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RINGKASAN DAN SUMMARY 

 

Pemanfaatan air hujan sebagai alternatif air baku untuk air minum telah diterapkan di banyak 

daerah di Indonesia berupa bangunan Penampungan Air Hujan (PAH). Bangunan PAH ini 

diprioritaskan untuk daerah-daerah yang kondisi sumber air baku lainnya selain air hujan 

terbatas atau tidak tersedia sama sekali. Bangunan PAH tersebut dilengkapi dengan unit 

pengolah air hujan menjadi air minum yang sangat sederhana berupa bak penyaring yang 

mempergunakan kerikil, bubuk batu bata dan ijuk sebagai media penyaringnya.  

Teknologi pengolahan air, khususnya air hujan, menjadi air minum dewasa ini telah 

berkembang dengan pesat. Teknologi ultra-filtration maupun nano-filtration telah banyak 

digunakan di berbagai negara. Demikian pula dengan di Indonesia, mulai banyak daerah yang 

mengolah air hujan untuk air minum dengan menerapkan teknologi tersebut. Sebagian besar 

instalasi pengolahan air hujan untuk air minum yang ada didesain untuk melayani beberapa 

Kepala Keluarga (KK) atau bersifat komunal, hal ini disebabkan sistem pemanenan air hujan 

untuk air minum yang diterapkan masih tergolong mahal, sehingga belum banyak rumah tangga 

secara mandiri (individual) yang berminat untuk menerapkannya. Oleh karena itu perlu 

dikembangkan metoda pengolahan air hujan yang handal dengan harga terjangkau sehingga 

masyarakat mampu memanfaatkan air hujan sebagai alternatif pemenuhan kebutuhannya akan 

air bersih/air minum secara mandiri. 

Proses pengolahan air hujan untuk air minum yang dikembangkan di penelitian ini adalah 

berbasis proses filtrasi. Adapun media filter yang digunakan adalah zeolit termodifikasi dengan 

merk dagang Treated Natural Zeolite (TNZ) dan karbon aktif. Dari hasil penelitian diperoleh 

kombinasi filter zeolit TNZ Zeolit RC.32 dan karbon aktif memiliki nilai penyisihan parameter 

pencemar yang paling optimal. Debit pengolahan yang sebaiknya digunakan pada penelitian ini 

adalah 0,01 L/detik. Terdapat kehilangan tekanan yang menyebabkan penurunan debit pada 

setiap keran sehingga debit di akhir pengolahan pada reaktor yang digunakan menjadi 0,0042 

L/detik. Kualitas air hujan hasil pengolahan telah memenuhi baku mutu Permenkes RI No. 492 

tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. 
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PRAKATA 

Penyediaan air minum merupakan salah satu sektor yang akan menghadapi permasalahan yang 

lebih berat di masa datang seiring terjadinya pertumbuhan penduduk yang berakibat pada 

meningkatnya kebutuhan akan air minum. Sementara itu, sumber air baku untuk air minum 

semakin sulit didapat karena sumber air baku dari air permukaan (sungai, danau, waduk) telah 

mengalami penurunan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal yang sama dialami oleh 

sumber air baku dari mata air dan air tanah, kerusakan dan pencemaran lingkungan di daerah 

tangkapan dan resapan air telah menyebabkan penurunan kapasitas air yang dapat disadap. 

Alternatif sumber air baku yang potensial untuk dimanfaatkan adalah air hujan mengingat 

sebagian besar daerah yang ada di wilayah Indonesia mempunyai intensitas curah hujan yang 

tergolong tingggi. Teknologi pengolahan air hujan yang paling banyak digunakan adalah 

dengan cara filtrasi dengan media berbutir. Terdapat bermacam-macam jenis media filter yang 

dapat digunakan diantaranya adalah zeolit dan karbon aktif. Filtrasi dengan media ini juga 

mempunyai keuntungan tidak memerlukan proses koagulasi dan bahan kimia, kecepatan filtrasi 

yang cukup besar, waktu pakai media filter yang cukup lama dan regenerasi yang mudah 

dilakukan sehingga biaya operasionalnya terbilang murah. Pemanenan air hujan untuk air 

minum telah banyak diterapkan di Indonesia tetapi sebagian besar berskala komunal dan dengan 

teknik fitrasi yang sangat sederhana sehingga memerlukan lahan yang cukup luas, seiring 

semakin sulitnya lahan akibat kepadatan penduduk semakin meningkat maka perlu dilakukan 

penelitian tentang pemanenan air hujan untuk air minum skala rumah tangga dengan teknik 

filtrasi yang lebih praktis. 

Ucapan terima kasih kami sampaikan atas dukungan biaya dari Kementerian Riset, Teknologi 

dan Pendidikan Tinggi dalam penelian ini. Penghargaan yang tinggi kami sampaikan pula pada 

sivitas akademika Universitas Pasundan yang sangat mendukung terhadap atmosfir penelitian. 

Laporan akhir peneltian dari Hibah Bersaing ini merupakan salah satu milestone dari roadmap 

penelitian Pengembangan Reaktor Pengolahan Air Hujan untuk Air Minum Skala Rumah 

Tangga “Zeolika”. Reaktor pengolahan air hujan ini perlu dikembangkan lagi sampai dengan 

ditemukannya kinerja reaktor yang paling optimal dan paling ekonomis yang jadi dasar 

pembuatan  prototipe reaktor yang dapat diterapkan di rumah tangga.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Air hujan merupakan salah satu sumber air baku untuk air minum yang belum banyak 

dimanfaatkan padahal curah hujan di wilayah Indonesia cukup tinggi, yaitu 2.000 – 4.000 

mm/tahun. Sistem Pemanenan Air Hujan (SPAH) terdiri atas sistem penampungan air hujan 

(PAH) dan sistem pengolahan air hujan. PAH dilengkapi dengan talang air, saringan pasir, dan 

bak penampung. Prinsip dasar PAH adalah mengalirkan air hujan yang jatuh di permukaan atap 

melalui talang air untuk ditampung ke dalam tangki penampung. Sistem pengolahan air hujan 

bertujuan untuk mengolah air hujan menjadi air yang aman untuk dikonsumsi. 

Air hujan perlu mengalami pengolahan terlebih dahulu walaupun secara alami air hujan 

merupakan air yang murni tetapi karena kondisi lingkungan udara telah tercemari oleh gas 

buang dari industri maupun transportasi, maka air hujan pun akan terkontaminasi oleh polutan-

polutan udara tersebut. Selain itu, untuk penerapan pemanenan air hujan dengan menggunakan 

atap rumah sebagai bidang penangkap (rooftop rainwater harvesting), kondisi atap akan 

berpengaruh terhadap kualitas air hujan yang ditampung. 

Kendala yang dihadapi oleh rumah tangga dalam memanfaatkan air hujan sebagai alternatif 

sumber air untuk memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari adalah masih terbatasnya 

alternatif metoda pengolahan air hujan menjadi air minum. Untuk mengatasi kendala tersebut 

maka perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan metoda pengolahan air hujan yang tepat 

guna bagi masyarakat. 

Upaya untuk mengolah air hujan yang biasanya dilakukan adalah dengan memperbaiki pH air 

menjadi pH normal serta melakukan penjernihan air dan penghilangan bakteri koli. Proses 

penjernihan air yang umumnya dilakukan adalah penyaringan (filtrasi). 

Beberapa penelitian tentang teknologi filtrasi untuk mengolah air hujan menjadi air minum 

telah dilakukan, mulai dari filtrasi menggunakan media filtrasi sederhana, seperti pasir, ijuk, 

dan arang sampai ke media filtrasi terbaru, seperti penggunaan membran (Reverse 

Osmosis/RO). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang telah dilakukan adalah 

penelitian ini lebih menitikberatkan pada kajian kinerja dari zeolit alam yang telah mendapat 
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perlakuan khusus baik secara fisik maupun kimiawi yang dikenal dengan treated natural zeolite 

(TNZ) sebagai media filter untuk pengolahan air hujan menjadi air minum. Penelitian ini 

mengkaji aplikasi filtrasi media berbutir, yaitu teknologi filtrasi dengan menggunakan media 

zeolit termodifikasi TNZ untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dari air baku air 

hujan sehingga ditemukan komposisi yang paling efektif dan efisien. 

1.2 Permasalahan 

Kendala yang dihadapi oleh rumah tangga dalam memanfaatkan air hujan sebagai alternatif 

sumber air untuk memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari adalah masih terbatasnya 

alternatif metoda pengolahan air hujan menjadi air minum. Untuk mengatasi kendala tersebut 

maka perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan metoda pengolahan air hujan yang tepat 

guna bagi masyarakat.   

