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ABSTRAK 
 

Telah dilakukan penjernihan air rawa gambut yang berasal dari Sungai Siak Pekan Baru 
Propinsi Riau. Air rawa gambut dijernihkan menggunakan membran keramik modifikasi 
dengan titania yang dilengkapi prefilter (arang dan pasir). Tujuan dari penelitian ini yaitu 
mengetahui kualitas air setelah dilakukan penjernihan. Sebelum dimodifikasi, dilakukan 
pembuatan sol titania menggunakan metode sol gel. Bahan-bahan yang digunakan yaitu 
Titanium isopropoksida (TIP) sebagai prekursor, Dietanolamin (DEA) sebagai aditif, dan 
isopropanol sebagai pelarut. Selanjutnya dilakukan pelapisan pada membran keramik 
sebanyak 5 kali dengan sol titania yang telah dibuat, kemudian dilakukan pembakaran. 
Selanjutnya membran keramik dikarakterisasi dengan SEM-EDX dan Foto Optik. Hasil 
penjernihan air rawa gambut dianalisis dengan analisis kekeruhan, pH, COD, logam, 
spektrum UV-Vis dan analisis mikrobiologi (E.Coli dan Coliform). Hasil analisis kekeruhan 
menunjukkan kekeruhan air menurun dari 49,5 NTU menjadi 13,5 NTU. Analisis ion-ion 
logam menunjukkan penurunan ion-ion logam ± 90%. Tingkat kejenihan diukur dengan 
spektroskopi UV-Vis dengan panjang gelombang 230-300 nm. Analisis mikrobiologi (E.Coli 
dan Coliform) menujukkan penurunan dari 240 MPN menjadi 2,2 MPN. Analisis COD 
menunjukkan membran keramik dengan prefilter dari 1038, 6208 mgO2/L menjadi 120,3552 
mgO2/L. Dan kenaikan pH dari 4,84 menjadi 7,01. Hasil analisis mikrobiologi, kekeruhan, 
dan COD masih belum memenuhi syarat standar air minum dari PERMENKES 2010. 
 
Kata kunci : air rawa gambut, membran  keramik, prefilter. 
 

PENDAHULUAN 

Air rawa gambut merupakan air 

permukaan dari tanah gambut yang 

berwarna merah kecoklatan, bersifat asam, 

berbau kurang sedap, dan kandungan zat 

organik yang relatif  tinggi. Warna ini 

disebabkan komponen asam humatnya, 

disamping komponen asam fulvat dan 

humin (Alif., et al, 2010) 

Berdasarkan laporan dari Wetlands 

International - Indonesia programme 2003, 

luas lahan rawa gambut di  Indonesia 

diperkirakan 20,6 juta hektar atau sekitar 

10,8  % dari luas daratan Indonesia. Dari 

luasan tersebut sekitar 7,2 juta hektar atau 

35%- nya terdapat di Pulau Sumatera. 

Indonesia hanya 0,2 % dari air hutan 

indonesia merupakan sumber air bersih 

sementara kebutuhan air bersih semakin 
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meningkat dan persedian air sumber 

berkurang (Aziz, et al, 2007). Khususnya 

propinsi Riau memiliki kawasan bergambut 

yang  luas dan sepanjang  tahun  selalu  

tergenang  air gambut. Air gambut 

mengandung asam (Takagi., dkk, 2004).  

Salah satu solusi yang perlu 

diperhatikan adalan  proses penjernihan air 

rawa gambut dapat dilakukan dengan 

menggunakan arang. Arang merupakan 

suatu padatan berpori yang mengandung 

85-86 % karbon aktif. Dikenal sebagai 

adsorben yang sangat baik dengan aplikasi 

yang luas. Salah satu kegunaan utamanya 

saat ini adalah dalam penjernihan larutan 

(atau limbah) untuk menghilangkan 

konstituen  berbahaya atau perwarnaan 

material dari proses adsorpsi. Sehingga 

pemanfaatan keberadaan arang sebagai 

bahan baku pembuatan karbon aktif. 

(Rahman, M.A., et. al). Selain proses 

adsorpsi dengan arang, ada cara lain dalam  

proses penjernihan air yaitu menggunakan 

membran keramik. Membran keramik 

merupakan salah satu bagian dari membran 

padat yang memiliki pori-pori yang kecil, 

ukuran diameter lubang penyaring (pori-

pori) dari membran keramik yaitu berkisar 

dari 0,01 µm sampai 10 µm. Namun, 

ukuran pori ini masih terlalu besar untuk 

ukuran asam humat yang terdapat dalam air 

rawa gambut (Alif., et al, 2010). Membran 

keramik mempunyai beberapa keuntungan 

yaitu stabilitas termal yang baik sehingga 

tahan terhadap suhu yang tinggi, tahan 

terhadap senyawa kimia baik asam maupun 

basa, mampu mendegradasi mikroba, relatif 

mudah dibersihkan,dan dapat digunakan 

secara kontinu. Resistensi dari membran 

keramik terhadap  mekanik, kimia, dan 

tekanan termal  memungkinkan perolehan 

kembali dari kinerja membran. Ada 

beberapa kerugian dari membran keramik 

yaitu kerapuhannya, sehingga 

penanganannya harus hati-hati (Mueller dan 

Witte, 2008).  

Pada peneltian ini dilakukan 

penjernihan air rawa gambut dengan 

membran keramik modifikasi dengan titania 

bertujuan untuk memperkecil pori-pori 

keramik sehingga dapat digunakan untuk 

menyaring senyawa organik dan anorganik 

yang terdapat pada air rawa gambut. 

Beberapa penelitian penjernihan air rawa 

gambut dengan menggunakan membran 

keramik telah dilakukan. Hasil penelitian 

tersebut memperlihatkan bahwa membran 

keramik modifikasi titania memberikan 

efek yang baik dibandingkan tanpa 

modifikasi. Pelapisan dengan menggunakan 

titania memberikan efektifitas tingkat 

penjernihan hingga 80% untuk 3 kali 

pelapisan. Selain itu, juga dapat menaikkan 

pH dan menurunkan COD.  (Alif., et al, 

2010).  

Molekul-molekul senyawa organik 

dan anorganik yang terkandung di dalam air 

rawa gambut ini strukturnya lebih besar dari 

pada molekul-molekul air, sehingga dapat 

dilakukan  penyaringan dengan 
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menggunakan  membran keramik yang 

telah dimodifikasi dengan titania yang 

dilengkapi prefilter arang dan pasir sungai, 

selanjutnya hasil penyaringan yang didapat 

dianalisis dengan beberapa parameter yaitu 

kandungan ion-ion logam Besi (Fe), 

Tembaga (Cu), Seng (Zn), Timbal (Pb), dan 

Mangan (Mn) serta analisis fisika air yaitu 

kekeruhan, analisis kimia air yaitu  pH,  

COD, serapan UV-Vis, dan analisis 

mikroba yaitu E.Coli dan coliform. Selain 

mengetahui kualitas air rawa gambut 

setelah penjernihan, penelitian ini juga 

bertujuan mengetahui efesiensi membran 

keramik modifikasi yang diregenerasi. 

 

BAHAN DAN METODA 

Alat dan Bahan 

Sampel (air Rawa Gambut) di 

Sungai Siak. Arang batok kelapa di Pasar 

Simpang Haru dan pasir di Sungai Kuranji, 

Kota Padang. 

Peralatan yang digunakan, antara 

lain peralatan gelas, lumpang dan alu, 

ayakan, Scanning Electron Microscopy 

(SEM, JEOL-JSM-6510 LV), 

Spekrofotometri Serapan Atom (SSA, 

Varians AA240) Spektrofotometer UV-Vis 

(1700 series), turbidimeter (Hach 2100AN), 

penangas air, wadah plastik, stirrer bar, 

magnetic stirrer, pipa paralon, furnace 

(Carbolie RWF),  pH meter (Griffin Toledo 

USA) , oven, diregen, dan neraca analitik.  

 Bahan kimia yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu Titanium isopropoksida 

(Aldrich) digunakan sebagai larutan 

prekursor, isopropanol (Merck) digunakan 

sebagai pelarut, dietanol Amin (Merck) 

digunakan sebagai zat aditif, Kalium iodida, 

Asam sulfat (H2SO4, Merck) 98 %, 

Merkuri sulfat (HgSO4, Merck), Kalium 

permanganat (KMnO4, Merck),  Kanji, 

Natrium tiosulfat (Na2S2O3, Merck), Kalium 

dikromat (K2Cr2O7, Merck ), akuabides, 

akuades.  

 

Pembuatan Prefilter 

Arang  yang telah disediakan ditumbuk 

hingga halus, kemudian diayak sesuai 

dengan ayakan yang digunakan. Pasir 

sungai yang telah didapatkan kemudian 

diayak, didapatkan ukuran sesuai dengan 

ayakan digunakan, dan dicuci hingga 

bersih. 

Persiapan Membran Keramik 

Membran keramik yang digunakan 

diperoleh dari keramik lantai yang ada di 

pasaran yaitu dengan menggunakan 

keramik dengan merek yang sama dimana 

yang diambil hanya bagian dalamnya saja 

sedangkan bagian yang licinnya dibuang. 

Membran keramik ini dibentuk seperti 

lingkaran berdiameter 7 cm  dengan 

menggunakan alat pemotong keramik 

kemudian ditipiskan dengan menggunakan 

batu asahan hingga ketebalannya 1 mm.  

Membran keramik sebelum dan setelah 

pelapisan dengan Titania yang telah 
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didapatkan dikarakterisasi menggunakan 

SEM-EDX. 

Pembuatan Sol Titanium Oksida 

(Titania) 

Proses pembuatan sol titania dilakukan 

dengan menggunakan isopropanol sebanyak 

45 mL yang dimasukkan gelas piala 500 

mL kemudian ditambahkan Dietanol Amin 

(DEA) sebanyak 6 mL dilanjutkan dengan 

penambahan TIP sebanyak 9 mL kemudian 

dilakukan pengadukan (distirrer) selama ± 4 

jam pada suhu kamar.  

Proses Pelapisan Membran Keramik 

dengan Titania 

Selanjutnya untuk pelapisan, keramik 

dicelupkan ke dalam sol Titania selama ± 1 

menit. Proses pelapisan dilakukan pada 

semua sisi membran keramik. Dikering 

anginkan  dan setelah itu dilakukan proses 

pemanasan dengan oven untuk pengeringan 

dengan suhu 100oC selama 15 menit. 

Setelah kering kemudian dibakar dengan 

furnace sampai suhu 400oC selama 2 jam. 

Setelah proses pembakaran dilakukan 

pelapisan dan pembakaran dilakukan 

kembali hingga jumlah proses pelapisan 

sebanyak 5 kali dan dan proses pembakaran 

sebanyak 7 kali. Setelah proses pembakaran 

ini diperoleh membran keramik modifikasi 

dengan titania. Membran keramik setelah 

pelapisan dengan titania yang didapatkan 

dikarakterisasi dengan SEM-EDX. 

Proses filtrasi Air Rawa Gambut 

Proses penyaringan dilakukan dengan 

menggunakan rangkaian alat dari pipa 

paralon yang telah dirancang dapat dilihat 

pada skema alat dari gambar 1.  

 
Gambar 1. Skema rangkaian alat 
penjernihan air rawa gambut 
Keterangan : 
1. Sumber Air rawa gambut 
2. Pipa aliran Air  
3. Posisi membran keramik modifikasi 
4. Posisi membran keramik modifikasi 
5. Hasil air penjernihan dengan 

membran keramik tanpa prefilter 
6. Hasil air penjernihan dengan 

membran keramik dengan prefilter 
7. Prefiler pasir 
8. Prefilter arang 
 

Pada Gambar 1. Pada skema 

rangkaian alat tersebut sumber air (1) yang 

akan dialirkan. Pipa paralon dibuat dua 

cabang aliran, dimana aliran pertama dibuat 

hanya menggunakan membran saja tanpa 

prefilter (arang dan pasir), aliran kedua 

melewati arang dan pasir. Setiap jalur pada 

bagian ujungnya ditempatkan wadah 

penampung (5 dan 6). Pada aliran tanpa 

prefilter, air akan langsung disaring dengan 

membran keramik modifikasi (3 dan 4). 

