
2

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Air (H2O)

Air dapat berwujud padatan (es), cairan (air) dan gas (uap air). Air merupakan satu-

satunya zat yang secara alami terdapat di permukaan bumi dalam ketiga wujudnya tersebut. 

Air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H2O, Air bersifat tidak berwarna, tidak 

berasa dan tidak berbau pada kondisi standar.

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MEN.KES/PER/IX/-1990 

tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air yang disebut sebagai air minum adalah 

air yang melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung 

diminum. Sedangkan air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang 

kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Dalam 

industry skala besar, air dibagi menjadi beberapa jenis, seperti air proses, air boiler, air 

pendingin, air sanitasi maupun air hydrant. (Dong, KJ., 2009)

2.3 Pengertian Filtrasi

Filtrasi adalah pembersihan partikel padat dari suatu fluida dengan melewatkannya 

pada medium penyaringan, atau septum, yang di atasnya padatan akan terendapkan. Filtrasi 

adalah suatu operasi atau proses dimana campuran heterogen antara fluida dan partikel-

partikel padatan dipisahkan oleh media filter yang meloloskan fluida tetapi menahan partikel 

padatan. Filtrasi adalah pemisahan koloid atau partikel padat dari fluida dengan 

menggunakan media penyaringan atau saringan. Air yang mengandung suatu padatan atau 

koloid dilewatkan pada media saring dengan ukuran pori-pori yang lebih kecil dari ukuran 

suatu padatan tersebut. (Howes, T., 2006)

2.4 Jenis-jenis Filtrasi

2.4.1. Slow Sand Filter (Saringan Pasir Lambat)

Kecepatan alirannya yaitu  0,1 hingga 0,4 m/jam. Kecepatan yang lebih lambat ini 

disebabkan ukuran media pasir juga lebih kecil (effective size = 0,15 – 0,35 mm). Filter 

lambat digunakan untuk menghilangkan kandungan organic dan organism pathogen dari air 

baku. Filter pasir lambat ini efektif digunakan dengan kekeruhan relatif rendah yaitu 

dibawah 50 NTU tergantung distribusi ukuran partikel pasir, ratio luas permukaan filter 

terhadap kedalaman dan kecepatan filtrasi. Keuntungan dari filter lambat yaitu :

a. Biaya kontruksi yang murah

b. Rancangan dan operasinya sederhana
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c. Tidak perlu tambahan bahan kimia

Sedangkan kerugiannya adalah filter pasir lambat adalah besarnya kebutuhan lahan sebagai 

akubat lambatnya kecepatan proses filtrasi. (Howes T., 2006)

2.4.2. Rapid Sand Filter (Saringan Pasir Cepat)

Proses filtrasi dengan cara ini merupakan jenis unti filtrasi  yang mampu 

menghasilkan debit air yang lebih banyak, namun kurang efektif untuk mengatasi bau dan 

rasa yang ada pada air yang disaring. Arah aliran airnya dari bawah ke atas. Pada proses ini 

umumnya melakukan backwash atau pencucian saringan tanpa membongkar keseluruhan 

saringan.

Media yang digunakan untuk proses Rapid Sand Filter tersusun dari pasir silica 

alami, anthrasit, atau pasir garnet yang memiliki variasi ukuran, bentuk dan komposisi 

kimia.

Dalam melakukan proses filtrasi dengan metode ini perlu diperhatikan beberapa hal. 

Mekanisme filtrasi dengan filter pasir cepat yaitu :

a) Penyaringan secara mekanis (mechanical straining)

b) Sedimentasi

c) Adsorpsi atau gaya elektrokinetik

d) Koagulasi di dalam filter bed

e) Aktivitas biologis (Howes T., 2006)

2.4.3. Filter Karbon

Filter karbon merupakan metode karbon aktif dengan media granular (Granular 

Activated Carbon) merupakan proses filtrasi yang berfungsi untuk menghilangkan bahan-

bahan organik, desinfeksi, serta menghilangkan bau dan rasa yang disebabkan oleh 

senyawa-senyawa organik.

