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Abstrak: Air tanah adalah air hujan atau air permukaan yang meresap ke dalam 

tanah dan batu-batuan, kemudian air tersebut tersimpan di dalam tanah. Air tanah 

mengalami kontak dengan berbagai macam material yang terdapat di dalam bumi. 

Sehingga pada umumnya air tanah mengandung kation dan anion terlarut dan 

beberapa senyawa organik. Ion ion yang sering ditemui pada air tanah adalah Besi 

(Fe) dan Mangan (Mn). Menurut data analisa kualitas air bahwa kandungan Besi 

(Fe) dalam air sumur di Dusun Kaliampoh RT 10/03 Desa Kalipecabean Candi 

Sidoarjo adalah 1,401 mg/L, dan kadar Mangan (Mn) adalah 1,095 mg/L. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa persen penurunan kadar Fe dan 

Mn pada proses adsorbsi menggunakan Manganeese Green Sand, dengan perubahan 

ratio berat Manganeese Green Sand dengan dan lama adsorbsi. Dengan ratio berat 

Manganeese Green sand 10, 20, 30, 40, 50 gram dan lama adsorbsi 10, 20, 30, 40, 

50 menit. Dan volume air sumur 1000 ml. Kesimpulan penelitian ini adalah : 

penurunan kadar Besi (Fe) terbesar 65,95%  pada kondisi operasi 30 gram 40 menit, 

dan prosentase penurunan kadar Mangan (Mn)  terbesar 10,41%  pada kondisi 

operasi 50 gram 30 menit. 

 

Kata kunci : Air Tanah , Besi, Mangan, Adsorbsi, Manganeese Green Sand 

  

Abstract: Groundwater is rainwater or surface water that seeps into the soil and 

rocks, then the water is stored in the soil. Ground water is in contact with a variety 

of materials found in the earth. So that generally ground water contains dissolved 

cations and anions and some organic compounds. Ion ions often found in ground 

water are Iron (Fe) and Manganese (Mn). According to water quality analysis data 

that the content of Iron (Fe) in well water in Kaliampoh Hamlet RT 10/03 

Kalipecabean Village, Sidoarjo Temple is 1.401 mg / L, and Manganese (Mn) is 

1.095 mg / L. The purpose of this study was to determine what percentage of Fe and 

Mn levels decreased with changes in the ratio of Manganeese Green sand active 

sand weight to and duration of adsorption. With the ratio of the weight of 

Manganeese Green sand active sand 10,20,30,40,50 grams, and absorbed in 

10,20,30,40,50 minutes with a well volume of 1000ml (1 L) well. Based on the 

research that has been done, the percentage of iron (Fe) reduction 65,95% in 30 g 40 

minutes. The largest percentage reduction in Manganese (Mn) levels is 10,41% in 

50g and 30 minutes. 

Keywords: Groundwater, Iron, Manganese, Adsorption, Manganeese Green Sand 

 

PENDAHULUAN 

Air merupakan bahan yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia, fungsinya 

bagi kehidupan tidak pernah bisa digantikan oleh senyawa lain. Air tanah adalah air yang 
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mengalami kontak dengan berbagai macam material yang terdapat di dalam bumi. Sehingga 

pada umumnya air tanah mengandung kation dan anion terlarut dan beberapa senyawa 

anorgnik. Ion-ion yang sering ditemui pada air tanah adalah besi dan mangan. Keberadaan zat 

besi dan mangan di dalam sistem penyediaan air minum domestik telah menjadi masalah 

yang serius sejak lama. Adanya kandungan besi (Fe) dan mangan (Mn) dalam air 

menyebabkan warna air tersebut berubah menjadi kuning-coklat setelah beberapa saat kontak 

dengan udara. Disamping menimbulkan gangguan kesehatan juga menimbulkan bau yang 

kurang enak dan menyebabkan warna kuning pada dinding bak kamar mandi serta bercak-

bercak kuning pada pakaian (Wardhana, 2004).  

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 

tentang persayaratan air bersih telah menetapkan standar baku mutu air bersih yang 

menunjukkan suatu air bersih telah memenuhi persyaratan kesehatan. Untuk logam besi dan 

mangan mempunyai standar baku mutu masing masing 1,0 mg/l dan 0,5 mg/l. Apabila kadar 

kedua logam berat itu melebihi baku mutu, maka air bersih tersebut tidak memenuhi syarat 

dan harus dilakukan pengolahan sebelum dipakai untuk keperluan sehari-hari. 

Menurut penelitian Dinata (2010), kadar besi (Fe) pada air yang bersumber dari salah 

satu sumur gali masyarakat di Desa Amplas mencapai 3,23 mg/l. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan Fauziah (2010), hasil pengukuran kadar mangan (Mn) di desa yang sama diperoleh 

sebesar 4,18 mg/l. Begitu juga dengan pengukuran yang  dilakukan oleh penulis saat survei 

pendahuluan, kandungan Fe dalam air sumur gali  sebesar 1,401 mg/l dan kandungan Mn 

yang diperoleh dari hasil pengukuran adalah  1,095 mg/l. Konsentrasinya bisa berubah-ubah 

sesuai dengan iklim saat melakukan  pengambilan contoh air. 

