elektrokoagulasi 

Elektrokoagulasi adalah  proses destabilisasi suspensi, emulsi  dan larutan 

yang mengandung kontaminan dengan cara mengalirkan arus listrik melalui air 
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sehingga membentuk gumpalan yang mudah dipisahkan (Mollah, 2004). Proses 

elektrokoagulasi merupakan gabungan proses koagulasi-flokulasi dan 

elektrokimia (Retno dkk., 2008). Tiga proses mendasar dalam elektrokoagulasi ini 

dinyatakan dalam Diagram Venn pada Gambar 2.3 berikut.  

 

Gambar 2.3 Diagram Venn elektrokoagulasi  

(Holt dkk., 2001) 

Pada elektrokoagulasi terjadi reaksi oksidasi-reduksi. Proses ini timbul 

karena adanya reaksi pada elektroda sebagai akibat masuknya aliran arus listrik 

searah dengan tegangan tertentu. Proses oksidasi-reduksi ini bertujuan untuk 

mendestabilkan ion agar memudahkan proses pengendapan serta mengurangi sifat 

racun dari ion tersebut.  

Reaksi-reaksi yang terjadi pada proses elektrokoagulasi sebagai berikut.  

Reaksi redoks di katoda (elektroda negatif):    

Cu²⁺  + 2e⁻ → Cu 

2H2O → 4H⁺  + O2+ 4e⁻  

Reaksi redoks di anoda (elektroda positif):    

Cu → Cu²⁺  + 2e⁻  

2H2O + 2e⁻   → 2OH⁻  + H2 

Pada anoda yang merupakan tembaga akan mengalami terjadi reaksi 

oksidasi air menjadi gas oksigen (O2), sedangkan di katoda terjadi reduksi air 

menjadi gas hidrogen (H2). Ion Cu²⁺  yang berasal dari pelarutan anoda akan 
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direduksi dengan ion  OH membentuk cuprum hidroksida Cu(OH)2 menurut 

reaksi:  

Cu²⁺  + 2OH⁻   → Cu(OH)2 

Berdasarkan reaksi tersebut, pada anoda akan dihasilkan gas, buih dan flok 

Cu(OH)2 yang kemudian menggumpalkan padatan tersuspensi sehingga air 

menjadi jernih.  Gelembung gas O2 dan H2 yang terbentuk akan membantu 

mendorong polutan mengapung ke permukaan. Peristiwa ini disebut dengan 

elektroflotasi. Menurut  Ge  (2004), penyisihan surfaktan pada proses 

elektrokoagulasi terjadi karena adanya adsorpsi surfaktan pada permukaan 

partikel. Hal ini menyebabkan terbentuknya permukaan  hydrofobic  yang 

menyebabkan partikel dalam air limbah akan naik ke permukaan dengan bantuan 

gelembung gas yang terbentuk. 

2.2.3 Penyisihan Metode Membran 

 Membran adalah lapisan tipis antara dua fase fluida yaitu fase umpan 

(feed) dan fasa permeat yang bersifat sebagai penghalang (barrier) terhadap suatu 

spesi tertentu, yang dapat memisahkan zat dengan ukuran yang berbeda. Membran 

dapat menahan spesi tertentu yang lebih besar dari ukuran pori membran dan 

melewatkan spesi lain dengan ukuran lebih kecil. Berdasarkan sifat ini, membran 

disebut bersifat semipermeabel. Sifat selektif dari membran ini dapat digunakan 

dalam proses pemisahan.   

Pemisahan dengan membran dapat memindahkan komponen berdasarkan 

sifat fisik dan kimia dari membran serta komponen yang dipisahkan. Perpindahan 

ini terjadi karena adanya gaya dorong (driving force) dalam umpan yaitu beda 

tekanan (∆P), beda konsentrasi (∆C), beda potensial listrik (∆E) dan beda 

temperatur (∆T) serta selektifitas membran yang dinyatakan dengan rejeksi. 

Gambar 2.4 menggambarkan skema pemisahan oleh membran (Mulder,1996). 
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Gambar 2.4 Skema pemisahan oleh membran  

(Mulder,1996). 

Membran dapat membatasi pengangkutan berbagai spesi berdasarkan sifat 

fisik dan kimianya secara selektif sehingga diharapkan zat pencemar seperti 

surfaktan dan COD dapat terdegradasi secara maksimal. Teknologi membran 

membutuhkan energi rendah, tidak menghasilkan kontaminan dan polutan, 

lahanyang diperlukan relatif kecil  dan mudah dikombinasikan dengan produk 

teknologi lain (Mulder, 1996).  

Berdasarkan bahannya, membran dibedakan menjadi membran polimer 

dan membran anorganik. Pada membran polimer, bahan polimer yang umum 

digunakan adalah selulosa dan turunannya (selulosa asetat), polisulfon, poliamida, 

poliakrilonitril (Wenten, 1999). Selulosa  asetat dan  turunannya banyak 

digunakan sebagai bahan polimer membran karena sifatnya yang ramah 

lingkungan.  

2.2.4 Penyisihan Metode Filtrasi 

 Menurut Baker (1948) dalam Selintung dan Syahrir (2012), catatan tertulis 

paling awal tentang pengolahan air sekitar tahun 4000 SM, menyebutkan bahwa 

filtrasi air telah diterapkan dengan menggunakan pasir dan kerikil. Walaupun 

sejumlah modifikasi telah dilakukan, filtrasi tetap menjadi salah satu teknologi 

mendasar terkait dengan pengolahan air. 

 Secara umum filtrasi adalah proses yang digunakan pada pengolahan air 

limbah untuk memisahkan bahan pengotor (partikel) yang terdapat dalam air. 

Pada prosesnya air merembes dan melewati media filter sehingga akan 
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terakumulasi pada permukaan filter dan terkumpul sepanjang kedalaman media 

yang dilewatinya. Filter juga mempunyai kemampuan untuk memisahkan 

partikulat semua ukuran termasuk algae, bakteri, dan koloid-koloid tanah 

(Selintung dan Syahrir, 2012). 

 Filtrasi merupakan sistem pengolahan limbah yang merupakan suatu 

proses pemisahan zat padat dari fluida yang membawanya menggunakan medium 

berpori untuk menghilangkan sebanyak mungkin zat padat yang tersuspensi dan 

koloid, serta zat-zat lainnya. Tujuan filtrasi adalah untuk menghilangkan partikel 

yang tersuspensi dan koloidal dengan cara menyaringnya dengan media filter. 

Selain itu, filtrasi dapat menghilangkan bakteri secara efektif dan juga membantu 

penyisihan warna, rasa, bau, besi dan mangan (Said, 2005). 

Fungsi alat filtrasi menurut Widyastuti dan Sari (2011) adalah sebagai 

berikut: 

1. Proses pemisahan zat padat atau zat padat halus, baik yang tersuspensi 

maupun kaloid dari fluida dengan menggunakan media berpori. 

2. Penyisihan terhadap zat padat, kandungan – kandungan bakteri, 

menghilangkan warna, rasa, bau, besi, mangan dan lain lain. 

Widyastuti dan Sari (2011) mengatakan bahwa bagian-bagian alat filtrasi 

terdiri dari : 

1. Tabung atau bak Filter 

Tabung atau bak tempat proses filtrasi berlangsung. Jumlah dan ukuran 

bak tergantung debit pengolahan. 

2. Media Filter 

Bahan berbutir atau glanular sebagai media penyaring, dimana air akan 

melewati pori-pori diantara butiran tersebut. 

3. Sistem pengaliran 

Merupakan sistem pengaliran air yang telah melewati proses filtrasi. 

Operasional filtrasi menurut Widyastuti dan Sari (2011) adalah sebagai 

berikut: 

1. Selama proses filtrasi berlangsung, partikel yang terbawa air akan tersaring 

di media filter. 



 

15 

2. Partikel-partikel ini lama kelamaan akan menyumbat pori-pori media 

sehingga terjadi clogging (penyumbatan). 

3. Clogging akan menimbulkan headloss aliran air di media 

4. Peningkatan headloss dapat dilihat dari meningkatnya permukaan air 

diatas media atau dapat ditandai juga melalui penurunan debit filtrasi. 

5. Backwashingharus dilakukan dan proses filtrasi harus dihentikan 

sementara jika: 

a. Bila konsentrasi suspended solid mulai meningkat, 

b. Bila headlossyang terjadi pada media filter sudah melampaui batas 

yang  diperkenankan, dan 

c. Terjadi penyumbatan pori-pori media. 

Berdasarkan pada kecepatan filtrasinya, filter pasir dapat dibedakan 

menjadi dua, yakni filter pasir cepat dan filter pasir lambat. 

2.2.4.1 Filter Pasir Cepat  

 Filter pasir cepat atau rapid sand filter adalah filter yang mempunyai 

kecepatan filtrasi berkisar 4 hingga 21 m/jam. Filter pasir cepat dapat dibedakan 

ke dalam beberapa kategori, yaitu : 

1. Menurut sistem kontrol kecepatan filtrasi 

a. Constant rate : debit hasil proses filtrasi konstant sampai pada level 

tertentu. Hal ini dilakukan dengan memberikan kebebasan kenaikan 

level muka air di atas media filter. 

b. Declining rate atau constant head : debit hasil proses filtrasi menurun 

seiring dengan waktu filtrasi atau level muka air di atas media filter 

dirancang pada nilai yang tetap. 

2. Menurut arah aliran 

a. Filter aliran down flow (ke bawah) 

b. Filter aliran uplow (ke atas) 

c. Filter aliran horizontal 

3. Menurut sistem pengaliran  

a. Filter dengan aliran secara gravitasi (gravity filter) 

b. Filter dengan aliran bertekanan (pressure filter). 
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2.2.4.2 Filter Pasir Lambat 

 Filter pasir lambat atau slow sand filter adalah filter yang mempunyai 

kecepatan filtrasi yang lambat yaitu berkisar 0,1 hingga 0,4 m/jam. Kecepatan 

yang lambat ini disebabkan ukuran media pasir yang lebih kecil (effective size = 

0,15 – 0,35 mm). Filter pasir lambat cukup efektif digunakan untuk 

menghilangkan kandungan bahan organik dan organisme patogen pada air baku 

yang mempunyai kekeruhan relatif rendah. Filter pasir lambat digunakan untuk 

pengolahan air yang mempunyai kekeruhan air baku di bawah 50 NTU. 

2.3 Media Filtrasi  

 Bagian filter yang berperan penting dalam melakukan penyaringan adalah 

media filter. Media filter dapat tersusun dari pasir silika alami, anthrasit, atau pasir 

garnet. Media ini umumnya memiliki variasi dalam ukuran, bentuk dan komposisi 

kimia (Selintung dan Syahrir, 2012). 

 Berdasarkan jenis dan jumlah media yang digunakan dalam penyaringan, 

media filter dikategorikan menjadi : 

1. Single Media  

Menggunakan satu jenis media seperti pasir zeolit saja atau karbon aktif 

saja. 

2. Dual Media  

Menggunakan dua jenis media, misalnya menggunakan pasir zeolit dan 

karbon aktif. 

3. Multi Media 

Menggunakan tiga atau lebih media penyaringan, misalnya menggunakan 

pasir zeolit, karbon aktif, dan pasir silika. 

Susunan media berdasarkan ukurannya dibedakan menjadi : 

1. Seragam (uniform), ukuran butiran media relatif sama dalam satu bak, 

2. Gradasi (stratified), ukuran butiran media tidak sama dan tersusun 

bertingkat, 

3. Tercampur (mixed), ukuran butiran media tidak sama dan bercampur. 

Beberapa contoh media filtrasi dan fungsinya yang biasa digunakan untuk 

pengolahan air limbah adalah sebagai berikut :  
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1. Pasir silika : menyaring lumpur, tanah dan partikel lainnya dalam air, 

biasanya difungsikan sebagai pre-filter untuk diproses dengan filter 

berikutnya, seperti karbon filter, manganis filter, softener dan sebagainya. 

2. Pasir mangan : efektif mengurangi zat besi dan mangan dalam air, zat ini 

ditandai dengan perubahan warna air menjadi kemerah-merahan bila 

diendapkan, air berbau besi. 

3. Pasir aktif : digunakan untuk menyaring partikel dalam air, biasa dipakai  

sebagai pangganti pasir silika pada pre-filter. 

4. Catridge filter : menyaring partikel dalam air sesuai mesh filter, 0,1 

micron, 0,5 micron dst. Catridge filter dipasaran tersedia dengan berbagai 

ukuran mulai 5 inch, 10 inch. 

5. Karbon Aktif : menghilangkan klorin bebas dan senyaawa organik yang 

menyebabkan bau, rasa, dan warna dalam air. 

6. Pasir Zeolit : menyisihkan TDS, kekeruhan, zat organik, kesadahan, Fe, 

Mn, serta meningkatkan kadar oksigen dalam air. 

Zeolit dan karbon aktif merupakan media filter yang mudah ditemukan dan 

cukup sering digunakan sebagai media filtrasi. Said (1995) menyatakan bahwa 

filter zeolit dan karbon aktif mampu memperbaiki kualitas air tanah. 

 

2.4 Zeolit 

Zeolit pertama kali ditemukan pada tahun 1756 oleh seorang ahli 

mineralogi Swedia bernama Cronsdet. Nama zeolit berasal dari dua kata Yunani, 

yaitu zein (mendidih) dan lithos (batuan), karena mineral ini memiliki sifat 

mendidih atau mengembang saat dipanaskan (diaktivasi). 

Zeolit merupakan senyawa kristal aluminasi silikat dari unsur-unsur 

golongan IA dan IIA seperti natrium, kalium, magnesium, dan kalsium. Zeolit 

dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu zeolit alam dan zeolit 

sintetis. Zeolit alam adalah zeolit yang diperoleh dari endapan di alam, sedangkan 

zeolit sintetis adalah zeolit yang direkayasa dari bahan berkemurnian tinggi, 

mempunyai jenis kation tunggal, mempunyai ukuran pori, saluran dan rongga 

tertentu. Zeolit secara umum memiliki ukuran pori yang bervariasi tergantung 

pada jenis zeolit tersebut. Zeolit sintetis (lebih dikenal dengan molecular sieve) 
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memiliki pori yang seragam tergantung pada spesifikasi dari zeolit tersebut 

(Mortimer dan Taylor, 2002). 

Zeolit telah digunakan secara luas dalam bidang industri maupun 

pertanian. Penggunaan zeolit dalam bidang pertanian diantaranya sebagai 

suplemen pakan ternak dan perbaikan tanah, sedangkan dalam bidang industri dan 

lingkungan digunakan sebagai agen penukar ion, adsorpsi katalis, penjernih air 

dalam kolam renang dan air tercemar lainnya (Mortimer dan Taylor, 2002). 

Sifat pertukaran ion dalam zeolit terjadi akibat terdistribusinya atom 

Si
4⁺ oleh Al³⁺ sehingga menghasilkan muatan negatif pada kerangka dasar zeolit, 

muatan tersebut dapat diimbangi oleh kation yang terletak dalam pori-pori atau 

rongga dari kristal karena kation tersebut tidak terletak pada kerangka 

sebagaimana Si
4⁺ dan Al³⁺ . Kation tersebut relatif lebih bebas bergerak, sehingga 

dapat dengan mudah dipertukarkan dengan kation lain (Barrer dalam Hartati, 

2007). 

Penggunaan zeolit sebagai media filtrasi memiliki keuntungan sebagai 

berikut: 

1. Media filter yang bebas lumpur dan endapan. 

2. Biaya cukup murah. 

3. Bebas dari bahan kimia berbahaya pada efluennya. 

4. Proses regenerasinya yang mudah karena hanya menggunakan (NH4)2SO4 

Partikel zeolit memiliki tiga tipe pori, yaitu macropore dan micropore 

(masing -masing dengan ukuran >50 nm dan <2 nm). Di antara keduanya terdapat 

mesopore. Macropore merupakan jalan masuk ke dalam partikel menuju 

micropore. Macropore tidak berkontribusi terhadap besarnya luas permukaan 

membran zeolit. Sebaliknya, micropore adalah penyebab besarnya luas 

permukaan membran zeolit. Micropore tersebut sebagian besar terbentuk selama 

proses aktifasi. Pada micropore inilah sebagian besar peristiwa adsorpsi terjadi 

(Nugroho dan Purwoto, 2013). 

Dewasa ini dikenal dua jenis zeolit, yakni zeolit alam dan zeolit sintetis. 

2.4.1 Zeolit Sintetik 

 Zeolit sintetik adalah zeolit yang dibuat secara rekayasa yang sedemikian 

rupa sehingga didapatkan karakter yang lebih baik dari zeolit alam. Prinsip dasar 
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produksi zeolit sintetik adalah komponennya yang terdiri dari silika dan alumina, 

sehingga dapat disintetis dari berbagai bahan baku yang mengandung kedua 

komponen di atas. Dengan perkembangan penelitian, dewasa ini telah dikenal 

beragam zeolit sintetik, dan beberapa diantaranya disajikan dalam Tabel 2.1 

berikut : 

Tabel 2.1 Rumus Oksidasi Beberapa Jenis Zeolit Sintetik 

Zeolit Rumus Oksidasi 

Zeolit A Na2O.Al2O3.2SiO2.4,5H2O 

Zeolit N-A (Na,TMA)2O.Al2O3.4,8SiO2.7H2O TMA-(CH3)4N⁺ 

Zeolit H K2O.Al2O3.2SiO2.4H2O 

Zeolit L (K2Na2)O.Al2O3.2,5SiO2.5H2O 

Zeolit X Na2O.Al2O3.2,5SiO2.4,6H2O 

Zeolit Y Na2O.Al2O3.4,8SiO2.8,9H2O 

Zeolit P Na2O.Al2O3.2-5SiO2.5H2O 

Zeolit O (Na,TMA)2O.Al2O3.7SiO2.3,5H2O TMA-(CH3)4N⁺ 

Zeolit Ω (Na,TMA)2O.Al2O3.7SiO2.5H2O TMA-(CH3)4N⁺ 

Zeolit ZK-4 0,85Na2O.0,15(TMA)2O.Al2O3.3,3SiO2.6H2O 

Zeolit ZK-5 (R,Na2)O.Al2O3.4-6SiO2.6H2O 

Sumber : Georgiev et al, 2009 dalam Yuliana (2015) 

2.4.2 Zeolit Alam 

Zeolit alam terbentuk karena adanya proses kimia dan fisika yang 

kompleks dari batuan-batuan yang mengalami berbagai macam perubahan di 

alam. Para ahli geokimia dan mineralogi memperkirakan bahwa zeolit merupakan 

produk gunung berapi yang membeku menjadi batuan vulkanik, batuan sedimen 

dan batuan metamorfosa yang selanjutnya mengalami proses pelapukan karena 

pengaruh panas dan dingin (Lestari, 2010). Adanya zeolit di alam berkontribusi 

dalam pembersihan lingkungan khususnya dalam mereduksi pencemaran air.  

Karena sifat yang dimiliki oleh zeolit, maka mineral ini dapat dimanfaatkan dalam 

berbagai bidang, secara umum zeolit mampu menyerap, menukar ion dan menjadi 

katalis (Nugroho dan Purwoto, 2013). 
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Sebagai produk alam, zeolit alam diketahui memiliki komposisi yang 

sangat bervariasi, namun komponen utamanya adalah silika dan alumina. Di 

samping komponen utama ini, zeolit juga mengandung berbagai unsur minor, 

antara lain Na, K, Ca, Mg, dan Fe (Bogdanov dkk., 2009 dalam Yuliana (2015)). 

Zeolit Alam yang umum ditemukan dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2. 2 Contoh Zeolit Alam yang Umum Ditemukan 

No Zeolit Alam Komposisi 

1 

2 

3 

4 

Analism  

Kabasit  

Klinoptilotit  

Erionit  

Na16(Al16Si32O96).16H2O  

(Na2,Ca)6(Al12Si24O72).40H2O  

(Na4K4)(Al8Si40O96).24H2O  

(Na,Ca5K)(Al9Si27O72).27H2O  

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Ferrierit  

Heulandit  

Laumonit  

Mordenit  

Filipsit  

Natrolit  

Wairakit  

(Na2Mg2)(Al6Si30O72).18H2O  

Ca4(Al8Si28O72).24H2O  

Ca(Al8Si16O48).12H2O  

Na8(Al8Si40O96).24 H2O  

(Na,K)10(Al10Si22O64).20H2O  

Na4(Al4Si6O64).20H2O 

Ca(Al2Si4O12).12H2O  

Sumber : Subagyo, 1993 dalam Yuliana (2015) 

Terlepas dari aplikasinya yang luas, zeolit alam memiliki beberapa 

kelemahan, di antaranya mengandung banyak pengotor seperti Na, K, Ca, Mg dan 

Fe serta kristalinitasnya kurang baik. Keberadaan pengotor-pengotor tersebut 

dapat mengurangi efektivitas dari zeolit. Untuk memperbaiki karakter zeolit alam 

sehingga dapat digunakan sebagai katalis, adsorben, atau aplikasi lainnya, 

biasanya dilakukan aktivasi dan modifikasi terlebih dahulu (Mockovciakova dkk., 

2007 dalam Yuliana (2015)). 

Nugroho dan Purwoto (2013) mengungkapkan bahwa pengolahan zeolit 

secara garis besar dapat dibagi dalam dua tahap, yaitu preparasi dan aktivasi :  

1. Tahapan preparasi 

Zeolit diperlakukan sedemikian rupa agar mendapatkan zeolit yang siap 

olah. Tahap ini berupa pengecilan ukuran dan pengayakan. Tahapan ini 
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dapat menggunakan mesin secara keseluruhan atau dipadukan dengan cara 

manual.  

2. Tahapan aktivasi  

Aktivasi zeolit dapat dilakukan dengan cara pemanasan atau penambahan 

pereaksi kimia baik asam maupun basa:  

a.  Aktivasi pemanasan, zeolit dipanaskan dalam pengering putar 

menggunakan bahan umpan yang mempunyai kadar air sekitar 40%, 

dengan suhu tetap 230 °C dan waktu pemanasan selama tiga jam.  

b.  Penambahan pereaksi kimia, dilakukan di dalam bak pengaktifan 

dengan NaOH dan H2SO4, dimaksudkan untuk memperolehtemperatur 

yang dibutuhkan dalam aktivasi. Zeolit yang telah diaktivasi perlu 

dikeringkan terlebih dahulu, pengeringan ini dapat dilakukan dengan 

cara menjemurnya di bawah sinar matahari. 

Zeolit alam yang telah melalui tahap preparasi dan aktivasi untuk menjadi 

media filter dikenal dengan nama atau istilah Treated Natural Zeolit (TNZ) atau 

zeolit alam termodifikasi.  

2.5 TNZ (Treated Natural Zeolit) 

 Menurut Muin (2017), TNZ (Treated Natural Zeolit) adalah media 

penyaring air yang digunakan pada teknologi zeoflocc, berupa butiran (granule) 

berukuran ± 1 mm yang berasal dari bahan tambang dan telah mendapatkan 

perlakuan khusus baik secara fisik maupun kimiawi. Media penyaring TNZ 

memiliki sifat-sifat yang terdapat pada pasir aktif, karbon aktif dan resin. 

Keunggulannya yaitu seluruh permukaan molekul TNZ berupa pori-pori yang 

menembus permukaan yang ada di hadapannya hingga membentuk terowongan 

pori-pori, sehingga daya serap (absorpsi) media TNZ menjadi sangat besar. 

Terowongan ini juga menjadi tempat berlangsungnya ion exchange dan molecular 

siever. 

 Treated Natural Zeolit (TNZ) merupakan zeolit alam dengan tipe struktur 

kristalnya sama, yang telah dilakukan modifikasi melalui metode fisik yaitu 

dengan pemanasan kemudian dipecah menggunakan mesin pemecah batu lalu 

diayak sehingga menjadi butiran (granule) berukuran ± 1 mm. Aktivasi zeolit 

secara kimiawi merupakan modifikasi tahap kedua setelah melalui modifikasi 
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secara fisik. Metode pengaktifan secara kimiawi dilakukan dengan mereaksikan 

antara zeolit dengan senyawa-senyawa kimia. Metode ini merupakan inovasi dari 

PT. MUIN BANGUN PERSADA. Pengaktifan secara kimia dapat dibedakan dari 

tujuan dan fungsi pengaktifannya. Modifikasi zeolit alam ini memberikan 

keunggulan yaitu seluruh permukaan molekul TNZ berupa pori-pori yang 

menembus permukaan yang ada membentuk terowongan pori-pori. Zeolit alam 

termodifikasi ini memiliki ukuran pori-pori yang sangat kecil yaitu 10⁻ ⁹  nm. 

Terowongan pori-pori ini menjadi tempat berlangsungnya ion exchanger dan 

molecular siever. Tingkat kemurnian TNZ yang digunakan untuk pengolahan air 

yaitu sekitar 70% sampai dengan 75%.   

 Menurut Muin (2017), menyebutkan bahwa TNZ memiliki beberapa sifat 

unggul seperti ditunjukkan pada Tabel 2.3. Tingkat kejenuhan TNZ sangat 

bergantung pada kualitas air baku, pH, dan rancangan bangun sistem 

pengolahannya. 

Tabel 2.3 Sifat-Sifat dari TNZ  

No Sifat Keterangan 

1 Butiran (particle) 
Massive 30 mesh 

Berpori 

2 Adsorpsi di permukaan Baik 

3 Absorpsi Baik sekali 

4 Pertukaran ion Baik sekali 

5 
Pengayak molekul (Molecular 

sieve) 
Baik sekali 

6 
Regenerasi (pengaktifan 

kembali) 

Mudah dengan 

menggunakan larutan 

regenerant 

7 

Umur bahan : 

- Pengolahan air bersih 

- Pengolahan air limbah 

 

2-5 tahun 

1-3 tahun 

8 

Daya Tahan : 

- Di udara 

- Terhadap asam encer 

 

Baik 

Baik sekali 

Sumber : Muin, 2017 

Zeolit TNZ juga memiliki beberapa tipe dan fungsi yang berbeda-beda.  

Tipe dan fungsi setiap jenis TNZ dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut. 
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Tabel 2.4 Beberapa Tipe dan Fungsi TNZ 

Type TNZ  Fungsi  pH Air Baku  Larutan Regenerant  

RC.  

22  

Cationic 

Exchanger 

Ca, Mg, Kesadahan, 

Logam berat 
Asam NaCl 5-10% 

RC.  

32  
Adsorbent 

TDS, TSS, CO2, 

alkalinitas 
Basa 

H2SO4 

5% 

RC.  

42  

Cationic 

Exchanger 

Fe, Mn, Bau, Warna, 

Organic 
Netral 

KMnO4 

0,01% 

Type TNZ Fungsi pH Air Baku Larutan Regenerant 

RC.  

52  

Anionic 

Exchanger 

Cl
-
, SO4

2-
, salinitas, 

payau 
Netral 

(NH4)2SO4 

5-10% 

Sumber : Muin, 2017 

 

2.6 Karbon Aktif 

Karbon berpori atau lebih dikenal dengan nama karbon aktif, digunakan sebagai 

adsorben untuk menghilangkan warna, pengolahan limbah, pemurnian air. Karbon 

aktif adalah arang yang telah mengalami perubahan sifat-sifat fisika dan kimianya 

karena dilakukan perlakuan aktifisasi dengan aktifator bahan bahan kimia ataupun 

dengan pemanasan pada temperatur tinggi (Nugroho dan Purwoto, 2013). Karbon 

aktif adalah senyawa karbon yang telah diproses dengan cara diaktivasi sehingga 

senyawa karbon tersebut berpori dan memiliki luas permukaan yang sangat besar 

dengan tujuan untuk meningkatkan daya adsorpsinya (Arfan, 2006 dalam Hendra, 

2008).  

Pada prinsipnya pembuatan karbon aktif terdiri dari 3 proses sebagai berikut 

(Martin, 2008 dalam Hendra, 2008) : 

1. Pemilihan bahan dasar 

Karbon aktif bisa dibuat dari berbagai macam bahan, selama bahan 

tersebut mengandung unsur karbon seperti batubara, tempurung kelapa, 

kayu, sekam padi, tulang binatang, kulit biji kopi dan lain-lain.Pemilihan 

bahan dasar untuk dijadikan karbon aktif harus memenuhi beberapa 

kriteria yaitu unsur inorganik yang rendah, ketersediaan bahan (tidak 

mahal dan mudah didapat), memiliki durability yang baik dan mudah 

untuk diaktivasi. 
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2. Karbonisasi 

Karbonisasi adalah suatu proses pirolisis pada suhu 400 – 900 °C. Pirolisis 

adalah suatu proses untuk merubah komposisi kandungan kimia dari bahan 

organik dengan cara dipanaskan dalam kondisi tidak ada kandungan udara 

sekitar. Jadi, bahan dasar “diselimuti” gas inert untuk mencegah bahan 

terbakar karena adanya udara sekitar. Biasanya gas nitrogen (N2) dan 

argon (Ar) digunakan pada proses karbonisasi. Tujuan karbonisasi adalah 

untuk menghilangkan zat-zat yang mudah menguap (volatile matter) yang 

terkandung pada bahan dasar. Bahan dasar yang telah melalui proses 

karbonisasi sudah memiliki pori-pori. 

3. Aktivitas 

Aktivasi merupakan proses yang bertujuan untuk membuka atau 

menciptakan pori yang dapat dilalui oleh adsorbat, memperbesar distribusi 

dan ukuran pori serta memperbesar luas permukaan karbon aktif dengan 

proses heat treatment pada temperatur 80 – 1200 °C. Terdapat 2 metode 

aktivasi yaitu : 

a. Aktivasi Fisika 

Bahan dasar dari karbon aktif diaktivasi menggunakan activating 

agent dari gas CO2 atau  steam pada suhu 800 – 1200 °C. Faktor-

faktor yang mempengaruhi karakteristik /sifat dari karbon aktif yang 

dihasilkan oleh proses aktivasi fisika antara lain adalah bahan dasar, 

laju aliran kalor furnance, laju aliran gas, proses karbonisasi 

sebelumnya, temperatur yang pada saat proses aktivasi, activating 

agent yang digunakan, lama proses aktivasi dan alat yang digunakan 

(Marsh, et al., 2006 dalam Hendra, 2008). 

b. Aktivasi Kimia 

Aktivasi kimia dilakukan dengan cara bahan direndam terlebih dahulu 

pada activating agent berupa bahan kimia tertentu yang bersifat asam 

(misalnya: phosphoric acid H3PO4), basa (potassium hydroxide KOH, 

sodium hydroxide NaOH). Proses dilanjutkan dengan proses 

karbonisasi dan kemudian hasil proses karbonisasi tersebut 
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didinginkan lalu dicuci dengan tujuan menghilangkan atau membuang 

activating agent yang sebelumnya bercampur pada bahan dasar. 

Karbon aktif akan membentuk amorf yang sebagian besar terdiri dari karbon 

bebas dan memiliki permukaan dalam yang berongga, warna hitam, tidak berbau, 

tidak berasa, dan mempunyai daya serap yang jauh lebih besar dibandingkan 

dengan karbon yang belum menjalani proses aktivasi (Nugroho dan Purwoto, 

2013).  Secara umum, aktivasi adalah mengubah karbon dengan daya serap rendah 

menjadi karbon yang mempunyai daya serap tinggi.Untuk menaikkan luas 

permukaan dan memperoleh karbon yang berpori, karbon diaktivasi, misalnya 

dengan menggunakan uap panas, gas karbondioksida dengan temperatur tinggi, 

atau penambahan bahan-bahan mineral sebagai aktivator. Selain itu aktivasi juga 

berfungsi untuk mengusir tar yang melekat pada permukaan dan pori-pori karbon. 

Aktivasi menaikan luas permukaan dalam (internal area), menghasilkan volume 

yang besar, berasal dari kapiler kapiler yang sangat kecil, dan mengubah 

permukaan dalam dari struktur pori (Nugroho dan Purwoto, 2013). 

2.7 Pertukaran Ion (Ion Exchange) 

  Pertukaran ion adalah proses dimana satu bentuk ion dalam senyawa 

dipertukarkan untuk beberapa bentuk, yaitu kation ditukar dengan kation dan 

anion ditukar dengan anion. Pertukaran ion berlangsung secara reversibel dan 

dapat diregenerasi atau diisi dengan ion-ion yang diinginkan melalui  pencucian 

dengan ion-ion yang berlebih. Pertukaran ion secara luas digunakan untuk 

pengolahan air dan limbah cair, terutama digunakan pada proses penghilangan 

kesadahan dan dalam proses demineralisasi air. Kapasitas penukaran ion 

ditentukan oleh jumlah gugus fungsional per-satuan massa resin. Dalam hal ini, 

bentuk pertukaran ion terbagi menjadi 3 macam, yaitu:  

1. Penukar kation yaitu pertukaran ion yang bermuatan positif (kation)  

2. Penukar anion yaitu pertukaran ion yang bermuatan negatif (anion) 

3.  Pertukaran atmosfer yaitu dapat melakukan pertukaran baik kation 

maupun anion secara simultan.  

Proses pertukaran ion terjadi secara kontinyu sampai resin telah jenuh 

dengan ion yang ditukarkan. Oleh karena itu, jika resin telah jenuh dengan ion 
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yang dipertukarkan, maka dapat diregenerasi dengan asam atau basa (Ulfin, 

2013).  

Pertukaran ion adalah sebuah proses fisika-kimia. Pada proses tersebut 

senyawa yang tidak larut, dalam hal ini resin, menerima ion positif atau negatif 

tertentu dari larutan dan melepaskan ion-ion lain ke dalam larutan tersebut dalam 

jumlah ekivalen yang sama. Jika ion-ion yang dipertukarkan berupa kation, maka 

resin tersebut dinamakan dengan resin penukar kation, sedangkan jika ion-ion 

yang dipertukarkan berupa anion, maka resin tersebut dinamakan dengan resin 

penukar anion. 

Contoh reaksi pertukaran kation dan reaksi pertukaran anion disajikan 

pada reaksi di bawah ini:  

Reaksi pertukaran kation:  

2 NaR (s) + CaCl2 (aq) → CaR (s) + 2 NaCl (aq)  

Reaksi pertukaran anion:  

2 RCl (s) + Na2SO4 → R2SO4(s) + 2 NaCl  

Pada reaksi pertukaran kation menyatakan bahwa larutan yang 

mengandung CaCl2 diolah dengan resin penukar kation NaR, dengan R 

menyatakan resin. Resin mempertukarkan ion Na⁺  larutan dan melepaskan ion 

Na⁺  yang dimilikinya ke dalam larutan. Secara ilustratif hal ini diterangkan pada 

Gambar 2.5.  

 

Gambar 2.5 Proses penukaran ion Ca dengan Na (Pelunakan) 

(Setiadi, 2007) 
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Proses penukaran kation yang diikuti dengan penukaran anion untuk 

mendapatkan air demin (demineralized water) diberikan pada Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Proses Demineralisasi 

(Setiadi, 2007) 

Tahap terjadinya reaksi pertukaran ion disebut tahap layanan (service). 

Jika resin tersebut telah mempertukarkan semua ion Na⁺  yang dimilikinya, maka 

reaksi pertukaran ion akan terhenti. Pada saat itu resin dikatakan telah mencapai 

titik habis (exhausted), sehingga harus diregenerasi dengan larutan yang 

mengandung ion Na⁺  seperti NaCl. Tahap regenerasi merupakan kebalikan dari 

tahap layanan. Reaksi yang terjadi pada tahap regenerasi merupakan kebalikan 

reaksi pertukaran kation dan anion. Resin penukar kation yang mempertukarkan 

ion Na⁺  tahap tersebut di atas dinamakan resin penukar kation dengan siklus Na. 

Resin penukar kation dengan siklus H akan mempertukarkan ion H⁺  pada tahap 

layanan dan regenerasi (Setiadi, 2007).  

2.8 Adsorpsi  

Adsorpsi merupakan proses akumulasi adsorbat pada permukaan 

adsorben yang disebabkan oleh gaya tarik antar molekul atau suatu akibat dari 

medan gaya pada permukaan padatan (adsorben) yang menarik molekul-molekul 

gas, uap atau cairan. Adsorpsi secara umum didefinisikan sebagai akumulasi 

sejumlah molekul, ion atau atom yang terjadi pada batas antara dua fasa. 

Adsorpsi menyangkut akumulasi atau pemusatan substansi adsorbat pada 

adsorben dan dalam hal ini dapat terjadi pada antar muka dua fasa. Fasa yang 
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menyerap disebut adsorben dan fasa yang terserap disebut adsorbat. Kebanyakan 

adsorben adalah bahan-bahan yang memiliki pori karena berlangsung terutama 

pada dinding-dinding pori atau letak-letak tertentu di dalam adsorben.   

Gaya tarik-menarik dari suatu padatan dibedakan menjadi dua jenis yaitu 

gaya fisika dan gaya kimia yang masing-masing menghasilkan adsorpsi fisika 

(physisorption) dan adsorpsi kimia (chemisorption). Adsorpsi fisika adalah 

proses intertaksi antara adsorben dengan adsorbat yang melibatkan gaya-gaya 

antar molekul seperti gaya van der Waals, sedangkan adsorpsi kimia terjadi, jika 

interaksi adsorben dan adsorbat melibatkan pembentukan ikatan kimia.  