Metode pengolahan karbon aktif prinsipnya adalah mengadsorbsi bahan pencemar 

menggunakan media karbon. Agar proses absorbsi bisa dilakukan secara efektif diperlukan 

waktu kontak yang cukup antara permukaan media dengan air yang diolah sehingga 

nantinya zat pencemar dapat dihilangkan.

Instalasi pengolahan air minum biasanya menggunakan karbon aktif yang dilakukan 

sebelum proses ozonisasi karena secara umum unit pengolahan karbon aktif tidak dapat 

menyisihkan mikroorganisme patogen seperti virus dan bakteri. Selain itu, juga tidak efektif 

dalam menyisihkan kalsium (Ca) dan magnesium (Mn) yang menimbulkan kesadahan pada 
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air, flour dan nitrat. Sedangkan media yang digunakan dapat berupa arang kayu, batok 

kelapa dan batubara berpori.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan karbon aktif ini adalah debit 

pengolahan dan headloss yang tersedia, senyawa-senyawa organik yang terdapat dalam air 

baku, media yang digunakan, ukuran media karbon aktif, kecepatan filtrasi, waktu kontak, 

dan waktu pembersihan media karbon aktif. Proses regenerasi karbon aktif ini dilakukan 

dengan tiga cara yaitu penguapan, pemanasan dan penggunaan bahan kimia.

(Howes T., 2006)

2.4.4. Filter Membran

Teknologi membrane ini digunakan dalam instalasi pengolahan air dengan tujuan 

untuk menghasilkan air layak minum. Keunggulan dari membran ini adalah mempunyai 

ukuran yang lebih kecil, kapasitas pengolahan lebih besar, serta mampu menghasilkan air 

layak minum. Sistem membran ini umumnya dibedakan menjadi empat jenis yaitu Reverse 

osmosis (RO), Elektrodialisis (ED), Ultrafiltrasi (UF), dan Mikrofiltrasi (MF).

(Howes T., 2006)

Tabel 1. Jenis-jenis Membran

Jenis Membran Jari-jari Lubang (micron) Tekanan Kerja (psi)

Reverse osmosis 0.0006 >500

Elektrodialisis 0.001 Menggunakan potensial listrik

Ultrafiltrasi 0.002-0.1 30-100

Mikrofiltrasi 0.03-10 15-60

2.5 Syarat Kualitas Air Industri

2.5.1 Air Boiler

Tabel 2. Baku Mutu Air Boiler

Parameter Satuan Syarat baku mutu

Ph - 9,2-10,2

Total Solid Ppm <100

TotalSuspended Solid Ppm <40 

Total alkalinity Ppm <30

Kadar SiO2 Ppm Maks 1
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2.5.2 Air Pendingin

Tabel 3. Baku Mutu Air Pendingin

2.5.3 Air Hydrant

Tabel 4. Baku Mutu Air Hidran

Karakteristik Satuan Syarat baku mutu

pH 7

Kesadahan ppm CaCO3 Maks 200

Turbiditas

Alkali M

Ca hard

NTU

ppm CaCO3

ppm CaCO3

Maks 3

Maks 250

Maks 180

2.5.4 Air Proses

Tabel 5. Baku Mutu Air Proses

Karakteristik Satuan Syarat baku mutu Hasil Analisa

Konduktivitas μs/cm Maks 2

Kadar PO4 Ppm 3-10 

Kadar N2H4

Hardness

Kadar besi

Ppm

ppm

ppm 

0,02-0,04 

0,1

Maks 0,1

Parameter Satuan Syarat baku mutu

pH - 7,3-7,8

Turbidity Ppm 16,6

Conductivity μs/cm 300

Alkalinity M Ppm 35-150

Total Hardness ppm CaCO3 100 – 150

Cl- Ppm 423

SiO2 Ppm <150

PO4 Ppm 5-7

Fe Ppm <2

Mg-Hardness Ppm CaCO3 <700

Zinc Ppm Zn 0,5
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pH 7 7

Kesadahan ppm CaCO3 Maks 200 190

Turbiditas

Alkali M

Ca hard

NTU

ppm CaCO3

ppm CaCO3

Maks 3

Maks 250

Maks 180

2,8

120

104

Fe ppm Maks 2 0,9

(Zul UB, 2014)

2.6 Pengertian Kalsium Karbonat (CaCO3)

Kalsium karbonat adalah zat yang umum ditemukan dalam batuan yang berada pada 

batuan kapur atau dari cangkang organisme laut seperti, siput, mutiara, dan kulit telur. 

Bahan ini sangat bermanfaat untuk industry maupun domestik.

2.6.1 Rumus atau Nama Kimia

• Rumus Kimia : CaCO3 

• Nama IUPAC : Kalsium Karbonat 

• Nama Lain : Batu Kapur, Kalsit, Aragonit, Kapur, Marmar 

2.6.2 Sifat  CaCO3

Sifat Fisikia

∑ Massa molar : 100.0869 g/mol 

∑ Penampilan : Serbuk putih halus 

∑ Kepadatan : 2,83 g / cm 3 (aragonit ) 

∑ Titik didih : 825°C (kalsit) 

∑ Berbentuk kristal atau serbuk

∑ Tak berwarna atau putih

∑ Tak betbau dan tak berasa

(Perry’s, 1997)

Sifat Kimia :

∑ Tak mudah terbakar

∑ Dapat diperoleh secara alami dalam bentuk batuan kapur

∑ Bereaksi dengan kalsium klorida menghasilkan endapan

CaCl + Na2CO3 CaCO3 +2N2Cl

∑ Bereaksi di dalam air

CaCO3 + 2H2O Ca(OH)2 + H2O + CO2
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∑ Bereaksi dengan asam sulfat, membebaskan CO2

CaCO3 + H2SO4 CaSO4 + H2O + CO2

(Patnaik, 2003)

2.6.3 Fungsi CaCO3

a) Pertanian 

Kalsit di sini bermanfaat sebagai pemupukan tanah, keasaman tanah akan berkurang 

dengan cara pengapuran, yaitu menggunakan kapur tohor (quicklime). 

b) Industri kimia 

Kalsit digunakan memproduksi kaustik soda dan alkali lainnya dengan menggunakan 

solvany proses. Light calcite  berfungsi sebagai filler, extender coating pada industry kertas, 

cat, ban, pelapis, karet farmasi dan plastic. Heavy calcite digunakan dalam industry keramik, 

gelas, barang-barang gelas, kimia, bahan galian bukan logam, dan sebagainya.

c) Industri makanan 

Kalsit digunakan untuk pemurnian gula bit. Digunakan juga untuk mengolah sisa 

produk pada pabrik pengawetan, mengurangi keasaman buah kalengan dan persiapan 

penggilingannya. 

d) Industri konstruksi 

Batu kalsit termasuk sebagai material konstruksi, sebagai fondasi jalan atau 

bangunan yang menstabilkan tanah. 

(Chezaud, 2016)

2.7 Pengaruh Lama Waktu

Berdasarkan buku Transport Process and Unit Operation oleh Geankoplis edisi ke-2 

halaman 754, dalam tekanan operasi yang konstan, semakin lama waktu yang digunakan 

dalam operasi, semakin banyak jumlah filtrat yang dihasilkan, hal tersebut juga akan 

mempengaruhi semakin banyak jumlah cake yang dihasilkan.

(Geankoplis, 1997)

2.8 Pengaruh Tekanan

Berdasarkan buku Unit Operation of Chemical Enggineering oleh McCabe, semakin 

besar tekanan yang digunakan maka jumlah cake yang dihasilkan semakin sedikit, hal ini 

juga mempengaruhi viskosiotas yang semakin tinggi

(McCabe, 1997)