Proses filtrasi dilanjutkan hingga 

didapatkan volume aliran air yang stabil. 

Pada aliran kedua, membran keramik 

melalui prefilter arang dan pasir (8 dan 7). 

Proses penjernihan terjadi proses adsorpsi 
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antara air dengan prefilter. Kemudian 

volume air dicatat setiap hari untuk 

mendapatkan laju aliran air. Setelah volume 

air hasil penejrnihan stabil,  membran 

keramik tersebut dibuka dari alat dan 

dibersihkan (proses regenerasi). Setelah itu 

digunakan kembali untuk melihat efesiensi 

penggunaan membran keramik digunakan 

secara kontinu.  

Proses Regenerasi Membran Keramik  

Dengan cara membuka membran keramik 

dari alat. Kemudian dibersihkan dengan 

hati-hati menggunakan sikat yang lembut 

agar membran keramik tidak pecah. 

Membran keramik yang telah dibersihkan 

dibakar dengan furnace suhu 400oC selama 

2 jam. Pembakaran ini bertujuan untuk 

membersihkan permukaan membran 

keramik yang masih menempel karena 

adanya kotoran-kotoran yang berasal dari 

air rawa gambut. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakterisasi SEM-EDS   

Analisis SEM digunakan untuk melihat 

morfologi dan homogenitas dari material 

yang dibuat. Hasil analisis SEM dari 

membran keramik sebelum dan setelah 

pelapisan dengan Titania dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 

 

 

 

Karakterisasi SEM                        

   
         a.1                           b.1 

Gambar 2. (a.1) Hasil karakterisasi SEM 
membran keramik Titania sebelum 
pelapisan perbesaran 5000x (a.2) Hasil 
karakterisasi SEM membran keramik 
Titania sebelum pelapisan perbesaran 
10000x  

 

Gambar 2 merupakan hasil 

pengukuran membran keramik sebelum dan 

sesudah pelapisan dengan SEM yang 

dilakukan pada perbesaran  5000 dan 

10.000 kali. Berdasarkan Gambar 2 dapat 

diketahui bahwa membran keramik sebelum 

pelapisan dengan titania mempunyai 

permukaan yang masih kasar sedangkan 

membran keramik sesudah pelapisan 

dengan titania mempunyai permukaan yang 

cukup halus dikarenakan pelapisan yang 

dilakukan sebanyak 5 kali pelapisan. 

Pada penelitan sebelumnya yang 

telah dilakukan dengan pelapisan titania 

sebanyak 3 kali, dimana morfologi dan 

homogenitas dari permukaan membran 

keramik halus namun masih memiliki pori-

pori yang cukup besar dan tidak terlalu 

berbeda dari membran keramik yang tidak 

dimodifikasi.(Alif., et al, 2010) 
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Karakterisasi EDX 

Analisis EDX digunakan untuk mengetahui 

komposisi dari material komposit yang 

dibuat.  

Tabel 1. Persen komposisi titania pada 
membran keramik sebelum dan setelah 

 
Membran 

keramik sebelum 

pelapisan titania 

Membran 

keramik setelah 

pelapisan titania 

0,02 % 2,83 % 

Dari data EDX pada Tabel 2 ini dapat 

diketahui bahwa membran keramik sebelum 

pelapisan dengan titania mengandung 

titania sebesar  0,21 atau 0,02 %. 

Sedangkan membran keramik setelah 

pelapisan dengan titania persen 

komposisinya menjadi 2,83 %. Adanya 

titania di dalam membran keramik sebelum 

pelapisan berasal dari komposisi awal 

keramik dalam pembuatan keramik.  

Analisis Permukaan Dengan Foto Optik 

Berikut merupakan foto optik dari membran 

keramik sebelum dan sesudah dilapisi 

dengan titania : 

  
             a.1                 b.1 

Gambar 3. Foto permukaan membran 
keramik sebelum dan sesudah dilapisi 
dengan titania (a.1) membran keramik 
sebelum dilapisi dengan titania dengan 
perbesaran 100x b.1) membran keramik 
sesudah dilapisi dengan titania dengan 
perbesaran 100x 

 

Gambar 3 (a.1) dan (b.1) 

memperlihatkan permukaan membran 

keramik yang sudah dilapisi titania 

menunjukkan titania cukup halus pada 

permukaan membran keramik. 

 

Hasil membran keramik setelah 

regenerasi 

Untuk membuktikan membran keramik 

dapat digunakan secara kontinu maka 

setelah penggunaan awal dari membran 

keramik dilakukan proses regenerasi. 

Proses regenerasi terhadap membran 

keramik dengan cara pencucian membran 

dengan hati-hati. Hal ini dikarenakan 

kelemahan dari membran keramik tersebut 

mudah mengalami keretakkan.  

 Dalam proses regenerasi, asam 

humat yang tersaring pada permukaan 

membran keramik dihilangkan dengan 

pencucian dan pembakaran. Setelah 

pembakaran, maka asam humat yang 

terdapat tersaring pada permukaan 

membran sudah  hilang 

Laju Aliran Air Hasil Penyaringan  

 

Laju aliran air penjernihan sebelum 

membran keramik diregenrasi 

Laju aliran air hasil penjernihan yang 

dihitung merupakan jumlah volume air 

hasil penjernihan yang didapatkan selama 

24 jam dengan luas permukaan membran 

20,25 cm2. Dalam penelitian ini dapat 

diamati laju aliran air hasil penyaringan 
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secara grafitasi. Berikut ini grafik laju 

aliran air per hari selama 15 hari : 

 
Gambar 4. Laju aliran air per hari (selama 
15 hari) dari penggunaan awal membran 
keramik 

 Dari grafik pada gambar 4 

merupakan laju aliran air  yang dihasilkan 

per hari selama 15 hari. Proses penjernihan 

dilakukan selama 15 hari, pada hari ke-15 

laju aliran air sudah menujukkan stabil. 