Untuk menghilangkan kadar Fe dan Mn yang tinggi dapat dilakukakn adsorbsi 

menggunakan manganeese greendsand. Penelitian tentang penurunan kadar Fe dan Mn 

sebelumya telah dilakukan oleh Novia Rahmawati tahun (2015). Pada penelitian tersebut, 

media  penurunan  menggunakan saringan keramik yang  pada  hasilnya  membutuhkan 

waktu lama untuk menurunkan kadar Fe dan Mn. Penelitian yang akan dilakukan ini serupa 

namun menggunakan media lain sebagai adsorbsi Fe dan Mn yaitu menggunakan pasir aktif 

Manganeese greensand.  

Dengan mengamati lama waktu adsorbsi beserta jumlah pasir aktif yang digunakan 

dalam satu proses penyaringan. Manganeese greensand adalah mineral yang dapat menukar 

electron digunakan bersama dengan sistem filtrasi untuk mengoksidasi, mengendapkan dan 

menghilangkan besi, mangan, dan hidrogen sulfida. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut 

Apakah rasio berat pasir aktif manganeese green sand dan lama adsorbsi berpengaruh 

terhadap penurunan kadar Fe dan Mn pada air tanah? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio berat pasir aktif 

manganeese green sand dan lama adsorbsi berpengaruh terhadap penurunan kadar Fe dan Mn 

pada air tanah. 

  Manfaat dari pnelitian ini : 

1. Pengembangan pengetahuan adsorbsi Fe dan Mn air tanah menggunakan pasir aktif 

manganeese greend sand. 
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2. Memberi informasi bagi industri yang ingin menggunakan hasil penelitian tentang 

penurunan kadar Fe dan Mn air tanah menggunakan pasir aktif manganeese greend sand. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Air merupakan unsur penting dalam kehidupan yang hampir seluruh kehidupan di 

dunia tidak lepas dari adanya air. Sebuah molekul air terdiri dari sebuah atom oksigen yang 

berikatan kovalen dengan dua atom hidrogen dengan rumus kimiawi H2O. (Winarno, 1997). 

Air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan tanah di dalam zona jenuh dimana 

tekanan hidrostatiknya sama atau lebih besar dari tekanan atmosfer.  (Suyono,1993).  

Menurut Chandra (2007), air tanah merupakan sebagian air hujan yang mencapai 

permukaan bumi dan menyerap ke dalam lapisan tanah dan menjadi air tanah. Sebelum 

mencapai lapisan air tanah, air hujan akan menembus beberapa lapisan tanah dan 

menyebabkan terjadinya kesadahan air. Kesadahan pada air ini menyebabkan air 

mengandung zat-zat mineral dalam konsentrasi tinggi. Zat-zat mineral tersebut, antara lain 

kalsium, magnesium dan logam berat seperti Fe dan Mn. Akibatnya, apabila kita 

menggunakan air sadah untuk mencuci, sabun tidak akan berbusa dan bila diendapkan akan 

terbentuk endapan semacam kerak.  

Penggunaan air tanah sebagai sumber air baku pada masyarakat akan mengalami 

permasalahan ketika diketahui adanya kandungan Fe dan Mn. Hal ini dikarenakan di dalam 

air tanah tidak terjadi kontak dengan udara luar dan terjadinya pelapukan batuan, sehingga 

kandungan Fe dan Mn di dalam air tanah tetap larut. 

Air tanah terbagi atas air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal, terjadi 

karena adanya daya proses peresapan air dari permukaan tanah. Air tanah dangkal ini pada 

kedalaman 15 meter sebagai sumur air minum, air dangkal ini ditinjau dari segi kualitas agak 

baik, segi kuantitas kurang cukup dan tergantung pada musim. Air tanah dalam, terdapat 

setelah lapis rapat air yang pertama. Pengambilan air tanah dalam, tak semudah pada air 

tanah dangkal karena harus digunakan bor dan memasukkan pipa kedalamannya sehingga 

dalam suatu kedalaman biasanya antara 100-300 m.  

Air tanah mengalami kontak dengan berbagai macam material yang terdapat di dalam 

bumi. Sehingga pada umumnya air tanah mengandung kation dan anion terlarut dan beberapa 

senyawa anorganik. (Fetter, 1999)  

Adsorbsi adalah proses penggumpalan substansi terlarut dalam larutan oleh 

permukaan zat penyerap yang membuat masuknya bahan dan mengumpul dalam suatu zat 

penyerap. Keduanya sering muncul bersamaan dengan suatu proses maka ada yang 

menyebutnya sorbsi. Pada Adsorbsi ada yang disebut Adsorben dan Adsorbat. Adsorben 

adalah zat penyerap, sedangkan adsorbat adalah zat yang diserap. (Giyatmi, 2008). Seperti 

yang diperlihatkan pada gambar 2.1.  
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Gambar 2.1. Adsorbsi dan desorbsi 

Adsorben merupakan zat padat yang dapat menyerap komponen tertentu dari  suatu  

fase  fluida.  Adsorben biasanya  menggunakan  bahan-bahan yang memiliki pori-pori 

sehingga proses adsorpsi terjadi di pori-pori atau pada letak- letak tertentu di dalam partikel 

tersebut. Pada umumnya pori-pori yang terdapat di adsorben biasanya sangat kecil, sehingga 

luas permukaan dalam menjadi lebih besar daripada permukaan luar. Pemisahan terjadi 

karena perbedaan bobot molekul atau karena perbedaan polaritas yang menyebabkan sebagian 

molekul melekat pada permukaan tersebut lebih erat daripada molekul lainya (Saragih, 2008). 

