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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air termasuk sumber daya alam yang diperlukan untuk hajat hidup orang 

banyak, bahkan oleh semua makhluk hidup. Oleh karena itu, sumber daya air 

harus dilindungi agar tetap dimanfaatkan dengan baik oleh manusia serta 

makhluk hidup yang lain. 

Air merupakan suatu sarana utama untuk meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat, karena air merupakan salah satu media dari berbagai 

macam penularan, terutama penyakit perut. Peningkatan kualitas air minum 

dengan jalan mengadakan pengelolaan terhadap air yang akan diperlukan 

sebagai air minum dengan mutlak diperlukan. Oleh karena itu dalam praktek 

sehari-hari maka pengelolaan air adalah menjadi pertimbangan yang utama 

untuk menentukan apakah sumber tersebut bisa dipakai sebagai sumber 

persediaan atau tidak. 

Kebutuhan manusia akan air bersih untuk domestik dan industri telah 

melahirkan berbagai metode pengolahan air. Pengolahan air yang dilakukan 

bertujuan untuk menjadikan air layak dikonsumsi sehingga aman bagi kesehatan 

manusia. Mengingat saat ini air sungai telah banyak tercemar akibat aktifitas 

manusia, maka metode pengolahan air bersih yang tepat diharapkan mampu 

mengelola air baku menjadi air bersih yang memenuhi standar dari segi kualitas 

dan kuantitas. 

Secara umum, pengolahan air bersih terdiri dari 3, yaitu pengolahan 

secara fisika, kimia, dan biologi. Pada pengolahan secara fisika, biasanya 
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dilakukan secara mekanis, tanpa adanya penambahan bahan kimia. Contohnya 

adalah pengendapan, filtrasi, adsorpsi, dan lain-lain. Pada pengolahan secara 

kimiawi, terdapat penambahan bahan kimia, seperti klor, tawas, dan lain-lain, 

biasanya digunakan untuk menyisihkan logam-logam berat yang terkandung 

dalam air. Pada pengolahan secara biologis, biasanya memanfaatkan 

mikroorganisme sebagai media pengolahannya. 

Air dapat dikatakan sebagai air bersih apabila memenuhi 4 syarat yaitu 

syarat fisik, kimia, biologis, radioaktif sesuai dengan Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia No. 907/Menkes/SK/VII/2002. 

1. Syarat fisik, ditentukan oleh faktor-faktor kekeruhan (turbidity), warna, bau, 

dan rasa serta jernih. 

2. Syarat kimia, meliputi tidak terdapat bahan kimia tertentu seperti Arsen (As), 

besi (Fe), Fluorida (F), Klorida (C), kadar merkuri (Hg), dan lain-lain. 

3. Syarat biologis air ditentukan oleh kehadiran mikroorganisme patogen 

maupun non patogen seperti bakteri, virus, protozoa. Mikroorganisme coli 

digunakan sebagai indikator untuk mengetahui air telah terkontaminasi oleh 

bahan buangan organik. 

4. Syarat radioaktif bahan buangan yang memberikan emisi sinar radioaktif 

sangat membahayakan bagi kesehatan, dapat menimpa manusia melalui 

makanan atau minuman yang telah tercemar. 

Air yang banyak mengandung mineral kalsium dan magnesium disebut 

dengan air sadah atau air yang sukar untuk dipakai mencuci. Senyawa kalsium 

dan magnesium bereaksi dengan sabun membentuk endapan dan mencegah 

terjadinya busa dalam air. Oleh karena senyawa-senyawa kalsium dan 

magnesium relatif sukar larut dalam air, maka senyawa-senyawa itu cenderung 
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untuk memisah dari larutan dalam bentuk endapan atau presipitat yang akhirnya 

menjadi kerak. Kalsium dan magnesium yang merupakan penyebab kesadahan 

dapat dihilangkan dengan salah satunya yaitu penukar ion.  

Pada proses penukar ion, proses berlangsung dengan adanya reaksi 

antara ion-ion dalam fasa cair dan ion-ion dalam fasa padat. Ion-ion tertentu 

dalam larutan/air dapat terserap oleh padatan penukar ion (resin), untuk 

mempertahankan elektronetralitasnya, maka resin melepaskan kembali ion-ion 

yang lain ke dalam larutan/air. Pada proses penghilangan kesadahan dengan 

penukar ion, maka ion-ion kalsium dan magnesium disisihkan dari air, sementara 

resin penukar ion melepaskan ion natrium untuk menggantikannya. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Banyak metode yang dapat digunakan untuk penghilangan mineral 

(penyisihan kesadahan) yang terkandung pada air diantaranya adalah dengan 

menggunakan metode penukaran ion (ion exchange). Pada metode penukaran 

ion media yang sering digunakan adalah berupa resin. Resin penukar ion 

merupakan suatu polimer yang mempunyai gugus tertentu. Dalam hal ini penukar 

ion menggunakan resin anion dan kation yang dikombinasikan dengan karbon 

aktif dan zeolit. Permasalahannya yang muncul adalah seberapa effisiensikah 

alat ini dalam mengurangi kadar kesadahan yang terkandung dalam air dan 

bagaimana cara memaksimalkan kemampuan penukaran ion suatu resin 

kombinasi  karbon aktif dengan zeolit dan tanpa zeolit. Selain itu, kondisi operasi 

peletakan karbon aktif baik sebelum maupun sesudah juga mempengaruhi nilai 

kesadahan. Pada alat ini kolom karbon aktif diletakkan setelah kolom resin kation 

dan anion.   


