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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan di 

bumi. Sumber air tersebut ada yang diperoleh dari air tanah, mata air air sungai, 

danau dan air laut. Air sadah berasal dari air hujan yang melewati formasi geologi 

atau lapisan batu kapur. Konsentrasinya berbeda-beda, ada yang besar, ada yang 

kecil. Analisa yang dillakukan pada sampel air sumur ini. Kesadahan tidak 

dikehendaki baik untuk keperluan rumah tangga maupun keperluan industri. Bagi 

rumah tangga tingkat kesadahan yang tinggi mengakibatkan konsumsi sabun lebih 

banyak karena bagian dari molekul sabun diikat oleh unsur Ca atau Mg. Bagi 

industri, unsur Ca dapat menyebabkan kerak pada dinding peralatan sistem 

pemanasan sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan industri seperti 

dapat menyebabkan kerak pada boiler bahkan dapat terjadinya suatu ledakan serta 

dapat menghambat pemanasan. Akibat masalah ini, persyaratan kesadahan pada 

industri sangat diperhatikan dengan jumlah kesadahan di dalam industri harus nol 

atau unsur Ca dan Mg dihilangkan sama sekali.  

Demineralisasi merupakan proses pertukaran ion yang terkandung dalam air 

(dissolvid) dimana ion positif/kation ditukar dengan ion hidrogen (H+) dan ion negatif/ 

anion ditukar dengan ion hidroksida (OH-) dengan media penukar ion berupa resin, 

sehingga dihasilkan air murni yang dapat digunakan sebagai air proses. 

Berdasarkan komposisi ion-ionnya, kesadahan biasanya dibedakan menjadi dua, 
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yaitu kesadahan sementara (karbonat atau temporer) dan kesadahan tetap (non-

karbonat atau permanen). Kesadahan sementara disebabkan oleh kation yang 

bereaksi dengan anion HCO
3

- 

(bikarbonat) dan sensitif terhadap pemanasan, 

langsung menimbulkan endapan. Endapannya ialah CaCO
3 

dan Mg(OH)
2
. 

Kesadahan tetap, disebabkan oleh anion sulfat, klorida, nitrat, silikat. Kesadahan ini 

tidak dapat dihilangkan dengan pemanasan tetapi harus direaksikan dengan kapur 

dan soda. Prinsip yang digunakan untuk pengolahan air sumur D3 Teknik Kimia 

yang digunakan untuk proses penghilangan kesadahan di dalam raw water dan soft 

water (air produk hasil demineralisasi) atau perbandingan antara keduanya. 

Pengolahan akan dilakukan di dalam alat demineralisasi water dengan perubahan 

kesadahan dari output yang ditujukan sebagai penentuan komponen-komponen air 

secara lengkap untuk perencanaan serta pengawasan proses-proses pengolahan 

air. 

1.2 Perumusan Masalah 

  Teknologi pengolahan air sumur atau raw water untuk digunakan sebagai air 

proses kini sudah berkembang semakin pesat, mulai dengan tahapan penyaringan, 

sand filter, penyerapan dengan karbon aktif untuk penjernihan serta pengilangan 

bau dan warna. Teknologi yang semakin pesat hadir dengan adanya Water 

Demineralizer yang dapat digunakan untuk menghilangkan kesadahan atau logam-

logam terlarut dalam air seprti Ca dan Mg . Hasil dari proses demineralisasi water 

berupa soft water yang dapat digunakan sebagai air proses untuk boiler di industri. 

  Demineralisasi merupakan sebuah proses penghilangan mineral, 

kemampuan untuk membuat air murni dengan menghilangkan kadar ion-ion lain dari 
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dalam air seperti ion Ca dan Mg. Water Demineralizer terdiri dari dua type yaitu 

Double Bed atau Two Bed Demineralizer dan Mix Bed Demineralizer. Pada 

praktikum yang akan dilakukan menggunakan Water Demineralizer tipe Double Bed. 

Resin penukar ion positif dan ion negatif dimasukkan ke dalam dua tangki yang 

berbeda di dalam Double Bed Demineralizer. Pengolahan dengan cara ini, akan 

diperolah air dengan kemurnian yang jauh lebih tinggi daripada air baku. Proses 

regenerasi pada Double Bed Demineralizer dapat dilakukan dengan manual atau 

automatis berdasarkan waktu atau kadar zat padat terlarut dalam air produk 

sehingga dapat diketahui nilai kesadahan dari analisa air sumur D3 Teknik Kimia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


