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I. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Air Gambut 

2.1.1.  Pengertian air gambut 

Air gambut merupakan air permukaan hasil akumulasi sisa material 

tumbuhan, biasanya pada daerah berawa atau dataran rendah yang terhambat 

untuk membusuk secara sempurna oleh kondisi asam dan anaerob terutama di 

Sumatera dan Kalimantan (Edwardo, 2014). Menurut Radjaguguk (2010), air 

gambut mempunyai ciri-ciri yaitu intensitas warna yang tinggi (berwarna coklat 

kemerahan), keasamannya tinggi (pH yang rendah), kandungan zat organik yang 

tinggi, kekeruhan dan kandungan pertikel tersuspensi yang rendah dan kandungan 

kation yang rendah. 

Air gambut adalah air yang mencakup daerah gambut. Warna coklat 

kemerahan pada air gambut merupakan akibat dari tingginya kandungan zat-zat 

organik dalam air gambut tersebut berasal dari dekomposisi bahan organik seperti 

daun, pohon, dan kayu. Zat-zat organik ini dalam keadaan terlarut memiliki sifat 

sangat tahan terhadap mikroorganisme dalam waktu yang cukup lama (Syarfi, 

2007). Struktur gambut yang lembut dan mempunyai pori-pori menyebabkannya 

mudah untuk menahan air dan air pada lahan gambut tersebut dikenal dengan air 

gambut (Ma’ruf dan Yulianto, 2016). 

Menurut Nurhasni dkk. (2012), lahan gambut dibedakan menjadi dua yaitu 

bog dan fen. Bog merupakan jenis lahan gambut yang sumber airnya berasal dari 

air hujan dan air permukaan, karena air hujan mempunyai pH yang agak asam 

maka setelah bercampur dengan gambut akan bersifat asam dan warnanya coklat 

karena terdapat kandungan organik. Fen merupakan lahan gambut yang sumber 

airnya berasal dari air tanah yang biasanya dikontaminasi oleh mineral sehingga 

pH air gambut tersebut memiliki pH netral dan basa. 

Air gambut secara umum tidak memenuhi persyaratan kualitas air bersih 

yang distandarkan oleh Departemen Kesehatan RI melalui Permenkes 

NO.492/MENKES/PER/IV/2010. Karakteristik air gambut bersifat spesifik, 

tergantung pada lokasi ataupun dari segi vegetasi, jenis tanah dimana air gambut 

itu berada, ketebalan gambut, usia gambut dan cuaca (Nurdin, 2011).  



 5 

2.1.2.   Proses pembentukan air gambut 

Gambut terbentuk dari timbunan sisa-sisa tanaman yang telah mati, baik 

yang sudah lapuk maupun belum. Timbunan terus bertambah karena proses 

dekomposisi terhambat oleh kondisi anaerob atau kondisi lingkungan lainnya 

yang menyebabkan rendahnya tingkat perkembangan biota pengurai. 

Pembentukan tanah gambut merupakan proses geogenik yaitu pembentukan tanah 

yang disebabkan oleh proses deposisi dan tranportasi, berbeda dengan proses 

pembentukan tanah mineral yang pada umumnya merupakan proses pedogenik 

(Ma’ruf dan Yuianto, 2016). 

Proses pembentukan gambut dimulai dari adanya danau dangkal yang 

secara perlahan ditumbuhi oleh tanaman air dan vegetasi lahan basah. Tanaman 

yang mati dan melapuk secara bertahap membentuk lapisan yang kemudian 

menjadi lapisan transisi antara lapisan gambut dengan substratum (lapisan di 

bawahnya) berupa tanah mineral. Tanaman berikutnya tumbuh pada bagian yang 

lebih tengah dari danau dangkal ini dan membentuk lapisan-lapisan gambut 

sehingga danau tersebut menjadi penuh (Panjaitan dan Hardjoamidjojo, 1999). 

