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III. MATERI DAN METODE 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboratorium Air dan Udara Services 

Laboratory Seameo Biotrop Bogor. Penelitian telah dilaksanakan pada bulan 

Maret sampai Mai 2017. 

 

3.2. Alat dan Bahan  

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah filter air komersial, 2 

ember plastik 15 L, pipa lebar 4 inci, pompa angin, aluminium, kran air, penutup 

pipa (DOV), botol sampel ukuran 1,5 l,  alat-alat gelas, tabung polyetilen, 

pengaduk, derigen 35 L, pH meter, Spectrophotometer (untuk pengukuran warna 

dan kekeruhan), Atomik Absorsion Spektrocopy (untuk pengukuran Fe), ICP-MS 

(untuk pengukuran Mn) dan Buchner (penyaring air). 

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah air gambut, kapur, 

tawas, kaporit, pasir aktif, arang kayu, arang tempurung, ijuk kelapa, kerikil. 

 

3.3.  Metode Penelitian  

Metode yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

Penelitian ini menggunakan 2 perlakuan yaitu menggunakan alat filter komersil 

dan alat filter buatan. Setiap perlakuan terdiri 3 ulangan (sampel air) yang telah 

difilter yang masing-masing sampel terdiri dari 3 unit ulangan. Parameter yang di 

analisis adalah pH, bau, warna, kekeruhan, Ferrum (fe) dan Mangan (Mn). 

 

3.4.  Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1.  Pengadaan alat filter 

3.4.1.1.Alat filter komersial 

Pengadaan alat filter komersial sangat mudah didapatkan, karena telah 

banyak produk filter air komersial yang dijual di pasaran. Berbagai macam bentuk 

produk dan merek yang ditawarkan dengan harga yang relatif mahal, untuk 

mendapatkan alat filter komersial yang bagus maka harga yang ditawarkan juga 

relatif tinggi. 
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Alat filter komersil yang digunakan dilengkapi dengan filter yang terbuat 

dari keramik, karbon aktif (arang) dan perak. Keramik dan perak memastikan 

semua kuman, bakteri, dan virus tersaring dari air yang difilter. Arang yang 

digunakan akan menghilangkan bau, rasa dan wangi yang masuk dalam air. 

Gambar alat filter komersil dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 
Gambar 3.1 Gambar alat filter komersil 

 

3.4.1.2.Alat filter buatan 

1. Pembuatan alat filter  

Proses pembuatan alat filter yaitu pertama, pipa plastik disiapkan diameter 

4 inci dengan panjang 1,2 m. Kedua, menutup bagian bawah pipa dengan penutup 

pipa (DOV). Ketiga, membuat kran pada bagian bawah pipa yang telah ditutup, 

letak kran pipa 2 cm dari bagian bawah pipa, berfungsi sebagai tempat 

mengalirnya flok atau kotoran air hasil penyaringan. Keempat, membuat kran 

kedua pada pipa yang telah disiapakan di sisi sebelah kran pertama, jarak antar 

kran pertama dengan kran kedua yaitu 5 cm. Kran kedua berfungsi sebagai tempat 

keluarnya air hasil filtrasi. 

Kelima, pada panjang pipa 30 cm diambil dari ukuran penutup pipa 

bawah, pipa dipotong dan dipasangkan aluminum yang telah dibolongkan. 

Keenam, pipa yang telah diberikan aluminium diberi sekat pipa, kemudian pipa 
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sisa 90 cm digabungkan dengan pipa panjang 30 cm yang telah dipasangkan 

aluminium. Ketujuh, memasukan media pada pipa yang telah disiapkan dengan 

komposisi media yaitu pada bagian dasar pipa kerikil diameter dengan ketebalan 

media 20 cm, kemudian memasukan aktif dengan ketebalan 10 cm, selanjutnya 

kerikil dengan ketebalan 15 cm, kemudian ijuk kelapa dengan ketebalan 5 cm, 

selanjutnya arang tempurung dengan ketebalan 10 cm dan arang kayu dengan 

ketebalan 10 cm, selanjutnya pasir aktif dengan ketebalan 10 cm, terakhir busa 

aquarium. Langkah selanjutnya menutup bagian atas pipa dengan penutup pipa, 

selanjutnya melobangi bagian atas tutup sebesar 3 cm sebagai tempat masuknya 

air dari ember II yang telah diolah. Gambar alat filter buatan dapat dilihat pada 

Gambar 3.2.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Gambar alat filter buatan 

 

2. Proses pengolahan air secara buatan melalui berbagai tahapan sebagai 

berikut: 

2.1.  Netralisasi.  

Proses netralisasi dilakukan dengan memberikan kapur sebanyak 1 

gram/L. Hal ini disebabkan karena pH air yang sangat asam yaitu berkisar pH 3,3 

– 3,4. Pada penelitian ini kapur yang digunakan sebanyak 10 gram untuk 10 liter 

air gambut. 
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2.2. Aerasi.  