Proses adsorpsi melibatkan berbagai macam gaya yakni gaya van der 

Waals, gaya elektrostatik, ikatan hidrogen serta ikatan kovalen. Pada adsorpsi 

kimia terjadi pembentukan dan pemutusan ikatan, sehingga energi adsorpsinya 

berada pada kisaran yang sama dengan reaksi kimia. Ikatan antara adsorben 

dengan adsorbat cukup kuat sehingga tidak terjadi spesiasi, karena zat yang 

teradsorpsi menyatu dengan membentuk lapisan tunggal dan relatif reversibel 

(Worch, 2012). Proses adsorpsi permukaan zeolit dapat dilihat pada Gambar 2.7 

 

Gambar 2.7 Proses adsorpsi permukaan  

(Sumber : Worch, 2012) 

2.9 Molecular Sieve  

 Molecular sieve adalah material sintetis yang memiliki pori-pori dengan 

ukuran yang sama persis dan seragam yang digunakan sebagai adsorben gas dan 

cairan. Molekul-molekul yang cukup kecil akan diadsorpsi melewati pori-pori, 

sedangkan molekul-molekul yang lebih besar akan ditolak. Penyaring molekular 

berbeda dengan penyaring secara umum yang digunakan untuk menyaring 

molekul pada tingkatan tertentu. Sebagai contoh adalah molekul air yang 

mungkin cukup kecil sehingga dapat melewatinya. Oleh karena itu, penyaring 
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molekular sering berfungsi sebagai pengering (dessicant). Penyaring molekular 

dapat mengadsorpsi air sampai 22% dari berat yang dimilikinya (Gubta dan 

Demirbas, 2010). Penyaring molekular biasanya terdiri dari mineral-mineral 

aluminosilikat, tanah liat, kaca berpori, arang mikroporous, zeolit, karbon aktif, 

atau senyawa-senyawa sintetis yang memiliki struktur terbuka yang dapat dilalui 

oleh molekul-molekul kecil, seperti nitrogen dan air (Rahadiansyah, 2017).  

2.10 Penelitian Terdahulu  

 Pada penelitian terdahulu, telah dilakukan penyisihan air limbah deterjen 

menggunakan media zeolit, diantaranya sebagai berikut:  

• Dalam penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (2016), pengolahan 

limbah cair domestik (grey water) dengan proses filtrasi up flow 

menggunakan media pasir zeolit dan arang aktif tempurung kelapa. 

Pengolahan filtrasi up flow bertujuan untuk menyisihkan konsentrasi 

deterjen dan fosfat dengan variasi ketinggian media: reaktor 1 (RI) tinggi 

10 cm pasir : zeolit 15 cm :  arang aktif : 15 cm, reaktor 2 (R2) tinggi 15 

cm pasir : 15 cm zeolit :  10 cm arang aktif, reaktor 3 (R3) tinggi 15 cm 

pasir : 10 cm zeolit : 15 cm arang aktif dan variasi waktu operasional 70 

menit, 80 menit, 90 menit, 100 menit, 110 menit dengan debit 10 

ml/detik. Presentase penurunan konsentrasi  deterjen  dan  fosfat  

tertinggi  pada  reaktor  1  dengan  nilai  prosentase  penyisihan  deterjen  

sebesar 62.78%  dan  prosentase  penyisihan  fosfat  sebesar  67.71%.  

Dengan  demikian  filtrasi  Up  flow  dengan  variasi ketinggian media 

dan waktu operasional mampu menurunkan kadar deterjen dan fosfat. 

• Penelitian yang dilakukan oleh Sisyanreswari (2014), tentang penurunan 

TSS, COD, dan fosfat pada limbah laundry menggunakan koagulan 

tawas dan media zeolit. Limbah laundry memiliki nilai TSS, COD, dan 

fosfat yang melebihi standar kualitas yang dapat mencemari lingkungan. 

Berdasarkan hasil uji karakteristik limbah, jumlah konsentrasi TSS 

adalah 196 mg/l,konsentrasi COD adalah 1279,83 mg/l, dan konsentrasi 

fosfat adalah 3,331 mg/l. Pada penelitian ini cara yang digunakan untuk 

mengolah limbah laundry adalah dengan menggunakan flokulasi 
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koagulasi dengan koagulasi alum dan adsorpsi media zeolit. Koagulasi 

flokulasi menggunakan 1% tawas koagulan dengan variasi dosis 80 mL, 

100 mL, 120 mL, 140 mL dan 160 mL. Diperoleh dosis optimum 140 

mL dengan efisiensi penyisihan TSS 90,29%; COD adalah 75,36%; dan 

Fosfat sebesar 95,01%. Pengolahan media zeolit dengan media variasi 

tinggi yaitu 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, dan 50 cm. Diperoleh tinggi 

terbaik dalam 40 cm pada 120 menit dengan efisiensi penyisihan TSS 

92,57%; COD adalah 69,55%; dan Fosfat sebesar 90,79%. Penelitian 

lebih lanjut dilakukan dengan menggabungkan pengolahan koagulasi 

flokulasi dengan 1% alum koagulan sebesar 140 mL dan adsorpsi dengan 

tinggi medium zeolit sebesar 40 cm diperoleh efisiensi penyisihan TSS 

sebesar 86,64% pada 90 menit; COD 85,53% pada 120 menit; Fosfat dan 

77,7% pada 30 menit. 

• Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2018) tentang penyisihan 

Fosfat (PO4) dalam air bekas pencucian motor buatan menggunakan 

zeolit termodifikasi Treated Natural Zeolite RA52 dan karbon aktif. 

Tujuan penelitian adalah untuk  menemukan besarnya penurunan kadar 

fosfat dalam air bekas buatan dengan melakukan variasi media, 

pemilihan arah aliran dan penentuan waktu kontak air bekas buatan 

menggunakan media zeolit termodifikasi (TNZ) tipe RA 52 dan karbon 

aktif. Reaktor berbentuk silinder dengan diameter 20,32 cm, tinggi 

reaktor 80 cm dan tinggi maksimum media di dalam reaktor sebesar 54,5 

cm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi 1 (zeolit) dengan 

arah aliran pengisian dari atas ke bawah di menit ke-90 merupakan 

konfigurasi terbaik dalam penyisihan fosfat (PO4) dengan nilai fosfat air 

olahan sebesar 0,52 mg/l dengan presentase penyisihan sebesar 95,77%. 

Arah aliran pengisian dari bawah merupakan arah aliran terbaik dalam 

penyisihan fosfat (PO4) dan waktu kontak 15 menit merupakan waktu 

kontak optimum dibandingkan waktu kontak menit ke-30 hingga menit 

ke-90. Hasil penelitian menggunakan zeolit RA 52 mampu menyisihkan 

fosfat sampai dengan dibawah nilai baku mutu PERMENLH No.5/2014 

dengan nilai sebesar 2 mg/l. 
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• Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh PT. Muin 

Bangun Persada (2004) menggunakan zeolit termodifikasi tipe RA 52 

dapat menurunkan fosfat [PO4] dalam air bekas buatan sebesar 99,73%, 

TDS 87,35% pada ketebalan zeolit 60 cm dengan satu kali saring filtrasi 

dengan reaktor filtrasi berdiameter 3 inchi dan tinggi 90 cm. Hasil 

penelitian yang telah dilakukan PT. Muin Bangun Persada dapat dilihat 

pada Tabel 2.5.  

Tabel 2.5 Hasil Analisa Laboratorium Air Olahan Filtrasi 

Parameter Sampel Awal Filtrat (Hasil Penyaringan) 

pH 9,954 7,235 

TDS (mg/l) 1113 140,8 

PO4 (mg/l) 18,75 0,05 

SO4 (mg/l) 300 57 

Cl
-
 (mg/l) 345 38,2 

Sumber : Muin, 2017  
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BAB 3 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1 Tujuan Penelitian  

Target penelitian ini adalah memberikan alternatif instalasi pengolahan tepat guna 

yang sederhana dan lebih spesifik, khususnya yang efisien dalam mendaur ulang 

air bekas pencucian kendaraan bermotor di Kota Bandung, agar lebih aman saat 

dibuang ke badan air, untuk menjaga kualitas perairan atau lingkungan, maupun 

untuk digunakan kembali sebagai air untuk pencucian kendaraan.  Pada penelitian 

ini akan digunakan suatu instalasi pendaur ulang dengan teknologi sederhana, 

yaitu reaktor saringan dengan media pasir zeolit yang dikombinasi dengan karbon 

aktif. Pasir zeolit diyakini dapat menurunkan kadar pencemar dalam limbah air 

bekas pencucian kendaraan. 

 

Tujuan akhir penelitian ini adalah untuk membuat suatu instalasi pendaur ulang 

limbah air bekas pencucian kendaraan bermotor yang sederhana dan tepat guna 

dengan menggunakan media filter pasir zoelit yang dikombinasi dengan karbon 

aktif.  Untuk mencapai tujuan akhir tersebut dilakukan serangkaian kegiatan 

penelitian yang menjadi dasar dalam membangun instalasi pendaur ulang limbah 

air bekas pencucian kendaraan.  Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian 

awal sampai diperoleh rancangan dasar instalasi terkait volume zeolit dan karbon 

aktif yang diperlukan, persen efisiensi yang dihasilkan, debit air bekas pencucian 

kendaraan yang akan diolah, dan susunan alat yang diperlukan untuk mendaur 

ulang limbah air bekas tersebut.   

 

3.2 Manfaat Penelitian 

Keutamaan dari penelitian ini adalah mencegah terjadinya pencemaran yang 

membahayakan kesehatan dan lingkungan, serta menghindari bahaya kekeringan 

yang diakibatkan oleh pengambilan air yang berlebihan, terutama air tanah, untuk 

keperluan pencucian kendaraan.  Dampak ekonomi yang diperoleh oleh 

pengusaha jasa pencucian mobil adalah berkurangnya biaya operasional untuk 

penyediaan air untuk pencucian kendaraan, sedangkan dampak sosialnya adalah 
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berkurang pula konflik akibat pengambilan air dan pembuangan air bekas 

pencucian kendaraan dengan tetangga sekitar.   

 

Aspek temuan, inovasi, kebaruan dan terobosan teknologi yang dikembangkan 

pada rangkaian penelitian ini adalah dihasilkannya suatu instalasi daur ulang air 

bekas pencucian kendaraan yang tepat guna dan teknologi yang sederhana 

memanfaatkan pasir zeolit dan karbon aktif, serta dapat ditempatkan dengan 

mudah di lokasi pencucian kendaraan. 

 

Penelitian yang diusulkan ini dilakukan dalam rangka mendukung rencana 

strategis penelitian Universitas Pasundan yang dituangkan dalam roadmap yang 

ditetapkan oleh Lembaga Penelitian Univeristas Pasundan, yaitu: “Produk dan 

Teknologi Tepat Guna Berbasis Masyarakat Global dengan Mengusung Nilai ke-

Sundaan dan ke-Islaman” yang ditargetkan akan tercapai pada 2021.  Untuk 

mencapai target penelitian yang telah ditetapkan tersebut, maka penelitian dasar 

yang diusulkan akan dilaksanakan pada tahun 2018-2019 ini selanjutnya akan 

ditindaklanjuti dengan penelitian terapan dengan membuat produk instalasi daur 

ulang air bekas pencucian kendaraan yang sederhana dan tepat guna pada tahun 

2020-2021. 
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BAB 4 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1  Metode Penelitian 

Berdasarkan jenisnya penelitian yang akan dilakukan ini dikatergorikan 

dalam penelitian eksperimental yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui 

suatu gejala atau pengaruh yang timbul, sebagai akibat dari adanya percobaan atau 

trial (Notoatmodjo, 2010).  Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed 

methods), yaitu suatu prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan 

mencampur metode kuantitatif dan kualitatif dalam suatu penelitian atau 

serangkaian penelitian untuk memahami permasalahan penelitian (Cresswell dan 

Clark, 2011). 

 

4.2  Tahapan Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 Berdasarkan Gambar 4.1, metode penelitian ini dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Persiapan penelitian 

A. Studi Pendahuluan 

a. Studi pustaka atau studi literatur untuk mempelajari teori-teori penelitian. 

b. Survey Pendahuluan yang meliputigambaranumumkegiatan usaha 

pencucian kendaraan bermotor beserta karakteristik penggunaan airnya 

yang nantinya menjadi air limbah yang akan digunakan pada penelitian.  

Survey ke lokasi-lokasi usaha pencucian kendaraan juga dilakukan untuk 

mendapatkan gambaran kondisi lingkungan sekitar yang terkena dampak 

adanya tempat pencucian kendaraan, baik kondisi fisik, kependudukan dan 

sosial ekonomi yang diperlukan dalam melakukan penelitian daur ulang air 

bekas pencucian kendaraan ini.  

c. Pengumpulan dan analisis data sekunder, meliputi : 

- Mempelajari laporan-laporan terkait kegiatan usaha pencucian 

kendaraan 
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Persiapan penelitian:

1.  Studi pustaka, survey pendahuluan, pengumpulan data primer dan sekunder

2.  Persiapan air limbah dari lokasi pencucian kendaraan

3.  Uji karakteristik komposisi air limbah

4.  Penelitian Pendahuluan

5.  Persiapan media filter: pengelompokan zeolit berdasarkan ukuran butiran

6.  Rancangan reaktor sistem batch

7.  Penentuan titik pengambilan sampel dari reaktor

  

 
 

  

Rancangan Rektor sistem Batch 

· Material: pasir zeolit, Plat acrilic transparan (body reaktor), selang, pompa

· Pembuatan reaktor sistem batch 6 unit berbentuk silinder dengan diameter masing-

masing 10, 15, dan 20 cm ketinggian 100 cm.

· Perangkaian alat : unit reaktor, selang outlet, pompa 

PelaksanaanPenelitian:

1.  Optimasi variasi ketinggian media (3 variasi)

2.  Optimasi variasi diameter reaktor (3 variasi)

3.  Optimasi variasi ukuran butiran zeolit (masing-masing 3 ukuran)

4.  Pengambilan sampel setiap 5 menit (setiap variasi reaktor)

5. Optimasi rangkaian media (zeolit atau karbon aktif saja, zeolit dulu baru 

karbon aktif atau sebaliknya)

Analisis Laboratorium:

1.  Parameter uji: COD dan surfaktan

2.  Kualitas air sampel di efluen konstan

3.  Kualitas air sampel di efluen memenuhi baku mutu

Analisis Hasil Penelitian:

Kondisi optimum (ukuran butiran media, ketinggian media, diameter media, 

waktu kontak media, rangkaian media) untuk tiap variasi konsentrasi air limbah
 

Gambar 4.1 Diagram Alir Tahapan Penelitian 
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- Data tentang kuantitas dan kualitas air limbah bekas pencucian 

kendaraan.  

- Data mengenai unit-unit pengolahan air limbah yang pernah 

diterapkan  

d. Pengumpulan data primer berupa wawancara dengan pihak terkait seperti 

Dinas Lingkungan dan Perindustrian Kota Bandung, pemeriksaan kualitas 

air bersih yang digunakan dan air limbah yang dihasilkan dari usaha 

pencucian kendaraan (3 lokasi usaha pencucian kendaraan).   

B. Persiapan air limbah 

Air limbah yang dipersiapkan untuk penelitian ini diambil dari 3 jenis lokasi 

usaha pencucian kendaraan yang berskala besar, sedang dan kecil.  Oleh karena 

itu, pada penelitian ini dibuat variasi kualitas air limbah yang serupa dengan 

ketiga skala usaha tersebut.   

C. Persiapan Pengujian 

Pembuatan bahan – bahan yang akan digunakan untuk pemeriksaan COD dan 

surfaktan dan membuat kurva kalibrasi surfaktan. 

D. Uji karakteristik komposisi air limbah  

Pengujian dilakukan terhadap 3 jenis sampel dari setiap skala usaha pencucian 

kendaraan.  Parameter yang diuji terutama adalah parameter COD dan 

surfaktan, karena merupakan komponen utama yang selalu ada dalam setiap 

limbah pencucian kendaraan (Bhatti, 2011) 

E. Persiapan media filter 

Media filter yang disiapkan adalah zeolit dan karbon aktif yang dikelompokkan 

masing-masing berdasarkan ukuran butiran menjadi 3 kelompok. 

F. Penentuan titik pengambilan sampel 

Titik sampel diperlukan untuk dapat menguji keberhasilkan proses pengolahan 

yang dilakukan.  Titik sampling yang akan diambil adalah di influen dan efluen 

reaktor.  

4.3 Desain Reaktor Sistem Batch 

Desain reaktor yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Desain Reaktor Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tabung reaktor yang mempunyai ukuran 

sebagai berikut :  

Tinggi Reaktor : 100 cm  

Ketebalan Reaktor  

A    : 5 mm 

B dan C   : 3 mm 

Diameter Reaktor 

A   : 20 cm 

B   : 15 cm 

C   : 10 cm 
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Adapun cara kerja dari tabung reaktor di atas ialah sebagai berikut :  

- Sebelum melakukan running, media terlebih dahulu dicuci mengunakan 

air bersih  dengan cara backwash dari pipa efluen menggunakan pompa 

kemudian air keluar dari pipa backwash. 

- Sistem aliran menggunakan sistem gravitasi dimana air limbah dialirkan 

secara manual ke dalam tabung reaktor tidak menggunakan pompa.  

- Pengambilan sampel dilakukan di pipa efluen  

- Air hasil olahan akan dianalisa kadar COD menggunakan metode refluks 

tertutup dan Surfaktan (MBAS) menggunakan Spektrofotometer.  

4.4 Daftar Alat  

 Alat-alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : 

· Reaktor Batch 

· Gelas kimia 

· Gelas Ukur 

· Gelas Arloji 

· Spatula 

· Neraca Analitik 

· Pipet Ukur 10 ml 

· Pipet tetes 

· Pipet Gondok 10 dan 25 ml 

· Tabung Reaksi 

· Block Digester 

· Statif dan klem 

· Buret 

· Erlenmeyer 50 ml 

· Rak Tabung Reaksi 

· Labu Ukur 

· Corong Pisah 

· Spektrofotometer UV-Visible 
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4.5  Daftar Bahan 

 Bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : 

· Treated natural zeolit (TNZ) tipe RA 52 

· Aquadest 

· Sabun dari 3 tempat pencucian kendaraan bermotor 

· FAS (Fero Ammonium Sulfat) 

· Digestion Solution 

· Pereaksi Asam Sulfat-Perak Sulfat 

· Indikator Ferroin 

· Serbuk Alkil Sulfonat Linear (LAS) 

· Larutan sulfat (H2SO4) 

· Biru Metilen 

· Kloroform 

· Larutan Pencuci 

· Isopropil Alkohol (i-C3H7OH) 

4.6 Pembuatan Air Baku  

Air baku yang digunakan pada penelitian ini merupakan air limbah cucian 

kendaraan bermotor buatan, dengan persiapan sebagai berikut :  

- Air bekas buatan dibuat dengan menggunakansabun yang 

digunakan pada 3 tempat pencucian kendaraan bermotor dan 

dicampur dengan air keran Laboratorium Air Teknik Lingkungan 

Unpas. 