 

2.2.  Parameter Kualitas Air Gambut 

2.2.1.  Nilai pH 

Parameter pH dari air minum yang masih diizinkan oleh Permenkes RI 

No.492/Menkes/PER/IX/2010 tentang persyaratan kualitas air bersih adalah 

dalam rentang 6,5-8,5. Nilai pH digunakan untuk menyatakan tingkat kemasaman 

atau basa yang dimiliki oleh suatu zat, larutan atau benda. Nilai pH normal 

memiliki nilai 7 sementara bila nilai pH > 7 menunjukkan zat tersebut memiliki 

sifat basa sedangkan nilai pH < 7 menunjukan sifat asam. 

Kadar pH dinilai dengan ukuran antara 0-14. Sebagian besar persedian air 

memiliki pH antara 7,0-8,2 namun ada beberapa air memiliki pH dibawah 6,5 atau 

diatas 9,5 (Permenkes RI, 2010). Umumnya indikator sederhana yang digunakan 

untuk mengukur kualitas pH air adalah kertas lakmus yang berubah menjadi 

merah bila kemasamannya tinggi dan biru bila kemasamannya rendah. Selain 

kertas lakmus, indikator asam basa dapat diukur dengan pH meter (Rivai dkk, 

2010). 
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2.2.2.  Bau 

 Air yang berbau umumnya akibat adanya materi organik yang membusuk. 

Materi organik yang membusuk biasanya terkumpul di bagian dasar, apabila 

sudah cukup banyak akan menghasilkan kondisi yang baik bagi pertumbuhan 

bakteri anaerobik yang dapat menimbulkan gas-gas bau (Indriyani, 2008). Sumber 

bahan organik adalah sisa-sisa tanaman, bangkai binatang, mikroorganisme dan 

air buangan (Pramuhardini, 2012). Beberapa senyawa atau zat penyebab bau yang 

umum ditemukan dalam air ditunjukan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Senyawa bau yang umum ditemukan dalam air  

No. Senyawa Deskripsi Kualitas 

1 Amina Anyir 

2 Diamine Busuk 

3 Hydrogen Sulfida Telur Busuk 

4 Sulfide Organik Kubis Busuk 

Sumber : Ashari dan Frengki (2012) 

Bau merupakan suatu parameter yang relatif sulit diukur secara langsung. 

Untuk mengetahui tingkat bau dan cara mengukurnya, sampai saat ini 

menggunakan kepekaan manusia terhadap tingkat bau itu sendiri (Ashari dan 

Frengki, 2012).  

 

2.2.3.  Warna  

Warna pada air gambut disebabkan karena adanya pertikel koloid organik 

yang merupakan hasil dekomposisi dari tanaman. Warna air gambut dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu warna sejati dan warna semu. Warna disebabkan 

oleh bahan organik yang mudah larut dan beberapa ion logam disebut warna 

sejati, jika air tersebut mengandung kekeruhan atau adanya bahan tersuspensi, 

maka warna tersebut dikatakan warna semu (Fitria dan Suprihanto, 2007). 

Warna adalah salah satu parameter fisik wajib yang ditetapkan oleh 

Permenkes RI No.416/Menkes/PER/IX/2010, menyatakan bahwa batas maksimal 

warna air bersih maksimal 50 skala Pt-Co. Dalam analisis warna, alat yang 

digunakan adalah spectrophotometer. Pemeriksaan warna ditentukan dengan 

membandingkan warna larutan standar dengan warna air yang akan diuji (Perwira, 

2012). 
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2.2.4. Kekeruhan 

Kekeruhan di dalam air disebabkan oleh adanya zat tersuspensi, seperti 

lumpur, zat organik, plankton dan zat-zat halus lainnya. Kekeruhan merupakan 

sifat optis dari suatu larutan, yaitu hamburan dan obsorpsi cahaya yang 

melaluinya. Kekeruhan kadar semua jenis zat tersuspensi tidak dapat dihubungkan 

secara langsung karena tergantung juga kepada ukuran dan bentuk butiran (Amani 

dan Prawiroredjo, 2016). Menurut Pramuhardini (2012) ada 3 metode pengkuran 

kekeruhan. Pertama metode nefelometrik (unit kekeruhan nefelometrik FTU atau 

NTU), metode ini lebih sensitif dan dapat digunakan untuk segala tingkat 

kekeruhan. Kedua metode hellige turbidity (unit kekeruhan silika), metode ini 

membandingkan intensitas cahaya yang melalui contoh air dengan intensitas 

cahaya yang melalui larutan silica. Ketiga metode visual (unit kekeruhan 

Jackson), metode ini adalah cara lama dan lebih sesuai untuk nilai kekeruhan yang 

tinggi yaitu lebih dari 25 unit. 

Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode nefelometrik. 

Prinsip metode nefelometrik adalah perbandingan antara intensitas cahaya yang 

dihamburkan dari suatu sampel air dengan intensitas cahaya yang dihamburkan 

oleh suatu larutan keruh standart pada posisi yang sama. Semakin tinggi intensitas 

cahaya yang dihamburkan, makin tinggi pula kekeruhannya. Kekeruhan 

dinyatakan dalam satuan turbiditas, yang setara dengan 1 mg/l SiO2. Alat yang 

digunakan untuk mengukur parameter kekeruhan pada penelitian ini adalah NTU 

(Nephelometric Turbidity Unit) (Usman, 2014). 

 

2.2.5.  Besi (Fe) 

Besi adalah salah satu elemen kimiawi yang dapat ditemui pada hampir 

setiap tempat-tempat yang ada dipermukaan bumi, pada semua lapisan geologis 

dan semua badan air. Pada umumnya, besi yang ada di dalam air dapat bersifat 

terlarut sebagai Fe
2+ 

(fero) atau Fe
3+

 (feri); tersuspensi sebagai butir koloidal 

(diameter <1 µm) atau lebih besar, seperti Fe2O3, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3 dan 

sebagainya: tergabung dengan zat organik atau zat padat yang inorganik (seperti 

tanah liat). Pada air permukaan jarang ditemui kadar Fe lebih besar dari 1 mg/L, 

tetapi di dalam air tanah kadar Fe dapat jauh lebih tinggi. Kosentrasi Fe yang 
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tinggi ini dapat dirasakan dan dapat menodai kain dan perkakas dapur (Saifudin 

dan Dwi, 2005). 

Besi (Fe) berada dalam tanah dan batuan sebagai ferioksida (Fe2O3) dan 

ferihidroksida (Fe(OH)3). Dalam air, besi berbentuk ferobikarbonat (Fe(HCO3)2), 

ferohidrosida (Fe(OH)2), ferosulfat (FeSO4) dan besi organik kompleks. Air tanah 

mengandung besi terlarut berbentuk ferro (Fe
2+

). Jika air tanah dipompakan maka 

keluar dan kontak dengan (oksigen) maka besi (Fe
2+

) akan teroksidasi menjadi 

ferihidroksida (Fe(OH)3) (Hendrasarie dan Cahyarani, 2010). 

Besi (Fe) dibutuhkan tubuh dalam pembentukan hemoglobin. Air minum 

yang banyak mengandung besi cenderung menimbulkan rasa mual apabila 

dikonsumsi. Sekalipun Fe diperlukan oleh tubuh, tetapi dalam dosis yang besar 

dapat merusak dinding usus. Kadar Fe yang lebih dari 1 mg/L akan menyebabkan 

terjadinya iritasi pada mata dan kulit, apabila kelarutan besi dalam air melebihi 10 

mg/L akan menyebabkan air berbau seperti telur busuk (Ayutiningsi  dkk, 2004). 

Kosentrasi besi terlarut yang masih diperbolehkan dalam air bersih adalah sampai 

dengan 1,0 mg/L sedangkan untuk air minum adalah 0,3 mg/L menurut 

Permenkes No. 492/Menkes/Per/IV/2010. 

 

2.2.6.  Mangan (Mn)  

Mangan merupakan unsur logam yang termasuk golongan VII, dengan 

berat atom 54.93 titik lebur 1.247
0
C, dan titik didihnya 2.032

0
C. Mangan (Mn) 

adalah metal berwarna kelabu-kemerahan, di alam Mn umumnya ditemui dalam 

bentuk senyawa dengan berbagai macam valensi. Air yang mengandung Mn 

berlebih menimbulkan rasa, warna (coklat/ungu/hitam) dan kekeruhan (Ashari 

dan Frengki, 2012). 