Dari gambar 4 dapat dilihat bahwa laju 

aliran air hasil penyaringan semakin lama 

laju alir air semakin berkurang. Hal ini 

disebabkan oleh adanya penyumbatan pada 

membran keramik sehingga laju alir akan 

menurun seiring bertambahnya waktu 

pemakaian. Penyumbatan ini terjadi karena 

asam humat yang tersaring oleh membran 

keramik. 

Dari hasil perhitungan laju aliran air 

dapat dilihat bahwa dengan adanya bantuan 

prefilter (arang dan pasir) maka didapatkan 

bahwa laju aliran air hasil penyaringan 

lebih besar dibandingkan dengan 

penjernihan air rawa gambut  membran 

keramik tanpa prefilter. Kondisi ini 

menunjukkan asam humat yang terdapat 

dalam air rawa gambut teradsropsi terlebih 

dahulu oleh adanya prefilter sehingga 

membran keramik yang digunakan tidak 

langsung mengalami penyumbatan yang 

disebabkan asam humat. Dengan demikian, 

laju aliran air yang tertinggi dicapai pada 

penyaringan dengan prefilter sebesar 

0,7397  ml/hari/cm2 dan laju aliran air 

membran keramik tanpa prefilter 

didapatkan lebih kecil sebesar 0,935 

ml/hari/cm2.  

Laju Aliran Air membran keramik yang 

telah diregenerasi 

 
Gambar 5. Laju Alir Air dengan  membran 
keramik yang telah diregenerasi  
 

Dilihat grafik dari Gambar 5 menunjukkan 

bahwa membran keramik yang telah 

digunakan dapat diregenerasi kembali. Hal 

ini membuktikan membran keramik dapat 

digunakan secara kontinu. 

 Data laju aliran air dapat dilihat laju 

aliran air yang dihasilkan terbanyak juga 

pada membran keramik yang dilengkapi 

prefilter arang dan pasir, sama halnya dari 

penggunaan awal membran keramik. Laju 
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aliran air yang dihasilkan dari proses 

penjernihan dengan membran keramik yang 

dilengkapi prefilter arang dan pasir  setelah 

diregenerasi yaitu 1,367 mL/hari/cm2. 

Besarnya laju aliran air setelah membran 

keramik diregenerasi  dikarenakan 

membran keramik yang telah dicuci 

menyebakan pori-pori dari membran 

keramik terbuka sehingga air yang 

dihasilkan lebih banyak penggunaan awal 

membran keramik.  

Karakterisasi Air Rawa Gambut 

Analisis Sifat Fisik Air 

Parameter untuk analisis sifat fisik air yang 

dilakukan yaitu kekeruhan. Berikut 

merupakan tabel hasil pengujian sifat fisik 

air: 

Tabel 2. Hasil pengujian kekeruhan air 

Sampel Parameter 

Kekeruhan (NTU) 

 S 49,5 

0 18,5 

1 13,5 

2 14,4 

3 24,5 

Baku Mutu 5 

Metode SNI: 06-6989.(1)25-2005 

Keterangan:  
S: Air rawa gambut sebelum penjernihan 
0: Hasil penyaringan dengan membran 
keramik tanpa prefilter  
1: Hasil penyaringan dengan membran 
keramik dengan prefilter (arang dan pasir) 
2: Hasil penyaringan dengan prefilter 
(arang + pasir) tanpa membran keramik 
3: Hasil penyaringan dengan prefilter (pasir 
+ arang) tanpa membran keramik 
 

Untuk parameter kekeruhan, 

didapatkan nilai kekeruhan air rawa gambut 

sebelum penjernihan sebesar 49,5 NTU. 

Nilai ini tidak memenuhi persyaratan 

sebagai air minum berdasarkan 

PERMENKES 

No.492/MENKES/PER/IV/2010, dimana 

kadar maksimum yang diperbolehkan yaitu 

5 NTU. Setelah dilakukan penjernihan 

dengan membran keramik modifikasi yang 

dilengkapi prefilter, kekeruhan semakin 

berkurang. Hal ini menyatakan bahwa 

membran keramik yang telah dimodifikasi 

dengan pelapisan titania sebanyak 5 kali 

dengan tambahan prefilter mampu 

mengurangi nilai kekeruhan pada air rawa 

gambut. Akan tetapi, setelah dilakukan 

penjernihan dan mengalami penurunan nilai 

kekeruhan, air hasil penjernihan masih 

belum memenuhi kadar maksimum yang 

diperbolehkan.  

Pengukuran pH Air Rawa Gambut  

Pengukuran pH air rawa gambut ini 

dilakukan dengan menggunakan pH-meter. 

Setelah dilakukan pengukuran pada air 

rawagambut sebelum penjernihan 

didapatkan pH sebesar 4,84. Hasil ini 

menunjukan bahwa pH air rawa gambut 

yang belum dijernihkan bersifat asam 

karena kandungan senyawa-senyawa 

organik yang cukup tinggi seperti asam 

humat, asam fulvat, dan humin. Setelah 

disaring menggunakan membran keramik 

dimodifikasi dengan titania dilengkapi 

prefilter (arang dan pasir) terlihat adanya 
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kenaikan pH. Hasil pengukuran pH air rawa 

gambut setelah penjernihan didapatkan 

sebagai berikut: 

Tabel 3. Nilai pH air rawa gambut hasil 
penyaringan dengan membran keramik 
yang dilapisi dengan Titania dan tanpa 
membran keramik yang disertai variasi 
prefilter 

Perlakuan 

Penjernihan Air Rawa 

Gambut 

pH Kenaikan 

pH (%) 

Air rawa gambut 

sebelum penjernihan 

4,84 - 

Air hasil penjernihan 

dengan membran 

keramik tanpa prefilter 

6,77 39,87 

Air hasil penjernihan 

dengan membran 

keramik disertai 

prefilter (arang+pasir) 