- Pembuatan air bekas buatan berdasarkan kadar COD dan surfaktan 

dalam air bekas 3 tempat pencucian kendaraan bermotor. Untuk 

tempat pencucian kendaraan kecil memiliki kadar COD sebesar 

6331,584 mg/l dan surfaktan sebesar 4393,75 mg/l. Untuk tempat 

pencucian kendaraan sedang memiliki kadar COD sebesar 445,544 

mg/l dan surfaktan sebesar 374,8 mg/l. Untuk tempat pencucian 

kendaraan besar memiliki kadar COD sebesar 4597,936 mg/l dan 

surfaktan sebesar 2710,625 mg/l.  
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4.7 Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian dilakukan setelah reaktor telah dibuat dan dipasang (skala 

laboratorium). Penelitian dilakukan terhadap setiap variasi kualitas air limbah di 

influen reaktor dengan sistem batch. Penelitian diawali dengan optimasi pemilihan 

tinggi media, diameter reaktor, ukuran butir media,dan optimasi rangkaian media. 

Jenis air limbah yang digunakan berasal dari 3 sumber pencucian kendaraan 

bermotor, parameter yang akan diuji adalah COD dan surfaktan. Waktu kontak 

dari semua variasi adalah 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit dan 30 

menit dengan perlakuan yang sama. Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah: 

4.7.1  Variasi Ketinggian Media 

 Pada optimasi ketinggian media, digunakan tabung reaktor B dengan 

ukuran diameter 15 cm dengan air limbah buatan pencucian kendaraan bermotor 

sedang. Variasi yang digunakan adalah ketinggian media 30 cm, 60 cm, dan 90 

cm dengan waktu kontak media dan air limbah di dalam reaktor selama 5 menit, 

10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, dan 30 menit.Ukuran butir zeolit yang 

digunakan adalah 1 mm. Penentuan variasi ketinggian media terpilih dilihat dari 

penyisihan yang paling optimum untuk parameter COD dan surfaktan yang 

terkandung dalam air limbah dan memenuhi baku mutu dalam peraturan yang 

berlaku. Ilustrasi kondisi reaktor untuk variasi ketinggian media dapat dilihat pada 

Gambar 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Ilustrasi Kondisi Reaktor untuk Variasi Ketinggian Media 
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4.4.2 Variasi Diameter Reaktor 

 Pada optimasi variasi diameter reaktor,ketinggian media terpilih 

didapatkan dari optimasi variasi pada penelitian sebelumnya. Tabung reaktor yang 

digunakan adalah tabung A, B, dan C. Variasi diameter reaktor yang digunakan 

adalah 10 cm, 15 cm, dan 20 cm dengan waktu kontak media dan air limbah di 

dalam reaktor selama 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, dan 30 

menit. Ukuran butir zeolit yang digunakan adalah 1 mm. Penentuan variasi 

diameter reaktor terpilih dilihat dari penyisihan yang paling optimum untuk 

parameter COD dan surfaktan yang terkandung dalam air limbah dan memenuhi 

baku mutu dalam peraturan yang berlaku. Ilustrasi kondisi reaktor untuk variasi 

diameter reaktor menggunakan ketinggian media 90 cm dapat dilihat pada 

Gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 Ilustrasi Kondisi Reaktor untuk Variasi Diameter Reaktor 
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4.4.3 Variasi Ukuran Butir Media 

 Pada optimasi variasi ukuran butir media zeolit, ketinggian media dan 

diameter reaktor didapatkan dari optimasi variasi pada penelitian sebelumnya. 

Variasi ukuran butir media zeolit yang digunakan adalah 1 mm, 2 mm, dan 3 mm 

dengan waktu kontak media dan air limbah di dalam reaktor selama 5 menit, 10 

menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, dan 30 menit. Penentuan ukuran butir media 

zeolit terpilih dilihat dari penyisihan yang paling optimum untuk parameter COD 

dan surfaktan yang terkandung dalam air limbah dan memenuhi baku mutu dalam 

peraturan yang berlaku. Ilustrasi kondisi reaktor untuk variasi ukuran butir media 

menggunakan ketinggian media 90 cm dan diameter reaktor 10 cm dapat dilihat 

pada Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Ilustrasi Kondisi Reaktor untuk Variasi Ukuran Butir Media 
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4.4.4 Variasi Jenis Air Limbah 

 Pada pengujian selanjutnya ketinggian media, diameter reaktor, dan 

ukuran butir media zeolit didapatkan dari optimasi variasi pada penelitian 

sebelumnya. Variasi jenis air limbah berdasarkan pada 3 sumber yaitu tempat 

pencucian kendaraan kecil, sedang, dan besar. Waktu kontak media dan air limbah 

di dalam reaktor selama 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, dan 30 

menit. Pada pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah masih ada limbah yang 

belum memenuhi baku mutu dalam peraturan yang berlaku dilihat dari parameter 

COD dan surfaktan. Bila masih ada yang belum memenuhi baku mutu air limbah 

akan diolah menggunakan variasi rangkaian media. Ilustrasi kondisi reaktor untuk 

variasi jenis air limbah dengan ketinggian media 90 cm, diameter reaktor 10 cm, 

dan ukuran butir media 1 mmdapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6 Ilustrasi Kondisi Reaktor Untuk Variasi Jenis Air Limbah 
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4.4.5 Variasi Rangkaian Media Reaktor Batch 

 Pada pengujian terakhir dilakukan optimasi variasi rangkaian media 

dengan ketinggian media, diameter reaktor, dan ukuran butir media zeolit 

didapatkan dari optimasi variasi pada penelitian sebelumnya. Tabung reaktor yang 

digunakan adalah reaktor dengan konfigurasi terpilih dari penelitian sebelumnya, 

dengan menggunakan air limbah yang belum diolah dengan optimum pada 

penelitian sebelumnya. Pengujian ini dilakukan dengan cara air limbah yang 

sudah diolah dari reaktor media zeolit kemudian dimasukkan ke dalam reaktor 

media karbon aktif atau sebaliknya, reaktor konfigurasi karbon aktif disesuaikan 

dengan konfigurasi zeolit. Hal ini dilakukan agar air olahan yang belum 

memenuhi baku mutu bisa menjadi lebih baik dan memenuhi baku mutu air 

limbah. Ilustrasi rangkaian media reaktor batch dengan konfigurasi media 90 cm 

dan diameter reaktor 10 cm dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Desain Rangkaian Media Reaktor Batch 

 

4.8 Pemeriksaan Kualitas Air Olahan Konsentrasi 

 Pemeriksaan kualitas air olahan konsentrasi meliputi pemeriksaan COD 

dan surfaktan. Hasil dari pemeriksaan COD merupakan tolak ukur untuk 

pemeriksaan surfaktan dimana 1 dari 6 sampel hasil dari penyisihan air limbah 

buatan tempat pencucian kendaraan bermotor dipilih dari kadar COD terbaik 
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untuk melakukan pemeriksaan surfaktan. Adapun metode pemeriksaan sebagai 

berikut : 

· Pemeriksaan COD 

Dilakukan standarisasi larutan standar Fero Ammonium Sulfat (FAS) yang 

bertujuan untuk mengetahui konsentrasi sebenarnya dari larutan tersebut. 

Prinsip dari pemeriksaan COD adalah zat organik dioksidasi dengan 

larutan K2Cr2O7berlebih dalam suasana asam, kelebihan K2Cr2O7dititrasi 

kembali dengan larutan Fero Ammonium Sulfat (FAS) Fe(NH4)2 

menggunakan indikator Ferroin. Metode yang digunakan adalah refluks 

tertutup sesuai dengan Standard Methods Part 5220 (Rice dkk., 2012). 

 

· Pemeriksaan Surfaktan 

Prinsip dari pemeriksan sufaktan adalah surfaktan anionik yang 

terkandung dalam air limbah bereaksi dengan biru metilen membentuk 

pasangan ion berwarna biru yang larut dalam pelarut organik. Intensitas 

warna biru yang terbentuk diukur dengan spektrofotometer pada panjang 

gelombang 652 nm. Serapan yang terukur setara dengan kadar surfaktan 

anionik. Pemeriksaan surfaktan sesuai dengan Standard Methods Part 

5540 (Rice dkk., 2012). 

 

4.9 Pemeriksaan Kemampuan Adsorpsi Zeolit Termodifikasi  

Pemeriksaaan terhadap kemampuan adsorpsi zeolit termodifikasi 

dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi proses adsorpsi pada zeolit 

termodifikasi yang digunakan dalam penelitan ini. Pengujian tersebut dilakukan 

dengan cara menimbang zeolit yang belum digunakan dengan zeolit yang telah 

digunakan dalam proses pengolahan. Selisih berat yang didapat menggambarkan 

bahwa telah terjadi adsorpsi pada penelitian ini.  

4.10 Hasil dan Pembahasan  

Hasil pengujian air buatan bekas pencucian kendaraan bermotor yang telah 

melalui beberapa rangkaian proses dianalisa untuk mengetahui konsentrasi COD 

dan surfaktan yang memiliki penyisihan paling tinggi dilihat dari variasi tinggi 

media, ukuran butir, ketinggian media, diameter reaktor, dan waktu kontak. Data 
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yang diperoleh dalam penelitian ini berupa nilai konsentrasi COD dan surfaktan 

hasil pengukuran dari air buatan bekas pencucian kendaraan bermotorsebelum dan 

sesudah penyisihan. Data diolah kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan 

grafik  untuk mempermudah dalam melihat penyisihan dan seberapa besar 

presentasi penyisihan COD dan surfaktan.  Pemilihan variasi optimum dilihat dari 

angka penyisihan terkecil di bawah baku mutu air limbah menurut Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No.5 Tahun 2014 tentang Baku 

Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri Sabun, Deterjen dan Produk Minyak 

Nabati kadar maksimum surfaktan (MBAS) adalah 3 mg/l dan kadar maksimum 

COD adalah 180 mg/l. 
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BAB 5 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

5.1 Umum  

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Penelitian Prodi Teknik 

Lingkungan Universitas Pasundan. Persiapan penelitian dengan melakukan desain 

reaktor, perakitan reaktor di Laboratorium penelitian UNPAS dan penelitian 

pendahuluan, serta membuat kurva standar surfaktan. 

5.1.1 Air Bekas Buatan 

Sebelum melakukan penelitian utama, terlebih dahulu dilakukan penelitian 

pendahuluan. Salah satunya adalah melakukan sampling air limbah dari 3 jenis 

tempat pencucian kendaraan bermotor. Kemudian sampel air limbah dari 3 jenis 

tempat tersebut diukur kadar COD dan surfaktannya. Setelah dilakukan pengukuran 

didapatkan hasil untuk tempat pencucian kendaraan kecil kadar COD sebesar 

4597,936 mg/l dan surfaktan sebesar 2710,625 mg/l. Untuk tempat pencucian 

kendaraan sedang memiliki kadar COD sebesar 445,544 mg/l dan surfaktan sebesar 

374,8 mg/l. Untuk tempat pencucian kendaraan besar memiliki kadar COD sebesar 

6331,584 mg/l dan surfaktan sebesar 4393,75 mg/l. Perbedaan konsentrasi 3 jenis 

air limbah tersebut disebabkan perbedaan sabun yang digunakan dan cara 

pembuatan air sabun dilihat dari perbandingan antara sabun dan air yang digunakan 

di 3 tempat pencucian kendaraan bermotor tersebut. Kemudian dilakukan 

percobaan pembuatan air limbah yang memiliki konsentrasi yang sama dengan air 

limbah pada 3 jenis tempat pencucian kendaraan bermotor tersebut. Pembuatan air 

limbah pencucian kendaraan bermotor dengan cara mencampur sabun yang 

digunakan di 3 tempat pencucian kendaraan bermotor tersebut dengan air keran 

Laboratorium Air Teknik Lingkungan Unpas. 

5.1.2 Pembuatan Kurva Kalibrasi Surfaktan 

Pembuatan kurva kalibrasi dimaksudkan untuk mencari hubungan antara 

absorban dengan konsentrasi surfaktan. Untuk pembuatan kurva kalibrasi dibuat 

dari larutan induk Alkil Sulfonat Linier (LAS) 100 mg/l sebanyak 1 liter. Kemudian 



 

48 

dari larutan induk standar 100 mg/l diambil 10 ml, lalu diencerkan dengan 

menambahkan 90 ml aquadest hingga volume 100ml untuk mendapatkan 

konsentrasi 10 mg/l. Setelah itu, kemudian larutan tersebut diencerkan lagi untuk 

membuat larutan dengan konsentrasi 0,4 mg/l; 0,8 mg/l; 1,2 mg/l; 2,0 mg/l MBAS. 

Dari masing-masing konsentrasi tersebut diukur konsentrasi surfaktan dengan 

metode MBAS untuk mendapatkan kurva kalibrasi yang sesuai dengan Standard 

Methods. Sufaktan anionik bereaksi dengan biru metilen membentuk pasangan ion 

berwarna biru yang larut dalam pelarut organik. Intensitas warna biru yang 

terbentuk diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 652 nm. 

Serapan yang terukur setara dengan kadar surfaktan anionik. 

Hasil Pengukuran dan Kurva kalibrasi yang dihasilkan dapat dilihat pada 

Tabel 5.1 dan Gambar 5.1. 

Tabel 5.1 Hasil Pengukuran Surfaktan pada Panjang Gelombang 652 nm 

Konsentrasi Surfaktan 

(mg/l) 

ABS 

(absorban) 

0 0 

0,4 0,315 

0,8 0,481 

1,2 0,59 

2 0,967 

 

 

Gambar 5.1 Kurva Kalibrasi Surfaktan 
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Nilai persamaan garis yang didapat dari kurva kalibrasi surfaktan adalah y = 

0,457x + 0,0684 dengan nilai koefisien determinasi (R²) = 0,9765. Ketepatan model 

(R²) dilakukan untuk mendeteksi ketepatan yang paling baik dari garis regresi. Uji 

ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai koefisien determinasi.  

Menurut hasil yang didapat (R²) sebesar 0,9765 artinya besarnya pengaruh 

variabel konsentrasi (x) terhadap perubahan variabel absorben (y) adalah 97,65%, 

sedangkan sisanya sebesar 2,35% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel 

konsentrasi. Nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini mendekati 1 yang 

menandakan hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi menjadi sangat linear 

atau mendekati satu garis lurus, sehingga kurva tersebut dapat dikatakan sesuai 

dengan hukum Lambert Beer (R² = 1). Dengan demikian kurva dan persamaan 

kalibrasi ini dapat digunakan untuk pengukuran konsentrasi surfaktan selanjutnya. 

5.2 Hasil Penelitian  

Penelitian ini dilakukan untuk melihat penyisihan COD dan surfaktan dari 

air bekas buatan pencucian kendaraan bermotor dengan menggunakan media zeolit 

termodifikasi tipe RA 52. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Laboratorium 

Air Teknik Lingkungan UNPAS dengan melakukan variasi diameter reaktor, tinggi 

media, ukuran butir media, jenis limbah, rangkaian media reaktor batch, serta 

melakukan variasi waktu kontak 3 jenis air bekas buatan pencucian kendaraan 

bermotordengan media selama menit ke- 5, 10, 15, 20, 25 dan 30. Hasil dari 

rangkaian variasi disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. 

Penelitian menggunakan 3 reaktor berbentuk tabung transparan dengan 

diameter 10 cm, 15, dan 20 cm. Ketebalan reaktor berdiameter 20 cm adalah 5 mm 

dan untuk reaktor berdiameter 10 dan 15 cm memiliki ketebalan 3 mm. Ketinggian 

maksimum media zeolit dalam reaktor adalah 90 cm. Pengujian COD dilakukan 

pada setiap sampel hasil olahan sedangkan pengujian surfaktan dilakukan setelah 

diperoleh hasil penyisihan COD terbaik dalam 1 variasi. 

5.2.1 Variasi Ketinggian Media 

Penentuan ketinggian media optimumdilakukan dengan menggunakan 

reaktor berbentuk tabung dengan diameter 15 cm, tinggi reaktor 100 cm dan tinggi 

media zeolit termodifikasi di dalam reaktor sebesar T1=30 cm, T2=60 cm dan 



 

50 

T3=90 cm. Variasi ketinggian media menggunakan ukuran butir media zeolit 

termodifikasi 1 mm dengan jenis air limbah buatan bekas pencucian kendaraan 

bermotor sedang. Nilai COD dan surfaktan yang didapatkan dari hasil penelitian 

yang dilakukan di Laboratorium Air Teknik Lingkungan UNPAS dapat dilihat pada 

Tabel 5.2. 

Tabel 5.2 Hasil Pemeriksaan COD dan Surfaktan Variasi Ketinggian Media 

Va-

riasi 

Keting-
gian 

(cm) 

Waktu 
Kontak 

(menit) 

COD Surfaktan 

Konsentrasi 

Awal (mg/l) 

Konsentrasi 

Akhir (mg/l) 

Penyi-

sihan (%) 

Konsentrasi 

Awal (mg/l)  

Konsentrasi 

Akhir (mg/l) 

Penyi-

sihan (%) 

T1 30 

5 

445,54 

  64,81*  85,45 

374,80 

11,31 96,98 

10 76,96 82,73     

15 93,16 79,09     

20 68,86 84,55     
25 85,06 80,91     

30 89,11 80,00     

T2 60 

5 

567,06 

  32,40* 94,29 

379,50 

7,53 98,02 

10 32,40 94,29     

15 64,81 88,57     

20 68,86 87,86     

25 60,76 89,29     

30 72,91 87,14     

T3 90 

5 

452,26 

  28,38* 93,72 

251,25 

1,24 99,51 

10 60,30 86,67     

15 71,61 84,17     

20 90,45 80,00     

25 105,53 76,67     

30 94,22 79,17     

Keterangan : *Konsentrasi COD Terbaik 

  

Berdasarkan Tabel 5.2 terlihat bahwa variasi ketinggian media dan waktu 

kontak berpengaruh dalam proses penyisihan COD dan surfaktan. Dilihat dari 

Tabel 5.2 nilai awal COD sebesar 445,54-567,06 mg/l dan surfaktan sebesar 

251,25-379,5 mg/l, dengan variasi ketinggian media zeolit 30-90 cm mengalami 

penurunan yang signifikan.  