Toksisitas mangan relatif sudah tampak pada kosentrasi rendah, 

kandungan mangan yang diizinkan dalam air yang digunakan untuk keperluan 

domestik yaitu dibawah 0,05 mg/L. Pada pH yang agak tinggi dan kondisi aerob 

terbentuk mangan yang tidak larut seperti MnO2, Mn3O4 atau MnCo3 meskipun 

oksidasi dari Mn
2+

 itu berjalan relative lambat (Febriana dan Astrid, 2015). 

Dalam jumlah yang kecil (0,5 mg/L), mangan (Mn) dalam air tidak 

menimbulkan gangguan kesehatan, melainkan bermanfaat dalam menjaga 

kesehatan otak dan tulang, berperan dalam pertumbuhan rambut dan kuku, serta 
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membantu menghasilkan enzim untuk metabolisme tubuh untuk mengubah 

karbonhidrat dan protein membentuk energi yang akan digunakan (Sasongko dkk, 

2014). 

 

2.3. Parameter yang Mempengaruhi Kualitas Air Bersih 

Air yang berkualitas harus memenuhi persyaratan fisik maupun kimia. 

Menurut Permenkes (2010), ada beberapa persyaratan yang mempengaruhi 

kualitas air bersih. Pertama, air harus jernih atau tidak keruh. Kekeruan pada air 

biasanya disebabkan oleh adanya butir-butir tanah yang sangat halus. Semakin 

keruh menunjukan semakin banyak butir-butir tanah dan kotoran yang terkandung 

di dalamnya (Ashari dan Frengki, 2012). Kedua, tidak berwarna. Air yang 

berwarna berarti mengandung bahan lain yang berbahaya bagi kesehatan, 

misalnya pada air rawa yang berwarna kuning, air buangan pabrik, selokan, air 

sumur yang tercemar dan lain-lain (Fitria dan Suprianto, 2010). Ketiga, rasanya 

tawar (tidak ada rasa). Air yang terasa asam, manis, pahit atau asin menunjukan 

bahwa kualitas air tersebut tidak baik. Rasa asin disebabkan adanya garam-garam 

tertentu yang larut dalam air, sedangkan rasa asam diakibatkan adanya asam 

organik maupun asam anorganik (Pramuhardini, 2012). 

Keempat, tidak berbau. Air yang baik memiliki ciri tidak berbau bila 

dicium dari jauh maupun dekat. Air yang berbau busuk mengandung bahan-bahan 

organik yang sedang didekomposisi (diuraikan) oleh mikroorganisme air 

(Suterisno dan Fadli, 2011). Kelima, derajat keasaman (pH) nya netral. Air yang 

pH rendah akan terasa asam, sedangkan air yang pH tinggi akan terasa pahit. 

Contoh air yang terasa asam adalah air gambut. Keenam tidak mengandung zat 

kimia beracun. Misalnya arsen, timbale, nitrat, senyawa raksa, senyawa sulfide, 

senyawa fenolik, amoniak serta bahan radioaktif (Perwira, 2012). 

Ketujuh, kesadahannya rendah. Kesadahan air dapat diakibatkan oleh 

kandungan ion kalsium (Ca
2+

) dan magnesium (Mg
2+

). Air sadah dapat juga 

mengandung ion-ion mangan (Mn
2+

) dan besi (Fe
2+

) yang memberi rasa anyir 

pada air dan berbau. Air sadah yang banyak mengandung ion-ion tersebut tidak 

baik untuk dikonsumsi, karena dalam jangka panjang akan menimbulkan 

kerusakan pada ginjal dan hati (Pramuhardini, 2012). Kedelapan, tidak boleh 

mengandung bakteri pathogen seperti Escheria coli yaitu bakteri yang biasa 
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terdapat dalam tinja atau kotoran, serta bakteri-bakteri lain yang dapat 

menyebabkan penyakit usus dan limpa. Memasak air dengan mendidih, 

menyebabkan bakteri tersebut mati (Perwira, 2012). 

