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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Air adalah zat atau materi atau unsur yang penting bagi semua bentuk 

kehidupan Air dalam obyek-obyek tersebut bergerak mengikuti suatu siklus air, 

yaitu: melalui penguapan, hujan, dan aliran air di atas permukaan tanah menuju 

laut. Air bersih penting bagi kehidupan manusia.  

Di banyak tempat di dunia terjadi kekurangan persediaan air akibat adanya 

penebangan hutan, pencemaran limbah industri, global warming, pemakaian air 

yang berlebihan dan lain-lain, sehingga dapat menyebabkan masalah yang dapat 

diperhitungkan dan diperlukan upaya perbaikan baik secara sederhana maupun 

modern.   

Pencemaran air didefenisikan sebagai perubahan langsung atau tidak 

langsung terhadap keadaan air yang berbahaya atau berpotensi menyebabkan 

penyakit atau gangguan bagi kehidupan makhluk hidup. Perubahan langsung dan 

tidak langsung ini dapat berupa perubahan fisik, kimia, termal, biologi, atau 

radioaktif. Kualitas air merupakan salah satu faktor dalam menentukan 

kesejahteraan manusia. Kehadiran bahan pencemar di dalam air dalam jumlah 

tidak normal mengakibatkan air dinyatakan sebagai terpolusi.  

Beberapa indikator terhadap pencemaran air dapat diamati dengan melihat 

perubahan keadaan air dari keadaan yang normal, diantaranya: (1) adanya 

perubahan suhu air, (2) adanya perubahan tingkat keasaman, basa dan garam 

(salinitas) air, (3) adanya perubahan warna, bau dan rasa pada air, (4) 
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terbentuknya endapan, koloid dari bahan terlarut, dan (5) terdapat mikroorganisme 

di dalam air . 

Salah satu parameter kimia dalam persyaratan kualitas air adalah jumlah 

kandungan unsur Ca2+ dan Mg2+ dalam air, yang keberadaannya biasa disebut 

dengan kesadahan air. Kesadahan dalam air sangat tidak dikehendaki baik untuk 

penggunaan rumah tangga maupun untuk penggunaan industri.  

Zat-zat yang diserap oleh air dapat diklasifikasikan sebagai padatan terlarut, 

gas terlarut, dan padatan tersuspensi. Pada umumnya di dalam air terkandung zat-

zat anorganik seperti besi (Fe), mangan (Mn), seng (Zn), timbal (Pb), dan 

sebagainya. Fe merupakan logam berat esensial, dimana dalam kadar tertentu 

sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia, namun dalam kadar yang berlebihan dapat 

menimbulkan efek racun. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana proses pertukaran ion pada alat Ion Exchanger ? 

2. Adakah penurunan kadar Fe dalam air sungai Kaligarang setelah 

mengalami proses penjernihan air dengan ion exchanger dan media filter 

karbon aktif? 

3. Bagaimana Pengaruh bukaan valve 1/3 , 2/3 dan 3/3 dalam rentang waktu 

30 menit pada penurunan kadar Fe pada air sungai Kaligarang? 

 


