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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Sumber dan Kebutuhan Air (Sanropie, 1984) 

a. Daur Air 

Keberadaan air di bumi merupakan suatu proses alam yang 

berlanjut dan berputar, sehingga merupakan suatu siklus (daur) ulang. 

Prinsip dasar siklus hidrologi adalah berupa proses sirkulasi dari 

penguapan, presipitasi dan pengaliran. 

Proses daur air di alam ini terbesar dilakukan energinya oleh 

sumber sinar matahari. Dengan bantuan sinar matahari sebagai sumber 

energi akan memanasi permukaan bumi termasuk sumber air 

permukaan, seperti air sungai danau, air laut yang akan mengalami 

penguapan atau evaporasi. Penguapan dari hasil proses biologis 

hewan, tumbuhan, manusia juga terjadi yang disebut sebagai 

transpirasi. 

b. Sumber Air 

Sumber air dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1) Air angkasa : (a) hujan 

  (b) salju 

  (c) es. 

2) Air tanah : (a) mata air 

  (b) sumuran dangkal 
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  (c) sumuran dalam 

  (d) air artesis. 

3) Air permukaan : (a) sungai 

  (b) telaga dalam 

  (c) telaga buatan. 

Pemilihan atas sumber air tergantung pada kondisi dan situasi 

setempat. Penelitian terhadap keadaan lingkungan sekeliling perlu 

dilakukan untuk menetapkan pilihan sumber paling tepat  antara lain: 

1) Memenuhi syarat kesehatan 

2) Mudah mendapatkannya 

3) Jumlahnya cukup. 

c. Kebutuhan Air 

Air merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Tanpa air kehidupan di dunia ini praktis tidak mungkin. 

Dalam perencanaan dan penyelenggaraan suatu sistim penyediaan air 

sangatlah perlu adanya suatu pengetahuan mengenai banyaknya air 

yang dibutuhkan.  

1) Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi 

a) Pemakaian rata-rata per orang per hari berbeda-beda antara satu 

orang dengan orang lainnya, satu kota dengan kota lainnya, 

satu desa dengan desa lainnya. Variasi-variasi ini tergantung 

pada berbagai faktor diantaranya: 
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(1) Besarnya kecilnya kota/daerah 

Efek ini umumnya tidak langsung: memang dapat 

diharapkan bahwa untuk kota kecil pemakaian rata-rata per 

orang per hari akan kecil pula. Tetapi ini hanyalah karena 

pemakaian air bagi suatu kota kecil pada umumnya 

terbatas, bila dibandingkan dengan kota yang besar. Tapi 

bila di kota kecil tersebut ada industri dengan kebutuhan air 

yang besar, pemakaian air per kapita akan meningkat. 

(2) Ada tidaknya industri 

Industri dapat sangat mempengaruhi banyaknya pemakaian 

air dari suatu daerah per kapita. 

(3) Kualitas air 

Makin baik kualitas air, makin meningkat pemakaiannya. 

Sedangkan sebaliknya, air yang kurang baik kualitasnya, 

akan menimbulkan keseganan orang memakainya, sehingga 

pemakaian rata-rata orang per orang per hari juga akan 

menurun. 

(4) Harga air 

Makin tinggi harga air, makin berhemat orang 

memakainya, sehingga pemakaian rata-rata per orang per 

hari juga akan menurun walaupun pada umumnya hal ini 

tidaklah terlalu besar pengaruhnya. 
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(5) Tekanan air 

Tekanan air yang rendah pada rumah-rumah dapat 

mengakibatkan pemakaian air per kapita rendah. Sebagai 

contoh misalnya: closet yang tidak jalan, aliran airnya pada 

rumah-rumah bertingkat yang tidak baik, dan lain 

sebagainya akan memperkecil jumlah pemakaian air. 

(6) Iklim 

Misalnya dalam hubungannya air untuk minum dan mandi, 

di daerah panas pemakaiannya rata-rata per orang per hari 

akan lebih banyak dibandingkan dengan daerah dingin. 

(7)  Karakteristik penduduk 

Tinggi rendahnya taraf kehidupan penduduk serta 

kebiasaan hidup sehari-hari sangat mempengaruhi pula 

pemakaian air. 

b) Tugas suatu sistem penyediaan air ialah untuk menyediakan air 

minum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

(1) Kualitas: cukup untuk memenuhi kebutuhan, baik  fisik, 

kimia maupun bakteriologik 

(2) Relatif murah 

(3) Langsung dapat dipakai oleh penduduk/pemakai, (terutama 

bagi kota-kota perlu sampai ke rumah-rumah). 

(4) Mudah dibuang setelah pemakaian. 

 



16 
 

2) Pemakaian air 

a) Pemakaian air untuk berbagai macam tujuan/maksud pada 

umumnya dapat dibagai dalam: 

(1) Untuk keperluan domestik yaitu pemakaian rumah    

tangga. 

(2) Untuk keperluan komersil dan industri, yaitu untuk: 

(a) Hotel, restoran 

(b) Industri, dsb. 

(3) Untuk keperluan umum (publik):  

(a) Kantor-kantor 

(b) Tempat umum 

(c) Menyiram taman kota, jalan 

(d) Air mancur, kebakaran, dsb. 

(4) Untuk keperluan hewan piaraan pada daerah-daerah   

seperti peternakan. 

b) Banyaknya pemakaian air 

Untuk Indonesia bagi keperluan pemakaian domestik, pada 

waktu ini dapat diambil angka-angka sebagai berikut: 

(1) Untuk kota: 100-150 l/orang/hari, dengan minimum 86,4 

l/orang/hari = 1 l/detik untuk 1.000 orang. 

(2) Untuk daerah rural, dapat diambil angka hasil studi WHO 

mengenai pemakaian air untuk daerah pedesaan di negara 

berkembang yaitu 60 l/orang perhari. 
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2. Persyaratan Air Minum (Sugiharto, 1983) 

Untuk menjaga agar penyakit-penyakit, baik yang disebabkan oleh 

bakteri yang ada di dalam air maupun zat-zat lain yang ada di dalam air 

maka perlu kiranya diketahui persyaratan air yang sehat ditinjau dari segi 

kesehatan. 

