
BABII 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sumber Daya Air dan Fungsinya 

Pendayagunaan sumber daya alam secara global merupakan suatu sistem 

yang sangat kompleks, yang melibatkan ekosistem dimana sumber daya alam itu 

berada. Hidrosfir bumi dibagi menjadi dua macam yaitu lautan dan daerah air tawar 

(danau, sungai, kolam, rawa dan lain-Iainnya). Sumber day air adalah satu diantara 

sumber daya yang dibutuhkan manusia, untuk memenuhi kebutuhan kultural yang 

sangat terkait dengan tingkat budaya manusia bagi pemenuhan kebutuhan biologis 

(Wuryadi, 1991). 

Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi ini. 

Tidak akan ada kehidupan seandainya di bumi ini tidak ada air. Air yang relatif 

bersih sangat didambakan oleh manusia, baik untuk keperluan hidup sehari

hari,untuk keperluan industri, untuk kebersihan sanitasi kota, maupun untuk 

keperluan pertanian dan lain sebagainya. Fungsi air bagi kehidupan manusia 

tergantung pada berbagai kebutuhan hidup manusia. Bagi kebutuhan biologi, yaitu 

untuk menunjang fungsi biologis, misalnya proses pengaturan keseimbangan suhu 

tubuh dan metabolisme, maka air mutlak diperlukan oleh manusia. Air dalam tubuh 

juga akan berfungsi sebagai pelarut dan pembawa zat-zat makanan dan mineral serta 

sisa metabolisme. Oleh karena itu air menjadi sangat vital bagi manusia dan 

kualitasnya perlu dijaga agar sesuai dengan kebutuhan hidup manusia. Selain itu di 

dalam kehidupan masyarakat air memegang banyak peran yaitu untuk kebutuhan 
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Aktivitas kehidupan manusia yang terns meningkat dan beragam, 

mengakibatkan kasus pencemaran air juga semakin berta. Akibat yang terasa adalah 

kualitas air semakin jauh dari kualitas yang dibutuhkan. Padahal kebutuhan akan air 

semakin meningkat dan untuk memenuhi tuntutan tersebut maka perlu dilakukan 

pengelolaan dan pengolahan terhadap air. Hali ini mernpakan konsekuensi untuk 

kebutuhan air yang terns meningkat (Wuryadi, 1991). 

2.2. Sumber-sumber air Bersih 

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan 

akan menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu, Sebagai batasnya, air 

bersih adalah air yang memenuhi persyaratan bagi sistem penyediaan air minum, 

dimana persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan dari segi kualitas yang 

meliputi kualitas fisik, biologis, kimia dan radiologis, Sehingga apabila dikonsumsi 

tidak menimbulkan efek samping (ketentuan umum Permenkes No. 

416/MenkesfTXI1990). Sumber-sumber air bersih tersebut antara lain: 

.~-------r.- ,,- u I I 

Yaitu air yang didapat dari angkasa, karena teIjadinya presipitasi dari awan, 

atmoster yang mengandung uap air (Azrnl, 1989). Air hujan juga mernpakan air 

yang memiliki kualitas yang cukup baik untuk dikonsumsi. Dari segi kuantitas, 

air hujan kurang memenuhi kebutuhan dalam suatu kebutuhan dalam suatu 

sistem jika ditampung dalam tempat yang kecil. Pemanfaatan air hujan dapat 

dilakukan dengan menggunakan kolam / tambung / danau yang tergantung pada 
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luasan daerah tangkapan air hujan. Banyaknya kehilangan air terjadi karena 

penguapan dan rembesan. 

2.	 Air Permukaan 

Karakteristik dari air permukaan adalah adanya fluktuasi karena pengaruh 

sungai. Pada sungai, komponen ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: base 

flow (karena air tanah) dan run off(limpasan). 

Pemanfatan air sungai harus mcmperhatikan debit sungai apabila mencukupi 

kebutuhan rata-rata system. Sungai di hulu umumnya memiliki kualitas air yang 

cukup baik. Fluktuasinya hanya teIjadi sesaat, pada waktu hujan kekeruhan 

meningkat. Bila debit sungai kurang mencukupi kebutuhan system dimana 

sungai yang memiliki debit yang fluktuatif, debit minimum kurang dari 

kebutuhan rata-rata system maka diperlukan reservoir untuk memberi tambahan 

pada saat debit minimum. 

3.	 Air Tanah 

Air tanah adalah air yang bergerak dalam tanah yang terdapat didalam ruang

ruang antara butlr tanah yang membentuk ikatan itu dan di dalam retakan-retakan 

batuan. Air tanah banyak mengandung garam dan mineral yang terlarut pada saat 

air melewati lapisan-Iapisan tanah. Dari segi kedalaman maka air tanah dapat 

dibedakan menjadi: 

a.	 Air tanah dangkal 

Yaitu air yang terdapat diatas lapisan kedap air pertama. Air tanah dangkal 

sngat rentan terhadap pencemaran. Di daerah padat penduduk , biasanya air 

tanah telah tercemar oleh limbah domestic (septic tank, saluran 

j. 

r
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drainase/irigasi). Hanya di daerah-daerah yang mempunyai kepadatan 

penduduk rendah, air tanah dangkal mempunyai kualitas cukup baik. 

b.	 Air tanah dalam 

Yaitu air yang terdapat dibawah lapisan kedap air (aquifer) pertama. Air 

tanah ini mempunyai sifat yang berlawanan dengan air tanah dangkal dimana 

fluktuasinya relative tidak teIjadi (kecil). Kualitas air tidak tergantung pada 

kegiatan lingkungan diatasnya. Kualitas tergantung pada batuan dimana air 

tanah tersebut berada misalnya mata air. 

2.3. Pencemaran Dalam Air 

Air merupakan substrat yang paling parah akibat pencemaran. Berbagai 

jenis pencemaran yang banyak memasuki badan air berasal dari : 

a.	 Sumber Domestik 

Seperti : Rumah tangga, perkampungan, kota, pasar dan jalan. 

b.	 Sumber non domestik 

t--	 Sepertl : Industn, pabnk) pertaman, petemakn dan perikanan. 

