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ABSTRAK 
  
Unit Hydrocyclone adalah alat yang digunakan untuk 

memisahkan antara solid dan liquid berdasarkan perbedaan 
densitas. Pada penelitian ini, unit hydrocyclone digunakan sebagai 
pengganti bak sedimentasi tipe II yang berfungsi untuk 
mengendapkan partikel flokulen dari proses koagulasi-flokulasi. 
Kajian mengenai hydrocyclone ini bertujuan untuk menentukan 
nilai surface loading dan waktu detensi optimum, serta 
menentukan efisiensi penyisihan kekeruhan dan TSS pada hasil 
sampel penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menentukan 
rentang tingkat kekeruhan yang dapat digunakan pada 
hydrocyclone. 

Penelitian ini menguji pengaruh variasi surface loading, waktu 
detensi, dan tingkat kekeruhan terhadap efisiensi penurunan 
kekeruhan dan TSS pada unit hydrocyclone. Nilai variasi surface 
loading yang digunakan adalah 2,5, 3, dan 3,5 m3/m2.jam. Waktu 
detensi yang digunakan untuk menentukan efisiensi penyisihan 
kekeruhan adalah 6,3, 7,3, 8, 8,8, 9,3, 9,7, 11,2, 11,3, dan 13,6 
menit. Nilai waktu detensi ini dihitung dari variasi surface loading 
dan variasi panjang silinder yang digunakan hydrocyclone (20, 30, 
dan 40 cm). Sedangkan variasi tingkat kekeruhan yang digunakan 
adalah 30-45, 55-90, dan 100-180 NTU. Unit yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah unit pipa PVC sebagai unit pengaduk 
cepat, unit selang berputar sebagai unit pengaduk lambat, dan unit 
hydrocyclone terbuka sebagai unit sedimentasi. Pengoperasian 
unit dilakukan secara kontinyu selama 20 menit setelah operasi 
dalam keadaan steady. Selama pengoperasian berlangsung, debit 
pada underflow hydrocyclone selalu dipantau agar tidak terjadi 
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gangguan ketika partikel flokulen yang mengendap mencapai 
maksimum. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa surface loading 2,5 
m3/m2.jam (debit 1,3 liter/menit) dan waktu detensi selama 11,3 
menit menghasilkan efisiensi penyisihan kekeruhan dan TSS 
paling besar dengan masing-masing nilai efisiensi sebesar 89 dan 
63 %. Adapun tingkat kekeruhan 100 – 180 NTU memiliki efisiensi 
penyisihan kekeruhan tertinggi dengan nilai efisiensi sebesar 89 
%.  

 
Kata kunci: Hydrocyclone, Kekeruhan, Surface Loading, 
Waktu Detensi 
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ABSTRACT 
  
Hydrocyclone is a unit that used to separate between solids 

and liquids elements based on the difference of density. In this 
research, hydrocyclone unit is used as the substitute for 
sedimentation tank type II which the function is to precipitate 
flocculent particles from koagulation-flocculation process. This 
hydrocyclone study aimed to determine the surface loading rate, 
determine the optimum detention time, and determine the 
efficiency of turbidity and TSS removal. Moreover, this research is 
also determine the range of turbidity level that can be used on 
hydrocyclone. 

This research examines the effect of surface loading variation, 
variation of detention time and variation of turbidity level to the 
efficiency of turbidity and TSS removal on hydrocyclone unit. The 
variation of surface loading that used in this research are 2.5, 3, 
and 3.5 m3/m2.hour. Variation of detention time that used to 
determine the efficiency of turbidity removal are 6.3, 7.3, 8, 8.8, 
9.3, 9.7, 11.2, 11.3, and 13.6 minute. The values of detention time 
variation obtained from the flow variation calculation and the 
variation of hydrocyclone’s cylinder length (20, 30, and 40 cm). 
while the variation of turbidity level that used are 30-45, 55-95, and 
100-180 NTU. The unit that used in this research are PVC pipe unit 
that used as the flash-mixer, spinning hose unit as the slow-mixer, 
and opened-hydrocyclone unit as the sedimentation unit. The 
operation of the reactor is carried out continuously for twenty 
minutes after the operation is in steady state. During the operation, 
flow on the underflow of the hydrocyclone is monitored so that 
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there is no disturbance occurs when the flocculent particles reach 
the maximum stage of the precipitation process. 

The result of this research showed that with the value of 
surface loading 2.5 m3/m2.hour (flow 1.3 liter/minute) and 
detention time 11.3 minute, gives the highest efficiency of turbidity 
and TSS removal with each efficiency value 89% and 63%. As for 
the level of turbidity 100-180 NTU has the highest removal 
efficiency of turbidity removal with the efficiency value is 89%. 
 
Key words: Hydrocyclone, Turbidity, Surface Loading, 
Detention Time 



v 

 

KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa 
atas limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Laporan Tugas Akhir sebagai syarat wajib untuk memperoleh gelar 
sarjana Departemen Teknik Lingkungan ITS dengan judul “Kajian 
pengendapan Partikel Flokulen dengan Hydrocyclone 
Terbuka”. Penulis menyadari dengan selesainya penyusunan 
tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari 
berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan 
terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Ali Masduqi, S.T., M.T., selaku dosen 
pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing hingga 
selesainya penulisan tugas akhir. 

2. Bapak Ir. Bowo Djoko Marsono, M.Eng., Bapak Dr. Abdu 
Fadli Assomadi, S.Si., M.T., dan Bapak Alfan Purnomo, 
S.T., M.T. selaku dosen penguji.  

3. Seluruh laboran dan karyawan di Departmen Teknik 
Lingkungan ITS yang telah membantu selama pengerjaan 
tugas akhir. 

4. Ibu Supinah dan keluarga tercinta yang senantiasa 
memberikan do’a dan kasih sayangnya kepada penulis, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

5. Teman-teman S-1 Teknik Lingkungan ITS angkatan 2014 
dan 2015 yang selalu memberi doa dan semangat. 

Penulis menyadari atas keterbatasan wawasan dan 
keterampilan yang dimiliki, oleh karena itu penulis akan menerima 
kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan 
penulisan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat 
bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta memberikan inspirasi 
bagi pembaca untuk perkembangan lebih lanjut. 

 
Surabaya, Juni 2016 

 
 
 

Penulis 



vi 

 

“Halaman ini sengaja dikosongkan” 



vii 

 

DAFTAR ISI 

 

ABSTRAK ..................................................................................... i 

ABSTRACT ................................................................................. iii 

KATA PENGANTAR .................................................................... v 

DAFTAR ISI ............................................................................... vii 

DAFTAR TABEL ......................................................................... xi 

DAFTAR GAMBAR ................................................................... xiii 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................. xv 

BAB I PENDAHULUAN ............................................................... 1 

1.1 Latar Belakang ........................................................ 1 

1.2 Rumusan Masalah ................................................... 3 

1.3 Tujuan ..................................................................... 3 

1.4 Ruang Lingkup ........................................................ 3 

1.5 Manfaat ................................................................... 4 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..................................................... 5 

2.1 Koagulasi ................................................................. 5 

2.2 Flokulasi .................................................................. 5 

2.3 Persyaratan Kualitas Air Minum .............................. 6 

2.4 Pengadukan ............................................................ 6 

2.4.1 Pengadukan Hidrolis .................................................... 7 

2.4.2 Karaketeristik Aliran Hidrolis ......................................... 8 

2.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Aliran Fluida .... 10 

2.5 Unit Sedimentasi ................................................... 10 

2.6 Hydrocyclone ......................................................... 13 



viii 

 

2.6.1  Bagian-bagian Hydrocyclone ................................. 14 

2.6.2  Mekanisme Kerja Hydrocyclone ............................ 15 

2.6.3  Penentuan Dimensi Hydrocyclone......................... 18 

2.6.4  Parameter Penting................................................. 20 

2.7 Aluminium Sulfat sebagai Bahan Koagulan ........... 22 

2.8 Uji Jartest .............................................................. 24 

2.9 Kekeruhan ............................................................. 26 

2.10 Penelitian Terdahulu.............................................. 26 

BAB III METODE PENELITIAN ................................................. 29 

3.1 Kerangka Penelitian .............................................. 29 

3.2 Tahapan Penelitian................................................ 31 

3.3.1  Ide Penelitian ......................................................... 31 

3.3.2  Studi Literatur ........................................................ 31 

3.3.3  Rumusan Masalah................................................. 31 

3.3.4  Pelaksanaan Penelitian ............................................. 32 

3.3.4.1 Persiapan Alat dan Bahan ..................................... 32 

3.3.4.2 Pengambilan Air Sampel ....................................... 33 

3.3.4.3 Penelitian Pendahuluan ......................................... 33 

3.3.4.4 Penelitian Utama ................................................... 34 

3.3.5 Analisis Data dan Pembahasan ............................ 37 

3.3.6  Kesimpulan ............................................................ 37 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ........................................ 39 

4.1 Air Baku ................................................................. 39 

4.2 Dosis Koagulan Optimum ...................................... 39 

4.3 Pengaruh Surface Loading terhadap Efisiensi 
Penyisihan Kekeruhan ........................................... 40 



ix 

 

4.3.1  Pengaruh Surface Loading terhadap Efisiensi 
Penyisihan Kekeruhan pada Air Sampel dengan 
Kekeruhan Rendah ................................................ 40 

4.3.2  Pengaruh Surface Loading terhadap Efisiensi 
Penyisihan Kekeruhan pada Air Sampel dengan 
Kekeruhan Sedang ................................................ 42 

4.3.3  Pengaruh Surface Loading terhadap Efisiensi 
Penyisihan Kekeruhan pada Air Sampel dengan 
Kekeruhan Tinggi .................................................. 44 

4.4 Pengaruh Waktu Detensi terhadap Efisiensi 
Penyisihan Kekeruhan ........................................... 47 

4.5 Kemampuan Hydrocyclone terhadap Tingkat 

Kekeruhan Air Sampel ........................................... 50 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ......................................... 55 

5.1 Kesimpulan ............................................................ 55 

5.2 Saran ..................................................................... 55 

DAFTAR PUSTAKA .................................................................. 57 

LAMPIRAN A ............................................................................. 63 

LAMPIRAN B ............................................................................. 73 

LAMPIRAN C ............................................................................. 75 

LAMPIRAN D ............................................................................. 77 

LAMPIRAN E ............................................................................. 81 

LAMPIRAN F ............................................................................. 83 

LAMPIRAN G ............................................................................. 93 

BIOGRAFI PENULIS ................................................................. 95 
 

 

 



x 

 

“Halaman ini sengaja dikosongkan” 



xi 

 

DAFTAR TABEL 
 

Tabel 2. 1 Perbandingan Kecepatan Aliran Rata-rata dan 

Maksimum ................................................................. 9 

Tabel 2. 2 Kriteria Unit Sedimentasi .......................................... 12 

Tabel 2. 3 Perbandingan Dimensi Hydrocyclone ....................... 19 

Tabel 3. 1 Variasi Penelitian Tingkat Kekeruhan Rendah ......... 35 

Tabel 3. 2 Variasi Penelitian Tingkat Kekeruhan Sedang.......... 35 

Tabel 3. 3 Variasi Penelitian Tingkat Kekeruhan Tinggi ............ 35 

Tabel 4. 1 Penentuan Dosis Optimum Koagulan ....................... 40 

Tabel 4. 2 Efisiensi Penyisihan terhadap Variasi Surface 

Loading dengan Kekeruhan Rendah ....................... 43 

Tabel 4. 3 Efisiensi Penyisihan terhadap Variasi Surface 

Loading dengan Kekeruhan Sedang ....................... 45 

Tabel 4. 4 Efisiensi Penyisihan terhadap Variasi Surface 

Loading dengan Kekeruhan Tinggi .......................... 46 

Tabel 4. 5 Efisiensi Penyisihan terhadap Variasi Waktu Detensi

 ................................................................................. 48 



xii 

 

“Halaman ini sengaja dikosongkan” 

 



xiii 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2. 1 Bagian-bagian pada Hydrocyclone (Bradley, 

1965) .................................................................... 15 

Gambar 2. 2 (a) Arah Aliran secara Vertikal, (b) Arah Aliran 

diakibatkan oleh Gaya Tangensial (Sabbagh et al., 

2014) .................................................................... 16 

Gambar 2. 3 (a) Struktur Aliran Primer, (b) Struktur Aliran 

Sekunder (Dlamini et al., 2005) ............................ 18 

Gambar 2. 4 Dimensi Hydrocyclone (Cooper dan Alley, 2010) . 19 

Gambar 3. 1 Kerangka Penelitian ............................................. 30 

Gambar 3. 2 (a) Tampak Depan Unit Penelitian; (b) Tampak 

Samping Unit Penelitian ....................................... 36 

Gambar 3. 3 (a) Skema Rangkaian Unit; (b) Dimensi 

Hydrocyclone ........................................................ 38 

Gambar 4. 1 Air Baku Penelitian ............................................... 39 

Gambar 4. 2 Grafik Efisiensi Penyisihan terhadap Surface 

Loading pada Kekeruhan Rendah ........................ 43 

Gambar 4. 3 Grafik Efisiensi Penyisihan terhadap Surface 

Loading pada Kekeruhan Sedang ........................ 45 

Gambar 4. 4 Grafik Efisiensi Penyisihan terhadap Surface 

Loading pada Kekeruhan Tinggi ........................... 47 

Gambar 4. 5 Grafik Efisiensi Penyisihan terhadap Waktu 

Detensi pada (a) Panjang Silinder 20 cm (b) 

Panjang Silinder 30 cm (c) Panjang Silinder 40 cm

 ............................................................................. 49 



xiv 

 

Gambar 4. 6 Efisiensi Penyisihan Kekeruhan (NTU) terhadap 

Variasi Kekeruhan pada (a) Surface Loading SL1 

(b) Surface Loading SL2 (c) Surface Loading SL3

 ............................................................................. 52 

Gambar 4. 7 Efisiensi Penyisihan Konsentrasi TSS (mg/L) 

terhadap Variasi Kekeruhan pada (a) Surface 

Loading SL1 (b) Surface Loading SL2 (c) Surface 

Loading SL3 ......................................................... 53 

 

 



xv 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN A ............................................................................. 63 

LAMPIRAN B ............................................................................. 73 

LAMPIRAN C ............................................................................. 75 

LAMPIRAN D ............................................................................. 77 

LAMPIRAN E ............................................................................. 81 

LAMPIRAN F ............................................................................. 83 

LAMPIRAN G ............................................................................. 93 



xvi 

 

“Halaman ini sengaja dikosongkan” 



1 

 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
Permasalahan utama dalam pengolahan air baku yang di 

kelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) salah satunya 
kekeruhan. Penyebab terjadinya kekeruhan adalah adanya 
material berupa bahan organik dan anorganik yang tersuspensi 
(Nurmalita et al., 2013). Partikel tersuspensi sangat sulit 
mengendap langsung secara alami dikarenakan adanya stabilitas 
suspensi koloid. Hal ini terjadi karena sebagian besar koloid 
mempunyai muatan listrik sehingga partikel lebih stabil. Salah satu 
cara untuk menyisihkan partikel koloid yaitu dengan proses 
koagulasi-flokulasi (Masduqi dan Assomadi, 2012). Proses 
koagulasi merupakan penambahan zat kimia (koagulan) ke dalam 
air baku dengan tujuan mengurangi gaya tolak-menolak antar 
partikel koloid. Sehingga partikel-partikel tersebut dapat 
bergabung membentuk flok-flok halus (Zhan et al., 2004). 
Sedangkan flokulasi merupakan suatu proses aglomerasi atau 
penggumpalan partikel-partikel terdestabilisasi menjadi flok-flok 
dengan ukuran yang lebih besar (Gebbie,2001). Proses 
pembentukan flok-flok besar ini bergantung terhadap waktu dan 
pengadukan dalam air (Stumm dan Morgan, 1996).  

Pengadukan pada proses koagulasi-flokulasi merupakan 
operasi yang mutlak harus dilakukan. Pada proses koagulasi 
dibutuhkan pengadukan cepat yang berfungsi untuk pencampuran 
koagulan dan destabilisasi partikel. Sedangkan proses flokulasi 
dibutuhkan pengadukan lambat yang berfungsi untuk 
penggabungan flok-flok menjadi lebih besar (Masduqi dan 
Assomadi, 2012). Alat pengaduk yang biasa digunakan pada 
proses koagulasi-flokulasi adalah pengaduk mekanis, pneumatis, 
dan hidrolis (Reynold dan Richard, 1996). Secara umum pengaduk 
mekanis dan pneumatis ini memiliki kekurangan yaitu 
membutuhkan suplai energi listrik untuk tenaga pengadukan. 
Sedangkan pengaduk hidrolis memanfaatkan aliran air sebagai 
tenaga pengadukan. Pada penelitian ini akan digunakan pengaduk 
hidrolis berupa terjunan untuk pengadukan cepat dan laminer pipe 
flow mixer untuk pengadukan lambat. Menurut Masduqi dan 
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Assomadi (2012) Pengaduk hidrolis berupa terjunan haruslah 
menghasilkan energi hidrolik yang besar. Dalam hal ini dapat 
dilihat dari besarnya kehilangan energi (headloss) atau perbedaan 
muka air. Sedangkan aliran yang dihasilkan pada pengadukan 
lambat haruslah menghasilkan energi hidrolik yang lebih kecil. 
Aliran air dibuat relatif lebih tenang dan dihindari terjadinya 
turbulensi agar flok yang terbentuk tidak pecah lagi. 