1.3 Ruang Lingkup  

Pada penelitian ini Air baku yang digunakan untuk penelitian ini adalah air hujan. Air hujan 

tersebut dikumpulkan dari talang bangunan yang memiliki atap genting. Lokasi pengumpulan 

air baku dilakukan di bangunan Workshop Gokart Teknik Mesin Universitas Pasundan yang 

berada di Jl. Setiabudhi No.193, Bandung. Air hujan yang dikumpulkan merupakan air hujan 

yang turun setelah lebih dari 5 menit durasi hujan. Air hujan pada 5 menit pertama tidak akan 

ditampung karena air hujan tersebut ditujukan untuk membilas atau membersihkan atap rumah 

dari debu dan kotoran. Sehingga kualitas air hujan yang di tampung sebagai air baku merupakan 

air hujan dengan kualitas yang lebih baik.  

Media filter air hujan yang digunakan adalah zeolit termodifikasi TNZ dan karbon aktif.  

Parameter yang akan diuji meliputi parameter fisik (kekeruhan, TDS), kimia (pH, zat organik) 

dan bakteriologis (coliform). Percobaan dilakukan dengan cara melakukan variasi terhadap 

konfigurasi filter-filter di dalam reaktor serta variasi volume reaktor.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemanfaatan Air Hujan  

Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.12 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 dikatakan 

bahwa pemanfaatan air hujan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, menggunakan, 

dan/atau meresapkan air hujan ke dalam tanah. Juga pada Pasal 3 disebutkan, kolam pengumpul 

air hujan adalah kolam atau wadah yang dipergunakan untuk menampung air hujan yang jatuh 

di atap bangunan (rumah, gedung perkantoran atau industri) yang disalurkan melalui talang.  

Asdak (2007) mengatakan bahwa cara pemanenan hujan dapat dibagi kedalam dua bagian, 

pertama dilakukan dengan mengumpulkan air hujan dari atas atap bangunan (roof catchment) 

dan yang kedua dilakukan dengan mengumpulkan air hujan dari atas permukaan tanah (ground 

catchment).  

Hamonangan (2011) menyatakan secara garis besar ada tiga komponen dalam alat pemanenan 

hujan dari atap bangunan ini yakni collector berupa atap bangunan, conveyor sebagai saluran 

air dan storage berupa tangki penyimpanan air. Awalnya, air hujan akan menerpa atap 

bangunan dan terkumpul melalui talang (gutter) di sekeliling bangunan. Agar terhindar dari 

pencemaran, dinding atap itu tidak boleh menggunakan bahan asbes serta jangan mengalami 

pengecatan yang mengandung unsur yang mungkin mencemari air, seperti krom, besi atau 

metal. Atap sebaliknya juga tidak terganggu oleh pepohonan, sehingga tidak ada dedaunan atau 

kotoran hewan yang ikut mengalir melalui talang (conveyor). Sebagai proses pembersihan awal, 

perlu dipasang alat penyaring/alat yang berbentuk tipping bucket atau alat penyaringan lainnya 

untuk kemudian air yang kotor disalurkan melalui pipa air menuju saluran drainase dan air yang 

sudah cukup bersih disalurkan ke bak penampungan.  

Sistem penampungan air hujan seperti di atas sudah lazim dilakukan di beberapa negara yang 

rentan terhadap kekeringan seperti di Afrika, India, Srilanka, Iran, Cina dan beberapa negara di 

Asia Tenggara. Di Indonesia sistem pemanenan air hujan diaplikasikan di beberapa daerah yang 

beriklim kering dengan menggunakan sistem pemanenan air hujan skala komunal. Sistem 

pemanenan air hujan secara komunal ini merupakan sistem yang menampung air hujan dari 

beberapa atap rumah warga yang kemudian dikumpulkan pada satu reservoir bersama. 

Penampungan dan pengolahan air hujan secara individual untuk skala rumah tangga masih 
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jarang ditemukan di Indonesia. Sehingga penampungan dan pengolahan secara individual ini 

menjadi menarik untuk dikembangkan agar setiap masyarakat dapat memiliki alternatif 

pemenuhan kebutuhan air minum secara mandiri.  

Air hujan memiliki kualitas yang sangat bagus. Air hujan hampir tidak mengandung 

kontaminan, air tersebut sangat bersih dan bebas kandungan mikroorganisme. Namun, ketika 

air hujan tersebut kontak dengan permukaan tangkapan air hujan (catchment), tempat 

pengaliran air hujan (conveyance) dan tangki penampung air hujan, maka air tersebut akan 

membawa kontaminan baik fisik, kimia maupun mikrobiologi (Yulistryorini, 2011). Sehingga 

air hujan harus diolah terlebih dahulu untuk menjadikannya sebagai sumber air minum.  

Penggunaan sistem filtrasi efektif dalam pengolahan air hujan, hal ini dinyatakan oleh tim 

peneliti dari Faculty of Engineering and IT, University of Technology, Sydney, Australia, yaitu 

B. Kus dan kawan-kawan pada tahun 2013 dalam penelitiannya yang berjudul Household 

Rainwater Harvesting System – Pilot Scale Gravity Driven Membrane-Based Filtration System.  

Penelitian tersebut merupakan kajian pengolahan air hujan skala pilot yang diawali dengan 

penyaringan dengan karbon aktif butiran (granular activated carbon/GAC) sebagai pengolahan 

pendahuluan, kemudian diikuti dengan filtrasi membran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa sistem filtrasi tersebut dapat mengurangi kekeruhan, zat organik dan logam berat yang 

terkandung dalam air hujan yang telah ditampung dalam tangki sampai dengan kualitas yang 

memenuhi syarat sebagai air minum yang berlaku di Australia. Faktor yang sangat 

mempengaruhi kinerja sistem filtrasi tersebut adalah besarnya debit persatuan luas per jam atau 

kecepatan aliran dalam sistem filtrasi yang dalam penelitian ini kondisi yang optimal dicapai 

pada kisaran 0,47 L/m2/jam. 

Sementara itu, Christopher Despins, Khosrow Farahbakhsh dan Chantelle Leidl, tim peneliti 

dari School of Engineering, University of Guelph, Guelph, Ontario, pada tahun 2009 telah 

melakukan penelitian Assessment of Rainwater Quality from Rainwater Harvesting Systems in 

Ontario, Canada.  

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan filtrasi air hujan dengan sistem filtrasi 

membran dengan pori-pori berukuran 20 mm diikuti dengan proses desinfeksi dengan lampu 

ultraviolet (UV), terbukti efektif dalam mengurangi total coliform dan fecal coliform serta 

kekeruhan. Sistem filtrasi dan desinfeksi ini mampu menyisihkan total coliform sebesar 96%, 
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sedangkan efisiensi penyisihan untuk fecal coliform adalah sebesar 97%. Efisiensi penyisihan 

kekeruhan rata-rata 42%. 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Christina M Mariana, dan kawan-kawan pada tahun 2012. 

Tim dari IPB ini melakukan penelitian tentang “Perancangan Sistem Pengolahan Air Hujan 

dengan Menggunakan Teknologi Membran dan Lampu Ultraviolet serta Penerapannya dalam 

Kehidupan Sehari-Hari”.  

Sistem pengolahan air hujan yang dirancang oleh tim ini merupakan sistem pengolahan lengkap 

yang terdiri atas sistem pengolahan awal, membran Thin Film Composite, dan instalasi lampu 

ultraviolet. Berdasarkan hasil karakterisasi air hujan sesudah melewati proses pengolahan, 

memiliki kualitas lebih baik dibanding sebelum proses pengolahan. Terjadi peningkatan nilai 

pH dan konduktivitas listrik. Sedangkan turbiditas dan kontaminan/zat pencemar dalam air 

hujan, dapat dikurangi. Keistimewaan sistem pengolahan air hujan yang telah dibuat yaitu 

sistem dapat berlaku umum untuk berbagai karakteristik air hujan sehingga dapat digunakan 

untuk industri dan krbutuhan rumah tangga. Sistem ini juga mampu digunakan pada jenis air 

lain dengan kadar pencemaran lebih rendah atau sama dengan air hujan, sehingga 

pengoperasian sistem pengolahan air hujan tidak harus menunggu hujan turun. 

Penggunaan zeolit sebagai media filter dalam pengolahan air hujan telah diteliti oleh Tanti 

Untari dan Joni Kusnadi pada tahun 2014. Peneliti ini melakukan pengolahan air hujan 

menggunakan sistem filtrasi dengan zeolit alam Malang sebagai media filter. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa filtrasi dengan zeolit alam cukup efektif untuk menurunkan total coliform, 

kekeruhan, total padatan terlarut, dan kesadahan total. 

