
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Air sehat harus memenuhi beberapa persyaratan supaya aman 

dikonsumsi dan tidak menyebabkan penyakit. Persyaratan air sehat yaitu 

persyaratan fisik, persyaratan biologis dan persyaratan kimia. Salah satu 

persyaratan kimia yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan 

manusia adalah kesadahan (Suripin, 2006). Menurut Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang 

persyaratan kualitas air minum, kadar maksimum kesadahan yang 

diperbolehkan adalah 500 mg/l. Hasil pemeriksaan sampel di Balai Besar 

Teknik Kesehatan Lingkungan (BBTKL) sampel berasal dari Desa 

Karangtengah  RT 04 RW 04 Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo 

sebesar 527 mg/l, kadar kesadahan air sumur di daerah tersebut melebihi 

nilai ambang batas yang ditetapkan. 

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan, bahwa penduduk di 

wilayah RT 04 Desa Karangtengah menggunakan sumber air sumur gali 

sebagai air bersih dan air minum. Masyarakat kurang memperhatikan 

kualitas air yang sebenarnya sehingga air sumur gali juga digunakan untuk 

keperluan memasak dan minum. Berdasarkan geografis, lapisan tanah di 

Desa Karangtengah banyak mengandung kapur dan berada di kaki 

pengunungan kapur sehingga menyebabkan air menjadi sadah. 

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti menetapkan air sumur gali di 
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Desa Karangtengah khususnya RT 04 untuk melakukan penelitian 

penurunan air sadah.    

Kesadahan merupakan sifat air yang mengandung ion-ion logam 

valensi dua dan ion penyebab utama kesadahan Ca dan Mg. Kesadahan 

berasal dari kontak terhadap tanah dan pembentukan batuan. Air sadah 

banyak dijumpai pada daerah yang lapisan tanah atas tebal dan ada 

pembentukan batu kapur (Sutrisna dan Eni, 2006).  

Air yang tingkat kesadahan tinggi dapat menimbulkan kerak pada 

peralatan masak, menimbulkan endapan berwarna putih, menyumbat 

perpipaan dan dapat memboroskan penggunaan sabun karena sabun 

menjadi tidak efektif membersihkan (Achmad, 2007). Menurut WHO, 

dampak terhadap kesehatan yaitu dapat menyebabkan penyumbatan 

pembuluh darah jantung (cardiovascular desease) dan batu ginjal 

(urolithiasis). 

Kesadahan pada air dapat dihilangkan, metode yang dapat 

digunakan antara lain dengan cara pemanasan, penambahan natrium 

karbonat dan proses pertukaran basa atau ion exchange. Kesadahan tetap 

dapat dihilangkan dengan cara filtrasi menggunakan media zeolit maupun 

arang aktif (Mubarak dan Chayatin, 2009). 

Zeolit dapat digunakan sebagai ion exchanger dan absorben dalam 

pengolahan air karena sifat zeolit yang dengan mudah melepas kation 

diganti kation lain. Sifat ini yang menyebabkan zeolit dimanfaatkan untuk 

melunakkan air (Kusnaedi, 2010). Selain zeolit, arang aktif juga bisa 
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digunakan sebagai media pengolahan air sadah karena arang aktif bersifat 

absorben. Arang yang kualitasnya baik adalah arang tempurung kelapa 

yang akan menyerap logam berat dengan penyerapan ion-ion bebas yang 

ada pada air (Rahayu, 2004). 

Menurut hasil penelitian Abidin (2009) ketebalan kombinasi filter 

zeolit dengan karbon aktif dengan perbandingan 1:1 yang paling efektif 

untuk menurunkan kesadahan adalah 70 cm yang dapat menurunkan 

kesadahan 95,1%. Peneliti ingin melakukan penelitian tentang kombinasi 

zeolit dengan arang aktif sebagai media filter untuk menurunkan kadar 

kesadahan dengan tingkat ketebalan yang berbeda yaitu 60 cm, 70 cm, dan 

80 cm. 

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan, maka perlu dilakukan 

penelitian keefektifan kombinasi media filter zeolit dan arang aktif 

tempurung kelapa dengan perbandingan 1:1 dalam menurunkan kadar 

kesadahan air sumur dangkal di Desa Karangtengah Kecamatan Weru 

Kabupaten Sukoharjo. 

B. Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh berbagai ketebalan kombinasi filter zeolit dan 

arang aktif dalam menurunkan kadar kesadahan air sumur di Desa 

Karangtengah, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo? 
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C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui adanya pengaruh berbagai ketebalan kombinasi 

media filter zeolit dan arang aktif dalam menurunkan kadar kesadahan 

air sumur di Desa Karangtengah Kecamatan Weru Kabupaten 

Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui kadar kesadahan pada air sumur di Desa Karangtengah 

Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo sebelum dilakukan 

perlakuan.  

b. Untuk mengetahui kadar kesadahan pada air sumur di Desa 

Karangtengah Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo setelah 

dilakukan perlakuan kombinasi filter zeolit dengan arang aktif. 

c. Mengetahui keefektifan ketebalan kombinasi filter zeolit dengan 

arang aktif dalam menurunkan kadar kesadahan pada air sumur di 

wilayah Desa Karangtengah  Kecamatan Weru Kabupaten 

Sukoharjo. 

D. Manfaat 

1. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi bagi masyarakat tentang pemanfaatan  zeolit 

dan arang aktif dapat digunakan dalam menurunkan kadar kesadahan 

dalam air sumur. 
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2. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai referensi dan data dalam penelitian selanjutnya tentang 

pemanfaatan zeolit dan arang aktif untuk menurunkan kadar kesadahan 

dalam air sumur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