Partikel-partikel flokulen yang terbentuk pada proses 
koagulasi-flokulasi akan diendapkan pada bak sedimentasi tipe II. 
Perangkat yang biasa digunakan pada sedimentasi ini umumnya 
berbentuk lingkaran, bujur sangkar, atau segi empat dengan 
dimensi yang besar. Bak berbentuk lingkaran umumnya 
berdiameter 10,7 hingga 45,7 m dan kedalaman 3 hingga 4,3 m. 
Bak berbentuk bujur sangkar umumnya mempunyai lebar 10 
hingga 70 m dan kedalaman 1,8 hingga 5,8 m. Bak berbentuk segi 
empat umumnya mempunyai lebar 1,5 hingga 6 m, panjang bak 
sampai 76 m, dan kedalaman lebih dari 1,8 m (Reynold dan 
Richard, 1996). Sedangkan hydrocyclone memiliki dimensi yang 
lebih kecil. Diameter sebesar 20 cm dan tinggi sebesar 80 cm 
memiliki presentase penyisihan kekeruhan sebesar 93,83% 
dengan debit 20 mL/detik (Abdullah, 2018). Sedangkan pada 
penelitian Al-Fatlawi dan Al-Hasimi (2013) di paparkan diameter 
8,5 cm dan tinggi 51 cm dengan debit 50 L/menit dapat 
menyisihkan kekeruhan sebesar 52,3%. Hydrocyclone juga 
memiliki keunggulan diantaranya kapasitas besar, struktur 
sederhana, biaya rendah, lahan kecil, dan pemeliharaan mudah 
(Sripriya et al, 2007). 

Berdasarkan data diatas, maka penelitian ini akan digunakan 
unit hydrocyclone terbuka sebagai unit pengendapan partikel 
flokulen. Hydrocyclone yang dikenal sebagai liquid cyclone, adalah 
sebuah alat untuk memisahkan solid-liquid yang tersuspensi 
(Kusmayanti, 2014). Prinsip operasi hydrocyclone dalam 
pemisahan solid-liquid tergantung pada dua gaya, yaitu gaya 
gravitasi dan gaya sentrifugal yang diakibatkan oleh aliran 
berputar. Gaya sentrifugal ini akan mempermudah pemisahan 
akibat adanya perbedaan densitas (Saidi et al., 2013). 

Hydrocyclone terdiri dari bagian silinder dan bagian cone. 
Pada bagian silinder berperan dalam menciptakan gaya 
sentrifugal, sedangkan bagian cone berfungsi untuk tempat 
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pengendapan partikel flokulen. Pada penelitian ini akan digunakan 
panjang optimal pada silinder berdasarkan penelitian sebelumnya 
yaitu 50 cm (Abdullah, 2018). Sedangkan variabel yang akan 
digunakan adalah besar surface loading, kekeruhan dan waktu 
detensi agar didapatkan performance optimal dari unit tersebut. 
 
1.2 Rumusan Masalah  
 Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Bagaimana variasi surface loading optimum agar diperoleh 

efisiensi pengendapan partikel yang baik? 
2. Bagaimana variasi waktu detensi optimum agar diperoleh 

efisiensi pengendapan partikel yang baik? 
3. Pada rentang kekeruhan berapa alat hydrocyclone terbuka 
dapat digunakan? 
 
1.3 Tujuan  

Tujuan yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah: 
1. Menentukan pengaruh surface loading terhadap efisiensi 

penyisihan kekeruhan pada unit hydrocyclone terbuka 
2. Menentukan pengaruh waktu detensi terhadap efisiensi 

penyisihan kekeruhan pada unit hydrocyclone terbuka 
3. Menentukan rentang kekeruhan air yang dapat digunakan 

pada unit hydrocyclone 
 

1.4 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup penelitian ini meliputi: 

1. Penelitian dilakukan dalam skala laboratorium 
2. Penelitian ini akan membahas masalah pengendapan 

partikel menggunakan alat hydrocyclone terbuka 
3. Parameter yang akan diuji adalah kekeruhan dan TSS 
4. Air baku yang akan digunakan adalah air PDAM 

ditambahkan lumpur dari Sungai Jagir 
5. Variabel penelitian yaitu: 

- Variasi surface loading pada hydrocyclone terbuka, 
yaitu dengan variasi surface loading 2.5 m3/m2.jam 
(1,31 l/menit); 3 m3/m2.jam (1,57 l/menit); dan 3.5 
m3/m2.jam (1,83 l/menit) 
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- Variasi waktu detensi pada hydrocyclone terbuka, 
yaitu dengan variasi waktu detensi 8.8 menit, 7.3 
menit, 6.3 menit, 11.2 menit, 9.3 menit, 8 menit, 13.6 
menit, 11.3 menit, dan 9.7 menit 

- Variasi kekeruhan yaitu rendah (30 - 45 NTU), sedang 
(65 - 90 NTU), dan tinggi (100 - 180 NTU).  

6. Titik sampling yang digunakan untuk analisis adalah 
terletak pada air baku, inlet hydrocyclone, outlet 
hydrocyclone, dan underflow hydrocyclone. 

 
1.5 Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah  
1. Mengoptimalkan penggunaan unit hydrocyclone 

sehingga didapatkan pengendapan partikel flokulen 
yang maksimal 

2. Didapatkan beban pengolahan lanjutan lebih kecil 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Koagulasi 

Koagulasi merupakan penambahan zat kimia (koagulan) ke 
dalam air baku dengan tujuan mengurangi gaya tolak-menolak 
antar partikel koloid (Zhan et al., 2004). Pada proses ini dibutuhkan 
pengadukan cepat sehingga partikel partikel tersebut dapat 
bergabung menjadi flok-flok halus (Pusteklim, 2007). Menurut 
Stumm dan Morgan (1996), penambahan koagulan pada proses 
koagulasi berfungsi sebagai pengikat partikel dan memperkecil 
ketebalan lapisan difusi sekitar partikel. Hal ini akan 
mempermudah penggabungan partikel menjadi flok yang lebih 
besar. Proses koagulasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 
pH, dosis koagulan, dan kekeruhan larutan (Rachmawati et al., 
2009). Sedangkan menurut Sutrisno (2006) pengadukan cepat 
berfungsi utuk mempercepat dan meyeragamkan penyebaran zat 
kimia melalui air yang diolah. Koagulan yang biasanya digunakan 
adalah aluminium sulfat, feri sulfat, fero sulfat, dan PACI. 
Penambahan koagulan berupa tawas pada pengadukan cepat 
merupakan penambahan efektif karena proses hidrolisnya lebih 
cepat dan dilanjutkan adsorpsi partikel koloid. 

Menurut Jiang (2001), koagulasi merupakan proses yang 
umum digunakan dalam pengolahan air minum. Proses koagulasi 
ini berfungsi untuk menghilangkan warna, kekeruhan, bahan 
organik alami, dan senyawa anorganik yang terlarut dalam air 
baku. Pada prosesnya, partikel kecil dan koloid akan bergabung 
menjadi partikel yang lebih besar yang dapat dihilangkan pada 
proses selanjutnya. Sedangkan materi organik alami dan senyawa 
terlarut dihilangkan oleh adsorpsi ke permukaan flok. Pada proses 
Koagulasi ini, nilai G disarankan berkisar dari 300 sampai 
1000/detik selama 5 hingga 60 detik atau nilai Gtd (Bilangan 
Champ) berkisar 300 hingga 1700 (Masduqi dan Assomadi, 2012).  
 
2.2 Flokulasi 

Flokulasi merupakan suatu proses aglomerasi atau 
penggumpalan partikel-partikel terdestabilisasi menjadi flok-flok 
dengan ukuran yang lebih besar (Gebbie, 2001). Proses 
pembentukan flok tersebut dibantu dengan pengadukan lambat 
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(Pusteklim, 2007). Pembentukan flok yang lebih besar tersebut 
diharapkan dapat dipisahkan oleh sedimentasi dan filtrasi (Gebbie, 
2001). Sedangkan Stumm dan Morgan (1996) menyebutkan 
bahwa proses flokulasi merupakan kelanjutan dari proses 
koagulasi. Pada proses ini, mikroflok hasil koagulasi akan 
mengumpal menjadi flok-flok yang lebih besar sehingga dapat 
diendapkan. Proses penggumpalan ini tergantung dari waktu dan 
pengadukan lambat dalam air. Pada proses flokulasi ini, nilai G 
disarankan berkisar dari 10 – 100/detik dan Gtd berada dalam 
batas 104 sampai 105 (Fair et al., 1971). Sedangkan menurut 
Benefield et al. (1982), kriteria desain Gtd pada proses flokulasi 
memiliki rentang 20.000-200.000. Menurut Stevenson (1997), nilai 
G yang biasa digunakan adalah sekitar 30/detik untuk efisiensi flok 
dapat mengendap. 

 
2.3 Persyaratan Kualitas Air Minum 

Masalah utama yang dihadapi berkaitan dengan air baku 
adalah kuantitas dan kualitas air. Kuantitas menunjukkan jumlah 
air yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus 
meningkat. Sedangkan kualitas air menyangkut mutu atau kondisi 
air untuk keperluan domestik yang semakin menurun dari tahun ke 
tahun. Sehingga perlu diketahui bagaimana air dikatakan bersih 
dari segi kualitas dan mampu memenuhi kebutuhan dari segi 
kuantitas. Ditinjau dari dari segi kualitas, ada beberapa 
persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut yaitu 
meliputi kekeruhan, bau, warna, rasa, pH, kesadahan serta 
kualitas biologis. Pada penelitian ini difokuskan pada kualitas fisik 
yaitu kekeruhan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kesehatan 
Nomor 492 Tahun 2010 standar kekeruhan air minum sebesar 5 
NTU. 
 
2.4 Pengadukan 

Pengadukan merupakan operasi yang diperlukan pada proses 
koagulasi-flokulasi. Pengadukan cepat berperan penting dalam 
pencampuran koagulan dan destabilisasi partikel. Sedangkan 
pengadukan lambat berperan dalam upaya penggabungan flok. 
Salah satu parameter penting pada suatu pengadukan yaitu 
kecepatan pengadukan yang biasa dinyatakan dengan gradien 
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kecepatan. Gradien kecepatan merupakan fungsi dari tenaga yang 
disuplai (P) (Masduqi dan Assomadi, 2012): 

G = √
𝑃

µ.𝑉
      (2.1) 

Dengan:  P = suplai tenaga ke air (N.m/detik) 
  V = volume air yang diaduk, m3 

  µ = viskositas absolut air, N detik/m2 

 
2.4.1 Pengadukan Hidrolis 

Pengadukan pada proses koagulasi-flokulasi merupakan 
pemberian energi agar terjadi tumbukan antar partikel tersuspensi 
dan koloid, sehingga terbentuk gumpalan (flok) yang mudah 
mengendap. Pengadukan hidrolis adalah pengadukan yang 
memanfaatkan gerakan air sebagai energi pengaduk. Tenaga 
pengadukan ini dihasilkan dari energi hidrolik yang dihasilkan dari 
suatu aliran hidrolik. Energi pengaduk tersebut, dapat berupa 
energi gesek media butiran, energi jatuhan atau adanya lompatan 
hidrolik pada suatu aliran (Masduqi dan Assomadi, 2012). 

Reynold dan Richards (1996) menyatakan bahwa gradien 
kecepatan (G) merupakan fungsi dari ukuran batu/kerikil, debit 
aliran, luas penampang flokulator dan headloss. Pada pengadukan 
cepat hidrolis diperlukan intensitas atau gradien kecepatan (G) dan 
lama pengadukan (td = V/Q). Kriteria perencanaan yang paling 
penting adalah Gtd yaitu banyaknya tumbukan imajiner. 

Jenis pengadukan hidrolis yang akan digunakan pada 
pengadukan cepat berupa terjunan. Pengadukan cepat ini, aliran 
air harus menghasilkal energi hidrolik yang besar. Dalam hal ini 
dapat dilihat dari besarnya kehilangan energi (headloss) atau 
perbedaan muka air yang bertujuan untuk menghasilkan turbulensi 
yang besar. Secara umum gradien kecepatan yang digunakan 
pada pengadukan cepat proses koagulasi-flokulasi sebesar 1000 
– 700 detik-1. Waktu detensi yang digunakan selama 20 – 60 detik. 
Sedangkan pengadukan hidrolis yang akan digunakan pada 
pengadukan lambat berupa laminer pipe flow mixer. Aliran yang 
dihasilkan pada pengadukan lambat haruslah menghasilkan 
energi hidrolik yang lebih kecil. Aliran air dibuat relatif lebih tenang 
dan dihindari terjadinya turbulensi agar flok yang terbentuk tidak 
pecah lagi. Secara spesifik, nilai gradien kecepatan sebesar 10 – 
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50 detik-1 dan waktu detensi minimum 10 - 60 menit (Masduqi dan 
Assomadi, 2012). 

Pada pengadukan hidrolis, teanga dapat dituliskan sebagai 
berikut: 

P = Q.𝜌. 𝑔. ℎ     (2.2) 
Dengan:  P  = tenaga, N.m/det 
  Q  = debit aliran, m3/det 
  𝜌 = berat jenis, kg/m3 

  𝑔 = percepatan gaya gravitasi, 9,8 
m/det2 
  ℎ  = tinggi jatuhan, m 
     = kehilangan energi (head loss) 

Penggabungan persamaan (2.1) ke dalam persamaan (2.2) 
menghasilkan  

G = √
Q.𝜌.𝑔.ℎ

µ.𝑉
 = √

𝑔.ℎ

𝑣.𝑡𝑑
   (2.3) 

v = µ/ 𝜌, viskositas kinematis, m2/detik 
td = V/Q = waktu tinggal hidrolik, detik 

nilai h pada aliran dalam pipa dapat dihitung dengan 
persamaan: 

hL = f 
𝐿.𝑣2

𝐷.2.𝑔
 

dengan:  f = koefisien kekasaran pipa 
Darcy-Weisbach 
  L = panjang pipa, m 
  v  = kecepatan aliran air, m/det 
  D = diameter pipa, m 

 
2.4.2 Karaketeristik Aliran Hidrolis 
1) Analisa Kecepatan 

Aliran yang mengalir dalam pipa fluida bergerak dengan 
kecepatan yang tidak sama, dimana aliran dekat poros mempunyai 
kecepatan yang lebih besar dari aliran dekat dinding. Hal ini dapat 
dilihat sesaat dengan menginjeksikan cairan berwana kedalam 
pipa transparan yang diamati. Kecepatan aliran turbulen hamper 
sama atau dikatakan nol pada dinding, tetapi naik dengan cepat 
pada jarak pendek dari dinding. Distribusi kecepatan arah 
melintang pipa aliran turbulen tergantung bilangan Reynold (NRe) 
(Reynold dan Richards, 1996). 
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Perbandingan kecepatan nilai rata-rata dan maksimum dalam 
pipa berpenampang bulat bervariasi dengan NRe dapat dilihat 
pada Tabel 2.1. 

 
Tabel 2. 1 Perbandingan Kecepatan Aliran Rata-rata dan 
Maksimum 

Bilangan Reynold (NRe) V/Vc 

2000 0,55 

3000 0,71 

5000 0,76 

10000 0,78 

> 10000 0,81 

Sumber: King Wisler, 1948 
 

Berdasarkan Tabel 2.1 bahwa aliran dengan NRe > 10000 
dapat dipastikan bahwa kecepatan rata-ratanya = 0,8 kecepatan 
maksimum, dengan radius lingkaran kecepatan rata-rata = 2/3 D. 
Dalam aliran laminar maupun turbulen distribusi kecepatan dapat 
berubah karena adanya rintangan-rintangan misalnya pada 
belokan atau pada dinding melengkung. Perubahan distribusi ini 
akan memperbesar kehilangan tekanan dan meningkatkan 
intensitas turbulensi.  

 
2) Kehilangan Tekanan Pada Belokan 

Seperti telah ditulis sebelumnya bahwa belokan atau 
lengkungan menyebabkan terjadinya kehilangan tekanan yang 
lebih besar dari pada yang terjadi pada pipa lurus dengan panjang 
yang sama, yang besarnya dapat dihitung dengan persamaan 
berikut:  

∆H = 𝜆
𝑉2

2𝑔
    (2.4) 

Dimana: ∆H  = kehilangan tekanan dalam pipa 
melingkar (m)  

V  = kecepatan rata – rata (m/dt)  
𝜆 = faktor koreksi  

dan    
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Bentuk Belokan 

 
 

 

 
R/D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

𝜆 0.03 0.16 0.12 0.11 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 

 
Dimana:   R  = diameter lingkaran (m)   

D  = diameter pipa (m) 
 

2.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Aliran Fluida 
Aliran fluida dalam pipa banyak dipengaruhi oleh berbagai 

macam faktor yang mengakibatkan penurunan tekanan atau 
kehilangan tekanan sepanjang aliran pipa tersebut yaitu (Rahmat, 
2011): 

1. Viskositas, densitas, kecepatan aliran fluida 
2. Perubahan temperatur fluida yang mengubah 

viskositas dan densitas 
3. Panjang, diameter pipa, aliran turbulen, dan 

kekerasan permukaan 
4. Posisi tempat masukan fluida yang dihubungkan 

dengan posisi pompa 
5. Jumlah jenis belokan dalam sistem perpipaan 
6. Jumlah dan jenis katub dan sambungan dalam layout 

pipa 
7. Kondisi masukan dan keluaran aliran fluida dalam 

pipa. 
 

2.5 Unit Sedimentasi 
Sedimentasi adalah proses pemisahan solid dari liquid 

menggunakan pengendapan secara gravitasi untuk menyisihkan 
padatan tersuspensi. Pada umumnya, sedimentasi digunakan 
pada pengolahan air minum, pengolahan air limbah, dan 
pengolahan air limbah lanjutan. Pada pengolahan air minum, 
terapan sedimentasi digunakan pada pengendapan air 
permukaan, filter pasir cepat, dan pengendapan partikel flokulen 
hasil koagulasi-flokulasi (Reynold dan Richard, 1982).  
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Menurut Masduqi dan Assomadi (2012), Berdasarkan pada 
jenis partikel dan kemampuan partikel untuk berinteraksi, 
sedimentasi dapat di klasifikasikan ke dalam empat tipe, yaitu: 

• Sedimentasi tipe I berfungsi untuk mengendapkan partikel 
diskrit. 