Mekanisme  proses  adsorbsi  dapat digambarkan  sebagai  proses  dimana molekul  

meninggalkan  larutan  dan menempel  pada  permukaan  zat  adsorben secara kimia dan 

fisika. Berbeda dengan Absorpsi yang merupakan penyerapan fluida oleh fluida lainnya 

dengan membentuk suatu larutan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Perbedaan antara absorbsi dan adsorpsi 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa:  

Adsorbsi   → peristiwa penyerapan suatu zat pada permukaan zat lain 

Adsorbat   → senyawa terlarut yang dapat terserap 

Adsorben  → padatan dimana dipermukaannya terjadi pengumpulan 

senyawa yang diserap. 

Dalam pengertian lain menyatakan adsorbsi merupakan suatu peristiwa penyerapan 

pada lapisan permukaan atau antar fasa, dimana molekul dari suatu materi terkumpul pada 

bahan pengadsorbsi atau adsorben. Keberadaan ion lain dalam sistem adsorpsi dapat 

mempengaruhi atau bahkan mengganggu proses adsorpsi yang terjadi. Hal ini disebabkan 

karena sisi-sisi aktif dari adsorben juga dapat mengadsorpsi ion lain selain  ion target. Barros 
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et al (2003).  Menurut Ju dan Ezuma (2014) pada awal waktu  kontak  tingkat adsorpsi ion 

lebih tinggi karena semua situs di adsorben kosong dan  konsentrasi ion tinggi, tetapi akan 

terjadi penurunan jumlah situs adsorpsi yang tersedia, sehingga mengurangi tingkat adsorpsi 

karena telah mencapai kondisi kesetimbangan.  

Jumlah ion teradsorpsi pada saat kesetimbangan mencerminkan kapasitas adsorpsi 

maksimum dari adsorben. Selain itu, Mengistie et al. (2008) menyatakan efisiensi penyisihan 

meningkat dengan sangat cepat pada saat awal waktu kontak kemudian berlangsung 

konstan hingga mencapai waktu kesetimbangan dan setelah mencapai kesetimbangan  

peningkatan.  

Adsorbsi batch dilakukan dengan mengontakkan adsorben dengan cairan yang akan 

diserap adsorbatnya adengan suatu media dalam waktu tertentu. Selama berlangsungnya 

proses, konsentrasi larutan akan turun karena terjadi reaksi fisika dan kimia dengan adsorben. 

Setelah jangka waktu tertentu penurunan konsentrasi dari solute akan mencapai harga 

maksimum dimana pada saat itu terjadi kejenuhan dari adsorben untuk melakukan 

penyerapan, dengan kata lain telah terjadi keseimbangan antara desorpsi dan adsorpsi. Waktu 

yang diperlukan selama kontak tergantung dari konsentrasi solute, jumlah ukuran solid, 

ukuran partikel dan tingkat agitasi.  

Waktu kontaknya mendekati antara 10-50 menit, dan adanya agitasi atau pengadukan 

akan memperluas kontak partikel dengan cairan. Pengaduk juga menaikan kecepatan reaksi 

dengan menurunkan ketebalan dari lapisan pelarut yang mengelilingi adsorban. 

Penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Novia Rahmawati  (2015). 

Pada penelitian tersebut, media penurunan menggunakan saringan keramik yang pada 

hasilnya membutuhkan waktu lama untuk menurunkan kadar Fe dan Mn. Penelitian ini 

serupa namun menggunakan media lain sebagai adsorbsi Fe dan Mn yaitu menggunakan pasir 

aktif Manganeese greensand.  

Dengan mengamati lama waktu adsorbsi beserta jumlah pasir aktif yang digunakan 

dalam satu proses penyaringan. Penulis akan melakukan penelitian penurunan kadar Fe dan 

Mn dengan menggunakan variabel waktu 10, 20, 30, 40, dan 50 menit. Juga dengan variabel 

jumlah pasir aktif 10, 20, 30, 40, dan 50 gram. 

Manganese greensand adalah mineral yang dapat menukar electron sehingga dapat 

menukar kation besi atau mangan yang larut dalam air menjadi bentuk yang tak larut 

sehingga dapat dipisahkan dengan filtrasi. Manganeese Green Sand adalah jenis pasir silika 

yang diolah dengan teknologi kimia dan merupakan bahan padat yang biasa digunakan untuk 

menyaring air karena mampu menetralkan zat kandungan besi, mangan, dan sulfida yang 

berlebih dalam air. Air yang kelebihan zat-zat tersebut diatas biasanya tidak dapat memenuhi 

syarat bagi pabrik atau industri pengolahan makanan. Manganese greensand dapat juga 

berfungsi sebagai katalis dan pada waktu yang bersamaan besi dan mangan yang ada dalam 

air teroksidasi menjadi bentuk ferri – oksida dan mengoksida yang tak larut dalam air. 

Menurut Said (2003) reaksi kimianya adalah sebagai berikut : 
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K2Z.MnO.Mn2O7  + 4 Fe(HCO3)  

2K2Z + 3MnO2 + 2 Fe2O3 + 8 CO2 + 4 H2O 

K2Z.MnO.Mn2O7  +  2  Mn(HCO3)2 K2Z +  5 

MnO2 + 4 CO2 + 2H2O 

Reaksi penghilangan besi dan mangan dengan pasir aktif manganeese green sand 

tidak sama dengan proses pertukaran ion, tetapi merupakan reaksi dari Fe2+ dan Mn2+dengan 

oksida mangan tinggi ( higher mangan oxide ). Filtrat yang terjadi mengandung ferri – oksida 

dan mangan – oksida yang tak larut dalam air dan dapat dipisahkan dengan pengendapan dan 

penyaringan. Selama proses berlangsung kemampuan reaksinya makin lama makin berkurang 

dan akhirnya jenuh. Keunggulan proses ini adalah manganeese green sand dapat berlaku 

sebagai buffer (penyangga) (Said,2003) 

Prinsip penghilangan besi/mangan adalah melalui proses oksidasi, yaitu dengan 

menaikan tingkat oksidasi oleh suatu oksidator dengan tujuan untuk merubah bentuk besi 

atau mangan terlarut menjadi besi/mangan tidak terlarut (endapan). Endapan inilah yang akan 

diproses secara sedimentasi dan filtrasi menggunakan pasir aktif (Wong, J.M ,1984). Fe dan 

Mn dalam air biasanya diturunkan dengan cara aerasi air pada pH>7 sehingga kedua logam 

ini mengendap sebagai oksidanya. Proses lain adalah mengikat Fe dan Mn dengan suatu 

cation exchanger.  

Kedua cara ini memerlukan sarana, peralatan dan bahan yang mahal, sedangkan 

penyaringan konvensional menggunakan pasir dan ijuk hanya dapat memperbaiki kualitas 

fisik air seperti kekeruhan. 

Besi adalah satu dari lebih unsur-unsur penting dalam air permukaan dan air tanah. 

Perairan yang mengandung besi sangat tidak diinginkan untuk keperluan rumah tangga, 

karena dapat menyebabkan bekas karat  pada pakaian, porselin, dan alat-alat lainnya serta 

menimbulkan rasa yang tidak enak pada air minum pada konsentrasi diatas 0,31 mg/l. 

Besi (Fe) merupakan logam yang terletak dalam golongan VIIIB dan periode 4. Besi 

(Fe) adalah salah satu elemen yang dapat ditemui hampir pada setiap tempat di bumi, pada 

semua lapisan geologis dan semua badan air. Ion Fe atau besi selalu di jumpai pada air alami 

dengan kadar oksigen yang rendah, seperti pada air tanah dan pada daerah danau yang tanpa 

udara. Besi (Fe) ditemukan oleh John Martin pada akhir tahun 80-an dan awal tahun 90-an. 

Martin mengajukan hipotesis pada tahun 1990 bahwa pemupukan besi (Fe) di alam dapat 

menyebabkan perubahan iklim pada skala geologi. 

Air hujan yang turun jatuh ke tanah dan mengalami infiltrasi masuk ke dalam tanah 

yang mengandung FeO akan bereaksi dengan H2O dan CO2 dalam tanah dan membentuk Fe 

(HCO3)2 dimana semakin dalam air yang meresap ke dalam tanah semakin tinggi juga 

kelarutan besi karbonat dalam air tersebut. 

Konsentrasi besi terlarut yang masih diperbolehkan dalam air bersih adalah sampai 

dengan 1 mg/l. Besi (Fe) sebagian besar berasal dari kontaknya dengan tanah dan 

pembentukan batuan. Pada umumnya kandungan Fe berasal dari daerah di mana lapisan 

humusnya (top soil) agak tebal. Kandungan besi dalam air minum dapat bersifat terlarut 

sebagai Fe2+ atau Fe3+ tersuspensi sebagai butir kolodial atau lebih besar seperti FeO, dan 

yang tergabung dengan zat organic atau anorganik. Keracunan besi menyebabkan 
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permeabilitas dinding pembuluh darah kapiler meningkat sehingga plasma darah merembes 

keluar. Akibatnya volume darah menurun dan hipoksia jaringan menyebabkan asidosis darah. 

(Peni et al, 2009) 

Besi (Fe) sering menjadi masalah dalam penyedian air untuk dibutuhkan rumah 

tangga terutama kalau sumbernya dari air tanah. Dalam tanah besi (Fe) sifatnya sukar larut. 

Selain penampilan tidak menyenangkan, air yang tinggi kandungan besi (Fe) mempunyai rasa 

yang tidak enak. Pada dasarnya besi dalam air dalam bentuk Ferro (Fe2+) atau Ferri (Fe3+).  

Hal ini tergantung dari kondisi pH dan oksigen terlarut dalam air. Pada pH netral dan 

adanya oksigen terlarut yang cukup, maka ion ferro yang terlarut dapat teroksidasi menjadi 

ion ferri dan selanjutnya membentuk endapan. Ferri hidroksida yang sukar larut, berupa 

presipitat yang biasanya berwarna kuning kecoklatan. 

