
BAB 9 
 
PENGHILANGAN KESADAHAN DI DALAM 
AIR MINUM 
 
Oleh : 
Nusa Idaman Said dan Ruliasih 
 
9.1 KESADAHAN 
 

Air merupakan kebutuhan yang sangat utama bagi kehidupan 
manusia, oleh karena itu jika kebutuhanakan air belum terpenuhi 
baik secara kuantitas maupun kualitas , maka akan menimbulkan 
dampak yang besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi 
masyarakat. Dari segi pemanfaatan, penggunaan air dapat 
dikatagorikan dalam 2 katagori, yaitu air rumah tangga dan air 
industri yang masing-masing mempunyai persyaratan tertentu. 
Persyaratan tersebut meliputi persyaratan fisik, kimia dan 
bakteriologis yang merupakan suatu kesatuan, sehingga apabila ada 
satu parameter yang tidak memenuhi syarat, maka air tersebut tidak 
layak untuk digunakan. 

Salah satu parameter kimia dalam persyaratan kualitas air 
adalah jumlah kandungan unsur Ca2+ dan Mg2+ dalam air yang 
keberadaannya biasa disebut kesadahan air. Kesadahan dalam air 
sangat tidak dikehendaki baik untuk penggunaan rumah tangga 
maupun untuk penggunaan industri. Bagi air rumah tangga tingkat 
kesadahan yang tinggi mengakibatkan konsumsi sabun lebih banyak 
karena sabun jadi kurang efektif akibat salah satu bagian dari 
molekul sabun diikat oleh unsur Ca atau Mg. Bagi air industri unsur 
Ca dapat menyebabkan kerak pada dinding peralatan sistem 
pemanasan sehingga  dapat menyebabkan kerusakan pada 
peralatan industri, disamping itu dapat menghambat proses 
pemanasan. Akibat adanya masalah ini, persyaratan kesadahan 
pada air industri sangat diperhatikan. Pada umumnya jumlah 
kesadahan dalam air industri harus nol, berarti unsur Ca dan Mg 
dihilangkan sama sekali.  Masalah air sadah banyak ditemukan di 
daerah yang mengandung kapur.  
  Kesadahan adalah istilah yang digunakan pada air yang 
mengandung kation penyebab kesadahan. Pada umumnya 
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kesadahan disebabkan oleh adanya logam-logam atau kation-kation 
yang bervalensi 2, seperti Fe, Sr, Mn, Ca dan Mg, tetapi penyebab 
utama dari kesadahan adalah kalsium (Ca) dan magnesium (Mg). 
Kalsium dalam air mempunyai kemungkinan bersenyawa dengan 
bikarbonat, sulfat, khlorida dan nitrat, sementara itu magnesium 
terdapat dalam air kemungkinan bersenyawa dengan bikarbonat, 
sulfat dan khlorida. 

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 (air lunak), kesadahan non karbonat 
dalam air permukaan bersumber dari  kalsium sulfat yang terdapat 
dalam tanah liat dan endapan lainnya.  

Tingkat kesadahan air biasanya digolongkan seperti 
ditunjukkan pada tabel berikut ini. 
 
Tabel 1 : Klasifikasi tingkat kesadahan. 
 

Mg/l CaCO3 Tingkat Kesadahan 
0 – 75 Lunak (soft) 
75 - 150 Sedang (moderately hard) 
150 - 300 Tinggi (hard) 
>300 Tinggi sekali (very hard) 
 
 Tingkat kesadahan air dapat dinyatakan  dalam  satuan mg/l 
CaCO3 atau ppm CaCO3 atau dalam satuan Grain atau derajat. 
Hubungan antara satuan-satuan tersebut adalah sebagai berikut : 
 
1 grain per US galon  = 1o (derajat) = 17,1 ppm CaCO3 
100 ppm CaCO3   = 40 ppm kalsium 
1 derajat (Inggris)   = 10 mg CaCO3/ 0,7 l air 
                                = 14,3 mg CaCO3/ l air 
1 derajat (Jerman)   = 10 mg CaCO3 = 17,8 mg CaCO3/ l air 
1 derajat (perancis ) = 10 mg CaCO3/ l air 
 
9.1.1 Jenis Kesadahan 
  
 Kesadahan air dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu 
kesadahan sementara (temporer) dan kesadahan tetap (permanen). 
Kesadahan sementara disebabkan oleh garam-garam karbonat 
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(CO3
2-) dan bikarbonat (HCO3

-) dari kalsium dan magnesium, 
kesadahan ini dapat dihilangkan dengan cara pemanasan atau 
dengan pembubuhan kapur tohor. Kesadahan tetap disebabkan oleh 
adanya garam-garam khlorida (Cl-) dan sulfat (SO4

2-) dari kalsium 
dan magnesium. Kesadahan ini disebut juga kesadahan non 
karbonat yang tidak dapat dihilangkan dengan cara pemanasan, 
tetapi dapat dihilangkan dengan cara  pertukaran ion. 
 
 
9.1.2 Bar Graf Miliekivalen Per Liter 
 
 Untuk menyatakan konsentrasi ion atau senyawa kimia yang 
ada di dalam air umumnya dinyatakan dengan berat unsur atau 
senyawa dalam miligram per liter disingkat dengan mg/l. Kadang-
kadang untuk menyatakan konsentrasi  ditunjukkan dengan part per 
millions (ppm) dibanding dengan miligram per liter. Part per million 
identik dengan  1 mg/1.000.000.  
 Sebagai contoh, air mengandung 1,0 mg/l fluoride artinya 
terdapat 1,0 mg ion F di dalam satu liter air. 
  Akan tetapi dalam beberapa kasus, konsentrasi yang 
dinyatakan dalam miligram berat tidak berhubungan dengan unsur 
tertentu seperti yang ditunjukkan. Misalnya, untuk kesadahan 
dimana untuk mengukur kandungan ion kalsium dan ion magnesium 
di dalam air, dinyatakan dalam bentuk unit berat kalsium karbonat. 
Hal ini untuk memfasilitasi pengukuran kedasahan dalam bentuk 
nilai tunggal dari pada dinyatakan dalam unit berat yang berbeda 
yakni satu untuk ion kalsium dan satunya ion magnesium. 
  Alkalinitas air mungkin terdiri dari beberapa ion antara lain 
dalam bentuk ion OH-, CO3

2-, dan HCO3
-. Untuk mempermudah, 

konsentrasi beberapa jenis ion radikal tersebut dinyatakan dalam 
bentuk mg/l sebagai CaCO3. 
 Berat ekivalen suatu unsur atau senyawa adalah berat atom 
unsur atau berat molekul senyawa dibagi dengan muatan positip 
atau negatip yang dihasilkan akibat pelarutan di dalam air. Misalnya 
asam sulfat (H2SO4) dengan berat molekul 98,1, jika dilarutkan ke 
dalam air akan terionisasi dan melepaskan dua Ion H+ dan satu ion 
SO4

2-. Oleh karena itu berat ekivalen asam sulfat adalah 98,1 dibagi 
2 sama dengan 49,0. 
 Istilah miliekivalen per liter (meq/l) adalah menunjukkan 
konsentrasi zat terlarut dalam bentuk berat ekivalen. Miliekivalen per 
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liter unsur, radikal atau  senyawa dapat dihitung dengan persaman 
sebagai berikut : 
                                Valensi                  mg/l 
meq/l  =  mg/l x                           =  
                               berat atom            berat ekivalen 
 
                           muatan listrik               mg/l 
meq/l  =  mg/l x                           =  
                             berat molekul        berat ekivalen 
 

Berat ekivalen beberapa unsur, radikal dan senyawa dapat 
dilihat pada Tabel 9.1, sedangkan nama, rumus molekul, 
penggunaan, berat molekul dan berat ekivalen dari beberapa 
senyawa anorganik yang umum digunakan di dalam proses 
pengolahan air minum maupun air limbah ditunjukkan pada Tabel 
9.2.  

Hasil analisa kualitas air biasanya dinyatakan dalam miligram 
per liter dan dilaporkan dalam bentuk tabel. Untuk menggambarkan 
supaya lebih biak komopsisi kimia, maka data tersebut dinyatakan 
dalam bentuk miliekivalen per liter dalam bentuk diagram batang 
(bar graf). Diagram batang miliekivalen per liter terdiri dari dua baris 
(batang). Baris atas menunjukan konsentrasi ion positip (kation) 
utama yang dijajar mulai dari kalsium, magnesium, sodium (natrium) 
dan potasium (kalium). Sedangkan baris bawah menunjukkan 
konsentrasi ion negatip (anion) utama yang dijajar mlai dari ion 
karbonat (bila ada), bikarbonat, sulfat dan khlorida. Jumlah 
miliekivalen per liter dari ion positip (kation) harus sama dengan  
jumlah miliekivalen per liter dari ion negatip (anion) untuk air dalam 
keadaan kesetimbangan. Hipotesa kombinasi ion positip dan negatip 
dapat ditulis dari diagram batang (bar graf). Hipotesa kombinasi 
tersebut sangat berguna untuk mengevaluasi pelunakan air dengan 
proses lime dan soda ash. 
 
Contoh 9.1 :  
 
Hasil analisa air menunjukkan konsentrasi sebagai berikut : 

Kalsium 40,0 mg/l.  
Magnesium 10,0 mg/l.  
Sodium (natrium) 11,7 mg/l. 
Potasium (Kalium) 7,0 mg/l. 
Bikarbonat 110 mg/l. 
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Sulfat 67,2 mg/l. 
Khlorida 11,0 mg/l. 

 
Dari hasil analisa tersebut dibuat diagram batang miliekivaen per liter 
dan hipotesa kombinasi ion serta dihitung konsentrasi kesadahan 
dan alkalinitas dalam unit mg/l sebagai CaCO3. 

 
Tabel 9.1  : Berat ekivalen beberapa unsur, radikal dan senyawa. 
 

Nama Simbol atau 
rumus 

Berat 
atom atau 
molekul 

Berat 
ekivalen 

Aluminum Al3+ 27,0 9,0 
Kalsium Ca2+ 40,1 20,0 
Karbon C 12,0 - 
Hidrogen H+ 1,0 1,0 
Magnesium Mg2+ 24,3 12,2 
Mangan Mn2+ 54,9 27,5 
Nitrogen N 14,0 - 
Oksigen O 16,0 - 
Fosfor P 31,0 - 
Sodium (Natrium) Na+ 23,0 23,0 
    
Amonium NH4

+ 18,0 18,0 
Bicarbonat HCO3

- 61,0 61,0 
carbonat CO3

2- 60,0 30,0 
Hidroksil OH- 17,0 17,0 
Hipokhlorit OCl- 51,5 51,5 
Nitrat NO3

- 62,0 62,0 
Orthofosfat PO4 

3- 95,0 31,7 
Sulfat  SO4

 2- 96,0 48,0 
    
Aluminum hidrksida Al(OH)3 78,0 26,0 
Kalsium bicarbonat Ca(HCO3)2 162,0 81,0 
Kasium karbonat CaCO3 100,0 50,0 
Kalsium sulfat CaSO4 136,0 68,0 
Karbon dioksida CO2 44,0 22,0 
Feri hidroksida Fe(OH)3 107 35,6 
Asam khlorida HCl 36,5 36,5 
Magnesium karbonat MgCO3 84,3 42,1 
Magnesium hidrksida Mg(OH)2 58,3 29,1 
Magnesium sulfat MgSO4 120 60,1 
Sodium sulfat Na2SO4 142 71,0 
 
Sumber : Warren Viessman,JR, and Mark J. Hammer, " Water Supply and Pollution 
Control". 
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Tabel 9.2: Senyawa kimia yang umum digunakan di dalam 
pengolahan air minum dan air limbah. 
 

Nama Rumus Penggunaan Berat 
Molekul 

Berat 
Ekivalen 

Karbon aktif C Kontrol bau dan 
rasa 

12,0 _ 

Aluminium sulfat Al2(SO4)3.14,3H2O Koagulasi 600 100 
Amoniak NH3 Disinfeksi 

khloramine 
17,0 - 

Amonium sulfat (NH4)2SO4 Koagulasi 132 66,1 
Kalsium hidroksida Ca(OH)2 Pelunakan air 74,1 37,0 
Kalsium hipokhlorit Ca(ClO)2.2H2O Disinfeksi 179 - 
Kalsium oksida CaO Pelunakan air 56,1 28,0 
Karbon dioksida CO2 Rekarbonasi 44,0 22,0 
Khlorine Cl2 Disinfeksi 71,0 - 
Khlorine dioksida ClO2 Kontrol bau dan 

rasa 
67,0 - 

Copper sulfat CuSO4 Kontrol alga 160 79,8 
Ferri khlorida FeCl3 Koagulasi 162 54,1 
Ferri sulfat Fe2(SO4)3 Koagulasi 400 66,7 
Ferro sulfat Fe(SO4).7H2O Koagulasi 278 139 
Asam fluosilikat 
(fluosilicate acid) 

H2SiF6 Fluoridasi 144 - 

Magnesium 
hidroksida 

Mg(OH)2 Defluoridasi 58,3 29,2 

Kalium permanganat K(MnO)4 Oksidasi 158 - 
Sodium aluminat NaAlO2 Koagulasi 82,0 - 
Sodium bicarbonat NaHCO3 Kontrol pH 84,4 84,4 
Sodium carbonat Na2CO3 Pelunakan air 106 53,0 
Sodium khlorida NaCl Regenerasi 

pertukaran ion 
58,4 58,4 

Sodium Fluorida NaF Fuoridasi 42,0 - 
Sodium fluosilikat Na2SiF6 Fluoridasi 188 - 
Sodium 
heksametafosfat 

(NaPO3)n Kontrol korosi - - 

Sodium hidroksida NaOH Pengaturan pH 40,0 40,0 
Sodium hipokhlorit NaClO Disinfeksi 74,4 - 
Sodium silikat Na4SiO4 Bahan 

pembantu 
koagulasi 

184 - 

Natrium thiosulfat NaS2O3 Dekhlorinasi 158 - 
Sulfur dioksida SO2 Dekhlorinasi 64,1 - 
Asam sulfat H2SO4 Pengaturan pH 98,1 49,0 
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Untuk membuat diagram batang miliekivalen per liter, maka 
konsentrasi ion-ion dalam mg/l harus diubah menjadi miliekivalen per 
liter (Meq/l) yang ditunjukkan seperti pada Tabel 9.3. 
 