Sementara itu, Nana Ristiana, Dwi Astuti dan Tri Puji Kurniawan, pada tahun 2011 melakukan 

penelitian tentang Keefektifan Ketebalan Kombinasi Zeolit dengan Arang Aktif dalam 

Menurunkan Kadar Kesadahan Air Sumur di Karangtengah Weru Kabupaten Sukoharjo. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Kombinasi ketebalan media filter zeolit dan arang aktif yang 

paling efektif dalam menurunkan kadar kesadahan air sumur gali adalah 70 cm, efektivitas 

penurunan kadar kesadahan sebesar 94,36%. 

Penerapan rancang bangun pengolahan air hujan untuk air minum yang diawali dengan 

pengolahan pendahuluan dilanjutkan dengan filtrasi berbasis membran dan desinfeksi dengan 

sinar ultraviolet telah dilakukan oleh tim dari Program Studi Teknik Lingkungan Universitas 

Pasundan Bandung pada tahun 2013-2014. Ada tiga lokasi yang dijadikan pilot project yaitu 
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Asrama Mahasiswa Unpas di Kampus Jalan Setiabudhi, Kantor Kas PDAM Tirtawening Jalan 

Atlas, dan Madrasah Al Jariyah Babakansari Kiaracondong. Hasil pemerikasaan laboratorium 

menunjukkan bahwa air olahan telah memenuhi persyaratan kualitas air minum seperti yang 

ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/ 

2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Hal ini membuktikan bahwa sistem filtrasi 

tersebut efektif untuk mengolah air hujan.   

2.2 Filtrasi 

Filtrasi adalah suatu proses pemisahan zat padat dari fluida (cair maupun gas) yang 

membawanya menggunakan suatu medium berpori atau bahan berpori lain untuk 

menghilangkan sebanyak mungkin zat padat halus yang tersuspensi dan koloid. 

Secara umum filtrasi adalah proses yang digunakan pada pengolahan air bersih untuk 

memisahkan bahan pengotor (partikulat) yang terdapat dalam air. Pada prosesnya air merembes 

dan melewati media filter sehingga akan terakumulasi pada permukaan filter dan terkumpul 

sepanjang kedalaman media yang dilewatinya. Filter juga mempunyai kemampuan untuk 

memisahkan partikulat semua ukuran termasuk didalamnya algae, virus, dan koloid-koloid 

tanah. 

Pada filtrasi dengan media berbutir, terdapat mekanisme filtrasi sebagai berikut: 

a. Penyaringan secara mekanis (mechanical straining)  

b. Sedimentasi 

c. Adsorpsi atau gaya elektrokinetik 

d. Koagulasi dalam filter bed 

e. Aktivitas biologis 

2.3 Media Filter Zeolit 

Zeolit merupakan mineral yang terdiri dari kristal aluminosilikat terhidrasi yang mengandung 

kation alkali atau alkali tanah dalam kerangka 3 dimensi terbentuk dari tetrahedral [SiO4]
4- dan 

[AlO4]
5-. Kedua tetrahedral tersebut 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 (Scot 

et al., 2003) dalam Yuliana (2015). Mineral zeolit dapat dijumpai pada batuan sedimen vulkanik 
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yang sudah berubah (batu zeolit dan tufa zeolit) maupun batuan metamorf tingkatan rendah 

(metatufa zeolitik/batu hijau) (Widiasmoro, 2000). 

Struktur zeolit yang berongga dan biasanya rongga ini diisi air dan kation yang biasa 

dipertukarkan serta memiliki ukuran pori tertentu sehingga dapat zeolit mempunyai sifat-sifat 

yang unik yaitu: dehidrasi, penukar ion, katalisator, pemisah/penyaring molekul, dan penjerap 

(adsorben). 

Zeolit mampu menyerap sejumlah besar molekul yang berukuran lebih kecil atau sesuai dengan 

ukuran rongganya. Selain itu kristal zeolit yang telah terdehidrasi merupakan adsorben yang 

selektif dan mempunyai efektivitas adsorpsi yang tinggi. Adsorpsi terjadi pada permukaan pori 

membran (Nugroho dan Purwoto, 2013).  

Partikel zeolit memiliki tiga tipe pori, yaitu macropore dan micropore (masing-masing dengan 

ukuran >50nm dan <2nm). 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).  

Sedangkan sifat zeolit sebagai penukar ion karena adanya kation logam alkali. Kation tersebut 

dapat bergerak bebas didalam rongga dan dapat dipertukarkan dengan kation logam lain dengan 

jumlah yang sama. Akibat dari struktur zeolite yang berongga, anion atau molekul berukuran 

lebih kecil atau sama dengan rongga dapat masuk dan terjebak (Nugroho dan Purwoto, 2013).  

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 efluentnya.  

4. Proses regenerasinya yang mudah karena hanya menggunakan NaCl.  

5. Sederhana dalam pengoperasian.  

Ada dua jenis zeolit yaitu zeolit alam dan zeolit sintetis. Zeolit alam terbentuk karena adanya 

proses perubahan alam (zeolitisasi) dari batuan vulkanik tuf, sedangkan zeolit sintetis 

direkayasa oleh manusia. Pada dasarnya zeolit alam sudah dapat digunakan sebagai 
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pengadsorpsi (adsorben) yang baik karena struktur berongga dan pori-pori yang bentuknya 

seragam serta luas permukaan zeolit yang besar. Tetapi kemampuan adsorpsi zeolit alam ini 

belum sebaik adsorpsi zeolit sintetis karena biasanya zeolit alam masih tercampur dengan 

mineral lain seperti kalsit, gipsum, felspar, dan lain-lain. Untuk meningkatkan kemampuan 

zeolit alam maka dilakukan perlakukan khusus baik secara fisik maupun kimiawi dan hasilnya 

disebut dengan zeolit termodifikasi atau treated natural zeolite (TNZ). Zeolit dan karbon aktif 

merupakan media filter yang mudah ditemukan dan cukup sering digunakan sebagai media 

filtrasi.  
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji aplikasi filtrasi media berbutir, yaitu teknologi filtrasi 

dengan menggunakan media zeolit termodifikasi TNZ untuk memenuhi kebutuhan air minum 

masyarakat dari air baku air hujan sehingga ditemukan komposisi yang paling efektif dan 

efisien. 

Penelitian ini merupakan kajian untuk mengembangkan sebuah metoda pengolahan air hujan 

untuk air minum sebagai alternatif pemenuhan akses terhadap air minum yang aman bagi 

masyarakat. Dalam hal ini terdapat tiga unsur urgensi dari hasil penelitian ini yaitu; 

 Pertama teridentifikasinya komposisi terbaik dari aplikasi filtrasi zeolit termodifikasi TNZ 

dalam mengolah air hujan untuk air minum. 

 Kedua implikasi secara makro, bahwa memanfaatkan air hujan sebagai alternatif sumber 

air baku air minum akan meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang aman 

sejalan dengan program nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) Nasional 2014-2019 yaitu pencapaian target akses air minum yang 

aman 100%.  

 Ketiga implikasi teoritis, hasil penelitian ini akan menambah khasanah keilmuan 

khususnya dalam bidang Teknik Lingkungan terutama di bidang Teknologi Lingkungan 

Tepat Guna (TLTG).  
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BAB IV  

METODE PENELITIAN  

 

4.1 Roadmap Penelitian 

Roadmap untuk rangkaian penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.1. Pengolahan air hujan 

untuk air minum dengan filtasi TNZ akan dilakukan dalam rentang tahun 2015-2016.  

 

Gambar 4.1 Roadmap penelitian 

 

4.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di laboratorium dan menggunakan instalasi pengolahan air hujan yang 

terdiri dari bak penampung air hujan sebagai bak air baku yang akan diolah, reaktor filtrasi yang 

terdiri dari rangkaian unit-unit filter dengan media yang berbeda. 

Bak penampung diletakkan pada elevasi yang lebih tinggi dari reaktor filtrasi agar pengaliran 

air berlangsung secara gravitasi dan disusun secara seri. Ukuran bak penampung yang 

digunakan bervolume 42 liter. Sedangkan unit-unit filter yang digunakan adalah tabung housing 

filter pabrikan dengan 2 variasi ukuran yaitu tabung housing filter ukuran 10 inci dan ukuran 

20 inci.  
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Reaktor ini dibuat dengan tujuan dapat diterapkan di rumah tangga dengan mudah sehingga 

aspek biaya operasional harus diperhatikan dan teknik pengoperasian reaktor harus dibuat 

menjadi praktis. Berikut ini adalah gambar desain penelitian yang dilakukan. 

