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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kesadahan 

2.1.1 Pengertian Kesadahan 

Menurut Kordi (1997), kesadahan adalah banyaknya garam-garam 

mineral yang larut yang kationnya bervalensi dua, dimana kation tersebut pada 

umumnya terdiri dari Ca dan Mg dengan anion CO-2 dan HCO3
- dinyatakan 

dengan mg/L CaCO3. 

            Kordi (1997) menjelaskan kembali bahwa kalsium (Ca) di perairan berada 

dalam bentuk karbonat dan bikarbonat yaitu merupakan senyawa yang 

umumnya terdapat, bahkan sering melimpah dalam suatu perairan. Garam-

garam karbonat dan bikarbonat tersebut merupakan komponen penyangga 

essensial di perairan yang mengganggu kadar pH dan CO2. Dengan demikian 

maka Ca yang terkandung didalam perairan sebagai petunjuk kesuburan 

perairan. Sedangkan Magnesium (Mg) biasanya terdapat dalam larutan sebagai 

karbonat dan sifat-sifatnya menyerupai bikarbonat. Satu perbedaan terdapat 

antara keduanya yaitu MgCO2 sehingga jika CO2 diambil dari bikarbonat (misal 

dengan fotosintesis), maka MgCO3 tidak mudah mengendap. Jika perairan yang 

kadar kalsiumnya rendah, maka untuk meningkatkan kadar Ca dan Mg perlu 

dilakukan pengapuran. 

            Konsentrasi total dari ion logam yang bervalensi dua terutama Ca dan Mg 

yang dinyatakan dalam mg/L setara CaCO3 menunjukkan tingkat kesadahan air. 

Total alkalinitas dan kesadahan air umumnya sama besarnya. Namun pada 

beberapa perairan, total alkalinitas mungkin lebih besar dari kesadahan atau 
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sebaliknya. Tingkat total kesadahan dan total alkalinitas air yang diperlukan 

untuk budidaya ikan umumnya terletak pada deret 20-300 mg/L. Bila total 

alkalinitas dan total kesadahan terlalu rendah dapat ditingkatkan melalui 

penambahan kapur. Bila total kesadahan dan total alkalinitas lebih tinggi dari 

yang diperlukan maka belum ada cara yang praktis untuk usaha menurunkannya 

(Cholik.et.al, 1986). 

 Air yang mempunyai tingkat kesadahan terlalu tinggi sangat merugikan 

karena beberapa hal di antaranya dapat menyebabkan korosi pada alat-alat yang 

terbuat dari besi, menyebabkan sabun kurang berbuih, dan dapat menimbulkan 

kerak. Menurut WHO, air yang yang bersifat sadah akan menimbulkan dampak : 

1. Terhadap kesehatan dapat menyebabkan cardiovascular desease 

(penyumabtan pembuluh darah jantung) dan urolithiasis (batu ginjal) 

2. Menyebabkan pengerakan pada peralatan logam untuk memasak 

sehingga penggunaan energi menjadi boros 

3. Penyumbatan pada pipa logam karena endapan CaCO3 

4. Pemakaian sabun mandi menjadi lebih boros karena buih yang dihasilkan 

sedikit. 

2.1.2 Jenis-jenis Kesadahan 

1. Kesadahan Sementara 

Kesadahan yang disebabkan oleh adanya garam-garam bikarbonat, 

seperti Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. Kesadahan sementara ini dapat atau mudah 

dieliminir dengan pemanasan (pendidihan), sehingga terbentuk endapan CaCO3 

atau MgCO3.  

Reaksinya: 

Ca(HCO3)2 –dipanaskan  CO2 (gas) + H2O (cair) + CaCO3 (endapan) 
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Mg(HCO3)2 –dipanaskan  CO2 (gas) + H2O (cair) + MgCO3 (endapan) 

2. Kesadahan tetap 

Kesadahan yang disebabkan oleh adanya garam-garam klorida, sulfat 

dan karbonat, misal CaSO4, MgSO4, CaCl2, MgCl2. Kesadahan tetap dapat 

dikurangi dengan penambahan larutan soda–kapur (terdiri dari larutan natrium 

karbonat dan magnesium hidroksida) sehingga terbentuk endapan kalium 

karbonat (padatan/endapan) dan magnesium hidroksida (padatan/endapan) 

dalam air. 

Reaksinya: 

CaCl2 + Na2CO3  → CaCO3 (padatan/endapan) + 2NaCl (larut) 

CaSO4 + Na2CO3 → CaCO3 (padatan/endapan) + Na2SO4 (larut) 

MgCl2 + Ca(OH)2  → Mg(OH)2 (padatan/endapan) + CaCl2 (larut) 

MgSO4 + Ca(OH)2  → Mg(OH)2 (padatan/endapan) + CaSO4 (larut) 

Kesadahan diklasifikasikan berdasarkan dua cara, yaitu berdasarkan ion 

logam (metal) dan berdasarkan anion yang berasosiasi dengan ion logam. 