7,01 44,83 

Air hasil penjernihan 

dengan prefilter (arang 

+ pasir) tanpa membran 

keramik 

6,94 43,38 

Air hasil penjernihan 

dengan prefilter (pasir + 

arang) tanpa membran 

keramik 

6,32 30,57 

Dengan membandingkan nilai pH 

air rawa gambut sebelum penjernihan 

dengan data air hasil penjernihan pada tabel 

3 di atas, terlihat bahwa penjernihan 

menggunakan membran keramik modifikasi 

dengan titania dapat meningkatkan nilai pH 

air rawa gambut. Adanya kenaikan pH 

akibat penyaringan dengan membran 

keramik yang dilapisi dengan titania 

menunjukkan bahwa titania dapat 

mengecilkan pori-pori membran keramik 

sehingga air rawa gambut yang disaring 

hasilnya lebih jernih. Semakin kecil pori-

pori membran keramik tersebut  maka akan 

semakin banyak asam humat dari air rawa 

gambut yang tersaring. Berkurangnya asam 

humat yang menyebabkan pH bersifat asam 

dapat meningkatkan nilai pH air rawa 

gambut.  

Adanya prefilter dengan butiran 

arang dan pasir juga dapat meningkatkan 

nilai pH air rawa gambut. Nilai pH dari 

hasil penjernihan air rawa gambut 

menggunakan membran keramik dengan 

prefilter dan tanpa adanya prefilter berbeda 

dimana tanpa prefilter masih bersifat asam 

sedangkan membran keramik dengan 

bantuan prefilter pH yang diperoleh sudah 

netral. pH air rawa gambut tanpa prefilter 

yaitu 6,77 dan pH air rawa gambut dengan 

adanya prefilter (arang dan pasir) yaitu 

7,01. Prefilter dengan arang dan pasir ini 

bertujuan untuk menyerap bau dan warna 

dari air rawa gambut sehingga didapatkan 

air hasil penjernihan yang tidak berbau dan 

jernih. Dengan adanya perbandingan nilai 

pH dengan prefilter dan tanpa prefilter, 

menunjukkan bahwa prefilter dengan arang 

dan pasir disamping berpengaruh dalam 

menyerap asam humat yang terkandung di 

dalam air rawa gambut juga dapat 

menyerap senyawa-senyawa humat lain 

seperti asam fulvat dan humin. 

pH air rawa gambut sebelum 

penjernihan tidak memenuhi persyaratan 
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dan sesudah penyaringan telah memenuhi 

persyaratan kualitas air minum secara 

kimiawi berdasarkan PERMENKES No. 

492/MENKES/PER/IV/2010, dimana 

rentang pH yang diperbolehkan untuk air 

minum yaitu 6,5–8,5. Hal ini menunjukkan 

bahwa dari parameter pH, air rawa gambut  

sesudah penyaringan dapat digunakan 

sebagai sumber air minum.  

 

Pengukuran Spektrum Serapan UV-Vis 

Air rawa gambut 

Spektrum serapan air rawa gambut 

dilakukan dengan alat spektrofotmeter UV-

Vis pada daerah 230-300 nm. Pengukuran 

spektrum serapan ini bertujuan untuk 

mengetahui berkurangnya asam humat yang 

terdapat dalam  air rawa gambut. Air rawa 

gambut yang jernih akan memilih nilai 

absorban yang rendah. Hal ini disebabkan 

oleh rendahnya konsentrasi senyawa 

organik yang terkandung di dalam air rawa 

gambut. Dengan demikian dapat dinyatakan 

bahwa semakin rendah nilai absorban pada 

spektrum serapan maka jumlah senyawa 

organik yang terkandung di dalam air rawa 

gambut tersebut akan semakin kecil. 

 

Gambar 6. Spektrum serapan air rawa 
gambut ─ = absorban air rawa sebelum 
penjernihan,  ─ = absorban air rawa gambut 
setelah penjernihan dengan membran 
keramik tanpa prefilter, ─ = absorban air 
rawa gambut setelah penjernihan dengan 
membran keramik dan prefilter, ─ = 
absorban air rawa gambut setelah 
penjernihan dengan dengan prefilter(arang 
dikuti pasir)  tanpa membran keramik,  ─ = 
absorban air rawa gambut setelah 
penjernihan dengan prefilter (pasir dikuti 
arang) tanpa membran keramik 
   

Gambar 6 menunjukkan spektrum 

serapan air rawa gambut sebelum 

penjernihan dapat diamati adanya puncak-

puncak di sekitar panjang gelombang 

231,97 nm, 233,97 nm, dan 236,69 nm. Hal 

ini menunjukkan bahwa di dalam air rawa 

gambut terdapat berbagai senyawa organik 

dengan berbagai gugus fungsi. Dilihat dari 

panjang gelombang 270 nm , nilai absorban 

air rawa gambut sebelum penjernihan yaitu 

sebesar 2,15. Nilai absorban tinggi 

dikarenakan adanya senyawa-senyawa 

organik yang terdapat dalam air rawa 

gambut sebelum penjernihan masih banyak 

 Dari spektrum Gambar 6 dapat 

dilihat bahwa penurunan absorban air 

gambut hasil penjernihan dengan membran 

keramik tanpa prefilter bila dibandingkan 

dengan absorban air rawa gambut sebelum 

penjernihan. Hal ini dapat dilihat pada 

panjang gelombang 270 nm, dimana air 

hasil penjernihan tanpa prefilter nilai 

absorbannya 0,750 dengan penurunan 

serapan sebesar 65,11%. Kondisi ini 

menunjukkan adanya kandungan senyawa-
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senyawa organik di dalam air rawa gambut 

yang tersaring oleh permukaan membran 

keramik sehingga menyebabkan penurunan 

nilai absorban. 