 

Gambar 4.2 Desain Reaktor Penelitian 

 

Keterangan:  

 Perbedaan ketinggian (h) yang digunakan adalah 20 cm  

 Debit (Q) yang digunakan adalah 0,01 L/detik  

 Keran 1 merupakan keran yang berada di antara bak penampungan dan filter 1. Sampel air 

yang diambil dari keran ini adalah sampel air hujan sebelum memasuki proses filtrasi.  

 Keran 2 merupakan keran yang berada di antara filter 1 dan filter 2. Sampel air yang 

diambil pada keran ini merupakan air hujan yang telah melalui proses penyaringan oleh 

filter 1.  

 Keran 3 merupakan keran yang berada di antara filter 2 dan filter 3. Sampel air yang 

diambil pada keran ini merupakan air hujan yang telah melalui proses penyaringan oleh 

filter 1 dan 2.  

 Keran 4 merupakan keran yang berada di antara filter 3 dan filter 4. Sampel air yang 

diambil pada keran ini merupakan air hujan yang telah melalui proses penyaringan oleh 

filter 1, 2 dan 3  

 Filter 1, 2, dan 3 merupakan filter yang berisi media zeolit dan karbon aktif yang posisinya 

akan dimodifikasi. Isi media filter1, 2 dan 3 akan berbeda-beda pada setiap konfigurasi.  
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Berikut ini merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian: 

Alat: 

a. Tangki penampungan air hujan: tangki penampungan yang digunakan selama penelitian 

adalah tangki yang berbahan plastik. Digunakan 1 tangki penampungan dengan kapasitas 

42 liter. Tangki dalam keadaan tertutup dengan tujuan untuk meminimalisir masuknya 

benda pengotor ke dalam tangki penampungan tersebut. 

b. Penyangga housing filter: penyangga housing filter yang digunakan selama penelitian 

adalah rangka stainless steel. Penyangga tersebut haruslah kuat untuk menahan beban 

media filter beserta air yang masuk ke dalam unit filter. 

c. Housing Filter: penelitian di lakukan dengan menggunakan 2 variasi ukuran housing filter. 

Housing filter pertama berdiameter 10 inci dengan volume tabung 1,5 liter dengan 

ketinggian tabung 30 cm dan housing filter kedua berdiameter 20 inci dengan volume 

tabung 3 liter dengan ketinggian tabung 60 cm. 

Tabung housing filter yang digunakan adalah jenis yang banyak ditemukan di pasaran 

karena buatan fabrikan. Hal ini dilakukan agar mudah dalam proses pengadaanya selain 

dari aspek pengoperasian dan perawatannya. Pengaliran air secara gravitasi sehingga harus 

terdapat perbedaan ketinggian antara penampungan air hujan dengan reaktor filtrasi agar 

selama proses penyaringan air tetap dapat mengalir. Perbedaan ketinggian ini akan 

berpengaruh terhadap kecepatan aliran. Semakin kecil perbedaan ketinggian maka akan 

semakin kecil pula nilai kecepatan alirannya. Sistem aliran yang terjadi di dalam reaktor 

pengolahan air hujan ini adalah aliran down flow. Berikut ini adalah gambar arah aliran 

dalam reaktor pengolahan air hujan yang digunakan. 

 

Gambar 4.3 Arah Aliran Air Dalam Reaktor 
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d. Catridge reactor: merupakan wadah yang berisi media filter yang diletakkan di dalam 

casing filter. Terdapat 2 catridge reactor yang digunakan selama penelitian ini. Catridge 

reactor pertama merupakan catridge reactor yang dibuat secara khusus oleh peneliti 

dengan menggunakan pipa PVC yang memiliki diameter 1 ½ inci dan memiliki tinggi 20 

cm, Catridge reactor ini ditujukan untuk digunakan pada casing filter dengan volume 1,5 

liter. Sedangkan catridge reactor adalah catridge reactor fabrikan dengan diameter 2 inci 

dan tinggi 55 cm, selongsong ini digunakan pada casing filter dengan volume 3 liter. 

Berikut ini adalah gambar ilustrasi dari catridge reactor media yang digunakan. 

 

 
Gambar 4.4 Ilustrasi Catridge Reactor  

 

Pada catridge reactor yang diisi media saringan ini harus disisihkan ruang kosong  5 cm 

di bagian atas media. Adanya ruang kosong ini diharapkan akan membuat luas permukaan 

kontak antara air baku dengan media berbutir semakin besar.  

Pipa dan perlengkapan pipa: pipa dan perlengkapan pipa pendukung yang digunakan untuk 

reaktor ini terdiri dari pipa ¼ inch, valve, sambungan T, elbow 90, water mur serta kran 

air. 

 

Bahan : 

Pengumpulan air baku dilakukan pada bangunan yang memiliki atap terbuat dari genting tanah 

liat sebagai bidang tangkapan dan talang sebagai saluran untuk mengalirkan air ke pipa tegak 

yang mengarah ke saluran drainase. Air hujan ditampung dari pipa tegak dari talang, Atap 

genting dipilih karena pertimbangan mayoritas penduduk Kota Bandung memiliki bangunan 

rumah dengan atap genting. Atap bangunan yang dijadikan bidang tangkapan adalah sebuah 
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gedung yang ada di Kampus Universitas Pasundan Jl. Dr. Setiabudhi Bandung. Air hujan yang 

dikumpulkan adalah air hujan yang telah 5 menit dari awal hujan turun pada saat itu.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan media saring zeolit termodifikasi dan karbon 

aktif. Pemilihan media saring ini didasarkan karena proses operasional dan regenerasi yang 

mudah dan terbilang murah untuk dapat dilakukan oleh siapa saja.  

Zeolit termodifikasi Treated Natural Zeolite (TNZ) terdiri dari berbagi jenis dan tipe. Dari 

setiap tipenya, TNZ memiliki fungsi masing-masing dalam mengolah fluida. Penelitian ini 

menggunakan TNZ tipe RC.32 dan RC.42 serta karbon aktif. Karbon aktif yang digunakan 

adalah karbon aktif yang berbahan dasar dari tempurung kelapa. Karbon aktif jenis ini sangat 

mudah ditemukan di kalangan masyarakat sehingga menjadi pertimbangan untuk dijadikan 

media saring pada penelitian ini. Berikut ini adalah fungsi dari masing-masing media saringan 

yang digunakan oleh peneliti. 

1) Zeolit RC.32: merupakan zeolit yang memiliki fungsi untuk mengurangi TDS, TSS, CO2 

dan alkalinitas 

2) Zeolit RC.42: merupakan zeolit yang memiliki fungsi untuk mengurangi kandungan Fe, 

Mn, bau, warna serta zat organik. 

3) Karbon aktif: memiliki fungsi untuk menghilangkan zat organik, bau, warna dan rasa. 

4) Filter membran 3 mikron: memiliki fungsi untuk menyisihkan kekeruhan, TDS dan warna. 

4.3 Tahapan Penelitian 

4.3.1 Pra Penelitian  

Pra penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efisiensi penyisihan suatu media terhadap suatu 

parameter. Adapun hal tersebut diketahui dengan cara mencari hal-hal berikut terlebih dahulu:  

1) Penentuan debit inlet, kecepatan aliran dan konfigurasi reaktor  

2) Sampling air hujan terolah dari setiap konfigurasi  

3) Analisis pengaruh media terhadap kualitas air  

4.3.2 Penelitian Utama  

Pada tahap penelitian utama dilakukan penelitian untuk mengetahui rangkaian filter yang paling 

efektif dalam mengolah air hujan dan analisa biaya yang dikeluarkan dari setiap reaktor. 

Parameter yang akan diperhatikan kualitasnya antara lain adalah pH, kekeruhan, TDS, zat 
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organik dan baktreriologis. Sampel untuk pemeriksaan kuliatas air diambil di awal pengolahan 

dan di setiap keran setelah air melewati reaktor. Kualitas air hujan sebelum filtrasi dijadikan 

sebagai dasar perlu atau tidaknya pengolahan pada air hujan tersebut. Kualitas air hujan setelah 

filtrasi digunakan untuk melihat seberapa besar efisiensi pengolahan suatu media atau suatu 

rangkaian filter. Analisa biaya yang dikeluarkan oleh setiap reaktor dianggap penting untuk 

menentukan reaktor terpilih yang akan direkomendasikan dalam mengolah air hujan ini. 