Tabel 9.3 :  
 

Komponen mg/l Berat Ekivalen meq/l
Ca2+ 40,0 20,0 2,00
Mg2+ 10,0 12,2 0,82
Na+ 11,7 23,0 0,51
K+ 7,0 39,1 0,18
   Total Kation = 3,51
   
HCO3

- 110 61,0 1,80
SO4

2- 67,2 39,1 1,40
Cl- 11,0 35,5 0,31
   Total Anion = 3,51
   
 
Dari tabel 9.3 tersebut di atas dibuat diagram batang miliekivalen per 
liter seperti pada Gambar 9.1. 
 

 
 

Gambar 9.1. Diagram batang miliekivalen per liter untuk analisis 
kualitas air. 
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Dari gambar digaram batang miliekivalen per liter dapat diperkirakan 
atau dihitung hipotesa kombinasi kimia yang ada di dalam air 
sebagai berikut : 
 

1,80 meq/l Ca(HCO3) 0,38 meq/l Na2SO4 
0,2 meq/l CaSO4 0,13 meq/l NaCl 

0,82 meq/l MgSO4 0,18 meq/l KCl 
 
Kesadahan adalah jumlah konsentrasi ion Ca2+ dan Mg2+ yang 
ditunjukkan dalam mg/l CaCO3, dan alkalinitas adalah sama dengan 
konsentrasi bikarbonat.  
Jadi,  
 
                                                  mg/l CaCO3 

Kesadahan = 2,82 meq/l x 50                          = 141 mg/l. 
                                             meq/l 
 
                                    mg/l CaCO3 

Alkalinitas = 1,8 meq/l x 50                          = 90 mg/l. 
                                                  meq/l 
 
 
9.1.3 Metoda Penentuan Kesadahan 
 
 Kesadahan air dinyatakan dengan mg/liter CaCO3. Metoda 
yang dapat digunakan dalam menentukan kesadahan air adalah 
dengan metoda perhitungan dan metoda titrasi EDTA. Metoda 
perhitungan didasarkan atas perhitungan dari ion-ion yang 
bervalensi 2 yang didapat dari hasil analisis. Perhitungan kesadahan 
dilakukan dengan menggunakan rumus umum berikut ini. 
 
                                                                                         50 
Kesadahan (mg/l CaCO3) = M2+ (dalam mg/l) x ----------------------- 
                                                                              Berat ekivalen M2+ 
 
M2+ = mewakili ion logam bervalensi 2 
 
 Metoda titrasi EDTA banyak digunakan di laboratorium untuk 
penentuan kesadahan. Metoda ini berhubungan dengan 
penggunaan larutan EDTA (Ethylen Diamine Tetra Acetic) atau 
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garam sodium sebagai agent titrasi. Indikator yang digunakan adalah 
Eriochroma Blak T. 
 
 
9.2 PENGHILANGAN KESADAHAN (PELUNAKAN) 
 
 Penghilangan kesadahan (pelunakan) air dilakukan untuk 
menghilangkan atau mengurangi kation Ca2+ dan Mg2+. Kation 
penyebab kesadahan dapat dikurangi atau dihilangkan dengan 
proses-proses sebagai berikut : 
 
 Pemanasan 
 Proses pengendapan kimia, dan   
 Pertukaran ion (Ion Exchange) 
 
Penghilangan kesadahan dapat dilakukan di dalam instalasi 
pengolahan (treatment plant) untuk kapasitas yang besar atau dalam 
skala rumah tangga untuk skala yang kecil. Untuk kesadahan yang 
tinggi umumnya dilakukan di instalasi pengolahan air sampai derajad 
kesadahan moderat yakni 50 -150 mg/l kesadahan. Untuk skala 
rumah tangga penghilangan kesadahan umumnya dilakukan dengan 
cara pertukaran ion. 
 
 
9.2.1 Penghilangan Kesadahan Dengan Cara Pemanasan 
  
 Penghilangan kesadahan dengan cara pemanasan hanya 
dapat menghilangkan kesadahan sementara yakni garam 
Ca(HCO3)2  dan Mg(HCO3)2. Jika air yang mangandung garam-
garam tersebut dipanaskan maka akan terjadi senyawa CaCO3 dan 
MgCO3 yang mempunyai sifat kelarutan yang kecil di dalam air 
sehingga dapat diendapkan. Proses penghilangan kesadahan 
dengan cara pemanasan secara sederhana dapat diterangkan 
seperti pada reaksi berikut : 
 
2  Ca(HCO3)2                       2   CaCO3       + H2O  +  2 CO2        (9.1) 
        Dipanaskan          Mengendap 
 
2  Mg(HCO3)2                      2   MgCO3      +  H2O  +  2 CO2        (9.2) 
                       Dipanaskan            Mengendap 
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 Garam MgCO3 mempunyai  kelarutan yang lebih besar di 
dalam air panas, namun semakin rendah temperatur air kelarutan 
MgCO3 semakin kecil, bahkan hingga menjadi tidak larut dan dapat 
mengendap. Garam CaCO3 kelarutannya lebih kecil dari pada 
MgCO3, sehingga pada air panas sebagian CaCO3 mengendap, 
pada air dingin pengendapannya akan lebih banyak lagi. Oleh 
karena sifat ini maka air sadah tidak dikehendaki pada air industri 
karena dapat menimbulkan endapan/kerak pada peralatan pemanas 
seperti boiler dan lain sebagainya. Untuk skala rumah tangga jika air 
yang mengadung kesadahan yang cukup tinggi jika dimasak atau 
dididihkan maka akan menimbulkan endapan di dalam ketel dan jika 
air yang telah dimasak didinginkan maka kesadahan sementara 
yang ada di dalam air dapat diturunkan. 
 
 
9.2.2 Penghilangan Kesadahan dengan Pengendapan Kimia 
 
 Tiap jenis senyawa yang menyebabkan kesadahan mempunai 
tingkat kelarutan yang berbeda dalam air seperti ditunjukkan pada 
Tabel 9.4.  
 
Tabel 9.4 : Kelarutan beberapa jenis garam kalsium, magnesium dan  
sodium. 
 

 
Jenis Mineral 

 
Rumus 

Kelarutan , 
mg/l CaCO3 

di dalam air pada 0o C. 
Kalsium Bikarbonat Ca(HCO3)2 1.620 
Kalsium Karbonat CaCO3 15 
Kalsium Khlorida CaCl2 336.000 
Kalsium Sulfat CaSO4 1.290 
Kalsium Hidroksida Ca(OH)2 2.390 
   
Magnesium Bikarbonat Mg(HCO3)2 37.100 
Magnesium Karbonat MgCO3 101 
Magnesium Khlorida MgCl2 362.000 
Magnesium Sulfat MgSO4 170.000 
   
Sodium Bikarbonat Na(HCO3) 38.700 
Sodium Karbonat Na2CO3 61.400 
Sodium Khlorida NaCl 225.000 
Sodium Hidroksida NaOH 370.000 
Sodium Sulfat Na2SO4 33.600 
 
Sumber :Peavy, Rowe and Tchobanoglous, " Environmental Engineering". 
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Di dalam proses penghilangan kesadahan dengan pengendapan 
kimia tujuannya adalah untuk membentuk garam-garam kalsium dan 
magnesium menjadi bentuk garam-garam yang tidak larut, sehingga 
dapat diendapkan dan dapat dipisahkan dari air. Bentuk garam 
kalsium dan magnesium yang tidak larut dalam air adalah : 

- Kalsium Karbonat [ CaCO3 ] 
- Magnesium Hidroksida [ Mg(OH)2 ] 

 
Penghilangan kesadahan dengan pengendapan kimia dapat 
dilakukan dengan proses Kapur-Soda Ash (Lime Soda Softening) 
atau dengan proses soda kaustik. 
 
 
9.2.2.1 Proses Kapur-Soda Ash (Lime-Soda Softening) 
 
 Seluruh bentuk kesadahan karbonat dan juga kesadahan 
bikarbonat dapat dihilangkan dengan cara pengendapan dengan 
menambahkan kapur atau lime (CaO). Endapan yang terjadi dapat 
dipisahkan dari air dengan cara pengendapan. Reaksi penghilangan 
kesadahan dengan penambahan kapur (lime) adalah sebagai berikut 
: 
 
Ca2+ + 2 (HCO3)

-
  + CaO + H2O                2 CaCO3  + 2 H2O     (9.3)

 

 Mg2+ + 2 (HCO3)
-
  + CaO + H2O                 CaCO3   +  Mg2+   

                                                                    + CO3
2-

 + 2 H2O 

(9.4)

 
 Mg2+ + CO3

2-
  + CaO + H2O                 CaCO3    + Mg(OH)2      (9.5)

 
Mg2+ +SO4 

2-
  + CaO + H2O                   Ca2+  +  SO4

2-  +  

                                                               Mg(OH)2    

(9.6a)

 
Mg2+ +2 Cl-  + CaO + H2O                Ca2+ +  2 Cl-  + Mg(OH)2   (9.6b)

Mg2+ + 2 NO3
-
  + CaO + H2O               Ca2+ +  2 NO3

-
    +  

                                                            Mg(OH)2    
(9.6c)
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 Seperti terlihat pada persamaan reaksi 9.6a sampai dengan 
9.6c, penghilangan kesadahan magnesium non karbonat 
menghasilkan pembentukan kesadahan kalsium non karbonat. 
Kesadahan kalsium non karbonat yang terbentuk maupun yang ada 
di dalam air sebelumnya dapat dihilangkan dengan cara 
penambahan soda abu atau soda ash (Na2CO3) seperti terlihat pada 
persamaan reaksi 9.7a sampai dengan 9.7c. Garam natrium yang 
terbentuk adalah larut di dalam air yang mana sampai konsentrasi 
tertentu masih diperbolehkan untuk air minum. 
 
Ca2+ +SO4 

2-
  + Na2CO3                   CaCO3   + 2 Na+ + SO4

2- (9.7a)

 
Ca2+ + 2 Cl-  + Na2CO3               CaCO3     + 2 Na+ + 2 Cl-    (9.7b)
 
Ca2+ + 2 NO3

-
  + Na2CO3                CaCO3    + 2 Na+ + 2 NO3

-  (9.7c)
 
 Pengendapan CaCO3 maupun Mg(OH)2 sangat tergatung 
pada pH air. pH optimum untuk pengendapan CaCO3 berkisar antara 
9,0 sampai 9,5, sedangkan untuk pengendapan Mg(OH)2 
memerlukan pH sekitar 11,0. Oleh karena hampir kebanyakan air 
secara alami mempunyai pH di bawah harga tersebut, maka untuk 
proses pengendapan CaCO3 maupun Mg(OH)2 pH air perlu dinaikan 
dengan cara penambahan kapur berlebih (excess lime) dengan 
persamaan reaksi sebagai berikut : 
 
 CaO + H2O                       Ca2+    + 2 OH-        (9.8)
 
 Dengan penambahan kapur sekitar 1,25 meq/l umumnya 
dapat menaikkan pH sampai 11,0. Jika di dalam air bakunya 
terdapat gas CO2 terlarut, maka CO2 juga akan bereaksi dengan 
kapur seperti persamaan reaksi berikut : 
 
 CO2  + CaO                       CaCO3 (9.9)
 
 Meskipun reaksi 9.9 tersebut tidak mereduksi kesadahan 
tetapi mengkonsumsi kapur sehingga kebutuhan kapur menjadi lebih 
banyak. Untuk menghilangkan CO2 yang terlarut di dalam air sering 
kali dlakukan dengan cara aerasi untuk mereduksi kebutuhan kapur. 
Jika konsentrasi CO2 di dalam air melebihi 10 g/l, maka akan lebih 
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ekonomis jika CO2 dihilangkan sebelum proses penghilangan 
kesadahan. 
 
