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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator 

kemajuan suatu masyarakat. Faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan 

masyarakat diantaranya tingkat ekonomi, pendidikan, keadaan lingkungan, 

dan kehidupan sosial budaya. Faktor yang penting dan dominan dalam 

penentuan derajat kesehatan masyarakat adalah keadaan lingkungan. Salah 

satu komponen lingkungan yang mempunyai peranan cukup besar dalam 

kehidupan adalah air. Bagi manusia, air berperan dalam kegiatan 

pertanian, industri, dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. 

Air yang digunakan harus memenuhi syarat dari segi kualitas 

maupun kuantitasnya. Secara kulitas, air harus tersedia pada kondisi yang 

memenuhi syarat kesehatan. Kualitas air dapat ditinjau dari segi fisika, 

kimia, dan biologi. Air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari harus 

memenuhi standar baku air untuk rumah tangga (Kusnaedi, 1995). 

Mengingat pentingnya air dalam kehidupan manusia, maka upaya 

penyediaan air bersih yang memenuhi syarat-syarat baik dari segi kualitas, 

kuantitas maupun kontinuitas perlu diupayakan. Syarat kualitas air bersih 

sendiri diatur dalam Permenkes RI No. 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang 

Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih. 
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Semakin kotor semakin berat pengolahan yang dibutuhkan, dan 

semakin banyak zat pencemar akan semakin banyak pula teknik-teknik 

yang diperlukan untuk mengolah air tersebut, agar bisa dimanfaatkan 

sebagai air minum. Oleh karena itu dalam praktek sehari-hari maka 

pengolahan air adalah menjadi pertimbangan yang utama untuk 

menentukan apakah sumber tersebut bisa dipakai sebagai sumber 

persediaan air atau tidak  (Sutrisno, 2010).  

Banyak penduduk yang terpaksa memanfaatkan air yang kurang baik 

kualitasnya. Tentu saja hal ini akan berakibat kurang baik bagi kesehatan 

masyarakat. Air sebagai salah satu kebutuhan utama untuk menunjang 

kehidupan manusia memiliki resiko berupa adanya penyakit bawaan air 

(water borne disease). Oleh karena itu, salah satu aspek yang harus 

diperhatikan dalam penyelenggaraan penyediaan air bersih atau air minum 

adalah pencegahan terhadap penyakit bawaan air (Slamet, 2000).  

Desa Kalisari merupakan dataran tinggi yang berada pada ketinggian 

100 – 500 meter di atas permukaan air laut. Secara geografis Desa Kalisari 

berada di Pegunungan Gamping Kaligana. Kondisi ini menyebabkan 

sumber air bersih yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat 

mengandung kapur sehingga menyebabkan air sadah. Masyarakat Desa 

Kalisari 97,5% menggunakan air yang berasal langsung dari mata air 

diatas bukit yang dialirkan melalui selang-selang kecil ke seluruh rumah 

warga, dan 2,5 % sisanya menggunakan air sumur gali (Data Puskesmas 

Rowokele, 2017). 
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Air sadah merupakan parameter rendahnya kulitas air tanah yang 

diakibatkan oleh struktur bebatuan dan jenis tanah. Kesadahan terdiri dari 

dua jenis, yaitu kesadahan non-karbonat yang disebabkan oleh ion kalsium 

dan magnesium yang berasosiasi dengan ion    
  ,   -  dan    

 . 

Sementara kesadahan karbonat disebabkan oleh ion kalsium dan 

magnesium yang berasosiasi dengan ion    
 -

 dan     
 -

 (Supardi, 2009). 

Pengolahan yang selama ini masyarakat Dusun Kaligana Desa 

Kalisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen lakukan adalah 

dengan menampung air yang berasal dari sumber mata air menggunakan 

bak plastik besar, didiamkan sampai mengendap dan kemudian mereka 

saring menggunakan kain dan didiamkan kembali dengan tujuan untuk 

mengendapkan kapur yang dimungkinkan masih tertinggal setelah proses 

penyaringan menggunakan kain tersebut. Setelah di rasa cukup air yang 

telah melalui satu kali penyaringan disaring kembali menggunakan kain 

sama seperti proses penyaringan pertama. Proses selanjutnya yaitu dengan 

merebus air yang telah memalui dua kali proses penyaringan dan kembali 

menyaringnya sebelum air tersebut dikonsumsi. 

Berdasarkan survei pendahuluan yang telah dilakukan pada tanggal 9 

Oktober 2017 dengan pengambilan sampel acak sebanyak 3 sampel 

masing-masing dari rumah Ibu Satimah di Dusun Kaligana RT:01 RW:01 

didapatkan hasil tingkat kesadahan yaitu 300 mg/L, kedua di rumah Ibu 

Kosiyah Dusun Kaligana RT:04 RW:01 didapatkan hasil tingkat 

kesadahan yaitu 300 mg/L, dan ketiga di rumah Ibu Misem Dusun 
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Kaligana RT:07 RW:01 didapatkan hasil tingkat kesadahan yaitu 300 

mg/L. Dari hasil uji pendahuluan tersebut dapat diketahui bahwa tingkat 

kesadahan di Desa Kalisari termasuk ke dalam kategori air sadah (hard 

water) (Sugiharto, 1985). Menurut data dari Puskesmas Rowokele terdapat 

9 warga di Desa Kalisari yang menderita penyakit saluran kemih dan batu 

ginjal. Penelitian rencananya akan dilakukan di rumah Ibu Satimah dengan 

alasan ada salah satu anggota keluarga Ibu Satimah yang menderita 

penyakit saluran kemih yaitu suami dari Ibu Satimah. 