Berdasarkan ion logam (metal), kesadahan dibedakan menjadi kesadahan 

kalsium dan kesadahan magnesium. Berdasarkan anion yang berasosiasi 

dengan logam, kesadahan dibedakan menjadi kesadahan karbonat dan 

kesadahan non-karbonat. 

1. Kesadahan kalsium dan magnesium 

Kesadahan perairan dikelompokan menjadi kesadahan kalsium dan kesadahan 

magnesium karena pada perairan alami kesadahan lebih banyak disebabkan 

oleh kation kalsium dan magnesium. Kesadahan kalsium dan magnesium sering 

kali perlu diketahui untuk menentukan jumlah kapur dan soda abu yang 

dibutuhkan dalam proses pelunakan air (lime–soda ash softening). Jika nilai 
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kesadahan kalsium diketahui maka kesadahan magnesium dapat ditentukan 

melalui persamaan : 

Kesadahan total – kesadahan kalsium = kesadahan magnesium 

Pada penentuan nilai kesadahan (baik keadaan total, kesadahan kalsium, 

maupun kesadahan magnesium), keberadaan besi dan mangan dianggap 

sebagai pengganggu karena dapat bereaksi dengan pereaksi yang digunakan. 

Oleh Karena itu, kesadahan kalsium menjadi lebih besar daripada ion kalsium. 

Demikian pula halnya jika kesadahan magnesium lebih besar daripada kadar ion 

magnesium dari nilai kesadahan, digunakan persamaan : 

Kadar Ca2+ (mg/liter) = 0,4 × kesadahan kalsium 

Kadar Mg2+(mg/liter) = 0,243 × kesadahan magnesium14 

2. Kesadahan karbonat dan non-karbonat 

Pada kesadahan karbonat, kalsium dan magnesium berasosiasi dengan 

ion CO3
2- dan HCO3-. Pada kesadahan non-karbonat, kalsium dan magnesium 

berasosiasi dengan ion SO4
2-, CI-, dan NO3-. Kesadahan karbonat sangat sensitif 

terhadap panas mengendap dengan mudah pada suhu tinggi. Oleh karena itu, 

kesadahan karbonat disebut juga kesadahan sementara. Kesadahan non-

karbonat disebut kesadahan permanen karena kalsium dan magnesium yang 

berikatan dengan sulfat dan klorida tidak mengendap dan nilai kesadahan tidak 

berubah meskipun pada suhu yang tinggi. 

2.1.3 GH 

Kesadahan umum atau "General Hardness" merupakan ukuran yang 

menunjukkan jumlah ion kalsium (Ca++) dan ion magnesium (Mg++) dalam air. 

Ion-ion lain sebenarnya ikut pula mempengaruhi nilai GH, akan tetapi 

pengaruhnya diketahui sangat kecil dan relatif sulit diukur sehingga diabaikan.  
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GH pada umumnya dinyatakan dalam satuan ppm (part per million/ satu  

persejuta bagian) kalsium karbonat (CaCO3), tingkat kekerasan (dH), atau 

dengan menggunakan konsentrasi molar CaCO3. Satu satuan kesadahan 

Jerman atau dH sama dengan 10 mg CaO (kalsium oksida) per liter air.  Di 

Amerika, kesadahan pada umumnya menggunakan satuan ppm CaCO3, dengan 

demikian satu satuan Jerman (dH) dapat diekspresikan sebagai 17.8 ppm 

CacO3.  Sedangkan satuan konsentrasi  molar dari 1 mili ekuivalen  = 2.8 dH = 

50 ppm.  Perlu diperhatikan bahwa kebanyakan teskit pengukur kesadahan 

menggunakan  satuan CaCO3. Untuk lebih jelasnya bacalah petunjuk 

pembacaan pada teskit yang anda miliki untuk mengetahui dengan pasti satuan 

pengukuran yang digunakan, untuk menghindari terjadinya kesalahan 

pembacaan. Berikut adalah kriteria selang kesadahan yang biasa dipakai : 

   0  -   4 dH,     0 -   70 ppm : sangat rendah (sangat lunak) 

   4 -   8 dH,   70 - 140 ppm : rendah (lunak) 

   8 - 12 dH, 140 - 210 ppm : sedang   

 12 - 18 dH, 210 - 320 ppm : agak tinggi (agak keras) 

 18 - 30 dH, 320 - 530 ppm : tinggi (keras) 

Dalam kaitannya dengan proses biologi, GH lebih penting peranananya 

dibandingkan dengan KH ataupun  kesadahan total   Apabila ikan atau tanaman 

dikatakan memerlukan air dengan kesadahan tinggi (keras)  atau rendah (lunak), 

hal ini pada dasarnya mengacu kepada GH.  Ketidaksesuaian GH akan 

mempengaruhi transfer hara/gizi dan hasil sekresi melalui membran dan dapat 

mempengaruhi kesuburan,  fungsi organ dalam (seperti ginjal), dan 

pertumbuhan.  Setiap jenis  ikan memerlukan  kisaran  kesadahan (GH)  tertentu 
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untuk hidupnya. Pada umumnya, hampir semua jenis ikan dan tanaman dapat 

beradaptasi dengan kondisi GH lokal, meskipun demikian,  tidak demikian halnya 

dengan proses pemijahan.  Pemijahan bisa gagal apabila dilakukan pada nilai 

GH yang tidak tepat.   