 
9.2.2.2 Penghilangan Kesadahan dengan Proses Soda Kaustik 
 
 Seluruh bentuk kesadahan juga dapat diendapkan dengan 
cara penambahan soda kaustik (caustic soda, NaOH). Perasamaan 
reaksinya adalah sebagai berikut : 
 
 CO2  + 2 NaOH                     2 Na+ + CO3

2- +    H2O (9.10)
 
Ca2+ + 2 (HCO3)

-
  + 2 NaOH    CaCO3       + 2 Na+ 

                                                             + CO3
2- +  2 H2O 

(9.11)

 
 
Mg2+ + 2 (HCO3)

-
  + 4 NaOH    Mg(OH)2        + 4 Na+ 

                                                             + 2 CO3
2- +  2 H2O 

(9.11)

 
 Soda ash yang terbentuk akan bereaksi dengan kesadahan 
kalsium non karbonat seperti pada persamaan reaksi sebelumnya   
(persamaan 9.7a sampai dengan 9.7c). Seperti halnya proses kapur-
soda ash, untuk mengendapkan magnesium hidroksida, Mg(OH)2 
perlu menaikkan pH sampai 11,0 dengan menambahkan natrium 
hidroksida berlebih sekitar 1,25 meq/l. 
 
 
9.2.2.3 Proses Stabilisasi 
 
 Penghilangan kesadahan secara sempurna tidak dapat 
dilakukan dengan proses pengendapan kimia. Pada kondisi normal 
penghilangan kesadahan dengan proses pengendapan kima hanya 
masih mengandung CaCO3 sampai 40 mg/l dan Mg(OH)2 mg/l di 
dalam air olahan. Pengendapan CaCO3 yang larut lewat jenuh di 
dalam air akan berlangsung lambat yang dapat menyebabkan 
pengendapan di dalam perpipaan atau bak penampung. Oleh kerena 
itu perlu proses stablisasi dengan cara merubah CaCO3 yang larut 
lewat jenuh menjadi bentuk yang larut di dalam air yaitu Ca(HCO3)2. 
Proses stabilisasi dapat dilakukan dengan cara penambahan 
beberapa jenis larutan asam, misalnya asam sulfat. 
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 2 CaCO3  +  H2SO4                Ca2+ + 2 (HCO3)

-
  + SO4

2- (9.12)
 
 Mg(OH)2  +  H2SO4                 Mg2+ + SO4

2-
  + 2 H2 (9.13)

 
 Akan tetapi, proses stabilisasi yang paling umum digunakan 
adalah konversi CaCO3 atau Mg(OH)2 menjadi bentuk yang larut 
dengan penambahan karbon dioksida (CO2). Proses tersebut 
dinamakan proses rekarbonasi (recarbonation process). Derajat 
keasaman (pH) akhir umumnya adalah 8,5 – 9,5 tergantung ratio 
karbonat dan bikarbonat yang diharapkan. 
 
CaCO3  +  CO2 + H2O       Ca2+ + 2 (HCO3)

-
  
 (9.14)

 
 Mg(OH)2  +  CO2                    Mg2+ 2 (HCO3)

-
   (9.15)

 
 Peralatan yang digunakan untuk menghasilkan gas CO2 terdiri 
dari alat pembakar (furnace) untuk membakar bahan bakar misalnya 
batubara, minyak, atau gas, scrubber  untuk menghilangkan jelaga 
dan kotoran lain (impurities) dari gas, kompresor untuk memasukkan 
gas CO2 ke dalam air. Selain itu kadang-kadang rekarbonasi 
dilakukan  dengan gas CO2 yang dimampatkan dalam tabung. 
 Proses rekarbonasi untuk reduksi pH dan stabilisasi dilakukan 
dalam suatu reaktor tertutup. Gas karbon dioksida dimasukkan ke 
dalam air dengan menggunakan tekanan. Gas CO2 akan terlarut di 
dalam air sesuai dengan prinsip perpindahan masa. Salah satu 
contoh proses rekarbonasi dapat dilihat pada Gambar 9.2. 
 Proses terdiri dari dua ruang, pertama adalah ruang 
pencampuran (mixing) antara gas CO2 dan air, dan ruang kedua 
adalah tempat dimana terjadi reaksi gas CO2. Waktu tinggal di dalam 
ruang pencampuran berkisar antara 3 – 5 menit, sedangkan waktu 
tinggal total minimal 20 menit. Seluruh unit peralatan rekabonasi 
harus dibersihkan secara periodik karena adanya endapan yang 
terjadi. Sumber gas CO2 dapat juga berasal dari gas buang dari 
pembakaran yang telah dibersihkan atau dimurnikan dari kotoran. 
 
9.2.2.4 Proses Pelunakan (Softening) 
 
 Proses pelunakan air terdiri dari beberapa tahap, dan mungkin 
dilakukan dengan satu tahap atau dua tahap.Proses operasi terdiri 
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dari pencampuran bahan kimia ke dalam air, flokulasi untuk 
membantu tumbuhnya endapan, pengendapan dan proses 
stabilisasi. 
 Untuk penghilangan kesadahan dengan proses kapur-soda 
menggunakan penambahan kapur (lime) berlebih, umumnya 
dilakukan proses dua tahap seperti terlihat pada Gambar 9.3. 

 
 

Gambar 9.3 : Diagram alir penghilangan kesadahan dengan proses 
kapur-soda. 

 
 Penambahan kapur dilakukan pada tahap pertama untuk 
mengendapkan kalsium maupun magnesium, kemudian 
ditambahkan gas CO2 untuk menetralkan kelebihan kapur. 
Selanjutnya dilakukan penambahan soda ash untuk menghilangkan 
atau menurunkan kesadahan non karbonat. Padatan yang terbentuk 
diendapkan di dalam bak pengendap ke dua dan selanjutnya 
dilakukan penyaringan (filtrasi). Proses rekarbonasi perlu dilakukan 
sebelum proses penyaringan untuk mencegah terjadinya 
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pengerakan di dalam filter. Cara ini cukup rumit serta perlu kontrol 
proses yang ketat, oleh karena itu jarang digunakan untuk keperluan 
rumah tangga dan umumnya digunakan untuk skala besar. 
 Parameter disain proses penghilangan kesadahan hampir 
sama dengan proses koagulasi-flokulasi untuk menghilangkan 
kekeruhan.  Kriteria disain untuk sistem pelunakan air dapat dilihat 
pada Tabel 9.5. 
 
Tabel 9.5 : Tipikal kriteria disain untuk proses pelunakan air. 
 
Parameter Mixer Flokulator Bak 

pengendap 
Solids-
contact 
basin 

Waktu Tingal (WTH) 5 menit 30-50 menit 2 – 4 jam 1 – 4 jam 

Gradident Kecepatan 
(1/detik) 

700 10-100 - - 

Kecepatan Aliran 
 (ft/detik) 

- 0,15 – 0,45 0,15 – 0,45 - 

Beban permukaan  
(gal/ft2.menit) 

- - 0,85 – 1,71 4,27 

 
Sumber : Peavy, H.S., Rowe, D.R, And Tchobanoglous, S.G., "Environmental 
Engineering ", Mc Graw-Hill Book Company, Singapore, 1986 
 
 Untuk air dengan kesadahan magnesium yang tinggi sering 
kali dilakukan pelunakan dengan proses yang disebut "Split 
Treatment". Proses ini dilakukan dengan mem- By Pass unit 
pelunakan tahap pertama dengan sebagian air baku (inlet water). 
Pemberian kapur yang berlebih (exess lime) dilakukan untuk 
penghilangan magnesium pada proses pelunakan tahap pertama 
dan juga untuk menghilangkan kesadahan kalium di dalam air by 
pass di dalam proses tahap ke dua. 
 Oleh karena tidak ada penghilangan magnesium di dalam air 
by pass maka konsentrasi magnesium sebelum proses pelunakan 
dan konsentrasi magnesium di dalam air olahan yang diharapkan 
akan menentukan jumlah air akan di by pass. Salah satu contoh 
tipikal sistem split teratment untuk menghilangkan kesadahan 
magnesium dapat dilihat seperti Gambar 9.4. 
 Penambahan bahan koagulan atau bahan pembantu koagulan 
(coagulant aid) dapat meningkatkan efisiensi penghilangan 
kesadahan dengan proses kapur-soda. Bahan koagulan yang sering 
digunakan adalah alum. Silika aktif (activated silica) sering 
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digunakan untuk pelunakan air yang mengandung konsentrasi 
kalsium yang tinggi. 
 
Jumlah fraksi air yang akan di bypass  dapat dihitung dengan rumus 
sebagai berikut : 

 
 
  Mg F – Mg I 

Qx  =  
  MgR - Mg I 

 
Dimana : 
 Qx   = Fraksi ttal aliran yang di bypass. 
 Mg F = Konsentrasi Magnesium di dalam air olahan (finished  
     water), biasanya 40 – 50 mg/l sebagai CaCO3. 
 MgR = Konsentrasi Magnesium di dalam air baku (raw  
     water), mg/l . 
 Mg I = Konsentrasi Magnesium di dalam air olahan  setelah 
     pelunakan tahap pertama, di dalam prakateknya  
     minimal 10 mg/l sebagai CaCO3. 
 

 
 

Gambar 9.4 : Diagram proses pelunakan dengan proses "Split 
Treatment" 

 
9.2.2.5 Proses Rekarbonasi (Recabonation) 
 
 Proses rekarbonasi dilakukan untuk proses stabiliasasi dan 
penurunan pH air olahan. Proses rekarbonasi biasanya dilakukan di 
dalam suatu reaktor yang tertutup. Untuk proses rekarbonasi 
dilakuan dengan cara menginjeksikan gas karbon dioksida (CO2) ke 
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dalam air dengan tekanan tertentu agar gas karbon dioksida larut di 
dalam air. 
 Unit rekarbonasi biasanya terdiri dari dua bak (chamber), yang 
pertama adalah untuk pencampuran gas karbon dioksida, 
sedangkan bak ke dua untuk mereaksikan gas karbon dioksida 
dengan kasium karbonat atau magnesium karbonat menjadi bentuk 
bikarbonat. Waktu tinggal di bak pencampuran (mixing chamber) 
berkisar antara 3 sampai 5 menit, sedangkan total waktu tinggal di 
dalam unit rekarbonasi minimal 20 menit. 
 Untuk proses pelunakan dengan split treatment, apabila air 
inlet yang masuk unit rekarbonasi mengandung exess lime maka 
setelah proses rekarbonasi kemungkinan perlu diikuti dengan proses 
pengendapan. Unit rekarbonasi harus dilengkapi dengan peralatan 
untuk pembersihan atau pencucian endapan yang mungkin terjadi 
secara periodik. 
 Sumber gas karbon dioksida yang digunakan bisa 
menggunakan gas hasil pembakaran gas alam (CH4) atau 
menggunakan gas CO2 yang telah dimurnikan dan disimpan di 
dalam kontainer. Jika injeksi gas karbon dioksida menggunakan gas 
buang dengan burner tercelup (submerged burner), jumlah gas CO2 
yang dinjeksikan disarankan dua kali lebih besar dari kebutuhan 
teoritis secara stoichiometri. Hal ini untuk pertimbangan efisiensi 
transfer gas CO2 di dalam air. Penggunakan gas CO2 cair dengan 
kemurnian tinggi (99,5 %) dapat meningkatkan efisiensi proses 
rekarbonasi, tetapi penyimpanan CO2 pada suhu kamar yang relatif 
tinggi dapat menyebabkan kenaikan tekakan uap gas CO2 yang 
sanggat tinggi. Oleh karena itu, untuk penyimpanan CO2 cair 
membutuhkan tangki penyimpanan yang kuat yang tahan tekanan 
sampai 2000 kPa dan suhu sekitar – 20 0 C. 
   
 
Contoh 9.2 : Proses pelunakan satu tahap 
 
Air dengan karakteristik ion sebagai berikut : Karbon dioksida 22 
mg/l, Kalsium 80,0 mg/l, Magnesium 12,2 mg/l, Sodium (natrium) 46 
mg/l, Bikarbonat 152,5 mg/l, Sulfat 216 mg/l. Air tersebut akan 
dilakukan pelunakan sampai mencapai konsentrasi kesadahan 
kalsium yang minimum dengan proses kapur - soda ash. 
Penghilangan magnesium dianggap tidak diperlukan. 
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1. Hitunglah kebutuhan bahan kimia yang diperlukan dan juga  
padatan yang dihasilkan. 

2. Gambarlah diagarm batang (bargraf) meq/l  air setelah proses 
pelunakan. 

3. Jika debit air yang akan diolah sebesar 25.000 m3 per hari, 
hitunglah jumlah kebutuhan bahan kimia yang digunakan dan 
jumlah padatan yang dihasilkan. Kapur yang digunakan 
mempunyai kemurnian 90 % dan soda ash 85 %. 

 
Penyelesaian : 
 
Dari data karaktersitik air dibuat diagram batang miliekivalen per liter 
sebagai berikut : 
 

Komponen mg/l Berat Ekivalen meq/l
CO2 22 mg/l 22,0 1,00
   
Ca2+ 80,0 20,0 4,00
Mg2+ 12,2 12,2 1,00
Na+ 46 23,0 2,00
   Total Kation = 7,00
   
HCO3

- 152,5 61,0 2,50
SO4

2- 216 48 4,5
   Total Anion = 7,00
   
 
Dari data tersebut dapat dibuat diagram batang (bargraf) meq/l 
seperti Gambar  9.5 berikut : 

 
Gambar 9.5 : 

 
Dari gambar tersebut dibuat hipotesa kombinasi kimia yang ada di 
dalam air seperti Gambar 9.6  berikut : 
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Gambar 9.6 :  

 
 CO2  = 1,0 meq/l 
 Ca(HCO3)2 = 2,5 meq/l 
 CaSO4 = 1,5 meq/l 
 MgSO4 = 1,0 meq/l 
 Na2SO4 = 2,0 meq/l 
 
Skema proses pelunakan air yang digunakan adalah seperti Gambar 
9.7 berikut : 
 

 
 

Gambar 9.7 : Skema proses pelunakan air satu tahap. 
 
