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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Air merupakan kebutuhan utama bagi makhluk hidup di bumi. Manusia dan 

makhluk hidup lainnya sangat bergantung dengan air demi mempertahankan 

hidupnya.Kegunaan air bagi makhlik hidup khususnya manusia beraneka ragam, 

baik untuk keperluan rumah tangga maupun industri . Kegunaan dalam rumah 

tangga menitik beratkan pada kandungan zat-zat beracun dan berbahaya bagi 

tubuh, sedang untuk keperluan industri lebih pada kegunaan dari air. Akan tetapi 

keberadaan air dapat menjadi suatu masalah apabila tidak memenuhi beberapa 

aspek yang meliputi kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Air yang digunakan harus 

memenuhi standar kualitas air bersih. Kualitas air bersih dapat ditinjau dari segi 

fisik, kimia, dan mikrobiologi.  

Pada saat ini, ketersediaan air bersih mengalami penurunan yang cukup 

drastis dan kualitas air yang baik tidak selamanya tersedia di alam akibat adanya 

penebangan hutan, pencemaran limbah industri, global warming, pemakaian air 

yang berlebihan dan lain-lain, sehingga dapat menyebabkan masalah yang dapat 

diperhitungkan dan diperlukan upaya perbaikan baik secara sederhana maupun 

modern. 

Zat-zat yang diserap oleh air alam dapat diklasifikasikan sebagai padatan 

terlarut, gas terlarut dan padatan tersuspensi. Pada umumnya, jenis zat pengotor 

yang terkandung dalam airbergantung pada jenis bahan yang berkontak dengan 

air itu, sedangkan banyaknya zat pengotor bergantung pada waktu kontaknya. 

Bahan-bahan mineral yang dapat terkandung dalam air karena kontaknya 

dengan batu-batuanterutama terdiri dari : kalsium karbonat (CaCO3), magnesium 
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karbonat (MgCO3), kalsium sulfat (CaSO4), magnesium sulfat (MgSO4), dan 

sebagainya. 

Laut adalah kumpulan air asin yang luas dan berhubungan dengan 

samudra. Laut adalah kumpulan air asin yang sangat banyak dan luas di 

permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan suatu benua dengan 

benua lainnya dan suatu pulau dengan pulau lainnya. 

Air laut merupakan campuran dari 96,5% air murni dan 3,5% material 

lainnya seperti garam-garaman, gas-gas terlarut, bahan-bahan organik dan 

partikel-partikel tak terlarut. Sifat-sifat fisis utama air laut ditentukan oleh 96,5% 

air murni. 

Ion exchanger merupakan alar penukar ion yang difungsikan untuk 

mengurangi tingkat kesadahan air, sehingga diharapkan air yang keluar daari ion 

exchanger mempunyai nilai kadar logam yang lebih rendah dari sebelumnya, dan 

layak untuk digunakan sebagai air bersih. 

1.2. Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang timbul dari latar belakang tersebut, antara 

lain: 

 Bagaimanakah prinsip proses pertukaran ion? 

 Apakah alat penukar ion atau Ion Exchanger dapat menurunkan kadar 

ion klor (Cl-) pada air laut Marina? 

 Bagaimana pengaruh variabel bukaan valve dan waktu terhadap proses 

pertukaran ion untuk menurunkan kadar ion klor pada air laut marina? 

 Kapan penurunan klor yang paling optimum terjadi dari variabel yang 

telah ditentukan? 

https://id.wikipedia.org/wiki/Air
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra

