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ABSTRAK 

Kesadahan yang melebihi ambang batas pada air minum dapat menimbulkan 
masalah pada kesehatan. Salah satu pengolahan kesadahan air sumur adalah 
dengan cara filtrasi menggunakan media zeolit dengan arang aktif tempurung 
kelapa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh 
berbagai ketebalan kombinasi media filter zeolit dengan arang aktif dalam 
menurunkan kadar kasadahan air sumur gali di Dukuh Banjarejo Desa Kismoyoso 
Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. Jenis penelitian ini adalah eksperimen 
dengan rancangan pretest postest dengan kelompok kontrol. Ketebalan kombinasi 
filter yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketebalan 65 cm, 70 cm, dan 75 
cm dengan pengulangan masing-masing tiga kali. Jumlah sampel yang diteliti 
sebanyak 13 sampel yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara suhu dan pH sebelum 
dan sesudah perlakuan dengan media filter zeolit dengan arang aktif. Kadar 
kesadahan sebelum dilakukan perlakuan adalah 602,86 mg/l. Rata-rata kadar 
kesadahan pada kontrol adalah 595,24 mg/l, ketebalan 65 cm sebesar 83,81 mg/l, 
ketebalan 70 cm sebesar  52,38 mg/l, dan pada ketebalan 75 cm sebesar 25,71 
mg/l. Setelah itu dihitung nilai efektivitas pengolahan pada ketebalan 65 cm 
86,09%, ketebalan 70 cm sebesar 91,30%, pada ketebalan 75 cm sebesar 95,73%. 
Hasil uji kruskal-wallis penggunaan media filter zeolit dengan arang aktif 
tempurung kelapa menunjukkan nilai signifikansi 0,00 ≤ 0,01 sehingga ada 
pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kadar kesadahan.  
 
Kata kunci  : Kesadahan, Zeolit, Arang Aktif Tempurung Kelapa 

 

 

ABSTRACT 
The degree of hardness which is higher than the standards accepted in the 
drinking water can create health problems. One of the hardness treatments in the 
well water is filtrating way using zeolite medium with of the active charcoal of 
coconut shell. The purpose of the research is to find out the effectiveness of 
various thickness of zeolite and the active charcoal of coconut shell combination 
in decreasing the hardness of well water in Banjarejo of Kismoyoso in Ngemplak 



Boyolali. This research belongs to the experimental research applying pretest-
posttest of control group design. The varieties of the filter thickness are 65cms, 
70cms, and 75cms using 3 times repetition for each. Total sample taken in this 
research is 13 samples determined by purposive sampling technique. The result of 
the research shows there is no difference between the temperature and the pH 
degree before and after treatment using zoelite and active charcoal. The hardness 
degree before treatment is 602.86 mg/l. The average hardness in control group is 
595.24 mg/l, 83.81 mg/l in the thickness of 65 cms, 52.38 mg/l in 70cms in 
thickness, and 25.71 mg/l in the thickness of 75cms. The next step, which is 
treatment effectiveness counting, finds the content of treatment effectiveness is 
86.09% in the thickness of 65cms, 91.30% in the 70cms in thickness, and 95.73% 
in the thickness of 75cms. The result of kruskal-wallis test using zeolite media 
filter and active charcoal of coconut shell shows the significant rate of 0.00≤ 0.01 
so that it can be concluded that there is significant influence to the decrease of the 
hardness degree. 
 
Key words : Well Hardness, Active Charcoal of Coconut’s Shell  

 

PENDAHULUAN 

Air merupakan salah satu sumberdaya alam yang memiliki fungsi sangat 

penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan 

kesejahteraan umum sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama 

pembangunan. Air juga merupakan komponen lingkungan hidup yang penting 

bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Itu bisa dilihat dari 

fakta bahwa 70 % permukaan bumi tertutup air dan dua per tiga tubuh manusia 

terdiri dari air (Asmadi, dkk, 2011). 

Berdasarkan informasi yang diperoleh peniliti, diketahui bahwa Dukuh 

Banjarejo Kismoyoso Ngemplak Boyolali merupakan daerah dengan kondisi 

tanah yang berkapur sehingga memungkinkan tingginya kadar kesadahan di 

daerah tersebut. Masyarakat setempat mengeluhkan tentang berbagai 

permasalahan seperti kerak pada panci dan penyumbatan pada saluran perpipaan. 



Selain itu dampak kesehatan yang dikeluhkan yaitu berupa penyakit batu ginjal 

yang pernah diderita oleh masyarakat. 

Oleh sebab itu peneliti melakukan uji pendahuluan pada air sumur dari 

Dukuh Banjarejo Kismoyoso Ngemplak Boyolali. Hasil uji pendahuluan tersebut 

yaitu diperoleh kadar kesadahan sebesar 560 mg/l dimana kadar tersebut melebihi 

batas maksimum kadar kesadahan yang diperbolehkan. 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. 

Berdasarkan penelitian Ristiana, dkk (2011), kesadahan dapat diturunkan 

dengan metode filtrasi menggunakan 2 media filtrasi yaitu kombinasi antara zeolit 

dengan arangaktif tempurung kelapa dengan perbandingan 1:1 pada ketinggian 

60, 70 dan 80 cm. Dimana ketebalan 60 cm efektif menurunkan kesadahan 

sebesar 71,54%, ketebalan 70 cm sebesar 94,36% dan pada ketebalan 80 cm 

sebesar 92,3%. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa ketebalan 70 cm adalah 

yang paling efektif dalam menurunkan kadar kesadahan. 

Tujuan Umum dari penelitian ini adalah Apakah penggunaan ketebalan 

kombinasi filter zeolit dengan arangaktif tempurung kelapa efektif dalam 

menurunkan kadar kesadahan air sumur di Dukuh Banjarejo Kismoyoso 

Ngemplak Boyolali, sedangkan tujuan khusus adalah Untuk mengetahui kadar 

kesadahan sebelum dan sesudah dilakukan pengolahan serta mengetahui ketebalan 

kombinasi zeolit dengan arang aktif tempurung kelapa dengan ketebalan 65, 70, 



dan 75 cm yang paling efektif dalam menurunkan kadar kesadahan air sumur di 

Dukuh Banjarejo Kismoyoso Ngemplak Boyolali.  

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen dengan rancangan Pretest Postest 

dengan kelompok kontrol (pretest postest with control group). Dalam rancangan 

ini dilakukan randomisasi, artinya pengelompokkan anggota-anggota kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen dilakukan berdasarkan acak atau random. 

Kemudian dilakukan pretest (01) pada kedua kelompok tersebut, dan diikuti 

intervensi (X) pada kelompok eksperimen. Setelah beberapa waktu dilakukan 

postest (02) pada kedua kelompok tersebut (Notoadmojo, 2005). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh sumur yang berada di Dukuh 

Banjarejo Kismoyoso Ngemplak Boyolali. Jumlah sumur yang ada di Dukuh 

Banjarejo Kismoyoso Ngemplak Boyolali sebanyak 63 sumur. Air sumur gali 

yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 liter dan teknik 

pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. Adapun pertimbangan 

pemilihan tempat tersebut yaitu berdasarkan informasi dari ketua RT setempat 

bahwa air sumur milik Bapak Musiban dilihat secara fisik, air tersebut 

menimbulkan kerak pada peralatan masak rumah tangga sehingga dimungkinkan 

tingkat kesadahan paling tinggi. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2013. Proses filtrasi dimulai dari air 

sampel dari sumur diambil dari kran dengan menggunakan selang dan ditampung 

ke bak penampung yang kemudian dialirkan secara bersamaan kedalam bak filter 

berjumlah 12 buah. Air sumur sebelum adanya perlakuan sebagai data pre test 



kemudian dimasukkan dalam botol sempel 600 ml untuk dilakukan pemeriksaan 

kadar kesadahan. Pada bak filter di isi zeolit dengan arang aktif tempurung kelapa 

dengan berbagai variasi ketebalan media filter 65 cm, 70 cm dan 75 cm. Setelah 

air melewati proses penyaringan sesuai waktu kontak yaitu 5 menit dengan 

pengulangan 3 kali, kemudian dilakukan pengambilan sampel hasil pengolahan 

dengan menggunakan botol sempel berupa botol mineral berukuran 600 ml yang 

kemudian dilakukan diperiksa kadar kesadahan dengan metode titrasi 

kompleksometri dengan EDTA dan dihitung keefektifannya. Hasil penelitian yang 

dilakukan di Dukuh Banjarejo RT 03 RW 10 Kismoyoso Ngemplak Boyolali 

dianalisis menggunakan uji statistik Kruskal-Willis dengan SPSS 21. 