• Sedimentasi tipe II berfungsi untuk mengendapkan partikel 
flokulen.  

• Sedimentasi tipe III berfungsi untuk mengendapkan 
lumpur biologis. 

• Sedimentasi tipe IV merupakan kelanjutan dari 
sedimentasi tipe III, yaitu untuk mengkompresi massa 
partikel hingga diperoleh konsentrasi lumpur yang tinggi. 

Bangunan sedimentasi tipe II adalah bangunan pengendapan 
partikel flokulen yang terbentuk akibat adanya penambahan 
koagulan pada proses koagulasi dan flokulasi dalam air, dimana 
selama pengendapan terjadi saling interaksi antar partikel. Selama 
pengendapan, ukuran partikel flokulen bertambah besar, sehingga 
kecepatan pengendapan partikel tidak bisa ditentukan dengan 
persamaan Stoke’s karena ukuran dan kecepatan pengendapan 
tidak tetap. Untuk mendesain unit sedimentasi digunakan kriteria 
yang ditampilkan pada Tabel 2.2 

Menurut Metcalf dan Eddy (2004), desain kriteria 
pengendapan pada unit sedimentasi tipe 2 harus memiliki efisiensi 
sebesar 50 – 70% dengan kriteria desain surface loading 1,5 – 2,5 
m3/m2.detik. Perangkat yang biasa digunakan pada sedimentasi 
tipe 2 yaitu bak berbentuk lingkaran, bujur sangkar, atau segi 
empat. Bak berbentuk lingkaran umumnya berdiameter 10,7 
hingga 45,7 meter dan kedalaman 3 hingga 4,3 meter. Bak 
berbentuk bujur sangkar umumnya mempunyai lebar 10 hingga 70 
meter dan kedalaman 1,8 hingga 5,8 meter. Bak berbentuk segi 
empat umumnya mempunyai lebar 1,5 hingga 6 meter, panjang 
bak sampai 76 meter, dan kedalaman lebih dari 1,8 meter (Reynold 
dan Richard, 1996). 
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Tabel 2. 2 Kriteria Unit Sedimentasi  
Kriteria 
umum 

Bak 
persegi 
(aliran 
horizontal) 

Bak persegi 
aliran vertikal 
(menggunakan 
pelat / tabung 
pengendap) 

Bak 
bundar 
– 
(aliran 
vertikal 
– 
radial) 

Bak 
bundar 
– 
(kontak 
padatan) 

Clarifier 

Beban 
permukaan 
(m3/m2.jam) 

0,8 – 2,5 3,8 – 7,5*) 1,3 – 

1,9 

2 – 3 0,5 – 
1,5 

Kedalaman 
(m) 

3 – 6 3 – 6 3 – 5 3 – 6 0,5 – 
1,0 

Waktu 
tinggal 
(jam) 

1, 5 – 3 0,07**) 1 – 3 1 – 2 2 – 2,5 

Lebar / 
Panjang 

> 1/5 - - - - 

Beban 
pelimpah 
(m3/m/jam) 

< 11 < 11 3,8 – 15 7 – 15 7,2 – 10 

Bilangan 
Reynold 

< 2000 < 2000 - - < 2000 

Kecepatan 
pada 
pelat/tabung 
pengendap 
(m/menit) 

- max 0,15 - - - 

Bilangan 
Fraude 

> 10-5 > 10-5 - - > 10-5 

Kecepatan 
vertikal 
(cm/menit) 

- - - < 1 < 1 

Sirkulasi 
Lumpur 

- - - 3 – 5% 
dari 
input 

- 

Kemiringan 
dasar bak 
(tanpa 
scraper) 

45°– 60° 45°– 60° 45°– 

60° 

> 60° 45°– 

60° 

Periode 
antar 

12 – 24 8 – 24 12 – 24 Kontinyu 12 – 24 
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Kriteria 
umum 

Bak 
persegi 
(aliran 
horizontal) 

Bak persegi 
aliran vertikal 
(menggunakan 
pelat / tabung 
pengendap) 

Bak 
bundar 
– 
(aliran 
vertikal 
– 
radial) 

Bak 
bundar 
– 
(kontak 
padatan) 

Clarifier 

pengurasan 
lumpur (jam) 

Kemiringan 
tube/plate 

30°/ 60° 30°/ 60° 30°/ 

60° 

30°/ 60° 30°/ 60° 

Sumber: SNI 6774: 2008 
 
2.6 Hydrocyclone 

Hydrocyclone dikenal sebagai liquid cyclone, adalah sebuah 
alat untuk memisahkan solid-liquid yang tersuspensi. Pada 
penelitian ini prinsip kerja dari hydrocyclone berbeda dengan 
sedimentasi tipe II, namun memiliki persamaan yaitu berfungsi 
untuk mengendapkan partikel flokulen dalam air. Pada 
sedimentasi tipe II, pengendapan terjadi dikarenakan adanya gaya 
gravitasi. Sedangkan pada hydrocyclone, pengendapan terjadi 
dikarenakan oleh gaya sentrifugal, sehingga menyebabkan 
partikel tersebut terpisahkan dari air. Selama pengendapan, 
ukuran partikel flokulen bertambah besar, sehingga kecepatan 
pengendapannya juga meningkat (Kusmayanti, 2014). 

Hydrocyclone memiliki keuntungan antara lain struktur 
sederhana, biayanya rendah, kapasitas besar dengan tidak 
membutuhkan lahan yang luas untuk operasional, serta mudah 
dalam pemeliharaan sehingga hydrocyclone banyak digunakan di 
industri (Sripiya et al., 2007). Hydrocyclone juga mampu 
beroperasi pada temperatur yang tinggi bila bahannya dari logam, 
sedangkan kelemahannya adalah efisiensi pengumpulan rendah 
karena mampu menyisihkan partikel yang berukuran > 5 µm 
(Cooper dan Alley, 1986). Menurut Svarovsky (2001) desain 
kriteria terkait dengan diameter hydrocyclone berkisar 10 mm 
sampai 2,5 m, cut size berkisar 2 sampai 250 µm, dan debit 
sebesar 0,1 sampai 7200 m3/jam. 

Menurut Kurniawan (2012) efisiensi hydrocyclone bergantung 
pada: 

1. Ukuran partikel 
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Semakin besar ukuran partikel, maka efisiensi cyclone 
akan semakin meningkat karena berdasarkan Hukum 
Stokes, diameter partikel berbanding lurus dengan 
terminal settling velocity. 

2. Diameter dari cyclone 
Berdasarkan gaya sentrifugal, diameter cyclone 
berbanding terbalik dengan gayanya, sehingga semakin 
kecil diameter cyclone maka semakin besar efisiensinya. 

3. Viskositas dari gas 
Berdasarkan Hukum Stokes, semakin besar viskositas 
maka efisiensi cyclone semakin kecil.  

4. Temperatur dari gas 
Temperatur gas buang akan mempengaruhi sifat dari 
fluida. 

5. Densitas partikel 
Semakin besar densitas partikel maka akan semakin 
besar efisiensi cyclone.  

 
2.6.1  Bagian-bagian Hydrocyclone 

Hydrocyclone terdiri dari sebuah silinder yang biasa disebut 
barrel atau silinder dan sebuah kerucut yang biasa disebut cone 
(Rushton et al., 2000). Sedangkan Sriyono (2012) menyatakan, 
pada intinya hydrocyclone terdiri dari tiga bagian yaitu: 

1. Badan berbentuk silinder vertikal dengan bagian bawah 
berbentuk corong (conical). 

2. Pipa inlet tangensial 
3. Pipa outlet pada bagian bawah atau biasa disebut 

underflow berfungsi untuk mengeluarkan partikel hasil 
pemisah, dan pipa outlet bagian atas yang biasa disebut 
overflow berfungsi mengalirkan air bersih. 

Bagian bagian hydrocyclone dapat dilihat pada Gambar 2.1  
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Gambar 2. 1 Bagian-bagian pada Hydrocyclone (Bradley, 1965) 

Hydrocyclone terdiri dari bagian yang berbentuk kerucut, 
yang melekat pada silinder yang memiliki inlet tangensial sebagai 
masuknya suspensi. Pada bagian bawah hydrocyclone terdapat 
lubang sebagai tempat keluar konsentrat dan di bagian paling atas 
hydrocyclone terdapat pipa sebagai tempat keluar air yang bersih 
(Soccol, 2007). 
 
2.6.2  Mekanisme Kerja Hydrocyclone 

Prinsip operasi hydrocyclone sama dengan centrifuge yaitu 
tergantung pada gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal ini akan 
menghasilkan aliran memutar di dalam hydrocyclone sehingga 
mempermudah pemisahan akibat adanya perbedaan densitas 
(Saidi et al., 2013). 

Menurut Wang (2004) bahwa prinsip kerja dari hydrocyclone 
adalah sebagai berikut: 

1. Fluida diinjeksikan melalui pipa input, air memasuki 
barrel dengan cara tangensial. 

2. Bentuk kerucut hydrocyclone menginduksikan aliran 
fluida untuk berputar dan menciptakan vortex. 

3. Partikel dengan ukuran atau massa jenis yang lebih 
besar akan didorong kearah luar vortex. 

4. Gaya gravitasi menyebabkan partikel-partikel tersebut 
jatuh kesisi kerucut menuju tempat underflow. 
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5. Partikel dengan ukuran yang lebih kecil keluar melalui 
bagian atas (overflow) dari hydrocyclone melalui pusat 
yang bertekanan rendah. 

6. Hydrocyclone membuat suatu gaya sentrifugal yang 
berfungsi untuk memisahkan padatan. 

Gaya sentrifugal timbul saat fluida masuk ke kolektor silinder 
yang diputar mengarah kebawah seperti pusaran air. Aliran 
melingkar ini mengakibatkan partikel yang lebih berat jatuh ke 
dinding hydrocyclone dan keluar melalui underflow. Didekat dasar 
hydrocyclone, air bergerak berbalik arah keatas membentuk aliran 
spiral dan keluar dari bagian overflow (Wang, 2004). Ilustrasi arah 
aliran pada hydrocyclone dapat dilihat pada Gambar 2.2 

 

 

   

 

(a)    (b) 
 

Gambar 2. 2 (a) Arah Aliran secara Vertikal, (b) Arah Aliran 
diakibatkan oleh Gaya Tangensial (Sabbagh et al., 2014) 
 
Vortex yang juga dikenal sebagai putaran adalah aliran air 

yang dapat terjadi akibat dari aliran tangensial. Vortex 
digambarkan sebagai pusaran air yang bergerak berputar 
terhadap sumbu vertikal. Ketika air dalam tabung diputar maka 
akan dihasilkan gaya gravitasi dan gaya sentrifugal (Ridwan et al., 
2002). 
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1. Gaya gravitasi 
Gaya ini dipengaruhi berat partikel. Besarnya gaya 
gravitasi dapat diperoleh dengan rumus:  

𝐹 = 𝑚∙𝑔    (2.5) 
Dimana:  
𝐹  = gaya gravitasi (g m/s2)  

𝑚  = massa partikel (g)  
𝑔  = percepatan gravitasi (m/s2) = 9,8 m/s2  

2. Gaya sentrifugal  

Arah gaya ini menjauhi pusat putaran. Besarnya gaya 
sentrifugal dapat diperoleh dengan rumus:   

𝐹 = 𝑚∙𝑎c    (2.6) 
Atau dapat ditulis   

𝐹c = 𝑚∙𝑟∙𝜔2      (2.7) 
Dimana:  
Fc = gaya sentrifugal (g.rad/s2)  
m  = massa partikel (g)  
ac  = percepatan sudut (rad/s2)  
ω  = kecepatan sudut (rad/s)  

jika 𝜔 = 
𝑣

𝑟
, maka:   

𝐹c = 
𝑚.𝑣2

𝑟
      (2.8) 

Dimana: 
  v  = kecepatan tangensial (m/s)  

r  = jarak partikel dari pusat putaran (m)  
Bekerjanya gaya selain gaya gravitasi pada air dalam 

tabung menghasilkan aliran vortex yang dikenal sebagai vortex 
paksa (Coulson, 1993). 

Struktur aliran pada hydrocyclone dapat diklasifikasikan 
menjadi aliran primer dan aliran sekunder. Aliran primer terdiri dari 
dari dua pola aliran yaitu aliran secara vertikal dan aliran spiral. 
Sedangkan yang termasuk dalam aliran sekunder yaitu arus 
pendek dan arus eddy, yang mengakibatkan penurunan efisiensi 
pada hydrocyclone. Struktur aliran primer dan sekunder dapat 
dilihat pada Gambar 2.3. 
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(a) (b) 
Gambar 2. 3 (a) Struktur Aliran Primer, (b) Struktur Aliran Sekunder 

(Dlamini et al., 2005) 

2.6.3  Penentuan Dimensi Hydrocyclone 
Kemampuan hydrocyclone dalam menyisihkan partikel diskrit 

umumnya tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam 
mereduksi partikel diskrit. Hal ini diakibatkan oleh tidak 
diketahuinya pendekatan terbaik dalam menentukan dimensi dan 
efisiensi hydrocyclone sesuai dengan besar laju aliran fluida yang 
masuk (Kurniawan, 2012). 

Pada industri pertanian terdapat 3 desain hydrocyclone yang 
sering digunakan yaitu 1D2D, 2D2D dan 1D3D. D memiliki arti 
diameter barrel pada hydrocyclone. 2D2D berarti panjang barrel 
dan panjang cone adalah 2 kali diameter hydrocyclone, sedangkan 
1D3D berarti panjang barrel sama dengan diameter hydrocyclone 
dan panjang cone sama dengan tiga kali diameter hydrocyclone. 
1D2D adalah panjang barrel sama dengan diameter hydrocyclone 
dan panjang cone 2 kali diameter hydrocyclone (Wang, 2000) 

Dua komponen utama yang harus diperhitungkan untuk 
mendesain hydrocyclone yaitu dimensi dan efisiensi. Dimensi 
dihitung terlebih dahulu sehingga efisiensi dapat diperoleh secara 
keseluruhan (Kurniawan, 2012). Cooper dan Alley (2010) juga 
menyatakan bahwa untuk menentukan dimensi-dimensi 
hydrocyclone dapat menggunakan perbandingan. Dimensi 
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hydrocyclone dapat dihitung dengan cara membandingkan dengan 
ukuran diameter hydrocyclone. Perbandingan dimensi 
hydrocyclone dapat dilihat pada Tabel 2.3 serta penamaan bagian-
bagian unit hydrocyclone dapat dilihat pada Gambar 2.3 

 
Tabel 2. 3 Perbandingan Dimensi Hydrocyclone 

Dimensi Perbandingan 

Diameter hydrocyclone D/D 1.0 

Tinggi Inlet H/D 0.5 

Lebar Inlet W/D 0.2 

Diameter Overflow De/D 0.5 

Panjang Vortax Finder S/D 0.5 

Panjang Cylindrical Section 
Lb/D 

1.5 

Panjang Conical Section Lc/D 2.5 

Diameter Underflow Dd/D 0.375 

Sumber: Cooper dan Alley, 2010 
 

 
Gambar 2. 4 Dimensi Hydrocyclone (Cooper dan Alley, 2010) 

 
Keterangan: 
D : Diameter silinder hydrocyclone 



20 

 

De : Diameter Overflow 
Lb : Panjang Cilindrical Section 
Lc : Panjang Conical Section 
Dd : Diameter Underflow 
H : Tinggi Inlet 
W : Lebar Inlet 
S : Panjang Vortax Finder 
 

Setelah dimensi ditentukan maka dapat diperkirakan diameter 
partikel yang dapat tersisihkan 50% dengan menggunakan rumus: 

𝐷50 = 4,5. (
𝐷𝑐2𝜇

𝐿1,2(𝜌𝑠−𝜌𝑙)
)   (2.9) 

Dimana: 
D50  = diameter partikel yang tersisihkan 50% (μm)  
Dc  = diameter hydrocyclone (cm)  
μ  = viskosias liquid (cP)  
L  = debit (L/menit) 
ρL  = densitas liquid (g/cm3)  
ρs  = densitas padatan (g/cm3) (Coulson, 1986). 

2.6.4  Parameter Penting 
Ada beberapa parameter penting dalam mengoptimasi kinerja 

hydrocyclone. Parameter-parameter tersebut adalah struktur dan 
fisik. 

 
1. Struktur 

Parameter struktur mencakup inlet, silinder, cone, dan 
underflow. Struktur inlet yang umum digunakan adalah tangensial 
inlet. Fluida yang masuk hydrocyclone akan memiliki gaya 
sentrifugal yang diciptakan dengan bantuan tangensial inlet (Jun 
et al., 2009). Struktur silinder juga berperan sebagai bagian pra-
pemisahan. Menurut Delgadilo dan Rajamani (2006) bagian 
silinder berkaitan dengan waktu tinggal bagi partikel untuk 
mengalami gaya sentrifugal, sehingga partikel kasar akan menuju 
ke arah dinding hydrocyclone. Struktur tersebut mengubah 
gerakan fluida yang awalnya linear menjadi gerakan angular 
sehingga dapat tercipta kecepatan sentrifugal (Jun et al., 2009). 

