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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Teknik Kimia 

Universitas Diponegoro Semarang, salah satu syarat terpentingnya adalah 

dengan melaksanakan Tugas Akhir yang berupa pengaplikasian alat. 

Pengaplikasian alat tersebut bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui 

peralatan-peralatan kimia baik dalam proses pembuatan maupun prosedur kerja 

dari alat tersebut. 

Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu 

baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam 

melakukan aktivitas mereka sehari-hari dan memenuhi persyaratan untuk 

pengairan sawah, untuk treatment air minum dan untuk treatment air sanitasi. 

Namun air bersih yang layak untuk dikonsumsi memiliki standar air yang lebih 

tinggi dari pada untuk keperluan selain dikonsumsi. Ada beberapa persyaratan 

yang perlu diketahui mengenai kualitas air tersebut baik secara fisik, kimia dan 

juga mikrobiologi. (Anonim, 2011) 

Filtrasi merupakan proses pemisahan bahan secara mekanis 

berdasarkan ukuran partikelnya yang berbeda-beda. Filtrasi diterapkan untuk 

memisahkan bahan padat dari cairan atau gas, misalnya untuk mendapatkan 

suatu fraksi padat  yang diinginkan atau untuk membuang fraksi padat yang tidak 

dikehendaki. (Fatysahin, 2011) Salah satu alat filtrasi yaitu sand filter (penyaring 

pasir). Filter pasir digunakan untuk filtrasi jernih (clarifying filtration) terutama 

http://filterpenyaringair.com/standar-air-bersih-yang-layak
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untuk penanganan awal air minum atau untuk pembuatan air keperluan pabrik. 

Filter pasir digunakan untuk filtrasi jernih (clarifying filtration) terutama untuk 

penanganan awal air minum atau untuk pembuatan air keperluan pabrik. Sifat-

sifat rasa air minum sebagian besar ditentukan oleh kation (K+, Na+, Ca2+, Mg2+, 

dll), sedangkan anion (Cl-, NO3
-, SO4

2-, dll) cenderung untuk memodifikasi 

intensitas rasa (Marcussen dkk, 2013). Maka dari itu, air perlu diolah sedimikan 

rupa agar semua kandungan kation dan anion tersebut dapat dihilangkan. 

Pengolahan air dapat dilakukan dengan menggunakan sand filter. (Marcussen 

dkk, 2013) 

 Membran filtrasi dengan reverse osmosis (RO) spiral membran luas 

sebagai sebuah teknologi untuk produksi air minum (Greenlee dkk, 2009). Hal ini 

diterapkan sebagai suatu teknik pemurnian tanah, permukaan dan air laut, 

tergantung pada situasi lokal dan ketersediaan (Greenlee dkk, 2009). Masing-

masing sumber kualitas dapat mengakibatkan pembatasan yang berbeda pada 

jenis membran dan modus operasional instalasi, tetapi setiap hasil instalasi RO 

menyerap: air hampir bebas dari kandungan mineral apapun. Dalam teknologi 

pengolahan penyaringan air, RO sangat cocok karena menghilangkan semua 

kontaminan pada tingkat molekuler. Dalam RO, air diangkut melewati membran 

di bawah tekanan tinggi, meninggalkan serapan yang terdiri dari air dan 

konsentrat yang mengandung sebagian komponen lain seperti mineral dan 

residu yang tidak diinginkan. Bila diterapkan ke air tanah anaerobik, RO dapat 

menghapus komponen yang tidak diinginkan seperti besi, mangan, amonium, 

tetapi juga jejak pestisida dan obat-obatan, disebut polutan organik yang mikro. 

Karena air permeate dibandingkan air minum memiliki kandungan mineral yang 
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jauh berkurang, efek negatif pada rasa air permeate mungkin terjadi (MacRae 

dan Geelhoed, 1992; Marcussen dkk, 2013). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengolahan air sumur 

menjadi air yang layak dikonsumsi (air minum) menggunakan metode filtrasi 

dengan teknologi reverse osmosis dan uji penurunan kesadahan serta uji kadar 

endapan (TS) pada sampel dan output berdasarkan waktu yang berbeda-beda. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas perlu adanya pengolahan lebih lanjut 

untuk air yang mengandung kontaminan-kontaminan seperti besi, mangan, 

amonium, sulfat, klorin dan lain-lain agar dapat menjadi air yang layak 

dikonsumsi atau air minum. Penghilangan kontaminan tersebut dapat dilakukan 

dengan cara penyaringan menggunakan sand filter. Kontaminan berbahaya 

nantinya akan diserap oleh karbon aktif dan pasir silika yang ada di dalam sand 

filter. 

Karbon aktif dalam kegunaannya untuk pengolahan air yaitu dapat 

digunakan untuk menghilangkan bau, warna, dan rasa air termasuk ion-ion 

logam berat. Selain itu karbon aktif juga berfungsi untuk menyerap kaporit atau 

chlorine pada air. Kaporit atau chlorine berfungsi untuk membunuh kuman 

(desinfektan) namun jika kadarnya berlebih maka dapat membahayakan tubuh 

manusia. Sedangkan pasir silika dalam penyaringan air digunakan untuk 

menyaring lumpur, tanah dan partikel besar/kecil dalam air serta biasa digunakan 

untuk penyaringan tahap awal. 
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Sifat-sifat rasa air minum sebagian besar ditentukan oleh kation (K+, Na+, 

Ca2+, Mg2+, dll), sedangkan anion (Cl-, NO3
-, SO4

2-, dll) cenderung untuk 

memodifikasi intensitas rasa (Marcussen dkk, 2013). Maka dari itu, air perlu 

diolah sedimikan rupa agar semua kandungan kation dan anion tersebut dapat 

dihilangkan. Pengolahan air dapat dilakukan dengan menggunakan sand filter. 

 