\ 
l 

I Pencemaran secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh 

II 
terhadap kualitas air, baik untuk keperluan air bersih maupun untuk keperluan i 

lainnya. Badan air yang banyak mengandung beban pencemaran akan berpengaruh 

pada sumber air yang ada disekitamya apalagi dalam pembuatan dan penempatan 

sarana sumber air aynag kurang diperhatikan secara benar, salah satunya dalam 

bentuk pencemaran bakteri Escherichia Coli (Suriawiria, 1996). 
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Untuk negara berkembang pencemaran domestik merupakan 85% dari 

pencemaran yang memasuki badan air, sedangkan negara maju pencemaran hanya 

15% dari seluruh pencemaran yang memasuki badan air. Akibat semakin tinggi 

kadar domestik memasuki badan air akan menimbulkan masalah penyakit epidemis 

maupun endemis. Sedangkan akibat semakin tinggi kadar buangan non domestik 

masalah yang dihadapi adalah kehadiran berbagai janis logam berat, berbagai jenis 

residu senyawa lain, residu pestisida, minyak bumi dan sebagainya. 

2.4. Membran Keramik 

2.4.1. Pengertian Membran Keramik 

Membran Keramik merupakan suatu proses penyaringan air (dalam 

penelitian ini adalah air sungai) dimana air yang akan diolah dilewatkan pada 

suatu media proses yaitu reaktor membran keramik. Dengan bantuan pompa, 

diberikan tekanan keatas sehingga diharapkan air dapat mcrcmbcs melewati 

pori-pori dinding reaktor. Hal ini dipengaruhi oleh kombinasi campuran antara 

tanallTempung, paSlr kUarsaaan serbuk gergaji yang dapat menurunkan 

konsentrasi bakteri Escherichia Coli (E-Coli) dan Chemical Oxygen Demand 

(COD). 

Mekanisme Proses yang teIjadi dalam proses penyaringan adalah 

kombinasi dari beberapa fenomena yang berbeda, yang paling penting adalah 

antara lain: 

a.	 Proses penyaringan adalah proses pemumian air dari partikel-partikel zat 

tersuspensi yang terlalu besar dengan jumlah pemisahan melalui celah

l

\
 



13 

celah diantara butiran pasir (pori) yang berlangsung diantara permukaan 

paSlf. 

b. Proses sedimentasi adalah proses pengendapan yang terjadi tidak berbeda 

seperti pada bak pengendap biasa, tetapi pada bak pengendap biasa 

endapan akan berbentuk hanya pada dasar bak, sedangkan pada filtrasi 

endapan dapat terbentuk pada seluruh permukaan butiran. 

c. Proses adsorpsi atau penyerapan dapat teIjadi akibat tumbukan antara 

partikel-partikel tersuspensi dengan butiran pasir saringan, merupakan hasil 

daya tarik menarik antara partikel-partikel yang bermuatan listrik 

berlawanan. Media pasir yang bersih mempunyai muatan listrik negatif 

dengan demikian mampu mengadsorpsi partikel-partikel positif 

d. Aktivitas kimia, beberapa reaksi kimia akan terjadi dengan adanya oksigen 

maupun bikarbonat. 

e. Aktivitas biologis yang disebabkan oleh mikroorganisme yang hidup dalam 

filter. 

Adsorbsi secara umum adalah proses pengumpulan substansi 

terlarut yang ada dalam larutan oleh permukaan zat atau benda penyerap 

dimana teIjadi suatu ikatan kimia fisik antara substansi dengan zat penyerap. 

Karena keduanya sering muncul bersamaan dalam suatu proses maka ada yang 

menyebut sorbsi, baik adsorbsi sebagai sorbsi yang terjadi pada karbon aktif 

maupun padatan lainnya. Namun unit operasinya dikenal sebagai adsorbsi. 

Adapun adsorbsi dapat dikelompokan menjadi dua: 
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1.	 Adsorbsi fisik, yaitu terutama terjadi adanya gaya van der walls dan 

berlangsung bolak-balik. Ketika gaya tarik-menarik molekul antara zat 

terlarut dengan adsorben lebih besar dari gaya tarik-menarik zat terlarut 

dengan pelarut, maka zat terlarut akan teradsorbsi diatas permukaan 

adsorben. 

2.	 Adsorbsi kimia yaitu reaksi kimia yang terjadi antara zat padat dengan 

adsorbat larut dan reaksi ini tidak berlangsung bolak-balik. 

Mekanisme Adsorbsi dapat digambarkan sebagai proses dimana 

molekul meninggalkan larutan dan menempel pada permukaan zat adsorben 

akibat kimia dan fisika (Reynolds, 1982). 

Pada proses adsorbsi terhadap air sungai mempunyai empat tahapan 

antara lain: 

1.	 Transfer molekul-molekul adsorbad menuju lapisan film yang mengelilingi 

adsorben. 

2. Difusi adsorbad melalui lapisan film (film diffusin process). 

~si adsoroao melaIUl kapl1er atau pon-pon dalam adsorben (pore 
rl 
! 

diffusion). 

4.	 Adsorbsi adsorbat pada dinding kapiler atau permukaan adsorben (proses 

adsorbsi sebenarnya), (Reynolds, 1982). 

Bahan penyerap merupakan suatu padatan yang mempunyai sifat 

mengikat molekul pada permukaannya dan sifat ini menonjol pada padatan 

yang berpori-pori. Semakin halus atau kecil ukuran partikel adsorben, semakin 
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luas permukaannya dan daya serap semakin besar. Beberapa sifat yang harus 

dipenuhi oleh zat penyerap yaitu: 

1.	 Mempunyai luas permukaan yang besar. 

2.	 Berpori-pori 

3.	 Aktif dan mumi 

4.	 Tidak bereaksi dengan zat yang akan diserap. 

Pemilihan adsorben pada proses adsorbsi sangat mempengaruhi 

sorbsi. Beberapa adsorben yang sering digunakan pada proses adsorbsi 

misalnya: bentonit, tuff, pumice, zeolit, dan silika gel. Pemilihan adsorben juga 

mempengaruhi kapasitas adsorbsi. Adapun faktor yang mempengaruhi 

kapasitas adsorbsi yaitu: 

1.	 Luas permukaan adsorben. 

Semakin luas permukaan adsorben, semakin banyak adsorbat yang dapat 

diserap, sehingga proses adsorbsi dapat semakin efeklif Semakin kecil 

ukuran diameter partikel maka semakin luas permukaan adsorben. 