Penyebab utama tingginya kadar besi dalam air antara lain: 

1. Rendahnya pH air, Air yang mempunyai pH < 7 dapat melarutkan logam termasuk besi. 

2. Temperatur air, Kenaikan temperatur air akan meningkatkan derajat korosif. 

3. Adanya gas-gas terlarut dalam air, Yang dimaksud gas-gas tersebut adalah O2, CO2, dan 

H2S. Beberapa gas terlarut tersebut akan bersifat korosif. 

4. Bakteri, Secara biologis tingginya kadar besi terlarut dipengaruhi oleh bakteri besi yaitu 

bakteri yang dalam hidupnya membutuhkan makanan dengan mengoksidasi besi sehingga 

larut. Jenis ini adalah bakteri Crenotrik, Leptotrik, Callitonella, Siderocapsa, dan lain-lain. 

Analisis spektrofotometri campuran Fe2+ dan Fe3+ secara umum merupakan metode 

tidak langsung yang dilakukan secara bertahap. Orthofenantrolin atau o-fenantrolin sebagai 

agen pengompleks dapat berikatan dengan Fe2+ dan Fe3+  membentuk kompleks berwarna 

berbeda, sehingga diharapkan Fe2+ dan Fe3+  dalam campuran bisa ditentukan secara langsung 

sebagai senyawa kompleks dengan metode spektrofotometri. Senyawa kompleks berwarna 

merah-orange yang dibentuk antara besi (II) dan 1,10-phenantrolin (ortophenantrolin) dapat 

digunakan untuk penentuan kadar besi dalam air yang digunakan sehari hari. Reagen yang 

bersifat basa lemah dapat bereaksi membentuk ion phenanthrolinium, phen H+ dalam 

medium asam.  

Pembentukan kompleks besi phenantrolin dapat ditunjukkan dengan reaksi: 

Fe2+ +  3 phen H+  ⇌  Fe(phen)32+  +  3H+ 

Tetapan pembentukan kompleks adalah 2.5×10-6 pada 25oC. Besi (II) 

terkomplekskan dengan kuantitatif pada pH 3-9. pH 3,5 biasa direkomendasikan untuk 

mencegah terjadinya endapan dari garam garam besi, misalnya fosfat. Kelebihan zat 

pereduksi, seperti hidroksilamin diperlukan untuk menjamin ion besi berada pada keadaan 

tingkat oksidasi 2+ ( Hendayana et al, 1994). Besi adalah elemen kimiawi yang dapat 

ditemukan hampir disetiap tempat dibumi pada semua lapisan-lapisan geologis dan badan air.  

Besi dalam air tanah dapat berbentuk Fe (II) dan  Fe(III) terlarut. Fe (II) terlarut dapat 

tergabung dengan  zat organic membentuk suatu senyawa kompleks. Pada kadar 1-2 ppm besi 

dapat menyebabkan air  berwarna kuning, terasa pahit, meninggalkan noda pada pakaian dan 

porselin. Kandungan Besi III dapat ditentukan dengan beberapa metode, salah satunya yaitu 

dengan spektrofotometer sinar tampak. Salah satu metode yang cukup handal pada 

spektrofotometer adalah dengan penambah bakuan atau adisi standar. Metode ini merupakan 
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suatu pengembangan metode spektrofotometer sinar tampak dengan biaya relatif lebih murah. 

(Watulingas, 2008). 

Metode dalam penentuan besi secara analisa kualitatif dapat dilakukan dengan 

menggunakan alat spektrofotometer. Penentuan ini secara  umum dapat di urai menjadi tiga 

yaitu: 

a. Metode Tiosianat 

Pada metode ini besi diubah menjadi besi (III) menggunakan Kalium permanganat 

dan menambahkan tiosianat sehingga menjadi warna merah diukur menggunakan panjang 

gelombang 480 nm. 

b. Metode 1,10 – ortopenantrolin 

Besi (III) direduksi menjadi besi (II) dengan menambah hidroksilamin klorida dan 

ditambah ortofenontrolin sehingga terbentuk warna orange, diukur menggunakan panjang 

gelombang 510 nm. 

c. Metode tioglikoat 

Besi (III) dengan penambahan asam tioglikolat, amonium sitrat, dan amonium 

hidroksida akan memberi kompleks warna ungu – merah, diukur dengan panjang gelombang 

535 nm (Trianjaya Z, 2009) 

Mangan merupakan unsur logam yang termasuk golongan VII, dengan berat atom 

54,93, titik lebur 1247 °C, dan titik didihnya 2032 °C (BPPT, 2004). Menurut Slamet (2007), 

mangan (Mn) adalah metal berwarna kelabu-kemerahan, di alam mangan (Mn) umumnya 

ditemui dalam bentuk senyawa dengan berbagai macam valensi. Air yang mengandung 

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

(Fauziah, 2010). Toksisitas mangan relatif sudah tampak pada konsentrasi rendah.  