Pada umumnya air minum dikatakan telah memenuhi syarat apabila telah 

memenuhi syarat utama yaitu: 

a. Syarat Kuantitatif 

Artinya bahwa air tersebut telah mencukupi sesuai dengan 

kebutuhan sehari-hari dalam hal ini banyaknya air ditentukan/sejalan 

dengan tingkat kehidupan dari masyarakat tersebut. Untuk negara yang 

sudah maju maka secara kuantitas kebutuhan akan air lebih banyak 

bila dibandingkan dengan negara-negara yang sedang berkembang. 

Untuk masyarakat Indonesia di daerah perkotaan maka kebutuhan air 

±120 l/orang/hari sudah mencukupi sedangkan di daerah pedesaan 

maka ±60 l/orang/hari sudah dianggap memenuhi. 

b. Syarat Kualitatif 

Artinya selain jumlah yang cukup maka dari segi kualitas juga 

perlu dipertimbangkan yang meliputi: 

1) Syarat fisik 

2) Syarat bakteriologis 

3) Syarat kimia 
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a) Adapun syarat fisik : 

(1) Jernih (tidak keruh) 

Bahwa air yang akan dipergunakan untuk minum 

hendaklah air yang jernih. Untuk mengukur tingkat 

kejernihan pada air dipergunakan turbidimeter sebagai 

patokan adalah satuan mgr/l–SiO2 masih diperbolehkan. 

Jadi disini dimaksudkan bahwa kekeruhan yang 

sebanding dengan kekeruhan akibat adanya SiO2 sebesar 

1–10 mgr/l masih dianggap memenuhi syarat kekeruhan. 

(2) Warna (tidak berwarna) 

Bahwasanya warna ada yang tidak membahayakan 

kesehatan misalnya karena mengandung pewarna alamiah 

dari rawa, tetapi tidak begitu disukai oleh konsumen 

karena masalah estetika. Air yang berwarna kecoklatan 

dapat dihilangkan dengan karbon batok kelapa. Warna itu 

sendiri sebetulnya ada dua macam yaitu: 

(a) Apparent color 

 Warna yang diakibatkan oleh adanya benda-benda 

yang tersuspensi dalam air dan ini lebih mudah 

pengatasannya 

(b) True color 

Warna sebagai akibat bahan diluar organis.  
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(3) Rasa (Tidak berbau dan berasa) 

Yang dimaksud dengan tidak berbau adalah meliputi bau 

tidak banger, asin, pahit, manis, bau dan rasa ini biasanya 

terjadi bersama-sama pada air yang mnegalami kontak 

dengan bahan organik yang mengalami pembusukan. 

Sebagai standart atau ukuran adalah indera masing-

masing sehingga tergantung pada individu si pemeriksa 

dan sebagai batasan baik menurut WHO maupun US 

Public Health Service dan DepKes RI telah ditetapkan 

bahwa dalam air minum tidak boleh terdapat bau dan rasa 

yang tidak diinginkan. 

(4) Suhu 

Untuk memberikan rasa kesegaran pada para pemakai, 

maka suhu air sebaiknya harus lebih rendah dari udara 

sekitarnya yang diukur dengan satuan derajat celcius. 

Suhu air lebih kurang 20
0
C adalah memberikan rasa segar 

bagi para pemakai. 

b) Syarat Kimia 

Syarat kimia dibagi dalam lima bagian yaitu: 

(1) Bahwa di dalam air minum tidak boleh terdapat zat-zat 

yang beracun. 

(2) Tidak boleh ada zat-zat yang dapat menimbulkan 

gangguan kesehatan. 
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(3)  Tidak mengandung zat-zat yang melebihi kadar tertentu 

sehingga menimbulkan gangguan phisiologis. 

(4) Tidak boleh mengandung zat-zat kimia yang melebihi 

batas tertentu sehingga menimbulkan gangguan teknis. 

(5) Tidak boleh mengandung zat kimia tertentu sehingga 

menimbulkan gangguan ekonomi. 

c) Syarat Bakteriologis (Sutrisno, 2010) 

Air minum tidak boleh mengandung bakteri-bakteri 

penyakit (pathogen) sama sekali dan tak boleh mengandung 

bakteri-bakteri golongan Coli melebihi batas-batas yang telah 

ditentukannya yaitu 1 Coli/100 ml air. 

Bakteri golongan Coli ini berasal dari usus besar 

manusia (feces) dan tanah. Bakteri pathogen yang mungkin 

ada dalam air antara lain adalah: 

(1) Bakteri Typhsum 

(2) Vibrio cholerae 

(3) Bakteri Dysentriae 

(4) Entamoeba histolytica 

(5) Bakteri enteritis (penyakit perut) 

Air yang mengandung golongan Coli dianggap telah 

berkontaminasi (berhubungan) dengan kotoran manusia. 

Dengan demikian dalam pemeriksaan bakteriologik, tidak 
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langsung diperiksa apakah air itu mengandung bakteri 

pathogen, tetapi diperiksa dengan indikator bakteri Coli. 

3. Kesadahan Air 

Kesadahan air adalah perlu dipertimbangkan di dalam pemakaian air 

sehari-hari karena sangat besar pengaruhnya terhadap penggunaan sabun 

untuk keperluan terutama di dalam pembentukan buih yang ditimbulkan 

oleh penggunaan sabun. Selain hal tersebut diatas maka air yang sadah 

sangat besar pula pengaruhnya terhadap pipa-pipa dan tangki-tangki pada 

pemanasan seperti ketel, boiler, heater. 

Menurut Kepmenkes RI No. 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang 

Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, kriteria air bersih 

salah satunya secara kimiawi tidak terdapat zat kimia CaCO3 yaitu 

kesadahan. Penggunaan air sadah yang berlebihan dapat menimbulkan 

gangguan terhadap kesehatan berupa penyakit batu ginjal, gangguan 

terhadap aspek ekonomis berupa semakin borosnya penggunaan sabun 

pada air yang bersifat sadah, dan gangguan terhadap aspek teknis yaitu 

berupa semakin banyak energi yang diperlukan dalam pemanasan air, 

penyumbatan pada pipa karena adanya endapan yang ditimbulkan oleh 

kesadahan sementara setelah terkena panas dalam perjalanan (Sugiharto, 

1983).  

Hal ini akan mempengaruhi di dalam pemakaian energi yang 

diperlukan dalam proses pemanasan tersebut, karena selain untuk 

memanaskan air yang ada juga akan diserap terlebih dahulu oleh kerak-
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kerak yang ditimbulkan adanya air yang sadah tersebut. Dari uraian 

tersebut diatas ternyata dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya air 

sadah maka terdapat dua gangguan pokok yaitu: 

a. Gangguan terhadap aspek ekonomis, yaitu semakin borosnya 

penggunaan sabun pada air yang bersifat sadah, selain semakin banyak 

energi yang diperlukan dalam pemanasan air. 

b. Gangguan terhadap aspek teknis, yaitu berupa penyumbatan pada pipa 

karena adanya endapan yang ditimbulkan oleh kesadahan sementara 

setelah terkena panas dalam perjalanan. 

Kesadahan pada air ini dapat berlangsung sementara (temporary) 

maupun menetap (permanent). Kesadahan air yang bersifat sementara 

disebabkan oleh adanya persenyawaan dari kalsium dan magnesium 

dengan bicarbonat, sedangkan yang bersifat permanen terjadi bila terdapat 

persenyawaan dari kalsium dan magnesium dengan sulfat, nitrat, dan 

klorida. 

Di dalam International Standard of Drinking Water tahun 1971 dari 

WHO, kesadahan air dinyatakan dalam satuan Milli-Equivalent per liter 

(m/Eg/l). Selain itu, 1 m/Eg/l dari ion penghasil kesadahan pada air 

sebanding dengan 50 mg CaCO3 (50ppm) di dalam 1 liter air. 

Berikut beberapa batasan kesadahan pada air:  

a. Lunak : < 1 m/Eg/l (50 ppm) 

b. Agak keras : 1-3 m/Eg/l (50-150 ppm) 

c. Keras : 3-6 m/Eg/l (150-300 ppm) 
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d. Sangat keras : >6 m/Eg/l 

Air untuk keperluan minum dan masak hanya diperbolehkan dengan 

batasan kesadahan antara 1–3 m/Eg/l (150-300 ppm) (Chandra, 2006). 

Ada dua metode penurunan kesadahan, yaitu: 

a. Pemanasan (khusus untuk kesadahan sementara) 

b. Presipitasi (untuk kesadahan sementara maupun kesadahan tetap), 

yaitu dengan penambahan kapur soda atau dengan soda kaustik. Dalam 

pelunakan air dengan soda kapur    
  

diendapkan sebagai CaCO3 dan 

Mg
2+ 

sebagai Mg(OH)
2+

, pengendapan akan terjadi apabila pelarutan 

CaCO dan Mg(OH)2 cukup rendah. Kelarutan senyawa-senyawa ini 

sangat tergantuk pada pH. Kesadahan dapat dikatakan tinggi dan mulai 

berakibat pada peralatan rumah tangga apabila jumlahnnya diatas 100 

mg/L CaCO3. Pada kesadahan diatas 300 mg/L dengan jangka waktu 

yang panjang akan berpengaruh pada manusia dengan ginjal yang 

lemah sehingga mengalami gangguan pada ginjalnnya (Asmadi dkk, 

2011). 

4. Metode Pertukaran Ion (Ion Exchage) untuk menurunkan kesadahan. 

Peningkatan kulitas air dengan jalan mengadakan pengelolaan 

terhadap air yang akan diperlukan sebagai air minum dengan mutlak 

diperlukan terutama apabila air tersebut berasal dari air permukaan. 

Pengolahan yang dimaksud bisa dimulai dari yang sangat sederhana 

sampai yang pada pengolahan yang mahir/lengkap, sesuai dengan tingkat 

kekotoran dari sumber asal air tersebut.  
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Pada proses pertukaran ion, ion kalsium dan magnesium ditukar 

dengan ion sodium. Pertukaran ini berlangsung dengan cara melewatkan 

air sadah ke dalam unggun butiran yang terbuat dari bahan yang 

mempunyai kemampuan menukarkan ion. Terdapat beberapa bahan 

penukar ion yaitu: Bahan penukar ion alam yang disebut greensand atau 

zeolit, kemudian bahan penukar ion zeolit buatan dan yang saat ini sering 

digunakan adalah bahan penukar ion yang disebut resin penukar ion. 

Resin penukar ion umumnya terbuat dari partikel cross-linked 

polystyrene. Terdapat beberapa resin penukar ion yang diproduksi oleh 

berbagai pabrik dan dipasaran masing-masing mempunyai nama dagang 

tersendiri. Untuk proses penghilangan kesadahan atau pelunakan, resin 

yang digunakan adalah resin penukar kation yang mengandung sodium. 

Fenomena pertukaran ion dalam air untuk keperluan pelunakan air 

(kesadahan) bahwa mineral terlarut dalam air berbentuk ion, misalnya 

kalsium bikarbonat dalam air berbentuk ion    
  (kation) dan     

-
 

(anion). Ada beberapa jenis bahan yang digunakan untuk penukar ion 

dengan kapasitas penukaran yang berbeda-beda, yang dapat dilihat pada 

tabel 1. 
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Tabel 1. Jenis bahan penukar ion dan kapasitas penukarannya. 

 

Kation penukar ion 
Kapasitas 

(kg/ft
3
) 

     Regeneran 

   (lb.NaCl/ft
3
) 

    Efisiensi 

(lb.NaCl/kg) 

Greensand 2,8 1,26 0,45 

Processed greensand 5,5 2,46 0,45 

Synthetic siliceous zeolit 11,0 4,95 0,45 

Sulfonated coal 8,2 3,69 0,45 

Resin, phenolic 12,5 5,63 0,45 

Resin, polystyrene 28,0 12,6 0,45 

           Sumber : Haney, P.D., dkk., 1971 

 

Reaksi kimia yang terjadi pada proses penukaran ion dalam tangki 

reaktor seperti dalam persamaan 1 hingga persamaan 6. 

Ca(HCO3)2 + Na2R                CaR + 2 NaHCO3 (1) 

Mg(HCO3)2 + Na2R                MgR + 2 NaHCO3 (2) 

CaSO4 + Na2R                CaR + Na2SO4 (3) 

CaCL2 + Na2R                CaR + 2  NaCl  (4) 

MgSO4 +Na2R                MgR + Na2SO4 (5) 

MgCl2 + Na2R                CaR + 2 NaCl (6) 

dengan: R = Resin  

Proses yang terjadi pada peristiwa pertukaran ion dalam tangki reaksi 

seperti tampak pada gambar 1. 

                      Ca
2+

 

 

 

  

                                                                             Na
+
 

Gambar 1. Skema proses penukaran ion 

 

           Resin 

Na
+                         

Na
+
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Proses pelunakan air dilakukan dengan cara mengalirkan air dengan 

keasadahan tertentu melalui lapisan penukar ion, dalam hal ini dipilih 

resin. Proses yang terjadi merupakan reaksi kimia seperti ditunjukan dalam 

persamaan (1) hingga persamaan (6), dengan ion Ca
2+ 

dan Mg
2+ 

yang 

menyebabkan kesadahan air akan menggantikan ion Na
+
 yang terdapat 

pada media saring penukar ion. Peristiwa penukar ion tersebut berlangsung 

cepat, sehingga air sadah yang melewati lapisan resin tersebut dapat 

mengalami pelunakan atau penurunan kesadahan. Sedangkan resin yang 

sudah jenuh (exhausted) dapat diregenerasi dengan menggunakan NaCl, 

yang reaksinya adalah sebagai berikut: 

CaR + 2 NaCl               CaCl2 + Na2R (7) 

MgR + 2NaCl               MgCl2 + Na2R (8) 

 Resin akan jenuh jika kerja penukar ion sudah mencapai kapasitasnya, 

yang ditunjukkan dalam persamaan (9). 

 Kapasitas = (kapasitas penukaran ) x (volume) meq (9) 

Satuan dari volum adalah ml, sedangkan satuan dari kapasitas 

penukaran ion adalah meq/ml. Cara pengoperasian dan regenerasi pada 

penukaran ion secara lengkap ditunjukkan pada Gambar 2. 

Gambar a dan b menunjukan bahwa ion Ca
2+

 yang terdapat dalam air 

sadah yang mengalir melalui permukaan lapisan resin aktif, akan 

menggantikan kedudukan ion Na
+
 sehingga sebagian lapisan resin 

mengandun ion Ca
2+

. Gambar c menunjukan bahwa lapisan resin sudah 

jenuh sehingga aliran efluen tetap mengandung ion Ca
2+

 (sadah). Gambar 
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d menunjukan proses pencucian balik (backwash) dari lapisan resin 

terhadap kotoran-kotoran seperti pasir, lumpur, dan lain-lain. Gambar e 

menunjukan proses regenerasi, yaitu dengan mengalirkan dan merendam 

lapisan resin dengan garam dapur (NaCl) selama ±25–45 menit, sehingga 

resin menjadi aktif kembali dengan mengandung ion Na
+
, yang reaksinya 

dapat dilihat pada persamaan (7) dan (8) (Haney,P.D.,dkk., 1971). 
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     NaCl 

 

 

 

         

         Ca
2+

      

                 e. Proses regenerasi 

       Gambar 2. Cara pengoperasian dan proses regenerasi pada penukaran ion 

 

Pelunakan air dengan metode penukar ion pada prinsipnya adalah 

mengalirkan air yang mempunyai kesadahan  melalui suatu media saring 

seperti resin. Jika air baku tersebut mengandung banyak ion Ca
2+

 dan 

Mg
2+ 

maka ion-ion ini akan diikat oleh media saring (resin). Sedangkan 

resin sendiri mengandung ion Na
+
 yang kedudukannya akan digantikan 

oleh ion-ion Ca
2+

 dan Mg
2+

. Jika resin telah jenuh (exhausted) resin dapat 

regenerasi dengan menggunakan garam dapur (NaCl). 

5. Teknologi Pengolahan Air Bersih Dengan Proses Saringan Pasir Lambat 

“Up Flow” 

Sistem saringan pasir lambat adalah merupakan teknologi 

pengolahan air yang sangat sederhana dengan hasil air bersih dengan 

kualitas yang baik. Sistem saringan pasir lambat ini mempunyai 

keunggulan antara lain tidak memerlukan bahan kimia (koagulan) yang 

mana bahan ini merupakan kendala yang sering dialami pada proses 

pengolahan air di daerah pedesaan. 
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Di dalam sistem pengolahan ini proses pengolahan yang utama 

adalah penyaringan dengan media saring pasir dengan kecepatan 

penyaringan 5–10 m
3
/m

2
/hari. Air baku dialirkan ke tangki penerima, 

kemudian dialirkan ke bak pengendap tanpa memakai zat kimia untuk 

mengendapkan kotoran yang ada dalam air baku. Selanjutnya di saring 

dengan menggunakan saringan pasir lambat. Setelah disaring silakukan 

proses khlorinasi dan selanjutnya ditampung di bak penampungan air 

bersih, seterusnya di alirkan ke konsumen. 

Jika air baku dialirkan ke saringan pasir lambat, maka kotoran-

kotoran yang ada di dalamnya akan tertahan pada media saring pasir. Oleh 

karena adanya akumulasi kotoran baik dari zat organik maupun zat 

anorganik pada media saring filternya akan terbentuk lapisan biologis. 

Dengan terbentuknya lapisan ini maka di samping proses penyaringan 

secara fisik dapat juga menghilangkan kotoran (impurities) secara bio-

kimia. Biasanya amonia dengan konsentrasi yang rendah, zat besi, 

mangan, dan dan zat-zat yang menimbulkan bau dapat dihilangkan dengan 

cara ini. Hasil dengan cara pengolahan ini mempunyai kualitas yang baik. 

Cara ini sangat sesuai untuk pengolahan yang air bakunya 

mempunyai kekeruhan yang rendah dan relatif  tetap. Biaya operasi rendah 

karena proses pengendapan biasanya tanpa bahan kimia. Tetapi jika 

kekeruhan air baku cukup tinggi, pengendapan dapat juga memakai bahan 

kimia (koagulan) agar beban filter tidak terlalu berat. 
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Unit pengolahan air dengan saringan pasir lambat merupakan suatu 

paket. Air baku yang digunakan yakni air sungai atau air danau yang 

tingkat kekeruhannya tidak terlalu tinggi. 

Jika tingkat kekeruhan air bakunya cukup tinggi misalnya pada 

waktu musim hujan, maka agar beban saringan pasir lambat tidak terlalu 

besar perlu dilengkapi dengan peralatan pengolahan pendahuluan misalnya 

bak pengendapan awal atau saringan “Up Flow” dengan media saring 

kerikil atau batu pecah. 

Secara umum, proses pengolahan air bersih dengan saringan pasir 

lambat Up Flow terdiri atas unit proses: 

a. Bangunan penyadap 

b. Bak penampung/ bak penenang 

c. Saringan awal dengan sistem “Up Flow” 

d. Saringan pasir lambat utama “Up Flow” 

e. Bak air bersih 

f. Perpipaan, kran, sambungan dll. 

Kapasitas pengolahan dapat dirancang dengan berbagai macam 

ukuran sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. 

Pengolahan air bersih menggunakan sistem saringan pasir lambat 

dengan arah aliran dari bawah ke atas mempunyai keuntungan antara lain: 

a. Tidak memerlukan bahan kimia, sehingga biaya operasinya sangat 

murah 

b. Dapat menghilangkan zat besi, mangan, dan warna serta kekeruhan. 
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c. Dapat menghilangkan amonia dan polutan organik, karena proses 

penyaringan berjalan secara fisika dan biokimia. 

d. Sangat cocok untuk daerah pedesaan dan proses pengolahan sangat 

sederhana. 

e. Perawatan mudah karena pencucian media saring penyaring (pasir) 

dilakukan dengan cara membuka kran penguras, sehingga air hasil 

saringan yang berada di atas lapisan pasir berfungsi sebagai air 

pencuci. Dengan demikian pencucian pasir dapat dilakukan tanpa 

pengerukan media saring pasirnya. 

Aspek yang paling menarik dari sistem saringan pasir lambat adalah 

pengoperasiannya sederhana, mudah, dan murah. Apabila konstruksi 

saringan dirancang sesuai dengan kriteria perencanaan, maka alat ini juga 

dapat menghasilkan hasil yang baik dan murah. Didalam proses saringan 

pasir lambat ini selain terjadi penyaringan secara fisik juga terjadi proses 

biokimia. Mikroorganisme yang hidup dan menempel pada permukaan 

media saring menyaring dapat menguraikan senyawa anorganik amonium 

serta senyawa mikro polutan lainnya. Selain itu dengan proses saringan 

pasir lambat juga dapat menurunkan zat besi dan mangan yang ada dalam 

air baku. 

Sistem saringan pasir lambat ini sangat sesuai diterapkan di daerah 

pedesaan di negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia, karena 

sistem ini cukup sederhana baik dari segi konstruksi operasionalnya, serta 

biaya operasinya sangat murah. Di samping itu, sistem saringan pasir 
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lambat ini dapat di rancang mulai dari kapasitas yang kecil sampai 

kapasitas yang besar (Asmadi, 2012). 

6. Daun Ketapang, Daun Jati Cina dan Akar Pepaya 

a. Daun Ketapang  

Menurut Thomson et al (2006), klasifikasi tanaman Ketapang 

tersusun dalam sistematika sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Ordo : Myrtales 

Famili : Combretaceae 

Genus : Terminalia 

Spesies : Terminalia catappa L. 

Tumbuhan Ketapang yang memiliki nama latin Terminalia 

catappa L. adalah nama sejenis pohon tepi pantai yang rindang. 

Terminalia catappa L. merupakan pohon besar dengan tinggi 

mencapai 40 m dan gemang batang sampai 1,5 m. Bertajuk rindang 

dengan cabang-cabang yang tumbuh mendatar dan bertingkat-tingkat. 

Ketapang merupakan tumbuhan asli Asia Tenggara, namun pada 

wilayah Sumatra dan Kalimantan pohon Ketapang jarang ditemukan. 

Pohon ini biasa ditanam di Australia bagian utara, Polinesia, India, 

Pakistan, Madagaskar, Afrika Timur, Afrika Barat, Amerika Tengah, 

serta Amerika Selatan. 
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Terminalia catappa L cocok dengan iklim pesisir dan dataran 

rendah hingga ketinggian sekitar 400 m dpl dengan curah hujan antara 

1.000 – 3.400 mm pertahun, dan bulang kering hingga 6 bulan. 

Ketapang menggugurkan daunnya dua kali dalam setahun, sehingga 

tumbuhan ini bisa bertahan menghadapi bulan-bulan yang kering. 

Buahnya yang memiliki lapisan gabus dapat terapung-apung di air 

sungai dan hanyut hingga berbulan-bulan sebelum tumbuh di tempat 

yang cocok (Thomson et al, 2006).  

Daun Ketapang merupakan daun tidak lengkap karena hanya 

memiliki tangkai dan helaian daun, tidak meiliki pelepah daun. 

Ketapang memiliki bentuk tangkai daun berbentuk silinder dengan sisi 

agak pipih dan menebal pada pangkalnya. Ketapang memiliki helaian 

daun berbentuk bulat telur terbalik, licin di permukaan atasnya dan 

berambut halus di bagian sisi bawah. Ujung daunnya meruncing, tepi 

daun rata, daging daunnya tipis lunak dan tulang daunnya bertulang 

daun menyirip. Ketapang termasuk tumbuhan dikotil sehingga 

memiliki akar tunggang dan bentuk batangnya bulat berkayu 

(Tjitrosoepomo, 2007). 

Daun Ketapang mengandung senyawa obat seperti flavonoid, 

alkaloid, tannin, triterpenoid/steroid, resin, saponin. Ketapang kerap 

dijadikan pohon pelindung karena daunnya yang berbentuk seperti 

payung. Beberapa manfaat daun Ketapang adalah bisa menurunkan 

pH, merupakan zat antifungal karena kandungan saponinnya, dan 
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menurunkan kesadahan karena kandungan resin alaminya (Riskita dan 

Purwani, 2013:1).  

b. Daun Jati Cina 

Jati Cina atau Cassia angustifolia merupakan tanaman yang 

tumbuh subur di daerah tropis. Klasifikasi daun Jati Cina: 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Magnoliophyta 

Sub Divisi : Spermatophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Sub Kelas : Rosidae 

Ordo : Fabales 

Famili : Fabaceae (suku polong-polongan) 

Genus : Cassia 

Spesies : Cassia angustifolia. 

(Anonim, 2012) 

Daun Jati Cina merupakan tanaman asli Afrika berupa semak 

dengan tinggi 1,5 m. Daun berwarna hijau sampai hijau kekuningan, 

berbentuk lonjong, bagian pangkal dan ujung meruncing, tangkai agak 

membesar. Bunga kelopak 5 dengan mahkota berwarna kuning. Buah 

segar berbentuk elips, panjang 4 –7 cm,  lebar 2 cm dan mengandung  

6 – 10 biji (Mun’in & Hanani, 2011). 

 Kandungan kimia dari daun Jati Cina yaitu senosida A dan 

senosida B, antrakuinon antara lain aloe-emodin dan rein krisofanol, 

http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Fabaceae
http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Cassia
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beta sitosterol (0,33%) (Singh et al, 1997). Daun Jati Cina sering 

dikenal sebagai zat pencahar. Jati Cina memiliki asam katartika, 

emodin, dan asam krisofanat (Cophra, 1933). Senyawa alkaloid, b-

sitosterol, kafein, fridelin-31-asetat, terpen, triterpen (sterol), resin,  

glukosa, asam lemak, asam fenolat, zat pahit, karbohidrat serta minyak 

lemak. 

Resin alami yang terkandung di bagian daun Jati Cina mampu 

mengurangi kesadahan. Walaupun data ilmiah mengenai manfaat dan 

mekanisme kerja daun Jati Cina sebagai media saring penurun 

kesadahan yaitu berkaitan dengan kandungan resin dalam daun Jati 

Cina masih sangat kurang, tetapi beberapa penelitian terhadap daun 

Jati Cina telah dilakukan. Penelitian lain terhadap ekstrak daun Jati 

Cina dilakukan oleh Hietala et al (1987), dengan menggunakan fraksi 

berbeda dari senna pada mencit, dan menunjukkan bahwa sennosida 

sebagai kandungan utama dari Jati Cina memiliki nilai LD50 5000 

mg/kg pada tikus dan mencit. 

c. Akar Pepaya 

Kedudukan tanaman Pepaya dalam sistematika tumbuhan 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisio : Spermatophyta 

Sub division : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledonae 
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Ordo : Caricalis 

Famili : Caricaceae 

Spesies : Carica Pepaya L.  

(Backer dan Van Den Brink. 1968). 

Pepaya merupakan tanaman buah menahun, asli dari Amerika. 

Tumbuhnya pada ketinggian 1 – 1.00 m dpl. Semak berbentuk pohon 

ini bergetah dan tumbuh tegak dengan tinggi 1,5 – 10 m. Bentuk 

batang bukat, berongga, dibagian atas kadang bercabang. Kulit batang 

terdapat tanda bekas tangkai daun yang telah lepas. Daun berkumpul di 

ujung batang dan ujungnya bercabang. Tangkai daun bulat silindris, 

berongga, panjang 25 – 100 cm. Helaian daun bulat telur, diameter 

25 – 75 cm, berbagi menjari, ujung runcing, pangkal berbentuk 

jantung, warna permukaan atas hijau tua, permukaan bawah hijau 

muda. Tulang daun menonjol di permukaan bawah. Cuping-cuping 

daun berlekuk sampai bergerigi tidak beraturan. Bunga jantan 

berkumpul dalam tandan. Mahkota berbentuk seperti terompet 

berwarna putih kekuningan. Buah bumi yang biasanya bermacam-

macam, baik warna, bentuk, dan ras dagingnya. Bijinya banyak, bulat, 

dan berwarna hitam setelah masak. 

Akar tanaman Pepaya tidak mengayu, oleh karena itu tanaman 

ini membutuhkan tanah yang gembur dengan air yang cukup pada 

musim kemarau dan sedikit air pada musim hujan. Akar Pepaya 

berbentuk silindris panjang, sedikit menggulung ke dalam, permukaan 
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luar halus, permukaan dalam keras, berserabut, warna keduanya 

permukaan putih sampai putih keabu-abuan atau putih kecoklatan, 

berbau tanah dan berasa pahit (Rahardjo, 2006). 

Secara empiris akar Pepaya memang sudah banyak dimanfaatkan 

dalam pengobatan. Akar Pepaya sering dimanfaatkan sebagai obat 

cacing, diuretik, kandung kemih, sakit persendian dan pegel-pegel. 

Senyawa yang terkandung dalam akar Pepaya diantaranya alkaloid, 

saponin, polifenol, flavonoid, mironat mirosin, papayatin, 

resin/dammar, dan tanin (Hutapea, 1991). 

Resin yang terkandung di bagian akar Pepaya mampu 

mengurangi kesadahan. Walaupun data ilmiah mengenai manfaat dan 

mekanisme kerja akar Pepaya sebagai media saring penurun kesadahan 

yaitu berkaitan dengan kandungan resin dalam akar Pepaya masih 

sangat kurang, tetapi beberapa penelitian terhadap akar Pepaya telah 

dilakukan. Haptiasari (2009) melaporkan bahwa aktivitas antibakteri 

ekstrak etanol akar Pepaya terhadap S. aureus dan E. coli. Fitria (2015) 

juga melaporkan bahwa aktivitas antibakteri ekstrak etanol akar 

Pepaya tehadap Streptococcus pneumonia dan Vibrio cholera.  
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7. Resin dan Zeolit  

a. Resin 

Resin adalah senyawa hidrokarbon terpolimerasi sampai tingkat 

yang tinggi yang mengandung ikatan-ikatan hubung silang (cross–

linking) serta gugusan yang mengandung ion-ion yang dapat 

dipertukarkan. Berdasarkan gugus fungsionalnya, resin penukar ion 

terbagi menjadi dua yaitu resin penukar kation dan resin penukar 

anion. Resin penukar kation, mengandung kation yang dapat 

dipertukarkan. Sedang resin penukar anion, mengandung anion yang 

dapat dipertukarkan (Lestari, 2007). 

Resin penukar kation apabila ion yang bergerak dan mengalami 

pertukaran bermuatan positif, dan penukar anion apabila ion yang 

mengalami penukaran bermuatan negatif. Klasifikasi resin dapat 

diperluas menjadi penukar kation asam lemah dan kuat, serta penukar 

anion basa lemah dan kuat. 

1).  Resin penukar kation asam kuat 

Resin ini memiliki sifat kimia sebagaimana asam kuat. Resin 

mengalami ionisasi sempurna baik dalam bentuk asam (R-SO3H) 

atau garam (R-SO3Na). Ia dapat mengubah garam logam menjadi 

garam yang sesuai dengan reaksi sebagai berikut. 

        2(R-SO3H) + NiCl2  Ni(R-SO3)2 + 2HCl  

Hidrogen dan natrium dalam resin asam kuat mengalami desosiasi 
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tinggi. Ion Na
+
 dapat tertukar dengan ion H

+
 dan terbaca diseluruh 

interval pH, sehingga kapasitas pertukaran resin asam kuat tidak 

tergantung dari pH larutan. Resin digunakan dalam bentuk 

hidrogen untuk deionisasi sempurna dan digunakan bentuk natrium 

untuk water softening (pertukaran kalsium dan magnesium). Resin 

yang telah dipakai dapat diregenerasi kembali menjadi bentuk 

hidrogen dengan ditambahkan larutan asam kuat dan untuk 

mengembalikan pada bentuk natrium ditambahkan larutan natrium 

klorida. 

2).  Resin penukar kation asam lemah 

Grup ion pada resin penukar kation asam lemah adalah asam 

karboksilat (COOH). Resin ini mengalami disosiasi lemah. Resin 

asam lemah memperlihatkan afinitas ion hidrogen yang lebih tinggi 

daripada resin asam kuat, sehingga dalam proses regenerasi akan 

memerlukan asam yang lebih sedikit daripada resin asam kuat. 

Derajat disosiasi dari resin asam lemah sangat dipengaruhi oleh pH 

larutan, sehingga kapasitas resin bergantung pada pH larutan.  

3).  Resin anion basa kuat 

Resin basa kuat terionisasi sempurna dan dapat digunakan pada 

seluruh interval pH. Resin ini digunakan dalam bentuk hidroksil 

(OH) untuk deionisasi air. Ia akan bereaksi dengan anion dalam 

larutan dan mengubah larutan asam menjadi air murni. 

R-NH3OH + HCL  R-NH3Cl + H2O 
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Regenerasi resin dilakukan dengan penambahan NaOH sehingga 

akan mengembalikan resin ke bentuk hidroksil. Penggunaan resin 

penukar anion merupakan suatu cara pemisahan berdasarkan dari 

muatan yang dimiliki oleh molekul zat terlarut (Suprihatin, 2002). 

Resin penukar anion terdiri dari matriks yang bermuatan positif 

dan ion lawannya adalah negatif (Roth, 1988 ; Sudjadi, 1988).  

b. Zeolit 

Zeolit adalah mineral kristal alumina silica tetrahidrat berpori 

yang mempunyai struktur kerangka tiga dimensi yang mengandung 

kanal-kanal dan rongga-rongga, yang didalamnya terisi oleh ion-ion 

logam. Sifat zeolit sebagai adsorben dan penyaring molekul, sehingga 

mampu menyerap sejumlah besar molekul yang berukuran lebih kecil 

sesuai ukuran rongganya (Rahmawati, 2015). 

Zeolit merupakan kristal yang agak lunak dengan berat jenis 

yang bervariasi antara 2–24 gr/cm
3
. Air kristalnya mudah dilepaskan 

dengan cara pemanasan, apabila terpapar dengan udara akan cepat 

kembali ke keadaan semula karena mudah menyerap air dari udara. 

Mudah melakukan pertukaran ion-ion alkalinya dengan ion-ion elemen 

lain. 

Zeolit dalam penggunaannya telah berkembang disebabkan oleh 

sifat-sifat yang dimilikinya yaitu sebagai penyerap dan penyaring 

molekul, katalis, dan penukar ion. Menurut Breck terdapat 9 jenis 

zeolit yang telah ditemukan di alam yaitu: 
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Zeolit Struktur kimia 

Klabosit Ca2(AlO2)4 (SiO2)8 / 18 H2O 

Analsim Na16(AlO2)16 (SiO2)32 / 16 H2O 

Leomonfit Ca4(Al8 Si28 O72)24 H2O 

Philipsit (K, Na)10 / (AlO2)10 (SiO2)22 / H2O 

Heulandit Ca4Al8Si16O48 / 16H2O 

Mordenit Na8(AlO2)8(SiO2)40 / 24 H2O 

Klinoptilotit Na6/(AlO2)6 (SiO2)30 / 24 H2O 

Erinoit (Ca, Mg, K2, Na)4 / (AlO2)9 (SiO2)27 / 27H2O 

Ferrinit (K, Na)2 (Ca, Mg)2 (Al6Si30O72) / 18H2O 

 

Berdasarkan pada sumbernya, zeolit terbagi menjadi dua, 

pertama yaitu zeolit yang berasal dari alam selanjutnya disebut zeolit 

alam, kedua adalah zeolit buatan yaitu zeolit yang dibuat oleh manusia. 

Zeolit alam ditemukan dalam bentuk sedimentasi yang terjadi 

akibat proses alterasi debu-debu vulkanik oleh air. Pada kenyataannya 

sedimentasi zeolit berlangsung secara berkesinambungan pada dasar 

lautan. Dari studi kelautan diketahui bahwa zeolit tipe philipsit adalah 

mineral yang terbanyak di alam. 

Zeolit buatan dibuat dengan cara meniru proses hidrotermal yang 

terjadi pada mineral zeolit alam. Zeolit buatan dibuat dari gel alumino 

silikat yaitu suatu jenis gel yang terbuat dari larutan natrium aluminal, 

natrium silikat dan natrium hidroksida. Struktur gel terbentuk karena 

polimerisasi anion-anion aluminat dan silikat. 
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Perbedaan pada komposisi kimia dan distribusi berat molekul 

dari larutan, akan menyebabkan perbedaan struktur zeolit yang terjadi. 

Saat ini lebih kurang terdapat 30 jenis zeolit buatan, sebagai hasil dari 

variasi parameter seperti temperatur, kristalisasi, dan komposisi awal 

gel. 

Indonesia sebagai daerah vulkanis, memiliki produk gunung 

berapi, berupa mineral zeolit yang cukup banyak. Menurut Direktorat 

Sumber Daya Mineral, tidak kurang dari 6 lokasi endapan yang telah 

diketahui serta sekitar 40 lokasi endapan yang masih diperkirakan, 

menghasilkan mineral zeolit. Keenam lokasi yang telah diketahui 

adalah: 

1) Daerah Nanggung, Jawa Barat  

2) Daerah Cikotok, Jawa Barat 

3) Daerah Naggreg, Jawa barat  

4) Daerah Pacitan, Jawa Timur  

5) Daerah Sidomulyo, Jawa Timur  

6) Daerah Cikembar, Jawa barat 

Zeolit memiliki rumus kimia Na2(Al2SiO3O10).2H2O atau 

K2(Al2SiO3O10).2H2O. Zeolit mempunyai struktur tiga dimensi yang 

memiliki pori-pori yang dapat dilewati air. Ion Ca
2+

 dan Mg
2+ 

akan 

ditukar dengan ion Na
+
 dan K

+
 dari zeolit, sehingga air tersebut 

terbebas dari kesadahan. 
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8. Pasir Sebagai Media saring Penyaringan 

Penyaringan atau filtrasi adalah proses pemisahan komponen padatan 

yang terkandung di dalam air dengan melewatkannya melalui media saring 

yang berpori atau bahan berpori lainnya untuk memisahkan padatan dalam 

air tersebut baik yang berupa suspensi maupun koloid. Selain itu, 

penyaringan juga dapat mengurangi kandungan bakteri, bau, rasa, mangan, 

dan besi. 

Walaupun sejumlah modifikasi telah banyak dibuat dengan cara 

yang aplikatif, filtrasi tetap menjadi salah satu teknologi mendasar terkait 

dengan pengolahan air. Digunakannya media saring filter atau saringan 

karena merupakan alat filtrasi atau penyaring yang memisahkan campuran 

solida likuida dengan media saring porous atau material porous lainnya 

guna memisahkan sebanyak mungkin padatan tersuspensi yang paling 

halus. Penyaringan ini merupakan proses pemisahan antara padatan atau 

koloid dengan cairan, dimana prosesnya bisa dijadikan sebagai proses 

awal (primary treatment). 

Menurut Tjokrokusumo (1998), pada pengolahan air baku dimana 

proses koagulasi tidak perlu dilakukan, maka air baku langsung dapat 

disaring dengan saringan jenis apa saja termasuk pasir kasar. Saringan 

kasar mampu menahan material tersuspensi dengan penetrasi partikel yang 

cukup dalam, maka saringan kasar mampu menyimpan lumpur dengan 

kapasitas tinggi. Karakteristik filtrasi dinyatakan dalam kecepatan hasil 

filtrat. Masing-masing dipilih berdasarkan pertimbangan teknik dan 
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ekonomi dengan sasaran utamanya, yakni menghasilkan filtrat yang murah 

dengan kualitas yang tetap tinggi. 

9. Karbon Aktif (Kvech et al. 1998) 

Karbon aktif merupakan suatu padatan berpori yang mengandung 

85–95% karbon, dihasilkan dari bahan-bahan yang mengandung karbon 

dengan pemanasan pada suhu tinggi (pirolisis). Sebagian dari pori-porinya 

masih tertutup hidrokarbon, tar, dan senyawa organik lain. Komponennya 

terdiri dari karbon terikat (fixel carbon), abu, air, nitrogen, dan sulfur. 

Karbon aktif merupakan senyawa karbon amorf yang dapat 

dihasilkan dari bahan-bahan yang mengandung karbon atau dari arang 

yang diperlukan dengan cara khusus untuk mendapatkan permukaan yang 

lebih luas. Aplikasi karbon aktif komersil dapat digunakan sebagai 

penghilang bau, penyulingan bahan mentah, pemurnian air limbah, 

penjernih air, dan dapat digunakan sebagai adsorben untuk mengadsorpsi 

bahan yang berasal dari cairan maupun fase gas. Daya serap karbon aktif 

itu sendiri ditentukan oleh luas permukaan partikel dan kemampuan ini 

dapat menjadi lebih tinggi jika karbon aktif aktif dilakukan aktivasi 

dengan aktivator bahan-bahan kimia ataupun dengan pemanasan pada 

suhu tinggi. 

Karbon aktif dibagi atas 2 tipe, yaitu karbon aktif sebagai pemucat 

dan sebagai penyerap uap. Karbon aktif sebagai pemucat, biasanya 

berbentuk powder yang sangat halus, diameter pori mencapai 1000 A
0
, 

digunakan dalam fase cair, dan berfungsi untuk memindahkan zat-zat 
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pengganggu yang menyebabkan warna dan bau yang tidak diharapkan, 

membebaskan pelarut dari zat-zat pengganggu. Karbon aktif sebagai 

pemucat ini diperoleh dari serbuk-serbuk gergaji, ampas pembuatan kertas 

atau dari bahan baku yang mempunyai densitas kecil dan struktur yang 

lemah. Karbon aktif sebagai penyerap uap, biasanya berbentuk granular 

atau pelet yang sangat keras diameter pori berkisar antara 10 – 200 A
0
, 

 

tipe pori lebih halus, digunakan dalam fase gas, berfungsi untuk 

memperoleh kembali pelarut, katalis, pemisahan dan pemurnian gas. 

Karbon aktif sebagai penyerap ini diperoleh dari tempurung kelapa, 

tulang, batu bata, atau bahan baku yang mempunyai struktur keras. 
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B. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:   

= Yang akan diteliti                                                                             

 

Gambar 3. Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

Air bersih dari mata air 

pegunungan 

 Air sadah tinggi 

 Kerak 

 Bahaya bagi kesehatan 

 Dilakukan 

 pengolahan 

Filtrasi dengan berbagai media saring 

yaitu daun Ketapang, daun Jati Cina, akar 

Pepaya dan resin zeolit  model Up Flow 

 

Kadar kesadahan 

menurun 

Aman dikonsumsi  

masyarakat 

Masyarakat 

sehat 

 Keruh 

 Tidak 

ekonomis 

Pemborosan 
Merusak 

alat 

Tidak 

estetik 

Ginjal 

Keluhan masyarakat 

 



47 
 

C. Hipotesis 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah :  

1. Ada rata-rata penurunan kadar kesadahan sebelum dan sesudah perlakuan 

filtrasi A. 

2. Ada rata-rata penurunan kadar kesadahan sebelum dan sesudah perlakuan 

filtrasi B. 

3. Ada rata-rata penurunan kadar kesadahan sebelum dan sesudah perlakuan 

filtrasi C. 

4. Ada rata-rata penurunan kadar kesadahan sebelum dan sesudah perlakuan 

filtrasi D. 

5. Ada media saring yang paling efektif untuk menurunkan kadar    

kesadahan. 

 