Struktur cone terdiri dari banyaknya cone dan besar sudut 
cone. Banyaknya cone disesuaikan dengan fungsi hydrocyclone, 
yaitu single cone atau double cone, namun umumnya digunakan 
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single cone. Besar sudut cone sangatlah penting karena 
mempengaruhi efisiensi pemisahan salah satunya dikarenakan 
waktu tinggalnya. Efisiensi akan berubah apabila besar sudut cone 
berubah (Jun et al., 2009). Menurut Rushton et al. (2000) efisiensi 
pada hydrocyclone dapat ditingkatkan salah satunya dengan 
mengubah sudut cone. Dengan memvariasikan kemiringan dan 
panjang cone, dapat diperoleh peningkatan kapasitas dan efisiensi 
pemisahan pada hydrocyclone. Bila diameter cone diturunkan 
maka gaya sentrifugal meningkat (Olson, 2000). Cone 
menyebabkan aliran tertarik ke bawah, selanjutnya membentuk 
pusaran yang mengalir ke atas di pusat pusaran hydrocyclone 
(Delgadilo dan Rajamani, 2006). 

Struktur underflow dipengaruhi dari ukuran partikel yang akan 
dipisahkan. Dengan memperbesar diameter underflow akan 
meningkatkan kapasitas partikel padat yang keluar dari 
hydrocyclone, namun akan memperkecil cut size (Jun et al., 2009). 
Menurut Ghodrat et al. (2012) kecepatan radial partikel akan besar 
dengan memperkecil diameter spigot (pipa underflow). Namun 
apabila pipa overflow ditutup yang terjadi adalah ketika jumlah 
solid mencapai batas maksimum akan muncul gangguan (Jun et 
al., 2009). 
 
2. Fisik 

Proses pemisahan 2 fase dengan menggunakan hydrocyclone 
mempertimbangkan efek dari temperatur, viskositas fluida, debit, 
ukuran partikel, dan parameter lain (Souza et al., 2012). Parameter 
fisik terdiri dari konsentrasi massa padatan yang terkandung dalam 
fluida yang masuk, ukuran partikel padatan, viskositas, dan 
densitas. Densitas partikel yang akan dipisahkan harus lebih besar 
daripada fluida. Perubahan densitas dapat mengakibatkan 
gangguan pada hydrocyclone (Jun et al., 2009). Pada 
hydrocyclone yang sama, perubahan viskositas fluida dan 
denstitas partikel akan berubah pula efisiensinya. Dengan 
memperbesar ukuran partikel solid maka akan meningkatkan 
efisiensi pemisahan (Marinuc dan Rus, 2011). Hal ini dapat terjadi 
berdasarkan Hukum Stokes, diameter partikel berbanding lurus 
dengan kecepatan pengendapan (Kurniawan, 2012). Menurut 
Ghodrat et al. (2012) dengan memperbesar konsentrasi massa 
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padatan yang terkandung dalam fluida yang masuk akan 
menurunkan efisiensi. 

Menurut Kasel (2000), kondisi fisik fluida mempengaruhi 
kecepatan pengendapan sentrifugal suatu hydrocyclone. 
Kecepatan pengendapan di dalam hydrocyclone dapat dihitung 
dengan:  

𝑉t = 
𝑉𝑐2𝐷2(𝜌𝑝−𝜌)

18µ𝑟
    (2.10) 

Dimana:  
Vt = kecepatan pengendapan (m/s)  
Vc = kecepatan tangensial (m/s)  
D  = diameter partikel (m)  
ρp  = densitas partikel (kg/m3)  
ρ  = densitas liquid (kg/m3)  
μ  = viskositas liquid (kg/m/s)  
r  = jari-jari hydrocyclone (m)  
Sedangkan menurut Lin et al. (2008) selain kecepatan 

pengendapan, kondisi fisik fluida juga mempengaruhi bilangan 
Reynold aliran yang masuk ke hydrocyclone yang dapat dihitung 
dengan rumus:  

Re = 
𝑣.𝐷

𝜗
     (2.11) 

Dimana: 
Re  = Bilangan Reynold  
v = kecepatan Hydrocyclone (m/s)  
D  = lebar Hydrocyclone (m)  

𝜗  = viskositas fluida (m2/s) 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi performance 
pemisahan air oleh hydrocyclone antara lain adalah geometri dan 
kapasitas proses serta perbedaan densitas antar kedua fase yang 
akan dipisahkan. Proses pemisahan dua fase dengan 
menggunakan hydrocyclone mempertimbangkan efek dari 
temperatur, viskositas, fluida, debit, ukuran partikel, dan parameter 
lain (Souza et al., 2012). 

 
2.7 Aluminium Sulfat sebagai Bahan Koagulan 

Bahan koagulan adalah bahan yang berfungsi untuk 
menggumpalkan partikel-partikel padat tersuspensi, zat warna, 
koloid, kekeruhan agar membentuk gumpalan partikel yang besar 



23 

 

hingga dapat dengan cepat diendapkan (Said, 2010). Bahan 
koagulan tersebut antara lain Poly Alumunium Chloride (PAC), 
Alum (Aluminium Sulfat), Ferro Sulfat, dan lain-lain.  

PAC adalah koagulan anorganik dengan material 
penyusunnya terdiri atas polimer makromolekul. PAC memiliki 
kelebihan yaitu bersifat lebih aktif pada proses reaksi 
pembentukan flok dan dampak yang ditimbulkan lebih sedikit 
(Linggawati, 2006).  Dalam cairan PAC, ion-ion garam aluminium 
dibentuk menjadi polimer-polimer yang terdiri dari sekelompok ion 
yang dihubungkan oleh atom-atom oksigen. Polimer ini hanya 
terbentuk dalam cairan garam aluminium yang sebagian telah 
dinetralkan melalui reaksi dengan basa. Derajat polimerisasi 
meningkat seiring dengan besarnya netralisasi. Netralisasi 
mengubah karakteristik dasar cairan. Netralisasi total garam 
aluminium mengakibatkan presipitasi aluminium hidroksida 
dengan formula Al(OH)3 atau Al2(OH)6 (Hardman, 2002). 

Namun, pada penelitian ini akan digunakan aluminium sulfat 
sebagai koagulan karena harganya yang murah, mudah diperoleh 
dipasaran, dan mudah penyimpanannya. Garam aluminium sulfat 
jika ditambahkan kedalam air, akan mudah bereaksi dengan asam 
karbonat (HCO3

-) menghasilkan aluminium hidroksida yang 
bermuatan positif. Sementara partikel-partikel koloid yang terdapat 
dalam air baku biasanya bermuatan negatif dan sukar mengendap 
karena adanya gaya tolak menolak antar partikel koloid tersebut. 
Adanya aluminium hidroksida yang bermuatan positif, akan terjadi 
gaya tarik-menarik dengan partikel koloid yang bermuatan negatif. 
Gaya tarik-menarik tersebut akan membentuk gumpalan partikel 
yang lebih besar dan lebih berat sehingga dapat mengendap. Jika 
alkalinitas air baku tidak cukup untuk bereaksi dengan alum, maka 
dapat ditambahkan kapur atau soda abu agar reaksi berjalan 
dengan baik (Viessman dan Hammer, 1985). 

 
Al2(SO4)3 + 6 H2O → 2Al(OH)3 + 6H+ + SO4

2- 

 
Reaksi ini menyebutkan pembebasan ion H+ dengan kadar 

yang tinggi ditambah adanya ion alum bergantung pada suasana 
lingkungan yang mempengaruhinya. Karena suasana asam, maka 
Ph larutan menjadi turun seperti reaksi seperti berikut: 
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3SO4
2- + 6H+ 

→ H2SO4 

 
Pembentukan flok aluminium hidroksida merupakan hasil 

dari reaksi antara koagulan yang bersifat asam dan alkalinitas 
alami air (biasanya mengandung kalsium bikarbonat). 

 
AL2(SO4)3 + 3Ca(HCO3)2 → 2AL(OH)3 + 3CaSO4 + 

6CO2 
 
Jika air kurang memiliki kapasitas alkalinitas (buffering 

capacity), basa tambahan seperti hydrated lime, sodium hidroksida 
(soda kaustik) atau sodium karbonat harus ditambahkan. 

 
AL2(SO4)3 + 3Ca(HCO3)2 → 2AL(OH)3 + 3CaSO4 

 
Dengan penambahan sodium karbonat: 

 
AL2(SO4)3 + 3NaCO3 + 3H2O → 2AL(OH)3 + 3NaSO4 + 

3CO2 
 

1 mg/l alum bereaksi dengan 5,3 mg/l alkalinitas (CaCO3). 
Apabila tidak ada basa yang ditambahkan, alkalinitas akan turun 
dan terjadi penurunan pH. Flok alumimiun hidroksida tidak dapat 
larut pada rentang pH yang relatif sempit dan akan bervariasi 
tergantung air yang diolah. Oleh karenanya, Kontrol pH menjadi 
penting dalam koagulasi. Kontrol pH ini berfungsi untuk 
menyisihkan kekeruhan dan warna serta menjaga residu terlarut 
tetap berada dalam jumlah minimum untuk membantu 
sedimentasi. Nilai pH optimum koagulasi sebaiknya dijaga dengan 
menambahkan asam seperti asam sulfat, tidak dengan 
menambahkan koagulan yang berlebih. pH optimum untuk 
koagulasi menggunakan alum sangat tergantung pada 
karakteristik air yang diolah, biasanya berada dalam rentang 5-8. 

 
2.8 Uji Jartest 

Percobaan dengan jartest berfungsi untuk menentukan dosis 
optimal dari koagulan yang digunakan pada proses pengolahan 
air. Selain itu uji jartest juga berfungsi untuk mengevaluasi efisiensi 
koagulan, mencari pH optimal, dan menurunkan bahan-bahan 
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yang terlarut dan koloid yang dilanjutkan pengendapan secara 
gravitasi (Moelyo, 2012). 

Metode percobaan jartest berdasarkan pada SNI 19-6449-
2000, variabel utama yang dikaji pada uji jartest yaitu, koagulan, 
pH, temperature serta persyaratan tambahan dan kondisi 
campuran (Hanum, 2002). 

Metoda uji cara jartest, mampu untuk mencari bahan kimia 
yang cocok untuk air baku tertentu dan dosis yang dibutuhkan 
untuk memperoleh hasil yang optimal. Pengadukan cepat dalam 
proses koagulasi, supaya terjadi turbulensi sehingga bahan kimia 
dapat menangkap partikel koloid yang dilakukan selama 30-60 
detik (Moelyo, 2012). 

Proses flokukasi merupakan lanjutan dari proses koagulasi, 
agar penggabungan partikel yang tidak stabil membentuk flok yang 
lebih besar dan lebih cepat dapat dipisahkan. Proses flokulasi 
dilakukan pada pengadukan lambat dengan waktu 5-30 menit 
(Risdianto, 2007).  

Moelyo (2012) menyatakan prosedur kerja dari pengujian 
cara jartest adalah sebagai berikut:  

1. diambil contoh air limbah sebanyak 5 liter. 
2. diukur ph dan kekeruhan awal. 
3. sediakan 6 buah piala gelas dan masing-masing diisi 

dengan 500 ml air limbah. 
4. masukkan koagulan konsentrasi 1 %, untuk variasi 

dosis koagulan tergantung pada spesi yang 
terkandung dalam air limbah. 

5. simpan pila gelas pada posisi alat flokulator. 
6. aduk pada kecepatan 140 rpm (5 menit). 
7. pengadukan dilanjutkan dengan kecepatan 40 rpm 

selama 10 menit. 
8. didiamkan selama 15 - 30 menit. 
9. ukur pH, kekeruhan dan parameter lainnya sesuai 

kriteria baku mutunya. 
Suatu larutan yang mengandung partikel kecil koloid 

dianggap stabil, bila:  
1. partikel terlalu ringan untuk mengendap dalam dalam 

waktu relatif pendek. 
2. partikel tidak dapat menyatu/bergabung menjadi 

partikel yang lebih besar dan berat.  
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Dengan pembubuhan koagulan, menjadikan stabilitas 
akan terganggu karena:  

1.  koagulan sebagaian tinggal dan larut dalam air, 
menempel pada permukaan koloid dan mengubah 
muatan elektrisnya, karena perbedaan muataan 
molekul AI+ dari koagulan dan muatan negatif dari 
koloid (pada pH 5-8). 

2. koagulan umumnya tidak larut dalam air dan 
mengendap sebagai flok AI(OH)3 yang dapat 
membawa koloid mengendap. 

  
2.9 Kekeruhan 

Kekeruhan merupakan suatu ukuran biasan cahaya dalam 
perairan. Kekeruhan disebabkan oleh partikel koloid yang 
tersuspensi. Kekeruhan dinyatakan dalam satuan unit turbiditas, 
yang setara dengan 1 mg/liter SiO2. Peralatan yang pertama kali 
digunakan untuk mengukur kekeruhan adalah Jackson Candler 
Turbidimeter, yang dikalibrasi menggunakan silika. Pengukuran 
tersebut bersifat visual, yaitu membandingkan air sampel dengan 
air standar. Satu unit turbiditas Jackson Candler Turbidimeter 
dinyatakan dengan 1 JTU (Hadi, 2005). Selain menggunakan 
Jackson Candler Turbidimeter, kekeruhan sering diukur dengan 
metode Nephelometric. Satuan kekeruhan yang diukur dengan 
metode Nephelometric adalah NTU. Nilai kekeruhan 40 NTU 
setara dengan 40 JTU (Hadi, 2005). 

Turbidimeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 
tingat kekeruhan air, dengan satuan NTU (Nephelometric Turbidity 
Unit). Alat ini bekerja berdasarkan pancaran cahaya yang dapat 
ditembus dalam media air. Semakin banyak cahaya yang terpantul 
atau menyebar semakin tinggi nilai kekeruhannya. Pada kondisi 
ini, nilai atau kualitas air dikatakan jelek karena cahaya yang 
dipancarkan terhalang oleh flok atau gumpalan yang terbentuk dari 
kumpulan butiran-butiran lumpur (Arifani dan Mochtar, 2006). 

 
2.10 Penelitian Terdahulu 

Beberapa peneliti dari beberapa negara telah melakukan 
penelitian mengenai proses pengendapan partikel flokulen pada 
unit sedimentasi tipe II dengan macam unit yang berbeda, 
diantaranya adalah sebagai berikut: 
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1. Al-Fatlawi dan Al-Hasimi (2013) melakukan penelitian dengan 
menggunakan hydrocyclone berdiameter 8,5 cm dengan 
panjang total 51 cm. Debit yang digunakan adalah 50 
liter/menit dengan tekanan 150.000 Pascal. Kekeruhan air 
baku sebesar 300 NTU dapat diremoval menjadi 143 NTU 
pada overflow, efisiensinya sebesar 52,33%. Dan TSS inlet 
sebesar 1180 mg/L dapat diremoval menjadi 964 mg/L, 
efisiensinya sebesar 18,3%. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2018) digunakan 
hydrocyclone yang berdiameter 20 cm dengan panjang silinder 
30 cm dan panjang cone 50 cm. Debit yang digunakan adalah 
20 mL/detik dengan besar surface loading sebesar 2,36 
m3/m2.jam. Pada tingkat kekeruhan air yang berkisar 100-154 
NTU, unit hydrocyclone terbuka ini mampu menyisihkan 
kekeruhan mencapai 93,8% 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Al-Kizwini (2015) 
menggunakan bak sedimentasi konvensional dengan 
penambahan pelat miring (inclined plates) sebagai bak 
pengendap tipe II. Pada penelitian tersebut digunakan pelat 
dengan kemiringan (30°, 45°, dan 60°), debit (0,5-2) l/menit 
dan waktu detensi (50-200) menit. Penelitian tersebut 
didapatkan efisiensi penyisihan kekeruhan terbaik pada pelat 
dengan kemiringan 30°, debit 0,5 l/menit (surface loading 
0,075 m3/m2.jam) dan waktu detensi selama 200 menit dengan 
efisiensi sebesar 87%. Sedangkan pada pelat dengan 
kemiringan 60°, debit 2 l/menit (surface loading 0,3 m3/m2.jam) 
dan waktu detensi selama 50 menit, bak sedimentasi tersebut 
mampu memberikan efisiensi penyisihan sebesar 66%. 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 
3.1 Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ide Penelitian 
Kajian pengendapan partikel flokulen dengan hydrocyclone 

terbuka  

Persiapan Alat dan Bahan Penelitian 
 

Studi Literatur 
1. Koagulasi 
2. Flokulasi 
3. Persyaratan kualitas air minum 
4. Pengadukan 
5. Unit hydrocyclone 
6. Koagulan 
7. Uji jartest 
8. Kekeruhan 
 

A 

Pembuatan Air Baku dengan Variasi Kekeruhan 
Air baku dibuat dari air PDAM ditambahkan dengan lumpur 

Sungai Jagir, Surabaya. 
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Gambar 3. 1 Kerangka Penelitian 

 

Penelitian Pendahuluan 
Uji jartest untuk menentukan dosis optimum koagulan 

terhadap kekeruhan dengan konsentrasi 40, 80, 130. NTU. 
 
 

Penelitian Utama 
Variasi yang diuji: 

1. Tiga variasi surface loading yang diwakili oleh besar 
debit. 

2. Variasi waktu detensi yang dipengaruhi oleh debit 
dan panjang hydrocyclone. 

3. Tiga variasi tingkat kekeruhan. 
Parameter yang diukur: 

1. Kekeruhan (NTU) 
2. TSS (mg/L) 

 

Hasil dan Pembahasan 
Didapatkan efisiensi penyisihan kekeruhan dan total 

padatan tersuspensi (TSS) menggunakan unit 
hydrocyclone terhadap variasi surface loading, waktu 

detensi, dan tingkat kekeruhan air sampel. 

Kesimpulan dan Saran 
 

A 
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3.2 Tahapan Penelitian 
Tahapan penelitian meliputi tahapan-tahapan yang akan 

dilakukan dalam penelitian. Tahapan-tahapan tersebut yaitu: ide 
penelitian, studi literatur, rumusan masalah, penentuan variabel 
penelitian, persiapan alat dan bahan, pelaksanaan penelitian, 
analisis data dan pembahasan, serta kesimpulan. 
 