Apabila nilai GH terlalu rendah bagi suatu jenis ikan, ia dapat dinaikan 

dengan menambahkan kalsium sulfat, magnesium sulfat, atau kalsium karbonat. 

 Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa penambahan garam-garam tersebut 

membawa dampak lain yang perlu medapat perhatian. Pemberaian garam sulfat 

akan memberikan tambahan sulfat kedalam air, sehingga perlu dilakukan dengan 

hati-hati.  Sedangkan penambahan garam karbonat akan menyumbangkan ion 

karbonat kedalam air sehingga akan menaikkan KH.  Untuk mendapat kondisi 

yang diinginkan perlu dilakukan manipulasi dengan kombinasi pemberian yang 

sesuai. 

Penurunan nilai GH dapat dilakukan dengan perlakuan-perlakuan yang 

mampu menghilangkan kadar kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) dari dalam air. 

2.1.4 KH 

Kesadahan karbonat atau KH merupakan besaran yang menunjukkan 

kandungan ion bikarbonat (HCO3-) dan karbonat (CO3--) di dalam air. Dalam 

akuarium air tawar, pada kisaran pH netral, ion bikarbonat lebih dominan, 

sedangkan pada akuarium laut, ion karbonat lebih berperan. 

KH sering disebut sebagai alkalinitas yaitu suatu ekspresi dari  

kemampuan air untuk mengikat kemasaman (ion-ion yang mampu mengikat H+). 

Oleh karena itu, dalam sistem air tawar, istilah kesadahan karbonat, pengikat 
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kemasaman, kapasitas pem-bufferan asam, dan alkalinitas sering digunakan 

untuk menunjukkan hal yang sama.  Dalam hubungannya dengan kemampuan 

air mengikat kemasaman, KH berperan sebagai agen pem-buffer-an yang 

berfungsi untuk menjaga kestabilan pH.   

KH pada umumnya sering dinyatakan sebagai derajat kekerasan dan 

diekspresikan dalam CaCO3 seperti halnya GH. Kesadahan karbonat dapat 

diturunkan dengan merebus air yang bersangkutan, atau dengan melalukan air 

melewati gambut. Perlakuan perebusan air tentu saja tidak praktis, kecuali untuk 

akuarium ukuran kecil. 

Untuk menaikkan kesadahan karbonat dapat dilakukan dengan 

menambahkan natrium bikarbonat (soda kue), atau kalsium karbonat.  

Penambahan kalsium karbonat akan menaikan sekaligus baik KH maupun GH 

dengan proporsi yang sama. 

Pemberian soda kue (NaHCO3) sebanyak satu sendok teh (sekitar 6 

gram) pada air sebanyak 50 liter akan meningkatkan KH sebanyak 4 satuan 

tanpa disertai dengan kenaikan nilai GH.  Sedangkan pemberian satu sendok teh 

kalsium karbonat (CaCO3) (sekitar 4 gram) pada air sebanyak 50 liter akan 

menyebabkan kenaikan KH dan GH secara bersama-sama, masing-masing 

sebanyak 4 satuan. Berpatokan pada hal ini, maka pemberian secara kombinasi 

antara soda kue dan kalsium karbonat akan dapat menghasilkan nilai KH dan 

GH yang diinginkan.   

Mengingat pengukuran bahan kimia dalam jumlah sedikit relatif sulit 

dilakukan, khususnya di rumah, maka sebaiknya gunakanlah  test kit untuk 
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memastikan nilai KH dan GH yang telah dicapai.  Pembuferan karbonat diketahui 

efektif pada rasio 1:100 sampai 100:1.  Hal ini akan memberikan pH efektif pada 

selang 4.37 sampai dengan 8.37.  Selang angka ini secara kebetulan merupakan 

selang pH bagi hampir semua mahluk hidup akuatik.   Apabila ion bikarbonat 

ditambahkan, rasio basa terhadap asam akan meningkat, akibatnya pH pun 

meningkat.  Laju peningkatan pH ini akan ditentukan oleh nilai pH awal. Sebagai 

contoh,  kebutuhan jumlah ion karbonat yang perlu ditambahkan untuk 

meningkatkan satu satuan pH akan jauh lebih banyak apabila pH awalnya adalah 

6.3, dibandingkan apabila hal yang sama dilakukan pada pH 7.5. 

