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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Air merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Karena 

itu jika kebutuhan akan air tersebut belum tercukupi maka dapat memberikan 

dampak yang besar terhadap kerawanan kesehatan maupun sosial. Pengadaan 

air bersih di Indonesia khususnya untuk skala yang besar masih terpusat di 

daerah perkotaan, dan dikelola oleh Perusahan Air Minum (PAM) kota yang 

bersangkutan. Untuk daerah yang belum mendapatkan pelayanan air bersih dari 

PAM umumnya mereka menggunakan air tanah (sumur), air sungai, air hujan, air 

sumber (mata air) dan lainnya. 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan perlunya peningkatan 

pengolahan air limbah, air banjir, ataupun air untuk dikonsumsi selain air PAM, 

maka dibutuhkan peralatan yang mendukung. Ada banyak alat yang bisa 

digunakan sebagai peralatan pengolahan air limbah, air banjir, ataupun air untuk 

dikonsumsi selain  air PAM diantaranya adalah alat penukar ion (Ion Exchanger), 

biofilter anaerob-aerob, Alat Sterilisator Ultra Violet (UV), dan lain-lain. Pada 

pengolahan air ini digunakan alat penukar ion (Ion Exchanger). Pemilihan alat 

Ion Exchanger karena hasil pengolahan air yang baik dan bersih, alat ini mudah 

untuk diregenerasi, perawatannya juga tidak sulit, kemudian harga yang bisa 

dicapai oleh rumah tangga ataupun komunal.  

Ion Exchanger yang digunakan untuk pengolahan air menggunakan zeolit. 

Pemilihan zeolit karena zeoli merupakan adsorben yang selektif dan mempunyai 

efektivitas adsorpsi yang tinggi, kemudian sebagai penukar ion karena adanya 
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kation logam alkali dan alkali tanah,kation tersebut dapat bergerak bebas 

didalam rongga dan dapat dipertukarkan dengan kation logam lain dengan 

jumlah yang sama. Akibat struktur zeolit berongga, anion atau molekul berukuran 

lebih kecil atau sama dengan rongga dapat masuk dan terjebak. Untuk 

menghilangkan bau dari air yang akan diolah juga menggunakan Carbon Aktif 

(CA). 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Salah satu cara untuk mengolah air limbah, air anjir ataupun air yang akan 

dikonsumsi selain dari air PAM adalah menggunakan alat penukar ion (Ion 

Exchanger). Air hasil dari alat penukar ion ini bebas dari kuman, bau, dan dapat 

dikonsumsi. Tetapi alat penukar ion yang sederhana belum bisa membunuh 

kuman dan menghilangkan bau. Dalam mengatasi masalah tersebut maka 

dirancang alat penukar ion (Ion Exchanger), selain menggunakan zeolit dan resin 

sintetis, maka juga dilengkapi dengan pembubuhan kaporit untuk membunuh 

kuman, kemudian diakhir ada Carbon Aktif (CA) merupakan arang dari bahan 

alami yang dikatifkan yang berfungsi sebagai penghilang bau. 