 Secara grafik konsentrasi penyisihan COD dan surfaktanpada variasi 

ketinggian media dapat dilihat pada Gambar 5.2 dan 5.3. 
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Gambar 5.2 Grafik Konsentrasi Penyisihan COD Variasi Ketinggian Media 

 

 

Gambar 5.3 Grafik Konsentrasi Penyisihan Surfaktan Variasi Ketinggian Media Pada 

Waktu Kontak 5 Menit 
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penurunan pada ketinggian 30 cm menjadi 64,81-93,16 mg/l. Variasi ketinggian 

media zeolit 60 cm mengalami penurunan menjadi 32,40-72,91 mg/l. Variasi 

ketinggian media zeolit 90 cm mengalami penurunan menjadi 28,38-105,53 mg/l. 

Penyisihan COD terbaik didapat pada waktu kontak selama 5 menit dan waktu 

tersebut dipilih untuk melakukan pemeriksaan surfaktan. Dari Gambar 5.3 terlihat 

untuk pemeriksaan surfaktan mengalami penurunan konsentrasi pada ketinggian 

media 30 cm menjadi 11,31 mg/l, ketinggian media 60 cm menjadi 7,53 mg/l, dan 

ketinggian media 90 cm menjadi 1,24 mg/l.  

Menurut Muin (2018), Treated Natural Zeolit (TNZ) tidak membutuhkan 

waktu yang lama untuk melakukan proses penukaran ion, hanya membutuhkan 

waktu yang sangat singkat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Indah dkk., 

(2018) yang memiliki waktu kontak optimum pada waktu di bawah 15 menit. 

Dengan semakin lamanya waktu kontak, jumlah adsorbat yang terserap permukaan 

adsorben semakin meningkat sehingga tercapai titik setimbang. Pada saat titik 

kesetimbangan tercapai maka permukaan adsorben sudah dipenuhi oleh adsorbat.  

Jika air limbah mempunyai konsentrasi yang tinggi maka adsorben tidak mampu 

mengadsorpsi lagi (Sari, 2010). 

Hasil presentase penyisihan COD dan surfaktan dengan variasi ketinggian 

media dapat dilihat pada Gambar 5.4 dan 5.5. 

 

Gambar 5.4 Grafik Presentase Penyisihan COD Variasi Ketinggian Media 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10 15 20 25 30 35

P
re

se
n

ta
se

 P
en

y
is

ih
an

 %

Menit Ke-

Presentase Penyisihan COD 

Variasi T1 Variasi T2 Variasi T3



 

53 

 

Gambar 5.5 Grafik Presentase Penyisihan Surfaktan Variasi Ketinggian Media Pada Waktu 

Kontak 5 Menit 

Dari Gambar 5.4 terlihat presentase penyisihan COD pada ketinggian media 

90 cm sebesar 93,72%, pada ketinggian media 60 cm sebesar 94,29%, dan 

ketinggian media 30 cm sebesar 85,45%. Presentase penyisihan terbaik didapatkan 

pada waktu kontak selama 5 menit pada setiap variasi ketinggian media. Dari 

Gambar 5.5 terlihat pemeriksaan surfaktan pada waktu kontak 5 menit 

mendapatkan presentase penyisihan pada ketinggian media 90 cm sebesar 99,51%, 

pada ketinggian media 60 cm sebesar 98,02%, dan pada ketinggian 30 cm sebesar 

96,98%. Dari kedua parameter COD dan surfaktan angka penyisihan terbaik 

didapat dari ketinggian media 90 cm. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Prasetyo (2018), di mana RA 52 mampu menurunkan konsentrasi 

air limbah buatan pencucian kendaraan bermotor dengan presentase penyisihan 

95,77%  

Setelah dilakukan pemeriksaan COD dan surfaktan kemudian dibandingkan 

dengan baku mutu yang dapat dilihat pada Tabel 5.3. 
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Tabel 5.3 Perbandingan Nilai COD dan Surfaktan dengan Baku Mutu Variasi Ketinggian 

Media 

Variasi 
Keting-

gian 

(cm) 

Waktu 

Kontak 
(menit) 

COD Baku 
Mutu 

COD 

(mg/l) 

Surfaktan Baku 
Mutu 

Surfaktan 

(mg/l) 

Keterangan Konsentrasi 

Awal 
(mg/l)  

Konsentrasi 

Akhir 
(mg/l) 

Konsentrasi 

Awal 
(mg/l)  

Konsentrasi 

Akhir 
(mg/l) 

30 

5 

445,54 

  64,81*  

180 

374,80 

11,31 

3 

  
10 76,96     

15 93,16     

20 68,86     

25 85,06     

30 89,11     

60 

5 

567,06 

  32,40* 

379,50 

7,53 Memenuhi 

10 32,40     

15 64,81     

20 68,86     

25 60,76   Tidak 

Memenuhi 30 72,91   

90 

5 

452,26 

  28,38* 

251,25 

1,24   

10 60,30     

15 71,61     

20 90,45     

25 105,53     

30 94,22     

 

Dari Tabel 5.3 menunjukkan adanya penurunan COD dan surfaktan setelah 

melewati media zeolit. Hasil akhir penurunan konsentrasi COD dan Surfaktan 

dibandingkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia 

No.5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri Sabun, 

Deterjen Dan Produk Minyak Nabati. Nilai akhir konsentrasi yang memenuhi baku 

mutu didapat dari ketinggian 90 cm untuk COD sebesar 28,38 mg/l dan untuk 

surfaktan sebesar 1,24 mg/l, dan konsentrasi surfaktan yang tidak memenuhi baku 

mutu didapat dari ketinggian 30 cm sebesar 11,31mg/ldan ketinggian 60 cm sebesar 

7,53 mg/l. Maka ketinggian media terpilih adalah ketinggian 90 cm, dan ketinggian 

media ini digunakan untuk penentuan optimasi pada variasi selanjutnya. 

Hasil penelitian ini serupa dengan yang diperoleh dalam penelitian 

Agustina, dkk. (2014) dan Christi, dkk. (2016), di mana semakin tinggi massa 

zeolit, maka semakin kecil kadar air limbah hasil olahan. Hal tersebut dikarenakan 

peningkatan kontak antara permukaan zeolit yang berpori dan molekul yang 

terkandung di dalam air limbah. Daya adsorpsi filtrat mengalami peningkatan 

seiring dengan bertambahnya ketinggian massa total filter. Peningkatan ini 

disebabkan karena mineral-mineral dari zeolit yang terbawa oleh aliran filtrat 

sehingga nilai adsorpsi filtrat meningkat (Mubarak, 2016). 
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5.2.2 Variasi Diameter Reaktor 

Penentuan diameter reaktor optimum dilakukan dengan menggunakan 

reaktor berbentuk tabung dengan diameter D1=10 cm, D2=15 cm, dan D3=20 cm,  

tinggi reaktor 100 cm dan tinggi terpilih media zeolit termodifikasi di dalam reaktor 

sebesar 90 cm. Variasi diameter reaktor menggunakan ukuran butir media zeolit 

termodifikasi 1 mm dengan jenis air limbah buatan bekas pencucian kendaraan 

bermotor sedang. Nilai COD dan surfaktan yang didapatkan dari hasil penelitian 

yang dilakukan di Laboratorium Air Teknik Lingkungan UNPAS dapat dilihat pada 

Tabel 5.4. 

Tabel 5.4 Hasil Pemeriksaan COD dan Surfaktan Variasi Diameter Reaktor 

Variasi 

 

Diameter 
(cm) 

Waktu 

Kontak 
(menit) 

COD Surfaktan 

Konsentrasi 

Awal 
(mg/l)  

Konsentrasi 

Akhir 
(mg/l) 

Penyisihan 

(%) 

Konsentrasi 

Awal 
(mg/l)  

Konsentrasi 

Akhir 
(mg/l) 

Penyisihan 

(%) 

D1 10 

5 

452,26 

7,54* 98,33 

351,81 

0 100 

10 11,31 97,50     

15 30,15 93,33     

20 79,14 82,50     

25 60,30 86,67     

30 105,53 76,67     

D2 15 

5 

452,26 

  28,38* 93,72 

251,25 

1,24 99,51 

10 60,30 86,67     

15 71,61 84,17     

20 90,45 80,00     

25 105,53 76,67     

30 94,22 79,17     

D3 20 

5 

527,63 

  11,31* 97,86 

317,5 

14,16 95,54 

10 48,99 90,71     

15 60,30 88,57     

20 82,91 84,29     

25 79,14 85,00     

30 94,22 82,14     

Keterangan : *Konsentrasi COD Terbaik 

 Berdasarkan Tabel 5.4 terlihat bahwa variasi diamater reaktor dan waktu 

kontak berpengaruh dalam proses penyisihan COD dan surfaktan. Dilihat dari 

Tabel 5.4 nilai awal COD sebesar 452,26-527,63 mg/l dan surfaktan sebesar 

251,25-351,81 mg/l, dengan variasi diameter reaktor 10, 15, 20 cm mengalami 

penurunan yang signifikan.  

Secara grafik penyisihan COD dan surfaktanpada variasi diameter reaktor 

dapat dilihat pada Gambar 5.6 dan 5.7. Dari Gambar 5.6 terlihat variasi diameter 

reaktor di menit ke-5 sampai menit ke-30 mengalami penurunan konsentrasi COD, 

dengan nilai penurunan pada diameter reaktor 10 cm menjadi 7,54-105,53 mg/l, 
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pada diameter reaktor 15 cm mengalami penurunan menjadi 28,38-105,53 mg/l, 

dan pada diameter reaktor 20 cm mengalami penurunan sebesar 11,31-94,22 mg/l. 

Penyisihan COD terbaik didapat pada waktu kontak selama 5 menit dan waktu 

tersebut dipilih untuk melakukan pemeriksaan surfaktan. Dari Gambar 5.7 terlihat 

untuk pemeriksaan surfaktan mengalami penurunan konsentrasi pada diameter 

reaktor 10 cm menjadi 0 mg/l, diameter reaktor 15 cm menjadi 1,24 mg/l, dan 

diameter reaktor 20 cm menjadi 14,16 mg/l.  

 

Gambar 5.6 Grafik Penyisihan COD Variasi Diameter Reaktor 
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Hasil presentase penyisihan COD dan surfaktan dengan variasi diameter 

reaktor dapat dilihat pada Gambar 5.8 dan 5.9. 

 

Gambar 5.8 Grafik Presentase Penyisihan COD Variasi Diameter Reaktor 

 

Gambar 5.9 Grafik Presentase Penyisihan Surfaktan Variasi Diameter Reaktor Pada Waktu 
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Dari Gambar 5.8 terlihat presentase penyisihan COD pada diameter reaktor 

10 cm sebesar  98,33%, pada diameter reaktor 15 cm sebesar  93,72%, dan diameter 

reaktor 20 cm sebesar 97,86%. Presentase penyisihan terbaik didapatkan pada 

waktu kontak selama 5 menit pada setiap variasi diameter reaktor. Dari Gambar 5.9 

terlihat pemeriksaan surfaktan pada waktu kontak 5 menit mendapatkan presentase 

penyisihan pada diameter reaktor 10 cm sebesar  100%, pada diameter reaktor 15 

cm sebesar 99,51%, dan diameter reaktor 20 cm sebesar 95,54%. Dari kedua 

parameter COD dan surfaktan angka penyisihan terbaik didapat dari diameter 

reaktor 10 cm.  

Setelah dilakukan pemeriksaan COD dan surfaktan kemudian dibandingkan 

dengan baku mutu yang dapat dilihat pada Tabel 5.5.  

Tabel 5.5 Perbandingan Nilai COD dan Surfaktan dengan Baku Mutu Variasi Diameter 

Reaktor 

Variasi 

Diameter 
Reaktor 

(mm) 

Waktu 

Kontak 

(menit) 

COD Baku 

Mutu 
COD 

(mg/l) 

Surfaktan Baku 

Mutu 
Surfaktan 

(mg/l) 

Keterangan 
Konsentrasi 

Awal 

(mg/l)  

Konsentrasi 
Akhir 

(mg/l) 

Konsentrasi 
Awal 

(mg/l)  

Konsentrasi 
Akhir 

(mg/l) 

10 

5 

452,26 

7,54* 

180 

351,81 

0,00 

3 

  
10 11,31     

15 30,15     

20 79,14     

25 60,30     

30 105,53     

15 

5 

452,26 

  28,38* 

251,25 

1,24 Memenuhi 

10 60,30     

15 71,61     

20 90,45     

25 105,53   Tidak 

Memenuhi 30 94,22   

20 

5 

527,63 

  11,31* 

317,5 

14,16   

10 48,99     

15 60,30     

20 82,91     

25 79,14     

30 94,22     

 

Dari Tabel 5.5 menunjukkan adanya penurunan COD dan surfaktan setelah 

melewati media zeolit. Hasil akhir penurunan konsentrasi COD dan Surfaktan 

dibandingkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri 

Sabun, Deterjen Dan Produk Minyak Nabati. Nilai akhir konsentrasi yang 

memenuhi baku mutu didapat dari diameter 10 cm untuk COD sebesar 7,54 mg/l 

dan untuk surfaktan sebesar 0 mg/l, dan diameter 15 cm untuk COD sebesar 28,38 
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mg/l dan untuk surfaktan sebesar 1,24 mg/l. Nilai konsentrasi surfaktan yang tidak 

memenuhi baku mutu didapat dari ketinggian 30 cm sebesar 14,16 mg/l. Maka 

diameter reaktor terpilih adalah diameter 10 cm karena memiliki angka penyisihan 

dengan konsentrasi paling kecil, dan diameter reaktor ini digunakan untuk 

penentuan optimasi pada variasi selanjutnya.  

Semakin besar reaktor, maka angka penyisihan semakin buruk. Hal ini 

terjadi karena perbandingan antara air limbah dan media zeolit tidak seimbang, 

semakin besar ketebalan media semakin bagus hasil yang didapatkan (Sularso, 

1998). Penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besar 

beban air limbah, semakin banyak jumlah zat terlarut yang dapat diadsorbsi 

sehingga tercapai keseimbangan tertentu, dimana laju zat yang diserap sama dengan 

zat yang dilepas dari adsorbent (Langmuir dan Freundlich,1918). 

5.2.3 Variasi Ukuran Butir Media 

Penentuan ukuran butir media optimum dilakukan dengan menggunakan 

reaktor berbentuk tabung dengan diameter terpilih 10 cm, tinggi reaktor 100 cm dan 

ketinggianterpilih media zeolit termodifikasi di dalam reaktor sebesar 90 cm. 

Variasi ukuran butir menggunakan ukuran butir media zeolit Z1=1 mm, Z2=2 mm, 

dan Z3=3 mm, dengan jenis air limbah buatan bekas pencucian kendaraan bermotor 

sedang. Nilai COD dan surfaktan yang didapatkan dari hasil penelitian yang 

dilakukan di Laboratorium Air Teknik Lingkungan UNPAS dapat dilihat pada 

Tabel 5.6. 

 

Tabel 5.6 Hasil Pemeriksaan COD dan Surfaktan Variasi Ukuran Butir Media 

Variasi 

Ukuran 

Butir 

Media 

(mm) 

Waktu 

Kontak 

(menit) 

COD Surfaktan 

Konsentrasi 
Awal 

(mg/l) 

Konsentrasi 
Akhir 

(mg/l) 

Penyisihan 

(%) 

Konsentrasi 
Awal 

(mg/l) 

Konsentrasi 
Akhir 

(mg/l) 

Penyisihan 

(%) 

Z1 1 

5 

452,26 

 7,54* 98,33 

351,81 

0 100 

10 11,31 97,50     

15 30,15 93,33     

20 79,14 82,50     

25 60,30 86,67     

30 105,53 76,67     

Z2 2 

5 

489,94 

 120,60* 82,22 

270,25 

70,09 74,07 

10 203,52 70,00     

15 241,20 64,44     

20 286,43 57,78     

25 256,28 62,22     

30 252,51 62,78     
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Variasi 

Ukuran 

Butir 
Media 

(mm) 

Waktu 

Kontak 
(menit) 

COD Surfaktan 

Konsentrasi 

Awal 

(mg/l) 

Konsentrasi 

Akhir 

(mg/l) 

Penyisihan 
(%) 

Konsentrasi 

Awal 

(mg/l) 

Konsentrasi 

Akhir 

(mg/l) 

Penyisihan 
(%) 

Z3 3 

5 

678,38 

  241,20* 50,77 

387,94 

160,28 58,69 

10 297,74 39,23     

15 301,50 38,46     

20 320,35 34,62     

25 320,35 34,62     

30 290,20 40,77     

Keterangan : *Konsentrasi COD Terbaik 

 

Berdasarkan Tabel 5.6 terlihat bahwa variasi ukuran butir media dan waktu 

kontak berpengaruh dalam proses penyisihan COD dan surfaktan. Dilihat dari 

Tabel 5.6 nilai awal COD sebesar 452,26-678,38mg/l dan surfaktan sebesar 270,25-

387,94 mg/l, dengan variasi ukuran butir media zeolit 1, 2, 3 mm mengalami 

penurunan yang signifikan.  

 Secara grafik penyisihan COD dan surfaktan pada variasi ukuran butir 

media dapat dilihat pada Gambar 5.10 dan 5.11. 

 

 

Gambar 5.10 Grafik Penyisihan COD Variasi Ukuran Butir Media Zeolit 
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Gambar 5.11 Grafik Penyisihan Surfaktan Variasi Ukuran Butir Media Zeolit Pada Waktu 

Kontak 5  Menit 

Dari Gambar 5.10 terlihat variasi ukuran butir media zeolit di menit ke-5 

sampai menit ke-30 mengalami penurunan konsentrasi COD, dengan nilai 

penurunan pada ukuran butir media zeolit 1 mm menjadi 7,54-105,53mg/l, pada 

ukuran butir media zeolit 2 mm mengalami penurunan menjadi 120,60-251,51 

mg/l, dan pada ukuran butir media zeolit 3 mm mengalami penurunan menjadi 

241,20-290,20 mg/l. Penyisihan COD terbaik didapat pada waktu kontak selama 5 

menit dan waktu tersebut dipilih untuk melakukan pemeriksaan surfaktan. Dari 

Gambar 5.11 terlihat untuk pemeriksaan surfaktan mengalami penurunan 

konsentrasi pada ukuran butir media zeolit 1 mm menjadi 7,54 mg/l, pada ukuran 

butir media zeolit 2 mm mengalami penurunan menjadi 70,09 mg/l, dan pada 

ukuran butir media zeolit 3 mm mengalami penurunan menjadi 160,28 mg/l.  

