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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Asam Jawa 

2.1.1 Klasifikasi asam Jawa 

 Menurut Steenis (1997) asam Jawa dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 

Kingdom : Plantae 

Sub Kingdom : Tracheobionta 

Divisi  : Spermatophyt 

Sub Divisi : Magnoliophyta 

Class  : Magnoliopsida  

Sub Class  : Rosidae 

Ordo   : Fabales 

Famili  : Caesalpiniaceae 

Genus  : Tamarindus 

Spesies  : Tamarindus indica L. 

 

2.1.2 Morfologi tumbuhan asam jawa  

 Asam Jawa merupakan tanaman keras berumur panjang yang dapat mencapai 

umur hingga 200 tahun. Akar pohon yang dalam membuat pohon ini sangat tahan 

terhadap badai sehingga cocok dijadikan sebagai penahan angin. Pohon dapat 

tumbuh baik di daerah semi kering dan iklim basah di kisaran tipe tanah yang luas 

bersuhu sampai dengan 47°C dan dapat hidup di dataran rendah sampai dataran 

menengah (1.000 m dpl-1.500 m dpl) (Departemen Kehutanan, 2002). 
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 Pohon asam sering ditanam sebagai pohon pelindung di tepi jalan raya 

dengan tinggi 15-25 m, bercabang banyak, dan berkayu keras. Daun majemuk 

menyirip genap, panjang 5-13 cm, terdapat 10-15 pasang anak daun yang 

duduknya berhadapan, bertangkai sangat pendek dan, hampir duduk. Helaian anak 

daun berbentuk bulat panjang, ujung dan pangkal membulat serta bertepi rata. 

Kedua permukaan daun halus dan licin, berwarna hijau dengan warna sisi bawah 

lebih muda, pangjang 1-2,5 cm, lebar 0,5-1 cm (Dalimartha, 2006). 

 Asam Jawa merupakan sebuah kultivar daerah tropis dan termasuk tumbuhan 

berbuah polong dengan kulit batang berwarna coklat keabu-abuan, kasar, dan 

beralur-alur vertikal. Tajuknya rindang, berdaun lebat, melebar, dan membulat 

(Susanti, 2009). Bunga dalam karangan berbentuk tandan yang panjannnya 2-16 

cm, terdiri atas 6-30 kuntum bunga yang letaknya hampir duduk, berwarna kuning 

berurat merah, keluar dari ketiak daun atau ujung percabangan (Dalimartha, 

2006). 

Gambar. 2.1.1 Gambar. 2.1.2 

 

 
Gambar 2.1.1 Pohon asam Jawa sumber dokumen pribadi;  

Gambar 2.1.2 Pohon asam Jawa sumber (hhtp://www.ctahr.hawaii.edu.html) 
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Tipe buah asam Jawa berbentuk polong, agak melengkung, bertangkai, bulat 

panjang pipih (panjang 3,5-20 cm. Lebar 2,5-4 cm), bagian ujung melancip, 

diantara biji kerap menyempit, kulit dinding luar rapuh, dan berwarna coklat 

muda. Daging buah membungkus biji berwarna kuning sampai coklat kekuningan. 

Setiap polong berisi 1-10 biji dengan daging buah yang lengket. Benih memiliki 

panjang hingga 18 mm, berbentuk bulat pipih berwarna coklat tua atau hitam 

berkilat dengan kulit biji yang halus. Buah asam jawa dapat menghasilkan 1.800-

2.600 benih setiap 1 kg (Departemen Kehutanan, 2002). 

 

 

 

 

Gambar 2.2.1    Gambar 2.2.2 
Gambar 2.2.1. Biji asam Jawa sumber dokumentasi Pribadi;  

gambar 2.2.2 Biji asam Jawa sumber (hhtp://jualtanaman.com). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Biji asam Jawa tanpa kulit biji (sumber: Dokumen Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Serbuk biji asam Jawa sumber: Dokumen pribadi. 

 

2.1.3 Habitat asam Jawa 

 Asam Jawa diduga beras dari Afrika tropis kemudian menyebar ke India dan 

sekarang banyak ditanam di daerah tropis lainnya. Pohon ini terdapat di dataran 

rendah pada daerah yang musim kemaraunya jelas sampai kering (Dalimartha, 

1991). Menurut departemen kehutanan (2002) asam Jawa dapat tumbuh baik di 

daerah semi kering dan iklim basah di kisaran tipe tanah yang luas bersuhu 

sampai dengan 47°C serta hidup di dataran rendah sampai dataran menengah 

(1.000 mdpl - 1.500 mdpl). Tumbuh dengan baik sampai ketinggian sekitar 1000 

m dpl dengan tipe tanah berpasir atau tanah liat, khususnya di wilayah yang 

musim keringnya jelas dan cukup panjang. Penyebaran tanaman ini, antara lain 

Sudan, Karibia, Amerika Latin, Indonesia, dan sebagainya. 
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2.1.4 Kandunga kimia asam Jawa 

 Adapun kandungan kimia yang terdapat pada asam Jawa adalah sebagai 

berikut. 

Bagian 

Tanaman 

Kandungan Kimia Tanaman Asam Jawa  

Daun Mengandung sitexin, isovitexin, orientin, isoorientin, 1-manic 

acid, tanin, dan peroksidase. Kulit kayu mengandung tanin, 

saponin, glukosida, peroksidase, dan lemak (Dalimartha, 

2006). Serta mengandung agen antiobesitas (Ukhwani, 2008). 