3.3.1  Ide Penelitian 

Pada pengolahan air minum umumnya digunakan bak 
sedimentasi untuk mengendapkan partikel flokulen hasil proses 
koagulasi-flokulasi. Bak sedimentasi memiliki kekurangan 
diantaranya membutuhkan lahan yang sangat luas dengan waktu 
detensi yang lama. Ide penelitian ini akan digunakan unit 
hydrocyclone terbuka sebagai unit pengendapan partikel flokulen 
untuk menjawab kekurangan pada bak sedimentasi. 
Digunakannya unit hydrocyclone ini dikarenakan hydrocyclone 
memiliki kelebihan berupa kapasitas besar dengan tidak 
membutuhkan lahan yang luas untuk operasional (Sripiya et al., 
2007). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji performance optimal 
pada unit hydrocyclone terbuka. Didapatkannya performance 
optimal ini agar didapatkan teknologi sedimentasi tipe II yang 
efektif dan lahan yang diperlukan lebih sedikit. 

 
3.3.2  Studi Literatur 

Studi literatur ini digunakan untuk mengetahui 
permasalahan yang terjadi dan menjadi dasar teori dalam 
melakukan penelitian. Studi literatur juga menambah pemahaman 
mengenai metode penelitian yang akan dilakukan serta 
pemahaman mengenai penelitian serupa yang telah diteliti. 
Pengumpulan literatur ini didapatkan melalui penelitian terdahulu, 
jurnal, text book, tugas akhir, tesis, serta disertasi yang terakit 
dengan penelitian. Tahap ini dilakukan dari awal hingga akhir agar 
didapatkan dasar teori yang jelas dan padat sehingga mendukung 
penelitian yang dilakukan. 

 

3.3.3  Rumusan Masalah 
Rumusan masalah penelitian ini yaitu berapa besar 

surface loading hydrocyclone yang tepat agar didapatkan efisiensi 
pengendapan partikel flokulen yang baik. Waktu detensi 
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hydrocyclone juga akan diuji agar diperoleh waktu detensi pada 
hydrocyclone yang optimal. Penelitian ini akan menggunakan 
beberapa variasi kekeruhan untuk mengkaji rentang kekeruhan 
yang dapat digunakan pada alat hydrocyclone terbuka. 

 
3.3.4  Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan terdiri dari 
pengambilan air baku, penelitian pendahuluan, dan penelitian 
utama. Kegiatan tersebut akan dijelaskan pada poin dibawah ini. 

 
3.3.4.1 Persiapan Alat dan Bahan 
a. Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 
1. Hydrocyclone terbuka, digunakan sebagai unit 

pengendapan tipe II. 
2. Pipa PVC Ø 4 inci, digunakan sebagai bak pengaduk 

cepat. 
3. Unit selang berputar, digunakan sebagai unit pengaduk 

lambat. 
4. Bak penampung air, digunakan untuk menampung air 

baku dan air hasil pengolahan. 
5. Jerigen 5 liter, digunakan sebagai bak pembubuh alum. 
6. Flow meter, digunakan sebagai kontrol debit yang 

mengalir pada rangkaian unit. 
7. Gate Valve, digunakan sebagai pengatur debit yang 

mengalir pada rangkaian unit. 
8. Timbangan, digunakan untuk menimbang massa alum 

yang dibutuhkan. 
9. Turbidimeter, digunakan untuk mengukur tingkat 

kekeruhan sampel air. 
10. Kuvet turbidimeter, digunakan sebagai wadah sampel 

yang akan dianalisis menggunakan turbidimeter. 
11. Submersible pump, digunakan untuk memompa air 

sampel kedalam rangkain unit. 
12. Beaker glass, digunakan sebagai wadah sampel pada 

analisis jartest. 
13. Alat jartest, digunakan untuk menganalisis dosis optimum 

pembubuhan alum pada sampel air. 
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14. Gelas ukur, digunakan untuk mengukur volume larutan. 
15. Vacuum pump, digunakan untuk menghisap filtrat yang 

ada pada sampel air. 
16. Oven, digunakan untuk menghilangkan kadar air pada 

padatan tersuspensi yang tersaring pada kertas saring. 
17. Cawan petridis, digunakan sebagai tempat meletakkan 

kertas saring. 
18. Timbangan analitis, digunakan untuk menimbang cawan 

dan kertas saring pada saat analisis zat padat tersuspensi. 
19. Desikator, digunakan untuk menurunkan suhu cawan dan 

kertas saring menjadi suhu ruangan. 
b.  Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 
1. Air baku. 

Air baku diambil dari air PDAM yang ditambahkan lumpur 
dari sungai Jagir, Surabaya. 

2. Alumunium Sulfat (Al2(SO4)3.14H2O). 
(Al2(SO4)3.14H2O) atau tawas ini digunakan sebagai 
koagulan dalam proses koagulasi-flokulasi air baku.  

3. Aquadest. 
aquadest, digunakan sebagai air pencuci pada saat 
analisis kekeruhan dengan turbidimeter 

4. kertas saring. 
Kertas saring digunakan untuk menyaring padatan 
tersuspensi pada sampel air. 

Spesifikasi lengkap alat diatas dapat dilihat pada Lampiran D. 
 

3.3.4.2 Pengambilan Air Sampel 
Air Sampel yang digunakan merupakan air PDAM yang 

ditambakan air keruh yang dibuat dari lumpur sungai Jagir 
Surabaya. Karakteristik sampel harus diuji terlebih dahulu untuk 
mendapatkan variasi tingkat kekeruhan awal sebelum dilakukan 
running. Variasi yang digunakan pada air sampel yaitu rendah 30 
- 45 NTU, sedang 55 - 90 NTU, dan tinggi 110 - 180 NTU.  
 
3.3.4.3 Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilaksanakan untuk mengetahui 
penambahan dosis koagulan optimum yang dibubuhkan pada 
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proses koagulasi-flokulasi. Penelitian ini digunakan aluminium 
sulfat (Al2(SO4)3.18H2O) sebagai koagulan. Analisis dosis 
koagulan optimum dilakukan dengan alat jar test. Prosesdur 
analisis dosis koagulan optimum dapat dilihat pada lampiran B. 
Dosis koagulan divariasikan dari dosis terendah hingga diperoleh 
hasil yang maksimal. Parameter yang akan diuji pada penelitian 
pendahuluan ini yaitu kekeruhan yang akan diuji dengan alat 
turbidimeter. 

 
3.3.4.4 Penelitian Utama 

Pada tahap penelitian utama, dilakukan pengaturan variasi 
penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pengukuran parameter uji. 
Penjelasan mengenai masing-masing tahapan dijelaskan pada 
poin dibawah. 

 
1. Variasi Penelitian 

Pada penelitian ini, terdapat 3 variabel yang digunakan, yaitu 
variasi surface loading, waktu detensi, dan tingkat kekeruhan. 
Variasi variabel yang diteliti dapat dilihat pada Tabel 3.1, 3.2, dan 
3.3. 

 
a. Surface loading 

Nilai Surface loading hydrocyclone terbuka memiliki 3 
variasi, yaitu 2,5 m3/m2.jam (1,31 l/menit); 3 m3/m2.jam (1,57 
l/menit); dan 3,5 m3/m2.jam (1,83 l/menit). Untuk variasi surface 
loading digunakan penamaan SL1 untuk surface loading 2,5 
m3/m2.jam, SL2 untuk surface loading 3 m3/m2.jam, dan SL3 untuk 
surface loading 3,5 m3/m2.jam. Pengaturan surface loading saat 
penelitian dilakukan berdasarkan pengaturan debit dengan 
menggunakan valve serta flowmeter sebagai pengontrol debit. 

 
b. Waktu detensi 

Variasi waktu detensi pada hydrocyclone terbuka, yaitu 
dengan variasi waktu detensi 6.3 menit, 7.3 menit, 8 menit, 8.8 
menit, 9.3 menit, 9.7 menit, 11.2 menit, 11.3 menit, dan 13.6 menit. 
Waktu detensi ini dihitung dari variasi debit dan panjang silinder 
pada hydrocyclone.  
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Tabel 3. 1 Variasi Penelitian Tingkat Kekeruhan Rendah 
Kekeruhan Rendah (30 - 45 NTU) 

 Panjang Silinder 

 
SL m3/m2.jam (Q l/menit) 

20 cm 30 cm 40 cm 

Waktu detensi (menit) 

2.5 (1.3) 8.8 11.2 13.6 

3 (1.6) 7.7 9.3 11.3 

3.5 (1.8) 6.3 8 9.7 

 
Tabel 3. 2 Variasi Penelitian Tingkat Kekeruhan Sedang 

Kekeruhan Sedang (55 - 90 NTU) 

 Panjang Silinder (menit) 

SL m3/m2.jam (Q l/menit) 20 cm 30 cm 40 cm 

Waktu detensi 

2.5 (1.3) 8.8 11.2 13.6 

3 (1.6) 7.7 9.3 11.3 

3.5 (1.8) 6.3 8 9.7 

 

Tabel 3. 3 Variasi Penelitian Tingkat Kekeruhan Tinggi 
Kekeruhan Tinggi (100 - 180 NTU) 

 Panjang Silinder (menit) 

SL m3/m2.jam (Q l/menit) 20 cm 30 cm 40 cm 

Waktu detensi 

2.5 (1.3) 8.8 11.2 13.6 

3 (1.6) 7.7 9.3 11.3 

3.5 (1.8) 6.3 8 9.7 

 
c. Kekeruhan 

Variasi tingkat kekeruhan pada sampel yaitu rendah, 
sedang, dan tinggi. Kekeruhan rendah 30 - 45 NTU, kekeruhan 
sedang 55 - 90 NTU, dan kekeruhan tinggi 100-180 NTU. 

 
2. Pelaksanaan Penelitian 

Rangkain unit yang digunakan pada penelitian ini adalah 
unit PVC diameter 4 inci sebagai pengaduk cepat, selang berputar 
sebagai pengaduk lambat, dan unit hydrocyclone terbuka sebagai 
bak sedimentasi tipe II, serta bak penampung air sampel yang 
dilengkapi dengan submersible pump. Unit penelitian dapat dilihat 
pada Gambar 3.2. 
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(a) (b) 

Gambar 3. 2 (a) Tampak Depan Unit Penelitian; (b) Tampak 
Samping Unit Penelitian 

 

Pengoperasian unit dilakukan dengan sistem kontinyu. 
prosedur dari pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 

 
1. Disiapkan sampel air PDAM dan dimasukkan kedalam bak 

penampung 80 L yang divariasikan kekeruhannya dengan 
menambahkan air keruh yang dibuat dari lumpur. 

2. Sampel didalam bak penampung diaduk secara terus 
menerus agar tidak terjadi pengendapan. 

3. Sampel dialirkan menggunakan submersible pump 
dengan variasi dan kontrol debit dengan valve dan 
flowmeter. Selama running, debit yang masuk ke 
rangkaian unit harus selalu dipantau, karena pengaliran 
harus konstan. 

4. Diinjeksikan koagulan berupa alum cair kedalam pipa 
PVC. Pada pipa ini terjadi proses koagulasi secara 
terjunan. Kemudian, air masuk ke dalam reakor pengaduk 
lambat yaitu selang berputar secara hidrolis  
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dan dilanjutkan pengendapan partikel flokulen pada unit 
hydrocyclone terbuka.  

5. Dioperasikan rangkaian unit selama 20 menit setelah 
operasi dalam keadaan steady. 

6. Sampel pada inlet, underflow dan overflow diambil pada 
saat menit ke 0, 5, 10, 15, dan 20 untuk tiap running. 
Skema rangkaian unit dan dimensi hydrocyclone terbuka 

dapat dilihat pada Gambar 3.3 
 

3. Pengukuran Parameter Uji 
Parameter yang diuji adalah kekeruhan dan TSS. Parameter 

kekeruhan dan TSS diukur sesuai dengan standard methods 
menurut APHA (2005) sebelum dan sesudah dilakukan running. 
Prosedur pengukuran kekeruhan dan TSS dapat dilihat pada 
Lampiran C. 
 
3.3.5 Analisis Data dan Pembahasan 

Analisa data dan pembahasan dilakukan terhadap data yang 
diperoleh dari hasil pengukuran parameter kekeruhan. Hasil 
pengukuran parameter kekeruhan didapat dari analisis 
laboratorium sesuai standar analisa parameter kekeruhan. Analisis 
data dilakukan berdasarkan teori teori yang mendukung pada 
tinjauan pustaka. 

Data hasil analisis di laboratorium selanjutnya di buat dalam 
bentuk tabel dan grafik. Data tersebut juga dianalisis mengenai 
pengaruh dari debit dan waktu detensi pada hydrocyclone. 

 
3.3.6  Kesimpulan 

Kesimpulan diambil berdasarkan permasalahan dan tujuan 
yang telah dibuat diawal penelitian dan dari hasil akhir yang 
diperoleh dari penelitian. Sedangkan saran ditujukan untuk 
penyempurnaan penelitian selanjutnya agar tidak melakukan 
kesalahan yang sama pada penelitian ini. 
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(a) 

 
(b) 

Gambar 3. 3 (a) Skema Rangkaian Unit; (b) Dimensi 
Hydrocyclone 



39 

 

BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 
4.1 Air Baku 

Penelitian ini menggunakan air baku yang berasal dari air 
PDAM. Sampel air ini diambil dengan metode grab sampling. Air 
baku yang diambil berada dalam kondisi baik ditandai dengan 
kisaran nilai kekeruhan yaitu 5 NTU. Untuk kebutuhan kekeruhan 
air ditambahkan dengan lumpur yang berasal dari Sungai Jagir. Air 
baku yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada 
Gambar 4.1.  

 
Gambar 4. 1 Air Baku Penelitian 

4.2 Dosis Koagulan Optimum 
Penelitian ini menggunakan Alum (Al2(SO4)3 18H2O) dengan 

konsentrasi 1% atau 10 gram dalam 1 Liter sebagai koagulan. 
Penentuan dosis optimum koagulan dilakukan dengan metode 
jartest untuk masing-masing tingkat kekeruhan (rendah, sedang, 
dan tinggi). Dosis optimum ini nantinya digunakan sebagai dasar 
perhitungan dosis koagulan pada continuous process pada saat 
running.  

Hasil percobaan penentuan dosis optimum koagulan untuk 
kekeruhan rendah, sedang, dan tinggi dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4. 1 Penentuan Dosis Optimum Koagulan 

Kekeruhan 
(NTU) 

Pembubuhan 
Koagulan (ml) 

Kekeruhan 
Akhir (NTU) 

Efisiensi 
Penyisihan 

(NTU) 

Rendah (40) 12 1,54 96,15% 

Sedang (80) 16 1,79 97,76% 

Tinggi (130) 21 1,94 98,5 % 

  
Berdasarkan hasil penentuan dosis koagulan ini, dapat dilihat 

bahwa semakin tinggi tingkat kekeruhan, akan memerlukan dosis 
koagulan yang semakin besar. Hal ini terjadi karena besarnya nilai 
kekeruhan akan menambah muatan koloid sehingga bisa 
berinteraksi dengan lebih efektif apabila diberikan koagulan. Oleh 
karena itu, jumlah dari koagulan dan koloid akan berbanding lurus.  

 
4.3 Pengaruh Surface Loading terhadap Efisiensi Penyisihan 

Kekeruhan 
Surface loading adalah salah satu faktor terpenting yang 

mempengaruhi keefektifan proses sedimentasi. Surface loading 
juga dapat dinyatakan sebagai debit per luas permukaan. Pada 
saat penelitian, nilai surface loading diwakili oleh besarnya debit 
dengan perhitungan yang dapat dilihat pada Lampiran A. Variasi 
nilai surface loading yang digunakan yaitu 2,5 m3/m2.detik diwakili 
debit (1,3 l/menit), 3 m3/m2.detik diwakili debit (1,6 l/menit), dan 3,5 
m3/m2.detik diwakili debit (1,8 l/menit). Variasi surface loading ini 
digunakan penamaan SL1 untuk surface loading 2,5 m3/m2.jam, 
SL2 untuk surface loading 3 m3/m2.jam, dan SL3 untuk surface 
loading 3,5 m3/m2.jam.Pada sub-bab ini pengaruh surface loading 
akan di bahas berdasarkan tingkat kekeruhan air sampel dengan 
tingkat kekeruhan rendah, sedang, dan tinggi. Untuk data hasil 
pengukuran dan perhitungan kekeruhan lengkapnya dapat dilihat 
pada lampiran F. 

 
4.3.1  Pengaruh Surface Loading terhadap Efisiensi 

Penyisihan Kekeruhan pada Air Sampel dengan 
Kekeruhan Rendah 
Kekeruhan merupakan indikasi adanya partikel tersuspensi 

di dalam air. Pengukuran kekeruhan dilakukan menggunakan 
instrumen turbidimeter yang telah dikalibrasikan. Kekeruhan 
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rendah dalam penelitian ini didefinisikan sebagai sampel air yang 
memiliki nilai kekeruhan 30 – 45 NTU.  

Dalam penelitian ini didapatkan besarnya nilai penyisihan 
yang dihitung berdasarkan pengamatan kekeruhan pada inlet dan 
kekeruhan pada overflow dengan menggunakan rumus sebagai 
berikut: 

 

Efisiensi Penyisihan = 
𝐾𝑒𝑘𝑒𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡−𝐾𝑒𝑘𝑒𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑘𝑒𝑘𝑒𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡
 𝑥100% 

 
Hasil penyisihan kekeruhan untuk kekeruhan rendah 

dengan variasi surface loading (SL1, SL2, dan SL3) dan panjang 
silinder (20, 30, dan 40 cm) dapat dilihat pada Tabel 4.2. Tabel ini 
menunjukkan bahwa nilai efisiensi penyisihan kekeruhan menurun 
seiring bertambahnya besar surface loading yang digunakan pada 
hydrocyclone. Besarnya surface loading yang digunakan 
menyebabkan peningkatan bilangan champ (G.td) sehingga terjadi 
penggerusan partikel flokulen yang telah terbentuk. Ketika air 
sampel masuk ke unit hydrocyclone, nilai surface loading yang 
besar menyebabkan partikel flokulen dalam air cenderung sulit 
untuk mengendap. Kecenderungan ini dikarenakan kecepatan 
aliran air yang digunakan lebih cepat sehingga sebagian partikel 
flokulen tidak sempat mengendap. Proses ini mengakibatkan 
partikel flokulen yang ikut keluar bersama air melalui overflow lebih 
banyak. Berdasarkan Tabel 4.2, efisiensi penyisihan kekeruhan 
terbesar dimiliki oleh SL1 (surface loading 2,5 m3/m2.detik) dengan 
masing masing efisiensi setiap panjang silinder yaitu 68% untuk 
panjang silinder 40 cm, 76% untuk panjang silinder 30 cm, dan 
50% untuk panjang silinder 20 cm. 