2.	 UkUran partlkel 

Makin kecil l1kl1ran partikel yang digunakan maka semakin besar kecepatan 

adsorbsinya. Ukuran diameter dalam bentuk butir adalah lebih dari 0.1 mm, 

sedangkan ukuran diameter dalam bentuk serbuk adalah 200 mesh. 

3.	 Waktu kontak 

Waktu kontak merupakan suatu hal yang sangat menentukan dalam proses 

adsorbsi. Waktu kontak yang lebih lama memungkinkan proses difusi dan 

penempelan molekul adsorbat berlangsung lebih baik. Konsentrasi zat-zat 

'~ 



II 

16 

organik akan turun apabila waktu kontaknya cukup dan waktu kontak 

berkisar 10 - 15 menit (Reynolds, 1982). 

4.	 Distribusi ukuran pori 

Distribusi pori akan mempengaruhi distribusi ukuran molekul adsorbat 

yang masuk kedalam partikel adsorben. 

2.4.2. Keramik 

Keramik berasal dari bahasa Yunani "Keramos" yang berarti periuk 

atau belanga yang dibuat dari tanah. Yang dimaksud dengan keramik adalah 

segala macam benda yang dibuat dari tanah liat, setelah kering kemudian 

dibakar hingga pijar sampai suhu tertentu, setelah itu didinginkan sehingga 

menjadi keras. Menurut golongannya, keramik dapat dibagi dalam dua 

kelompok yaitu : 

1.	 Keramik bakaran repdah (gerabah lunak) 

Keramik bakaran rendah adalah semua bahan keramik yang dibakar dan 

dapat mencapal suhu pembakaran antara 9000 C sampal 10500 C, misalnya 

keramik Plered Purwakarta, Kasongan, Keramik Pejaten, Bali dan lain-lain. 

Keramik bakaran rendah pada umumnya berpon (porous), sehingga air 

didalamnya dapat merembes keluar melalui pori-pori dindingnya. Sering 

kita jumpai sebuah kendi terbuat dari tanah liat merah setelah diisi air 

tampak basah bagian dinding luarnya. 
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2.	 Keramik bakaran tinggi (gerabah keras) 

Keramik bakaran tinggi adalah semua barang keramik yang dibakar hingga 

mencapai suhu pembakaran antara 12500 C dan 13500 C atau lebih. Yang 

termasuk dalam kelompok gerabah keras diantaranya adalah stoneware 

(lempung batu) dan porselen. Pada umumnya barang-barang keramik hasil 

dari bakaran tinggi sangat baik untuk tempat menyimpan air, jelasnya air 

tidak akan merembes keluar dari dinding keramik yang diisi air itu, karena 

tidak berpori-pori. Bila dipukul-pukul suaranya berdencing nyaring serta 

tidak akan mudah pecah bila saling bersentuhan dengan benda lainnya. 

Benda-benda porselen dapat dibuat setipis mungkin, seperti misalnya 

cangkir porselen yang biasa kita pakai untuk minum tipis sekali sehingga 

dapat ditembus cahaya lampu. 

2.4.3. Rahan Baku Membran Keramik 

Bahan baku dari keramik (gerabah) pada penelitian ini adalah 

bahan alami yaitu bahan-bahan asli yang berasal dari alam dan belum 

mengalami proses pengolahan oleh manusia, yaitu mineral lempung seperti 

(,
1\	 kaolinit (AL2(Sb03)(OH)4 dan bentonit (Al, Na, Ca, Mg)(Sh05)(OH)2 ; Si02 

I 

mengandung mineral seperti pasir silica, dan serbuk gergaji. 

1.	 Susunan Tanah Lempung 

Mineral lempung adalah mineral yang mempunyai koposisi silikat 

terhidrat aluminium dan magnesium dan mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut: 
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a.	 Berukuran lebih kecil dari 0,002 m 

b.	 Struktur terutama berbentuk lapisan dan sebagian kecil berbentuk 

rantai. 

c.	 Berdosiasi permukaan. 

Beberapa lempung terdiri dari sebuah mineral tunggal, tetapi ada 

juga yang tersusun dari campuran beberapa mineral lempung. Beberapa 

bahan lempung mengandung variasi dari sejumlah mineral non lempung 

seperti kuarsa, kalsit, pirit dan feldspar yang merupakan contoh-contoh 

penting. Selain itu juga, mengandung bahan-bahan organik dalam air. 

Mineral lempung merupakan senyawa aluminium silikat yang 

terdiri dari satu atau dua unit dasar yaitu tetrahedral dan aluminium 

oktahedral. Setiap unit tetrahedral (berisi empat) terdiri dari empat atom 

oksigen mengelilingi satu atom silicon. Kombinasi dari unit-unit silica 

tetrahedral membentuk lembaran silica (.~ilica sheeO. 

~stMineral Lempung 

Berdasarkan struktur mineral lempung dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

1.	 Amorf, Kelompok alofan 

2.	 Kristalin 

a.	 Tipe dua lapisan (struktur-struktur lembaran yang tersusun oleh 

satu lapisan silica tetrahedral dan satu lapisan aluminium 

oktahedral). 

I 

I 
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•	 Ekuidimensional, Kelompok kaolinite kaolinite, naetrite, 

dictrite 

•	 Memanjang, Kelompok halloysite 

b.	 Tipe tiga lapisan (struktur-struktur lembaran yang tersusun oleh dua 

lapisan silica tentrahedron dan satu pusat lapisan dioktahedral atau 

triohedral). 

i, Kisi yang mengembang 

•	 Ekuidimensional, Kelompok montmorillonite: 

Montmoriloni, saukonit, vermikulit. 

•	 Memanjang, Kelompok montmoriloni:
 

Nontronit, saonit, hektrorit
 

11.	 Kisi yang tidak mengembang, Kelompok illite. 

c.	 Tipe lapisan campuran yang teratur (susunan yang teratur pada 

lapisan yang bergantian dari tipe yang berbeda). 

d.	 Tipe struktur rantai (rantai yang mirip hornblende pada silica 

miselaneous: Atapulgit, sepiolite, poligorskit. 