Rumus perhitungan kesadahan,sebagai berikut : 

=
	
 × Z ml × N EDTA × F EDTA × ME CaCO3 

=............. mg/lt sebagai CaCO3 

Keterangan : 

p ml : Banyaknya EDTA 1/28 N yang digunakan untuk titrasi  

dari warna merah tua menjadi biru laut 

N EDTA : Konsentrasi EDTA dalam N (1/28) 

F EDTA : Faktor ketelitian konsentrasi EDTA (0,8) 

ME CaCO3 : Massa ekivalen  

  



HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Gambaran Umum 

 Dukuh Banjarejo merupakan salah satu dukuh yang terletak di 

Desa Kismoyoso Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. Dukuh 

Banjarejo RT 03 RW 10 tersebut merupakan salah satu dukuh yang 

memiliki 68 kepala keluarga, dengan jumlah penduduk yang cukup padat. 

Di Dukuh Banjarejo RT 03 RW 10 terdapat 5 sumur pompa  dan 63 sumur 

gali. Sebagian besar masyarakat  menggunakan air bersih yang bersumber 

dari sumur gali untuk kebutuhan sehari-hari baik mandi, mencuci 

perlengkapan masak, mencuci baju maupun untuk dikonsumsi. Meskipun 

secara fisik kondisi airnya tidak jernih, berwarna keputihan dan 

menimbulkan kerak pada peralatan masak yang mengindikasikan kadar 

kesadahannya tinggi. 

2. Hasil Pengukuran pH dan Suhu 

  Hasil pengukuran pH dan Suhu air sebelum dan sesudah dilakukan 

perlakuan dengan kombinasi ketebalan zeolit dengan arang aktif 

tempurung kelapa dapat dilihat pada Tabel 1 : 

Tabel 1. Pengukuran pH dan Suhu Air 
 

Ketebalan 
Media 
Filter 

Replikasi 
Pengukuran 

Permenkes No. 492/ 
Menkes/ Per/IV/ 

2010 
Suhu pH Suhu pH 

Sebelum  1 270C 7,0  



Kontrol 
1 270C 7,0 

280C 
Suhu 

udara ± 
3 

     6,5-8,5 

2 270C 7,0 
3 270C 7,0 

60 cm 
1 270C 7,0 
2 270C 7,0 
3 270C 7,0 

70 cm 
1 270C 7,0 
2 270C 7,0 
3 270C 7,0 

80 cm 
1 270C 7,0 
2 270C 7,0 
3 270C 7,0 

 

 Dari hasil pengukuran pH dan Suhu pada sampel sebelum dan 

sesudah perlakuan terlihat bahwa masing-masing ketebalan kombinasi 

media filter zeolit dengan arang aktif tempurung kelapa dengan 

pengulangan 3 kali didapat suhu rata-rata 270C dan rata-rata pH 7,0.  

3. Hasil pemeriksaan kadar kesadahan 

Hasil pengukuran kadar kesadahan sebelum dan sesudah dilakukan 

perlakuan dengan ketebalan kombinasi media filter yang berbeda selama 5 

menit dapat dilihat pada Tabel 2 : 

Tabel 2. Hasil Pemeriksaan Kadar Kesadahan Air Sumur 

Pengulangan 

Kadar kesadahan (mg/l) 

Sebelum 
Sesudah Permenkes RI 

No.492/ 
Menkes/Per/ 

IV/2010 
Kontrol 65 cm 70 cm 75 cm 

1  597,14 94,29 54,29 25,71 

500  2 602,86 597,14 80,00 57,14 22,86 

3  591,43 77,14 45,71 28,57 



Rata-rata 602,86 595,24 83,81 52,38 25,71 

Berdasarkan hasil pemeriksaan kadar kesadahan air sumur di 

Dukuh Banjarejo Kismoyoso Ngemplak Boyolali diketahui bahwa kadar 

kesadahan air sumur tersebut sebelum dilakukan perlakuan adalah 602,86 

mg/l sedangkan setelah dilakukan perlakuan dengan dilewatkan pada 

media filter zeolit dengan arang aktif tempurung kelapa menunjukkan 

penurunan kadar kesadahan, dimana ketebalan media filter yang paling 

besar penurunannya adalah pada ketebalan 75 cm. 