Dalam pemakaian yang cukup lama, air sadah (hard water) dapat 

menimbulkan gangguan ginjal akibat terakumulasinya endapan CaCO3 

dan MgCO3 (Sastrawijaya, 2002). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Arywibowo (2006) dan Haryanti (2006) yang menyatakan bahwa ada 

hubungan bermakna antara kualitas kesadahan total air bersih dengan 

kejadian penyakit batu ginjal dan saluran kemih. Hasil perhitungan OR 

menunjukan bahwa responden yang kadar kesadahan air bersihnya tidak 

memenuhi syarat mempunyai resiko terkena penyakit batu ginjal dan 

saluran kemih sebesar 5,916 kali lebih besar dari pada responden yang 

kadar kesadahan air bersihnya memenuhi syarat. 

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan suatu pengkajian 

teknologi untuk mengurangi kesadahan dalam air. Agar teknologi ini dapat 

diterapkan pada skala rumah tangga atau industri kecil, maka sistem 

penukaran ion merupakan metode tepat karena merupakan sistem yang 

sederhana. Penelitian tentang penurunan kesadahan sebelumnya pernah 
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dilakukan, menurut Khomsun (2011) sistem penurunan kesadahan dengan 

menggunakan metode penukaran ion merupakan sebuah metode penurun 

kesadahan yang tepat untuk diaplikasikan langsung pada masyarakat 

karena proses pelunakan air dilakukan dengan cara mengalirkan air 

dengan keasadahan tertentu melalui lapisan penukar ion. Adapun 

perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah model 

desain alat penelitian dan media saring filtrasi yang digunakan.  

Media saring yang akan digunakan adalah bahan alami yang relatif 

murah, dapat diperoleh dengan mudah dan mengandung senyawa resin 

alami. Daun Ketapang mengandung senyawa obat seperti flavonoid, 

alkaloid, tannin, triterpenoid/steroid, resin, dan saponin. Daun Jati Cina 

mengandung senyawa obat seperti alkaloid, b-sitosterol, kafein, terpen, 

triterpen (sterol), dan resin. Akar Pepaya mengandung senyawa obat 

seperti alkaloid, saponin, polifenol, flavonoid, mironat mirosin, papayatin, 

resin, dan tannin. Kandungan resin alami yang terdapat pada daun 

Ketapang, daun Jati Cina, dan akar Pepaya tersebut merupakan senyawa 

alami yang dapat menurunkan kesadahan (Tayeb, 1996).  

Junianto (2006) menyatakan bahwa dosis daun Ketapang 60 gram/10 

liter air dengan perendaman selama 48 jam dapat menurunkan kesadahan 

air dan menghasilkan kelangsungan hidup ikan mas tertinggi bila 

dibandingkan dengan dosis 40 gram/10 liter air, 80 gram/10 liter air, dan 

100 gram/10 liter air. Sehingga secara keseluruhan ditinjau dari segi teknis 

dan ekonomi dapat terjangkau oleh skala rumah tangga atau industri kecil. 
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Uji alat penurun kesadahan telah dilakukan pada tanggal 17 

Desember 2017 di rumah Ibu Satimah Desa Kalisari Kecamatan Rowokele 

Kabupaten Kebumen dengan menggunakan media saring berupa daun 

Ketapang (filtrasi A), daun Jati Cina (filtrasi B), akar Pepaya (filtrasi C), 

dan resin zeolit (filtrasi D) dengan model up flow. Didapatkan hasil bahwa 

terjadi penurunan kesadahan yaitu diketahui kadar kesadahan awal 300 

mg/L menurun pada media saring daun Ketapang menjadi 195,8 mg/L, 

daun Jati Cina menjadi 124,6 mg/L, akar Pepaya menjadi 53,4 mg/L, dan 

pada resin zeolit menjadi 71,2 mg/L. 

Dari uraian latar belakang diatas, menjadikan alasan bagi penulis 

untuk mengambil judul “Efektivitas berbagai media saring untuk 

menurunkan kesadahan di Desa Kalisari Kecamatan Rowokele Kabupaten 

Kebumen”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut : 

“Apakah ada pengaruh penggunaan media saring antara daun Ketapang, 

daun Jati Cina, akar Pepaya, dan resin zeolit untuk menurunkan kesadahan 

air bersih?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Diketahuinya penurunan kesadahan air bersih milik Ibu Satimah di 

Desa Kalisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen setelah 

dilakukan perlakuan dengan berbagai media saring yaitu filtrasi A 

(daun Ketapang), filtrasi B (daun Jati Cina), filtrasi C (akar Pepaya), 

dan filtrasi D (resin zeolit) dengan model up flow.  