3.	 Sirat Fisik Mineral Lempung 

Minerallempung mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: 

A.	 Flokulasi dan Deflokulasi 

Flokulasi dan deflokulasi melukiskan keadaan agregasi dari butir-butir 

lempung bila bercampur dengan air, lempung-Iempung kering atau 
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minerallempung dengan cepat akan menyerap air, dan air yang terserap 

itu akan mengendap dengan pemanasan 100 -200° C. Flokulasi adalah 

proses penggumpalan butir-butir lempung menjadi gumpalan yang 

lebih besar, sedangkan deflokulasi merupakan kebalikannya yaitu 

proses dispersi gumpalan-gumpalan menjadi bagian-bagian yang kecil 

B.	 Plastisitas 

Plastisitas adalah sifat yang memungkinkan lempung dapat diberi 

bentuk tanpa rekahan-rekahan dan bentuk tersebut akan tetap setelah 

gaya pembentuknya dihilangkan. 

C.	 Thixoptropy 

Thixoptropy atau daya bersuspensi adalah suatu sifat mineral lempung 

atau material lempung yang bila bercampur dengan suatu cairan akan 

membentuk suspensi. Sifat ini berkaitan dengan keplastisan. 

Tekstur minerallempung meliputi ukuran dan bentuk partikellempung 

yang mempengaruhi keplastisan, kekuatan, mekanis, kemudahan pada 

pengeringan dan karakter produk setelah dibakar. 

D.	 Warna lempung 

Warna lempung ditentukan oleh kandungan senyawa-senyawa besi atau 

bahan-bahan karbon, kadang-kadang juga mineral mangan dan titan 

dalam jumlah yang cukup bisa mempengaruhi warna pada lempung. 

E.	 Kekuatan panas pada minerallempung 

Mineral lempung akan kehilangan air pori-pori bila dilakukan 

pemanasan diatas suhu 150°C, sedangkan pemanasan pada suhu 400
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9000 C air akan meloncat ke atas dari kisi-kisi sebagai kelompok OR 

dan struktur kristal akan terhancurkan sebagian atau terubah. 

4. Sifat Kimiawi Mineral Lempung 

Minerallempung mempunyai sifat-sifat kimiawi sebagai berikut: 

A.	 Pertukaran ion 

Salah satu sifat yang penting dari mineral lempung adalah pertukaran 

elektrik pada partikel dengan mineral lempung akan menarik kation dan 

anion melalui cara penukaran atau menetralisir, artinya dengan mudah 

digantikan oleh anion dan kation lain saat kontak dengan ion ion lain 

pada larutan yang encer. 

B. Interaksi dengan air 

1)	 Sifat hidrasi pada kandungan air yang relatif rendah 

Sifat mineral tempung dalam air adalah kompleks da.n penting 

sekali. Sifat ini mempertimbangkan penyerapan air oleh mineral 

lempung dari guatu keadaan yang relatif kering, yaitu interaksi 

tetjadi ketika molekul air melekat pada permukaan partikel atau 

berhubungan dengan kation yang dapat berpindah. Penyerapan air 

oleh mineral lempung dapat teIjadi baik oleh hidrasi permukaan 

kristal ataupun pertukaran kation. 

2)	 Kandungan air yang tinggi (sifat lempung koloid) 

Pengembangan osmosis pada ruang antar lapisan relatif besar 

diperlihatkan oleh bentuk pertukaran Na+ dan Lt pada 
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montmori10nit yang dapat dijelaskan dari teori lapisan ganda 

elektris. Dasarnya adalah lapisan lempung berharga negatif 

menyebabkan penarikan kation dan penolakan anion (Olphen, 

1963). 

3) Interaksi dengan bahan organik 

Beberapa molekul organik yang terdapat di air, dapat dengan 

mudah diserap oleh mineral lempung. Pada beberapa kejadian 

terutama untuk molekul organik tak terkutub, kekuatan interaksinya 

relatif lemah hanya dengan penyerapan secara fisik. Ikatan antara 

minerallempung dan bahan organik terjadi melalui: 

1. Ikatan hidrogen 

2. Kekuatan ion dwi kutub 

3. Pertukaran kation 

4. Pertukaran anion 

Pada lempung-Iempung yang kering, muatan negatif di 

II permukaan dmetralkan oleh adanya exhangable catIOn (Ion-Ion 
, 

' 

II posif yang mudah diganti) lempung tersebut dan terikat pada 

1 
partikel oleh gaya tarik menarik elektristik. Hila air kemudian 

ditambahkan pada lempung tersebut, kation-kation dan sejumlah 

kecil anion-anion (ion-ion bermutan negatif) akan "berenang" 

diantara partikel-partikel itu. Keadaan seperti ini disebut sebagai 

lapisan ganda terdifusi (diffuse double Layer). 
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5. Permeabilitas Tanah (Lempung) 

Permeabilitas didefinisikan sebagai bahan berpori yang 

memungkinkan aliran rembesan dari cairan yang cair atau minyak mengalir 

lewat rongga pori. Pori-pori tanah saling berhubungan antara yang satu 

dengan yang lainnya, sehingga air dapat mengalir dari titik dengan energi 

tinggi ke titik energi yang lebih rendah. (Christady, 2002). 

Untuk tanah lempung yang dibuat gerabah mengalami perlakuan 

seperti pemadatan, pengeringan, pembakaran. Gerabah yang masih mentah 

pori-porinya lebih kecil, karena pori lempung berisi air dan udara, setelah 

mengalami pembakaran air dan udara menguap sehingga pori melebar 

6. Porositas Tanah Lempung 

Porositas merupakan sejumlah ruang pori-pori yang berisi air dan 

udara. Runag pori-pori ini menjadi penting karena di dalamnya air dan 

udara bebas bergerak. Banyaknya air yang bergerak melalui tanah lempung 

berkaitan era! dengan jumlah dan ukuran pOI i-pori tanah:-

Banyaknya ruang kosong di dalam tanah tergantung pada butir

butir, semakin besar butir-butir semakin besar pula ruang pori demikan 

juga sebaliknya. Menurut Sarwo Hardjowigeno udara dan air mengisi pori

pori tanah. Banyaknya pori-pori ±50% dari volume tanah, sedangkan 

jumlah air dan udara berubah-ubah. 
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7. Pasir Kwarsa 