Buah Mengandung gula invert, tartaric acid, citric acid, nicotinin 

acid, 1-malic acid, pipecolic acid, vitexin, isivitexin, orientin, 

isoorientin, vitamin B3, minyak menguap (geranial, geraniol, 

limonene), cinnamates, serine, β-alanine, pektin, proline, 

phenlylalanine, leucine, kalium, dan lemak (Dalimartha, 

2006). Serta mengandung saponin, flavonoid dan tanin 

(Syamsuhidayat dan Hutapea, 1994). 

Daging buah asam yang masak mengandung air sekitar 63,3-

68,6%, bahan padat total 31,3-36,6%, protein 1,6-3,1%, 

lemak 0,27-0,69%, sukrosa 0,1-0,8%, selulosa 2,0-3,4%, dan 

abu 1,2-1,6% (Rukmana, 2005). 

Biji Biji asam Jawa mengandung komponen yang beragam. 

Secara umum, biji asam Jawa banyak mengandung protein, 

karbohidrat dan serat, serta kandungan  mineral yang tinggi 

(Ajayi etal, 2006). Ekstrak biji asam Jawa mengandung 

polisakarida alami yang tersusun atas D-galactose, D-glucose, 

dan D-xylose yang merupakan flokulan alami (Coniwanti, 

dkk. 2013). 

Menurut Coniwanti, dkk (2013) Biji asam Jawa mengandung 

zat aktif berupa: tanin, minyak esensial dan beberapa polimer 

alami seperti pati, getah dan albuminoid. Hal ini sama dengan 

yang dijelaskan oleh Rosydah (2008) biji asam mengandung 

senyawa tanin, minyak esensial, polimer alami (pati, getah, 

perekat, alginate) dan polisakarida. 

  

2.1.5 Pemanfaatan tanaman asam Jawa  

2.1.5.1 Pemanfaatan tanaman asam Jawa secara umum  

 Sejak dulu asam Jawa dikenal sebagai obat tradisional, bumbu dapur, kayu 

bangunan, dan merupakan salah satu komoditas ekspor potensial serta berpotensi 
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untuk dikembangkan secara intensif dan berpola komersial karena nilai sosial dan 

ekonominya cukup tinggi. Tanaman ini dapat berfungsi untuk memperindah dan 

melindungi pekarangan rumah, jalan-jalan didalam kota, dan jalan raya serta 

bahan penghijauan dan penahan angin serta banyak digunakan untuk memperbaiki 

lingkungan yang gersang dan tandus (Rukmana, 2005). 

 Daun asam Jawa digunakan oleh masyarakat sebagai obat tradisional karena 

mempunyai beberapa khasiat seperti penurun panas (antipiretik), pereda nyeri 

(analgesik), antimikroba dan antiseptik (Dalimartha, 2006) selain itu daun asam 

Jawa juga digunakan sebagai bumbu masakan dan kosmetik. Bunga tanaman 

asam merupakan sumber madu yang penting bagi pengembangan budi daya lebah 

madu (Doughari, 2006). 

 Buah asam Jawa memiliki rasa campuran asam dan damnit. Buah dapat 

dimanfaatkan sebagai bumbu masakan dan campuran obat tradisional berkhasiat 

sebagai pencahar (laksan), penyejuk, pereda demam (antipiretik), antiseptik, 

abortivum, meningkatkan nafsu makan, penurun panas, pereda nyeri, sakit perut, 

penyakit kuning, pembersih kulit dan (analgenis) selain itu buah asam banyak 

digunakan dalam industri minuman, es krim, selai, manisan atau gula-gula, sirup. 

Kulit kayu bermanfaat sebagai astringen dan tonik (Dalimartha, 1991). Hampir 

semua bagian tanaman dapat digunakan untuk berbagai keperluan sehingga 

tanaman ini disebut tanaman multiguna. (Rukmana, 2005). 

 Asam Jawa berkhasiat untuk mengobati asma, batuk, demam, sakit panas, 

reumatik, sakit perut, morbili, alergi, sariawan, luka baru, eksim, dan sebagainya 

(Heyne 1987). Menurut Doughari (2006), tanaman asam jawa mengandung 
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senyawa tanin, alkaloid, saponin, seskui terpena, dan flobatamin melalui uji 

fitokimia. 

2.1.5.2 Pemanfaatan biji asam Jawa sebagai koagulan alami 

 Biji asam Jawa dapat digunakan sebagai koagulan pada proses koagulasi 

karena kandungan protein yang tinggi (1,6-3,1%) yang berperan sebagai 

polielektrolit (Hendrawati dkk., 2013). Polielektrolit adalah polimer yang 

membawa muatan positif atau negatif dari gugus yang terionisasi. Pada pelarut 

yang polar seperti air, gugus ini dapat terdisosiasi, meninggalkan muatan pada 

rantai polimernya dan melepaskan ion yang berlawanan dalam larutan. 

Penambahan konsentrasi polielektrolit akan mengakibatkan berkurangnya 

kestabilan koloid dan akan mengurangi gaya tolak menolak antara partikel 

sehingga menunjang proses pengendapan (Dobrynin & Michael (2005) dalam 

Hendrawati dkk (2013). Selain itu terdapat polisakarida alami yang tersusun atas 

D-galactose, D-glucose, dan D-xylose yang merupakan flokulan alami 

(Coniwanti, dkk. 2013).  

 Koagulan alami yang mengandung protein bekerja dalam dua cara yaitu 

netralisasi muatan dan pembentukan jembatan (Katayon et al, 2006). Muatan 

positif biji asam jawa dengan cepat menetralisasi muatan partikel koloid 

membentuk mikroflok, sedangkan rantai panjang membantu mikroflok bergabung 

satu sama lain membentuk makroflok yang mengendap lebih cepat. Sehingga 

ketika kondisi kesetimbangan belum tercapai, penambahan konsentrasi koagulan 

akan terus meningkatkan jumlah muatan positif biji asam jawa (Mawaddah, dkk. 