Reaktor yang akan dipilih diharapkan memiliki biaya yang paling rendah dan memiliki efisiensi 

pengolahan yang paling tinggi.  
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Pemeriksaan Awal Kualitas Air Hujan 

Pemeriksaan awal kualitas air hujan yang dilakukan adalah parameter fisik (pH, kekeruhan dan 

TDS), kimia (zat organik) dan bakteriologis (coliform dan E.coli). Hasil pemeriksaan dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 5.1 Kualitas Air Hujan Sebelum 5 Menit 

pH Kekeruhan 

(NTU) 

TDS 

(mg/L) 

Zat Organik 

(mg/L) 
Bakteri 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

6,05 6,18 6,45 27,47 29,51 27,53 45 45 45 tidak diperiksa 2400+ 

6,23 28,17 45,00 tidak diperiksa 2400+ 

 

Tabel 5.2 Kualitas Air Hujan Setelah 5 Menit 

pH 
Kekeruhan 

(NTU) 

TDS 

(mg/L) 

Zat Organik 

(mg/L) 
Bakteri 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

5,80 6,18 6,20 17,11 17,00 17,91 23 22 20 79,28 82,38 69,99 2400+ 

6,06 17,34 21,67 77,22 2400+ 

 

Pada pemeriksaan awal parameter-parameter di atas dapat dilihat bahwa air hujan setelah 5 

menit memiliki kualitas yang lebih baik daripada air hujan sebelum 5 menit durasi hujan. 

5.2 Penentuan Debit Inlet dan Outlet Reaktor 

Penentuan debit inlet dan outlet dilakukan dengan cara membuka valve (katup) dan melihat 

volume air yang keluar pada beberapa waktu. Adapun data yang didapatkan pada penentuan 

debit di inlet ini adalah sebagai berikut: 

 katup dibuka penuh: 0,087 L/detik 

 katup dibuka ½: 0,053 L/detik 

 katup dibuka ¼: 0,01   L/detik 

Debit awal yang digunakan pada penelitian ini adalah 0,01 L/detik. Debit 0,01 L/detik 

digunakan dengan alasan karena setelah peneliti melakukan percobaan sederhana, kualitas fisik 

air yang didapatkan dengan menggunakan debit kecil memberikan hasil yang lebih baik di 
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bandingkan jika menggunakan debit yang lebih besar. Percobaan dilakukan dengan 

menggunakan konfigurasi 1 (zeolit RC.32-zeolit RC.22-zeolit RC.42-karbon aktif). Debit (Q) 

yang diuji adalah 0,087 L/detik dan 0,01 L/detik. Hasil percobaan tersebut dapat dilihat sebagai 

berikut: 

Tabel 5.3 Perbandingan Kualitas Air Pada 2 Debit Pengolahan 

Keran 
pH Kekeruhan 

Q = 0,087 l/dtk Q = 0,01 l/dtk Q = 0,087 l/dtk Q = 0,01 l/dtk 

1 7,22 7,18 4,01 5,52 

2 6,73 6,71 1,79 3,34 

3 6,83 6,82 8,06 3,66 

4 6,70 6,68 4,87 2,74 

5 7,04 7,09 3,49 2,53 
% Efisiensi Penyisihan 12,96 54,23 

  

Selisih efisiensi penyisihan kekeruhan kedua debit tersebut terlihat sangat signifikan. Debit 

yang dipilih adalah debit dengan efisiensi penyisihan kekeruhan paling besar yakni debit 0,01 

L/detik. 

Penelitian ini menggunakan 2 variasi volume housing filter yakni 1,5 liter dan 3 liter. Rangkaian 

reaktor pada penelitian ini disusun dengan ketinggian yang sama (sejajar) sehingga akan 

terdapat kehilangan tekanan selama proses pengolahan. Kehilangan tekanan tersebut 

mengakibatkan debit air yang diolah akan semakin kecil pula. Debit pada setiap keran untuk 

masing-masing volume housing filter adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.4 Debit Setiap Keran Pada Housing Filter 

Keran 
Debit (L/detik) 

Volume 1,5 L Volume 3 L 

1 0,0100 0,0100 

2 0,0085 0,0073 

3 0,0067 0,0053 

4  0,0055 0,0045 

5 0,0042 0,0038 
 

Pengolahan air hujan pada tahap penelitian ini menggunakan housing filter yang bervolume 3 

Liter.   
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5.3 Tekanan dan Kecepatan Aliran Air pada Pengolahan 

 

Gambar 5.1 Titik Keluarnya Air 

 

Tekanan air pada titik keluarnya air dari tangki penampungan dapat dicari dengan 

menggunakan persamaan: 𝑃 = 𝜌 × 𝑔 × ℎ 

Dengan P = Tekanan air (Pa) 

 ρ air = 1.000 kg/m3 

 g = 9,8 m/detik2 

 h = 40 cm = 0,4 m 

Maka, 

P = 1.000 kg/m3 x 9,8 m/detik2 x 0,4 m 

P = 3.920 Pa 

Sedangkan kecepatan aliran air dalam reaktor dapat diketahui dengan menggunakan 

persamaan: 𝑣1 =
𝑄

𝐴⁄  

Dengan  v1 =  Kecepatan air pada keran 1 

 Q =  0,01 L/detik = 1 x 10-5 m3/detik 

 D =  ½ inci = 0,0127 m 

 A =  ¼ πD2 = ¼ π (0,0127)2 = 1,27 x 10-4 m2 

maka : 

𝑣1 =
(1 × 10−5 𝑚3 𝑑𝑒𝑡⁄ )

(1,27 × 10−4𝑚2)
= 0,0787 𝑚 𝑑𝑒𝑡⁄   
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Kecepatan air setiap keran pada masing-masing volume housing filter dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 5.5 Kecepatan Air Pada Setiap Keran 

Keran 
V (m/detik) 

Volume 1,5 L Volume 3 L 

1 0,0787 0,0787 

2 0,0669 0,0575 

3 0,0527 0,0417 

4  0,0433 0,0354 

5 0,0331 0,0299 
 

Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa semakin jauh titik sampel (kran) maka 

semakin kecil kecepatannya. Hal tersebut terjadi karena desain reaktor menggunakan rangkaian 

seri yang disusun sejajar. Jika menginginkan nilai kecepatan yang sama pada awal pengolahan 

dan akhir pengolahan, maka perlu dilakukan modifikasi desain reaktor yang disusun bertingkat 

dengan selisih ketinggian antar keran dapat dihitung dengan Persamaan Bernoulli seperti 

berikut ini: 

𝑃 +
1

2
𝜌𝑣2 + 𝜌𝑔𝐻 = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛 

𝑃1 +
1

2
𝜌𝑣1

2 + 𝜌𝑔𝐻1 = 𝑃2 +
1

2
𝜌𝑣2

2 + 𝜌𝑔𝐻2  

Dengan P1  = 3.920 Pa 

 ρair = 1000 kg/m3 

 g = 9,8 m/detik2 

 H1 = H2 = 70 cm = 0,7 m 

 V1  = 0,0787 m/det 

 V2  = 0,0669 m/det 

Maka, 

  

𝑃1 +
1

2
𝜌𝑣1

2 + 𝜌𝑔𝐻1 = 𝑃2 +
1

2
𝜌𝑣2

2 + 𝜌𝑔𝐻2 

𝑃1 − 𝑃2 =
1

2
𝜌(𝑣2

2 − 𝑣1
2) + 𝜌𝑔(𝐻2 − 𝐻1) 

3920 − 𝑃2 = {
1

2
(1000)(0,06692 − 0,07872)} + {(1000)(9,8)(0,7 − 0,7)} 

3920 − 𝑃2 = {
1

2
(1000)(0,06692 − 0,07872)} + 0 
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3920 − 𝑃2 = −0,85904 

𝑃2 = 3920,85904 𝑃𝑎 

 

Jika kecepatan kran 1 dan kran 2 diharapkan berada pada nilai yang sama (V1 = V2 = 0,0787 

m/det) maka selisih ketinggian yang diperlukan adalah  

𝑃1 +
1

2
𝜌𝑣1

2 + 𝜌𝑔𝐻1 = 𝑃2 +
1

2
𝜌𝑣2

2 + 𝜌𝑔𝐻2 

𝑃1 − 𝑃2 =
1

2
𝜌(𝑣2

2 − 𝑣1
2) + 𝜌𝑔(𝐻2 − 𝐻1) 

− 0,85904 = {
1

2
(1000)(0,07872 − 0,07872)} + {(1000)(9,8)(𝐻2 − 0,7)} 

− 0,85904 = 0 + 9800𝐻2 − 6860  

9800𝐻2 = 6859,14049 

𝐻2 = 0,69 𝑚 

Jadi,  

𝐻1 − 𝐻2 = 0,70 𝑚 − 0,69 𝑚 = 0,01 𝑚 = 1 𝑐𝑚  

Selisih ketinggian yang diperlukan untuk mebuat kecepatan di kran 1 dan kran 2 sama adalah 

sebesar 1 cm. Selisih ketinggian yang diperlukan dari kran 1 ke kran lainnya adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 5.6 Selisih Ketinggian yang Diperlukan 