 Spektrum serapan membran 

keramik dengan prefilter arang dan pasir 

juga mengalami penurunan, dimana nilai 

absorbannya yaitu 0,350 dengan penurunan 

serapan sebesar 83,72%. Bila dibandingkan 

dengan absorban air hasil penjernihan tanpa 

prefilter, nilai absorban tersebut lebih 

rendah. Dan telah dilakukan penelitian 

sebelumnya oleh Alif., et al, data absorban 

spektrum serapan yang diperoleh dari 

penjernihan air rawa gambut tanpa prefilter 

penurunan spektrum sebesar 80%. (Alif., et 

al, 2010). Dari data penelitian membran 

keramik dilengkapi prefilter membuktikan 

bahwa adanya prefilter dengan arang dan 

pasir berpengaruh dalam menurunkan nilai 

absorban, air hasil penjernihan lebih baik 

dari pada membran keramik tanpa prefilter. 

Dengan adanya prefilter, air hasil 

penjernihan tampak lebih jernih. Hal ini 

disebabkan oleh kemampuan arang dan 

pasir dapat menyerap warna dari air rawa 

gambut.    

 Gambar 6 juga melihatkan spektrum 

dari hasil penjernihan air tanpa 

menggunakan hanya menggunakan prefilter 

tanpa membran keramik. Dapat dilihat 

bahwa dengan prefilter saja juga dapat 

menurunkan absorban dari air rawa gambut. 

Hal ini dikarenakan kemapuan dari prefilter 

arang dan pasir mampu menyerap asam 

humat yang terdapat ada air rawa gambut. 

 

Pengaruh regenerasi membran keramik 

terhadap penjernihan air rawa gambut 

Setelah penggunaan awal dari membran 

keramik, maka dilihat pula spektrum 

serapan membran keramik modifikasi yang 

diregenerasi. Hal  ini  bertujuan melihat 

keoptimalan membran keramik dalam 

menurunkan absorban dari hasil 

penjernihan air setelah membran keramik 

diregenerasi. 

 
Gambar 7. Spektrum serapan air hasil 

penjernihan setelah membran keramik 

modifikasi  diregenerasi tanpa prefilter  

 

 Gambar 7 merupakan spektrum 

serapan dari air hasil penjernihan 

menggunakan membran keramik modifikasi 

setelah regenerasi tanpa prefilter 

menunjukkan bahwa absorban yang 

dihasilkan menurun dari absorban membran 

keramik modifikasi sebelum diregenerasi. 

Absorban yang dihasilkan pada panjang 

gelombang 270 nm yaitu sebesar 0,330. 

Nilai absorban ini mengalami penurunan 
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yang signifikan dibanding dari membran 

keramik modifikasi sebelum diregenerasi. 

Hal ini dikarenakan pori-pori dari 

permukaan membran keramik belum 

mengalami penyumbatan akibat asam 

humat lebih banyak terserap oleh prefilter. 

 
Gambar 8. Spektrum serapan air hasil 
penjernihan melalui dari membran keramik 
modifikasi yang telah diregenerasi yang 
dilengkapi dengan prefilter arang  dan pasir 
 
 Gambar 8 dengan membran yang 

dilengkapi prefilter arang dan pasir 

menunjukkan nilai absorban pada panjang 

gelombang 270 nm sebesar 0,200. Nilai 

absorban ini adalah absorban yang paling 

kecil. Hal ini membuktikan dengan 

membran keramik modifikasi yang 

diregenerasi yang dilengkapi prefilter arang 

dan pasir proses penjernihannya cukup 

baik. 

 Pada penelitian sebelumnya yang 

telah dilakukan oleh alif., et al 2010, 

dimana penjernihan air rawa gambut 

dengan membran keramik tanpa proses 

regenerasi terhadap membran penuruanan 

nilai absorban hanya sebesar ± 3,3 % (Alif., 

et al, 2010)  

 

Penentuan COD Air Rawa Gambut  

Penentuan nilai COD dilakukan dengan 

cara titrasi dengan Natrium Tiosulfat,  

amilum sebagai indikator dan KMnO4 

sebagai oksidator. Dari hasil perhitungan 

maka diperoleh nilai COD dari air rawa 

gambut sebelum penjernihan  sebesar 

1038,6208 mg O2/L Tingginya nilai COD 

air rawa gambut sebelum penjernihan ini 

disebabkan oleh banyaknya kandungan zat 

organik pada air rawa gambut. Kondisi ini 

menjadikan air rawa gambut tidak 

memenuhi persyaratan untuk air minum. 

Sesudah dilakukan penjernihan dengan  

membran keramik modifikasi  dengan 

titania  yang dilengkapi dengan prefilter 

(arang dan pasir) nilai COD air rawa 

gambut menjadi menurun. Menurunnya 

nilai COD menunjukkan bahwa kandungan 

zat organik pada air rawa gambut menjadi 

berkurang.  

 

Tabel 5. Nilai COD air rawa gambut hasil 

penjernihan 
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Perlakuan 
Penyaringan Air 
Rawa Gambut 

Nilai COD 
(mg O2/L) 

Penurunan 
COD (%) 

Air rawa gambut 
tanpa penjernihan 

1038,6208 - 

Air hasil 
penjernihan 
dengan membran 
keramik tanpa 
prefilter 

454,6752 56,233 

Air hasil 
penjernihan 
dengan membran 
keramik disertai 
prefilter (arang 
+pasir) 

120,3552 88,412 

Air hasil 
penjernihan 
dengan prefilter 
(arang + pasir) 
tanpa membran 
keramik 

258,5408 75,107 

Air hasil 
penjernihan 
dengan prefilter 
(pasir + arang) 
tanpa membran 
keramik 

476,9632 54,077 

  

 Dari tabel 5 dapat dilihat adanya 

penurunan nilai COD sesudah penjernihan 

dengan membran keramik modifikasi 

dengan titania yang dilengkapi dengan 

prefilter yang bertujuan untuk mengecilkan 

pori-pori membran keramik dapat 

menyaring zat-zat organik yang terkandung 

di dalam air rawa gambut. Hal ini dapat 

dilihat dengan persentase penurunan COD. 

Penurunan nilai COD juga bertambah 

dikarenakan pembakaran membran keramik 

yang dilakukan sebanyak 7 kali. Kondisi ini 

dapat diamati dengan adanya penurunan 

nilai COD tertinggi pada penjernihan 

dengan prefilter arang dan pasir yaitu 

88,412 %. 