2014). 
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 Menurut Rosydah (2008) Biji asam jawa memilki kandungan senyawa tanin, 

minyak esensial, serta polimer alami (pati, getah, perekat, alginate), polisakarida 

yang berfungsi sebagai koagulan yang berperan dalam pengumpalan partikel-

partikel air. Tannin merupakan zat aktif yang menyebabkan proses koagulasi dan 

polimer alami seperti pati yang berfungsi sebagai flokulan. Minyak esensial 

merupakan minyak aromatik yang dapat mengurangi bau yang tidak sedap. 

Sedangkan polimer alami seperti albuminoid, pati, dan getah berfungsi sebagai 

koagulan yang berperan dalam pengumpalan partikel-partikel air. 

 Pemanfaatan biji asam Jawa yang selama ini hanya sebagai limbah yang 

jarang digunakan perlu dikembangkan lebih lanjut untuk pengolahan limbah cair 

yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Kandungan polisakarida dalam biji 

asam Jawa merupakan koagulan alami yang terbukti cukup efektif dalam 

meningkatkan kualitas air limbah (Ramadhani dan Moesriati, 2013). Selain itu biji 

ini masih belum dimanfaatkan dengan baik dan hanya dibuang begitu saja. Biji 

asam Jawa dapat digunakan sebagai koagulan pada proses koagulasi karena 

kandungan protein yang terdapat di dalam biji tersebut yang berperan sebagai 

polielektrolit. Protein yang terlarut dari biji asam jawa mengandung gugus -NH3
+
 

yang dapat mengikat partikel-partikel yang bermuatan negatif sehingga partikel-

partikel tersebut terdestabilisasi membentuk ukuran partikel yang dapat 

diendapakan, gugus inilah sebagai sisi aktif koagulan (Hendrawati dkk., 2013). 

 Menurut Mawaddah (2014) pada pH rendah, gugus amina (-NH2) yang 

terdapat pada protein biji asam Jawa akan terprotonasi  menjadi -NH3
+
 sebagai 

sisi aktif koagulan yang mengikat gugus negatif pada limbah cair tempe. Sehingga 
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semakin rendah pH kemampuan biji asam Jawa dalam menurunkan bahan organik 

juga semakin meningkat. Pada pH tinggi gugus COOH pada protein akan 

terdeprotonasi membentuk muatan negatif COO menyebabkan biji asam jawa 

kehilangansisi aktif koagulan. 

 Syahbaniyadi dkk (2011) berdasakan hasil penelitiannya diketahui bahwa biji 

asam Jawa cukup baik sebagai biokoagulan dalam penurunan konsentrasi TSS 

sebesar 125 mg/L, Turbidity adalah 96,4 NTU, Biological Oxygen Demand 

(BOD) adalah 11,9 mg/L dan Cemical Oxgen Demand (COD) adalah 2812,5 

mg/L pada limbah cair industri tahu sebanyak 10 gr/L dengan ukuran partikel 

koagulannya 100 mesh dengan pencapaian effesiensinya 60-90% untuk setiap 

parameter yang dilakukan pengukuran. 

 

2.2 Koagulan dan Flokulan 

2.2.1 Pengertian koagulan dan flokulan 

 Koagulan dan flokulan merupakan proses umum yang sering dilakukan untuk 

mengolah air yang tercemar oleh zat-zat pencemar yang akhir-akhir ini 

intensitasnya semakin tinggi (Elykurniati, 2010). Koagulasi adalah penambahan 

dan pencampuran dengan cepat koagulan yang menghasilkan destabilisasi koloid 

dan mendapatkan padatan tersuspensi, juga menggumpalkan partikel yang 

tersuspensi. Sedangkan flokulasi adalah pengadukan lambat untuk 

menggumpalkan partikel destabilisasi dan membentuk endapan flok dengan cepat 

(Tom. D. Reynolds, 1982 dalam Elykurniati, 2010). 
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 Koagulasi adalah proses penambahan zat kimia (koagulan) yang memiliki 

kemampuan untuk menjadikan partikel kolid tidak stabil sehingga partikel siap 

membentuk flok (gabungan partikel-partikel kecil). Flokulasi adalah proses 

pembentukan dan penggabungan flok dari partikel-partikel tersebut yang 

menjadikan ukuran dan beratnya lebih besar sehingga mudah mengendap. Proses 

koagulasi dan flokulasi pada skala laboratorium dilakukan dengan peralatan jar 

test (Wagiman, 2014). Koagulasi merupakan proses penggumpalan melalui reaksi 

kimia. Reaksi koagulasi dapat berjalan dengan membutuhkan zat pereaksi 

(koagulan) sesuai dengan zat yang terlarut. Koagulan yang banyak digunakan 

adalah tawas, kapur, dan kaporit. Hasil reaksi koagulan itu selanjutnya endapan 

dipisahkan melalui filtrasi atau sedimentasi banyaknya koagulan tergantung pada 

jenis dan konsentrasi ion-ion yang larut dalam air olahan serta konsentrasi yang 

diharapkan sesuai dengan standar baku untuk mempercepat proses koagulasi 

dalam air limbah maka dilakukan pengadukan dengan static mixer maupun rapid 

mixer (Kusnaedi, 2010). 

 Koagulan adalah bahan kimia yang dibutuhkan air untuk membantu  proses 

pengendapan partikel-partikel kecil yang tak dapat mengendap dengan sendirinya. 

Koagulan yang biasa digunakan dalam industri pengolahan air adalah koagulan 

kimia seperti tawas, polyaluminimum klorida, ferri klorida, ferri sulfat dan 

polymer kation. Meskipun koagulan kimia lebih efektif dari koagulan alami akan 

tetapi koagulan kimia dalam dosis yang tinggi dapat menyebabkan endapan yang 

sulit untuk ditangani, sehingga koagulan alami adalah salah satu alternatif yang 
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dapat dijadikan sebagai pengganti koagulan kimia. Koagulan alami yang  biasa 

digunakan pada umumnya berasal dari biji tanaman (Coniwanti, dkk. 2013). 

 Koagulasi merupakan proses destabilisasi koloid dalam limbah cair dengan 

menambahkan koagulan. Koagulan ditambahkan untuk menetralkan keadaan atau 

mengurangi partikel kecil yang tercampur dalam limbah cair melalui pengendapan 

(Sugiharto, 1987). Menurut Shwetha & Murthy (2013) koagulasi terjadi karena 

penambahan ion yang memiliki muatan berlawanan dengan partikel koloid. 

Koagulan (umumnya bermuatan positif) ditambahkan yang menyebabkan tekanan 

dengan demikian terjadi netralisasi potensi permukaan elektrostatik partikel. 

 Koagulan adalah komponen yang meliputi ion-ion metal seperti aluminium 

dan besi yang akan terhidrolisa untuk membentuk presipitat yang tidak larut dan 

polielektrolit organik alam atau sintetik yang akan membantu pembentukan 

agregat dari patikel koloid 4 (Montgomery, 1985). Ramavandi & Farjadfard 

(2014) menyatakan bahwa banyak koagulan secara luas digunakan dalam 

pengolahan limbah air yang diklasifikasikan menjadi koagulan anorganik (seperti 

aluminium dan garam besi) dan polimer organik sintetik (seperti derivat poliasril 

amida dan polietilen imina). Harga koagulan ini cukup mahal dan di beberapa 

negara mengimpornya Untuk membuat proses koagulasi yang atraktif dan dengan 

harga yang lebih rendah  dengan kemampuan koagulasi lebih tinggi digunakan 

koagulan alami. Banyak  penelitian yang tertarik menggunakan koagulan alami 

selain lebih murah juga dapat diperbarui. 

 Koagulasi adalah proses pengolahan air/limbah cair dengan menstabilisasi 

partikel-partikel koloid untuk memfasilitasi pertumbuhan partikel selama 
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flokulasi. Flokulasi adalah proses pengolahan air dengan cara mengadakan kontak 

diantara partikel-partikel koloid yang telah mengalami destabilisasi sehinga 

ukuran partikel-partikel tersebut bertambah menjadi partikel-partikel yang lebih 

besar (Coniwanti, dkk. 2013). 

 Menurut Karamah (2007) Flokulasi terjadi setelah koagulasi dan berupa 

pengadukan pelan pada air limbah dengan mengendapnya koloid diharapkan laju 

fouling yang terjadi pada membran akan berkurang sehingga penggunaan 

mikrofiltrasi dalam proses pengolahan air bersih menjadi layak untuk dilakukan. 

Flokulasi dilakukan dalam bak yang diberi pengaduk horizontal atau vertikal. 

Pengadukan ini berputar pelan yang tujuannya memperbesar ukuran flok. 

Memperbesar ukuran flok ini ditambahkan bahan-bahan pengental didalam air 

yang megandung kekeruhan. Membentuk kumpulan partikel yang mengendap ini 

dilakukan pengadukan cepat selama 20-30 menit yang akan menyebabkan 

pertumbuhan partikel kecil yang selanjutnya akan membentuk ukuran partikel 

yang lebih besar. 

2.2.2 Jenis -jenis tanaman yang dapat dijadikan koagulan alami 

 Jenis-jenis tanaman yang dapat dijadikan sebagai koagulan alami adalah 

sebagai berikut. 

1. Biji kelor (Moringa oleifera) 

 Pohon kelor (Moringa Oleifera) megandung polielektrolit kationik 

dan flokulan alamiah dengan komposisi kimia berbasis polipeptida yang 

mempunyai berat molekul 6000 sampai 16000 dalton, mengandung hingga 

6 asam-asam amino terutama asam glutamat, mentionin, arginin. Sebagai  
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bioflokulan, biji kelor kering dapat digunakan untuk mengkoagulasi 

flokulasi kekeruhan air (Coniwanti, dkk. 2013). 

 Efektivitas koagulasi biji kelor ditentukan oleh kandungan protein 

kationik  bertegangan rapat dengan molekul sekitar 6,5 kdalton. Zat aktif 

yang terkandung dalam biji kelor yaitu 4α L-rhamnosyloxy-benzyl-

isothiocyanate. Prinsip utama mekanisme koagulasi adalah adsorpsi dan 

netralisasi tegangan protein tersebut (Coniwanti, dkk. 2013). 

2. Biji Kecipir (Psophocarpus tetragonolobus L.) 

 Biji kecipir memiliki kandungan protein yang cukup tinggi yang 

juga dimiliki oleh biji kelor dan biji kacang babi. Protein yang terkandung 

dalam biji asam jawa dan biji kecipir inilah yang diharapkan dapat 

berperan sebagai polielektrolit alami yang kegunaannya mirip dengan 

koagulan sintetik. Kecipir diharapkan dapat menjadi alternatif biokoagulan 

(koagulan alami) karena tanaman ini mudah dibudidayakan, 

pertumbuhannya cepat, dan dapat diremajakan. Selain itu, dalam proses 

penanamannya kecipir dapat ditanam secara tumpang sari dengan asam 

Jawa. 