Keran 
Selisih Ketinggian (H)  

Volume 1,5 L Volume 3 L 

Kran 1 ke kran 2 1 cm 1 cm 

Kran 2 ke kran 3 1 cm 1 cm 

Kran 3 ke kran 4 1 cm 1 cm 

Kran 4 ke kran 5 1 cm 1 cm 

 

5.4 Pra Penelitian  

Konfigurasi reakktor yang digunakan pada pra penelitian ini adalah treated natural zeolit (TNZ) 

tipe RC.32 dan RC.42 serta karbon aktif. Sampling air hujan dilakukan pada setiap keran 

sampel yang ada. Hasil pemeriksaan sampel nantinya akan dibandingkan dan digunakan 

sebagai pertimbangkan untuk menentukan konfigurasi mana yang memiliki hasil olahan paling 

baik. 
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5.4.1 Pemeriksaan pH 

Nilai pH yang didapatkan pada setiap keran masih dalam rentang pH air yang normal. Hasil 

pemeriksaan pH dari masing-masing keran adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.7 Pemeriksaan pH 

Keran pH Rata-rata 

1. (air baku) 6,80 6,78 6,88 6,82 

2. (TNZ 32) 6,99 6,86 6,88 6,91 

3. (TNZ 42) 6,83 6,84 6,87 6,85 

4. (karbon aktif) 6,94 7,10 7,00 7,01 

 

5.4.2 Pemeriksaan Kekeruhan 

Hasil pemeriksaan kekeruhan pada setiap keran dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 5.8 Pemeriksaan Kekeruhan  

Keran  Kekeruhan (NTU) Rata-rata 

1. (air baku) 1,54 1,58 1,51 1,54 

2. (TNZ 32) 1,46 1,35 1,38 1,40 

3. (TNZ 42) 1,88 1,92 1,78 1,86 

4. (karbon aktif) 1,35 1,31 1,40 1,35 
 

Terdapat fluktuasi nilai terhadap hasil dari pemeriksaan kekeruhan. Persentase efisiensi 

penyisihan terhadap parameter kekeruhan pada setiap keran dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 5.9 Efisiensi Penyisihan Kekeruhan 

Keran 
Konsentrasi 

Awal 

Efisiensi Penyisihan 

(%) 

1. (air baku) 1,54 - 

2. (TNZ 32) 1,40 9,50 

3. (TNZ 42) 1,86 33,17* 

4. (karbon aktif) 1,35 27,24 

Ket : *  menunjukkan adanya kenaikan nilai kekeruhan 

 

Dari Tabel di atas dapat dilihat nilai efisiensi penyisihan pada keran 2 dan keran 4 adalah 

sebesar 9,50% dan 27,24%. Nilai tersebut menunjukkan terjadinya penyisihan terhadap 

parameter kekeruhan oleh media saring. Media saring yang digunakan sebelum keran 2 adalah 

zeolit RC.32 sedangkan media yang digunakan sebelum keran 4 adalah karbon aktif. Kedua 

media tersebut, yakni zeolit RC.32 dan karbon aktif sama-sama memiliki fungsi untuk 
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menyisihkan kekeruhan. Walaupun persentase efisiensi penyisihan media RC.32 3 kali lebih 

kecil dari pada persentase efisiensi penyisihan kekeruhan pada media karbon aktif.  

Persentase efisiensi penyisihan kekeruhan pada keran 3 mengalami penurunan. Hal tersebut 

menandakan bahwa terjadi kenaikan nilai kekeruhan pada air setelah melewati media sebelum 

keran 3. Media yang digunakan sebelum keran 3 adalah zeolit RC.42. Media zeolit RC.42 ini 

tidak memiliki fungsi untuk menyisihkan parameter kekeruhan sebaliknya bahwa media ini 

malah membuat kenaikan nilai kekeruhan pada air. Kenaikan nilai kekeruhan ini dapat saja 

terjadi karena zeolit RC.42 memiliki ukuran yang lebih kecil dan memiliki struktur yang rapuh 

jika dibandingkan dengan zeolit RC.32. Sehingga ketika terdapat aliran air yang memasuki 

filter dengan media zeolit RC.42, butiran-butiran zeolit saling bertumbukan dan menyebabkan 

partikel-partikel zeolit terlepas dan ikut terbawa air yang mengalir, hal tersebut mengakibatkan 

nilai kekeruhan air setelah melewati zeolit RC.42 menjadi meningkat. 

5.4.3 Pemeriksaan Total Disolve Solid (TDS) 

Hasil pemeriksaan TDS dari masing-masing keran adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.10 Pemeriksaan TDS  

Keran  TDS (mg/l) Rata-rata 

1. (air baku) 16 17 17 16,67 

2. (TNZ 32) 14 15 15 14,67 

3. (TNZ 42) 15 15 15 15,33 

4. (karbon aktif) 13 14 15 14,00 

 

Terdapat fluktuasi nilai terhadap hasil pemeriksaan TDS. Persentase efisiensi penyisihan 

terhadap parameter TDS di setiap keran dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 5.11 Efisiensi Penyisihan TDS 

Keran 
Konsentrasi 

Awal 

Efisiensi Penyisihan 

(%) 

1. (air baku) 16,67 - 

2. (TNZ 32) 14,67 12,00 

3. (TNZ 42) 15,33 4,55* 

4. (karbon aktif) 13,67 8,68 

Ket : * = menunjukkan adanya kenaikan nilai TDS 
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Nilai pada tabel di atas menunjukkan terjadinya penyisihan terhadap parameter TDS oleh media 

saring. Media saring yang digunakan sebelum keran 2 adalah zeolit RC.32 dan pada keran 4 

menggunakan media karbon aktif. Kedua media tersebut memiliki fungsi untuk menyisihkan 

TDS.  

Dapat dilihat pula bahwa persentase efisiensi penyisihan TDS pada keran 3 mengalami 

penurunan. Hal tersebut menandakan bahwa terjadi kenaikan nilai TDS pada air setelah 

melewati media sebelum keran 3 tersebut. Media yang digunakan sebelum keran 3 adalah zeolit 

RC.42 yang tidak memiliki fungsi untuk menyisihkan parameter TDS. Kenaikan nilai TDS 

pada zeolit RC.42 ini dapat saja terjadi karena memiliki ukuran yang lebih kecil dan memiliki 

struktur yang rapuh jika dibandingkan dengan zeolit RC.32. Sehingga ketika terdapat aliran air 

memasuki filter dengan media zeolit RC.42, butiran-butiran zeolit saling bertumbukan dan 

menyebabkan partikel-partikel zeolit terlepas dan ikut terlarut dalam air. Meskipun terjadi 

kenaikan pada konsentrasi TDS di keran 3 akan tetapi nilai TDS pada pengolahan ini masih 

jauh berada di bawah baku mutu yang ada. 

5.4.4 Pemeriksaan Zat Organik 

Hasil pemeriksaan zat organik dari masing-masing keran adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.12 Pemeriksaan Zat Organik  

Keran  Zat Organik (mg/l) Rata-rata 

1. (air baku) 9,98 13,30 16,63 13,31 

2. (TNZ 32) 19,96 16,63 16,63 17,74 

3. (TNZ 42) 6,65 9,98 9,98 8,87 

4. (karbon aktif) 6,65 6,65 3,33 5,54 

 

Efisiensi penyisihan zat organik pada setiap keran dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 5.13 Efisiensi Penyisian Zat Organik 

Keran 
Konsentrasi 

Awal 

Efisiensi Penyisihan 

(%) 

1. (air baku) 13,31 - 

2. (TNZ 32) 17,74 33,33* 

3. (TNZ 42) 8,87 50,00 

4. (karbon aktif) 5,54 37,50 

Ket :* = menunjukkan adanya kenaikan nilai zat organik 
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Dari tabel di atas diketahui bahwa zeolit RC.42 memiliki nilai efisiensi penyisihan zat organik 

yang lebih besar dibandingkan dengan karbon aktif. 

5.5 Penelitian Utama 

Dari pra penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa konfigurasi reaktor yang cocok untuk 

mengolah air hujaan adalah dengan menggunakan TNZ RC.32 dan karbon aktif. Media TNZ 

RC.42 tidak digunakan karena meskipun TNZ RC.42 memiliki efisiensi penyisihan zat organik 

yang besar akan tetapi penggunaan media tersebut dikhawatirkan akan menganggu kualitas 

kekeruhan pada air yang diolah. 