Kandungan mangan yang diizinkan dalam air yang digunakan untuk keperluan 

domestik yaitu dibawah 0,05 mg/l. Air yang berasal dari sumber tambang asam dapat 

mengandung mangan terlarut dengan konsentrasi ±1 mg/l. Pada pH yang agak tinggi dan 

kondisi aerob terbentuk mangan yang tidak larut seperti MnO2, Mn3O4 atau MnCO3 

meskipun oksidasi dari Mn2+ itu berjalan relatif lambat (Achmad, 2004). Dalam jumlah yang 

kecil (<0,5 mg/l), mangan (Mn) dalam air tidak menimbulkan gangguan kesehatan, 

melainkan bermanfaat dalam menjaga kesehatan otak dan tulang, berperan dalam 

pertumbuhan rambut dan kuku, serta membantu menghasilkan enzim untuk metabolisme 

tubuh untuk mengubah karbohidrat dan protein membentuk energi yang akan digunakan. 

(Anonymous, 2010) 

Sejumlah tertentu larutan Mn (II) dioksidasi pada suasana asam menjadi Mn7+ yang 

akan ditetapkan kadarnya, ditetapkan panjang  gelombang  maksimumnya dari  larutan 

standart yang  mewakili. Perhitungan kadar didapat didapat dari grafik hubungan absorban 

versus konsentrasi larutan pada panjang gelombang maksimum. Dalam penentuan Mn dalam 

sample menggunakan spektrofotometri cahaya tampak ini sebelumnya dibuat larutan standart 

bterlebih dahulu. KIO4 digunakan sebagai oksidator yang mengubah Mn2+ menjadi Mn7+ 

sehingga terbentuk senyawa KMnO4 yang berwarna ungu. 

HNO3 1:3 diigunakan sebagai pengasam. Karena reaksi oksidasi Mn2+ menjadi Mn7+ dapat  

terjadi dalam suasana asam.    
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METODOLOGI PENELITIAN 

Prosedur penelitian ini menggunakan metode praktikum di laboratorium, dengan 

konsentrasi awal Fe dan Mn air sumur yang dianalisa sebagai sample awal. Konsenterasi 

awal Fe yaitu 1,401 mg/L dan konsenterasi awal Mn yaitu 1,095 mg/L. Dengan 

menggunakan jenis pasir aktif manganeese green sand dengan bebarapa variasi waktu yang 

sudah ditetapkan yaitu 10-50 menit dengan range 10 menit. Adapun tahapan dalam penelitian 

ini meliputi, mencari sumber materi mengenai besi (Fe) terlarut dalam air dan mangan (Mn), 

mencari penelitian sejenis, menentukan variable, membuat laporan proposal, melakukan 

sidang proposal, melakukan persiapan percobaan, analisa akhir, membuat tabel dan grafik 

hasil analisa, dan membuat laporan hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium 

PT Sucofindo Surabaya. 

3.1 Alat yang digunakan  

1. Seperangkat alat adsorbsi besi (Fe) dan mangan (Mn) (seperti pada gambar 3.1) 

2. Seperangkat alat analisa Fe dan Mn : Spektrofotometer dll. 

3.2 Bahan yang digunakan 

1. Manganeese Green Sand (gambar 3.2a) 

2. Reagent untuk analisa Fe dan Mn yaitu : Ortho Phenantroline, KIO4 , MnSO4.H2O, 

HNO3 1:3 

3.3 Variabel Percobaan 

1. Lama Adsorbsi (menit) : 10, 20, 30, 40  dan 50 

2. Rasio berat manganeese greend sand terhadap volume air tanah (g/liter) : 10, 20, 30, 

40 dan 50 

3.4 Prosedur Percobaan 

 3.4.1 Percobaan Adsorbsi 

Menambahkan 20 g  pasir aktif manganeese green sand dalam beaker glass yang 

berisi 1 liter air tanah yang sudah dianalisa sebagai besi (Fe) dan mangan (Mn) awal. Lalu 

dilakukan pengadukan dengan stirer kecepatan 50 rpm selama 10 menit (sebagai variabel). 

Setelah 10 menit tercapai proses dihentikan dan dilakukan analisa besi (Fe) dan mangan (Mn) 

akhir. Lanjutkan dengan waktu 20, 30, 40 dan 50 menit. Kemudian dengan cara yang sama 

dilakukan untuk variabel yang lain yaitu berat pasir aktif manganeese green sand (gram) : 10, 

20, 30, 40, dan 50 

 3.4.2 Analisa Besi (Fe) 

1. Persiapan Larutan Standar 

• Dibuat larutan standar induk Fe2+ 1.000 ppm dari garam mohr. 

• Dipipet 10 ml larutan standar induk Fe2+ 1.000 ppm, masukan ke dalam labu ukur 100 

ml, encerkan hingga tanda batas. 

• Diukur dengan menggunakan buret 1,2,3,4 dan 5 ml larutan standar Fe2+ 100 ppm, dan 

masukkan masing – masing ke dalam labu ukur 100 ml, Encerkan hingga tanda batas. 

• Diambil 1 ml larutan standar Fe2+ tambahkan 2 tetes indikator Bromphenol Biru dan 

tambahkan tetes demi tetes Na-asetat sampai warna biru ( tetesan dihitung ). 
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• Ditambahkan Na-asetat sebnyak 4 poin 4 kedalam masing – masing labu. 