4. Hasil perhitungan keefektifan kadar kesadahan 

Untuk mengetahui keefektifan ketebalan kombinasi media filter 

yang digunakan dalam pengolahan air sumur dapat dilihat pada Tabel 3 : 

Tabel 3. Keefektivan Ketebalan Kombinasi Zeolit dengan 
ArangAktif Tempurung Kelapa 

Ketebalan 
(cm) 

Kadar kesadahan Keefektivan 
pengolahan 

(%) 
Sebelum 

Pengolahan 
(mg/l) 

Sesudah 
pengolahan 

(mg/l) 

Penurunan 
(mg/l) 

0 602,86 595,24 4,62 1,26 

65 602,86 83,81 511,43 86,09 

70 602,86 52,38 542,86 91,30 

75 602,86 25,71 569,52 95,73 
 

5. Hasil Analisis Kruskal-Willis 

 Hasil Analisis Kruskal-Willis dapat dilihat pada Tabel 4 : 

Tabel 4. Hasil Analisa dengan Kruskal-Willis Kadar kesadahan 

 KadarKesadahan 



Chi-Square 7.261 

df 2 

Asymp. Sig. .027 

 
Berdasarkan Tabel 4 nilai signifikansi (Sig.) 0,027 < 0,05 sehingga 

Ho ditolak yang artinya kombinasi zeolit dengan arang aktif tempurung 

kelapa  dengan ketebalan 65 cm, 70 cm dan 75 cm mempunyai perbedaan 

yang signifikan dalam menurunkan kadar kesadahan air sumur di Dukuh 

Banjarejo Kismoyoso Ngemplak Boyolali. 

B. Pembahasan 

1. Pemeriksaan pH dan Suhu  

 Pemeriksaan pH air sumur dilakukan menggunakan pH meter dan 

pemeriksaan dilakukan baik sebelum maupun setelah dilakukannya 

perlakuan dengan dilewatkan pada kombinasi zeolit dengan arang aktif 

dengan ketebalan 0 cm (kontrol), 65 cm, 70 cm dan 75 cm yang dilakukan 

di Laboratorium Kimia Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

Dari pemeriksaan pH pada semua sampel air sumur baik sebelum 

maupun setelah dilakukannya perlakuan dengan dilewatkan pada 

kombinasi zeolit dengan arang aktif dengan ketebalan 65 cm, 70 cm dan 

75 cm menunjukkan pH yang sama yaitu 7 dimana pH tersebut merupakan 

pH netral sebagaimana yang dijelaskan oleh Peraturan Menteri Kesehatan 

RI No.492/MEN/KES/PER/IV/2010 tentang persyaratan air minum bahwa 

pH yang diperbolehkan dalam air minum yaitu 6,5-8,5, sehingga pH air 



sumur di Dukuh Banjarejo telah memenuhi standar baku mutu yang telah 

ditetapkan tersebut. Dengan demikian dalam penelitian ini pH tidak 

mempengaruhi proses penurunan kadar kesadahan pada air sumur. 

Pemeriksaan suhu air sumur dilakukan menggunakan termometer 

dan pemeriksaan dilakukan baik sebelum maupun setelah dilakukannya 

perlakuan dengan dilewatkan pada kombinasi zeolit dengan arang aktif 

tempurung kelapa dengan ketebalan 0 cm (kontrol), 65 cm, 70 cm dan 75 

cm yang dilakukan di Laboratorium Kimia Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Dari pemeriksaan suhu pada semua sampel air sumur baik sebelum 

maupun setelah dilakukannya perlakuan dengan dilewatkan pada 

kombinasi zeolit dengan arang aktif tempurung kelapa dengan ketebalan 0 

cm (kontrol), 65 cm, 70 cm dan 75 cm menunjukkan suhu yang sama yaitu 

27ºC dimana suhu tersebut merupakan suhu yang telah memenuhi baku 

mutu sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI 

No.492/MEN/KES/PER/IV/2010 tentang persyaratan air minum bahwa 

suhu yang diperbolehkan dalam air minum yaitu suhu udara ± 3, dimana 

suhu udara di lokasi dilakukannya penelitian adalah 28ºC sehingga rentan 

suhu air minum yang diperbolehkan adalah 25ºC–31ºC, sehingga 27ºC 

merupakan suhu air sumur di Dukuh Banjarejo Kismoyoso Ngemplak 

Boyolali yang telah memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan. 

Dengan demikian dalam penelitian ini suhu tidak mempengaruhi proses 

penurunan kadar kesadahan pada air sumur. 



Hasil penelitian Ristiana, dkk (2011), menunjukkan bahwa suhu 

pengolahan air tidak mengalami perubahan yaitu 27ºC. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengolahan air sadah tidak mempengaruhi suhu air, 

dan suhu air dari pengolahan tersebut adalah normal 

2. Pemeriksaan kadar kesadahan 

Pemeriksaan kadar kesadahan air sumur dilakukan di Laboratorium 

Kimia Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

dengan menggunakan metode titrasi kompleksometri dengan EDTA. 