 

2.4. Proses Pengolahan Air 

Pada penelitian ini ada beberapa proses pengolahan air. Pada proses 

pertama netralisasi. Netralisasi adalah mengatur kemasaman air menjadi agar 

menjadi netral (pH 7) seperti air gambut (Usman, 2014). Biasanya cara yang 

paling mudah menetralkan air ialah dengan pemberian kapur/gamping. Fungsi 

dari pemberian kapur, disamping untuk menetralkan air baku yang bersifat asam 

juga membantu efektifitas proses selanjutnya antara lain, pertama pada proses 

oksidasi dengan udara, pengurangan Fe dan Mn efektif pada pH 7 – 8. Kedua 

pada proses kuagulasi dengan menggunakan tawas efektif pada pH ≥ 6  (Ashari 

dan Frengki, 2012).  

Proses kedua aerasi. Aerasi adalah proses pengolahan air secara 

mengontakannya dengan udara untuk bereaksi, dengan demikian terjadilah proses 

oksidasi. Hal ini bertujuan sebagai penambahan jumlah oksigen, penurunan 

jumlah karbondioksida (CO2 ), menghilangkan hydrogen sulfat (H2S), methan 

(CH4) dan berbagai senyawa-senyawa organik yang bersifat folatil (menguap) 

yang berkaitan rasa dan bau (Sulastri dan Nurhayati, 2014). Aerasi secara luas 

digunakan untuk pengolahan air yang mempunyai kandungan jumlah besi dan 

mangan terlalu tinggi. Zat-zat tersebut memberikan rasa pahit pada air, 

menghitamkan pemasakan beras dan memberikan noda hitam kecoklat-coklatan 

pada pakaian yang dicuci (Usman, 2014). 

Ketiga koagulasi dan flokulasi. Koagulasi adalah bahan kimia yang 

mempunyai kemampuan menetralkan muatan koloid dan mengikat pertikel, 

sehingga membentuk flok atau gumpulan (Pramuhardini, 2012). Menurut Perwira 

(2013), koagulan merupakan substansi kimia yang dimasukkan kedalam air untuk 

menghasilkan efek koagulasi. Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan pada 

suatu koagulan, pertama kation bervalensi tiga (trivalent), kedua tidak beracun 

(toksik), ketiga tidak terlarut dan kisaran pH netral. Kation trivalent merupakan 

kation yang paling efektif untuk menetralkan muatan listrik kaloid. 
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Menurut Suherman dan Sumanwijaya (2013), bahan kimia yang 

digunakan sebagai koagulan adalah kapur, tawas, dan polielektrolit (organik 

sintesis). Polielektrolit dapat berupa kation, anion, nonionic dan miccellaneous. 

Garam-garam besi seperti feriklorida (FeCl3) dan besi sulfat (Fe(So4)3H2O) dapat 

dipergunakan pula sebagai koagulan. 

Flokulasi merupakan kelanjutan dari proses koagulasi yaitu proses 

terjadinya gumpulan kotoran atau flok akibat pembubuhan koagulan. Untuk 

mendapatkan flok yang besar dan kuat (stabil), perlu dilakukan pengadukan 

lambat. Pengadukan yang cepat dilakukan segera setelah pembubuhan agar zat 

koagulan dapat tercampur dengan cepat, sedangkan pengadukan lambat dilakukan 

untuk memberikan kesempatan agar gumpalan pertikel kotoran yang terjadi 

tumbuh menjadi besar dan kuat, sehingga mudah mengendap (Ashari dan Frengki, 

2012). 

Proses keempat sendimentasi. Proses sendimentasi merupakan proses 

pengendapan dimana masing-masing pertikel tidak mengalami perubahan bentuk, 

ukuran maupun kerapatan selama proses pengendapan berlangsung. Pertikel-

pertikel padat akan mengendap bila gaya gravitasi lebih besar dari pada 

kekentalan dan gaya enersia (kelembaban) dalam cairan (Widayat dan Said, 

2001). Menurut Perwira (2013) proses sedimentasi dapat dibedakan menjadi dua, 

pertama sedimentasi secara alamiah, yaitu pertikel padat tersusupensi mengendap 

karena gaya beratnya sendiri tanpa tambahan bahan kimia (pertikel-pertikel 

kotoran dalam air baku yang berdiameter 10-2 milimeter). Kedua sedimentasi non 

alamiah, yaitu pertikel padat yang tersuspensi mengendap karena penambahan 

bahan lain, sehingga pertikel dapat bergabung menjadi lebih besar, berat dan 

stabil. 