Proses aerasi ialah mengontakan air baku dengan udara khususnya 

Oksigen (O2). Pada proses ini menggunakan pompa angin sebagai alat untuk 

mengoksidasi zat besi (Fe) dan mangan (Mn) yang terdapat dalam air gambut dan 

selanjutnya dapat diendapkan. 

2.3.  Koagulasi-flokulasi.  

Tahapan proses ini pertama, tawas disiapkan sebanyak 15 gram untuk 10 

liter air. Kedua, tawas dimasukkan ke dalam ember I yang berisi sampel air yang 

telah dilakukan aerasi, dan diaduk sampai tercampur sempurna ( 5 menit). 

Ketiga, campuran air dan tawas dibiarkan beberapa saat sampai terbentuk flok-

flok. Flok dipisahkan dari sampel air, selanjutnya sampel air dimasukkan keember 

II. Kemudian ulangi langkah 1, 2, 3, untuk sampel ulangan 1, 2 dan 3. 

2.4.  Sedimentasi.  

Pada tahap ini air pada ember kedua diberikan kaporit sebanyak 2 gram/10 

L. Selanjutnya menunggu beberapa saat, sambil klor dalam kaporit bereaksi. 

Kaporit berguna untuk menjernihkan air dan membunuh kuman. Setelah air 

jernih, selanjutnya mengaliri kealat filter buatan. Kemudian, ulangi langkah 1 dan 

2 untuk sampel ulangan 1, 2 dan 3. 

2.5. Filter air.  

Pertama, masukan air hasil olahan ember II kedalam alat filter buatan, 

tunggu beberapa saat, kemudian buka kran air filter. Selanjutnya tampung air hasil 

olahan kedalam ember yang telah disiapkan. Air yang telah diolah selanjutnya 

dianalisis. Lakukan lagi langkah pengolahan air pada sampel 1, 2 dan 3. 

 

3.4.2.  Pengambilan sampel 

Sampel diambil dengan menggunakan derigen 35 L di Perkebunan Sawit 

jalan Rimbo Panjang. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil air 

lahan gambut di aliran sungai perkebunan sawit warga. Air yang diambil tidak 

berada dipemukiman penduduk, agar air tidak terkontaminasi limbah rumah 

tangga. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil air lahan gambut 

di aliran sungai perkebunan sawit warga sekitar. 
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3.4.3. Pengaplikasiaan alat 

A.  Alat filter komersial 

Proses pengaplikasian alat filter komersial sangatlah mudah, yaitu hanya 

memasukakan air gambut kedalam alat filter yang telah disiapkan. Pada saat 

proses filtrasi air oleh alat yang digunakan, maka yang harus dilakukan hanyalah 

menunggu hasil pengolahan air. Untuk mengaplikasikan alat filter komersial 

sangatlah mudah. 

B.  Alat filter buatan 

Proses pengaplikasian alat filter buatan yaitu memasukan sampel air 

gambut yang telah disiapakan kedalam ember I. Kemudian sampel air yang telah 

diberikan kapur dan telah dilakukan aerasi pada ember I didiamkan beberapa saat. 

Kemudian masukkan tawas kedalam ember I dan aduk air secara lambat. 

Selanjutnya tunggu beberapa saat sampai air mengendap membentuk flok 

(gumpalan), karena pada ember I merupakan proses pemisahan air dengan 

pengotornya seperti pertikel-pertikel halus, kation-kation terlarut atau bau yang 

terkandung didalam air. Setelah terbentuknya flok, maka air di alirkan ke dalam 

ember II. 

Sampel air pada ember II diberikan kaporit didiamkan beberapa saat, 

sampai air terlihat jernih. Pemberian kaporit agar dapat menjernihkan air dan 

membunuh kuman. Setelah air pada ember II jernih, selanjutanya sampel air 

dialiri kedalam alat filter buatan. Air yang telah difilter ditampung kedalam 

wadah. Pengolahan air gambut siap dilakukan. 