Dalam penelitian ini pasir kuarsa digunakan sebagai komposisi 

campuran dalam pembuatan reaktor membran keramik. Pasir kuarsa 

mempunyai beberapa sifat cukup spesifik, sehingga untuk pemanfaatannya 

yang maksimal diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai sifat

sifatnya. Sifat-sifat tersebut antara lain : 

a. Bentuk butiran pasir. Bentuk butiran pasir dapat dibagi 4 (empat) 

macam yaitu : membulat (rounded), menyudut tanggung (sub

angular), menyudut (angular), dan gabungan (compound). Pasir yang 

berbentuk bundar memberikan kelolosan yang lebih tinggi daripada 

bentuk yang menyudut. 

b. Ukuran butiran pasir. Butiran pasir yang berukuran besar/kasar 

memberikan kelolosan yang lebih besar sedangkan yang berbutir halus 

memberikan kelolosan yang lehih rendah. Pasir yang berbutir halus 

mempunyai luas permukaan yang lebih luas. 

c. Sebaran ukuran butiran pasir, dapal dibagl men]adl 4 macam, yaitu : 

1. Sebaran ukuran hUI.ir sempit. yaitu Sl1Sl1nan ukuran butir hanya 

terdiri dari kurang lebih 2 (dua) macam saja 

2. Sebaran ukuran butir sangat sempit, yaitu 90 % ukuran butir pasir 

terdiri dari satu macam saja. 

3. Sebaran butir pasir lebar, yaitu susunan ukuran butir terdiri dari 

kurang lebih 3 (tiga) macam. 



25 

4. Sebaran ukuran butir pasir sangat lebar, yaitu susunan ukuran 

butiran pasir terdiri dari lebih dari tiga (tiga) macam. 

d.	 Susunan kimia, beberapa senyawa kimia yang perlu diperhatikan 

dalam pasir kuarsa adalah Si02, Na20, CaO, Fe203. Kandungan Si02 

dipilih setinggi mungkin dan kandungan senyawa yang lain serendah 

mungkin. Makin tinggi kandungan Si02 makin tinggi daya 

penyerapannya. Secara umum pasir kuarsa Indonesia mempunyai 

komposisi: 

a.	 Si02: 35.50 - 99.85 % 

b.	 Fe203 : 0.01 - 9.14 % 

c.	 Al203 : 0.01- 18.00 % 

d.	 CaO: 0.01- 0.29 % 

8.	 Serbuk Gergaji 

Serbuk gergaji digunakan sebagai campuran dalam pembuatan 

ada pada tiap industri pengolahan kayu. Pada industri pcnggcrgajian, 

serbuk gergaji yang dihasilkan berkisar 11-15%, sedang pada industri kayu 

lapis dan molding biasanya lebih kecil. Besarnya persentase limbah serbuk 

gergaJI yang dihasilkan pada proses pengolahan kayu seperti 

penggergajian, tergantung dari beberapa faktor seperti jenis kayu, tipe 

gergaji, tebal bilah gergaji (kerf), diameter log, kualitas yang ingin 

dihasilkan dan lain-lain. 
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Serbuk gergaji umumnya banyak dimanfaatkan untuk bahan 

baku tungku pemanas atau bila diperkirakan akan menguntungkan, 

dimanfaatkan sebagai bahan baku pada pembuatan papan partikel. Juga 

dapat ada yang dimanfaatkan sebagai media pertumbuhan di persemaian. 

Selain itu, serbuk gergaji dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku 

pembuatan briket arang. 

2.5. Pembuatan Keramik 

Pembuatan keramik dimulai dari proses pengolahan tanah, 

pembentukan badan keramik, pengeringan, penyusunan dalam tungku 

pembakaran. 

1. Pengolahan bahan baku. 

Bahan pembuat keramik hams diolah terlebih dahulu sebelum 

bahan siap dibentuk karena hampir semua bahan alami murni mengandung 

banyak grit. Pemisahan dapat dilakukan secara manual atau secara 

mekanis. Bahan-bahan keramik alam dihancurkan, disaring dan diambil 

ukuran butir bahan yang dikehendaki. Penyaringan dapat dilakukan dengan 

cara basah atau kering. 

2. Pembentukan badan keramik 

Pembentukan badan keramik ada beberapa cara antara lain die 

pressing, rubbermuld pressing, extrusion molding, slip testing dan 

injection molding. Die Pressing (tekan mati) digunakan pada bahan 

pembuat tepung dengan kadar cairan 10-20% dan cukup menjadi padat 
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dengan tekanan. Produknya antara lain jubin lantai dan jubin dinding. 

Rubber mold pressing digunakan pada bubuk padat seragam. Disebut 

rubber moldpressing karena penggunaan cetakan yang seperti sarung dari 

batu penggosok. Bahan diletakkan dalam cetakan dan ditekan dengan 

menggunakan tekanan hidrostatik dalam ruang. 

Ektrusion molding merupakan pembentukan bahan dengan 

menggunakan menggeser campuran bahan plastis kaku pada lubang mati, 

contoh produknya adalah pipa selokan dan ubin lekuk. Slip casting dipakai 

jika larutan bahan cukup encer dan dimanfaatkan untuk membuat barang

barang yang cukup banyak. Injection molding merupakan teknik 

pembuatan badan keramik dengan cara menekan bahan keramik pada 

cetakan. 

3. Pengeringan 

Pengeringan disini dimaksudkan untuk menghilangkan apa yang 

disebut dengan plastisnya saja, sedang air yang terikat dalam molekul tanah 

liat (air kimia) hanya bisa dihilangkan melalui pembakaran. Tujuan dari 

pembakaran adalah untuk memberikan kekuatan kepada barang-barang 

mentah sehingga dapat disusun dalam tungku dan menghilangkan air yang 

berlebihan, yang menimbulkan kesukaran-kesukaran dalam proses 

pembakaran. Kerusakan yang dapat teIjadi antara lain perubahan bentuk 

dan retak-retak. 

Beberapa cara pengeringan yang dapat dilakukan antara lain 

diangin-anginkan, dipanaskan dalam alat khusus dan membungkus benda 
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dengan kain yang agak basah. Pada pembuatan keramik dengan teknologi 

maJu, proses pengeringan ini dilakukan langsung dengan proses 

pembakaran. 