Proses sedimentasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diameter 

butiran, berat jenis butiran, berat jenis zat cair, kekentalan dan kecepatan aliran. 

Pada dasarnya proses tersebut tergantung pada pengaruh gravikasi dari partikel 

suspensi dalam air, sedimentasi dapat berlangsung pada setiap kadar air (Sulastri 

dan Nurhayati, 2014). 

Proses kelima Filtrasi. Filtrasi adalah suatu proses pemisahan zat padat 

dari fluida (cairan maupun gas) yang membawanya menggunakan suatu medium 
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berpori atau bahan berpori lain untuk menghilangkan sebanyak mungkin zat padat 

halus yang tersuspensi pada koloid. Pada pengolahan air minum, filtrasi 

digunakan untuk menyaring air hasil dari proses netralisasi-aerasi-koagulasi-

flokulasi-sedimentasi, sehingga dihasilkan air minum dengan kualitas tinggi. 

Disamping mereduksi kandungan zat padat, filtrasi dapat pula mereduksi 

kandungan bakteri, menghilangkan warna, rasa, bau, besi dan mangan (Saifudin 

dan Dwi, 2005). 

Dalam proses filtrasi terdapat kombinasi antara beberapa proses yang 

berbeda (Pramuhardini, 2012). Menurut Edahwati (2009), proses-proses tersebut 

meliputi;1) mechanical straining, merupakan proses penyaringan pertikel 

tersuspensi yang terlalu besar untuk dapat lolos melalui ruang antara butiran 

media. 2) Sedimentasi, merupakan proses pengendapan pertikel tersuspensi yang 

berukuran lebih kecil dari lubang pori-pori pada permukaan butiran. 3) Adsorpsi. 

Prinsip proses ini adalah akibat adanya perbedaan muatan antara permukaan 

pertikel tersuspensi yang ada di sekitarnya sehingga terjadi gaya tarik-menarik. 4) 

Aktivitas kimia, merupakan proses dimana pertikel yang terlarut diraikan menjadi 

substansi sederhana dan tidak berbahaya atau diubah menjadi pertikel tidak 

terlarut, sehingga dapat dihilangkan dengan proses penyaringan, sedimentasi dan 

adsorpsi pada media berikutnya. 5) Aktifitas biologis, merupakan proses yang 

disebabkan oleh aktifitas mikroorganisme yang hidup di dalam media filtrasi. 

Menurut Perwira (2012), dalam proses filtrasi juga terjadi reaksi kimia dan 

fisika, sehingga banyak faktor yang saling berkaitan yang akan mempengaruhi 

kualitas air hasil filtarsi, faktor-faktor tersebut antara lain, pertama debit filtrasi. 

Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan diperlukan keseimbangan antara debit 

filtrasi dan kondisi media yang ada. Debit yang terlalu cepat akan menyebakan 

tidak berfungsinya filter secara efisien. Kedua kedalaman, ukuran dan jenis media 

pertikel tersuspensi terdapat pada influen akan tertahan pada permukaan filter 

karena adanya mekanisme filtrasi.  

Tebal tidaknya media akan mempengaruhi lama pengaliran dan besarnya 

daya saring. Demikian pula dengan ukuran butiran media berpengaruh terhadap 

porositas dan daya saring. Ketiga kualitas air baku. Kualitas air baku akan 

mempengaruhi efisisensi filtrasi, khususnya kekeruhan. Kekeruhan yang terlalu 

tinggi akan menyebabkan ruang pori antara butiran media cepat tersumbat. Oleh 

karena itu dalam melakukan filtrasi harus dibatasi kandungan kekeruhan dari air 

baku yang akan diolah (Ashari dan Frengki, 2012). 