 

3.5. Parameter Air 

A. pH  

Analisis pH yang dilakukan dengan menggunakan pH meter. Adapun 

proses analisis pH sebagai berikut: 

1. Larutan buffer pH 7.0, air baku dan sampel yang dianalisis. 

2. Kemudian diukur pH menggunakan pH-meter, pengukuran dilakukan 3 

kali. 

B.  Bau 

Analisis bau dilakukan dengan uji organoleptik dengan menggunakan 10 

orang responden untuk menentukan bau air sebelum dan sesudah diolah. Dalam 
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analisis bau terdapat 4 parameter yaitu 1. (sangat bau) 2. (bau) 3. (kurang bau) 4. 

(tidak bau). 

C.   Warna dan Kekeruhan 

Analisis warna dan kekeruhan dilakukan dengan menggunakan metoda 

spectrofhotometer. Spectrofhotometer merupakan alat yang digunakan untuk 

mengukur absorbansi dengan melewatkan cahaya dengan panjang gelombang 

tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut kuvet. Langkah-langkah 

yang dilakukan dalam analisis warna air: 

1. Ambil 10 ml sampel air yang belum disaring. 

2. Kemudian masukkan kedalam tabung reaksi. 

3. Selanjutnya sampel air yang ditabung reaksi di masukkan kedalam tabung 

spectrofhotometer. 

4. Kemudian tunggu angka yang muncul di layar spectrofhotometer. Panjang 

gelombang yang digunakan yaitu 420 nm. 

Selanjutnya langkah-langkah dalam pengukuran kekeruhan air yaitu: 

1.  Ambil 10 ml sampel air gambut yang telah disaring menggunakan alat 

buncher. 

2. Kemudian masukkan kedalam tabung reaksi. 

3. Selanjutnya sampel air yang ditabung reaksi di masukkan kedalam tabung 

spectrofhotometer. 

4. Kemudian tunggu angka yang muncul di layar spectrofhotometer. Panjang 

gelombang yang digunakan yaitu 420 nm. 

Pengukuran ini berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh American 

Standards of Treatment and Method (ASTM) yaitu ASTM D1209, suatu metode 

standar untuk menguji cairan berwarna yang jernih (skala Pt-Co). Larutan yang 

diukur adalah larutan dengan warna yang mendekati warna larutan standar skala 

warna Pt-Co (SNI 6989.80. 2011). 

D.  Analisis Logam Fe  

Analisis logam Fe dilakukan dengan menggunakan AAS (Atomic 

Absorpsion Spectrofotometri. Langkah-langkah dalam analisis Fe menggunakan 

AAS yaitu: 

1.   Ambil larutan induk sebanyak 1 mL menggunakan pipet volume. 

2.  Kemudian masukkan kedalam labu takar 100 mL. 
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3.   Lalu encerkan dengan aquades sebanyak 100 mL. 

4.  Berikan asam nitrat (HNO3) sebanyak 2 tetes. Kemudian pindahkan ke 

dalam botol yang telah disiapkan dengan volume 100 mL. 

5.   Uji menggunakan AAS. 

E.  Analisis Logam Mn 

Analisis logam Mn menggunakan alat ICP – MS (Inductively Coupled 

Plasma-Mass Spectroscopy). Pada penelitian ini banyaknya air sampel yang 

digunakan tergantung berapa banyak yang dibutuhkan. Sampel yang telah di 

saring dengan kertas penyaring menggunkan alat buncher. Kemudian dimasukkan 

kedalam botol 50 mL yang telah disiapkan. Selanjutnya memberikan 2 tetes asam 

nitrat. 

Pembuatan larutan standar logam multielemen metode ICP – MS yaitu: 

1.  Multielement standart 1 mL 

2.  Sb, Sm, Se, As, Be, Ti, Mo sebanyak 1 mL 

3.  Selanjutnya masukkan aquabides 100 mL, lalu tambah NHO3 pekat 2 

tetes. 

Untuk melalukan analisis Mn siapakan sampel, blanko (aquades), CRM 

(nilai acuan yang bersertifikasi). Lalu analisis menggukan ICP – MS. 

 

4.6.  Analisis Data 

Pada penelitian ini data dianalis menggunakan uji T. Analisis ini untuk 

membedakan atau membandingkan dua perbandingan. Prinsip berbeda atau 

tidaknya dua perlakuan tersebut dapat diketahui dari perbandingan t hitung 

(calculated) ( Sastrosupardi, 2000).  
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t0,05 (2) = 4,302 
 