Kenaikan pH yang terjadi pada saat KH ditambahkan akan diimbangi oleh 

kadar CO2 terlarut dalam air. CO2 di dalam air akan membentuk sejumlah kecil 

asam karbonat dan bikarbonat yang selanjutkan akan cenderung menurunkan 

pH.  Mekanisme ini setidaknya dapat memberikan gambaran cara mengatur dan 

menyiasati pH dalam akuarium agar dapat memenuhi kriteria yang diinginkan.  

 

2.2 Resin Penukar Ion 

2.2.1 Pengertian Resin Penukar Ion 

  Resin ion exchange atau resin penukar ion dapat didefinisi sebagai 

senyawa hidrokarbon terpolimerisasi, yang mengandung ikatan silang 

(crosslinking) serta gugus-gugus fungsional yang mempunyai ion-ion yang dapat 

dipertukarkan. Sebagai zat penukar ion, resin mempunyai karakteristik yang 

berguna dalam analisis kimia, antara lain kemampuan menggelembung 

(swelling), kapasitas penukaran dan selektivitas penukaran. Pada saat 

dikontakkan dengan resin penukar ion, maka ion terlarut dalam air akan teresap 
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ke resin penukar ion dan resin akan melepaskan ion lain dalam kesetaraan 

ekivalen, dengan melihat kondisi tersebut maka kita dapat mengatur jenis ion 

yang diikat dan dilepas. Sebagai media penukar ion, maka resin penukar ion 

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

1. Kapasitas total yang tinggi. Maksudnya resin memiliki kapasitas pertukaran 

ion yang tinggi. 

2. Kelarutan yang rendah dalam berbagai larutan sehingga dapat digunakan 

berulang-ulang. Resin akan bekerja dalam cairan yang mempunyai sifat 

melarutkan, karena itu resin  harus tahan terhadap air 

3. Kestabilan kimia yang tinggi. Resin diharapkan dapat bekerja pada range pH 

yang luas serta tahan terhadap asam dan basa. Demikian pula terhadap 

oksidasi dan radiasi. 

4. Kestabilan fisik yang tinggi. Resin diharapkan tahan terhadap tekanan 

mekanis, tekanan hidrostatis cairan serta tekanan osmosis. 

2.2.2 Jenis-jenis Resin Penukar Ion 

Berdasarkan jenis gugus fungsi yang digunakan, resin penukar ion dapat 

dibedakan menjadi empat jenis, yaitu : 

1. resin penukar kation asam kuat 

2. resin penukar kation asam lemah 

3. resin penukar anion basa kuat, dan 

4. resin penukar anion basa lemah 

Resin penukar kation mengandung gugus fungsi seperti sulfonat (R-

SO3H), phosphonat (R-PO3H2), phenolat (R-OH), atau karboksilat (R-COOH), 

dengan R menyatakan resin. Gugus fungsi pada resin penukar anion adalah 

senyawa amina (primer/R-NH2, sekunder/R-N2H, tersier/R-R'2N) dan gugus 
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ammonium kuartener (R-NR'3/tipe I, R-R'3N+OH/tipe II), dengan R' menyatakan 

radikal organik seperti CH3. Resin anion yang mempunyai gugus fungsi 

ammonium kuartener disebut resin penukar anion basa kuat dan resin penukar 

anion basa lemah mempunyai gugus fungsi selain ammonium kuartener.  

a) Resin Penukar Kation Asam Kuat 

Resin penukar kation asam kuat yang beroperasi dengan siklus H, 

regenerasi dilakukan menggunakan asam HCl atau H2SO4. Reaksi pada tahap 

layanan sebagai berikut : 

 

Konsentrasi asam keseluruhan yang dihasilkan oleh reaksi (4.17) disebut Free 

Mineral Acid (FMA). Jika nilai FMA turun, berarti kemampuan resin mendekati 

titik-habis dan regenerasi harus dilakukan. Reaksi pada tahap regenerasi adalah 

sebagai berikut : 

 

b) Resin Penukar Kation Asam Lemah 

Gugus fungsi pada resin penukar kation asam lemah adalah karboksilat 

(RCOOH). Jenis resin ini tidak dapat memisahkan garam yang berasal dari asam 

kuat dan basa kuat, tetapi dapat menghilangkan kation yang berasal dari garam 

bikarbonat untuk membentuk asam karbonat, atau dengan kata lain resin ini 

hanya dapat menghasilkan asam yang lebih lemah dari gugus fungsinya. Reaksi-
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reaksi yang terjadi pada tahap layanan untuk resin penukar kation asam lemah 

dengan siklus H, dinyatakan oleh reaksi-reaksi berikut ini : 

 

c) Resin Penukar Anion Basa Kuat 

Resin penukar kation asam kuat siklus hidrogen akan mengubah garam-

garam terlarut menjadi asam (reaksi 4.18), dan resin penukar anion basa kuat 

akan menghilangkan asam-asam tersebut, termasuk asam silikat dan asam 

karbonat. Reaksi reaksi  yang terjadi pada tahap layanan dan regenerasi adalah 

sebagai berikut : 

 

Terdapat dua tipe penukar anion basa kuat. Tipe I dan tipe II. Keduanya memiliki 

kelompok ammonium kuartener sebagai bagian aktif penukar. Dalam tipe I 
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,kelompok melekat pada nitrogen biasanya kelompok alkil,sementara pada tipe II, 

salah satu dari kelompok adalah alkanol. 