• Ditambahkan 5 ml larutan hidroksil aminhidroklorid dan 5 ml lar. 1,10 – fenantrolin ke 

masing – masing labu, tanda bataskan. 

 

2. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum 

• Dinyalakan spektrofotometer, diamkan selama 15 menit. 

• Diatur alat spektro pada %T, pada panjang gelombang 450 nm. 

• Dinolkan %T masukkan blanko, 100% kan T. 

• Dimbil standar yang mewakili, baca %T. 

• Diulang langkah 2 – 4, pada panjang gelombang antara 450 nm hingga 550 nm. 

• Dibuat grafik hubungan absorbans versus panjang gelombang. 

• Ditentukan panjang gelombang maksimum. 

3. Penentuan konsentrasi 

• Diatur panjang gelombang pada λ maksimum. 

• Dinol kan %T masukkan blanko 100% kan %T. 

• Dilakukan pembacaan %T untuk standar 1-5. 

• Dilakukan pula pembacaan %T pada sampel. 

• Dibuat grafik absorbans versus konsentrasi larutan. 

• Ditentukan konsentrasi Fe2+ berdasarkan grafik. 

• Dihitung konsentrasi Fe2+ dalam sampel  

 

3.4.3 Analisa Mangan(Mn) 

1. Persiapan Larutan Standar 

• Dibuat larutan standar induk Mn2+  1000 ppm 

• Dipipet 5 ml larutan standar induk Mn2+ 1.000 ppm, masukan ke dalam labu ukur 100 

ml, ditambahkan 20 ml HNO3 1:3 dan 0,1 gram KIO4 

• Dididihkan larutan hingga Mn2+ teroksidasi sempurna, didinginkan, dan dimasukkan 

dalam labu takar 100 ml kemudian menandai batasan. 

• Dari larutan tersebut dipipet 1,2,3,4,5 ml kedalam labu 25ml  sampai tanda batas. 

 

2. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum 

• Dinyalakan spektrofotometer, diamkan selama 15 menit. 

• Diatur alat spektro pada %T, pada panjang gelombang 470 nm. 

• Dinolkan %T masukkan blanko, 100% kan T. 

• Dimbil standar yang mewakili, baca %T. 

• Diulang langkah 2 – 4, pada panjang gelombang antara 470 nm hingga 600nm. 

• Dibuat grafik hubungan absorbans versus panjang gelombang. 

• Ditentukan panjang gelombang maksimum. 
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3. Penentuan konsentrasi 

• Diatur panjang gelombang pada λ maksimum. 

• Dinol kan %T masukkan blanko 100% kan %T. 

• Dilakukan pembacaan %T untuk standar 1-5. 

• Dilakukan pula pembacaan %T pada blanko dan sampel. 

• Dibuat grafik absorbans versus konsentrasi larutan. 

• Ditentukan konsentrasi Mn . 

 

3.5 Gambar Alat 

 

Gambar 3.1 Seperangkat alat untuk adsorbsi(Stirrer) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 manganeese greend sand 

3.6 Skema Percobaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisa awal Fe & Mn air tanah sebagai sample uji 

Fe  : 1,401 mg/L 

Mn : 1,095 mg/L 

Penambahan adsorben dengan rasio terhadap sample uji 

Pasir Aktif (gr)      : 10, 20, 30, 40, 50  

Air Tanah (L)        :   1    1     1    1     1 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah pasir aktif manganeese greensand, 

seperti yang nampak pada Gambar 4.1, kemudian dimasukkan dalam air sumur dengan 

volume 1 Liter. Dengan ratio 10-50 gram dengan range 10 gram kemudian diaduk 

menggunakan stirer selama 10-50 menit dengan range 10 menit.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 manganeese greend sand 

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, berikut hasil percobaan dan pembahasan 

mengenai penurunan kadar Fe dan Mn terhadap waktu kontak dengan manganeese green 

sand. Dengan nilai awal Fe adalah 1,401 mg/L dan nilai Mn adalah 1,095 mg/L. Pada waktu 

kontak 10, 20, 30, 40, 50 menit dalam rasio 10 gr/1L Manganeese greensand dengan  air 

sumur sudah mengalami kenaikan persentase penurunan Fe namun belum terlalu signifikan. 

Pada rasio 20 gr/1L manganeese greensand dengan air sumur mengalami kenaikan 

persentase penurunan Fe lebih baik daripada rasio 10g/1L. Perbedaan perubahan persentase 

penurunan belum signifikan dalam variabel waktu. Pada rasio 30 gr/1L manganeese 

Greensand dengan air sumur mengalami kenaikan persentase penurunan Fe yg signifikan 

daripada rasio 10 dan 20g/1L. 