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahuinya rata-rata penurunan kadar kesadahan sebelum dan 

sesudah perlakuan filtrasi A. 

b. Diketahuinya rata-rata penurunan kadar kesadahan sebelum dan 

sesudah perlakuan filtrasi B. 

c. Diketahuinya rata-rata penurunan kadar kesadahan sebelum dan 

sesudah perlakuan filtrasi C. 

d. Diketahuinya rata-rata penurunan kadar kesadahan sebelum dan 

sesudah perlakuan filtrasi D  

e. Diketahuinya media saring yang paling efektif untuk menurunkan 

kadar kesadahan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat  

Rekomendasi yang diberikan dapat menjadi bahan alternatif 

penanganan masalah kesadahan air dengan media saring alami yang 

mudah diperoleh untuk meningkatkan pelayanan air bersih yang  

memenuhi syarat-syarat kesehatan sehingga dapat membantu 

meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam memperoleh air 

bersih yang sesuai dengan persyaratan air bersih. 

2. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam lingkup 

program studi kesehatan lingkungan dalam upaya penyehatan air serta 

sebagai sumber informasi dan bahan referensi bagi penelitian-

penelitian selanjutnya, khususnya di bidang ilmu kesehatan 

lingkungan. 

3. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengalaman serta sebagai penerapan ilmu 

khususnya Penyehatan Air. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Lingkup Keilmuan 

Lingkup keilmuan penelitian ini adalah bidang Penyehatan Air. 
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2. Lingkup Materi 

Materi dalam penelitian ini adalah tentang efektivitas berbagai media 

saring antara daun Ketapang, daun Jati Cina, akar Pepaya, dan resin 

zeolit dengan metode Up Flow terhadap penurunan kesadahan air 

bersih. 

3. Variabel Penelitian 

a. Variabel bebas 

Variabel bebas dari penelitian ini adalah variasi media saring yaitu 

daun Ketapang (filtrasi A), daun Jati Cina (filtrasi B), akar Pepaya 

(filtrasi C), resin zeolit (filtrasi D), dan variasi tanpa media saring 

(filtrasi E). 

b. Variabel terikat 

Variabel terikat dari penelitian ini adalah penurunan kadar 

kesadahan air. 

4. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah air di rumah Ibu Satimah. 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di rumah Ibu Satimah yang terletak di 

Dusun Kaligana RT:01 RW:01 Desa Kalisari Kecamatan Rowokele 

Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. 

6. Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan pada 27 – 29 Januari 2018. 
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F. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan di pustaka 

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta belum pernah ada penelitian yang 

berjudul “Efektivitas berbagai media saring untuk menurunkan kesadahan 

di Desa Kalisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen” dimana 

media saring yang digunakan adalah daun Ketapang, daun Jati Cina, dan 

akar Pepaya yang merupakan media saring alami yang akan dibandingkan 

dengan media saring penurun kesadahan yaitu perpaduan media saring 

zeolit dan resin. Adapun penelitian yang sejenis adalah: 

1. Muhammad Khomsun (2011), dengan judul skripsi “Pengaruh 

media saring filter zeolit model tripikon terhadap kualitas 

kesadahan air bersih di Desa Nglipar Kecamatan Nglipar Kabupaten 

Gunung Kidul tahun 2011”. Hasil penelitian menunjukan alat model 

tripikon dengan media saring filter zeolit mampu menurunkan 

kesadahan. Kadar kesadahan awal sebesar 545,6 mg/L, setelah 

dilakukan pengolahan turun menjadi 342,7 mg/L, yaitu turun 

sebesar 202,9 mg/L.  

2. Seno Wibowo (2013), dengan judul skripsi “Pengaruh berbagai 

ketebalan media saring filtrasi zeolit, karbon aktif sistem up flow 

terhadap kadar Fe, Mn, dan kekeruhan air sumur gali di Dusun 

Tangkil, Srihardono, Pundong, Bantul tahun 2013”. Hasil penelitian 

menunjukan ketebalan media saring perpaduan 30 cm zeolit dan 20 

cm karbon aktif merupakan ketebalan yang paling efektif untuk 
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menurunkan kadar Fe, Mn, dan kekeruhan air. Kadar Fe awal 

sebesar 1,72 Mg/L turun menjadi 0,38 Mg/L, kadar Mn awal 

sebesar 1,69 Mg/L turun menjadi 0,35 Mg/L, dan untuk tingkat 

kekeruhan awal sebesar 8,41 NTU turun menjadi 8,17 NTU.  

3. Junianto, dkk (2006), dengan judul penelitian “Pengaruh lamanya 

waktu perendaman dan dosis helai daun Ketapang (Terminalia 

cattapa) untuk menurunkan tingkat kesadahan air dalam akuarium”. 

Hasil penelitian menunjukan dosis daun Ketapang yang terbaik 

dalam menurunkan kesadahan dan menghasilkan kelangsungan 

hidup ikan mas (Cyprinus carpio) tertinggi adalah dosis 40 gram/10 

liter dengan waktu perendaman 48 jam.  

 

 

 