 

Biasanya resin tipe II digunakan dalam pemurnian air,karena murah. 

Namun, mereka tidak secara efektif menghilangkan silika, dan juga rentan 

terhadap pencemar organik. 

d) Resin Penukar Anion Basa Lemah 

Resin penukar anion basa lemah hanya dapat memisahkan asam kuat 

seperti HCl dan H2SO4 , tetapi tidak dapat menghilangkan asam lemah seperti 

asam silikat dan asam karbonat, oleh sebab itu resin penukar anion basa lemah 

acap kali disebut sebagai acid adsorbers. Reaksi-reaksi yang terjadi pada tahap 

layanan adalah sebagai berikut : 

 

 

Resin penukar anion basa lemah dapat diregenerasi dengan NaOH, NH4OH atau 

N2CO3 seperti ditunjukkan oleh reaksi di bawah ini : 
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2.2.3 Sifat Resin Penukar Ion 

Sebuah referensi telah dibuat sebelumnya untuk menentukan sifat resin 

penukar ion : 

1. Kapasitas penukar ion. Kapasitas didefinisikan sebagai jumlah pertukaran 

yang ada terhadap satu mol resin. Ditunjukkan sebagai milliequivalents per gram 

(meq/gm) pada resin kering. Karena resin selalu dibuat untuk digunakan dalam 

kondisi basah, kapasitas selalu kurang dari nilai dalam keadaan kering. 

Kapasitas dalam keadaan basah ditentukan secara ekperimental dan biasanya 

65% dari keadaan kering. 

2. Derajat crosslinking, berhubungan terhadap perentase agen ikatan hubung 

silang (crosslinking). Hal ini jelas bahwa semakin besar ikatan hubung silang 

(crosslinking), semakin besar kekuatan mekanik resin dan karenanya adanya 

penggelembungan (swelling). Hal tersebut juga menentukan pori dan ukuran 

saluran. 

3. Karakteristik fisika pada penukar ion adalah densitas, ukuran bead, dan 

keseragaman koefisien dan persentase seluruh bead dalam material. 

Ketika resin sedang digunakan, resin mengalami siklus yang berbeda pada 

treatment selama jangka waktu yang lama. Hal ini menyebabkan 

penggelembungan berkala dan kontraksi bead resin, setidaknya sekali dalam 24 

jam.  
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2.3 Prinsip Ion Exchanger 

Pertukaran ion adalah sebuah proses fisika-kimia. Pada proses tersebut 

senyawa yang tidak larut, dalam hal ini resin, menerima ion positif atau negatif 

tertentu dari larutan dan melepaskan ion lain ke dalam larutan tersebut dalam 

jumlah ekivalen yang sama. Jika ion yang dipertukarkan berupa kation, maka 

resin tersebut dinamakan resin penukar kation, dan jika ion yang dipertukarkan 

berupa anion, maka resin tersebut dinamakan resin penukar anion. Contoh 

reaksi pertukaran kation dan reaksi pertukaran anion disajikan pada reaksi : 

Reaksi pertukaran kation : 

2NaR(s) + CaCl2(aq)    CaR(s) + 2NaCl(aq)   (4.15) 

Reaksi pertukaran anion : 

2RCl(s) + Na2SO4   R2SO4(s) + 2NaCl   (4. 16) 

Reaksi (4.15) menyatakan bahwa larutan yang mengandung CaCl2 diolah 

dengan resin penukar kation NaR, dengan R menyatakan resin. Proses 

penukaran kation yang diikuti dengan penukaran anion untuk mendapatkan air 

demin (demineralized water) diberikan pada Gambar 4.12. Tahap terjadinya 

reaksi pertukaran ion disebut tahap layanan (service). Jika resin tersebut telah 

mempertukarkan semua ion Na+ yang dimilikinya, maka reaksi pertukaran ion 

akan terhenti. Pada saat itu resin dikatakan telah mencapai titik habis 

(exhausted), sehingga harus diregenerasi dengan larutan yang mengandung ion 

Na+ seperti NaCl. Tahap regenerasi merupakan kebalikan dari tahap layanan. 

Reaksi yang terjadi pada tahap regenerasi merupakan kebalikan reaksi (4.15). 

Resin penukar kation yang mempertukarkan ion Na+ tahap tersebut di atas 

dinamakan resin penukar kation dengan siklus Na. Resin penukar kation dengan 

siklus H akan mempertukarkan ion H+ pada tahap layanan dan regenerasi. 
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Gambar 1. Proses Pelunakan dan Demineralisasi 

2.4 Proses Pertukaran Ion 

Konstanta disosiasi air sangat kecil dan reaksi dari H+ dengan OH- sangat 

cepat. Ketika semua posisi pertukaran yang awalnya dipegang H+ atau ion OH- 

yang menempati Na+ atau Cl- (kation atau anion lain) yang masing-masing resin 

dikatakan habis. Resin kemudian dapat diregenerasi dengan ekuilibrasi 

menggunakan asam atau basa yang sesuai. 

