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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 bisa digantikan oleh senyawa lain. 

Namun, air yang tersedia tidak semuanya langsung bisa dimanfaatkan karena air 

yang bersifat sadah cenderung menimbulkan masalah baru. 

Air sadah adalah air yang mengandung garam-garam kalsium dan 

magnesium dalam jumlah yang cukup besar. Garam-garam ini biasanya berupa 

garam bikarbonat, klorida, sulfat dan nitrat. 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 untuk memisah dari 

larutan dalam bentuk endapan atau presipitat yang akhirnya menjadi kerak.  

Dalam pemakaian yang cukup lama air sadah dapat menimbulkan gangguan 

ginjal akibat terakumulasinya endapan CaCO3 dan MgCO3 dalam ginjal. Untuk 

memperoleh air bersih yang layak dikonsumsi diperlukan suatu cara pengolahan 

yang lebih baik. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah filtrasi 

(penyaringan). Metode  ini dapat diterapkan di daerah pedesaan yang berada 

ditepi sungai ataupun sumber air lain.   

Media filter yang biasanya digunakan adalah pasir, kerikil, ijuk, arang aktif 

dan zeolit. di Indonesia zeolit tampaknya belum mendapat perhatian yang 

memadai sebagai media filtrasi air bersih. Padahal Indonesia secara geografis 
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terletak pada jalur gunung berapi yang memiliki potensi zeolit yang cukup besar.  

Dalam  rangka  mempelajari  metode  alternatif  untuk  menurunkan kesadahan 

air, pada penelitian ini digunakan zeolit alam sebagai penukar ion (ion 

exchanger). Yang dimaksud pertukaran ion adalah proses pertukaran ion-ion dari 

suatu larutan elektrolit dengan ion dari zeolit. Pertukaran hanya dapat terjadi 

diantara ion-ion yang sejenis dan  berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. 

Pertukaran kation berlangsung bila kation yang bergerak dan bermuatan positif 

terikat pada gugus yang bermuatan negatif saling bertukar dengan kation lain 

yang terdapat dalam larutan. Demikian sebaliknya dengan anion.   

 

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.   