 Pada menit ke 40, persentase penurunan kadar Fe mencapai 65,95%. Merupakan 

persentase penurunan tertinggi dalam penelitian ini. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 

Analisa Akhir Fe & Mn 

Proses Adsorbsi 

50 rpm, suhu 30◦ 

Waktu : 10, 20, 30, 40, 50 Menit 
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Gambar 4.2  Penurunan kadar Fe vs waktu kontak dengan Manganeese Green sand 

Logam Mn dalam penelitian ini tidak mengalami kenaikan persentase penurunan 

yang cukup signifikan, hal ini dapat dilihat pada tabel 4.3.  
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Tabel 4.1 Hasil Analisa Akhir Fe 

 

Waktu kontak (Menit) Manganeese Green Sand (Gram/1L) 

Hasil Analisa Kadar Fe (mg/L) 

10 20 30 40 50 

10 0,719 0,683 0,626 0,613 0,543 
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20 0,733 0,677 0,622 0,614 0,56 

30 0,781 0,681 0,51 0,623 0,553 

40 0,748 0,651 0,477 0,603 0,564 

50 0,755 0,679 0,531 0,603 0,559 

    

    

Tabel 4.2 Persentase Penurunan Fe Dalam % 

Waktu kontak (Menit) Manganeese Green Sand (Gram/1L) 

10 20 30 40 50 

10 48,68 51,25 55,32 56,25 61,24 

20 47,68 51,68 55,60 56,17 60,03 

30 44,25 51,39 63,60 55,53 60,53 

40 46,61 53,53 65,95 56,96 59,74 

50 46,11 51,53 62,10 56,96 60,10 
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Gambar 4.3 Penurunan kadar Mn vs waktu  dengan Manganeese Green Sand 

 

Tabel 4.3 Hasil Analisa Akhir Mn 

Waktu kontak (Menit) Manganeese Green Sand (Gram/1L) 

Hasil Analisa Kadar Mn (mg/L) 

10 20 30 40 50 

10 1,043 1,037 1,035 1,019 1,007 

20 1,038 1,036 1,031 1,016 1,005 

30 1,036 1,033 1,029 1,004 0,981 

40 1,035 1,033 1,028 1,003 1,005 

50 1,033 1,032 1,028 1,003 1,004 
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Tabel 4.4 Persentase Penurunan Mn Dalam %  

Waktu kontak (Menit) Manganeese Green Sand (Gram/1L) 

10 20 30 40 50 

10 4,75 5,30 5,48 6,94 8,04 

20 5,21 5,39 5,84 7,21 8,22 

30 5,39 5,66 6,03 8,31 10,41 

40 5,48 5,66 6,12 8,40 8,22 

50 5,66 5,75 6,12 8,40 8,31 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan gambar 4.2 disimpulkan bahwa proses adsobsi manganeese greendsand 

terhadap logam Fe yang paling maksimal pada fase 30 gram/L dengan waktu kontak 40 

menit. Pada rasio 50 gr/1L manganeese  Greensand dengan air sumur, parameter Fe tidak 

mengalami kenaikan persentase penurunan dibandingkan dengan rasio 30 gr/1L dengan 

waktu 40 menit. Hal ini dikarenakan terjadi tingkat kejenuhan pada adsorben, serta terjadi 

kompetisi adsorpsi antara Fe dan Mn dan juga terhadap logam logam lain yang terkandung 

dalam air sumur. Kompetisi adsorpsi ini mempengaruhi proses difusi ion-ion logam tersebut 

untuk mencapai sisi aktif dari adsorben, sehingga dapat mengakibatkan penurunan efisiensi 

penyisihan logam-logam tersebut (Igwe et al., 2005). 

Berdasarkan gambar 4.3 dapat dilihat pada waktu kontak 10, 20, 30, 40, 50 menit 

dalam rasio 10 gr/1L manganeese greensand dengan air sumur Mn mengalami sedikit 

kenaikan persentase penurunan. Pada logam Mn presentasi penurunan tertinggi hanya 10,41 

% dengan konsentrasi 0.981 pada 50 gram manganeese greendsand dengan waktu kontak 30 

menit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efisiensi penyisihan logam Fe selalu memiliki 

kisaran nilai yang lebih tinggi dari logam Mn. Terlihat juga efisiensi penyisihan logam Fe 

memiliki nilai tertinggi jika konsentrasinya lebih besar dari konsentrasi logam Mn.  

Hal ini terjadi karena selain didukung oleh kondisi  optimum  penyisihan  untuk  

logam Fe, juga disebabkan karena adanya kecenderungan bahwa Fe lebih mudah disisihkan 

daripada Mn. Hal ini dimungkinkan karena sifat kimia seperti jari- jari  ion  (Igwe  et  al.,  

2005)  yang  dimiliki oleh Fe dan Mn. Jari-jari ion adalah jari-jari dari kation atau anion yang 

dihitung berdasarkan jarak antara dua inti kation dan anion dalam kristal ionik. Dalam satu 

golongan pada sistem periodik unsur, dari atas ke bawah, jari-jari ion cenderung semakin 

besar, sebagaimana pertambahan kulit elektron. 
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KESIMPULAN 

Dari percobaan yang telah dilakukan, didapatkan hasil penurunan kadar konsentrasi 

Fe dan Mn pada waktu yang optimal dan dihitung berdasarkan persentase adalah :  

• Penurunan kadar Fe sebesar 65,95 %  dengan rasio 30 gr/1L waktu kontak 40 menit 

• Penurunan kadar Mn sebesar 10,41 % dengan rasio 50 gr/1L waktu kontak 30 menit 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa manganeese GreenSand lebih optimum untuk 

menurunkan kadar Fe dibanding Mn pada air sumur dengan kadar manganeese greendsand 

10 – 50 gram/1L.  
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