Penjernihan air tanpa membran 

keramik juga dilakukan sebagai 

perbandingan, dan hasil analisis COD dari 

air rawa gambut tersebut menunjukkan 

bahwa dengan prefilter saja dapat menurun 

nilai COD sebesar 75,107 %. 

Penurunan nilai COD yang telah 

diperoleh dibandingkan dengan penelitian 

sebelumnya oleh Alif et al, dimana 

perolehan penurunan hanya sebesar 64 %. 

Hal ini dikarenakan pengaruh pelapisan 

titania pada membran keramik yang hanya 

dilakukan sebanyak 3 kali.(Alif., et al, 

2010) 

Penurunan nilai COD yang 

diperoleh sekaligus menunjukkan tingkat 

kejernihan air rawa gambut hasil 

penjernihan yang dilakukan, dimana 

semakin menurun nilai COD maka 

kejernihan air rawa gambut  akan semakin 

meningkat. Akan tetapi, penurunan nilai 

COD ini belum dapat menjadikan air rawa 

gambut dapat langsung dikonsumsi sebagai 

air minum. Hal ini disebabkan oleh nilai 

COD air rawa gambut sesudah penjernihan 

ini belum berada pada rentang yang 

diperbolehkan berdasarkan persyaratan 

PERMENKES tahun 2010 tentang standar 

air minum.  
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Hasil pengukuran COD setelah 

membran keramik diregenerasi 

Tabel 6. Hasil Pengukuran COD setelah 

membran keramik diregenerasi 

Perlakuan 

Penyaringan Air 

Rawa Gambut 

Nilai 

COD 

(mg 

O2/l) 

Penurunan 

COD (%) 

Air hasil 

penjernihan dengan 

membran keramik 

tanpa prefilter 

156,016 88,26 

Air hasil 

penjernihan dengan 

membran keramik 

disertai prefilter 

(arang +pasir) 

71,3216 93,13 

Setelah membran keramik diregenerasi 

maka diperoleh nilai COD sepert terlihat 

pada tabel 6. Dari tabel 6 dapat dilhat 

bahwa nilai COD mengalami penurunan 

dibandingkan dengan penjernihan air rawa 

gambut dengan membran keramik sebelum 

regenerasi. Hal ini dikarenakan proses 

penyerapan oleh prefilter arang dan pasir 

yang lebih lama sehingga penyerapan 

senyawa-senyawa organik diserap dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 diperoleh air penjernihan dengan nilai 

COD yang lebih rendah. Penurunan nilai 

COD yang diperoleh dari membran keramik 

tanpa prefilter sebesar 88,26 % dan 

membran keramik dengan prefilter sebesar 

93,13 %. Penurunan ini sudah lebih baik 

namun nilai COD ynag diperoleh masih 

belum memenuhi persyatan PERMENKES 

tahun 2010. 

Spektrum Absorpsi Atom Air Rawa 

Gambut 

Pengukuran spektrum absorpsi atom 

dilakukan dengan menggunakan AAS. 

Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui 

kandungan ion-ion logam di dalam air rawa 

gambut. Kandungan ion-ion logam yang 

diukur pada penelitian ini yaitu Tembaga 

(Cu), besi (Fe), Seng (Zn), Timbal (Pb), dan 

Mangan (Mn). Berikut ini merupakan tabel 

kandungan ion logam yang terdapat pada 

air rawa gambut sebelum dan setelah 

penjernihan. 

 
Tabel 7. Konsentrasi ion logam dalam air rawa 
gambut 
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Air rawa gambut Ion logam 
Cu (ppm) 

Ion logam 
Fe (ppm) 

Ion logam 
Zn (ppm) 

Ion logam 
Pb (ppm) 

Ion logam 
Mn (ppm) 

Sebelum 
penjernihan 

0,012 0,900 0,1192 0,00 2,798 

Setelah 
penjernihan 
dengan membran 
keramik tanpa 
prefilter 

0,000 0,008 0,0782 0,00 0,00 

Setelah 
penjernihan 
dengan membran 
keramik dengan 
prefilter (arang dan 
pasir) 

0,002 0,00 0,0240 0,00 0,00 

Penjernihan 
dengan prefilter 
(arang + pasir) 
tanpa membran 
keramik 

0,003 0,00 0,0171 0,00 0,00 

Penjernihan 
dengan prefilter 
(pasir + arang) 
tanpa membran 
keramik 

0,003 0,149 0,0333 0,00 0,00 

Pada tabel 7 merupakan  hasil 

pengukuran ion logam Cu, Fe, Zn, Pb, dan 

Mn. Dapat dilihat  bahwa kandungan ion 

logam Cu, Fe, Zn, Pb, dan Mn  yang ada di 

dalam air rawa gambut sebelum 

penjernihan yaitu 0,012 ppm, 0,900 ppm, 

0,1192 ppm, 0,00 ppm, dan 2,798 ppm. 

Setelah dilakukan penjernihan dengan 

membran keramik modifikasi titania dengan 

prefilter terjadi penurunan kandungan ion 

logam Cu, Fe, Zn, Pb, dan Mn sebesar 

0,002 ppm, 0,00ppm, 0,0240 ppm, 0,00 

ppm, dan 0,00ppm. Hasil pengukuran 

adanya ion-ion logam dalam air rawa 

gambut dengan nilai 0,00 menunjukkan 

konsentrasi dari ion-ion logam sangat kecil.  

Hasil penjernihan air rawa gambut ini lebih 

baik dibandingkan dengan penjernihan 

dengan membran keramik tanpa prefilter 

dan tanpa membran keramik.  