3. Biji asam Jawa  

 Pemanfaatan biji asam Jawa yang selama ini hanya sebagai limbah 

yang jarang digunakan perlu dikembangkan lebih lanjut untuk pengolahan 

limbah cair yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Kandungan 

polisakarida dalam biji asam jawa (Tamarindus indica) merupakan 

koagulan alami yang terbukti cukup efektif dalam peningkatan kualitas air 
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limbah (Yuliana, dkk. 2015). Biji asam dapat digunakan sebagai koagulan 

pada proses koagulasi karena kandungan  protein yang  terdapat di dalam 

biji tersebut yang berperan sebagai polielektrolit (Mawaddah, dkk. 2014). 

2.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi proses koagulasi dan flokulasi 

 Menurut (Elykurniati, 2010) Faktor-faktor yang mempengaruhi koagulasi dan 

flokulasi adalah sebagai berikut. 

1. pH 

 Setiap jenis koagulan mempunyai jarak/range pH yang berbeda untuk 

bekerja secara efektif, sehingga stabilitas koloid untuk berubah bentuk 

menjadi flok yang baik harus terjadi pada kondisi pH tertentu. Menurut 

beberapa ahli pada pH dan air limbah tertentu memungkinkan terjadi 

proses koagulasi dengan baik. Alkalinitas dapat digunakan untuk 

membentuk proses terbentuk flok dan sebagai pengatur pH sebagai 

koagulasi dilakaukan. 

2. Kecepatan pengadukan 

 Kecepatan pengadukan dapat mempengaruhi proses pembentukan 

flok, bila kecepatan pengadukan terlalu lambat, maka pembentukan flok 

akan lambat. Kecepatan pengadukan yang terlalu cepat dapat 

menyebabkan pecahnya kembali flok yang telah terbentuk. Kriteria 

pengadukan terdiri dari dau, yakni; 1) Kecepatan pengadukan cepat antara 

100-150 rpm; 2) Kecepatan pengadukan lambat antara 10-30 rpm. 

 Proses koagulasi flokulasi harus memperhatikan sistem pengadukan. 

Pelaksanaan proses ini memerlukan dua macam pengadukan yakni 
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pengadukan cepat dan pengadukan lambat, pengadukan harus benar-benar 

merata sehingga koagulan yang ditambahkan dapat berekasi dengan 

partikel-partikel atau ion-ion dalam suspensi. 

3. Waktu pengadukan 

 Waktu pengadukan akan mempengaruhi proses sedimentasi atau 

pengendaan, bila pembentukan flok 50% lebih besar atau lebih kecil dari 

waktu pengadukan optimum, maka efesiensi pengendapan akan berkurang. 

 Waktu pengadukan yang optimum akan menghasilkan jarak antar 

partikel yang lebih dekat untuk menghasilkan kontak, tumbukan antar 

partikel akan lebih sering terjadi dan akan dihasilkan flok-flok dengan 

ukuran yang lebih besar dan lebih banyak, yang pada akhirnya akan 

menghasilkan efektifitas koagulasi, fluks permeat dan persen rejeksi 

membran paling besar  (Karamah, 2010). 

4. Suhu 

 Hubungan suhu dan proses koagulasi adalah sebagai berikut; 1) 

Pemakaian koagulan bertambah bila suhu dan suspensi rendah; 2) Pada 

suhu rendah untuk dosis koagulan tertentu effuent dalam proses koagulasi 

flok aka mempengaruhi kekerhan yang lebih tinggi. 

5. Jenis koagulan 

 Jenis koagulan akan mempengaruhi mekanisme destabilitas partikel 

koloid. Hal ini disebabkan setiap koagulan mempunyai karakteristik yang 

berbeda. 

6. Konsentrasi koagulan 
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 Menurut Masschelein, konsentasi koagulan ditentukan oleh beberapa 

faktor, yakni macam koagulan yang digunakan dan pH air limbah. 

7. Komposisi air limbah 

 Air buangan yang menandung partikel organik menimbulkan kesulitan 

dalam proses koagulasi, hal ini disebabkan banyak terjadi reaksi kimia 

antara koagulasi dengan partikel organik sehingga menyebabkan 

meningkatnya dosis koagulan (Sawyer and Mc. Carty, 1967 dalam 

Elykurniati, 2010). 

8. Turbulasi 

 Turbulasi adalah keadaaan dimana aliran fluida bergejolak karena 

gerakan-gerakan fluida. Turbulasi sangat penting dalam proses koagulasi 

karena akan memberikan kecetetan yang besar pada partikel-partikel 

koloid untuk bercampur dengan bukan koagulasi yang ditimbulkan cukup 

merata. 

 

2.3 Total Suspended Solid (TSS) 

TSS merupakan salah satu parameter pengukur kualitas air berdasarkan berat 

kering partikel yang terperangkap oleh filter atau penyaring dengan ukuran pori 

sekitar 0,45 μm. Pengukururan kualitas air dalam menentukan nilai TSS dapat 

dilakukan dengan cara menuangkan air dengan volume tertentu melalui sebuah 

filter. Sebelum dilakukan uji TSS, filter ditimbang terlebih dahulu kemudian 

beratnya akan dibandingkan dengan berat filter setelah dialirkan air dan telah di 

keringkan di dalam oven pengering. Berat filter tersebut akan bertambah karena 
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adanya partikel–partikel tersuspensi yang terperangkap dalam filter tersebut 

(Mawaddah, 2014).  