Pengukuran kadar kesadahan dari masing-masing ketebalan kombinasi 

zeolit dengan arang aktif tempurung kelapa yaitu 0 cm (kontrol), 65 cm, 

70 cm dan 75 cm dengan pengulangan sebanyak 3 kali dengan 

perbandingan media filter 1:1. Menurut Sutrisno dan Suciastuti (2010), 

kesadahan merupakan sifat air yang disebabkan oleh adanya ion-ion 

(kation) logam valensi dua. Oleh karena itu perlu dilakukannya 

pemeriksaan kadar kesadahan pada air sumur yang secara fisik diduga 

mengandung kesadahan tinggi dengan ciri-ciri air berwarna keputihan dan 

menimbulkan kerak pada peralatan masak, mengingat bahwa kesadahan 

yang melebihi ambang batas dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan 

yaitu dapat menyebabkan batu ginjal. 

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kadar kesadahan air sumur 

di Dukuh Banjarejo Kismoyoso Ngemplak Boyolali yaitu sebesar 602,86 

mg/l, dimana kadar kesadahan tersebut melebihi batas maksimum yang 

ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 



492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum, 

bahwa kadar maksimum kesadahan yang diperbolehkan adalah 500 mg/l. 

Kemudian setelah air sampel diberi perlakuan dengan melewatkannya 

pada kombinasi zeolit dengan arang aktif tempurung kelapa dengan 

ketebalan 0 cm (kontrol), 65 cm, 70 cm, dan 75 cm, diperoleh hasil yang 

paling efektif yaitu pada ketebalan 75 cm yaitu sebesar 95,73% dan yang 

paling efisien 65 cm sebesar 86,09%. Efektivitas pengolahan yang paling 

rendah pada ketebalan media filter 65 cm yaitu sebesar 86,09%. 

Sedangkan tingkat efektivitas pada ketebalan 70 cm sebesar 91,30% 

sehingga  dengan demikian hasil dari pengolahan dengan ketebalan 65 cm, 

70 cm dan 75 cm dapat menurunkan kadar kesadahan pada air sumur. 

Berdasarkan hasil uji Kruskall-Wallis diketahui bahwa kombinasi 

media filter zeolit dengan arang aktif tempurung kelapa dengan ketebalan 

65 cm, 70 cm dan 75 cm mempunyai signifikasi (Sig) 0,027 (p≤0,05), 

sehingga Ho ditolak yang artinya ketebalan media filter zeolit dengan 

arang aktif tempurung kelapa mempunyai perbedaan yang signifikan 

dalam menurunkan kadar kesadahan air sumur di Dusun Banjarejo 

Kismoyoso Ngemplak Boyolali. 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

1.  Berbagai ketebalan filter kombinasi zeolit dengan arang aktif tempurung 

kelapa efektif dalam menurunkan kadar kesadahan air sumur di Dukuh 

Banjarejo Kismoyoso Ngemplak Boyolali. 



2. Kadar kesadahan pada air sumur di Dukuh Banjarejo Kismoyoso 

Ngemplak Boyolali sebelum dilakukan perlakuan adalah 602,86 mg/l. 

3. Kadar kesadahan setelah dilakukan perlakuan menggunakan kombinasi 

ketebalan zeolit dengan arang tempurung kelapa, dengan ketebalan 65 cm 

adalah 83,81 mg/l, sedangkan dengan ketebalan 70 cm adalah 52,38 mg/l 

dan dengan ketebalan 75 cm adalah 25,71 mg/l. 

4. Ketebalan kombinasi zeolit dengan arang aktif tempurung kelapa yang 

paling efektif dalam menurunkan kadar kesadahan pada air sumur di 

Dukuh Banjarejo Kismoyoso Ngemplak Boyolali adalah 75 cm dengan 

tingkat keefektivan 95,68%.  

B. Saran 

1. Bagi Masyarakat 

Masyarakat Dukuh Banjarejo dalam penggunaan air sumur sebagai 

konsumsi sebaiknya melakukan pengolahan terlebih dahulu. Salah satu 

alternatifnya yaitu dengan menggunakan filtrasi zeolit dengan arang aktif 

tempurung kelapa dengan ketebalan media filter 75 cm. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Perlu diadakannya penelitian lebih lanjut kapan media filter zeolit 

dan arang aktif tempurung kelapa perlu diregenerasi. Serta dapat 

menggunakan jenis media filter, susunan media filter dan ukuran media 

filter yang berbeda. 
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