 

Reaksi dalam persamaan (6.4), dan (6.5) merupakan proses 

kesetimbangan yang dapat bergerak ke arah hasil. Sebagai hasilnya, ion kotoran 

di dalam air dipertukarkan dan dipertahankan dalam resin. Jadi ketika air biasa 

dilewatkan melalui penukar kation, semua kotoran kationik seperti Na+, Ca2+, 

Mg2+ dipertukarkan untuk ion hidrogen dari resin. Jelas, limbah akan bersifat 

asam. Saat berikutnya dilewatkan melalui pertukaran anion, semua kotoran 

anionik seperti CI-, N03
- dan sulfat yang mengalami pertukaran, selanjutnya akan 

melepaskan OH-. Hidrogen dan hidroksil bergabung membentuk molekul air dan 

limbah menjadi air netral. Jumlah pengotor kationik yang seimbang akan setara 
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dengan jumlah kotoran anionik di perairan alami. Dengan demikian, kapasitas 

pertukaran ion akan habis dalam kedua kolom resin pada tingkat yang sama. 

Tapi, dalam prakteknya, hal ini agak berbeda, karena adanya ion bikarbonat dan 

karbonat di perairan alam.Ion-ion hidrogen berinteraksi dengan anion dan 

dihasilkan asam karbonat sehingga terbentuk menjadi air dan karbon dioksida. 

Bagian dari beban anioik dihilangkan dalam bentuk gas untuk mengurangi beban 

anion resin. Hal ini menyebabkan banyak pembentukan gelembung, hampir 

seperti buih. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan gas buangan.  

 

 

2.5 Operasi Sistem Pertukaran Ion 

Operasi sistem pertukaran  ion dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu : 

1. tahap layanan (service) 

2. tahap pencucian balik (backwash) 

3. tahap regenerasi, dan 

4. tahap pembilasan 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan-tahapan tersebut dapat pula dilihat pada Gambar 2 di bawah ini : 
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Gambar 2. Tahapan-tahapan operasi dalam sistem pertukaran ion 

2.5.1 Tahap layanan 

Tahap layanan adalah tahap dimana terjadi reaksi pertukaran ion.Tahap 

layanan ditentukan oleh konsentrasi ion yang dihilangkan terhadap waktu, atau 

volume air produk yang dihasilkan.Hal yang penting pada tahap layanan dalah 

kapasitas (teoritik dan operasi) dan beban pertukaran ion (ion exchange load). 

Kapasitas pertukaran teoritik didefinisikan sebagai jumlah ion secara teoritik yang 

dapat dipertukarkan oleh resin per satuan massa atau volume resin. Kapasitas 

pertukaran ion teoritik ditentukan oleh jumlah gugus fungsi yang dapat diikat oleh 

matriks resin. Kapasitas operasi adalah kapasitas resin aktual yang digunakan 

untuk reaksi pertukaran pada kondisi tertentu. Beban pertukaran ion adalah berat 

ion yang dihilangkan selama tahap layanan dan diperoleh dari hasil kali antara 
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volume air yang diolah selama tahap layanan dengan konsentrasi ion yang 

dihilangkan. Tahap layanan ini dilakukan dengan cara mengalirkan air umpan 

dari atas (down flow). 

2.5.2 Tahap Pencucian Balik 

Tahap pencucian balik dilakukan jika kemampuan resin telah mencapai 

titik habis. Sebagai pencuci, digunakan air produk. Pencucian balik mempunyai 

sasaran sebagai berikut : 

1. Pemecahan resin yang tergumpal 

2. Penghilangan partikel halus yang terperangkap dalam ruang antar resin 

3. Penghilangan kantong-kantong gas dalam  reaktor, dan 

4. Pembentukann ulang lapisan resin  

Pencucian balik dilakukan dengan pengaliran air dari bawah ke atas (up 

flow). 

2.5.3 Tahap Regenerasi 

Tahap regenerasi adalah operasi penggantian  ion yang terserap dengan  

ion awal yang semula berada dalam  matriks resin dan pengembalian kapasitas 

ke tingkat awal atau ke tingkat yang diinginkan. Larutan regenerasi harus dapat 

menghasilkan titik puncak (mengembalikan waktu regenerasi dan jumlah larutan 

yang digunakan). Jika sistem dapat dikembalikan ke kemampuan pertukaran 

awal, maka ekivalen ion yang digantikan harus sama dengan ion yang 

dihilangkan selama tahap layanan. Jadi secara teoritik, jumlah  larutan 

regenerasi (dalam ekivalen) harus sama dengan jumlah ion (dalam ekivalen) 