Efisiensi penyisihan kekeruhan juga dipengaruhi oleh variasi 
panjang silinder hydrocyclone. Berdasarkan tabel-tabel tersebut 
nilai efisiensi secara berurutan dari yang tertinggi adalah panjang 
silinder hydrocyclone 30, 40, dan 20 cm. Hasil ini sesuai dengan 
teori bahwa untuk mendapatkan efisiensi penurunan kekeruhan 
pada hydrocyclone, perbandingan panjang silinder (Lb) dengan 
diameter cyclone sama dengan 1,5 (Cooper dan Alley, 2010) yang 
ditunjukkan pada Tabel 2.2. Untuk lebih mudah, data pada Tabel 
4.2 ditampilkan berupa grafik pada Gambar 4.2. Berdasarkan 
Gambar 4.2, nilai efisiensi penyisihan kekeruhan tertinggi dimiliki 
oleh surface loading SL1 dengan panjang silinder hydrocyclone 30 
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cm sebesar 76% dan terendah dimiliki oleh surface loading SL3 
dengan panjang silinder hydrocyclone 20 cm sebesar 40%. 

Pada penelitian ini juga dilakukan pengukuran besarnya nilai 
kekeruhan pada air sampel underflow hydrocyclone. Bagian 
underflow ini berfungsi untuk mengeluarkan partikel hasil pemisah 
(Sriyono, 2012). Menurut Jun et al. (2009) dengan memperbesar 
diameter underflow akan meningkatkan efisiensi penyisihan 
hydrocyclone, namun air yang akan keluar ke underflow juga lebih 
banyak. Pada saat penelitian, apabila pipa overflow ditutup yang 
terjadi adalah ketika jumlah solid mencapai batas maksimum akan 
muncul gangguan (Jun et al., 2009). Hasil pengukuran kekeruhan 
pada underflow dapat dilihat pada Lampiran G. Pada lampiran 
tersebut didapatkan nilai kekeruhan pada underflow hydrocyclone 
memiliki nilai yang lebih besar dari pada nilai kekeruhan pada inlet 
hydrocyclone. Besarnya nilai kekeruhan pada underflow 
hydrocyclone ini menunjukkan terjadinya pengendapan partikel 
flokulen pada unit hydrocyclone. Tabel tersebut juga menunjukkan 
hasil pengukuran kekeruhan pada underflow hydrocyclone 
mengalami fluktuasi. Terjadinya fluktuasi ini diakibatkan adanya 
akumulasi pengendapan partikel flokulen dan perbedaan debit 
yang digunakan pada sistem underflow hydrocyclone. 
Berdasarkan tabel tersebut didapatkan hasil pengukuran rata-rata 
kekeruhan terbesar pada underflow hydrocyclone sebesar 520 
NTU.  

 
4.3.2  Pengaruh Surface Loading terhadap Efisiensi 

Penyisihan Kekeruhan pada Air Sampel dengan 
Kekeruhan Sedang 
Kekeruhan sedang dalam penelitian ini didefinisikan 

sebagai sampel air yang memiliki nilai kekeruhan 55 - 90 NTU. 
Dalam penelitian ini didapatkan besarnya nilai penyisihan yang 
dihitung berdasarkan pengamatan kekeruhan pada inlet dan 
kekeruhan pada overflow. Tabel 4.3 menunjukkan hasil penyisihan 
kekeruhan untuk kekeruhan sedang dengan variasi surface 
loading dan panjang silinder. Dari tabel ini terlihat bahwa nilai 
efisiensi penyisihan kekeruhan menurun seiring bertambahnya 
besar surface loading yang digunakan pada hydrocyclone. 
Berdasarkan Tabel 4.3 (untuk panjang silinder 40 cm), semakin 
besar surface loading yang digunakan menyebabkan penurunan 
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pada nilai efisiensi penyisihan kekeruhan. Secara berurutan, nilai 
efisiensi untuk SL1, SL2, dan SL3 adalah 80, 78, dan 69 %. Hasil 
ini dikarenakan adanya hambatan pengendapan partikel flokulen 
yang dipengaruhi kecepatan aliran air sampel, seperti pada 
pembahasan sub bab 4.3.1. 

 
Tabel 4. 2 Efisiensi Penyisihan terhadap Variasi Surface Loading 
dengan Kekeruhan Rendah 

Kekeruhan Rendah (30 - 45 NTU) 

Panjang 
Silinder 

Surface 
Loading 

Rata-rata Efisiensi 
Penyisihan 

(%) 
Inlet 
(NTU) 

Outlet 
(NTU) 

Underflo
w (NTU) 

40 cm SL1 41.6 13.2 214 68 

SL2 40.8 16.8 204 59 

SL3 40 18.2 318 55 

30 cm SL1 39.4 9.4 520 76 

SL2 36.8 11.4 380 69 

SL3 40 20 436 50 

20 cm SL1 41.8 20.8 240 50 

SL2 39.4 20 208 49 

SL3 38.6 23 216 40 

 

 
Gambar 4. 2 Grafik Efisiensi Penyisihan terhadap Surface 

Loading pada Kekeruhan Rendah 
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Secara umum nilai efisiensi penyisihan kekeruhan dengan 
variasi panjang silinder hydrocyclone pada kekeruhan sedang 
didapatkan hasil serupa dengan kekeruhan rendah. Dengan 
fluktuasi penurunan nilai efisiensi secara berurutan dari yang 
tertinggi adalah hydrocyclone dengan panjang silinder 30, 40, dan 
20 cm. Menurut Cooper dan Alley (2010), hasil ini sesuai dengan 
teori bahwa untuk mendapatkan efisiensi penurunan kekeruhan 
pada hydrocyclone, perbandingan panjang silinder (Lb) dengan 
diameter cyclone sama dengan 1,5 (Cooper dan Alley, 2010). 
Dengan hydrocyclone yang memiliki panjang silinder 30 cm dan 
diameter 20 cm, didapatkan perbandingan 1,5 sehingga 
memenuhi syarat dari teori tersebut. Untuk lebih mudah, data pada 
Tabel 4.3 ditampilkan berupa grafik pada Gambar 4.3. 
Berdasarkan Gambar 4.3, nilai efisiensi penyisihan kekeruhan 
tertinggi dimiliki oleh surface loading SL1 dengan panjang silinder 
hydrocyclone 30 cm sebesar 86 % dan terendah dimiliki oleh 
surface loading SL3 dengan panjang silinder hydrocyclone 20 dan 
40 cm sebesar 69 %. Pada tingkat kekeruhan sedang, surface 
loading SL1 memberikan efisiensi penyisihan kekeruhan terbaik, 
dikarenakan terjadinya aliran yang paling laminer. Sehingga 
partikel flokulen yang telah terbentuk sedikit yang mengalami 
penggerusan. 

 
4.3.3  Pengaruh Surface Loading terhadap Efisiensi 

Penyisihan Kekeruhan pada Air Sampel dengan 
Kekeruhan Tinggi 
Kekeruhan tinggi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai 

sampel air yang memiliki nilai kekeruhan 100 - 180 NTU. Nilai % 
removal dihitung dengan metode yang sama dengan sub bab 
sebelumnya dan ditampilkan pada Tabel 4.4. Tabel-tabel tersebut 
menunjukkan bahwa kecenderungan peningkatan nilai efisiensi 
penyisihan kekeruhan terjadi saat surface loading yang digunakan 
semakin kecil. Hasil ini dikarenakan adanya faktor pengurangan 
G.td yang dipengaruhi oleh kecilnya nilai surface loading yang 
digunakan. Berdasarkan Tabel 4.4, dengan panjang silinder 40 cm 
efisiensi penyisihan kekeruhan secara berurutan adalah SL1, SL2, 
dan SL3 dengan nilai efisiensi sebesar 87, 80, dan 77 %. Untuk 
panjang silinder 30 cm, efisiensi penyisihan kekeruhan secara 
berurutan adalah SL1, SL2, dan SL3 dengan nilai efisiensi sebesar 
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89, 79, dan 73 %. Sedangkan untuk panjang silinder 20 cm, 
efisiensi penyisihan kekeruhan secara berurutan adalah SL1, SL2, 
dan SL3 dengan nilai efisiensi sebesar 78, 78, dan 72 %. 

 
Tabel 4. 3 Efisiensi Penyisihan terhadap Variasi Surface Loading 
dengan Kekeruhan Sedang 

Kekeruhan Rendah (30 - 45 NTU) 

Panjang 
Silinder 

Surface 
Loading 

Rata-rata Efisiensi 
Penyisihan 

(%) 
Inlet 

(NTU) 
Outlet 
(NTU 

Underflo
w (NTU) 

40 cm SL1 80 16 394 80 

SL2 63 14 470 78 

SL3 61 19 540 69 

30 cm SL1 73 10.2 710 86 

SL2 69 16.2 414 77 

SL3 79 23.6 382 70 

20 cm SL1 75 20.6 410 73 

SL2 70 20.6 314 71 

SL3 72 22.2 408 69 

 

 

Gambar 4. 3 Grafik Efisiensi Penyisihan terhadap Surface 
Loading pada Kekeruhan Sedang 
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Dari tabel itu juga menunjukkan pengaruh panjang silinder 
hydrocyclone terhadap efisiensi penyisihan kekeruhan. Secara 
umum, hasil penelitian mempunyai fluktuasi nilai efisiensi yang 
relatif sama dengan air sampel tingkat kekeruhan yang lainnya. 
Pada panjang silinder hydrocyclone 40 dan 30 cm didapatkan nilai 
efisiensi yang optimum. Panjang silinder ini mampu menyisihkan 
kekeruhan dengan rata-rata % removal sebesar 81 % dan 80 %. 
Berdasarkan data tersebut % removal pada silinder 40 cm memiliki 
efisiensi terbaik, namun penambahan panjang setelah panjang 
optimum (30 cm) dengan diameter silinder 20 cm tidak akan 
memberi perubahan efisiensi yang signifikan. Hasil ini sesuai 
dengan teori perbandingan panjang silinder (Lb) dengan diameter 
cyclone (Cooper dan Alley, 2010). Untuk lebih mudah, data pada 
Tabel 4.4 ditampilkan berupa grafik pada Gambar 4.4. 
Berdasarkan gambar tersebut, nilai efisiensi penyisihan kekeruhan 
tertinggi dimiliki oleh surface loading SL1 dengan panjang silinder 
hydrocyclone 30 cm sebesar 89 % dan terendah dimiliki oleh 
surface loading SL3 dengan panjang silinder hydrocyclone 20 cm 
sebesar 72 %.  
 
Tabel 4. 4 Efisiensi Penyisihan terhadap Variasi Surface Loading 
dengan Kekeruhan Tinggi 

Kekeruhan Rendah (30 - 45 NTU) 

Panjang 
Silinder 

Surface 
Loading 

Rata-rata Efisiensi 
Penyisihan 

(%) 
Inlet 

(NTU) 
Outlet 
(NTU 

Underflo
w (NTU) 

40 cm SL1 162 20.6 460 87 

SL2 144 29.2 460 80 

SL3 128 30 450 77 

30 cm SL1 132 14.8 580 89 

SL2 116 24.4 740 79 

SL3 122 32.4 418 73 

20 cm SL1 168 36.6 800 78 

SL2 142 31 490 78 

SL3 150 42.6 510 72 
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Gambar 4. 4 Grafik Efisiensi Penyisihan terhadap Surface 
Loading pada Kekeruhan Tinggi 

 
4.4 Pengaruh Waktu Detensi terhadap Efisiensi Penyisihan 

Kekeruhan 
Dengan menggunakan surface loading dan panjang silinder, 

dapat dihitung nilai waktu detensi (td) yang ditampilkan pada 
Lampiran A. Berdasarkan hasil perhitungan, waktu detensi juga 
mepengaruhi nilai efisiensi penyisihan kekeruhan pada 
hydrocyclone. Nilai efisiensi penyisihan kekeruhan terhadap 
pengaruh waktu detensi ditunjukkan pada Tabel 4.5. Berdasarkan 
tabel tesebut hydrocyclone yang memiliki waktu detensi yang lebih 
cepat cenderung memiliki nilai efisiensi penyisihan kekeruhan 
yang lebih rendah. Kecenderungan ini diakibatkan sebagian 
partikel flokulen tidak sempat mengendap sehingga nilai 
kekeruhan air pada overflow hydrocyclone memiliki selisih yang 
kecil terhadap kekeruhan air pada inlet hydrocyclone. Berdasarkan 
Tabel 4.5, nilai efisiensi penyisihan kekeruhan optimum dimiliki 
oleh td selama 8,8 menit pada panjang silinder 20 cm, 11,2 menit 
pada panjang silinder 30 cm, dan 13,6 menit pada panjang silinder 
40 cm dengan masing-masing efisiensi secara berurutan yaitu 78, 
89, dan 87 %. 

Untuk lebih mudah, data pada Tabel 4.5 ditampilkan berupa 
grafik pada Gambar 4.5. Berdasarkan Gambar 4.5, ditampilkan 
bahwasannya besar efisiensi penyisihan kekeruhan berbanding 
lurus dengan waktu detensi yang digunakan. Lamanya waktu 
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detensi yang digunakan memberikan kesempatan partikel flokulen 
untuk mengendap lebih banyak sehingga efisiensi yang 
didapatkan akan lebih besar. Pada tabel itu juga ditampilkan 
bahwasannya panjang silinder juga mempengaruhi efisiensi 
penyisihan kekeruhan. Panjang silinder yang memiliki efisiensi 
penyisihan paling baik adalah panjang silinder 30 cm. Menurut 
Cooper dan Alley (2010), hasil ini sesuai dengan teori bahwa untuk 
mendapatkan efisiensi penurunan kekeruhan yang baik pada 
hydrocyclone, perbandingan panjang silinder (Lb) dengan 
diameter cyclone sama dengan 1,5 (Cooper dan Alley, 2010). 
Dengan hydrocyclone yang memiliki panjang silinder 30 cm dan 
diameter 20 cm, didapatkan perbandingan 1,5 sehingga 
memenuhi syarat dari teori tersebut. Berdasarkan grafik tersebut, 
nilai efisiensi penyisihan kekeruhan optimum dimiliki oleh panjang 
silinder 30 cm dan td selama 11,2 menit dengan efisiensi 76 % 
untuk sampel air dengan kekeruhan rendah, 86% untuk sampel air 
dengan kekeruhan sedang, dan 89% untuk sampel air dengan 
kekeruhan tinggi. 
 
Tabel 4. 5 Efisiensi Penyisihan terhadap Variasi Waktu Detensi 

Panjang 
Silinder 
(cm) / D 

(cm) 

SL 
m3/m2.jam 

(Q 
l/menit) 

Waktu 
Detensi 
(menit) 

Tingkat Kekeruhan 

30 - 45 
NTU 

55 - 90 
NTU 

100 - 180 
NTU 

Efisiensi Penyisihan (%) 

20/20 

3,5 (1,8) 6.3 40 69 72 

3 (1,6) 7.3 49 71 78 

2,5 (1,3) 8.8 50 73 78 

30/20 

3,5 (1,8) 8.0 50 70 73 

3 (1,6) 9.3 69 77 79 

2,5 (1,3) 11.2 76 86 89 

40/20 

3,5 (1,8) 9.7 55 69 77 

3 (1,6) 11.3 59 78 80 

2,5 (1,3) 13.6 68 80 87 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
Gambar 4. 5 Grafik Efisiensi Penyisihan terhadap Waktu Detensi 
pada (a) Panjang Silinder 20 cm (b) Panjang Silinder 30 cm (c) 

Panjang Silinder 40 cm 
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4.5 Kemampuan Hydrocyclone terhadap Tingkat Kekeruhan 
Air Sampel 
Variasi tingkat kekeruhan yang digunakan adalah tingkat 

rendah, sedang, dan tinggi. Tingkat kekeruhan rendah yang 
didapatkan saat penelitian memiliki nilai kekeruhan 30 - 45 NTU, 
sedang 55 - 90 NTU, dan tinggi 100 - 180 NTU. Berdasarkan data-
data yang telah ditampilkan pada sub bab sebelumnya, dapat 
diketahui bahwa tingkat kekeruhan mempengaruhi efisiensi 
penyisihan. Pengaruh tingkat kekeruhan terhadap efisiensi 
penyisihan dapat dilihat pada Gambar 4.6. Tingkat kekeruhan 
rendah digambarkan dengan diagram berwarna biru, kekeruhan 
sedang berwarna merah, dan kekeruhan tinggi berwarna hijau. 
Gambar dibedakan berdasarkan besar surface loading SL1 oleh 
Gambar 4.6 (a), surface loading SL2 oleh Gambar 4.6 (b), dan 
surface loading SL3 oleh Gambar 4.6 (c). Gambar tersebut 
menunjukkan bahwa pada semua panjang silinder, efisiensi 
penyisihan kekeruhan mengalami kenaikan seiring naiknya tingkat 
kekeruhan air sampel. Tingginya tingkat kekeruhan ini 
menunjukkan jumlah partikel koloid yang tersuspensi pada air 
tersebut semakin banyak. Partikel koloid dalam air sampel dengan 
kekeruhan tinggi mempunyai peluang dalam pembentukan partikel 
yang berukuran lebih besar dari pada air sampel dengan tingkat 
kekeruhan yang lebih rendah. Sehingga semakin besar ukuran 
diameter partikel, efisiensi hydrocyclone akan meningkat. Hasil ini 
sesuai dengan Hukum Stokes yang menyatakan bahwa diameter 
partikel berbanding lurus dengan terminal settling velocity 
(Kurniawan, 2012). Berdasarkan gambar tersebut efisiensi 
penyisihan kekeruhan tertinggi dimiliki oleh pengujian air sampel 
dengan tingkat kekeruhan 100 - 180 NTU dengan surface loading 
2,5 m3/m2.detik (SL1) dan panjang silinder 30 cm sebesar 89%.  