1) Perhitungan bahan kimia yang diperlukan dengan menggunakan 

persamaan reaksi yang sesuai. 
 
1,0 CO2  + 1,0 CaO      1,0 CaCO3   
 

2,5 (Ca2+  + 2 HCO3
-) + 2,5 CaO  5,0 CaCO3      + 5,0 H2O  

 
1,5 (Ca2++ SO4

2-) +1,5 Na2CO3  1,5 CaCO3   +1,5 (2 Na+ +SO4
2-) 

 
Proses rekkarbonasi dilakukan untuk stabilisasi air. Diasumsikan 
konsentrasi CaCO3 di dalam air olahan yang keluar dari bak 
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pengendap 40 mg/l, dan 25 mg/l CaCO3 harus dikonversi menjadi 
Ca(HCO3)2 untuk mencapai kesetimbangan konsentrasi CaCO3 15 
mg/l.  
 
Berat ekivalen CaCO3 = 100/2 = 50 mg/meq 
Jadi : 
 
CaCO3 yang dikonversi = 25 mg/l = 25/50 meq/l = 0,5 meq/l 
 
0,5 CaCO3 + 0,5 CO2  0,5 Ca(HCO3)2 
 
Total Bahan Kimia yang diperlukan : 
 
 Kapur (CaO) = 1,0 + 2,5 = 3,5 meq/l 
 Soda Ash      = 1,5 = 1,5 meq/l 
          CO2               = 0,5 meq/l 
 
Konsentasi CaCO3 yang keluar dari bak pengendap = 40 mg/l  
  = 40/50 meq/l = 0,8 meq/l 
  
Jadi : Padatan yang dihasilkan = 1,0 + 5,0 + 1,5 -0,8 = 6,7 meq/l. 
 
 
2) Dari perhitungan tersebut di atas, diagram batang (bargraf) 

meq/l air olahan adalah seperti Gambar 9.8 berikut : 
 
 Ca2+   = 0,8 meq/l 
 Mg2+   = 1,0 meq/l (di anggap tetap, tidak ada penghilangan) 
 Na+    = 2,0 + 1,5 = 3,5 meq/l 
 
 CO3

2- = 0,3 meq/l 
 HCO3

- = 0,5 meq/l 
 SO4

2- = 4,5 meq/l (tetap) 

 
Gambar 9.8 : Bargraf meq/l air olahan. 
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3)  Kebutuhan bahan kimia. 
 
Berat ekivalen kapur (CaO) = (40 + 16)/2 = 28 mg/meq  
                                                (lihat Tabel 9.2) 
 
                                                              2 (23) + 12 + 3 (36) 
Berat ekivalen Soda Ash (Na2CO3) =                                       =  
                                                                            2 
                   = 53 mg/meq  (lihat Tabel 9.2) 
 
                                   12 + 2(16) 
Berat ekivalen CO2 =                     = 22 mg/meq  (lihat Tabel 9.2) 
                                          2 
 
Kebutuhan Kapur (Lime)  dg kemurnian 90 % = 
 
     = 3,5 meq/l x 28 mg/meq x 25.106 l/hari x 1 kg/106 mg x (1/0,9) =  
     = 2.772 kg/hari. 
 
 
Kebutuhan Soda Ash dg kemurnian 85 % = 
                                                                                                 1 
     = 1,5 meq/l x 53 mg/meq x 25.106 l/hari x 1 kg/106 mg x          = 
                                                                                               0,85 
     = 2.338 kg/hari. 
 
 
Kebutuhan CO2 :  
                                                                                 1 kg 
 = 0,5 meq/l x 22 mg/meq x 25 x 106 l/hari x                 =  
                                                                                106 mg 
 = 275 kg/hari. 
 
 
Jumlah padatan CaCO3 (basis kering) yang dihasilkan : 
                                                                         1 kg 
 = 6,7 meq/l x 50 mg/meq x 25 x 106 l/hari x                 =  
                                                                                106 mg 
 = 8.375 kg/hari. 
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Contoh 9.3 : Proses pelunakan dua tahap 
 
Air dengan karakteristik kimia sebagai berikut : Kalsium 68 mg/l, 
Magnesium 36,6 mg/l, Sodium (natrium) 23 mg/l, Bikarbonat 299 
mg/l, Sulfat 120 mg/l, dan Karbon dioksida 13,2 mg/l. Air tersebut 
akan dilakukan pelunakan (softening) dengan proses kapur-soda 
ash dengan penambahan kapur berlebih (excess lime). Proses 
dilakukan dua tahap sampai mencapai kesadahan yang minimal. 
Hitunglah jumlah bahan kimia yang dibutuhkan dalam miliekivalen 
per liter. Buatlah diagram batang meq/l air olahan.  
 
 
Penyelesaian : 
 
Dari data karaktersitik air dibuat diagram batang miliekivalen per liter 
sebagai berikut : 
 

Komponen mg/l Berat Ekivalen meq/l
CO2 13,2 mg/l 22,0 0,6
   
Ca2+ 68 20,0 3,4
Mg2+ 36,6 12,2 3,0
Na+ 23 23,0 1,0
   Total Kation = 7,4
   
HCO3

- 299 61,0 4,9
SO4

2- 120 48 2,5
   Total Anion = 7,4
   
 
Dari hasil analisa tersebut dibuat diagram batang miliekivaen per liter 
seperti pada Gambar 9.9 berikut : 
 

 
Gambar 9.9 : Analisa diagram batang meq/l. 
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Dari diagram batang meq/l tersebut, hipotesa kombinasi ion yang 
ada di dalam air baku dapat dilihat pada Gambar 9.10. 

 
Gambar 9.10 : Hipotesa kombinasi ion yang ada di dalam air baku. 

 
Komponen meq/l 
CO2 0,6 
Ca(HCO3)2 3,4 
Mg(HCO3)2 1,5 
MgSO4 1,5 
Na2SO4 1,0 
 
 
Skema proses pelunakan dengan kapur-soda ash dua tahap yang 
akan digunakan adalah seperti terlihat pada Gambar  9.11.: 
 

 
 

Gambar 9.11 : Skema proses pelunakan dengan kapur-soda ash 
dua tahap. 

 
1) Perhitungan bahan kimia yang diperlukan dengan menggunakan  
    persamaan reaksi yang sesuai. 
 
0,6 CO2  + 0,6 CaO      0,6CaCO3   
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3,4 (Ca2+  + 2 HCO3
-) + 3,4 CaO  6,8 CaCO3      + 6,8 H2O  

 
1,5 (Mg2+  + 2 HCO3

-) + 3,0 CaO  1,5 Mg(OH)2   +  3,0 CaCO3        
 
1,5 (Mg2++ SO4

2-) + 1,5 CaO + 1,5 H2O 
                              1,5 Mg(OH)2      +1,5 (Ca2+ +SO4

2-) 
 
1,5 (Ca2+ +SO4

2-) + 1,5 Na2CO3 1,5 CaCO3   +1,5 (2 Na+ +SO4
2-) 

 
Kelebihan penambahan kapur, Ca(OH)2 atau excess lime = 1,25 
meq/l 
 
Rekabonasi tahap pertama untuk menetralkan kelebihan kapur 
dilakukan dengan penambhan CO2.  
 
1,25 (Ca2+ + 2 OH-)  + 1,25 CO2  1,25 CaCO3 + 1,25 H2O 
 
Diasumsikan : setelah pengendapan pada tahap ke dua konsentrasi 
CaCO3 di dalam air adalah 40 mg/l, dimana 25 mg/l CaCO3 harus 
dikonversi menjadi Ca(HCO3)2 untuk mencapai kesetimbangan 
konsentrasi CaCO3 15 mg/l, dan konsentrasi Mg(OH)2 adalah 10 
mg/l (sebagai CaCO3). 
 
                        25 mg/l  
CaCO3 yang direkabonasi  =                            = 0,5 meq/l 
            50 mg/meq 
 
                       10 mg/l  
Mg(OH)2 yang direkabonasi  =                            = 0,2 meq/l 
          50 mg/meq 
 
Jadi kebutuhan CO2 untuk rekabonasi tahap ke dua adalah sebagai 
berikut : 
 
 0,2 Mg(OH)2  +  0,4 CO2    0,2 Mg(HCO3)2 
 
 0,5 CaCO3 +  0,5 CO2 + 0,5 H2O      0,5 Ca (HCO3)2 
 
Jadi :  
 
Tolal kebutuhan bahan kimia adalah : 
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Lime  = ( 0,6 + 3,4 + 3,0 + 1,5 + 1,25 ) meq/l = 9,75 meq/l 
 
Soda Ash = 1,5 meq/l 
 
CO2 = (1,25 + 0,4 + 0,5 ) meq/l = 2,15 meq/l 
 
 
2)  Diagram batang meq/l air olahan. 
 
Dari hasil perhitungan di atas, kesetimbangan kation dan anion di 
dalam air olahan adalah sebagai berikut : 
 
 Ca2+   = 0,8 meq/l 
 Mg2+   = 0,2 meq/l  
 Na+    = 1,0 + 1,5 = 2,5 meq/l 
  
 HCO3

- = 0,2 + 0,5 = 0,7 meq/l 
 CO3

2- = 0,3 meq/l  
 SO4

2- = 1,0 + 1,5 = 2,5 meq/l  
 
 
Diagram batang meq/l air olahan adalah sebagai berikut :  
 

 
 
 
Contoh 9.4 : Proses pelunakan dengan split teratment 
 
Air dengan karakteristik kimia seperti pada contoh soal 9.4 dilakukan 
proses pelunakan atau softening dengan split treatmet. Setelah 
pelunakan tahap pertama konsentrasi kesadahan kalsium 40 mg/l 
dan konsentrasi magnesium adalah 10 mg/l (sebagai CaCO3), dan  
kesadahan akhir yang diperbolehkan kurang dari 100 mg/l, dimana 
konsentrasi magnesium adalah kurang dari 45 mg/l (sebagai 
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CaCO3). Hitunglah kebutuhan bahan kimia yang diperlukan dan 
buatlah diagram batang meq/l air hasil olahan. 
 
 
Penyelesaian :  
 
Jumlah kation dan anion di dalam air baku (raw water) adalah 
sebagai berikut : 
 

Komponen mg/l Berat Ekivalen meq/l
CO2 13,2 mg/l 22,0 0,6
   
Ca2+ 68 20,0 3,4
Mg2+ 36,6 12,2 3,0
Na+ 23 23,0 1,0
   Total Kation = 7,4
   
HCO3

- 299 61,0 4,9
SO4

2- 120 48 2,5
   Total Anion = 7,4
   
 
Hipotesa kombinasi ion yang ada di dalam air baku dapat dilihat 
pada Gambar 9.12 di bawah ini : 

 
Gambar 9.12 : Hipotesa kombinasi ion yang ada di dalam air baku. 

 
Hipotesa komsisi air baku :  

CO2  = 0,6 meq/l 
Ca(HCO3)2 = 3,4 meq/l 
Mg(HCO3)2 = 1,5 meq/l 
MgSO4 = 1,5 meq/l 

  Na2SO4 = 1,0 meq/l 
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Diagram proses yang digunakan adalah seperti yang tertera pada 
Gambar 9.13 berikut :  

 
 

Gambar 9.13 : Diagram proses pelunakan dengan split traatment 
yang digunakan. 

 
1)  Hitunglah fraksi air yang di bypass. 
 

  Mg F – Mg I 

Qx  =  
  MgR - Mg I 

 
 Mg F = Konsentrasi Magnesium di dalam air olahan (finished  
     water) adalah  45 mg/l (sebagai CaCO3) = 0,9 meq/l 
 MgR = Konsentrasi Magnesium di dalam air baku (raw 
     water) = 3 meq/l 
 Mg I = Konsentrasi Magnesium di dalam air olahan  setelah 
     pelunakan tahap pertama =10 mg/l sebagai CaCO3  
     = 0,2 meq/l 
Jadi ,   
 
Fraksi aliran bypass Qx =  
 

  0,9 – 0,2 

Qx  =                          = 0,25 
  3,0 – 0,2 

 
Fraksi aliran ke pelunakan tahap pertama  = (1 –Qx) = 1-0,25 = 0,75 
 
 
2)  Hitung jumlah kebutuhan bahan kimia yang diperlukan. 
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(0,75) 0,6 CO2  + 0,45 CaO      0,45 CaCO3   
 

 

(0,75) 3,4 (Ca2+  + 2 HCO3
-) + 2,55 CaO  5,1CaCO3      

                                                                           + 5,1 H2O  
 
 (1 – 0,25) 1,5 (Mg2+  + 2 HCO3

-) + (1 – 0,25) 3,0 CaO  
                                             1,125 Mg(OH)2     + 2,25 CaCO3        
 
(1 – 0,25)1,5 (Mg2++ SO4

2-) + (1 – 0,25) 3 CaO + 1,125 H2O 
                              1,125 Mg(OH)2      +1,125 (Ca2+ +SO4

2-) 
 
1,125 (Ca2+ +SO4

2-) + 1,125 Na2CO3  
    1,125 CaCO3     + 1,125 (2 Na+ +SO4

2-) 
 
 
Kebutuhan Bahan kimia untuk peluakan tahap pertama : 
 
Kapur (CaO) = ( 0,45 + 2,55 + 1,125 + 2,25) meq/l = 6,375 meq/l 
 
Soda Ash (Na2CO3) = 1,125 meq/l 
 
 
Untuk aliran bypass tidak terjadi reaksi pelunakan kesadahan 
magnesium. Untuk pelunakan kesadahan kalsium di dalam aliran 
bypass penambahan kapur atau lime dilakukan di dalam proses 
tahap pertama. 
 