Treated Natural Zeolit (TNZ) tipe RA 52 mempunyai sifat ion exchanger 

yaitu mempunyai kemampuan untuk menukarkan ionyang terdapat dalam zeolit 

(Muin, 2018).  Pada saat proses penyisihan Treated Natural Zeolit (TNZ) tipe RA 

52 menukarkan ion SO4²⁻  yang terdapat di dalam zeolit dengan ion RO-SO3⁻  

yang terdapat didalam air limbah (Smulders, 2002).  Ketika ion SO4²⁻  sudah habis 

dan rongga-rongga zeolit sudah dipenuhi dengan  RO-SO3⁻  maka zeolit tidak 
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mampu untuk melakukan proses pertukaran ion, artinya zeolit sudah mencapai titik 

jenuh. Untuk meregenerasi zeolit digunakan garam ammonium sulfat (NH4)2SO4. 

Pada saat regenerasi, zeolit akan menukarkan ion RO-SO3⁻  dengan ion SO4²⁻ . 

RO-SO3⁻  akan keluar dari zeolit digantikan dengan ion SO4²⁻  (Taslimah, 2003).  

Proses pengikatan ion antara Air Limbah dengan Zeolit dapat dilihat pada Gambar 

5.12. 

 

Gambar 5.12 Proses Pertukaran AnionAir Limbah dengan Zeolit 

Hasil presentase penyisihan COD dan surfaktan dengan variasi ukuran butir 

media dapat dilihat pada Gambar 5.13 dan 5.14. 

 

Gambar 5.13 Grafik Presentase Penyisihan COD Variasi Ukuran Butir Media 
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Gambar 5.14 Grafik Presentase Penyisihan Surfaktan Variasi Ukuran Butir Media Pada 

Waktu Kontak 5 Menit 

Dari Gambar 5.13 terlihat presentase penyisihan COD ukuran butir media 1 

mm sebesar 98,33%, ukuran butir media 2 mm sebesar 82,22%, dan ukuran butir 

media 3 mm sebesar 50,77%. Presentase penyisihan terbaik didapatkan pada waktu 

kontak selama 5 menit pada setiap variasi ukuran butir media. Dari Gambar 5.14 

terlihat pemeriksaan surfaktan pada waktu kontak 5 menit mendapatkan presentase 

penyisihan pada ukuran butir media 1 mm sebesar 100%, pada ukuran butir media 2 

mm sebesar 74,07%, dan ukuran butir media 3 mm sebesar 58,69%. Dari kedua 

parameter COD dan surfaktan angka penyisihan terbaik didapat dari ukuran butir 

media 1 mm.  

Setelah dilakukan pemeriksaan COD dan surfaktan kemudian dibandingkan 

dengan baku mutu yang dapat dilihat pada Tabel 5.7. 

Dari Tabel 5.7 menunjukkan adanya penurunan COD dan surfaktan setelah 

melewati media zeolit. Hasil akhir penurunan konsentrasi COD dan Surfaktan 

dibandingkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri 

Sabun, Deterjen dan Produk Minyak Nabati. 
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Tabel 5.7 Perbandingan Nilai COD dan Surfaktan dengan Baku Mutu Variasi Ukuran Butir 

Media Zeolit 

Ukuran 
Butir 

Media 

(mm) 

Waktu 

Kontak 
(menit) 

COD Baku 
Mutu 

COD 

(mg/l) 

Surfaktan Baku 
Mutu 

Surfaktan 

(mg/l) 

Keterangan 
Konsentrasi 

Awal 

(mg/l)  

Konsentrasi 

Akhir 

(mg/l) 

Konsentrasi 

Awal 

(mg/l)  

Konsentrasi 

Akhir 

(mg/l) 

1 

5 

452,26 

 7,54* 

180 

351,81 

0 

3 

  

10 11,31     

15 30,15     

20 79,14     

25 60,30     

30 105,53     

2 

5 

489,94 

 120,60* 

270,25 

70,09 Memenuhi 

10 203,52     

15 241,20     

20 286,43     

25 256,28   Tidak 
Memenuhi 30 252,51   

3 

5 

678,38 

  241,20* 

387,94 

160,28   

10 297,74     

15 301,50     

20 320,35     

25 320,35     

30 290,20     

 

Nilai akhir konsentrasi yang memenuhi baku mutu didapat dari ukuran butir 

1 mm untuk COD sebesar 7,54 mg/l dan untuk surfaktan sebesar 0 mg/l, dan 

konsentrasi COD dan surfaktan yang tidak memenuhi baku mutu didapat dari 

ukuran butir 2mm untuk surfaktan sebesar 70,09 mg/l, dan ukuran butir 3 mm 

untuk COD sebesar 241,20 mg/l, dan surfaktan sebesar 160,38 mg/l. Ukuran butir 

media terpilih adalah ukuran 1 mm karena memiliki angka penyisihan dengan 

konsentrasi paling kecil, dan ukuran butir media ini digunakan untuk penentuan 

optimasi pada variasi selanjutnya. 

Hasil dari pengujian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Prasetyo(2018), di mana ukuran butir media 1 mm mempunyai daya adsorpsi yang 

sangat baik dengan presentase penyisihan 95,77%. Menurut Axens (2002), semakin 

kecil ukuran diameter zeolit maka luas bidang permukaannya semakin besar. 

Dengan luas bidang permukaan yang besar menyebabkan ruang hampa dan pori – 
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pori yang dimiliki zeolit semakin banyak. Ruang hampa pada zeolit berfungsi 

sebagai tempat menampung air yang teradsorpsi dan pori – pori pada zeolit 

berfungsi sebagai tempat jalur masuknya air yang teradsorpsi. Sehingga ruang 

hampa dan pori – pori yang semakin banyak inilah yang membuat zeolit mampu 

mengadsorpsi air yang semakin banyak pula. Pernyataan ini sejalan dengan 

penelitian yang dikerjakan yaitu mendapatkan ukuran butir media zeolit terpilih 1 

mm dari ukuran butir zeolit 2 mm dan 3 mm. 

5.2.4 Variasi 3 Jenis Air Limbah 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan zeolit 

dalam menyisihkan kadar air limbah dengan konsentrasi yang bervariasi. Variasi 3 

jenis air limbah dilakukan dengan menggunakan reaktor berbentuk tabung dengan 

diameter terpilih 10 cm, tinggi reaktor 100 cm dan ketinggianterpilih media zeolit 

termodifikasi di dalam reaktor sebesar 90 cm. Variasi ukuran butir menggunakan 

ukuran butir terpilih media zeolit 1 mm, dengan jenis air limbah buatan bekas 

pencucian kendaraan bermotor L1=kecil, L2=sedang, dan L3=besar. Nilai COD 

dan surfaktan yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan di Laboratorium 

Air Teknik Lingkungan UNPAS dapat dilihat pada Tabel 5.8. 

 

Tabel 5.8 Hasil Pemeriksaan COD dan Surfaktan Variasi 3 Jenis Air Limbah 

Variasi 

Jenias 

Air 
Limbah 

Buatan 

Waktu 

Kontak 

(menit) 

COD Surfaktan 

Konsentrasi 
Awal 

(mg/l)  

Konsentrasi 
Akhir 

(mg/l) 

Penyisihan 

(%) 

Konsentrasi 
Awal 

(mg/l)  

Konsentrasi 
Akhir 

(mg/l) 

Penyisihan 

(%) 

L1 Kecil 

5 

4597,94 

7,54* 99,84 

2710,63 

1,87 99,93 

10 97,99 97,87     

15 67,84 98,52     

20 97,99 97,87     

25 109,30 97,62     

30 124,37 97,30     

L2 Sedang 

5 

452,26 

7,54* 98,33 

351,81 

0 100 

10 11,31 97,50     

15 30,15 93,33     

20 79,14 82,50     

25 60,30 86,67     

30 105,53 76,67     

L3 Besar 

5 

6331,58 

  184,67* 97,08 

4393,75 

38,73 99,12 

10 282,66 95,54     

15 716,07 88,69     

20 772,60 87,80     

25 904,51 85,71     

30 1130,64 82,14     

Keterangan : *Konsentrasi COD Terbaik 
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Berdasarkan Tabel 5.8 terlihat bahwa variasi jenis air limbah dan waktu 

kontak berpengaruh dalam proses penyisihan COD dan surfaktan. Dilihat dari 

Tabel 5.9 nilai awal COD sebesar 452,26-6331,58 mg/l dan surfaktan sebesar 

351,81-4393,75 mg/l,  jenis air limbah kecil, sedang, dan besar mengalami 

penurunan yang signifikan. Secara grafik penyisihan COD dan surfaktan variasi 3 

jenis air limbah dapat dilihat pada Gambar 5.15 dan 5.16.  

Dari Gambar 5.15 terlihat variasi jenis air limbah buatan tempat pencucian 

kendaraan bermotor di menit ke-5 sampai menit ke-30 mengalami penurunan 

konsentrasi COD untuk air limbah buatan tempat pencucian kendaraan bermotor 

kecil menjadi 7,54-124,37 mg/l, air limbah buatan sedang mengalami penurunan 

menjadi 7,54-105,53 mg/l, dan air limbah buatan besar mengalami penurunan 

sebesar 184,67-1130,64 mg/l. Penyisihan COD terbaik didapat pada waktu kontak 

selama 5 menit dan waktu tersebut dipilih untuk melakukan pemeriksaan surfaktan. 

Dari Gambar 5.16 terlihat pada pemeriksaan surfaktan mengalami penurunan 

konsentrasi untuk air limbah buatan tempat pencucian kendaraan bermotor kecil 

menjadi 1,87 mg/l, air limbah buatan sedang mengalami penurunan menjadi 0 mg/l, 

dan air limbah buatan besar  mengalami penurunan menjadi 38,73 mg/l. 

 

Gambar 5.15 Grafik Penyisihan COD Variasi 3 Jenis Air Limbah 
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Gambar 5.16 Grafik Penyisihan Surfaktan Variasi 3 Jenis Air Limbah Pada Waktu Kontak 

5 Menit 

Pada penelitian ini zeolit tidak mampu untuk menurunkan kadar COD dan 

surfaktan hingga di bawah baku mutu air limbah, dengan konsentrasi awal air 

limbah untuk COD sebesar 6331,58 mg/l, dan surfaktan 4393,75 mg/l. Dapat 

disimpulkan bahwa zeolit sudah menyerap kadar COD dan surfaktan hingga batas 

maksimum sehingga zat yang terserap terlepas kembali dari zeolit. Pertukaran ion 

terjadi secara terus menerus sampai kation yang ada dalam zeolit habis atau dengan 

kata lain zeolit mengalami kejenuhan (Lestari, 2010).  Hasil presentase penyisihan 

COD dan surfaktan dengan variasi jenis air limbah buatan pencucian kendaraan 

bermotor dapat dilihat pada Gambar 5.17 dan 5.18. 

 

Gambar 5.17 Grafik Presentase Penyisihan COD Variasi Jenis Air Limbah 
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Gambar 5.18 Grafik Presentase Penyisihan Surfaktan Variasi Jenis Air Limbah Pada 

Waktu Kontak 5 Menit 

 

Dari Gambar 5.17 dan Gambar 5.18 terlihat penyisihan 3 jenis air limbah 

menggunakan variasi terpilih dengan waktu kontak 5 menit mempunyai presentase 

penyisihan terbaik.  Untuk air limbah buatan pencucian kendaraan kecil 

menyisihkan COD sebesar 99,84%, dan surfaktan sebesar 99,93%. Presentasi 

penyisihan  air limbah buatan sedang untuk COD sebesar 98,33%, dan surfaktan 

sebesar  100%, dan air limbah buatan besar presentase penyisihan COD sebesar 

97,08% dan surfaktan 99,12%.  

Setelah dilakukan pemeriksaan COD dan surfaktan kemudian dibandingkan 

dengan baku mutu yang dapat dilihat pada Tabel 5.9. Dari Tabel 5.9 menunjukkan 

adanya penurunan COD dan surfaktan setelah melewati media zeolit. Hasil akhir 

penurunan konsentrasi COD dan Surfaktan dibandingkan dengan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup Republik Indonesia No.5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu 

Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri Sabun, Deterjen Dan Produk Minyak Nabati. 
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Tabel 5.9 Perbandingan Nilai COD dan Surfaktan dengan Baku Mutu Variasi 3 Jenis Air 

Limbah  

Jenias 
Air 

Limbah 

Buatan 

Waktu 

Kontak 
(menit) 

COD Baku 
Mutu 

COD 

(mg/l) 

Surfaktan Baku 
Mutu 

Surfaktan 

(mg/l) 

Keterangan 
Konsentrasi 

Awal 

(mg/l)  

Konsentrasi 

Akhir 

(mg/l) 

Konsentrasi 

Awal 

(mg/l)  

Konsentrasi 

Akhir 

(mg/l) 

Kecil 

5 

 597,94 

7,54* 

180 

2710,63 

1,87 

3 

  
10 97,99     

15 67,84     

20 97,99     

25 109,30     

30 124,37     

Sedang 

5 

452,26 

7,54* 

351,81 

0 Memenuhi 

10 11,31     

15 30,15     

20 79,14     

25 60,30   Tidak 
Memenuhi 30 105,53   

Besar 

5 

6331,58 

  184,67* 

4393,75 

38,73   

10 282,66     

15 716,07     

20 772,60     

25 904,51     

30 1130,64     

 

Nilai akhir konsentrasi yang memenuhi baku mutu adalah dari jenis air 

limbah buatan pencucian kendaraan bermotor sedang untuk COD sebesar 7,54 mg/l 

dan untuk surfaktan sebesar 0 mg/l, dan dari jenis air limbah buatan pencucian 

kendaraan bermotor kecil untuk COD sebesar 7,54 mg/l dan untuk surfaktan 

sebesar 1,87 mg/l.  Untuk konsentrasi COD dan surfaktan yang tidak memenuhi 

baku mutu didapat dari jenis air limbah buatan pencucian kendaraan bermotor 

besardengan konsentrasi untuk COD sebesar 184,67 mg/l, dan surfaktan sebesar 

38,73 mg/l, sehingga harus dilakukan pengolahan lanjut seperti variasi rangkaian 

media zeolit dan karbon aktif atau sebaliknya. 

5.2.5 Variasi Rangkaian Media 

Penentuan variasi rangkaian media optimum dilakukan dengan 

menggunakan reaktor berbentuk tabung dengan diameter terpilih 10 cm, tinggi 

reaktor 100 cm dan ketinggianterpilih media zeolit termodifikasi di dalam reaktor 

sebesar 90 cm. Variasi ukuran butir menggunakan ukuran butir terpilih media zeolit 

1 mm dan karbon aktif 3mm, dengan jenis air limbah buatan bekas pencucian 

kendaraan bermotor besar (karena belum memenuhi baku mutu), dalam waktu 

kontak terpilih selama 5 menit. Penelitian ini dilakukan dengan cara memasukkan 

air limbah hasil olahan dari reaktor dengan media zeolit ke dalam reaktor dengan 



 

70 

media karbon aktif (ZK) dan sebaliknya (KZ). Nilai COD dan surfaktan yang 

didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan di Laboratorium Air Teknik 

Lingkungan UNPAS dapat dilihat pada Tabel 5.10. 

Tabel 5.10 Hasil Pemeriksaan COD dan Surfaktan Variasi Rangkaian Media 

Variasi 

Rangkaian 

Media 

Waktu 

Kontak 

Total 

(menit) 

COD Surfaktan 

Konsentrasi 

Awal 

(mg/l) 

Konsentrasi 

Akhir 

(mg/l) 

Penyisihan 

(%) 

Konsentrasi 

Awal 

(mg/l) 

Konsentrasi 

Akhir 

(mg/l) 

Penyisihan 

(%) 

Zeolit – 

Karbon 

Aktif 

10 6331,58 1620,58 41,89 4393,75 294,00 89,19 

Karbon 

Aktif - 

Zeolit 

10 6331,58 0 100 4393,75 2,10 99,96 

 

Berdasarkan Tabel 5.10 terlihat bahwa variasi rangkaian media berpengaruh 

dalam proses penyisihan COD dan surfaktan. Dilihat dari Tabel 5.10 rangkaian 

media zeolit-karbon aktif memiliki konsentrasi akhir COD sebesar 1620,58 mg/l 

dan surfaktan sebesar 284 mg/l, dan rangkaian media karbon aktif-zeolit memiliki 

konsentrasi akhir COD sebesar 0 dan surfatan sebesar 2,1 mg/l. 

 Secara grafik penyisihan COD dan surfaktanvariasi rangkaian media dari 

zeolit ke karbon aktif atau sebaliknya dapat dilihat pada Gambar 5.19. 

 

Gambar 5.19 Grafik Penyisihan COD dan Surfaktan Variasi Rangkaian Media pada Waktu 

Kontak 10 Menit 
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Dari Gambar 5.19 terlihat variasi rangkaian media yang menggunakan jenis 

air limbah buatan tempat pencucian kendaraan bermotor besar dalam waktu kontak 

selama 5 menit mengalami penurunan konsentrasi COD dan surfaktan, dengan nilai 

penurunan untuk variasi media dari zeolit ke karbon aktif menyisihkan COD 

sebesar 1620,58mg/l, dan surfaktan sebesar 294 mg/l. Variasi media dari karbon 

aktif ke zeolit air limbah mengalami penurunan COD sebesar 0 mg/l, dan surfaktan 

sebesar 2,10 mg/l. 

Hasil presentase penyisihan COD dan surfaktan dengan variasi jenis air 

limbah buatan tempat pencucian kendaraan bermotor besar di waktu kontak yang 

sama dapat dilihat pada Gambar 5.20. Dari Gambar 5.20 terlihat penyisihan jenis 

air limbah buatan besar menggunakan variasi rangkaian media zeolit ke karbon 

aktif dengan variasi terpilih mempunyai presentase penyisihan COD sebesar 

41,89%, dan surfaktan sebesar  89,19%, dan presentasi penyisihan  air limbah 

buatan kecil dengan variasi rangkaian media karbon aktif ke zeolit merupakan 

variasi terbaik dengan penyisihan COD sebesar  100%, dan surfaktan sebesar  

99,96%.  

 

 

Gambar 5.20 Grafik Presentase Penyisihan COD dan Surfaktan Variasi Rangkaian Media 
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Kadar COD dalam air limbah akan diserap oleh karbon aktif, karena 

mempunyai suatu gaya gabung dengan bahan organik. Hal tersebut dapat 

digunakan untuk menyisihkan bahan kontaminan organik dari air limbah. Pada 

kondisi tertentu ternyata hanya sebagian permukaan karbon aktif yang dapat 

menyerap zat organik. Hal ini yang dinamakan situs aktif permukaan 

(Cheremisinoff, 1978). Pada penelitian ini semakin besar diameter karbon aktif, 

semakin besar efisiensi penurunan COD. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Maretha, dkk. (2014). Karbon aktif hanya mampu menyerap kadar 

COD dan surfaktan yang sedikit jika dibandingkan dengan zeolit, tetapi zeolit tidak 

mampu menyerap COD dan surfaktan dengan konsentrasi yang tinggi. Dengan 

menggabungkan media zeolit dan karbon aktif (dual media), didapatkan hasil yang 

sangat baik. 

