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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan bahan yang sangat penting bagi kehidupan umat 

manusia, fungsinya bagi kehidupan tidak pernah bsia digantikan oleh 

senyawa lain, namun air yang tersedia tidak semuanya langsung bisa 

dimanfaatkan. Karena air yang memiliki kandungan zat-zat yang bearcun 

cenderung menimbulkan masalah baru. 

Untuk memperoleh air bersih yang layak dikonsumsi diperlukan 

suatu cara pengolahan yang lebih baik. Sebagaimana telah diketahui 

mutu air sangat bervariasi sehingga pengolahannya pun berbeda-beda 

tergantung tujuan penggunaan air tersebut. 

Air demin sangat diperlukan dalam industri terutama sebagai 

sumber tenaga yang banyak digunakan dalam sektor industri. Dalam 

penggunaan sebagai air umpan boiler, dalam industri banyak menemui 

kesulitan diantaranya karena terbentuk kerak dalam boiler yang 

menyebabkan menurunnya efisiensi pemanasan, mempercepat 

kerusakan pipa-pipa pemanas, dan mempertinggi ongkos pemeliharaan. 

Kerak yang dihasilkan biasanya diakibatkan oleh kandungan silika, kadar 

kalsium, magnesium yang tinggi. 

Pertukaran ion secara luas digunakan untuk pengolahan air dan 

limbah cair, terutama pada proses penghilangan kesadahan. Peranan 



2 
 

 
 

pertukaran ion adalah mengganti ion positif maupun negatif dengan kation 

maupun anion lain yang ekivalen dengan muatan yang sama , sehingga 

air dapat digunakan berdasarkan tujuan penggunaannya. 

Air jernih yang kita lihat sehari-hari belum tentu bersih dari 

pencemaran. Berdasarkan Permenkes Nomor 416 Tahun 1990 tetang 

Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas air, ada beberapa persyaratan 

mengenai kualitas air, baik air minum maupun air bersih. Adapun 

persyaratan tersebut yaitu persyaratan fisik, persyaratan kimia, 

persyaratan mikrobiologi dan persyaratan radioaktivitas. 

Menurut Azrul Azwar(1996) yang dikutip dari jurnal Penyediaan Air 

oleh Mafalia tahun 2014, air yang memenuhi persyaratan fisik adalah air 

yang tidak berbau, tidak berasa, jernih, dan dengan suhu sebaiknya 

dibawah suhu udara sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa 

nyaman. Dilihat dari segi parameter kimia, air yang baik adalah air yang 

tidak tercemar secara berlebihan oleh zat-zat kimia yang berbahaya bagi 

kesehatan, antara lain air raksa (Hg), alumunium (Al), Arsen (As), barium 

(B), besi (Fe), Flourida (F), Kalsium (Ca), derajat keasaman (pH0, dan zat 

kimia lainnya. 

Dilihat dari parameter mikrobiologis, sumber-sumber air di alam 

pada umumnya mengandung bakteri. Air yang digunakan untuk keperluan 

sehari-hari harus bebas dari bakteri pathogen. Bakteri dari golongan coli 

merupakan indikator dari pencemaran air oleh bakterii pathogen. 

Sedangkan dari segi parameter radioaktivitas, apapun bentuk 
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radioaktivitas efeknya adalah sama, yakni menimbulkan kerusakan pada 

sel yang terpapar. Kerusakan dalam berupa  kematian, dan perubahan 

komposisi genetik. Kematian sel dapat diganti kembali apabila sel dapat 

beregenerasi dan apabila tidak seluruh sel mati. Perubahan genetis dapat 

menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker. 

Cakupan pelayanan air bersih di Indonesia masih rendah. 

Perusahaan Air Minum (PAM) hanya mampu memasok kebutuhan di kota-

kota saja dengan kuantitas yang masih kecil. Akibatnya sebagian besar 

masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan air bersih umumnya 

menggunakan air tanah atau air permukaan untuk kebutuhan sehari-hari. 

Kebutuhan air masyarakat pedesaan pada umumnya masih 

bergantung pada sumber air alami. Di lain pihak, karena adanya 

perubahan ekosistem dahulu sumber air akan terjadi penurunan kualitas 

air. Sering pula terjadi secara alami kondisi air setempat tidak layak 

dimanfaatkan untuk kepentingan rumah tangga, khususnya untuk minum. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas telah diketahuibahwakegunaan air  

beraneka ragam, menuntut untuk perlakuan air yang berbeda-beda. Salah 

satunya untuk air baku, diperlukan penanganan penghilangan kesadahan 

yang terkandung didalamnya. Untuk mengurangi kesadahan tersebut 

dibutuhkan alat penukar ion yang disebut ion exchanger, yang dirancang 

dengan kondisi operasi peletakkan karbon aktif yang berada pada bagian 

belakang (setelah resin anion dan kation). 
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 Alat ini bekerja berdasarkan pertukaran ion, dimana di dalam alat 

ini terdapat Resin Anion dan kation yang terpadukan dengan Zeolit dan 

Karbon Aktif, dalam sebuah reaktor. Efisiensi perancangan alat ini 

ditentukan dengan keberhasilannya mengurangi kadar kesadahan yang 

terkandung dalam air. 