Persentase penurunan kadar ion-ion 

logam tersebut yang diperoleh rata-rata 

diatas 90 % dan dibandingkan dengan 

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan 

Alif., et al, 2010 dimana proses penjernihan 

air rawa gambut dengan membran keramik 

modifikasi dengan pelapisan titania 

sebanyak 3 kali tanpa prefilter persentase 

penurunan kadar ion-ion logam tersebut 

rata-rata hanya  sebesar 60 %.  Hasil ini  

menyatakan bahwa air rawa gambut hasil 

penjernihan dengan membran keramik 

modifikasi dengan pelapisan titania 

sebanyak 5 kali yang dilengkapi prefilter 

lebih baik dibanding dengan penelitian 

dengan pelapisan 3 kali tanpa prefilter. 
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Kadar logam ion-ion Cu, Fe, Zn, Pb, dan Zn 

yang diperoleh dengan pelapisan 5 kali 

masih memenuhi persyaratan berdasarkan 

PERMENKES tahun 2010 tentang air 

minum. 

 

Analisis Bakteri E.coli dan Coliform 

Analisis mikroba yang dilakukan 

menggunakan metoda tabung ganda yang 

satuannya Most Probable Number (MPN). 

Dari analisis ini (lampiran 13) didapatkan 

jumlah bakteri E.coli dan coliform pada air 

rawa gambut sebelum penjernihan sebanyak 

240 MPN/100 mL. Adanya bakteri E.coli 

ini  menyatakan bahwa air rawa gambut 

sangat tercemar secara biologis. Hal ini 

membuat air rawa gambut sebelum 

penjernihan tidak memenuhi persyaratan 

secara mikrobiologis berdasarkan 

PERMENKES tahun 2010, dimana pada 

persyaratannya tidak diperbolehkan adanya 

bakteri E.coli maupun coliform. Kondisi ini 

disebabkan oleh adanya gangguan 

kesehatan yang dapat ditimbulkan dari air 

yang mengandung kedua bakteri tersebut 

sehingga untuk dijadikan sebagai air yang 

layak dikonsumsi, air tersebut harus bebas 

dari bakteri E.coli dan Coliform. 

 Dengan dilakukannya penjernihan, 

jumlah bakteri E.coli dan colifrom 

mengalami penurunan baik menggunakan 

prefilter maupun tidak menggunakan 

prefilter. Hasil analisis uji mikroba tersebut 

dapat dilihat pada tabel 8. 

Tabel 8. Hasil analisis uji mikroba sebelum dan 
setelah penjernihan 

Sampel 

 

Parameter 

MPN E. 

Coli/100 

mL 

MPN 

Coliform/100 

mL 

S 240 240 

0 16 16 

1 2,2 2,2 

2 27 27 

3 96 96 

Keterangan : 
S:  Air rawa gambut sebelum penjernihan 
0: Hasil penyaringan dengan membran 
keramik tanpa prefilter (arang dan pasir) 
1: Hasil penyaringan dengan membran 
keramik dengan prefilter (arang + pasir) 
2:  Hasil penyaringan dengan prefilter 
(arang + pasir) tanpa membran keramik 
3 : Hasil penyaringan dengan prefilter (pasir 
+ arang) tanpa membran keramik 
 

Dari tabel 6. Dapat dilihat bahwa 

kadar mikroba dari E.Coli dan coliforn 

yang diperoleh sama. Analisis mikroba dari 

air  rawa gambut setelah penjernihan 

mengalami penurunan. Penurunan E.Coli 

dan coliform terbesar pada membran 

keramik dengan prefilter arang dan pasir 

yaitu sebesar 2,2 E.Coli/100 mL dan 2,2  

MPN Coliform/100 mL , hal ini 

menyatakan bahwa penjernihan dengan 

membran keramik modifikasi dengan titania 

yang dilengkapi prefilter (arang dan pasir) 

dapat menyaring bakteri E.coli dan coliform 

lebih baik dari pada tanpa membran 

keramik. Berkurangnya jumlah bakteri 

E.coli dan coliform dapat disebabkan oleh 

kecilnya pori-pori membran akibat dilapisi 
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dengan titania. Kondisi ini menyebabkan 

kedua bakteri tersebut tersaring pada 

permukaan membran sehingga pada hasil 

penjernihan didapatkan air rawa belum 

bebas dari bakteri E.coli dan Coliform. 

Analisis mikroba E.Coli dan 

coliform ini dibandingkan pula dengan 

penelitian sebelumnya oleh Alif et al yang 

membuktikan nilai MPN e.coli yang 

diperoleh sama sedangkan nilai MPN 

coliform berbeda.(Alif., et al, 2010) 

Peneltian lain juga  telah dilakukan 

Lerch et al, yang hanya menggunakan 

membran keramik tanpa prefilter penurunan 

kadar E.Coli dan Coliform yaitu sebesar 

100 %. Hal ini disebabkan ukuran pori dari 

membran keramik lebih kecil sehingga 

mikroba lebih banyak tersaring. (Lerch., et 

al, 2004) 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan data yang diperoleh maka 

disimpulkan bahwa : 

1. Membran keramik modifikasi dengan 

titania yang dilengkapi prefilter dapat 

menyaring komponen asam humat air 

rawa gambut. Dengan adanya prefilter 

(arang dan pasir) dapat menjernihkan air 

rawa gambut lebih baik dari pada 

membran keramik tanpa prefilter. 

2. Dari parameter kimia dan fisika, 

didapatkan bahwa air baik setelah 

penjernihan dengan membran keramik 

modifikasi belum memenuhi persyaratan 

sebagai air minum untuk dari parameter 

kekeruhan, COD, analisis mikrobiologi 

(E.coli dan coliform), sedangkan 

parameter pH dan analisis ion-ion logam 

telah memenuhi persyaratan air minum 

yang ditetapkan pada PERMENKES 

tahun 2010. 

3. Membran keramik modifikasi juga 

dapat diregenerasi dengan volume aliran air 

yang hampir menyerupai dari penggunaan 

awal membran keramik modifikasi. 

Saran 

 Agar hasil penjernihan lebih baik 

kualitasnya maka diperlukan pelapisan 

titania dari 5 kali pelapisan agar penyebaran 

titania pada permukaan membran keramik 

lebih merata. Selain itu, Prefilter yang 

digunakan sebaiknya ditambah agar 

penyerapan terhahap kotoran-kotoran air 

gambut lebih banyak terserap. 
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