Setelah dilakukan pemeriksaan COD dan surfaktan kemudian dibandingkan 

dengan baku mutu yang dapat dilihat pada Tabel 5.11 di bawah ini. 

 

Tabel 5.11 Perbandingan Nilai COD dan Surfaktan dengan Baku Mutu Variasi Rangkaian 

Media 

Variasi 

Rangkaian 

Media 

Waktu 

Kontak 
Total 

(menit) 

COD Baku 

Mutu 
COD 

(mg/l) 

Surfaktan Baku 

Mutu 
Surfaktan 

(mg/l) 

Keterangan 
Konsentrasi 

Awal 

(mg/l) 

Konsentrasi 
Akhir 

(mg/l) 

Konsentrasi 
Awal 

(mg/l) 

Konsentrasi 
Akhir 

(mg/l) 

Zeolit – 

Karbon 

Aktif 

10 6331,58 1620,58 

180 

4393,75 294,00 

3 

Memenuhi 

Karbon 

Aktif - 
Zeolit 

10 6331,58 0 4393,75 2,10 
Tidak 

Memenuhi 

 

Dari Tabel 5.11 menunjukan adanya penurunan COD dan surfaktan setelah 

melewati media zeolit dan karbon aktif.  Rangkaian media zeolit-karbon aktif 

memiliki konsentrasi akhir COD sebesar 1620,58 mg/l dan surfaktan sebesar 284 

mg/l sehingga tidak memenuhi baku mutu air limbah, dan rangkaian media karbon 

aktif-zeolit memiliki konsentrasi akhir COD sebesar 0 dan surfaktan sebesar 2,1 

mg/l sehingga memenuhi baku mutu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi 
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Kegiatan Industri Sabun, Deterjen dan Produk Minyak Nabati. Rangkaian media 

yang terpilih adalah rangkaian media dari karbon aktif ke zeolit karena memiliki 

angka penyisihan dengan konsentrasi paling kecil. 

Hasil dari penelitian ini adalah mendapatkan variasi terpilih yaitu diameter 

reaktor sebesar 10 cm, ketinggian media dalam reaktor setinggi 90 cm, ukuran butir 

media zeolit termodifikasi Treated Natural Zeolit (TNZ) sebesar 1 mm, waktu 

kontak selama 5 menit dan rangkaian media terpilih yaitu dari karbon aktif ke 

zeolit. 

5.3 Hasil Pengujian Terhadap kemampuan Adsorpsi Zeolit  

 Pengujian kemampuan adsorpsi zeolit dilakukan dengan menggunakan 

konfigurasi reaktor terpilih yaitu menggunakan zeolit dengan ukuran butir 1 mm, 

tinggi media di dalam reaktor 90 cm, dan menggunakan reaktor berdiameter 10 cm 

dengan air limbah buatan pencucian kendaraan bermotor kecil dalam waktu kontak 

selama 5 menit. Pengujian ini dilakukan dengan cara penimbangan media zeolit 

sebelum dan sesudah digunakan. Media zeolit sebelum dan sesudah digunakan 

terlebih dahulu dijemur di bawah sinar matahari untuk menghilangkan kadar air. 

Setelah zeolit kering kemudian dilakukan penimbangan terhadap berat zeolit awal 

(sebelum pengolahan) dan berat zeolit akhir (setelah pengolahan) didapatkan hasil 

seperti pada Tabel 5.12 berikut ini : 

Tabel 5.12 Hasil Penimbangan Zeolit  

Media Berat Kering (kg) 

Zeolit Awal 6,52 

Zeolit Akhir 6,56 

 

Dari Tabel 5.12 dapat dilihat bahwa zeolit awal merupakan zeolit sebelum 

pengolahan mempunyai berat 6,52 kg, sedangkan zeolit akhir yang merupakan 

zeolit setelah pengolahan mempunyai berat 6,56 kg. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat selisih berat akhir dan berat awal sebesar 40 gram dari 3,4 liter air limbah. 

Dilihat dari perbedaan selisih berat media zeolit menunjukkan bahwa telah 

berlangsung proses adsorpsi yang terjadi pada media zeolit. Menurut Wiyuniati dan 

Kundari (2008) dalam Catri dan Suyanta (2013), peristiwa adsorpsi merupakan 

suatu fenomena permukaan, yaitu terjadinya penambahan konsentrasi atau berat 
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komponen tertentu pada permukaan antara dua fase (fase awal dan fase akhir). 

Mengacu pada teori dan hasil penimbangan berat zeolit awal dan akhir dapat 

diyakini bahwa pada penilitian ini terjadi proses adsorpsi.   
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BAB 6 

RENCANA TAHAP BERIKUTNYA 

 

Pada tahap berikutnya akan dilanjutkan dengan proses persiapan 

penyusunan artikel ilmiah dan pengiriman artikel tersebut ke jurnal internasional 

bereputasi seperti yang telah diusulkan pada awal penelitian.  Untuk itu akan 

dilakukan pencarian alamat jurnal dan penyesuaikan format penulisan artikel ilmiah 

sesuai dengan format yang disyaratkan dalam jurnal tersebut. 

Pada tahun kedua akan dilakukan penelitian daur ulang air bekas pencucian 

kendaraan menggunakan reaktor sistem kontinu pada waktu tinggal dan volume 

media hasil penelitian sebelumnya dengan beberapa variasi debit dan konsentrasi 

komponen pencemar.  Hasil dari penelitian tahun kedua ini diharapkan dapat 

dijadikan dasar untuk tujuan akhir rangkaian penelitian ini, yaitu mendaur ulang air 

bekas pencucian kendaraan dengan membangun instalasi pengolahan sederhana 

tepat guna yang dapat diterapkan di berbagai lokasi jasa pencucian kendaraan yang 

direncanakan akan dikaji pada penelitian berikutnya.  Gambar 6.1 berikut ini 

metodologi yang digunakan untuk penelitian pada tahun ke-2. 

A. Rancangan reaktor sistem kontinu  

Sistem pengolahan air yang digunakan dalam penelitian lanjutan ini adalah 

sistem kontinu.  Reaktor yang akan dibuat terdiri dari 2 unit untuk setiap media, 

hasil penelitian tahun ke-1.  Ketinggian reaktor dibuat sama 100 cm.  Masing-

masing media dibuat 2 unit untuk sistem upflow dan downflow dengan total 

reaktor sebanyak 4 unit.  Unit pendukungnya adalah selang influen, selang 

efluen, lubang pengambilan sampel, dan unit pompa influen.  Gambar rencana 

reaktor seperti terlihat pada gambar 6.2 berikut. 

 

B. Penentuan titik pengambilan sampel 

Titik sampling yang akan diambil adalah di influen dan enfluen reaktor.   

1. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan sistem kontinu.  Variasi yang digunakan adalah 

variasi kualitas air limbah untuk parameter COD, dan surfaktan.   



 

76 

 

Gambar 6.1 Diagram Alir Penelitian Tahap-2 Tahun ke-2 

 

 
a. Sistem pengaliran downflow  b. Sistem pengaliran upflow 

Gambar 6.2 Rancangan reaktor sistem kontinu 
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Sedangkan variasi debit yang digunakan berasal dari debit air limbah yang 

dihasilkan oleh setiap skala usaha pencucian kendaraan, kecil hingga besar. 

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

A. Variasi kualitas air limbah (sesuai skala usaha) 

B. Variasi debit air limbah (sesuai skala usaha) 

C. Optimasi arah aliran pengolahan (upflow atau downflow) 

D. Optimasi ketinggian media  

E. Optimasi perulangan penggunaan media (umur pakai sistem) 

Pada setiap kali percobaan, dilakukan pengujian laboratorium terhadap 

parameter fosfat, COD (ppm) atau surfaktan di setiap titik sampel.  Percobaan 

dilakukan sampai tidak terjadi perubahan konsentrasi COD/surfaktan di titik 

efluen rangkaian reaktor.  Setiap percobaan diupayakan untuk mendapatkan 

efluen yang memenuhi baku mutu.   

2. Analisis hasil penelitian  

Analisis hasil penelitian dilakukan setelah setiap satu tahap penelitian selesai 

dilakuan.  Hasil optimal yang didapat pada tahap penelitian tersebut digunakan 

untuk melakukan penelitian pada tahap selanjutnya.  Demikian terus sampai 

diperoleh kondisi seluruh parameter yang mempengaruhi proses daur ulang 

mencapai kondisi optimum.   

 

 

 



 

78 

BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan setelah dilakukan penelitian pengolahan air limbah buatan 

pencucian kendaraan bermotor menggunakan reaktor filter media zeolit 

termodifikasi tipe RA 52 maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

· Mendapatkan variasi terpilih yaitu diameter reaktor sebesar 10 cm, 

ketinggian media dalam reaktor setinggi 90 cm, ukuran butir media zeolit 

termodifikasi Treated Natural Zeolit (TNZ) sebesar 1 mm, waktu kontak 

selama 5 menit dan rangkaian media yaitu dari karbon aktif ke zeolit 

· Penyisihan COD dan surfaktan untuk air limbah buatan pencucian 

kendaraan kecil dengan konsentrasi awal COD sebesar 1620,58 mg/l 

menjadi 0 mg/l (efisiensi 100%), dan surfaktan sebesar 294 mg/l menjadi 

2,10 mg/l (efisiensi 99,96%).  Penyisihan COD dan Surfaktan untuk air 

limbah buatan pencucian kendaraan sedang untuk kadar COD dengan 

konsentrasi awal sebesar 452,26 mg/l menjadi 7,54 mg/l (efisiensi 98,33%), 

dan surfaktan sebesar 351,81 mg/l menjadi 0 mg/l (efisiensi 100%). 

Penyisihan COD dan Surfaktan untuk air limbah buatan pencucian 

kendaraan besar dengan konsentrasi awal COD sebesar 4597,94 mg/l 

menjadi 7,54 mg/l (efisiensi 99,84%), dan surfaktan sebesar 2710,63 mg/l 

menjadi 1,87 mg/l (efisiensi 99,93%). Dilihat dari hasil olahan sudah 

memenuhi nilai baku mutu PERMENLH No.5/2014 dengan nilai COD 

sebesar 180 mg/l dan surfaktan sebesar 3 mg/l.  

· Proses yang terjadi dalam penelitian ini merupakan proses adsorpsi, dimana 

telah terjadi penambahan berat pada media zeolit sebesar 40 gram. 

Pengujian menggunakan konfigurasi terpilih dengan tinggi media 90 cm, 

diameter 10 cm, ukuran butir 1 mm, waktu kontak selama 5 menit dan air 

limbah yang digunakan adalah air limbah pencucian kendaraan bermotor 

besar. 
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7.2  Saran 

 Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa 

rekomendasi untuk kemajuan penelitian di masa datang. Beberapa rekomendasi 

tersebut adalah : 

· Sebaiknya melakukan sampling lebih dari 3 tempat pencucian kendaraan 

bermotor lain, karena kadar pada setiap tempat pencucian kendaraan 

bermotor berbeda. 

· Melakukan pengujian parameter air bekasbuatan yang lain seperti 

parameter fosfat, TDS dan lainnya.  

· Melakukan variasi media selain zeolit dan karbon aktif.  

· Melakukan penelitian dengan system aliran kontinu dengan satu reactor 

atau lebih.  

· Melakukan penelitian dengan air sampel asli dari tempat pencucian 

kendaraan bermotor.   

· Melakukan penelitian dengan variasi ketinggian lebih dari 90 cm. 
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1. PENDAHULUAN 

Dewasa ini sangat banyak ditemukan 

usaha jasa pencucian kendaraan 

bermotor di Indonesia terutama di 

kota metropolitan seperti Bandung. 

Kebanyakan jasa pencucian 

kendaraan di Kota Bandung 

memanfaatkan air bersih yang 

diambil dari dalam tanah atau disebut 

air tanah. Tercatat penggunaan air 

tanah di Kota Bandung pada tahun 

2006 mencapai 76,8 juta m³/tahun. 

Hal ini akan mengurangi kandungan 

air tanah yang sudah semakin  sedikit 

dengan adanya konversi lahan 

(Pradiko, 2015). Selain itu, usaha ini 

akan menyebabkan pencemaran 

lingkungan bila dalam pembuangan 

limbah tidak diolah terlebih dahulu, 

karena terdapat detergen atau 

surfaktan anionik dan COD dengan 

kadar yang tinggi terkandung dalam 

air limbah tersebut. 

Upaya penghematan air dapat 

dilakukan dengan cara daur ulang air 

limbah. Daur ulang air limbah adalah 

memanfaatkan kembali air limbah 

yang sudah diolah sehingga layak 

untuk dipakai kembali. Sekitar 60–

85% dari total volume kebutuhan air 

bersih akan menjadi limbah cair 

domestik. Air limbah atau air 

buangan adalah sisa air yang dibuang 

berasal dari rumah tangga, industri 

maupun tempat-tempat umum 

lainnya, dan pada umumnya 

mengandung bahan- bahan atau zat-

zat yang dapat membahayakan bagi 

kesehatan manusia serta 

mengganggu lingkungan hidup 

(Metcalf dan Eddy, 1991). 

Salah satu pengolahan air limbah 

adalah dengan filtrasi. Filtrasi 

merupakan sistem pengolahan 

limbah yang merupakan suatu proses 

pemisahan zat padat dari fluida yang 

membawanya menggunakan medium 

berpori untuk menghilangkan 

sebanyak mungkin zat padat yang 

tersuspensi dan koloid, serta zat-zat 

lainnya (Droste, 1997). 

Media yang sering digunakan dalam 

filtrasi adalah pasir zeolit. Seiring 

perkembangan zaman zeolit 

mengalami modifikasi dengan tujuan 

untuk meningkatkan kualitas 

pengolahan air limbah. Salah satu 

zeolit termodifikasi adalah Treated 

Natural Zeolit (TNZ), yang 

merupakan zeolit alam dengan tipe 

struktur kristalnya sama, yang telah 

dilakukan modifikasi melalui metode 

fisik yaitu dengan pemanasan 

kemudian dipecah menggunakan 
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mesin pemecah batu, lalu diayak 

sehingga menjadi butiran (granule) 

berukuran ± 1 mm. Aktivasi zeolit 

secara kimiawi merupakan 

modifikasi tahap kedua setelah 

melalui modifikasi secara fisik. 

Treated Natural Zeolit (TNZ) 

memiliki sifatanionic exchanger 

yaitu mampu menukarkan ion negatif 

yang terdapat didalam zeolit dengan 

ion negatif yang terdapat didalam air 

limbah.Berdasarkan dari uraian di 

atas maka dilakukan penelitian 

tentang daur ulang air limbah 

pencucian kendaraan bermotor 

dengan pengolahan filtrasi sistem 

batch mengunakan media zeolit 

termodifikasi Treated Natural Zeolit 

(TNZ),yang diharapkan dapat 

menurunkan konsentrasi COD dan 

surfaktan dalam air limbah tersebut. 

2. TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menemukan besarnya penurunan 

kadar COD dan surfaktan dalam air 

bekas buatan pencucian kendaraan 

bermotor dengan melakukan variasi 

ketinggian media dan variasi 

diameter reaktor  serta penentuan 

waktu kontak air bekas buatan 

pencucian kendaraan bermotor 

dengan media zeolit termodifikasi 

(TNZ) tipe RA 52. 

3. METODE PENELITIAN  

3.1 Alat dan Bahan  

Pada penelitian ini digunakan tiga 

buah reaktor berbentuk tabung 

dengan diameter 10 cm, 15 cm, dan 

20 cm dan memiliki tinggi 100 cm. 

Adapun bahan media yang 

digunakan ialah media Treated 

Natural Zeolit (TNZ) tipe RA 52. Air 

baku yang digunakan pada penelitian 

ini merupakan air limbah buatan 

pencucian kendaraan bermotor yang 

memiliki konsentrasi yang sesuai 

dengan air limbah yang diambil dari 

tempat pencucian kendaraan 

bermotor. Pembuatan air baku adalah 

dengan menggunakan air sabun yang 

didapat dari tempat pencucian 

kendaraan bermotor kemudian 

dilarutkan menggunakan air keran 

Laboratorium Air Teknik 

Lingkungan Unpas. 

3.2 Metode  

Penelitian ini bersifat eksperimental, 

dengan menggunakan sistem 

penelitian pretest dan posttest, yaitu 

penelitian  dengan melakukan 

pengukuran COD dan surfaktan air 

bekas buatan pencucian kendaraan 
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bermotor sebelum dan sesudah 

melewati tabung reaktor yang berisi 

media zeolit termodifikasi tipe RA 

52. Terdapat beberapa variable yang 

diperkirakan dapat mempengaruhi 

penyisihan COD dan surfaktan. 

Variabel tersebut adalah ketinggian 

media, diameter reaktor, dan waktu 

kontak air limbah buatan pencucian 

kendaraan bermotor dengan media 

zeolit didalam reaktor. Diagram alir 

penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

3.3 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang dilakukan 

dapat dilihat pada Gambar 2. Reaktor 

berbentuk tabung transparan yang 

terbuat dari Plat acrilic dengan 

diameter reaktor A=10 cm, B=15 cm, 

dan reaktor C=20 cm, tinggi reaktor 

100 cm dan tinggi maksimum media 

di dalam reaktor sebesar 90 cm.  

 

3.4 PelaksanaanPenelitian 

3.4.1 PembuatanAir Baku  

Air baku yang digunakan pada 

penelitian ini merupakan air bekas 

buatan. Adapun persiapan yang 

diperlukan adalah sebagai berikut : 

 

 

Gambar 1 Diagram Alir Penelitian 

 

Gambar 2 Desain penelitian 
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· Sampling air limbah dari tempat 

pencucian kendaraan bermotor 

untuk dilakukan pemeriksaan 

konsentrasi COD dan surfaktan. 

· Air limbah buatan dibuat dengan 

mencampurkan sabun yang 

didapat dari tempat pencucian 

kendaraan bermotor ke dalam air 

keran Laboratorium Air Teknik 

Lingkungan Unpas sesuai dengan 

konsentrasi air limbah yang telah 

diketahui konsentrasi COD dan 

surfaktannya. 

· Air limbah buatan dibuat dengan 

mencampurkan 53,88 ml sabun 

dengan 15 liter air keran 

Laboratorium Air Teknik 

Lingkungan Unpas. 

3.4.2 Variasi Diameter Reaktor 

Pada optimasi variasi diameter 

reaktor, ketinggian media terpilih 

didapatkan dari optimasi variasi pada 

penelitian sebelumnya. Tabung 

reaktor yang digunakan adalah 

tabung A, B, dan C. Variasi diameter 

reaktor yang digunakan adalah 10 

cm, 15 cm, dan 20 cm dengan waktu 

kontak media dengan air limbah di 

dalam reaktor selama 5 menit, 10 

menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit 

dan 30 menit. Ukuran butir zeolit 

yang digunakan adalah 1 mm. 

Penentuan variasi diameter reaktor 

terpilih dilihat dari penyisihan yang 

paling optimum untuk parameter 

COD dan surfaktan yang terkandung 

dalam air limbah dan memenuhi 

baku mutu dalam peraturan yang 

berlaku. Ilustrasi kondisi reaktor 

untuk variasi diameter reaktor 

menggunakan ketinggian media 90 

cm dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 3 Ilustrasi Kondisi Reaktor 

Untuk Variasi Diameter Reaktor 

3.4.3 Variasi Waktu Kontak Media 

Pada penelitian ini menggunakan 

filtrasi dengan sistem batch, air baku 

dimasukkan dari atas secara manual 

dan mengalir secara gravitasi. 

Setelah semua media dalam reaktor 

terendam maka selanjutnya 

dilakukan variasi waktu detensi (td). 

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan 
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waktu kontak optimum dalam 

penyisihan COD dan surfaktan. 

Variasi waktu kontak yang dilakukan 

dalam  penelitian  ini adalah5 menit, 

10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 

menit dan 30 menit. 

3.4.4 Uji COD dan Surfaktan 

Pemeriksaan konsentrasi COD dan 

surfaktan dilakukan sebelum dan 

sesudah pengolahan, pemeriksaan 

COD dilakukan pada semua sampel 

air limbah hasil olahan, sampel 

dengan hasil penyisihan terbaik 

dalam pengujian COD akan diperiksa 

konsentrasi surfaktannya. Adapun 

metode pemeriksaan sebagai berikut: 

Pada pemeriksaan COD dilakukan 

standarisasi larutan standar Fero 

Ammonium Sulfat (FAS) yang 

bertujuan untuk mengetahui 

konsentrasi sebenarnya dari larutan 

tersebut. Prinsip dari pemeriksaan 

COD adalah zat organik dioksidasi 

dengan larutan K2Cr2O7 berlebih 

dalam suasana asam, kelebihan 

K2Cr2O7 dititrasi kembali dengan 

larutan Fero Ammonium Sulfat 

(FAS) Fe(NH4)2 menggunakan 

indikator Ferroin. 

Sampel diambil sebanyak 2,5 ml 

dimasukkan ke dalam tabung reaksi 

kemudian ditambah 1,5 ml digestion 

solution dan 3,5 Pereaksi Asam 

Sulfat-Perak Sulfat, kocok 10 kali 

kemudian dipanaskan dalam block 

digester selama 2 jam, setelah dingin 

dimasukkan ke dalam labu 

erlenmeyer ditambah 1 tetes 

indikator Ferroin kemudian dititrasi 

dengan larutan FAS (Fero 

Ammonium Sulfat) sampai warna 

menjadi merah bata, kemudian 

dihitung volume terpakai larutan 

FAS.  

Pada pemeriksan sufaktan prinsip 

yang digunakan yaitu Metilen Blue 

Anionic Surfaktan (MBAS), dimana 

surfaktan anionik yang terkandung 

dalam air limbah bereaksi dengan 

biru metilen membentuk pasangan 

ion berwarna biru yang larut dalam 

pelarut organik. Intensitas warna biru 

yang terbentuk diukur dengan 

spektrofotometer pada panjang 

gelombang 652 nm. Serapan yang 

terukur setara dengan kadar surfaktan 

anionik. 

Sampel diambil 100 ml dimasukkan 

ke dalam corong pisah ditambah 20 

ml larutan biru metilen dan 10 ml 

coloform, tutup kocok selama 1 

menit. Kemudian keluarkan dan 

tampung surfaktan yang telah terikat 

oleh biru metilen, setelah itu tambah 
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coloform dengan perlakuan yang 

sama sebanyak 2 kali. Kemudian fasa 

surfaktan yang telah terkumpul 

masukkan kembali ke dalam corong 

pisah ditambah 50 ml larutan 

pencuci, tutup dan kocok selama 1 

menit. Setelah itu tambah 10 ml 

coloform dan keluarkan fasa 

surfaktan dan tampung ke dalam labu 

ukur. setelah itu tambah coloform 

dengan perlakuan yang sama 

sebanyak 2 kali. Buang air yang 

terdapat dalam corong pisah dan 

lanjutkan penambahan coloform 

dengan perlakuan yang sama 

sebanyak 2 kali. Setelah itu larutan 

dimasukan ke kuvet kemudian dibaca 

menggunakan Spektrofotometer UV-

Visible. 

3.4.5 Analisa Data  

Hasil pemeriksaan COD dan 

surfaktan yang telah diolah kemudian 

dibandingkan dengan kadar COD 

dan surfaktan sebelum dilakukan 

pengolahan. Efisiensi dari setiap 

variasi dapat diketahui dengan cara 

menghitungnya mengunakan rumus 

berikut (Pratiwi, 2017) :  

E = 
𝑁0 − 𝑁𝑡

𝑁0
 x 100 % 

Di mana : 

E = Efisiensi 

N0 = Nilai COD dan surfaktan 

air baku 

Nt = Nilai CPD dan surfaktan 

setelah pengolahan 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.1 Variasi Diameter Reaktor 

Penentuan diameter reaktor optimum 

dilakukan dengan menggunakan 

reaktor berbentuk tabung dengan 

diameter D1=10 cm, D2=15 cm, dan 

D3=20 cm,  tinggi reaktor 100 cm 

dan tinggi terpilih media zeolit 

termodifikasi di dalam reaktor 

sebesar 90 cm. Variasi diameter 

reaktor menggunakan ukuran butir 

media zeolit termodifikasi 1 mm. 

Nilai COD dan surfaktan yang 

didapatkan dari penelitian ini dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa 

variasi diamater reaktor dan waktu 

kontak berpengaruh dalam proses 

penyisihan COD dan surfaktan. 

Dilihat dari Tabel 2 nilai awal COD 

sebesar 452,26-527,63 mg/l dan 

surfaktan sebesar 251,25-351,81 

mg/l, dengan variasi diameter reaktor 

10 cm, 15 cm dan 20 cm mengalami 

penurunan yang signifikan.  
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Tabel 1 Hasil Pemeriksaan COD dan Surfaktan Variasi Diameter Reaktor 

Variasi 

 

Diameter 
(cm) 

Waktu 

Kontak 
(menit) 

COD Surfaktan 

Konsentrasi 

Awal 
(mg/l)  

Konsentrasi 

Akhir 
(mg/l) 

Penyisihan 

(%) 

Konsentrasi 

Awal 
(mg/l)  

Konsentrasi 

Akhir 
(mg/l) 

Penyisihan 

(%) 

D1 10 

5 

452,26 

7,54* 98,33 

351,81 

0 100 

10 11,31 97,50     

15 30,15 93,33     

20 79,14 82,50     

25 60,30 86,67     

30 105,53 76,67     

D2 15 

5 

452,26 

  28,38* 93,72 

251,25 

1,24 99,51 

10 60,30 86,67     

15 71,61 84,17     

20 90,45 80,00     

25 105,53 76,67     

30 94,22 79,17     

D3 20 

5 

527,63 

  11,31* 97,86 

317,5 

14,16 95,54 

10 48,99 90,71     

15 60,30 88,57     

20 82,91 84,29     

25 79,14 85,00     

30 94,22 82,14     

  Keterangan : *Konsentrasi COD Terbaik 

 

Secara grafik penyisihan COD pada 

variasi diameter reaktor dapat dilihat 

pada Gambar 4.  

 

Gambar 4 Grafik Presentase 

Penyisihan COD Variasi Diameter 

Reaktor 

Dari Gambar 4 terlihat variasi 

diameter reaktor di menit ke-5 

sampai menit ke-30 mengalami 

penurunan konsentrasi COD, dengan 

nilai penurunan pada diameter 

reaktor 10 cm menjadi 7,54-105,53 

mg/l, pada diameter reaktor 15 cm 

mengalami penurunan menjadi 

28,38-105,53 mg/l, dan pada 

diameter reaktor 20 cm mengalami 

penurunan sebesar 11,31-94,22 mg/l. 

Penyisihan COD terbaik didapat 

pada waktu kontak selama 5 menit 

dan waktu tersebut dipilih untuk 

melakukan pemeriksaan surfaktan. 

Secara grafik penyisihan surfaktan 

pada variasi diameter reaktor dapat 

dilihat pada  Gambar 5.  
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Gambar 5 Grafik Presentase 

Penyisihan Surfaktan Variasi 

Diameter Reaktor 

Dari Gambar 5 terlihat untuk 

pemeriksaan surfaktan mengalami 

penurunan konsentrasi pada diameter 

reaktor 10 cm menjadi 0 mg/l, 

diameter reaktor 15 cm menjadi1,24 

mg/l, dan diameter reaktor 20 cm 

menjadi 14,16 mg/l. Pada saat proses 

penyisihan Treated Natural Zeolit 

(TNZ) tipe RA 52 menukarkan ion 

SO4²⁻  yang terdapat di dalam zeolit 

dengan ion RO-SO3⁻  yang terdapat 

di dalam air limbah (Smulders, 

2002).  Ketika ion SO4²⁻  sudah 

habis dan rongga-rongga zeolit sudah 

dipenuhi dengan  RO-SO3⁻  maka 

zeolit tidak mampu untuk melakukan 

proses pertukaran ion, artinya zeolit 

sudah mencapai titik jenuh. Untuk 

meregenerasi zeolit digunakan garam 

ammonium sulfat (NH4)2SO4. Pada 

saat regenerasi, zeolit akan 

menukarkan ion RO-SO3⁻  dengan 

ion SO4²⁻ . RO-SO3⁻  akan keluar 

dari zeolit digantikan dengan ion 

SO4²⁻  (Taslimah, 2003). Hasil 

presentase penyisihan COD dengan 

variasi diameter reaktor dapat dilihat 

pada Gambar 6. 

 

Gambar 6 Grafik Presentase 

Penyisihan COD Variasi Diameter 

Reaktor 

Dari Gambar 6 terlihat presentase 

penyisihan COD pada diameter 

reaktor 10 cm sebesar 98,33%, pada 

diameter reaktor 15 cm sebesar 

93,72%, dan diameter reaktor 20 cm 

sebesar 97,86%. Presentase 

penyisihan terbaik didapatkan pada 

waktu kontak selama 5 menit pada 

setiap variasi diameter reaktor. Hasil 

presentase penyisihan surfaktan 

dengan variasi diameter reaktor dapat 

dilihat pada Gambar 7. 
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Gambar 7 Grafik Presentase 

Penyisihan Surfaktan Variasi 

Diameter Reaktor 

Dari Gambar 7 terlihat pemeriksaan 

surfaktan pada waktu kontak 5 menit 

mendapatkan presentase penyisihan 

pada diameter reaktor 10 cm sebesar 

100%, pada diameter reaktor 15 cm 

sebesar  99,51%, dan diameter 

reaktor 20 cm sebesar 95,54%. Dari 

kedua parameter COD dan surfaktan 

angka penyisihan terbaik didapat dari 

diameter reaktor 10 cm.  

Hasil dari pengujian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Prasetyo, 2018, di mana ukuran 

butir media 1 mm mempunyai daya 

adsorpsi yang sangat baik dengan 

presentase penyisihan 95,77%. 

Menurut Axens (2002), semakin 

kecil ukuran diameter zeolit maka 

luas bidang permukaannya semakin 

besar. Dengan luas bidang 

permukaan yang besar menyebabkan 

ruang hampa dan pori – pori yang 

dimiliki zeolit semakin banyak. 

Ruang hampa pada zeolit berfungsi 

sebagai tempat menampung air yang 

teradsorpsi dan pori – pori pada 

zeolit berfungsi sebagai tempat jalur 

masuknya air yang teradsorpsi. 

Sehingga ruang hampa dan pori – 

pori yang semakin banyak inilah 

yang membuat zeolit mampu 

mengadsorpsi air yang semakin 

banyak pula.  

Semakin besar reaktor, maka angka 

penyisihan semakin buruk. Hal ini 

terjadi karena perbandingan antara 

air limbah dan media zeolit tidak 

seimbang, semakin besar ketebalan 

media semakin bagus hasil yang 

didapatkan (Sularso, 1998). 

Penelitian ini sesuai dengan teori 

yang menyatakan bahwa semakin 

besar beban air limbah, semakin 

banyak jumlah zat terlarut yang 

dapat diadsorbsi sehingga tercapai 

keseimbangan tertentu, dimana laju 

zat yang diserap sama dengan zat 

yang dilepas dari adsorbent 

(Langmuir dan Freundlich, 1918). 
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4.2 Perbandingan hasil dengan 

baku mutu 

Setelah dilakukan pemeriksaan COD 

dan surfaktan dari variasi diameter 

reaktor kemudian dibandingkan 

dengan baku mutu Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup Republik 

Indonesia No.5 Tahun 2014 yang 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 Perbandingan Nilai COD dan Surfaktan dengan Baku Mutu Variasi 

Diameter Reaktor 

Variasi 
Diameter 

Reaktor 

(mm) 

Waktu 

Kontak 
(menit) 

COD Baku 
Mutu 

COD 

(mg/l) 

Surfaktan Baku 
Mutu 

Surfaktan 

(mg/l) 

Keterangan 
Konsentrasi 

Awal 

(mg/l)  

Konsentrasi 

Akhir 

(mg/l) 

Konsentrasi 

Awal 

(mg/l)  

Konsentrasi 

Akhir 

(mg/l) 

10 

5 

452,26 

7,54* 

180 

351,81 

0,00 

3 

  
10 11,31     

15 30,15     

20 79,14     

25 60,30     

30 105,53     

15 

5 

452,26 

  28,38* 

251,25 

1,24 Memenuhi 

10 60,30     

15 71,61     

20 90,45     

25 105,53   Tidak 
Memenuhi 30 94,22   

20 

5 

527,63 

  11,31* 

317,5 

14,16   

10 48,99     

15 60,30     

20 82,91     

25 79,14     

30 94,22     

 

Dari Tabel 2 Nilai akhir konsentrasi 

yang memenuhi baku mutu didapat 

dari diameter 10 cm untuk COD 

sebesar 7,54 mg/l dan untuk 

surfaktan sebesar 0 mg/l, dan 

diameter 15 cm untuk COD sebesar 

28,38 mg/l dan untuk surfaktan 

sebesar 1,24 mg/l. Nilai Konsentrasi 

surfaktan yang tidak memenuhi baku 

mutu didapat dari ketinggian 30 cm 

sebesar 14,16 mg/l. Maka, diameter 

reaktor terpilih adalah diameter 10 

cm karena memiliki angka 

penyisihan dengan konsentrasi paling 

kecil, dan diameter reaktor ini 

digunakan untuk penentuan optimasi 

pada variasi selanjutnya.  

4.3 Hasil Pengujian Daya Adsorpsi 

Zeolit  

Pengujian kemampuan adsorpsi 

zeolit dilakukan dengan 

menggunakan konfigurasi reaktor 

terpilih yaitu menggunakan zeolit 
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dengan ukuran butir 1 mm, tinggi 

media didalam reaktor 90 cm, dan 

menggunakan reaktor berdiameter 10 

cm dalam waktu kontak selama 5 

menit. Pengujian ini dilakukan 

dengan cara penimbangan media 

zeolit sebelum dan sesudah 

digunakan. Media zeolit sebelum dan 

sesudah digunakan terlebih dahulu 

dijemur di bawah sinar matahari 

untuk menghilangkan kadar air. 

Setelah zeolit kering kemudian 

dilakukan penimbangan terhadap 

berat zeolit awal (sebelum 

pengolahan) dan berat zeolit akhir 

(setelah pengolahan) didapatkan 

hasil seperti pada Tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3 Hasil Penimbangan Zeolit  

Media Berat Kering (kg) 

Zeolit Awal 6,52 

Zeolit Akhir 6,56 

 

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa 

zeolit awal merupakan zeolit 

sebelum pengolahan mempunyai 

berat 6,52 kg, sedangkan zeolit akhir 

yang merupakan zeolit setelah 

pengolahan mempunyai berat 6,56 

kg. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat selisih berat akhir dan berat 

awal sebesar 40 gram dari 3,4 liter 

air limbah. Dilihat dari perbedaan 

selisih berat media zeolit 

menunjukkan bahwa telah 

berlangsung proses adsorpsi yang 

terjadi pada media zeolit. Menurut 

Wiyuniati dan Kundari (2008) dalam 

Catri dan Suyanta (2013), peristiwa 

adsorpsi merupakan suatu fenomena 

permukaan, yaitu terjadinya 

penambahan konsentrasi atau berat 

komponen tertentu pada permukaan 

antara dua fase (fase awal dan fase 

akhir). Mengacu pada teori dan hasil 

penimbangan berat zeolit awal dan 

akhir dapat diyakini bahwa pada 

penilitian ini terjadi proses adsorpsi. 

5. KESIMPULAN  

Setelah dilakukan penelitian 

pengolahan air bekas buatan 

pencucian kendaraan bermotor 

menggunakan reaktor batch dengan 

media zeolit termodifikasi tipe RA 

52, maka didapatkan kesimpulan 

sebagai berikut:    

· Penyisihan COD dan surfaktan 

dengan diameter 10 cm dengan 

ketinggian media terpilih 90 cm 

dimenit ke-5 menunjukkan hasil 

terbaik, dengan air hasil olahan 

untuk COD konsentrasi awal 

452,26 mg/l menjadi 7,54 mg/l 

(efisiensi 98,33%) dan surfaktan 
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konsentrasi awal 351,81 mg/l 

menjadi 0,00 mg/l (efisiensi 

100%).  

· Penyisihan COD dan surfaktan 

dengan waktu kontak 5 menit 

merupakan waktu kontak yang 

optimum dengan nilai presentase 

sebesar 85,45-100%, 

dibandingkan variasi waktu 

kontak 10 menit, 15, 20, 25, dan 

30 menit. 

· Proses yang terjadi dalam 

penelitian ini merupakan proses 

adsorpsi, dimana telah terjadi 

penambahan berat pada media 

zeolit dengan konfigurasi tinggi 

media 90 cm dan diameter 10 cm 

sebesar 40 gram. 
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