yang dihilangkan (kebutuhan larutan regenerasi teoritik). Operasi regenerasi agar 

resin mempunyai kapasitas seperti semula sangat mahal, oleh sebab itu maka 

regenerasi hanya dilakukan untuk menghasilkan sebagian dari kemampuan 
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pertukaran awal. Upaya tersebut berarti bahwa regenerasi ditentukan oleh 

tingkat regeneras yang diinginkan. Tingkat regenerasi dinyatakan sebagai jumlah 

larutan regenerasi yang digunakan per volume resin. Perbandingan kapasitas 

operasi yang dihasilkan pada tingkat regenerasi tertentu dengan kapasitas 

pertukaran yang secara teoritik yang dapat dihasilkan pada tingkat regenerasi itu 

disebut efisiensi regenerasi. Efisiensi regenerasi resin penukar kation asam kuat 

yang diregenerasi dengan H2 anion basa kuat yang diregenerasi dengan NaOH 

antara 20-50%, oleh sebab itu pemakaian larutan regenerasi 2-5 kali lebih besar 

dari kebutuhan teoritik.  Besaran untuk menyatakan tingkat efisiensi penggunaan 

larutan regenerasi adalah  nisbah  regenerasi (regeneration ratio) yang 

didefinisikan sebagai berat larutan  regenerasi dinyatakan dalam ekivalen atau 

gram CaCO3 dibagi dengan beban pertukaran ion yang dinyatakan dalam satuan 

yang sama. Semakin rendah  nisbah regenerasi, semakin efisien penggunaan 

larutan regenerasi. Harga nisbah regenerasi merupakan kebalikan harga efisiensi 

regenerasi. Operasi regenerasi dilakukan dengan mengalirkan larutan regenerasi 

dari atas. 

Proses regenerasi unit dilakukan dengan menginjeksi regeneran pada 

masing-masing unit. Regeneran untuk cation adalah HCl dan untuk anion NaOH. 

Proses regenerasi : 

 Backwash, yaitu mengalirkan air bersih ke arah berlawanan melalui tangki 

kation atau anion sampai air keluarannya bersih 

 Melakukan slow rinse, yaitu mengalirkan air pelan-pelan untuk 

menghilangkan regeneran dalam resin 

 Fast rinse, yaitu membilas unit dengan laju yang lebih cepat untuk 

menghilangkan sisa regeneran sebelum operasi. 
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a. Regenerasi kation  

Regenerasi kation dilakukan dengan cara mengganti kembali ion H+  yang 

telah jenuh dengan merekasikannya dengan H2SO4.            

 

       

                    

            Ada beberapa tahapan yang dilakukan pada proses regenerasi kation : 

1.      Backwash adalah suatu proses yang bertujuan untuk 

membuang/menghilangkan   

   deposit kotoran yang menempel di resin. 

2.      Pemberian asam tahap 1 yaitu dengan menginjeksikan H2SO4  1,75% 

3.      Pemberian asam tahap 2 yaitu dengan menginjeksikan H2SO4  3,5% 

4.      Pemberian asam tahap 3 yaitu dengan menginjeksikan H2SO4  5,25% 

5.      Slow rinse dimaksudkan untuk pembilasan dan pengangkatan  kotoran yang 

telah di proses. 

6.      Fast rince sama dengan slow rinse hanya saja melakukannya dengan debit air 

yang besar. 

b. Regenerasi anion 

            Regenerasi  resin penukar anion sama dengan regenerasi kation, jika 

sudah jenuh maka dapat dikembalikan ke keadaan dengan menggunakan alkali. 

Soda kaustik dipakai sebagai penukar anion dari basa kuat. 

http://2.bp.blogspot.com/-_ktmq3EWuhE/UNpqy7A-WEI/AAAAAAAAAWM/J9bLpgYlkFo/s1600/Capture.
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                  R -       Cl-     +   NaOH                       R – OH  + NaCl 

                              SO4
-     Na2SO4 

            Sama dengan regenerasi pada kation, pada anion juga terdapat 

beberapa tahapan. Tahap-tahap yang dilakukan pada proses regenerasi anion : 

1. Backwash adalah suatu  proses yang bertujuan untuk 

membuang/menghilangkan deposit   

kotoran yang menempel di resin. 

2.      Preheat bed 

3.      Caustic injection yaitu penambahan kaustik dengan cara menginjeksian NaOH 

4%. 

4.      Slow rinse dimaksudkan untuk pembilasan dan pengangkatan kotoran yang 

telah di proses. 

5.      Fast rince sama dengan slow rinse hanya saja melakukannya dengan debit air 

yang besar. 

            Selama proses regenerasi, limbah air yang dihasilkan ditampung pada 

bak penampung regenerasi (neutral basin) untuk dinetralkan sebelum akhirnya 

dibuang ke sungai. 