Penelitian utama dilakukan untuk mengetahui efisiensi dari rangkaian reaktor TNZ RC.32 dan 

karbon aktif ini. Pada penelitian utama ini juga dilakukan penambahan fiber filter ukuran 0,3 

mikron di akhir pengolahan sebagai perbandingan dalam menurunkan nilai kekeruhan dan TDS 

pada air olahan. 

Hasil penelitian dijabarkan sebagai berikut: 

 pH 

Hasil pemeriksaan pH dari setiap keran masing-masing konfigura si adalah sebagai berikut: 

1) Konfigurasi TNZ RC.32-karbon aktif 

Tabel 5.14 Hasil Pemeriksaan pH 1 

Housing Filter Volume 1,5 Liter 

Keran  pH Rata-rata 

1. (air baku) 7,07 6,91 7,10 7,03 

2. (RC.32) 6,70 6,53 6,69 6,64 

3. (karbon aktif) 6,73 6,79 6,83 6,78 

Housing Filter Volume 3 Liter 

Keran  pH Rata-rata 

1. (air baku) 7,06 7,06 7,05 7,06 

2. (RC.32) 6,72 6,71 6,73 6,72 

3. (karbon aktif) 6,84 6,79 6,87 6,83 

 

2) Konfigurasi TNZ RC.32 –karbon aktif-fiber filter 
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Tabel 5.15 Hasil Pemeriksaan pH 2 

Housing Filter Volume 1,5 Liter 

Keran  pH Rata-rata 

1 (air baku) 7,07 6,91 7,10 7,03 

2 (RC.32) 6,70 6,53 6,69 6,64 

3 (karbon aktif) 6,73 6,79 6,83 6,78 

4 (fiber filter) 7,02 6,91 6,97 6,97 

Housing Filter Volume 3 Liter 

Keran  pH Rata-rata 

1 (air baku) 7,06 7,06 7,05 7,06 

2 (RC.32) 6,72 6,71 6,73 6,72 

3 (karbon aktif) 6,84 6,79 6,87 6,83 

4 (fiber filter) 6,90 6,85 6,89 6,88 
 

Dari tabel-tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai pH air menjadi berubah-ubah setelah 

melewati media filter. Ketika air hujan dari penampungan melewati filter TNZ RC.32, 

maka pH air hujan menjadi lebih rendah dikarenakan media tersebut memiliki media 

yang asam. Setelah air melewati media filter karbon aktif, maka pH air akan menjadi 

sedikit meningkat, media karbon aktif memiliki pH yang normal. Kemudian setelah 

melewati media fiber, pH air menjadi sedikit meningkat kembali, media fiber memiliki 

pH yang normal. Meskipun nilai pH selama proses penyaringan sedikit berubah-ubah, 

nilai pH tersebut masih berada dalam rentang nilai baku mutu pH yang ditetapkan. 

Sehingga air hujan setelah diolah tersebut aman untuk dikonsumsi. 

Berikut ini adalah tabel perbandingan hasil akhir pengolahan setiap konfigurasi filter 

dengan baku mutu: 

Tabel 5.16 Perbandingan Nilai pH Dengan Baku Mutu 

Housing Filter Volume 1,5 Liter 

Konfigurasi 
pH 

Keterangan 
Sampel Baku Mutu 

RC.32-CA 6,78 
6,5-8,5 

Memenuhi 

RC.32-CA-FF 6,97 Memenuhi 

Housing Filter Volume 3 Liter 

Konfigurasi 
pH 

Keterangan 
Sampel Baku Mutu 

RC.32-CA 6,83 
6,5-8,5 

Memenuhi 

RC.32-CA-FF 6,88 Memenuhi 

Catatan : Baku mutu yang digunakan adalah Permenkes RI No. 492 Tahun 

2010 
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Dari tabel perbandingan hasil pengolahan terhadap baku mutu dapat dilihat bahwa 

semua konfigurasi masih memenuhi baku mutu pH yang telah ditetapkan dalam 

Permenkes RI No. 492 Tahun 2010. 

 Kekeruhan 

Hasil pemeriksaan kekeruhan dari setiap keran masing-masing konfigurasi adalah sebagai 

berikut: 

1) Konfigurasi TNZ RC.32-karbon aktif 

Tabel 5.17 Hasil Pemeriksaan Kekeruhan 1 

Housing Filter Volume 1,5 Liter 

Keran  Kekeruhan Rata-rata 

1. (air baku) 0,92 0,90 1,14 0,99 

2. (RC.32) 0,74 0,69 0,82 0,75 

3. (karbon aktif) 0,67 0,74 0,78 0,73 

Housing Filter Volume 3 Liter 

Keran  Kekeruhan Rata-rata 

1. (air baku) 1,72 1,66 1,70 1,69 

2. (RC.32) 1,25 1,29 1,24 1,26 

3. (karbon aktif) 1,45 1,52 1,59 1,52 

 

2) Konfigurasi TNZ RC.32 -karbon aktif-fiber filter 

Tabel 5.18 Hasil Pemeriksaan Kekeruhan 2 

Housing Filter Volume 1,5 Liter 

Keran  Kekeruhan Rata-rata 

1. (air baku) 0,92 0,90 1,14 0,99 

2. (RC.32) 0,74 0,69 0,82 0,75 

3. (karbon aktif) 0,67 0,74 0,78 0,73 

4. (fiber filter) 0,54 0,65 0,62 0,60 

Housing Filter Volume 3 Liter 

Keran  Kekeruhan Rata-rata 

1. (air baku) 1,72 1,66 1,70 1,69 

2. (RC.32) 1,25 1,29 1,24 1,26 

3. (karbon aktif) 1,45 1,52 1,59 1,52 

4. (fiber filter) 0,48 0,40 0,32 0,40 
 

Dari tabel-tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai kekeruhan air menjadi berubah-ubah 

setelah melewati media filter. Air baku yang berasal dari hujan diketahui memiliki 

kualitas kekeruhan yang sudah cukup baik. Sehingga penyisihan kekeruhan yang 

terjadi tidaklah signifikan. Nilai kekeruhan air hujan yang melewati proses 
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penyaringan ini berada di bawah nilai baku mutu kekeruhan yang ditetapkan. Sehingga 

air hujan setelah diolah tersebut aman untuk konsumsi. 

Berikut ini adalah tabel perbandingan kekeruhan hasil akhir pengolahan setiap 

konfigurasi filter dengan baku mutu: 

Tabel 5.19 Perbandingan Nilai Kekeruhan dengan Baku Mutu 

Housing Filter Volume 1,5 Liter 

Konfigurasi 
Kekeruhan 

Keterangan 
Sampel Baku Mutu 

RC.32-CA 0,73 
5 

Memenuhi 

RC.32-CA-FF 0,60 Memenuhi 

Housing Filter Volume 3 Liter 

Konfigurasi 
Kekeruhan 

Keterangan 
Sampel Baku Mutu 

RC.32-CA 1,52 
5 

Memenuhi 

RC.32-CA-FF 0,40 Memenuhi 

Catatan : Baku mutu yang digunakan adalah Permenkes RI No. 492 Tahun 

2010 
 

Dari tabel perbandingan hasil pengolahan terhadap baku mutu dapat dilihat bahwa 

semua konfigurasi masih memenuhi baku mutu kekeruhan yang telah ditetapkan 

dalam Permenkes RI No. 492 Tahun 2010. 

 Total Disolve Solid (TDS) 

Hasil pemeriksaan TDS dari setiap keran masing-masing konfigurasi adalah sebagai 

berikut : 

1) Konfigurasi TNZ RC.32-karbon aktif 

Tabel 5.20 Hasil Pemeriksaan TDS 1 

Housing Filter Volume 1,5 Liter 

Keran  TDS Rata-rata 

1 (air baku) 15 15 15 15,00 

2 (RC.32) 14 14 13 13,67 

3 (karbon aktif) 20 20 20 20,00 

Housing Filter Volume 3 Liter 

Keran  TDS Rata-rata 

1 (air baku) 16 15 16 15,7 

2 (RC.32) 14 14 14 14,0 

3 (karbon aktif) 16 16 16 16,0 
 

2) Konfigurasi TNZ RC.32 -karbon aktif-fiber filter 
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Tabel 5.21 Hasil Pemeriksaan TDS 2 

Housing Filter Volume 1,5 Liter 

Keran  TDS Rata-rata 

1. (air baku) 15 15 15 15,00 

2. (RC.32) 14 14 13 13,67 

3. (karbon aktif) 20 20 20 20,00 

4. (fiber filter) 19 20 19 19,33 

Housing Filter Volume 3 Liter 

Keran  TDS Rata-rata 

1. (air baku) 16 15 16 15,7 

2. (RC.32) 14 14 14 14,0 

3. (karbon aktif) 16 16 16 16,0 

4. (fiber filter) 18 17 18 17,7 
 

Dari tabel-tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai TDS air menjadi berubah-ubah setelah 

melewati media filter. Air baku yang merupakan air hujan ini diketahui telah memiliki 

kualitas TDS yang baik. Sehingga pengolahan TDS ini tidak terjadi secara signifikan. 

Nilai TDS air hujan yang melewati proses penyaringan ini berada jauh di bawah nilai 

baku mutu TDS yang ditetapkan. Sehingga air hujan setelah diolah tersebut aman 

untuk konsumsi. 

Berikut ini adalah tabel perbandingan hasil akhir pengolahan setiap konfigurasi filter 

dengan baku mutu: 

Tabel 5.22 Perbandingan Nilai TDS dengan Baku Mutu 

Housing Filter Volume 1,5 Liter 

Konfigurasi 
TDS 

Keterangan 
Sampel Baku Mutu 

RC.32-CA 20,00 
500 

Memenuhi 

RC.32-CA-FF 19,33 Memenuhi 

Housing Filter Volume 3 Liter 

Konfigurasi 
TDS 

Keterangan 
Sampel Baku Mutu 

RC.32-CA 16,00 
500 

Memenuhi 

RC.32-CA-FF 17,70 Memenuhi 

Catatan : 

Baku mutu yang digunakan adalah Permenkes RI No. 492 Tahun 2010 
 

Dari tabel perbandingan hasil pengolahan terhadap baku mutu dapat dilihat bahwa 

semua konfigurasi masih memenuhi baku mutu TDS yang telah ditetapkan dalam 

Permenkes RI No. 492 Tahun 2010. 
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 Zat organik 

Hasil pemeriksaan zat organik dari setiap keran masing-masing konfigurasi adalah sebagai 

berikut: 

1) Konfigurasi TNZ RC.32-karbon aktif 

 
 

 

Tabel 5.23 Hasil Pemeriksaan Zat Organik 1 

Housing Filter Volume 1,5 Liter 

Keran  Zat Organik Rata-rata 

1. (air baku) 15,80 18,96 18,96 17,91 

2 .(RC.32) 50,56 -9,48 12,64 17,91 

3. (karbon aktif) 12,64 -9,48 18,96 7,37 

Housing Filter Volume 3 Liter 

Keran  Zat Organik Rata-rata 

1. (air baku) 10,8 10,9 10,7 25,28 

2. (RC.32) 10,8 10,7 10,8 24,23 

3. (karbon aktif) 10,6 10,7 10,5 18,96 

 

2) Konfigurasi TNZ RC.32 -karbon aktif-fiber filter 

 
Tabel 5.24 Hasil Pemeriksaan Zat Organik 2 

 

Housing Filter Volume 1,5 Liter 

Keran  Zat Organik Rata-rata 

1. (air baku) 15,80 18,96 18,96 17,91 

2. (RC.32) 50,56 -9,48 12,64 17,91 

3. (karbon aktif) 12,64 -9,48 18,96 7,37 

4. (fiber filter) 12,64 12,64 -6,32 6,32 

Housing Filter Volume 3 Liter 

Keran  Zat Organik Rata-rata 

1. (air baku) 10,8 10,9 10,7 10,8 

2. (RC.32) 10,8 10,7 10,8 10,8 

3. (karbon aktif) 10,6 10,7 10,5 10,6 

4. (fiber filter) 10,6 10,5 10,5 10,5 

 

Pada saat awal penampungan, air hujan memiliki nilai organik yang cukup tinggi, akan 

tetapi setelah masuk ke bak penampungan dan dibarkan beberapa saat, maka nilai zat 

organik tersebut mejadi turun. Akan tetapi zat organik tersebut masih perlu diolah 

dengan menggunakan media filter. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai zat 

organik mengalami penurunan setelah melewati rangkaian media filter.  
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Berikut ini adalah tabel perbandingan hasil akhir pengolahan setiap konfigurasi filter 

dengan baku mutu: 

Tabel 5.25 Perbandingan Nilai Zat Organik dengan Baku Mutu 

Housing Filter Volume 1,5 Liter 

Konfigurasi 
Zat Organik 

Keterangan 
Sampel Baku Mutu 

RC.32-CA 7,37 
10 

Memenuhi 

RC.32-CA-FF 6,32 Memenuhi 

Housing Filter Volume 3 Liter 

Konfigurasi 
Zat Organik 

Keterangan 
Sampel Baku Mutu 

RC.32-CA 18,96 
10 

Tidak memenuhi 

RC.32-CA-FF 16,85 Tidak memenuhi 

Catatan : 

Baku mutu yang digunakan adalah Permenkes RI No. 492 Tahun 2010 

 

Dari tabel perbandingan hasil pengolahan terhadap baku mutu dapat dilihat bahwa 

nilai zat organik pada konfigurasi dengan menggunakan housing filter volume 1,5 

masih memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan dalam Permenkes RI No. 492 

Tahun 2010. Konfigurasi dengan menggunakan housing filter volume 3 liter memiliki 

nilai zat organik yang berada di atas baku mutu yang telah ditetapkan 

 Bakteri 

Pemeriksaan bakteri yang dilakukan adalah pemeriksaan bakteri golongan Coliform dan 

E.Coli. Pada dasarnya bakteri golongan coliform dan E.coli adalah bakteri yang tidak dapat 

bertahan hidup di lingkungan terbuka, melainkan merupakan bakteri yang berada di usus 

manusia ataupun hewan berdarah panas. Sehingga keberadaan bakteri golongan coliform 

dan E.coli di air dapat menjadi indikator bahwa air tersebut tercemar oleh kotoran manusia 

ataupun hewan. 

Pada penelitian ini pemeriksaan air hujan awal dilakukan yakni pada air hujan langsung 

dari talang. Dari pengamatan di laboratorium diketahui bahwa sampel baku air hujan 

tersebut mengandung sangat banyak (2400+) bakteri golongan coliform dan E.coli. 

Keberadaan bakteri golongan coliform ini bisa saja dikarenakan oleh talang air hujan yang 

tercemar oleh kotoran burung atau hewan lainnya. Akan tetapi setelah dilakukan 

pemeriksaan sampel air hujan baik dari dalam penampungan maupun setelah hasil filtrasi 

menunjukkan hasil negatif adanya keberadaan bakteri golongan coliform dan E.coli 
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tersebut. Hal ini bisa saja terjadi karena bakteri telah tersaring oleh media zeolit serta 

kondisi lingkungan bak penampungan dan proses filtrasi tidak mendukung bakteri tersebut 

untuk bertahan hidup. Zeolit mempunyai terowongan pori yang berukurran 10-7 m hingga     

10-9 m sedangkan bakteri meiliki ukuran 10-6 m, sehingga bakteri dapat tersaring oleh 

media zeolit ini (Muin, 2016). Pada dasarnya bakteri coliform ini hidup di dalam usus 

manusia dan hewan berdarah panas yang memiliki suhu  35 °C sedangkan suhu di 

lingkungan penampungan air hujan adalah  25 °C. 

Tabel 5.26 Perbandingan Kualitas Air pada Reaktor Terpilih Terhadap Baku Mutu 

Parameter 
Konsentrasi 

Sampel 
Baku Mutu Keterangan 

pH 6,78 6,5-8,5 Memenuhi 

Kekeruhan (NTU) 0,73 5 Memenuhi 

TDS (mg/l) 20 500 Memenuhi 

Zat Organik (mg/l) 7,37 10 Memenuhi 

Bakteri coliform 0 0 Memenuhi 

Keterangan : 

baku mutu yang digunakan adalah Permenkes RI No. 492 Tahun 2010 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kombinasi media filter zeolit TNZ RC.32 dan 

karbon aktif dipilih untuk menjadi media filter dalam pengolahan air hujan untuk air minum 

karena menunjukkan efisiensi penurunan nilai TDS, kekeruhan dan kandungan zat organik 

dalam air baku yang optimum. Tabung housing filter 10 inci menjadi reaktor yang 

direkomendasikan karena sudah cukup efisien dalam pengolahan air hujan dan menghasilkan 

kualitas air yang memenuhi baku mutu kualitas air minum untuk parameter yang diperiksa, 

sehingga akan memerlukan biaya lebih murah daripada menggunakan tabung housing filter 20 

inci. 

Untuk kemajuan penelitian dimasa datang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mencari 

waktu detensi (td) optimum, variasi susunan/letak media filter yang berbeda, dan pemeriksaan 

parameter yang berbeda untuk melihat apakah air hujan setelah melalui pengolahan ini benar-

benar telah layak untuk langsung dikonsumsi.  
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