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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air merupakan sumber terpenting dalam kehidupan makhluk hidup yang 

tersusun dari 2 atom hidrogen (H) dan 1 atom oksigen (O). Air tidak berasa, 

berbau maupun berwarna. Air memiliki kemampuan untuk melarutkan banyak zat 

kimia lainnya, seperti garam-garam, gula, asam, beberapa jenis gas dan banyak 

macam molekul organik. Selain itu, air merupakan unsur utama dalam kehidupan 

seluruh makhluk hidup. Air bersih yaitu air yang digunakan untuk menunjang 

kebutuhan seluruh makhluk hidup. Air bersih merupakan air yang memenuhi 

persyaratan baku mutu tertentu yang dapat digunakan sebagai air sanitasi atau 

air rumah tangga dan air minum. Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

makhluk hidup, air juga dapat digunakan didalam proses-proses industri seperti 

air umpan boiler (air yang digunakan untuk membangkitkan steam), air proses, 

dan air pendingin. Penggunaan-penggunaan air tersebut memiliki sumber air 

yang berbeda-beda. Sumber air tersebut dapat berupa air sungai, air laut, air 

hujan, air waduk, air permukaan, dan mata air. Dengan sumber air yang berbeda 

akan memiliki pengolahan air yang berbeda pula sesuai dengan syarat baku 

mutu air yang akan digunakan.

Salinitas merupakan salah satu parameter fisika yang dapat mempengaruhi 

kualitas air. Salinitas adalah konsentrasi total ion yang terdapat di air. Salinitas 

menggambarkan padatan total di dalam air, setelah semua karbonat dikonversi 

menjadi oksida, semua bromide dan iodide digantikan oleh klorida, dan semua 

bahan organik telah dioksidasi. Salinitas dinyatakan dalam satuan g/kg atau 

promil (0/00). Salinitas penting artinya bagi kelangsungan hidup organisme, 
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hampir semua organisme laut hanya dapat hidup pada daerah yang mempunyai 

perubahan salinitas yang kecil. Nilai salinitas sangat dipengaruhi oleh suplai air 

tawar ke air laut, curah hujan, musim, topografi, pasang surut, dan evaporasi 

(Dedi Sumarno, 2013).

Selain salinitas sebagai salah satu parameter yang diperhatikan dalam 

pemenuhan syarat baku mutu air bersih. Terdapat syarat-syarat lain yang harus 

dipenuhi seperti pH yang netral (tidak bersifat asam maupun basa), TS (Total 

Solid), TSS (Total Suspended Solid), TDS (Total Dissolved Solids), temperatur, 

kadar besi (Fe), kekeruhan, dan sebagainya.

Setiap perairan atau sumber air memliki komposisi atau karakteristik air 

yang berbeda-beda. Seperti halnya karakteristik sungai Gambir di Semarang 

akan berbeda dengan karakteristik sungai Bengawan Solo atau sungai lainnya. 

Dan telah diketahui bahwa air sungai merupakan sumber air yang digunakan 

untuk berbagai macam kebutuhan air bersih. Oleh karena itu sumber tersebut 

harus di analisa terlebih dahulu agar diketahui kelayakan airnya untuk digunakan 

sebagai air bersih. 

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka perlu adanya analisa-analisa 

terhadap sumber air yaitu sungai Gambir, Semarang. Baik itu analisa salinitas 

air, temperatur, pH, dan TDS (Total Dissolved Solids). Pengukuran salinitas 

dapat dilakukan dengan menggunakan alat refraktometer. Refraktometer 

salinitas merupakan alat untuk mengukur kadar garam secara relatif yang 

terkandung dalam air, baik itu air laut, air payau maupun air tawar.
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