TSS adalah residu dari padatan total yang tertahan oleh saringan dengan 

ukuran partikel maksimal 2,0 m atau lebih besar dari ukuran partikel koloid. Total 

suspended solids dapat berupa komponen hidup seperti fitoplankton, zooplankton, 

bakteri, fungi, ataupun komponen mati seperti detritus dan partikel-partikel 

anorganik. Zat padat tersuspensi merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi 

kimia yang heterogen, dan berfungsi sebagai bahan pembentuk endapan yang 

paling awal dan dapat menghalangi kemampuan produksi zat organik di suatu 

perairan. Penetrasi cahaya matahari kepermukaan dan bagian yang lebih dalam 

tidak berlangsung efektif akibat terhalang oleh zat padat tersuspensi, sehingga 

fotosintesis tidak berlangsung sempurna. 

Menurut Yuliana, dkk (2015) TSS adalah bahan-bahan tersuspensi (diameter 

>1 µm) yang tertahan pada saringan milipore dengan diameter pori 0,45 µm. 

Padatan tersuspensi yang tinggi akan mempengaruhi biota di perairan melalui 

cara, menghalangi dan mengurangi penetrasi cahaya ke dalam badan air, sehingga 

menghambat proses fotosintesis oleh fitoplankton dan tumbuhan air lainnya. 

Kandungan TSS memiliki hubungan yang erat dengan kecerahan perairan. 

Keberadaan padatan tersuspensi tersebut akan menghalangi penetrasi cahaya yang 

masuk ke perairan sehingga hubungan antara TSS dan kecerahan akan 

menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik (Blom,1994). 
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2.4 Jamu 

2.4.1 Pengertian jamu  

 Jamu adalah ramuan atau bahan-bahan yang digunakan dalam pengobatan 

untuk menjaga kesehatan, khasiatnya berdasarkan warisan turun-temurun / 

lempirik. Sediaan dalam bentuk rebusan /cairan atau serbuk. Bahan baku yang 

digunakan biasanya dalam bentuk yang sudah dikeringkan atau biasa disebut 

sebagai simplisia (Hernani, 2011). 

 Menurut Prof. Dr. Selo Soemardja dalam Agoes dan Jocob dalam Ahmad 

(2012) jamu meliputi segala bahan alam yang diolah atau diracik menurut cara 

tradisonal untuk memperkuat badan manusia, mencegah penyakit atau 

menyembuhkan manusia yang menderita penyakit. Jamu merupakan warisan 

turun temurun kearifan lokal masyarakat Indonesia untuk memelihara kesehatan 

dan menyembuhkan penyakit (Siswanto, 2012). 

 Jamu merupakan obat tradisonal Indonesia yang tercipta dari penggalian 

kekayaan dan keanekaragaman bahan alam yang bersumber dari warisan nenek 

moyang bangsa Indonesia ribuan tahun yang lalu. Ramuan tersebut diwariskan 

secara turun temurun, dari generasi ke geerasi yang digunakan untuk mencegah 

dan mengobati penyakit, memelihara dan memulihkan kesehatan, serta digunakan 

untuk kebugaran dan kecantikan (Ahmad, 2012). Jamu sudah banyak digunakan 

oleh penduduk Indonesia. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 

menunjukan bahwa penduduk Indonesia yang pernah mengkonsumsi jamu 

sebanyak 59,12% yang terdapat pada semua kelompok umur, laki-laki dan 

perempuan, di pedesaan maupun di perkotaan (Ahmad, 2012). 
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 Menurut Suharmiati dan Handayani (2006) jamu adalah obat tradisonal yang 

berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut. Jamu 

disajikan secara tradisonal dalam bentuk seduhan, pil, atau cairan. Umumnya obat 

tradisonal ini dibuat dengan mengacu pada resep peninggalan leluhur. Satu jenis 

jamu disusun dari berbagai obat. Jamu (Obat tradisional) adalah obat jadi atau 

obat berbungkus yang berasal dari  bahan tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral, 

atau sediaan galeniknya atau campuran dari bahan-bahan tersebut, yang belum 

mempunyai data klinis dan dipergunakan dalam usaha pengobatan berdasarkan 

pengalaman. 

 Jamu yang digunakan merupakan carikan simplisia, serbuk dan ekstrak 

tanaman obat yang diteliti khasiat dan keamannya melalui uji praklinis dan 

observasi klinis (Ahmad, 2012). Bentuk sediaan jamu selain bentuk rebusan 

(godogan/rajangan) juga ada dalam bentuk serbuk, dodol/jenang, ingus, pil, tablet, 

kapsul, dan pasta (Suharmiati dan Handayani, 2006). yang dibuat dengan cara 

mengolah bahan alamiah yang mempunyai khasiat obat dengan beberapa bahan 

campuran (Purnawati, dkk. 2012). Jamu telah  diwariskan secara turun-temurun 

dari generasi ke generasi untuk kesehatan. Secara turun-temurun jamu di 

konsumsi oleh masyarakat, ada pendapat bahwa  khasiat jamu tidak kalah penting 

dengan obat-obatan kimia (Romana,2013). 

 Jamu adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang sampai saat ini masih 

bertahan dan terus dilestarikan. Minuman sehat racikan asli Indonesia ini masih 

jadi pilihan masyarakat tradisional walaupun produk obat-obatan modern sudah 

muncul di pasaran. Jamu merupakan ramuan yang muncul sebagai akibat adanya 
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masalah yang dihadapi masyarakat pada jaman dulu, yaitu bagaimana merawat 

tubuh dan mengobati berbagai macam penyakit (Wulandari, dkk. 2014). 

 Jamu merupakan minuman tradisional yang diramu khusus dari tumbuh 

tumbuhan tertentu untuk kesehatan manusia. Jamu dibuat dari bahan-bahan alami, 

berupa bagian dari tumbuhan seperti rimpang (akar-akaran), daun-daunan dan 

kulit batang, maupun buah. Karena berasal dari tumbuh-tumbuhan ini maka jamu 

sering disebut juga dengan obat herbal (Lestari, 2011). Karena berasal dari 

tanaman, jamu disebut juga dengan herbal. Jamu merupakan minuman obat yang 

khas dengan rasa pahitnya namun ada jenis jamu yang rasanya tidak pahit seperti 

jamu kecutan (asam-gula) yang berasa masam dan manis, jamu kunir asam yang 

berasa masam-manis, dan jamu beras kencur yang berasa manis. Dari dulu jamu 

sering dijajakan berkeliling dari rumah kerumah dengan cara di gendong. 

Makanya jamu terkenal dengan tambahan sebutan jamu gendong. Jamu gendong 

pada awalnya tersebar hanya di daerah pedesaan, sekarang penyebaran jamu 

gendong telah meluas sampai ke daerah perkotaan (Lestari, 2011). 

2.4.2 Macam-macam jamu 

 Indonesia memiliki keunggulan dalam hal pengembangan jamu dengan 9.600 

jenis tanaman obat yang dapat digunakan sebagai bahan dasar jamu. Selain itu, 

pemerintah juga sudah menggolongkan tanaman obat yang merupakan bahan 

baku pembuatan jamu kedalam sepuluh komoditas potensial untuk dikembangkan. 

Dari sisi perekonomian, industri jamu telah berkontribusi sangat besar bagi 

pendapatan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan 

lapangan kerja (Muslimin, dkk. 2009). 
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 Jamu dibuat dari bahan-bahan alami yang berasal dari alam. Dari keaslian 

bahannya tersebut jamu dikenal juga dengan obat herbal. Bahan-bahan alami 

inilah yang menyebabkan jamu memiliki berbagai macam jenisnya. Adapun jenis 

jamu yang biasanya dijajakan para penjual jamu antara lain: “kunir asam, 

brotowali, beras kencur, cabe puyang, suruh, temulawak, kecutan, dan gepyokan 

/uyup-uyup/gebyur.” Hampir semua penjual jamu menyediakan seluruh jenis 

jamu ini (Muslimin, dkk. 2009). 

 Jamu dibuat dari bahan-bahan alami yang berasal dari alam. Dari keaslian 

bahannya tersebut jamu dikenal juga dengan obat herbal. Bahanbahan alami inilah 

yang menyebabkan jamu memiliki berbagai macam jenisnya. Jenis jamu yang 

biasanya dijajakan para penjual jamu antara lain beras kencur, kunyit asam, cabe 

puyang, brotowali, pahitan, kunci suruh, kudu laos dan uyup-uyup/gepyokan. 

Hampir semua penjual jamu menyediakan seluruh jenis jamu ini. Masing-masing 

jenis jamu disajikan untuk diminum tunggal atau dicampur satu jenis jamu dengan 

jenis yang lain.  Penjual  jamu  selain  menyediakan  jamu  buatan  sendiri  juga 

menyediakan jamu serbuk atau pil hasil produksi industri jamu. Jamu tersebut  

diminum  dengan  cara  diseduh  air  panas,  kadang-kadang dicampur jeruk nipis, 

madu, kuning telur dan selanjutnya minum jamu kecutan atau kunir asam sebagai 

penyegar rasa (Wikanjati, 2010). Pada penelitian ini, fokus utama peneliti yakni 

pada jamu beras kencur.  
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2.4.3 Jamu beras kencur 

 Jamu gendong beras kencur adalah jamu dengan komposisi  utama berupa 

beras dan  rimpang  kencur, memiliki kandungan  senyawa  fenolik  yang 

diketahui  dapat  berfungsi  sebagai antioksidan (Latifa, 2014). Jamu memiliki 

berbagai macam bahan yang diramu menjadi satu sehingga siap dikonsumsi. Pada 

penelitian ini, jamu beras kencur yang digunakan yakni jamu yang beras dari 

rumah produksi Cv. Siti Ara batu. Komposisi jamu beras kencur rumah produksi 

Cv. Siti Ara dengan volume jamu sebesar 20 liter adalah sebagai berikut. 

Nama bahan Jumlah (gr) 

1. Kencur  2 kg 

2. Jahe  3 ons 

3. Kunyit ¼ atau 2,5 ons 

4. Temulawak ¼ atau 2,5 ons 

5. serai  3 ons 

6. kedawung  50 grm 

7. kapulaga 50 grm 

8. cengkeh 10 grm 

9. cabe jamu 10 gram 

10. beras ¼ (250 grm) 

11. gula merah 500 grm 

12. gula pasar 1 ¼ kg 

13. garam  Sesuai selesa 

14. asam jawa 30 grm/ 3 ons 

15. air  25 liter 

 

Langkah-langkah pembuatan jamu beras kencur yang dilakukan oleh rumah 

produksi Cv. Siti Ara adalah sebagai berikut. 

1. Menyiapakan semua bahan yang diperlukan untuk keperluan membuat 

jamu beras kencur (Kencur, jahe, kunyit, temulawak, serai, kedawung, 

kapulaga, cengkeh, cabe jamu, beras, gula merah, gula pasar, garam , asam 

jawa, dan air). 
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2. Memblender bahan kencur, jahe, kunyit, temulawak, serai sampai halus. 

3. Menyiapkan air dalam panci sebanyak 25 liter. 

4. Memasukkan bahan yang telah diblender kedalam panci air sampai 

mendidih (± 30 - 40 menit) selanjutnya api dikecilkan. 