Hasil pengolahan air pada overflow berdasarkan Gambar 
4.6 secara umum, rata-rata efisiensi penyisihan kekeruhan yang 
didapatkan tidak sesuai dengan hasil jartest. Hasil ini dikarenakan 
pada uji jartest, air sampel didiamkan selama 10 menit setelah 
dilakukan proses koagulasi dan flokulasi. Sedangkan pada 
penelitian ini, proses pengendapan pada hydrocyclone masih 
menghasilkan gerakan air sehingga flok-flok yang terbentuk tidak 
dapat mengendap secara sempurna. Selain itu, gaya yang paling 
dominan pada unit hydrocyclone saat penelitian juga masih di 
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dominasi oleh gaya gravitasi dari pada gaya sentrifugalnya. Untuk 
perhitungan terkait perbandingan antara gaya sentrifugal dan gaya 
gravitasi dapat dilihat pada Lampiran A.  

Menurut Metcalf dan Eddy (2004), desain kriteria 
pengendapan pada unit sedimentasi tipe 2 harus memiliki efisiensi 
sebesar 50 – 70% dengan kriteria desain surface loading 1,5 – 2,5 
m3/m2.jam. Pada penelitian Al-Kizwini (2015) digunakan bak 
sedimentasi konvensional dengan penambahan pelat miring 
sebagai unit pengendap tipe II. Pada penelitian tersebut 
didapatkan efisiensi penyisihan kekeruhan sebesar 66% dengan 
kemiringan pelat 60°, debit 2 l/menit (surface loading 0,3 
m3/m2.jam), dan waktu detensi selama 50 menit. Sedangkan 
hydrocyclone yang digunakan pada penelitian ini memiliki efisiensi 
mencapai 89% dengan surface loading sebesar 2,5 m3/m2.jam 
(debit 1,3 l/menit) dan waktu detensi selama 13,6 menit. 
Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwasannya 
hydrocyclone yang digunakan sebagai unit sedimentasi tipe II 
menghasilkan efisiensi yang lebih baik. Efisiensi penyisihan 
hydrocyclone tersebut masih dapat ditingkatkan dengan 
menambahkan beberapa hydrocyclone secara seri (Svarovsky, 
2001). 

Pengujian TSS juga dilakukan pada penelitian ini. TSS 
merupakan zat padat (pasir, lumpur, dan tanah liat) atau pertikel 
tersuspensi dalam air dan dapat berupa komponen hidup (biotik) 
seperti fitoplankton, zooplankton, bakteri, fungi, ataupun 
komponen mati (abiotic) seperti detritus dan partikel anorganik 
(Ainy et al., 2011). Analisis TSS dilakukan dengan mengacu pada 
Lampiran C. Uji TSS dilakukan pada inlet dan outlet unit 
hydrocyclone terbuka. Data hasil pengujian TSS dapat dilihat pada 
Gambar 4.7. Gambar dibedakan berdasarkan nilai surface loading 
SL1 oleh Gambar 4.7 (a), surface loading SL2 oleh Gambar 4.7 
(b), dan surface loading SL3 oleh Gambar 4.7 (c). Untuk data 
pengukuran dan perhitungan lengkapnya dapat dilihat pada 
lampiran G. Dari data tersebut nilai efisiensi dari uji TSS meningkat 
seiring meningkatnya kekeruhan. Namun ada beberapa data yang 
mengalami fluktuasi seperti pada Gambar 4.7 (b) dan Gambar 4.7 
(c) dengan panjang silinder 40 cm. Nilai fluktuasi ini diakibatkan 
adanya pengaruh zat pengotor saat analisis TSS sehingga 
mempengaruhi hasil yang didapatkan. Efisiensi penyisihan TSS 
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tertinggi didapatkan oleh surface loading SL1 dengan panjang 
silinder 30 cm pada tingkat kekeruhan sampel tinggi sebesar 63%. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Gambar 4. 6 Efisiensi Penyisihan Kekeruhan (NTU) terhadap 
Variasi Kekeruhan pada (a) Surface Loading SL1 (b) Surface 

Loading SL2 (c) Surface Loading SL3 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Gambar 4. 7 Efisiensi Penyisihan Konsentrasi TSS (mg/L) 
terhadap Variasi Kekeruhan pada (a) Surface Loading SL1 (b) 

Surface Loading SL2 (c) Surface Loading SL3
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah 

dilakukan pada penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Nilai surface loading pada saat dilakukan penelitian ini 

diwakili oleh besar debit. Semakin kecil surface loading 
yang digunakan, efisiensi penyisihan kekeruhan semakin 
besar. Efisiensi terbesar dimiliki oleh surface loading 2,5 
m3/m2.jam (debit 1,31 l/menit) sebesar 89 % pada 
kekeruhan tinggi. 

2. Waktu detensi dipengaruhi oleh panjang silinder 
hydrocyclone dan surface loading yang digunakan. 
Semakin lama waktu detensi yang digunakan maka 
efisiensi penyisihan semakin besar. Waktu detensi 
optimum dimiliki oleh td 11,3 menit dengan efisiensi yang 
didapatkan 76 % pada kekeruhan rendah, 86 % pada 
kekeruhan sedang, dan 89 % pada kekeruhan tinggi. 

3. Berdasarkan tingkat kekeruhan, efisiensi penyisihan 
kekeruhan tertinggi dimiliki oleh tingkat kekeruhan 100 - 
180 NTU dengan efisiensi terbesar mencapai 89 %. 

 
5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran 
untuk penelitian selanjutnya adalah: 
1. Menambah variasi tingkat kekeruhan yang lebih tinggi agar 

didapatkan batas optimum hydrocyclone yang dapat 
digunakan. 

2. Memperpanjang rentang waktu pengambilan sampel pada 
titik sampling. 

3. Memvariasikan partikel flokulen yang masuk ke unit 
hydrocyclone terbuka dengan mengganti koagulan yang 
digunakan misalnya Poly Aluminium Chloride (PAC). 
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LAMPIRAN A 
 
A. Perhitungan 

 
1. Perhitungan Debit Berdasarkan Surface Loading 
 
Diketahui  : r  = 0,1 m 
   SLR1 = 2,5 m3/m2jam 

 SLR1 = 3 m3/m2jam 
 SLR1 = 3,5 m3/m2jam 

 
Perhitungan: 
A = 𝜋𝑟2 
 = 3,14 x 0,12 
 = 0,0314 m2 

 

Q = SLR x A 
 
SLR1  

Q1 = SLR1 x A 
 = 2,5 m3/m2jam x 0,0314 m2 

 = 0,0785 m3/jam 
 = 78,5 L/jam 
 = 1,3 L/menit 
 
SLR2  

Q2 = SLR2 x A 
 = 3 m3/m2jam x 0,0314 m2 

 = 0,0942 m3/jam 
 = 94,2 L/jam 
 = 1,57 L/menit 
 
SLR3  

Q3 = SLR3 x A 
 = 3 m3/m2jam x 0,0314 m2 

 = 0,1099 m3/jam 
 = 109,9 L/jam 
 = 1,83 L/menit 
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2. Perhitungan Waktu Detensi 
 

Diketahui Dimensi Hydrocyclone: P1 = 0,2 m  
    P2 = 0,3 m 
    P3 = 0,4 m 
    T = 0,5 m 
          r = 0,1 m  
   Q1  = 1,3 L/menit 
   Q2  = 1,57 L/menit 
    Q3  = 1,83 L/menit 

  
Perhitungan: 

Volume Total Hydrocyclone = 𝜋𝑟2𝑇 +
1

3
𝜋𝑟2𝑇 

 

Volume Cone   = 
1

3
𝜋𝑟2𝑇 

    = 
1

3
𝑥 3,14 𝑥 0,120,5 

    = 0,00523 m3 
 
Volume Silinder dengan Panjang Silinder 1 

V1 = 𝜋𝑟2𝑇 + Vol Cone 
 = 3,14 𝑥 0,12𝑥 0,2 + 0,00523 
 = 0,01151 m3 

 = 11,51 L 
 
Volume Silinder dengan Panjang Silinder 2 
V2 = 𝜋𝑟2𝑇 + Vol Cone 

 = 3,14 𝑥 0,12𝑥 0,3 + 0,00523 
 = 0,01465 m3 

 = 14,65 L 
 
Volume Silinder dengan Panjang Silinder 3 
V3 = 𝜋𝑟2𝑇 + Vol Cone 

 = 3,14 𝑥 0,12𝑥 0,4 + 0,00523 
 = 0,01779 m3 
 = 17,79 L 
 
Waktu Detensi (Td) 
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Untuk V1 

Q1 ➔  Td = 
𝑉

𝑄
 

  = 
11,51 𝐿

1,3 𝑙/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
 

  = 8,85 menit 

Q2 ➔  Td = 
𝑉

𝑄
 

  = 
11,51 𝐿

1,57 𝑙/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
 

  = 7,33 menit 

Q3 ➔  Td = 
𝑉

𝑄
 

  = 
11,5 𝐿

1,83 𝑙/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
 

  = 6,29 menit 
 
Untuk V2 

Q1 ➔  Td = 
𝑉

𝑄
 

  = 
14,65 𝐿

1,3 𝑙/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
 

  = 11,27 menit 

Q2 ➔  Td = 
𝑉

𝑄
 

  = 
14,65 𝐿

1,57 𝑙/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
 

  = 9,33 menit 

Q3 ➔  Td = 
𝑉

𝑄
 

  = 
14,65 𝐿

1,83 𝑙/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
 

  = 8 menit 
 
Untuk V3 

Q1 ➔  Td = 
𝑉

𝑄
 

  = 
17,79 𝐿

1,3 𝑙/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
 

  = 13,68 menit 

Q2 ➔  Td = 
𝑉

𝑄
 

  = 
17,79 𝐿

1,57 𝑙/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
 

  = 11,33 menit 
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Q3 ➔  Td = 
𝑉

𝑄
 

  = 
17,79 𝐿

1,83 𝑙/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
 

  = 9,72 menit 
 

3. Cek Bilangan Reynold pada Unit Hydrocyclone 
 
Diketahui  : Q1  = 1,3 L/menit  = 0,216 x 10-4 m3/detik 
    Q2  = 1,57 L/menit  = 0,262 x 10-4 m3/detik 
      Q3  = 1,83 L/menit  = 0,305 x 10-4 m3/detik 
    A = 0,0314 m2 

    𝜗 = 0,0000008975 m2/detik 
    D = 0,2 m 
 
Perhitungan: 

a. Q1 
Kecepatan  

v = 
𝑄1

𝐴
 

  = 
0,216 x 10−4 m3

detik

0,0314 𝑚2  

  = 6,9 x 10-4 m/detik 
  
 Bilangan Reynold (NRe) 

NRe = 
𝑣 𝑥 𝐷

ϑ
 

  =  
6,9 𝑥 10−4 𝑚

𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
𝑥 0,2𝑚

0000008975 m2/detik
 

  = 154,75 (Memenuhi < 2000) 
 

b. Q2 
Kecepatan  

v = 
𝑄2

𝐴
 

  = 
0,262 x 10−4 m3

detik

0,0314 𝑚2  

  = 8,33 x 10-4 m/detik 
  
 Bilangan Reynold (NRe) 

NRe = 
𝑣 𝑥 𝐷

ϑ
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  =  
8,33 𝑥 10−4 𝑚

𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
𝑥 0,2𝑚

0000008975 m2/detik
 

  = 185,7 (Memenuhi < 2000) 
 

c. Q3 
Kecepatan  

v = 
𝑄3

𝐴
 

  = 
0,305 x 10−4 m3

detik

0,0314 𝑚2  

  = 9,72 x 10-4 m/detik 
  
 Bilangan Reynold (NRe) 

NRe = 
𝑣 𝑥 𝐷

ϑ
 

  =  
9,72 𝑥 10−4 𝑚

𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
𝑥 0,2𝑚

0000008975 m2/detik
 

  = 216,65 (Memenuhi < 2000) 
 

4. Perhitungan Dimensi Unit Koagulasi 
 

Diketahui  : Q1  = 1,3 L/menit  = 0,216 x 10-4 m3/detik 
    Q2  = 1,57 L/menit  = 0,262 x 10-4 m3/detik 
     Q3  = 1,83 L/menit  = 0,305 x 10-4 m3/detik 
    Td = 30 detik (Kriteria: 20-60) 
    G = 700/detik (Kriteria: 700-1000) 
    𝜌 = 997 kg/m3 

    g = 9,81 m/detik2 

    µ = 0,00089 N detik/m2 

d = 10,16 cm 

 
Perhitungan: 
Digunakan perhitungan berdasarkan debit terbesar karena di 
lapangan menggunakan valve sebagai pengatur debit. 
 
Perhitungan Ketinggian 

H = 
𝐺2 𝑥 𝜇 𝑥 𝑇𝑑

𝜌 𝑥 𝑔
 

 = = 

700

𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
𝑥 0,00089 𝑁

𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘

𝑚2 𝑥 30𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘

997
𝑘𝑔

𝑚3𝑥 9,81 𝑚/𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘2
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 = 1,35 m 
 
Perhitungan Dimensi  
Volume = Q3 x Td 
 = 0,305 x 10-4 m3/detik x 30 detik 
 = 0,92 L 
 

Tinggi  = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

𝜋𝑟2  

 = 
916

3,14 𝑥 5,082 

 = 11,3 cm 
 
5. Perhitungan Kebutuhan Koagulan 
 
Dosis Optimum Kekeruhan Rendah = 12 ml / L 
Dosis Optimum Kekeruhan Sedang = 16 ml / L 
Dosis Optimum Kekeruhan Tinggi = 21 ml / L 
Q     = 1,83 L/menit 

= 30,5 ml/detik 
 
Kekeruhan Rendah = Q x Dosis Optimum 
   = (12 ml/L / 1000) x 30,5 ml/detik 
   = 0,37 ml/detik 
   = 22 ml/menit 
Kekeruhan Sedang = Q x Dosis Optimum 
   = (16 ml/L / 1000) x 30,5 ml/detik 
   = 0,49 ml/detik 
   = 29,3 ml/menit 
Kekeruhan Tinggi = Q x Dosis Optimum 
   = (21 ml/L / 1000) x 30,5 ml/detik 
   = 0,64 ml/detik 
   = 38,5 ml/menit 

 
6. Perhitungan Dimensi Unit Flokulasi 

 
Diketahui  : Q1   = 1,3 L/menit  = 0,218 x 10-4 
m3/detik 
    Q2   = 1,57 L/menit  = 0,262 x 10-4 
m3/detik 
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     Q3   = 1,83 L/menit  = 0,305 x 10-4 
m3/detik 
    Td  = 600 detik (Kriteria: 600-3600) 
    D selang = 2,54 cm = 0,0254 m 
    D lingkaran = 0,5 m 
 
Untuk Q1 

Volume  = Q1 x Td 
  = 0,216 x 10-4 m3/detik x 600 detik 
  = 0,013 m3 

 

Panjang selang = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

𝐴
 

  = 
0,013 𝑚3

3,14 𝑥 0,25 𝑥 0,02542 

  = 25,8 m 
 

Kecepatan  = 
𝑄

𝐴
 

  = 
0,216 𝑥 10−4 𝑚3/𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘

3,14 𝑥 0,25 𝑥 0,02542  

  = 0,043 m/detik 
 

NRe  = 
𝑣 𝑥 𝐷

ϑ
 

  =  
0,043 

𝑚

𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
𝑥 0,0254 𝑚

0000008975 m2/detik
 

  = 1219 (Memenuhi < 2000) 
 

Faktor gesekan = 
20

𝑁𝑟𝑒0,65 𝑥 (
𝐷𝑠

𝐷𝑐
)

0,175

 

  = 
20

12190,65 𝑥 (
0,0254

0,5
)

0,175

 

  = 0,117 
 

Headloss Mayor= 𝐹
𝐿𝑠 𝑥 𝑣2

𝐷 𝑥 2𝑔
 

  = 0,117 
25,8 𝑥 0,0432

2 𝑥 0,032 𝑥 9,81
 

  = 0,00895 m 
 
Keliling selang = πd  
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  = 3,14 x 0,5 m 
  = 1,57 m 
 

Jumlah lingkar = 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔

𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔
 

 

  = 
25,8

1,57
 

  = 16,5 buah 
 
Koef elbow = 0,08  
K total  = 4 x jumlah lingkar x Koef elbow 
  = 4 x 16,5 x 0,08 
  = 5,28 
 

Headloss minor = 
𝑘 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑥 𝑣2

2 𝑥 𝑔
 

  = 
5,28 𝑥 0,0432

2 𝑥 9,8
 

  = 0.00049 m 
 
Headloss total = Headloss Mayor + Headloss minor 
  = 0,00944 ~ 1 cm 
 

G hitung = (
ℎ𝑓 𝑥 𝑝 𝑥 𝑔 𝑥 𝑄

𝜇 𝑥 𝑉
)1/2 

  = (
0,01 𝑥 997 𝑥 9,8 𝑥 0,0000218

0,0008949 𝑥 0,013
)1/2 

  = 13,5 / detik 
 
G.td  = G hitung x td 
  = 13,5 x 600 
  = 8100 
 
Karena G.td tidak memenuhi, maka Headloss total ditambahkan 
dengan delta elevasi menjadi 10 cm, sehingga didapatkan 
perhitungan sebagi berikut: 
 

G hitung = (
ℎ𝑓 𝑥 𝑝 𝑥 𝑔 𝑥 𝑄

𝜇 𝑥 𝑉
)1/2 

  = (
0,1 𝑥 997 𝑥 9,8 𝑥 0,0000218

0,0008949 𝑥 0,013
)1/2 
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  = 42,7 / detik 
 
G.td  = G hitung x td 
  = 42,7 x 600 
  = 25595 
 

7. Perhitungan Gaya Sentrifugal dibandingkan dengan Gaya 
Gravitasi 

 
Diketahui  : g  = 9,8 m/s2 
    Q  = 1,83 L/menit  = 0,305 x 10-4 m3/detik 

  A = 9,52 x 10-4 m2 
  r = 0,1 m  

 

Kecepatan = 
𝑄

𝐴
 

  = 
0,305 𝑥 10−4

9,52 𝑥 10−4  

  = 0,032 m/s 
 
Perbandingan gaya sentrifugal dengan gaya gravitasi 

𝐹𝑐

𝐹𝑔
  = 

𝑚.
𝑣2

𝑟

𝑚.𝑔
 

= 
 
𝑣2

𝑟

𝑔
 

=
 
0,0322

0,1

9,8
 

= 0,001
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73 

 

LAMPIRAN B 
 
B. Analisis Koagulasi-Flokulasi dengan Metode Jar-Test 
 
• Bahan dan Alat 
1. Reagen berupa tawas 1% atau 10 g/L 
2. Alat jar-test dengan 6 gelas beker volume 1 liter 
3. Gelas beker 50 ml atau 100 ml 6 buah 
4. Pipet 5 ml; 10 ml; 25 ml 
5. pH meter 
6. Spektrofotometer 
7. Turbidimeter 
 
• Prosedur Percobaan 
1. Siapkan 10 liter sampel air 
2. Aduk terlebih dahulu, kemudian analisis kekeruhan dan TSS 
3. Takar dan masukkan sebanyak 1 liter kedalam masing-masing 

gelas beker dan 1 beker berfungsi sebagai control 
4. Tambahkan larutan tawas dengan variasi volume 5, 10, 15, 20, 

25, dan 30 ml. 
5. Aduk dengan kecepatan 100 rpm selama 1 menit 
6. Aduk dengan kecepatan 40-60 rpm selama 15 menit 
7. Sedimentasi atau endapkan selama 10 menit 
8. Ambil 100 ml sampel dari masing-masing beaker 
9. Analisis kekeruhan 
10. Setelah didapatkan rentang kekeruhan terbaik, diulangi 

prosedur tahap 1 – 9 dengan penambahan tawas 0 ml, 1 ml, 
2ml, 3 ml, 4ml, dan 5ml pada rentang kekeruhan tersebut. 
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LAMPIRAN C 
 
C. Analisis Zat Padat Tersuspensi dan Kekeruhan 
 
1. Analisa Zat Padat Tersuspensi 

• Alat dan Bahan 
1. Oven dengan suhu 105°C. 
2. Cawan petridis. 
3. Timbangan analitis. 
4. Desikator. 
5. Kertas saring. 
6. Vacuum pump. 

 

• Prosedur Percobaan 
1. Cawan petridis dan kertas saring dimasukkan 

kedalam oven 105°C selama 15 menit. 
2. Cawan dan kertas saring diatas didinginkan dalam 

desikator selama 15 menit. 
3. Timbang cawan dan kertas saring dengan timbangan 

analitis (e mg). 
4. Letakkan kertas saring yang telah ditimbang pada 

vacuum filter. 
5. Tuangkan 25 ml sampel diatas filter yang telah 

dipasang pada vacuum filter (g ml) 
6. Saring sampel sampai kering atau airnya habis. 
7. Letakkan kertas saring pada cawan Petridis dan 

masukkan ke oven 105°C selama 15 menit. 
8. Timbang dengan timbangan analitis (f mg). 
9. Hitung jumlah zat padat tersuspensi dengan rumus 

berikut: 

Zat padat tersuspensi (mg/L) = 
(𝑓−𝑒)

𝑔
  x 1000 x 1000 

Di mana: 
- e  = berat cawan kosong setelah dioven 

105°C (mg) 
- f = berat cawan dan residu setelah dioven 

105°C (mg) 
- g = volume sampel (ml) 

 



76 

 

2. Analisa Kekeruhan 
 

• Alat dan Bahan 
1. Turbidimeter 
2. Sampel air 

• Prosedur Percobaan 
1. Nyalakan power, kemudian masukkan blanko dan set 

alat tersebut pada set zero (0). 
2. Masukkan sampel air kedalam tabung dan masukkan 

tabung ke dalam alat turbidimeter. 
3. Cata angka yang dihasilkan 
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LAMPIRAN D 

 

D. Foto dan Spesifikasi Alat yang Digunakan 
 
Tabel Foto dan Spesifikasi Alat yang Digunakan 

No. Nama dan Spesifikasi Alat Foto 

1 • Nama alat: 
- Timbangan analitik 

 

• Spesifikasi: 
- Merek: OHAUS 
- Model: PA224 
- Tipe: Pioneer Plus 
- Kapasitas: 220 g 
- Pembacaan: 0,1 mg 
- Ukuran diameter 

platform: 9 cm 
 

2 • Nama alat: 
- Flowmeter 

 

• Spesifikasi: 
- Merek: Sanlixin 
- Tipe: Panel 
- Kapasitas: 2 GPM / 7 

LPM 
- Diameter: ½ “ 
- Tinggi: 17 cm 
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3 • Nama alat: 
- Submersible pump 

 

• Spesifikasi: 
- Merek: Airlux 
- Model: SP-2400 
- Daya: 60 W 
- Voltase: 220 V 
- Total Head: 2,6 m 
- Debit maks: 2400L/jam  

4 • Nama alat: 
- Turbidimeter 

• Spesifikasi: 
- Merek: Hanna 

Instruments 
- Tipe: H118703 
- Dimensi: 230 x 200 x 

145 mm 
- Sumber cahaya: lampu 

berfilamen tungsten 
- Tingkat akurasi ± 5% 
- Pembacaan turbiditas: 
<0,1; 15; 100; 750;2000 

 

5 • Nama alat: 
- Jartest flocculator 

 

• Spesifikasi: 
- Merek: Omega 
- Tipe: OJT-6D 
- Dimensi: 96 x 25 x 65 

mm 
- Daya: 220 V, 140 W 
- Kepatan putara: 

0 – 3000 RPM 
Terdapat 6 spindle 
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6 • Nama alat: 
- Vacuum pump 

 

• Spesifikasi: 
- Merek: Gast 
- Tipe: DOA-P504-BN 
- Motor: 1/8 HP 
- Kecepatan: 1275 RPM 
- Tekanan: Maks 60 psi; 

25,5 inHg 
- Debit: 1,1 CFM 
- Frekuensi: 60 Hz 

 

7 • Nama alat: 
- Oven 

 

• Spesifikasi: 
- Merek: Binder 
- Tipe: ED056 
- Kapasitas volume: 57 L 
- Dimensi: 560 x 625 x 

565 mm 
- Rentang suhu: Suhu 

ambien +50C-3000C 
 

8 • Nama alat: 
- Beaker gelas 

 

• Spesifikasi: 
- Merek: Iwaki 
- Kapasitas: 1.000 mL 
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9 • Nama alat: 
- Gelas Ukur 

 

• Spesifikasi: 
- Merek: Herma 
- Kapasitas: 100 mL 
 
 
 
 

 
10 • Nama alat: 

- Desikator 
 

• Spesifikasi: 
- Merek: Iwaki 
- Diameter: 25 cm 
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LAMPIRAN E 

 

E. Dokumentasi Penelitian 
 

 
Gambar 1. Perbandingan Sampel Air Overflow, Inlet, dan 

Underflow 
 

 
Gambar 2. Pengukuran Parameter Kekeruhan menggunakan 

Turbidimeter 
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Gambar 3. Penimbangan Berat Kertas Saring dan Cawan Petri 

dengan Neraca Analitik
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LAMPIRAN F 
 
F. Data Hasil Pengukuran Kekeruhan  

 
1. Data Hasil Pengukuran dan Perhitungan Kekeruhan pada Kekeruhan Rendah (30 - 45 NTU) 

Tabel 1. Data Hasil Pengukuran dan Perhitungan Kekeruhan pada Panjang Silinder 20 cm 

Surface Loading (m3/m2.jam) 
Waktu (menit) t0 t5 t10 t15 t20 Rata-rata % removal 

Sampel Kekeruhan (NTU) 

SL1 Inlet 45 40 40 39 45 41.8 50 

Outlet 21 19 21 20 23 20.8 

Underflow 220 270 230 230 250   

SL2 Inlet 36 37 40 45 39 39.4 49 

Outlet 21 19 20 20 20 20 

Underflow 240 210 180 200 210   

SL3 Inlet 32 40 37 39 45 38.6 40 

Outlet 23 22 24 24 22 23 

Underflow 190 200 220 250 220   
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Tabel 2. Data Hasil Pengukuran dan Perhitungan Kekeruhan pada Panjang Silinder 30 cm 

Surface Loading (m3/m2.jam) 
Waktu (menit) t0 t5 t10 t15 t20 Rata-rata % removal 

Sampel Kekeruhan (NTU) 

SL1 Inlet 40 39 40 40 38 39.4 76 

Outlet 8 10 9 10 10 9.4 

Underflow 600 500 600 500 400   

SL2 Inlet 35 40 35 34 40 36.8 69 

Outlet 12 12 11 11 11 11.4 

Underflow 350 400 390 380 380   

SL3 Inlet 40 35 40 45 40 40 50 

Outlet 18 19 20 21 22 20 

Underflow 400 380 450 500 450   
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Tabel 3. Data Hasil Pengukuran dan Perhitungan Kekeruhan pada Panjang Silinder 40 cm 

Surface Loading (m3/m2.jam) 
Waktu (menit) t0 t5 t10 t15 t20 Rata-rata % removal 

Sampel Kekeruhan (NTU) 

SL1 Inlet 40 45 40 45 38 41.6 68 

Outlet 15 12 13 13 13 13.2 

Underflow 280 220 180 210 180   

SL2 Inlet 40 45 40 40 39 40.8 59 

Outlet 18 20 15 17 14 16.8 

Underflow 240 180 190 210 200   

SL3 Inlet 40 40 40 40 40 40 55 

Outlet 20 18 18 17 18 18.2 

Underflow 270 350 320 350 300   
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2. Data Hasil Pengukuran dan Perhitungan Kekeruhan pada Kekeruhan Sedang (55 - 90 NTU) 

Tabel 1. Data Hasil Pengukuran dan Perhitungan Kekeruhan pada Panjang Silinder 20 cm 

Surface Loading (m3/m2.jam) 
Waktu (menit) t0 t5 t10 t15 t20 Rata-rata % removal 

Sampel Kekeruhan (NTU) 

SL1 Inlet 80 75 70 80 70 75 73 

Outlet 19 22 22 20 20 20.6   

Underflow 400 400 450 350 450     

SL2 Inlet 70 75 60 75 70 70 71 

Outlet 20 21 18 21 23 20.6   

Underflow 350 340 300 240 340     

SL3 Inlet 80 70 65 80 65 72 69 

Outlet 24 23 23 19 22 22.2   

Underflow 370 400 450 450 370     
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Tabel 2. Data Hasil Pengukuran dan Perhitungan Kekeruhan pada Panjang Silinder 30 cm 

Surface Loading (m3/m2.jam) 
Waktu (menit) t0 t5 t10 t15 t20 Rata-rata % removal 

Sampel Kekeruhan (NTU) 

SL1 Inlet 70 80 75 80 60 73 86 

Outlet 9 13 9 10 10 10   

Underflow 850 700 650 550 800     

SL2 Inlet 85 70 55 65 70 69 77 

Outlet 17 16 15 16 17 16.2   

Underflow 330 390 400 500 450     

SL3 Inlet 75 85 75 80 80 79 70 

Outlet 26 25 23 24 20 23.6   

Underflow 400 390 340 400 380     
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Tabel 3. Data Hasil Pengukuran dan Perhitungan Kekeruhan pada Panjang Silinder 40 cm 

Surface Loading (m3/m2.jam) 
Waktu (menit) t0 t5 t10 t15 t20 Rata-rata % removal 

Sampel Kekeruhan (NTU) 

SL1 Inlet 70 85 90 75 80 80 80 

Outlet 16 18 16 15 15 16 

Underflow 340 400 380 450 400   

SL2 Inlet 70 65 60 60 60 63 78 

Outlet 13 16 14 13 14 14 

Underflow 550 550 400 450 400   

SL3 Inlet 60 65 60 60 60 61 69 

Outlet 21 20 18 18 18 19 

Underflow 550 650 550 550 400   
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3. Data Hasil Pengukuran dan Perhitungan Kekeruhan pada Kekeruhan Tinggi (100 - 180 NTU) 

Tabel 1. Data Hasil Pengukuran dan Perhitungan Kekeruhan pada Panjang Silinder 20 cm 

Surface Loading (m3/m2.jam) 
Waktu (menit) t0 t5 t10 t15 t20 Rata-rata % removal 

Sampel Kekeruhan (NTU) 

SL1 Inlet 140 190 160 170 180 168 78 

Outlet 37 30 39 40 37 36.6   

Underflow 850 800 750 850 750     

SL2 Inlet 110 130 110 180 180 142 78 

Outlet 40 25 37 27 26 31   

Underflow 450 550 450 500 500     

SL3 Inlet 120 130 170 160 170 150 72 

Outlet 45 45 40 38 45 42.6   

Underflow 600 500 450 550 450     
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Tabel 2. Data Hasil Pengukuran dan Perhitungan Kekeruhan pada Panjang Silinder 30 cm 

Surface Loading (m3/m2.jam) 
Waktu (menit) t0 t5 t10 t15 t20 Rata-rata % removal 

Sampel Kekeruhan (NTU) 

SL1 Inlet 140 150 110 140 120 132 89 

Outlet 18 14 15 12 15 14.8   

Underflow 650 550 600 500 600     

SL2 Inlet 110 120 110 130 110 116 79 

Outlet 25 28 25 22 22 24.4   

Underflow 800 850 600 700 750     

SL3 Inlet 150 120 110 120 110 122 73 

Outlet 31 32 34 30 35 32.4   

Underflow 450 400 400 390 450     
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Tabel 3. Data Hasil Pengukuran dan Perhitungan Kekeruhan pada Panjang Silinder 40 cm 

Surface Loading (m3/m2.jam) 
Waktu (menit) t0 t5 t10 t15 t20 Rata-rata % removal 

Sampel Kekeruhan (NTU) 

SL1 Inlet 180 160 160 150 160 162 87 

Outlet 17 22 21 23 20 20.6 

Underflow 450 400 400 500 550   

SL2 Inlet 120 140 140 140 180 144 80 

Outlet 35 28 25 32 26 29.2 

Underflow 500 400 450 500 450   

SL3 Inlet 130 150 120 120 120 128 77 

Outlet 30 30 29 30 31 30 

Underflow 550 450 400 450 400   
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LAMPIRAN G 
 
G. Data Hasil Pengukuran TSS  

Tabel 1. Data Hasil Pengukuran dan Perhitungan TSS pada Panjang Silinder 20 cm  

Tingkat 
Kekeruhan 

(NTU) 

Q1 Q2 Q3 

TSS 
Inlet 

(mg/L) 

TSS 
Outlet 
(mg/L) 

Efisie
nsi 
(%) 

TSS 
Inlet 

(mg/L) 

TSS 
Outlet 
(mg/L) 

Efisie
nsi 
(%) 

TSS 
Inlet 

(mg/L) 

TSS 
Outlet 
(mg/L) 

Efisie
nsi 
(%) 

30-45 164 108 34 144 96 33 148 104 30 

55-90 220 112 49 224 124 45 228 132 42 

100-180 276 132 52 264 136 48 288 156 46 

 

Tabel 2. Data Hasil Pengukuran dan Perhitungan TSS pada Panjang Silinder 30 cm 

Tingkat 
Kekeruhan 

(NTU) 

Q1 Q2 Q3 

TSS 
Inlet 
(mg/L) 

TSS 
Outlet 
(mg/L) 

Efisie
nsi 
(%) 

TSS 
Inlet 
(mg/L) 

TSS 
Outlet 
(mg/L) 

Efisie
nsi 
(%) 

TSS 
Inlet 
(mg/L) 

TSS 
Outlet 
(mg/L) 

Efisie
nsi 
(%) 

30-45 168 72 57 180 96 47 156 104 33 

55-90 212 80 62 236 108 54 224 116 48 

100-180 268 100 63 260 116 55 268 136 49 
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Tabel 3. Data Hasil Pengukuran dan Perhitungan TSS pada Panjang Silinder 40 cm 

Tingkat 
Kekeruhan 

(NTU) 

Q1 Q2 Q3 

TSS 
Inlet 
(mg/L) 

TSS 
Outlet 
(mg/L) 

Efisie
nsi 
(%) 

TSS 
Inlet 
(mg/L) 

TSS 
Outlet 
(mg/L) 

Efisie
nsi 
(%) 

TSS 
Inlet 
(mg/L) 

TSS 
Outlet 
(mg/L) 

Efisie
nsi 
(%) 

30-45 172 92 47 204 104 49 152 100 34 

55-90 240 112 53 200 104 48 208 108 48 

100-180 296 120 59 284 144 49 276 148 46 
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