Reaksi pelunakan kesadahan kalsium di dalam aliran bypass : 
 
(0,25) 0,6 CO2  + 0,15 CaO      0,15 CaCO3   
 

(0,25) 3,4 (Ca2+  + 2 HCO3
-) + 0,85 CaO  1,7CaCO3      

                                                                           + 1,7 H2O  
 
Kebutuhan kapur untuk aliran bypass  = (0,15 + 0,85) meq/l = 1,0 
meq/l 
 
Total kebutuhan Kapur (CaO) = (6,375 +1,0) meq/l = 7,375 meq/l. 
 
 

 415



Rekabonasi pada proses tahap ke dua: 
 
Diasumsikan :  
CaCO3 di dalam air setelah proses tahap pertama 40 mg/l, dimana 
25 mg/l CaCO3 harus dikonversi menjadi Ca(HCO3)2 untuk mencapai 
kesetimbangan konsentrasi CaCO3 15 mg/l. 
 
Konsentrasi Mg(OH)2 setelah proses tahap pertama adalah 10 mg/l 
(sebagai CaCO3). 
 
                        25 mg/l  
CaCO3 yang direkabonasi  =                            = 0,5 meq/l 
            50 mg/meq 
 
                  0,75 x 10 mg/l  
Mg(OH)2 yang direkabonasi  =                            = 0,15 meq/l 
          50 mg/meq 
 
Jadi kebutuhan CO2 untuk rekabonasi tahap ke dua adalah sebagai 
berikut : 
 
 0,5 CaCO3 +  0,5 CO2 + 0,5 H2O      0,5 Ca (HCO3)2 
 
 0,75 x 0,2 Mg(OH)2  +  0,3 CO2    0,15 Mg(HCO3)2 
 
Kebutuhan CO2 = 0,3 + 0,5 = 0,8 meq/l. 
 
 
3)  Hitung komposisi ion di dalam air olahan. 
 
Ca2+   = 0,8 meq/l 
 
Mg2+   = 0,75 x 0,2 (Tahap pertama) + 0,25 x 3,0 (bypass)  
          = 0,9 meq/l  
 
Na+    = 1,0 (air baku) + 1,5 (penambahan soda) = 2,5 meq/l 
  
HCO3

- = 0,5 ( konversi  rekarbonasi CaCO3) + 0,15 (konversi  
    rekabonasi Mg(OH)2 ) + 0,25 x 1,5 (asosiasi dg Mg aliran  
    bypass) = 1,025 meq/l = 1.03 meq/l 
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CO3
2- = 0,3 meq/l (sebagai CaCO3 air olahan) 

 
SO4

2- = 1,0 + 1,5 = 2,5 meq/l (tetap) 
 
Diagram batang meq/l air olahan adalah  seperti Gambar 9.14 
berikut : 
 

 
Gambar 9.14 :Diagram batang meq/l air olahan. 

 
 
Ca2+   = 0,8 meq/l = 0,8 x 100/2 mg.l = 40 mg/l (sebagai CaCO3) 
Mg2+  = 0,9 meq/l = 0,9 x 100/2 mg/l = 45 mg/l (sebagai CaCO3). 
 
Kesadahan total air olahan = (40 + 45) mg/l ----> < 100 mg/l.  
 
 
9.3 Penghilangan Kesadahan Dengan Cara Pertukaran Ion 
 
9.3.1 Jenis Resin Penukar Ion Positip (Kation) 
 

Pada proses pertukaran ion, kalsium dan magnesium ditukar 
dengan sodium. Pertukaran ini berlangsung dengan cara 
melewatkan air sadah ke dalam unggun butiran yang terbuat dari 
bahan yang mempunyai kemampuan menukarkan ion. Bahan 
penukar ion pada awalnya menggunakan bahan yang berasal dari 
alam yaitu greensand yang biasa disebut zeolit, Agar lebih efektif  
Bahan greensand diproses terlebih dahulu.  

Pada saat ini bahan-bahan tersebut sudah diganti dengan 
bahan sintetis yang lebih efektif yang disebut resin penukar ion. Ada 
dua jenis resin penukar ion yaitu resin penukar ion positip (cation 
exchange resin) dan resin penukar ion negatif (anion exchange 
resin). Untuk menghilangkan kesadahan atau untuk pelunkakan air 
(water softening) digunakan resin penukar ion positif. 

Resin penukar ion positif umumnya dibuat dengan cara 
polimersisasi stirena dan divinilbenzen yang dilanjutkan dengan 
proses sulfonasi membentuk suatu molekul polystirena yang saling 

 417



menyilang (cross-linkage) yang secara umum disebut resin penukar 
ion. Secara sederhana reaksi pembentukan resin penukar ion positif 
dapat dilihat pada Gambar 9.15. 
 Resin penukar ion dibuat secara komersial umumnya dalam 
bentuk butiran dengan ukuran dimeter 0,4 – 0,6 mm atau sekitar 20 
– 40 mesh, dengan struktur yang bermacam-macam dan berbagai 
macam kegunaan. Sebagai contoh, beberapa tipe resin mempunyai 
cross-llinkage yang lebih besar untuk meningkatkan ketahanan 
terhadap oksidasi dan tekanan osmosis (osmotic shock). Ada tipe 
resin yang dibuat dengan porositas yang lebih besar untuk 
menghindari fouling akibat air yang banyak mengadung material 
organik.  
 Beberapa contoh struktur molekul resin penukar ion positip 
dapat dilihat pada Tabel 9.6, sedangkan perbandingan tipe resin dan 
aplikasinya dapat dilihat pada Tabel 9.7. 
 

 
 

Gambar  9.15 : Reaksi pembentukan resin penukar ion dari bahan 
stirena dan divinilbenzen. 
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Tabel 9.6 : Resin penukar ion postif (cation exchange resin, CER). 
 
No  Jenis Resin Penukar Ion Positif (CER) Nama Dagang 

1 Amberlite IR-
120, 122, 124. 

Dowex -50, 
Diaion SK. 

 
Resin Penukar Ion Positif Asam Kuat ( Strong Acid 
Cation Exchange Resin) – ( R – SO3H ). 

 

2 

 

Amberlite IR-
100, IR-105. 
Dowex -30, 

Diaion K 

 Resin Penukar Ion Positif Asam Kuat ( Strong Acid 
Cation Exchange Resin) –  ( HO – R --SO3 ) 
 

 

3 

 

Duolite C-60. 

 
Resin Penukar Ion Positif Netral (Intermediate 
Cation Exchange Resin). 

 

4 

 

Amberlite  
IRC-50,  
IRC -84 

Duolite 433, 
Duolite C-464, 
Dowex CCR-2 

 
 

 Resin Penukar Ion Positif Asam Lemah  
( Weak Acid Cation Exchange Resin) –  ( HO – R --
SO3 ) 
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Tabel 9.7 : Beberapa contoh perbandingan tipe resin penukar ion positip (cation exchage resin) dan 
aplikasinya. 
 

Strukture Resin Keterangan  Dow MItsubishi  Rohm&Haas Sybron 

Penukar Ion Positip Asam Kuat (Strong Acid Cation 
Exchange Resin) 

 (Dowex) (Diaion) Purolite (Amberlite) (Ionac) 

Stirena –
Divinilbenzen 8 % 

crosslinkage 

 HCR-S 

HCR-W2 

SK-1B C-100 IR-120 plus 

IR-130 

C-249 

C-298 

Stirena –
Divinilbenzen 10 % 

crosslinkage 

 HGR 

HGR-W2 

SK-110 C-100-10 IR-122 

IR-132 

C-250 

C-299 

 

Stirena –
Divinilbenzen 20 % 

crosslinkage 

 - - C-150 IR-200 CFP-100 

Macroporous-DVB  MSC-1 PK-228 - - - 

Penukar Ion Positip Asam Lemah (Weak Acid Cation 
Exchange Resin) 

      

Acrylic-DVB  CCR-2 WK-10 C-105 IRC-84 CC 
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9.3.2 Mekanisme Pertukaran Ion di dalam Proses 
Penghilangan kesadahan 

 
 Resin penukar ion positif (kation) yang digunakan secara 
kemersial umumnya dalam bentuk asam kuat atau asam lemah. 
Resin penukar ion positif (kation) asam kuat dapat 
menghilangakan seluruh kation atau ion positif yang ada di dalam 
air, sedangkan resin penukar ion positif asam lemah umumnya 
dibatasi hanya untuk menghilangkan kesadahan yang 
berhubungan dengan alkinitas karbonat. Selain dalam bentuk 
asam kuat atau asam lemah ada pula yang ada dalam bentuk 
netral ( intermediate). 
 Resin penukar ion mempunyai afinitas yang berbeda 
terhadap tiap jenis ion yang ada di dalam air.  Akibatnya resin 
penukar ion menunjukkan  urutan selektivitas untuk tiap jenis ion 
yang terlarut di dalam air. Untuk resin penukar ion positif dalam 
bentuk asam kuat (srong acid cation exchange resin) urutan jenis 
ion positif yang mempunyai afinitas terhadap resin penukar ion 
mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil adalah sebagai 
berikut : Kalsium (Ca2+), Magnesium (Mg 2+), Ammonium (NH4 

+ ), 
Kalium atau Potasium (K+), Sodium atau Natrium (Na+), dan yang 
terakhir Hidrogen (H+). Dengan demikian apabila air dilewatkan ke 
dalam suatu bed (unggun) resin penukar ion postif maka pada 
lapisan unggun resin yang paling atas sebagian besar diduduki 
oleh ion Kalsium (Ca +2) disebabkan karena Kalsium mempunyai 
afinitas yang paling besar. Oleh karena magnesium mempunyai 
mempunyai afinitas yang lebih tinggi setelah kalsium maka 
lapisan di bawah kalsium sebagian besar akan ditempati oleh ion 
magnesium (Mg +2), demikian seterusnya. Lapisan yang paling 
bawah akan ditempati oleh ion Natrium (Na+) karena mempunyai 
afinitas terhadap resin penukar ion yang paling rendah.  
 Secara sederhana ilustrasi mekanisme pertukaran ion 
didalam unggun resin penukar ion positip dapat dilihat seperti 
pada Gambar 9.16. Pada saat sebelum proses seluruh lapisan 
unggun resin ditempati oleh ion hidrogen (H+). Tahap berikutnya 
yaitu awal operasi ion kalsium, magnesium, natrium yang masuk 
ke dalam unggun resin akan menempati unggun resin 
menggantikan kedudukan ion hidrogen. Lapisan paling atas akan 
ditempati oleh ion kalsium, selanjutnya oleh ion magnesium, 
kemudian natrium dan lapisan yang paling bawah masih ditempati 
oleh ion hidrogen. Sebagian ion hidrogen yang telah ditukar oleh 
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ion kalsium, magnesium dan natrium akan keluar terikut dengan 
air yang keluar unggun resin.  
 Apabila operasi berlanjut terus maka ion kalsium yang 
masuk akan menggantikan kedudukan ion magnesium, ion 
magnesium yang masuk akan menggatikan kedudukan ion 
natrium, dan ion natrium yang masuk akan menggantikan ion 
hidrogen. Sedangkan ion hidrogen yang telah tertukar akan keluar 
unggun resin melalui airan air yang keluar. Jika operasi 
berlangsung terus maka seluruh resin akan ditempati oleh ion 
kalsium dan magnesium. Pada proses pelunakan air atau proses 
penghilangan kesadahan, saat seluruh unggun resin telah 
diduduki oleh ion kalsium dan magnesium maka proses 
pelunakan harus dihentikan karena jika proses dilanjutkan maka 
ion magnesium akan tergantikan oleh ion kalsium dan ion 
magnesium yang tergantikan akan keluar melalui aliran air yang 
keluar unggun resin.  
 Pada kondisi seperti ini resin dinyatakan jenuh dan harus 
diregenerasi kembali. Ion-ion yang tak diharapkan keluar 
misalnya magnsium atau kalsium yang terikut keluar unggun resin 
penukar ion disebut “leakage “.  
 

 
Gambar 9.16 : Ilustrasi mekanisme pertukaran ion positif (kation) 

di dalam resin penukar ion. 
  
 Ditinjau dari siklus pertukaran ionnya, ada 2 (dua) tipe yaitu 
pertukaran ion dengan  siklus Na yang  regenerasinya dengan 
memakai larutan natium khloida atau garam dapur (NaCl), dan 
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pertukaran ion dengan  siklus H yang regenerasinya dengan 
menggunakan larutan asam kuat misalnya asam khlorida (HCl) 
atau asam sulfat.  
 Jika menggunakan asam kuat misalnya asam khlorida atau 
asam sulfat maka pada akhir regenerasi maka ion kalsium atau 
magnesium yang menempati unggun resin akan digantikan 
seluruhnya oleh ion hidrogen. Apabila regenerasi menggunakan 
larutan natrium khlorida (NaCl), seluruh ion kalsium dan 
magnesium yang telah menempati unggun resin akan digantikan 
oleh ion natrium. 
 Reaksi pertukaran ion di dalam proses penghilangan 
kesadahan atau proses pelunakan dapat ditulis sebagai berikut : 
 
A. Dengan Siklus untuk Na.  
 
a.  Menggunakan Zeolite  
 
Penghilangan Ca dan Mg dengan zeolit : 
 
Na2Z   +   Ca(HCO3)2                        Ca-Z  +  2 Na(HCO3) 
 
Na2Z   +   Mg(HCO3)2                          Mg-Z  +  2 Na(HCO3) 
 
Na2Z   +   CaSO4                              Ca-Z  +  2 Na2SO4 
 
Na2Z   +   MgSO4                                Mg-Z  +  2 NaSO4 
 
Na2Z   +   CaCl2                                Ca-Z  +  2 NaCl 
 
Na2Z   +   MgCl2                                  Mg-Z  +  2 NaCl 
 
Regenerasi dg NaCl : 
 
Ca-Z     +    2 NaCl                      Na2Z + FeCl2 
 
Mg-Z    +    2 NaCl                       Na2Z + MnCl2 
 
b. Menggunakan Resin Sintetis 
 
Penghilangan Ca dan Mg : 
 
R-Na2      +    Ca(HCO3)2                       R-Ca  +  2 Na(HCO3) 
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R-Na2      +    Mg(HCO3)2                                 R-Mg  +  2 Na(HCO3) 
 
R-Na2      +    CaSO4                             R-Ca  +  Na2SO4 
 
R-Na2      +    MgSO4                                           R-Mg + Na2SO4 
 
R-Na2      +    CaCl2                               R-Ca  +  2 NaCl 
 
R-Na2      +    MgCl2                                               R-Mg +  2 NaCl 
 
Regenerasi dengan NaCl : 
 
R-Ca   +  2 NaCl                    2 R-Na2  +   CaCl2 
                                                     
R-Mg +  2 NaCl                     2 R-Na2   +   MgCl2 
             
 
B. Dengan Siklus Hidrogen (H) 
 
a. Dengan Media Penukar Ion Zeolite : 
 
Penghilangan Ca dan Mg : 
 
H2-Z   +   Ca(HCO3)2                        Ca-Z  +  2 H2O  + 2 CO2 
 
H2-Z   +   Mg(HCO3)2                          Mg-Z  +  2 H2O  + 2 CO2 
 
H2-Z   +   CaSO4                              Ca-Z  +  H2SO4 
 
H2-Z   +   MgSO4                                Mg-Z  +  H2SO4 
 
H2-Z   +   CaCl2                                Ca-Z  +  2 HCl 
 
H2-Z   +   MgCl2                                  Mg-Z  +  2 HCl 
 
Regenerasi dengan HCl : 
 
Ca-Z    +  2 HCl                       2 H2Z   +   CaCl2 
 
Mg-Z    + 2 HCl                       2 H2Z   +    MgCl2 

 
b. Dengan Media Resin Penukar Ion  
 
Penghilangan Ca dan Mg : 
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R-H2     +     Ca(HCO3)2                      R-Ca + 2 H2O + 2 CO2 
 
R-H2     +     Mg(HCO3)2                     R-Mg + 2 H2O + 2 CO2 
 
R-H2  +   CaSO4                              R-Ca  +  H2SO4 

 
R-H2   +   MgSO4                                R-Mg  +  H2SO4 

 
R-H2   +   CaCl2                                R-Ca  +  2 HCl 
 
R-H2   +   MgCl2                                  R-Mg  +  2 HCl 
 
Regenerasi dengan HCl : 
 
R-Ca     +    2 HCl                       R-H2    +      MnCl2 
 
R-Mg    +    2 HCl                        R-H2    +      FeCl2 
 
 Dilihat dari persamaan reaksinya maka proses 
penghilangan kalsium (Ca) dan magensium (Mg) dengan 
pertukaran ion sangat mudah operasinya, tetapi jika air bakunya 
mempunyai kekeruhan, dan kandungan zat organik serta kadar 
Fe3+ dan Mn2+ cukup tinggi maka reisn penukar ionnya akan 
tertutup oleh oleh kotoran tersebut sehingga daya penukar ionnya 
menjadi cepat jenuh. Hal ini mengakibatkan pencucian dan 
regenerasi reisn harus lebih sering dilakukan. 
 
 
9.3.3 Proses Penghilangan Kesadahan (Pelunakan)  
 
 Ada tiga metoda yang umum digunakan di dalam proses 
penghilangan kesadahan dengan cara pertukaran ion yaitu sistem 
unggun tetap (fixed bed), sistem terfluidisasi (fluidized bed) dan 
sistem kontinyu (continuous bed). 
 
9.3.3.1 Pelunakan Dengan Sistem Unggun Tetap (Fixed Bed) 
  
 Di dalam sistem unggun tetap, proses penghilangan 
kesadahan atau pelunakan umumnya dilakukan dengan cara 
mengalirkan air baku ke dalam tabung atau reaktor penukar ion 
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yang di dalamnya diisi dengan resin penukar ion. Pada saat 
operasi air baku dialirkan ke dalam reaktor atau tabung penukar 
ion dengan aliran dari atas ke bawah sehingga unggun resin tidak 
bergerak selama proses operasi berjalan. Selama operasi unggun 
resin menjadi unggun yang kompak yang akan kontak dengan air 
baku. Selama kontak dengan air baku ion Ca+ atau Mg+ yang ada 
di dalam air akan tertahan di dalam resin dan akan ditukar 
dengan ion Na+ atau H+ yang ada di dalam resin yang akan ikut 
dalam aliran keluar. Apabila  seluruh ion Na+ atau H+ yang ada di 
dalam resin seluruhnya telah tertukar dengan dengan ion Ca+ 
atau Mg+ maka resin penukar ion menjadi jenuh dan harus 
diregenerasi. 
 Untuk menghilangkan kesadahan, resin penukar ion yang 
banyak digunakan biasanya adalah resin penukar ion positip 
(kation) dengan tipe asam kuat (strong acid cation exchange 
resin). Proses pertukaran ion dengan sistem unggun tetap (fixed 
bed) sama seperti proses filtrasi, yakni air baku dialirkan dari atas 
ke bawah. Kecepatan aliran di dalam tabung atau reaktor penukar 
ion bervariasi tergantung pada kemampuan resin penukar ionnya. 
Masing-masing produsen resin penukar on biasanya memberikan 
spesifikasi teknis tertentu. Misalnya, untuk resin penukar ion 
positip (kation) produk Dowex Marathon C merekomedasikan 
kecepatan operasi 5 – 60 m/jam, kecepatan aliran regenerasi 
aliran searah 1 – 10 m/jam, kecepatan aliran regenerasi aliran 
berlawanan 5 – 20 m/jam. Skema proses penghilangan 
kesadahan dengan resin penukar ion dengan sistem unggun 
tetap (fixed bed) secara sederhana dapat dilihat seperti pada 
Gambar 9.17.   
 Selama proses pertukaran ion, kotoran di dalam air 
misalnya padatan tersuspesi dan juga senyawa organik dapat 
tertahan dan menempel dipermukaan resin yang dapat berakibat 
menurunkan kinerja resin penukar ion. Oleh karena itu di dalam 
prakteknya diperlukan pencucian balik (back wash) untuk 
menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada permukaan 
resin. Pencucian balik dilakukan dengan mengalirkan air dengan 
arah aliran dari bawah ke atas. Selama proses pencucian balik 
volume resin yang berada di dalam reaktor akan mengembang 
atau terfluidisasi. Oleh karena itu untuk merancang reaktor 
penukar ion biasanya ruang bebas (free board) yang disediakan 
berkisar antara 65 – 85 %, sehingga jika resin penukar ion terjadi 
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pengembangan 50 % pada waktu pencucian balik secara teknis 
masih aman. 
 

  
 
KETERANGAN :  

1. Tabung Penukar Ion 
2. Inlet Air Baku 
3. Pipa Air Olahan 
4. Distributor Air Baku 

 
 
5. Pengumpul air olahan 
6. Pipa Regenerant 
7. Resin Penukar Ion 
8. Lapisan Penyangga 

 
 

Gambar 9.17 : Skema proses penghilangan kesadahan dengan 
cara pertukaran ion dengan sistem unggun tetap (fixed bed). 

 
 
9.3.3.2 Pelunakan Dengan Sistem Terfluidisasi (Fluidized  
   Bed) 
 
 Pertukaran ion dengan sistem terfluidisasi (fluidized bed), 
dilakukan dengan cara mengalirkan air baku ke dalam reaktor 
penukar ion dengan aliran dari bawah ke atas, sehingga resin 
penukar ion yang ada di dalam reaktor terfluidisasi atau bergerak 
dan volume unggun resin menjadi lebih besar (mengembang). 
Sistem ini mempunyai keuntungan antara lain partikel padatan 
tersuspensi yang ada di dalam air baku tidak tertahan di dalam 
unggun resin tetapi kontak dengan air baku menjadi kurang 
efektif. Proses ini digunakan untuk menghilangkan kesadahan 
tetapi tidak untuk menghilangkan partikel padatan (suspended 
solids). Oleh kerana itu untuk pengolahan air dengan kualitas 
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atau kemurnian yang tinggi dengan konsentrasi padatan 
tersuspensi yang rendah sistem fluidisasi ini jarang digunakan. 
 
9.3.3.3 Pelunakan Dengan Sistem Kontinyu (Continuous Bed) 
 
 Pertukaran ion secara kontinyu prosesnya hampir sama 
dengan sistem unggun tetap yaitu air baku dialirkan ke dalam 
reaktor atau bejana penukar ion dengan aliran dari atas ke bawah 
dan resin penukar ion terpadatkan di dalam reaktor. Tetapi di 
mdalam sistem pertukaran ion secara kontinyu memerlukan dua 
reaktor atau bejana yaitu reaktor utama untuk proses pelunakan 
dan reaktor atau bejana untuk proses regenerasi. Sebagian kecil 
dari resin dari reaktor utama yang telah jenuh dipindahkan ke 
reaktor regenerasi untuk dilakukan proses regenerasi, dan secara 
bersamaan sebagaian kecil resin dari reaktor regenerasi yang 
telah di regenerasi dipindahkan ke reaktor utama untuk proses 
pelunakan kembali. Walaupun pemindahan resin dilakukan 
secara sedikit-sedikit (intermittent) tetapi dilakukan secara 
berulang dalam selang waktu yang pendek, maka siklus operasi 
di dalam rekator utama akan seperti kontinyu, 
 Sistem pelunakan dengan sistem kontinyu secara teknis 
dapat dilakukan untuk proses pengolahan air, tetapi dibandingkan 
dengan proses pelunakan dengan sistem unggun tetap, proses 
pelunakan secara kontinyu memerlukan kontrol yang lebih rumit 
dan memerlukan biaya investasi peralatan yang lebih besar. 
Selain itu, karena resin selalu dipindahkan dari reaktor utama ke 
reaktor regenerasi dan sebaliknya, maka resin penukar ion lebih 
cepat rusak atau pecah, sehingga lebih sering diganti. 
 
 
9.3.4 Proses Regenerasi 
 
 Di dalam proses penghilangan kesadahan dengan cara 
pertukaran ion, ion Ca2+ dan ion Mg2+ di dalam air akan ditukar 
oleh ion Na+ atau ion H+ dari resin penukar ion dan akan 
menempel pada resin penukar ion, sedangkan Ion Na+ atau ion 
H+ akan keluar ikut dalam aliran air keluar. Jika seluruh ion Na+ 
atau ion H+ yang ada di dalam resin penukar ion seluruhnya telah 
tertukar dengan ion Ca2+ atau ion Mg2+ maka resin penukar ion 
akan menjadi jenuh. Untuk memulihkan kinerja resin penukar ion 
maka harus dilakukan proses regenerasi. Proses regenerasi 
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dapat dilakukan dengan cara mengalirkan larutan asam kuat 
misalnya asam khlorida (HCl) atau asam sulfat (H2SO4) atau 
dengan larutan NaCl atau garam dapur. Untuk proses pelunakan 
skala rumah tangga atau industri, proses regenerasi yang paling 
murah adalah menggunakan garam dapur atau menggunakan air 
laut yang telah disaring.  
 
Reaksi pelunakan adalah sebagai berikut : 
 
              Ca       (HCO3)2                           Ca              2NaHCO3 
Na2R  +              SO4                                          R   +    Na2SO4 
              Mg       Cl2                                  Mg               2NaCl 
 
Reaksi regenerasi adalah sebagai berikut : 
 
Ca                                                                    Ca 
        R   +    2 NaCl                         Na2R   +            Cl2 
Mg                                                                   Mg 
 
 
Ditinjau dari sistem aliran yang digunakan proses regenerasi 
dapat dilakuakan dengan dua cara yakni dengan aliran searah 
(cocurrent) atau aliran berlawanan (counter current). 
 
 
9.3.4.1  Regenerasi Aliran Searah (cocurrent) 
 
 Di Dalam proses regenersi dengan aliran searah baik 
proses pelunakan atau proses regenerasi dilakukan di dalam 
reaktor atau bejana yang sama. Air yang proses maupun larutan 
regenerant (regenerant solution) dialirkan ke resin penukar ion 
dengan aliran dari atas ke bawah. 
 Di dalam proses regenerasi dengan aliran searah, ion 
hidrogen akan menggantikan ion kalsium, magnesium dan 
natrium di dalam unggun resin mulai dari atas ke bawah. 
Penggantian ion kalisum, magnesium dan natrium akan dapat 
berjalan sempurna apabila ditambahkan ion hidrogen yang 
berlebih di dalam larutan regenerant. Proses regenerasi dengan 
aliran searah secara sederhana dapat dilihat seperti pada 
Gambar 9.18.  
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Gambar  9.18 : Proses regenerasi dengan aliran searah. 
 
 
9.3.4.2 Regenerasi Aliran Berlawanan (counter cocurrent) 
 
 Untuk proses pelunakan air baku yang diproses dilairkan 
dengan aliran dari atas ke bawah sehingga unggun resin penukar 
ion akan terpadatkan di dalam reaktor. Untuk regenerasi dengan 
aliran berlawanan, larutan regenerant dilairkan ke dalam unggun 
resin penukar ion yang telah jenuh dengan aliran dari bawah ke 
atas. Dengan demikian jika larutan regenerant yang digunakan 
adalah larutan asam maka ion hidrogen akan menggantikan ion 
kalsium, magnesium dan natrium yang ada di dalam unggun resin 
mulai dari bawah ke atas sehingga pada bagian bawah unggun 
resin seluruhnya akan dikonvesrsi oleh ion hidrogen dan 
selanjutnya bergerak ke atas sampai seluruh ion natrium 
digantikan oleh ion hidrogen. Hal tersebut dapat terjadi jika 
kecepatan aliran larutan regenerant diatur agar unggun resin 
tetap dalam keadaan unggun tetap (packed bed). Jika kecepatan 
aliran larutan regenerant terlalu besar maka unggun resin akan 
terfluidisasi sehingga urutan pertukaran ion menjadi tidak 
beraturan. Selain itu dapat mengakibatkan aliran channeling 
sehingga kontak antara larutan regenerant dengan resin penukar 
ion menjadi kurang efektif. 
 Proses regenerasi dengan aliran berlawanan secara 
sederhana dapat dilihat seperti pada Gambar 9.19.  
 
 

 430



 
Gambar  9.19: Proses regenerasi dengan aliran berlawanan. 

 
Salah satu keuntungan regenerasi dengan aliran berlawanan 
adalah kototan padatan tersuspensi yang menempel pada 
permukaaan resin dengan mudah dapat tercuci dan keluar 
bersama-sama dengan larutan regenerant. 
 
 
9.3.5 Istilah Proses Pertukaran Ion  
 
1). Kapasitas Pertukaran Ion dari Resin Penukar Ion 

(Exchange Capacity of n Exchanger)  
 
 Kemampuan resin dalam menghilangkan kesadahan 
disebut sebagai kapasitas penukaran. Angka kapasitas dapat 
ditetapkan melalui pengukuran jumlah kesadahan yang dapat 
dihilangkan oleh satuan volume resin, di tunjukkan dalam mili-
equivalen per gram resin atau kg per m3 resin penukar ion. 
Kapasitas pertukaran ion bervariasi tergantung dari jenis dan 
merek, berkisar antara 2 – 10 meq/gram resin atau sekitar 15 – 
100 kg per m3 resin.  
 
2) Tingkat Regenerasi (Regeneration Level) 
 
 Tingkat regenerasi adalah jumlah zat regenerant (garam 
atau asam) yang diperlukan untuk regenerasi per volume resin 
penukar ion. Untuk regenerasi dengan sodium khlorida (NaCl) 
tingkat regenrasi berkisar antara 80 – 160 kg NaCl per m3 resin 
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dengan konsentrasi larutan NaCl 5 – 20 %, dan kecepatan aliran 
sekitar 40 liter / m2.menit (0,04 m3/m2.menit). 

 
Beberapa tipe resin penukar ion positip, nama produk serta 

nama perusahaan pembuatnya dapat dilihat pada Tabel 9. 8. 
  
 
Tabel 9.8 : Beberapa Tipe Resin Penukar Ion Positip, Nama 
Produk Serta Nama Perusahaan Pembuat. 

 
Penukar Ion Positip Asam Kuat (Strong Acid Cation Resin 
Exchanger, SCR) 
 

Nama Pruduk 
Supplier Gel type Macroporous type 
Bayer Lewatit S 100 Lewatit SP 112 
Duolite Duolite C 20 Doulite C 20 

Dow Chemical Dowex HCR-S Dowex MSC-1 
Rohm & Haas Amberlite IR 120 Amberlite IR 200 

 
Penukar Ion Positip Asam Lemah (Weak Acid Cation Resin 
Exchanger, WCR) 
 

Nama Produk 
Supplier Gel type Macroporous type 
Bayer  Lewatit CNP 80 
Duolite Duolite C 433 Doulite C 464 

Dow Chemical Dowex  CCR 2  
Rohm & Haas Amberlite IRC 50  

IRC 84 
  

 
 
Resin Penukar Ion Positif Asam Lemah atau Netral (Weak Or 
Intermediate Base Cation Resin Exchanger, WBR) 
 

Nama Produk 
Supplier Gel type Macroporous type 
Bayer  Lewatit MP 64 
Duolite  Doulite A 378 

Dow Chemical Dowex  WGR 2 Dowex MW A 1  
Rohm & Haas Amberlite IRA 68 Amberlite IRA 93 

 
Sumber : Degremont " Water Treatment HandBook". 1991. 
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9.4 CONTOH PERHITUNGAN PROSES PELUNAKAAN 
DENGAN SISTEM PERTUKARAN ION 

 
Contoh 9.5 : Perencanaan Unit Pelunakan Dengan Proses  
            Pertukaran Ion. 
 
Air dengan karakteristik ion seperti gambar berikut serta debit 
aliran 25.000 m3/hari akan dilakukan proses pelunakan dengan 
sistem pertukaran ion. Resin penukar ion yang digunakan 
mempunyai kapasitas pertukaran ion sebesar 90 kg/m3 resin 
dengan kecepatan aliran filtrasi 0,04 m3/m2.menit. Proses 
regenerasi dilakukan dengan 150 kg NaCl per m3 resin di dalam 
larutan 10 % NaCl. Proses pelunakan dengan menggunakan 
sistem unggun tetap. Hitunglah volume resin penukar ion yang 
dibutuhkan, dan jumlah reaktor yang diperlukan untuk operai 
secara kontinyu. Hitunglah kebutuhan bahan kimia untuk 
regenerasi serta waktu siklus regenerasinya. 

  
Penyelesaian : 
 
1) Perhitungan Volume Resin 
 
Total kesadahan = 5 meq/l x 50 mg/meq = 250 mg/l  
   (sebagai CaCO3). 
Diasumsikan konsentrasi kesadahan yang diijinkan = 75 mg/l. 
 
Aliran Bypass = 75/250 = 0,3 atau 30 % dari total debit. 
 
Air yang diolah = 0,3 x 25.000 m3/hari = 17.500 m3/hari. 
 
Kesadahan yang dihilangkan : 
  = 5 equiv/m3 x 50 gr/equiv x 1 kg/ 103gr x 17.500 m3/hari = 
 = 4.375 kg/hari. 
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Volume Resin yang diperlukan untuk operasi satu hari : 
 = 4.375 kg/hari x 1 m3 resin/ 90 kg = 48,6 m3 resin per  
    1 hari operasi. 
 
2) Perhitungan Diameter Reaktor dan ketinggian bed resin. 
 
Debit air yang dilakukan pelunakan = 17.500 m3/hari = 
 = 17.500 m3/hari x 1 hari/1440 menit = 12,15 m3/menit. 
 
Kecepatan filtrasi = 0,4 m3/m2.menit 
 
Luas area reaktor yang diperlukan : 
 = 12.15 m3/menit x 1 menit/0,4 m = 30,38 m2 
 
Ditetapkan menggunakan reaktor atau filter dengan diameter 2 m, 
maka ->> Luas Filter adalah : 
 
 A = πd2/4 = 3,14 m2  
 
Jumlah reaktor atau filter yang diperlukan = 30,38 m2/ 3,14 m2 =  
 = 9,67   digunakan 9 unit reaktor. 
 
Tinggi Bed resin = Total Volume/Total Area 
        48,6 m3 
 =                       = 1,72 m.  ditetapkan tinggi bed = 2 m  
     9 x 3,14 m2 
 
Agar operasi dapat berjalan secara kontinyu  maka jumlah reaktor 
ditambah 3 unit untuk siklus regenerasi. Jadi jumlah reaktor total 
adalah 12 unit. 
 
Jadi : Total Volume resin yang diperlukan adalah = 
 = jumlah reaktor x luas filter x tinggi bed resin 
  = 12 x 3,14 m2 x 2 m = 75,4 m3 
 
3) Kebutuhan bahan kimia untuk regenerasi  
 
Volume resin dalam satu unit reaktor (Filter) = 3,14 m2 x 2 m =  
 = 6,28 m3 
Kebutuhan garam NaCl untuk satu kali regenerasi =  
 = 6,28 m3 x 150 kg NaCl/m3 = 942 kg 
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Dalam satu hari dilakukan regenerasi 9 unit. Jadi kebutuhan 
garam NaCl = 9/hari x 942 kg = 8.478 kg/hari. 
 
Larutan regenerant yang digunakan adalah larutan NaCl 10 %. 
Jumlah larutan NaCl yang digunakan untuk regenerasi satu unit 
reaktor adalah = 942 kg/0,1 = 9,420 kg atau sekitar 9 m3 per unit. 
 
Kecepatan aliran regenerasi yang digunakan= 0,04 m3/m2.menit 
 
Waktu Regenerasi satu unit Reaktor =  
 
            9 m3 
 =         = 72 menit. 
              ( 0,04 m3/m2.menit x 3,14 m2) 
 
Diasumsikan waktu total untuk proses regenerasi satu grup terdiri 
dari 3  reaktor adalah 2 jam. Jadi untuk regenerasi 12 unit reaktor 
diperlukan waktu sekitar 12 jam. 
 
 
 
Contoh 9.6 : Perencanaan Unit Pelunakan Dengan Proses  
            Pertukaran Ion Berdasarkan Kurva Spesifikasi  
   Resim Penukar Ion 
 
 Setiap resin dengan produk atau merk tetentu yang dijual 
dipasaran, umumnya dilengkapi dengan informasi tentang 
kemampuan penukaran ion yang berupa tabel atau kurva 
mengenai kapasitas pertukaran ion, level regenerasi serta 
spesifikasi fisik lainnya. 
 Salah satu contoh resin yang biasa digunakan pada proses 
penukar ion adalah  penukar kation asam kuat, misalnya resin 
penukar ion positip dengan nama dagang TULSION T-42, Khusus 
untuk proses pelunakan, digunakan resin TULSION T-42  bentuk 
sodium. Karakteristik resin Tulsion T-42 bentuk sodium untuk 
proses pelunakan dapat dilihat seperti pada Tabel 9.9. 
Sedangkan Kurva kapasitas resin Tulsion T-42 dengan 
menggunakan regenerasi  NaCl (garam dapur ) dapat dilihat pada 
Gambar 9.20. 
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Tabel 9.9 : Karakteristik resin TULSION T-42 bentuk sodium.   
 
Jenis Resin penukar kation asam kuat 
Struktur matrix Cross linked polystyrene 
Grup fungsional  Asam sulfonat 
Bentuk fisik Bulat 
Bentuk ion Sodium 
Ukuran screen 16 – 50 
Ukuran partikel 0,3 –1,2 mm 
Kapasitas total penukaran 2,0 meq/ml 
Pemekaran 7 % 
Kelembaban 45% 
PH 0 – 14 
Kelarutan Tidak larut dalam pelarut umum 
Konsentrasi cuci-balik  Bentuk Na+ 830 – 870 g/l 
  
Kondisi operasi 
Temperatur maximum Bentuk Na+ 140 oC 
Ketebalan resin (minimum) 600 mm 
Laju operasi (maksimum) 120 m3/jam/m3 
Ekspansi ruang untuk cuci-
balik 

40 – 75 % 

Laju alir cuci-balik untuk  
40-75% ekspansi pada 25 
oC 

10 – 16 m3/jam/m2 

Regenerant  Untuk bentuk Na+, NaCl 
Regeneration level 60 – 160 g NaCl/l 
Konsentrasi regenerant 5,0 – 15,0 % untuk NaCl 
Laju alir regenerasi  2 – 16 m3/jam/m3 
Waktu regenerasi 20 – 60 menit 
Pencucian regenerat 
Laju alir pencucian : lambat 
                                cepat 

 
Sama dengan laju alir regenerasi 
Sama dengan laju alir operasi 

Volume pencucian 3 – 5 m3/m3 
 
Batasan Air Baku Atau Air Yang Diolah 
 
Sisa Khlor Bebas  Bebas total 
Kekeruhan Kurang dari 2 NTU 
Besi dan logam berat Kurang dari 0,1 ppm 
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Gambar 9.20 : Kurva kapasitas resin Tulsion T-42 dengan 

menggunakan regenerasi  NaCl (garam dapur). 
 