4. Pembakaran 

Proses pembakaran bahan keramik sering juga disebut Sinering 

processes. Suhu yang dipakai dalam pembakaran sangat tergantung dari 

metode, bahan yang akan dibakar dan benda hasil bakar. Sebagai contoh 

pada metode standar Pressure sintering dengan materi dasar ShN4 

memerlukan suhu 1700°C-1800°C pada gas Nitrogen (N2). Hot pressing 

dengan bahan dasar ShN4 memerlukan suhu 1700°C-1800°C dengan 

tekanan 200-500 Kg/cm2 
. Reaction sintering dengan bahan dasar Si02 

dibakar pada suhu 1350 °C -1600°C. Chemical vapor deposition (CVD) 

dengan bahan dasar SiRt dan NH3 dipanaskan pada suhu 800°C-1400°C. 

selain itu masih ada metode-metode lain seprti Hot lsolatic Press (HW), 

atmospheric pressure sintering, Ultra high pressure sintering, Post 

Dalam proses pembakaran, jenis air yang hams dihilangkan adalah 

air suspensi, air antar partikel, air pori antar partikel setelah pengerutan, air 

terserap (adsorbsi) pda partike1 dan air kisi dalam struktur kristalnya 

(Hartono, 1992). 

Tahap dalam pembakaran dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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1) Tahap penghilangan uap 

Suhu bakar tahap ini berlangsung dari awal sampai sekitar suhu 

500°C. Tujuannya adalah untuk menghilangkan molekul-molekul air 

pada bahan, membakar unsur karbon dan unsur organis bahan. 

Pembakaran harus dilakukan perlahan-Iahan sampai semua molekul 

air hHang, jangan sampai ada molekul air yang teIjebak dalam bahan 

karena akan terjadi letupan yang merusak bahan. Pada suhu 300°C

400°C zat-zat organis dan unsur karbon akan terbakar habis. 

2) Tahap penggelasan 

Setelah air dalam bahan habis, suhu dapat ditingkatkan sedikit demi 

sedikit. Pembakaran suhu yang paling menentukan adalah pada suhu 

573°C. pada suhu ini tungku pembakaran mulai menjadi merah panas 

dan teIjadi penggantian fisik silika. Pada proses pendinginan suhu 

573°C juga merupakan titik kritis, sehingga sering disebut sebCl8Cli 

inverse kwarsa. Setelah suhu mencapai 600°C tingkat bakar dapat 

dipercepat sampai terbentuk sinter (ktlau) darl bahan yaltu teIJadl 

pada suhu 900°C-1200°C. 

3) Tahap pendinginan 

Pendinginan dilakukan perlahan-Iahan, setelah suhu bakar yang 

dikehendaki tercapai. Jika suhu pembakaran dihentikan maka suhu 

tungku akan turun sedikit demi sedikit, sampai pada suhu kamar. 

Penurunan suhu yang demikian bertujuan untuk menghindari 

teIjadinya keretakan pada keramik dan menjaga kondisi tungku bakar 
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(Astuti, 1997). Untuk tungku bakar yang bagus disediakan fasilitas 

pendingin dengan mengalirkan udara. 

Proses perubahan bentonit alam dalam pembakaran dapat dilihat pada 

gambar berikut ini : 

450- 6000e 

AhSh05(OH)~ .. AhSh07 + 2H2O 

(Ah03 2Si02) 

Meta Kaolin 

9250e 

2(Ah03 2Si02) .. 2Ah03 3Si02 + Si02 

Silicon Spinel/Trydimite 

1l00oe 

J
I 

2AhO~ 3Si02 .. 2(AhO.~Si02) + Si02 

Pseudo Mullite 

14000C 

3(Ah03 3Si02) • 3Ah03 2Si02 + Si02 

Mullite Crystobalite 

Gambar 2.1. Proses Perubahan Bentonit Alam Dalam Pembakaran
 

(Meda Sagala, 2000)
 

Perubahan komposisi kaolin dalam pembakaran dapat dilihat pada tabel 

beriku ini: 

I 
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Tabel 2.1. Perubahan Komposisi Kaolin Dalam Pembakaran 

Temperatur Peristiwa yang Terjadi
 

30 -150°C
 - Penguapan air mekanis dan air terserap 

500 - 600°C - Penguapan air mineral/ air kimial air kristal dari mineral 

lempung kaolinit 

Ah03 2Si022H20 ---4 Al203 2Si02 + 2H20 

850 - lOS0°C - TeIjadi reaksi eksotemal ketika terjadi reaksi peruraian 

keseimbangan (disosias) membentuk Mullite dan 

Trydimite 

3Ah032Si02 ---4 3Al032Si02 (amorph) + 4Si02 

(trydimate) 

1350°C - Kristalisasi awal dari mineral Mullite (3Al20 32Si02) 

1470°C - Tyrdimite berubah menjadi Crystobalite stabil (Si02) 

1470 + 1790°C I - Keseirnbangan Mullite-Crystobalit 

I ° I _
+ 2000 C - Melebur 

2.6. Parameter Yan~ Diteliti 

2.6.1. Escherichia Loli (E-Coli) 

Escherichia Coli (E-Coli) adalah salah satu bakteri yan tergolong 

Colliform. Air minum tidak boleh terlalau banyak mengandung bakteri, karena 

akan menggagu kesehatan, oleh karena itu diperlukan pemeriksaan kualitas air 

dengan menggunakan Escherichia Coli (E-Coli) sebagai indikator dan bakteri 
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Streptococcus untuk mengetahui sumber pencemarnya (Suriawiria U, 1996). 

Untuk mengetahui keberadaan bakteri dalam air sampel dilakukan dengan: 

1.	 Analisa Kuantitatif 

Bakteri tidak dapat dihitung secara tepat dengan pemeriksaan mikroskopik 

kecuali bila sekurang-kurangnya ada 100 juta sel untuk tiap ml air. Air di 

alam jarang menendung 105 sel untuk tiap ml air. 

2.	 Analisa kualitatif 

Metode pembiakkan lempeng dan biakkan yang diperkaya digunakan untuk 

mendapatkan gamharan populasi hakteri dalam air. Analisa ini meliputi 

penemuan-penemuan bakteri fecal dalam air, karena adanya bakteri fecal 

menandakan adanya populasi tinja dan timbulnya bahaya penyebaran 

penyakit entirik. 

Bakteri Escherichia Coli (E-coli) pada uji mikroskopis ada 

perbesaran 1000 kali menampakan diri sebagai individu berakar pendek. 

Bakteri E-coli digunakan sebagai indikator bakteriologis kualitas air. Air yang 

terkontaminasi dengan populasi tinja diidentifikasikan menjadi potensial 

berbahaya dengan adanya fisik bakteri Coliform (Mark 1. Hammer, 1986). 

Bakteri Escherichia Coli (E-coli) adalah penghuni normal saluran 

pencerenaan manusia dan hewan berdarah panas. Coliform sebagai suatu 

kelompok bakteri dicirikan sebagai bakteri berbentuk batang gram negatif, 

tidak membentuk spora, aerobik dan anaerobik fakultatif yang memfermentasi 

lactose, dengan menghasilkan asam dan gas dalam waktu 48 jam pada suhu 

37°C. Fermentasi laktose-m@fUpakan reaksi kunci didalam prosedur 
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laboratorium untuk menentukan potabilitas air (aman tidaknya air tersebut 

untuk diminum). 

Beberapa species atau kelompok bakteri dapat digunakan sebagai 

organisme indikator (Michael J. Peleczhar, 1998). Beberapa ciri penting suatu 

organisme indikator adalah: 

1. Terdapat dalam air tercemar dan tidak ada dalam air tidak tercemar. 

2. Terdapat dalam air bila ada patogen. 

3. Jumlah organisme indikator berkolerasi dengan kadar polusi. 

4. Mempunyai kemempuan bertahan hidup yang lebih besar daripada patogen. 

5. Mempunyai sifat seragam dan mantap. 

6. Tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. 

7. Terdapat dalam jumlah yang lebih banyak daripada patogen 

8. Mudah dideteksi dengan teknik-teknik laboratorium sederhana. 

Mengingat bahwa organisme patogen kebanyakan berasal dari tinja, 

maka untuk mengetahui kemungkinan kontaminasi air oleh mikroorganisme 

patogen, perlu dilalrukan analisis mikroorganisme berdasarkan organisme 

petunjuk yang berasal dari tinja. 

Organisme petunjuk ini disebut juga indikator yaitu bakteri yang 

terdapat pada manusia ataupun hewan. Bakteri-bakteri ini apabila ditemukan di 

dalam sampel air maka air tersebut mengandung bakteri patogen, sebaliknya 

bila sampel air tidak mengandung bakteri-bakteri ini berarti tidak ada 

pencemaran oleh tinja manusia dan hewan, ini menunjukkan bahwa iar bebas 

dari bakteri patogen. 

1_ 
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Adapun bakteri yang digunakan sebagai Indikator polusi kotoran 

adalah bakteri yang tergolong Escherichia Coli, Streptococcus jaecalis dan 

Clostridium perifringen. Sebagai bakteri indikator, bila menggunakan 

Streptococcus jaecalis dan Clostridium perifringen mempunyai beberapa 

kelemahan yaitu waktu inkubasi untuk bakteri ini relatif lama, yakni 48 jam 

atau lebih. Selain itu beberapa species bakteri ini tidak ditemukan dalm kotoran 

manusia. Dengan beberapa kelemahan diatas, bakteri Streptococcus jaecalis 

dan Clostridium perifringen jarang digunakan sebagai bakteri indikator. 

Kehadiran bakteri Colliform dalam air, makanan, dan lain 

sebagainya yang berhubungan dengan kepentingan manusia sangat tidak 

diharapkan karena adanya kelompok bakteri ini pada suatu benda menandakan 

bahwa bakteri tersebut telah tercemar oleh fecal yaitu bakteri yang berada 

bersama tinja. 

Dengan adanya Colliform pada sumber air maka dapat dipastikan 

bahwa dalam perairan tersebut terdapat bakteri patogen yang dapat 

menyebabkan penyakit pada manusia. 

Menghilangkan atau menurunkan konsentrasi bakteri Colliform 

berarti menghilangkan bakteri patogen yang ada dalam air, sehingga kualitas 

air tetap terjamin bagi kesehatan manusia. 

Berdasarkan asal dan sifatnya kelompok bakteri Colliform dibagi 

menjadi dua golongan yaitu: 

1. Coli - Fecal, Seperti E - Coli yang berasal dari tinja manusia. 

. ~ 
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2. Coli - non Fecal, seperti aerobakteri dan klebsiele yang lebih banyak 

didapatkan di dalam habitat tanah dan air daripada di dalam usus, 

umumnya tidak patogen. 

Perbedaan antara kedua kelompok ini terletak pada temperatur 

inkubasi selama fermentasi kaldu laktosa, kandungan bakteri Colliform serta 

sifat-sifat biokimia lainnya. Faeses atau tinja sering disebut najis artinya 

kehadiran didalam subtrat atau benda yang berhubungan dengan kepentingan 

manusia, sangat tidak diharapkan kartena adanya hubungan antara tinja dan 

bakteri colliform, kehadiran materi fecal berarti jika suatu subtrat didapatkan 

bakteri ini langsung maupun tidak langsung subtrst tersebut tercemar oleh tinja 

(Suriawiria, 1996). 

Pemeriksaan kehadiran bakteri Colliform di dalam air dilakukan 

berdasarkan penggunaan medium kaldu laktosa yang ditempatkan dalam 

tabung reaksi berisi tabung durham (tabung kecil yang letaknya terbalik, 

digunakan untuk menengkap gas yang teIjadi akibat fcrmcntasi laktosa menjadi 

asam dan gas) 

Adanya bakteri fecal (tinja) di dalam air ditentukan berdasarkan tes 

tertentu dengan perhitunga tabel hopkins, yang lebih dikenal dengan tabel 

MPN (Most Probable Number) atau tabel JPT (Jumlah Perkiraan Terdekat). 

Tabel tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah bakteri Colliform 

dalam 100 ml air. 

E-Coli jika masuk kedalam saluran pencernaan dalam jumlah 

banyak dapat membahayakan kesehatan. Walaupun E-Coli merupakan bagian 
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dari mikroba normal saluran pencemaan, tapi saat ini telah terbukti bahwa 

galur-galur tertentu mampu menyebabkan gastroeritris taraf sedang hingga 

parah pada manusia dan hewan. E-Coli dapat menyebabkan diare dengan 

metode (pelczar & Chan, 1988): 

1.	 Produksi enterotoksin yang secara tidak langsung dapat menyebabkan 

kehilangan cairan. 