Biasanya regenerasi dilakukan dengan melewatkan regeneran melalui 

bed resin penukar ion pada arah yang sama dengan air baku yang diolah; proses 

ini disebut regenerasi ‘co-current’. Jika regenerasi co-current (aliran ke bawah) 

terjadi, lapisan bawah kolom diregenerasi dengan buruk, kecuali jika digunakan 

regeneran asam atau basa dalam jumlah yang sangat besar. Di sisi lain, jika 

regenerasi dilakukan counter-current (dengan arah yang berlawanan), lapisan 

bawah resin yang jenuh lebih efektif diregenerasi. Proses ini terjadi pada 
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pengurangan kebocoran natrium (pada penukar kation) dan silika (pada penukar 

anion) hingga tingkat pengurangannya sangat rendah selama siklus pertukaran.  

 Pada studi lebih lanjut, teknik fluidisasi telah digunakan untuk 

demineralisasi. Pada proses ini, air mentah diolah dengan mengalirkan ke atas 

dan regenerasi dilakukan oleh regeneran (zat peregenerasi) melalui aliran ke 

bawah . 

 

Gambar 3. Diagram Skematis Sistem 3-Resin Mixed Bed 

 Dalam produksi air deionisasi dapat dicapai dengan menggunakan bed 

bertingkat yang terdiri dari lapisan resin yang ditumpangkan dengan polaritas 

yang sama. Salah satu diantaranya asam atau basa lemah, sementara lainnya 

asam atau basa kuat. Selama regenerasi, resin asam lemah, yang lebih ringan 

dari resin asam kuat ditempatkan pada atas bed (Gambar 3). Aliran counter-

current regeneran kemudian menuju ke atas melalui bed dan bertemu pertama 

kali dengan resin asam kuat, diikuti resin asam lemah. Sehingga regenerasi 

terjadi secara menyeluruh. 
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Gambar 4. Diagram Skematis Bed Bertingkat 

 Dibandingkan dengan penukar tunggal (lemah atau kuat), regenerasi 

dengan aliran counter-current, bed bertingkat memiliki kapasitas pemasangan 

operasi per liter lebih besar. Resin kurang, karena itu diperlukan pengolahan 

volume air yang sama, dan efisiensi proses ditingkatkan dalam pengurangan 

konsumsi regeneran. 

 Rasio volume resin asam lemah (karboksilat) dengan volume bed total 

(pada Bed Bertingkat) akan lebih besar, waktu siklus yang lebih singkat dan 

semakin tinggi alkalinitas/zat padat terlarut dan  rasio kesadahan total. Kinerja 

Bed Bertingkat juga bergantung pada pemisahan yang baik antara dua penukar. 

Ini berarti bahwa pola aliran dalam kolom harus optimum agar pemisahan antara 

dua resin selama regenerasi terlihat jelas, yang mana ukuran partikel dari dua 

resin dipilih dengan hati-hati. 

Beberapa kasus khusus ditemui di mekanisme demineralisasi. Pada unit 

aliran counter-current, hal yang sangat penting untuk menjaga kekompakan resin 

sepanjang waktu selama regenerasi dan lebih baik juga selama proses layanan. 

Pengganggu lainnya dari kation bed selalu mengarah ke kebocoran natrium. Unit 
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aliran counter-current harus dioperasikan sedemikian rupa sehingga titik akhir 

natrium dan silika untuk unit kation dan anion tidak berlebih. Hal ini penting 

karena umpan untuk pabrik demineralisasi setelah pengolahan awal harus bebas 

dari berbagai residu klorin. 

2.5.4 Tahap Pembilasan 

Tahap pembilasan dilakukan untuk menghilangkan sisa larutan 

regenerasi yang terperangkap oleh resin. Pembilasan dilakukan  menggunakan 

air produk dengan aliran down flow dan dilaksanakan dalam 2 tingkat, yaitu: 

1. Tingkat laju alir rendah untuk menghilangkan larutan  regenerasi, dan 

2. Tingkat laju alir tinggi untuk menghilangkan sisa ion. 

Limbah pembilasan tingkat laju alir rendah digabungkan dengan larutan garam 

dan dibuang, sedangkan limbah pembilasan tingkat laju alir tinggi disimpan dan 

digunakan sebagai pelarut senyawa untuk regenerasi. 

2.5.5 Penghilangan Gas (Deaerator) 

Penghilangan gas dilakukan sebelum air keluaran kolom kation diolah di 

kolom resin penukar anion dimaksudkan untuk mengurangi beban pertukaran 

pada kolom penukar anion, yang berarti juga mengurangi penggunaan larutan 

regenerasi. Air yang diolah di kolom degasifier mengandung karbon dioksida 

yang ekivalen dengan alkalinitas bikarbonat ditambah dengan jumlah  karbon 

dioksida yang larut dalam air tersebut. Kandungan CO2 dalam air menggunakan 

udara yang dihembuskan oleh blower atau secara vakum. Pemakaian kolom 

degasified dapat mengurangi kandungan karbon dioksida menjadi 5 mg/L. 

 

 


