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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

      Air sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan, baik itu kehidupan 

manusia maupun kehidupan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Air adalah 

merupakan bahan yang sangat vital bagi kehidupan dan juga merupakan 

sumber dasar untuk kelangsungan kehidupan di atas bumi. Selain itu air 

merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan, juga manusia selama hidupnya 

selalu memerlukan air. Dengan demikian semakin naik jumlah penduduk serta 

laju pertumbuhannya semakin naik pula laju pemanfaatan air. Air adalah 

bagian dari lingkungan fisik yang sangat esensial, tidak hanya dalam proses-

proses hidup, tetapi juga dalam proses-proses yang lain, seperti untuk 

industri, pertanian, pemadam kebakaran dan lain-lain.  

      Pemenuhan kebutuhan akan air masyarakat selain memanfaatkan PDAM 

juga memanfaatkan sumber air yang berasal dari dalam tanah, yaitu air yang 

biasa disebut dengan air tanah dangkal. Air tanah umum terbagi menjadi 2, 

yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal memiliki 

kedalaman 15 meter. Pengambilan air tanah dalam lebih sulit dari pada air 

tanah dangkal. Suatu lapisan rapat air biasanya didapatkan pada kedalaman 

100-300 meter. Air tanah dalam inilah yang biasa disebut dengan air artetis. 

Pada umunya kualitas air tanah dalam (air artetis) lebih baik dari pada air 

tanah dangkal, karena penyaringannya lebih sempurna terutama untuk 

bakteri. Susunan kimia tergantung pada lapis-lapis tanah yang dilalui. Jika 
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melalui tanah kapur, maka air itu akan menjadi sadah, karena mengandung 

Ca(HCO) dan Mg (HCO)2. 

      Air yang banyak mengandung mineral kalsium dan magnesium dikenal 

sebagai air sadah. Air sadah yang telah melebihi batas maksimum (±500 

mg/lt) dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan. Dampak yang 

ditimbulkan air sadah bagi kesehatan antara lain adalah dapat menyebabkan 

cardiovascular deseasae (penyumbatan pembuluh darah jantung) dan 

urolithiasis (batu ginjal). Air sadah bukan merupakan air yang berbahaya 

karena memang ion-ion tersebut dapat larut dalam air. Akan tetapi dengan 

kadar Ca2+ yang tinggi akan menyebabkan air menjadi keruh. Air sadah juga 

tidak baik untuk mencuci, karena ion-ion Ca2- dan Mg2+ akan berikatan dengan 

sisa asam karbohidrat pada sabun dan membentuk endapan sehingga sabun 

tidak berbuih. Air sadah digolongkan menjadi dua jenis, berdasarkan jenis 

anion yang diikat oleh kation (Ca2+ atau Mg2+), yaitu air sadah sementara dan 

air sadah tetap. 

      Mengurangi kesadahan pada air artetis dapat digunakan suatu 

cara/metode pengolahan yaitu dengan Resin penukar ion. Resin penukar ion 

adalah suatu bahan padat yang memiliki bagian (ion positif atau negatif) 

tertentu yang bisa dilepas dan ditukar dengan bahan kimia lain dari luar. Alat 

yang digunakan adalah Ion Exchange yang merupakan proses penyerapan 

ion – ion oleh resin dengan cara Ion-ion dalam fasa cair (biasanya  dengan  

pelarut  air)  diserap  lewat  ikatan kimiawi karena bereaksi dengan padatan 

resin. Resin sendiri melepaskan ion lain sebagai ganti ion  yang  diserap.  
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Selama operasi  berlangsung setiap ion akan  dipertukarkan  dengan  ion  

penggantinya  hingga  seluruh  resin  jenuh dengan ion yang diserap. 

      Penelitian ini mengunakan resin ion positif dan ion negatif dengan variasi 

bukaan valve 1/3, 2/3, dan 3/3 selama 15 menit. 

1.2. Rumusan Masalah 

      Air sadah adalah kandungan mineral-mineral yang terdapat dalam air 

umumnya mengandung ion Ca2+ dan Mg2+ selain ion kalsium dan magnesium 

penyebab kesadahan juga bisa berupa ion logam lain maupun garam-garam 

bikarbonat dan sulfat.  

      Dampak yang ditimbulkan dari air sadah adalah dapat menyebabkan 

beberapa masalah kesehatan. Dampak yang ditimbulkan air sadah bagi 

kesehatan antara lain adalah dapat menyebabkan cardiovascular deseasae 

(penyumbatan pembuluh darah jantung) dan urolithiasis (batu ginjal).  

      Salah satu cara untuk menurunkan keadahan adalah dengan 

menggunakan resin penukar ion pada alat Ion Exchanger. Prosesnya dengan 

penyerapan ion – ion oleh resin dengan cara Ion-ion dalam fasa cair (biasanya  

dengan  pelarut  air)  diserap  lewat  ikatan kimiawi karena bereaksi dengan 

padatan resin. Resin sendiri melepaskan ion lain sebagai ganti ion  yang  

diserap.  Selama operasi  berlangsung setiap ion akan  dipertukarkan  dengan  

ion  penggantinya  hingga  seluruh  resin  jenuh dengan ion yang diserap. 

      Kelurahan Sendangguwo merupakan salah satu kelurahan di wilayah 

Kecamatan Tembalang. Kelurahan Sendangguwo terletak pada ketinggian ± 

100 meter dari permukaan air laut dengan luas wilayah 327,72 Ha. Batas 

wilayah sebelah utara sungai Banjir Kanal Timur, sebelah selatan Jalan 
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Kedung Mundu, sebelah barat jalan tol, dan sebelah timur Jalan 

Karanggawang Lama. tediri dari 9 RW (Rukun Warga) dan 96 RT (Rukun 

Tangga) dengan jumlah penduduk 17.741 jiwa, dari 3.900 KK (Kepala 

Keluarga). 

      Wilayah RW II merupakan RW terdekat dari Kantor Kelurahan 

Sendangguwo dibandingkan dengan RW yang lainnya. RW II terletak pada 

perbukitan, dan diantara pemakaman cina dan umum. Mayoritas rumah 

penduduk adalah permanen sebanyak 280 rumah, dengan jumlah KK 

sebanyak 300 KK. 

      Sumber penyediaan air bersih di RW II menurut data yang diperoleh dari 

profil RW II Tahun 2008 terdiri dari air sumur dangkal, air PDAM, dan air sumur 

artetis. Jumlah selengkapnya tertera pada tabel 1. 

Tabel 1. Penggunaan Sumber Air Penduduk Kelurahan Sendangguwo 

No. Jenis Sarana Air Besih Jumlah % 

1 

2 

3 

Sumur Gali (dangkal) 

PDAM 

Sumur Artetis 

250 

4 

1 

98,04 

1,57 

0,39 

 Jumlah 255 100 

 

       Tabel 1. menunjukan bahwa masih ada penduduk kelurahan Sendangguwo 

kecamatan Tembalang yang masih menggunakan air sumur artetis sebagai sumber 

perairannya.  

      Percobaan dilakukan terhadap sampel air sumur artetis kelurahan 

Sendangguwo kecamatan Tembalang dengan melihat pengaruh lama kontak resin 

pada ion exchanger dengan presentase penurunan kesadahan air sumur artetis 

dengan menggunakan metode kompleksometri. 

 