2.	 Invasi yang sebenarnya lapisan epitelium dinding usus yang menyebabkan 

peradangan dan kehilangan cairan. 

2.6.2. Chemical Oxygen Demand (COD) 

Chemical oxygen demand (COD) atau kebutuhan oksigen kimiawi 

yaitu jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik 

secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi secara biologis (biodegradable) 

maupun yang sukar didegradasi secara biologis (non biodegradable) menjadi 

CO2 dan H20. Pada reaksi oksigen ini hampir semua zat yaitu sekitar 85% 

" ..'2 

penguraian secara biologi (BOD) tidak sama scmua zat organik dapat diuraikan 

oleh bakteri (Fardiaz, 1976) 

COD ini secara khusus bemilai apabila BOD tidak dapat ditentukan 

karena terdapat bahan-bahan beracun. Waktu pengukurannya juga lebih singkat 

dibandingkan pengukuran BOD. Namun dernikian bahwa BOD dan COD tidak 

menentukan hal yang sarna dan karena itu nilai-nilai secara langsung COD 

tidak dapat dikaitkan dengan BOD. Hasil pengukuran COD tidak dapat 



37
 

membedakan antara zat organik yang stabil dan yang tidak stabil. COD tidak 

dapat menjadi petunjuk tentang tingkat dimana bahan-bahan secara biologis 

dapat diseimbangkan. Namun untuk semua tujuan yang peraktis COD dapat 

dengan cepat sekali memberikan perkiraan yang teliti tentang zat-zat arang 

yang dapat dioksidasi dengan sempurna secara kimia (Mahida, 1984). 

COD adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk 

mengoksidasi senyawa organik dalam air, sehingga parameter COD 

mencerminkan banyaknya senyawa organik yang dioksidasi secara kimia 

(Metcalf and Eddy, 1991). Tes COD digunakan untuk menghitung kadar bahan 

organik yang dapat dioksidasi, dihitung dengan menggunakan bahan kimia 

oksidator kuat dalam media asam. 

Perbedaan COD dan BOD (Benefield, 1980) 

1.	 Angka BOD adalah jumlah komponen organik biodegradable dalam air 

buangan, sedangkan tes COD menentukan total organik yang dapat 

teroksidasi, tetapi tidak dapat membedakan komponen biodegradable I non 

biodegradable. 

2.	 Beberapa substansi inorganic seperti sulfat dan tiosulfat, nitrit dan besi 

ferrous yang tidak akan terukur dalam tes BOD akan teroksidasi aleh 

kalium dikromat, membuat nilai COD - inorganic yang menyebabkan 

kesalahan dalam penetapankomposisi organik dalam laboratorium. 

3.	 Hasil COD tidak tergantung pada aklimasi bakteri, sedangkan hasil tes 

BOD sangat dipengaruhi aklimasi seeding bakteri. 
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Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat -zat organis 

yang secara alamiah dapat dioksidasikan melalui proses mikrobiologis, dan 

mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut didalam air. (G. Alaerts, 

1984). 

Untuk mengetahui jumlah bahan organik di dalam air dapat 

dilakukan suatu uji yang lebih cepat dibandingkan dengan uji BOD, yaitu 

berdasarkan reaksi kimia dari suatu bahan oksidan yang disebut uji COD. Uji 

COD yaitu suatu uji yang menetukan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh 

bahan oksidan seperti kalium bikhromat yang digunakan untuk mengoksidasi 

bahan-bahan organik yang terdapat didalam air. 

COD atau kebutuhan oksigen kimiawi adalah jumlah oksigen yang 

diperlukan agar limbah organik yang ada didalam air dapat teroksidasi melalui 

reaksi kimia. Air sampel yang mengandung limbah organik akan dioksidasi 

oleh kalium bichromat (K2Cr202) sebagai sumber oksigen menjadi gas CO2 

dan H20 serta sejumlah ion chro. Nilai COD merupakan ukuran bagi tingkat 

pencemaran otelf15ahan organik. 

Air yang telah tercemar limbah organik sebelum reaksi oksidasi 

berwarna kuning, dan setelah reaksi oksidasi berubah menjadi warna hijau. 

Jumlah oksigen yang diperlukan untuk reaksi oksidasi terhadap limbah organik 

seimbang dengan jumlah kalium bichromat yang digunakan pada reaksi 

oksidasi. Makin tinggi kalium bicharbonat yang digunakan pada reaksi 

oksidasi, berarti semakin banyak oksigen yang diperlukan. 

'1. 
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Uji COD pada umurnnya menghasilkan nilai kebutuhan oksigen 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan uji BOD, karena bahan-bahan yang 

stabil terhadap reaksi biologi dan mikroorganisme dapat ikut teroksidasi dalam 

uji COD. Selulosa adalah salah satu contoh yang sulit diukur melalui uji BOD 

karena suiit dioksidasi melalui reaksi biokimia, akan tetapi dapat diukur 

melalui uji COD. (Pramudya Sunu, 2001). 

Keberadaan bahan organik dapat berasal dari alam ataupun dari aktivitas rumah 

tangga dan industri, misalnya pabrik bubur kertas (pulp), pabrik kertas dan 

industri makanan. Perairan yang memiliki nilai COD tinggi tidak diinginkan 

bagi kepentingan manusia dan juga bagi perikanan dan pertanian. Nilai COD 

pada perairan yang tidak tercemar biasanya kurang dari 20 mg/L 

(UNESCOIWHOIUNEP, 1992). 

2.7.	 Hipotesa 

Dari teori-teori tersebut hipotesa yang dikemukakan, yaitu: 

1.	 Terjadi penurumm konsentrasi bak."1eri Escherichia Coli (E-Coli) dan 

Chemical oxygen demand (COD) setelah melalui proses filtrasi dengan 

menggunakan membran keramik. 

2.	 Membran keramik yang paling efektif dalam menurunkan konsentrasi 

bakteri Escherichia Coli (E-Coli) dan Chemical oxygen demand (COD) 

adalah membran kramik dengan variasi serbuk gergaji 2,5%. 

~ 