5. Menambahkan bahan seperti kedawung, kapulaga, cengkeh, cabe jamu, 

gula merah, gula pasir dan asam jawa sampai mendidih (± 30 - 40 menit). 

6. Mendinginkan panci lebih kurang 7 - 8 jam sampai jamu yang ada lama 

panci menghangat. 

7. Menyaring jamu dengan saringan ukuran 80 mes dan tidak lupa saringan 

diberi alas kain tipis. 

8. Mengsangrai tepung beras. 

9. Menaambahkan tepung beras yang telah disangrai dan aduk sampai rata. 

10. Menyaring kembali jamu yang telah ditambahkan tepung beras. 

11. Jamu siap di kemas dalam botol ukuran 300 ml. atau 300 cc. 

 

2.4.4 Manfaat jamu beras kencur 

 Berdasarkan Laporan Tahunan Klimik SJHM B2P2TOOT (2011) jamu 

adalah abat herbal yang memiliki manfaat dan kegunaan cukup beragam mulai 

dari mengobati penyakit ringan hingga penyakit berat dengan penyakit hipertensi 

berada pada urutan pertama, selanjutnya kategori penyakit jaringan ikat daa sendi, 

serta penyakit diabetes melitus. 

 Penggunaan jamu sebagai obat tradisonal diharapkan dapat digunakan 

sebagai pengobatan komplementer alternatif yang dapat disandingkan dengan 
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pengobatan konvensional (modern) yang sudah berkembang dan telah lama 

digunakan di fasilitas kesehatan (Ahmad, 2012). 

 Manfaat jamu sebagai obat tradisional pada umumnya digunakan untuk 

maksud menjaga kontinuitas kesehatan tiap harinya (promotif). Selain itu manfaat 

dari pengkonsumsian jamu yaitu jamu sebagai obat kuratif yaitu untuk  mengobati 

suatu penyakit, obat preventif yaitu mencegah penyakit yang akan datang dan 

sebagai obat rehabilitatif yaitu obat penyembuhan (Lestari, 2011). 

 Jamu beras kencur terbuat dari bahan dasar beras dan kencur bermanfaat 

menghilangkan pegal-pegal pada tubuh dan meningkatkan  nafsu makan (Lestari, 

2011). Manfaat yang sama juga dijelaskan dalam penelitian Sunardi (2014).  

 

2.5 Penelitian sebagai sumber belajar 

Menurut Narbuko & Achmadi (2007) penelitian merupakan suatu kegiatan 

untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun 

laporan. Tujuan dari penelitian adalah untuk menunjukan hal-hal yang ingin 

dicapai sesuai dengan pokok permasalahan. Penelitian dapat digunakan sebagai 

sumber belajar jika memenuhi syarat-syarat seperti ketepatan tujuan 

pembelajaran, kejelasan potensi, ketepatan sasaran, jelasnya informasi yang di 

ungkap, dan jelasnya hasil yang diharapkan. 

Sumber belajar adalah segala bentuk sumber yang ada di sekitar kita yang 

dapat memberikan kemudahan-kemudahan dalam memperoleh pengetahuan, 

informasi, pengalaman dan ketetrampilan dalam melakukan proses pembelajaran 

dimana informasi ini memberikan manfaat. Sumber belajar terbagi menjai dua 
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jenis sumber belajar yaitu, sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar 

yang dimanfaatkan. Sumber belajar yang dirancang (learning resources by 

design) merupakan sumber belajar yang bersifat normal dimana sumber 

belajarnya dirancang dengan tujuan khusus untuk keperluan dan fasilitas belajar. 

Sedangkan sumber belajar yang dimanfaatkan (learning resources by utilization) 

merupakan sumber belajar yang tidak di rancang dan dikembangkan dapat 

ditemukan keberadannya, dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan belajar 

(Zaitun, 2009). 
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dibuat dari proses masalah 
Mengurangi endapan dengan 

cara 

dengan 

cara 

menyebabkan 

Menahan 

dan 

menekan 
Mengandung 

Fungsi Sehingga 

berpengaruh 

2.6 Kerangka konseptual  

Kerangka konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

 Jamu 

beras 

kencur 

Kencur, Jahe, Kunyit, 

Temulawak, serai, kedawung, 

kapulaga, cengkeh, cabe jamu, 

beras, gula merah, gula pasar, 

garam, asam jawa, air. 

Pemerasa, 

penyaringan 

Perebusan 

Penghalusan 

Endapan tinggi 

Mas simpan 

sebentar (cepat 

kadaluarsa) 

Tidak laku jual 

Mempengaruhi 

kesehatan 

Tampilan 

kurang menarik 

Produsen rugi 

Koagulan Saringan  

Partikel 

besar 

tersaring 

Partikel 

kecil lolos 

tersaring 

Koagulan 

alami 

Koagulan 

kimia 

Biji asam Jawa 

Serbuk biji asam 

Jawa 

- Protein 

- Karbohidrat 

- Serat  

- Tanin  

- Minyak esensial 

- Polimer alami dan 

- Polisakarida 

(Ajayi, 2006) dan 

(Rosydah, 2008) 

Berkurangnya 

endapan 

Masa simpan 

bertambah 

Kualitas meningkat 

Jamu lebih bening 

Menarik 

Produk jamu 

menarik 

Sumber belajar 

Polielektrolit pada proses koagulasi, zat aktif 

penyebab koagulasi yang berfungsi sebagai 

flokulan serta menghambat pertumbuhan 

mikroba, mengurangi bau, pengumpalan 

partikel-partikel air, flokulan alami 

(Hendraawati, dkk. 2013)  




