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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air merupakan kebutuhan penting bagi kelangsungan hidup manusia.

Hampir seluruh kehidupan di dunia ini tidak terlepas dari adanya air. Sumber

utama air yang mendukung kehidupan di bumi adalah laut, dan semua air

akhirnya akan kembali ke laut. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan yang

sangat mendasar bagi manusia karena diperlukan terus-menerus dalam kegiatan

sehari-harinya untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, manusia memerlukan

sumber air bersih yang diperoleh dari air tanah dan air permukaan. Namun tidak

semua air dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan air minum, hanya

air yang memenuhi persyaratan kualitas air minum yang dapat digunakan untuk

air minum (Meidhitasari, 2007).

Penggunaan air dapat dikatagorikan dalam 2 kelompok, yaitu air rumah

tangga dan air industri yang masing-masing mempunyai persyaratan tertentu.

Persyaratan tersebut meliputi persyaratan fisik, kimia dan bakteriologis. Ketiga

persyaratan tersebut merupakan suatu kesatuan, sehingga apabila ada satu

parameter yang tidak memenuhi persyaratan, maka air tersebut tidak layak untuk

digunakan. Persyaratan  kualitas  air minum dalam salah satu parameter  kimia

adalah  jumlah kandungan  unsur kalsium (Ca2+ ) dan magnesium (Mg2+) dalam

air yang berhubungan dengan kesadahan air  (Said dan Ruliasih, 2008).

Kesadahan  merupakan  salah  satu  sifat  kimia  yang dimiliki  air.

Kesadahan  air  disebabkan  adanya  ion – ion  Ca2+ dan Mg2+. Berdasarkan
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standar  kesadahan  menurut  Peraturan MENKES  RI, 2010,  batas  maksimum

kesadahan air minum yang diperbolehkan yaitu 500 mg/L CaCO3. Bila melewati

batas maksimum maka harus diturunkan (Bakti, 1995).

Masalah yang timbul  karena tingginya tingkat  kesadahan air antara lain

adalah dalam penggunaan air rumah tangga mengakibatkan konsumsi sabun lebih

banyak dikarenakan  sabun  menjadi kurang efektif akibat  sabun yang

dimasukkan kedalam air bereaksi dengan karbonat dari Ca2+ dan Mg2+. Selain itu

pada industri, air pengisi boiler memerlukan kualitas air yang baik yaitu dengan

kesadahan kurang  dari  1,79  mg/L  CaCO3 agar tidak terjadi kerusakan pada

boiler dan pipa – pipa salurannya selain itu juga dapat menghambat pemanasan

(Aritonang, 2008).

Kalsium dalam air dapat bereaksi dengan bikarbonat, sulfat, klorida dan

nitrat. Demikian juga magnesium yang terdapat dalam air juga dapat bereaksi

dengan bikarbonat, sulfat dan klorida. Tingkat kesadahan di berbagai tempat

perairan berbeda-beda, pada umumnya air tanah mempunyai tingkat kesadahan

yang tinggi. Hal ini terjadi, karena air tanah mengalami kontak dengan batuan

kapur yang ada pada lapisan tanah yang dilalui air. Air permukaan tingkat

kesadahannya rendah, kesadahan nonkarbonat dalam air permukaan bersumber

dari kalsium sulfat yang terdapat dalam tanah liat dan endapan lainnya (Saksono,

2006)

Menurut Gaman (1992), berdasarkan kandungan mineral maka kesadahan

air dibagi dalam 2 (dua) golongan yaitu:

a. Kesadahan air sementara/temporer disebut pula kesadahan karbonat.
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Air disebut mempunyai kesadahan sementara apabila kesadahannya dapat

dihilangkan dengan pendidihan, mengandung kalsium dan magnesium bikarbonat.

Air dengan tipe ini terdapat di daerah berkapur. Sejumlah kecil karbon dioksidasi

dalam air hujan membentuk asam lemah yaitu asam bikarbonat.

b. Kesahadan air tetap/permanen disebut pula kesadahan non karbonat

Air dengan kesadahan tetap mengandung sulfat dan kalsium klorida dan

magnesium yang terlarut dalam air hujan yang lewat menerobos batuan-batuan

yang mengandung garam-garam tersebut. Salah satu akibat dari tingginya

tingkat kesadahan air yaitu terbentuk kerak pada pipa-pipa.

Berdasarkan permasalahan mengenai kesadahan air, maka diperlukan

teknologi tepat guna dalam upaya menurunkan tingkat kesadahan air. Salah satu

upaya yang dapat digunakan yaitu pemanfaatan limbah kulit jeruk sebagai

biosorben yang dapat mengikat ion Ca2+, Mg2+ dan Fe2+. Jeruk dan bagian lainnya

diketahui memiliki kandungan hemiselulosa, selulosa, pektin dan asam askorbat.

Pektin dan asam askorbat pada kulit jeruk adalah komponen utama untuk

menurunkan kadar Ca, Mg dan Fe dalam air. Pektin merupakan polisakarida yang

terdiri dari asam galakturinik yang terikat pada ikatan 1,4 glikosidik. Bahan aktif

lain dari limbah pertanian yang dapat berperan untuk mengikat logam berat adalah

pektin. Pektin dari kulit jeruk manis (Citrus sinensis) mampu menyerap logam,

karena mengandung gugus aktif karboksilat yang mampu mengikat logam

membentuk senyawa kompleks yang tidak larut dalam air (Kupchik, dkk., 2005).

Sedangkan asam askorbat atau Vitamin C mempunyai rumus molekul C6H8O6.

Senyawa ini bersifat reduktor kuat dan mempunyai rasa asam (Tranggono dan

Sutardi,1990), dan mudah kehilangan dua atom hidrogennya (Lucius, N).
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Penelitian sebelumnya (Riana Buchari dan Yusuf, 2010) memanfaatkan

proses saponifikasi kuit jeruk dengan Ca(OH)2 dan diaktivasi zirkonium untuk

adsorben ion arsenik dan fosfor menyatakan kapasitas adsorpsi dari adsorben kulit

jeruk yang disaponifikasi dengan kalium hidroksida dan diaktivasi zirkonium

sebesar 43,47 mg untuk arsenik dan 90,9 mg untuk fosfor.

1.2 Rumusan Masalah

1. Berapakah luas permukaan dari adsorben kulit jeruk yang teraktivasi

dan tanpa aktivasi?

2. Berapakah waktu setimbang, isoterm adsorpsi dan kapasitas dari

adsorben kulit jeruk teraktivasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui luas permukaan dari adsorben kulit jeruk

terkativasi dan tanpa aktivasi

2. Untuk mengetahui waktu setimbang, isoterm adsorpsi dan

kapasitas adsorpsi dari adsorben kulit jeruk.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain :

1. Memberikan informasi mengenai kemampuan kulit jeruk dalam

mengatasi permasalahan kesadahan air.

2. Dapat dijadikan sebagai landasan bagi pengembangan pengolahan

air sadah yang ramah lingkungan.