Kurva ini dapat digunakan untuk merancang proses pengolahan 
air sadah yang mengandung kesadahan hingga 500 ppm. 
Berdasarkan kurva tersebut dapat direncanakan sistem penukar 
ion dengan menggunakan resin Tulsion T-42.  
 Media penukar ion biasanya ditempatkan dalam bejana 
berbentuk silinder, umumnya bejana ini disebut saringan atau filter. 
Dalam merancang suatu sistem pelunakan beberapa hal yang 
perlu diketahui adalah : (1) kualitas air baku (2) kualitas air olahan 
(3) waktu/target pengoperasian dan (4) karakteristik resin penukar 
ion yang digunakan. Berdasarkan data-data tersebut dapat 
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dirancang ukuran tabung penukar ion/filter yang akan 
dioperasikan. Adapun bahan pembuatan tabung tergantung pada 
ketersediaan dana, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan dan 
sifat korosif dari bahan yanga akan digunakan.  
 
Contoh rancangan sistem pelunakan, berdasarkan pada kurva 
kapasitas resin Tulsion T-42 :  
misalkan : 
 Konsentrasi total kesadahan Ca dan Mg pada air baku 300 
ppm 
 Tingkat regenerasi 80 gr NaCl/l resin 
 Waktu operasi 24 jam 
 Kualitas air olahan 0 ppm 

 
Berdasarkan kurva kapasitas resin, untuk laju alir air baku 6 
m3/jam/m3 resin, dan tingkat regenerasi 80 gr NaCl/liter resin, 
maka kesadahan yang dapat ditukar sebesar 53 gr/l resin. Jadi,  1 
m3 resin dapat menukar kesadahan sebesar 53.000 gr.  
 
Jika volume air baku yang diolah sebesar 6 m3/jam, maka untuk 
air baku dengan kesadahan  300 mg/l  
 
Maka jumlah kesadahan yang dihilangkan =  
 = 6 m3/jam x 300 gr/m3 =  1.800 gr/jam.  

 
Jadi, untuk 1 m3 resin dapat digunakan selama =  
 
                 53.000 gr 
 =                             =  29,5 jam. 
               1.800 gr/jam 
 
Apabila diinginkan waktu jenuh selama 24 jam, maka resin yang 
diperlukan  = 24/29,5 x 1 m3 =  0,81 m3 resin.  
 
Apabila digunakan tabung dengan diameter  1,0 m, maka Tnggi 
Bed resin dapat dihiung dengan rumus sebagai beriku : 
 
Volume Resin = πd2/4 x H   
 
dimana, H adalah tinggi bed resin dan d adalah diameter tabung. 
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                   4 x 0,81 m3 

Jadi , H =                          = 1,03 m 
                  3,14 (1)2 m2 

 
Ditetapkan, Tinggi Bed Resin = 1,0 m 
 
Jika volume resin 50 % dari volume tabung reaktor, maka tinggi 
tabung reaktor penukar ion yang diperlukan = 100/50 x1m = 2 m 

 
Tingkat regenerasi 80 gr NaCl/l resin (80 kg/m3) 
 
Kebutuhan garam NaCl untuk satu kali regenerasi =  
 = 1,0 m3 x 80 kg NaCl/m3 = 80 kg 
 
Larutan regenerant yang digunakan adalah larutan NaCl 10 %. 
Jumlah larutan NaCl yang digunakan untuk regenerasi satu unit 
reaktor adalah = 80 kg/0,1 = 800 kg. 
Jika densitas larutan NaCl 10 % = 1047 kg/m3, maka  
 
Jumlah larutan NaCl yang diperlukan untuk satu kali regenerasi =  

         800 kg 
 =                          = 0,76 m3. 
                1047 kg/m3 

 
Jika, kecepatan aliran regenerasi yang digunakan= 0,04 
m3/m2.menit 
 
Luas penampang filter = 3,14 (1)2/4 = 0,785 m2 

 
Waktu Regenerasi =  
 
             0,76 m3 
 =         = 24 menit. 
              ( 0,04 m3/m2.menit x 0,785 m2) 
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9.5 REAKTOR ATAU TABUNG PENUKAR ION 
 
Sesuai dengan karakteristik resin, proses pelunakkan 

kurang efektif  untuk digunakan secara langsung untuk 
menghilangkan kesadahan air yang mengandung kekeruhan yang 
tinggi atau air yang mengandung kadar besi tinggi. Oleh karena 
itu kualitas air baku perlu diperhatikan. Untuk air baku yang tidak 
memenuhi syarat harus dilakukan pengolahan pendahuluan  
(pretreatment) dahulu yaitu suatu proses pengolahan yang 
dilakukan sebelum proses penukar ion. Untuk air baku yang keruh 
dilakukan penyaringan dengan saringan pasir, untuk air baku 
yang banyak mengandung besi dilakukan dengan saringan 
mangan zeolit. 
 Salah satu contoh proses penghilangan kesadahan skala 
rumah tangga dengan sistim kontrol aliran manual dapat dilihat 
seperti pada Gambar 9. 21. 
 

 
Gambar 9.21 : Diagram proses penghilangan kesadahan skala 

rumah tangga. 
 
Pada saat proses pelunakkan, aliran air dari atas ke 

bawah, demikian pula pada saat regenerasi air garam dialirkan 
dari atas ke bawah. Pada saat proses pencucian balik, air pencuci 
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dialirkan dari bawah ke atas, dan pada saat proses pembilasan 
air dialirkan dari atas ke bawah. Tujuan proses cuci balik adalah 
untuk membersihkan resin penukar ion dari kotoran padat yang 
menempel pada permukaan media, sedangkan proses 
pembilasan dilakukan untuk membersihkan sisa larutan garam 
yang ada di dalam bed resin. Urutan proses pengoperasian 
adalah sebagai berikut: pelunakan, cuci balik, regenerasi, 
pembilasan dan kembali pelunakan. Larutan garam untuk 
regenerasi dibuat dari garam dapur biasa namun garam ini harus 
bebas dari polutan. 
                                                                                                                                 

 
9.6 PENUTUP  
 
 Kesadahan sangat dirasakan akibatnya terutama untuk 
penggunaan air industri, karena kesadahan dapat menyebabkan 
kerusakan pada alat-alat pemanas, oleh karena itu persyaratan 
air industri untuk parameter nilai kesadahan sebaiknya nol, 
sehingga dapat menjamin tidak akan terjadi pengerakan pada 
alat-alat pemanas. Berdasarkan hal ini, di industri-industri yang 
menggunakan alat pemanas, merupakan hal yang mutlak harus 
dilakukan terlebih dahulu  pelunakan terhadap air yang 
digunakan. 
 Dari beberapa proses pelunakan yang telah dibahas, 
proses pelunakan dengan dengan sistem ion exchange 
merupakan yang paling praktis. Kelebihan proses ini tidak 
menghasilkan buangan bahan padat yang dapat menimbulkan 
masalah lain, disamping itu bahan kimia yang digunakan tidak 
hanya sekali pakai namun dapat digunakan kembali dengan cara 
diregenerasi. Dalam hal rancang bangun alat, untuk sistem ion 
exchange dapat dilakukan berdasarkan karakteristik resin yang 
digunakan.  

Pada proses ion exchange yang perlu diperhatikan 
adalah siklus waktu pengoperasian yang harus tepat, dalam hal 
ini waktu pergantian antara proses pelunakan, pencucian dan cuci 
balik. Apabila siklus waktu ini dilakukan secara tepat dan teratur, 
maka air olahan yang dihasilkan akan sesuai dengan yang 
direncanakan.   
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	Air tanah pada umumnya selalu mengandung garam-garam mineral atau disebut juga padatan terlarut, jumlah kandungan bahan tersebut berkisar antara 25 mg/l untuk daerah pegunungan sampai lebih dari 35.000 mg/l untuk daerah pantai. Garam-garam yang terlarut dalam air tanah berasal dari bahan-bahan batuan yang dilalui oleh air tersebut. Jumlah dan jenis garam-garam terlarut tergantung pada jenis  materi akuifer, kelarutan mineral yang bersangkutan dalam air serta waktu kontak. Air tanah yang bergerak melalui batuan beku hanya melarutkan sedikit mineral karena komposisi batuannya relatif tidak mudah larut dibandingkan batuan sedimen. Batuan sedimen banyak terdapat pada kerak bumi, sehingga materi batuan sedimen merupakan unsur terbanyak yang terkandung dalam air tanah. Disamping itu air tanah dapat dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi di permukaan tanah, misal  adanya  pencemaran yang menyebabkan bahan-bahan pencemar masuk meresap ke dalam tanah.  Pencemaran yang terjadi pada air tanah dapat berasal dari intrusi air laut, limbah domestik, limbah industri dan dari daerah intensifikasi pertanian.
	Akibat kondisi litologi dan geologi yang dilalui, maka air tanah mungkin mengandung unsur-unsur atau senyawa kimia dengan konsentrasi melebihi standar kualitas air minum, misalnya mengandung unsur-unsur, Fe, Mn, CO2, H2S dan garam-garam mineral yang tinggi, kesadahan tinggi, kemudian keasaman tinggi karena adanya asam-asam organik (air gambut) dan ada  pula  yang mengandung logam berat. Dengan demikian apabila air tanah tersebut akan digunakan untuk air minum, maka  perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu.  
	Perbedaan utama antara air permukaan dan air tanah dapat dilihat pada Tabel 4.3.


	Tabel 4.3 : Perbedaan utama antara air permukaan dengan air tanah.
	Karakteristik
	Air Permukaan

	4.1.2  Standar Air Minum Di Indonesia 
	Masalah air khususnya air minum dan air untuk peruntukan lainnya perlu diperhatikan secara lebih serius karena buruknya kualitas air khususnya air minum sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Sebagai contoh angka penderita penyakit yang berhubungan dengan air di Indonesia masih cukup tinggi.  
	Tabel 4.4 : Daftar persyaratan kualitas air minum berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
	Nomor : 416/Menkes/Per/IX/1990
	A. FISIKA

	B. KIMIA


	I.  Air Raksa
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	E. Pestisida

	Satuan
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	2
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	5.1 PENDAHULUAN


	Dengan sistem aliran up flow, setelah operasi berjalan 20 hari head laos pada sistem filter  hanya 13 cm, dan setelah operasi berjalan 32 hari head loss hanya mencapai 30 cm. Dengan demikian dapat dilihat dengan jelas bahwa saringan pasir lambat dengan sistem aliran up flow mempunyai umur operasi yang jauh lebih lama dibandingkan dengan sistem dengan aliran down flow.  Perubahan total head loss pada saringan pasir lambat dengan sistem aliran down flow dan up flow selama percobaan secara lengkap dapat dilihat seperti pada Gambar 5.7.
	Gambar 5.7 : Perubahan total head loss pada saringan pasir lambat dengan sistem aliran down flow dan up flow selama percobaan.
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	Bangunan penangkap air ini juga dilengkapi dengan dua buah keran pengatur dan saringan. Keran pertama berfungsi sebagai pengatur laju aliran air baku dan keran kedua berfungsi sebagai keran penguras yang dapat digunakan pada saat pembersihan bak penangkap air baku. Secara berkala bak penangkap air ini harus dibersihkan. Untuk memudahkan pembersihan keran pertama harus ditutup dan keran kedua dibuka, dengan demikian pembersihan akan mudah untuk dilakukan (Gambar 5.19).
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	5.5.3.4  Media Filter
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	5.5.3.6  Sistem Distribusi

	Jaringan distribusi utama menggunakan pipa PVC dengan diameter 3 " sepanjang 270 m. Distribusi dilakukan secara gravitasi. 
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	6.2  TINJAUAN UMUM


	Parameter biologi air berhubungan dengan keberadaan populasi mikroorganime akuatik di dalam air, yang berakibat pada kualitas air. Akibat yang paling penting adalah penyebab penyakit yang ditimbulkan oleh adanya mikroorganisme patogen dalam air. Akibat yang penting lainnya terhadap kualitas air adalah timbulnya rasa dan bau. Mikroorganisme utama yang umum terdapat dalam air adalah bakteri, fungi, ganggang, protozoa, cacing dll. Beberapa unsur kimia dan biologi yang umum ditemukan dalam air dapat dilihat pada Tabel 6.8.
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	Tabel 8.10 : Kualitas Air Baku dan Hasil Olahan.
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	BAB 9
	PENGHILANGAN KESADAHAN DI DALAM AIR MINUM

	9.1 KESADAHAN
	Gambar 9.1. Diagram batang miliekivalen per liter untuk analisis kualitas air.
	9.1.3 Metoda Penentuan Kesadahan
	9.2 PENGHILANGAN KESADAHAN (PELUNAKAN)

	Beberapa tipe resin penukar ion positip, nama produk serta nama perusahaan pembuatnya dapat dilihat pada Tabel 9. 8.  
	Tabel 9.8 : Beberapa Tipe Resin Penukar Ion Positip, Nama Produk Serta Nama Perusahaan Pembuat.
	Penukar Ion Positip Asam Kuat (Strong Acid Cation Resin Exchanger, SCR)
	Penukar Ion Positip Asam Lemah (Weak Acid Cation Resin Exchanger, WCR)
	Nama Produk
	9.4 CONTOH PERHITUNGAN PROSES PELUNAKAAN DENGAN SISTEM PERTUKARAN ION

	Batasan Air Baku Atau Air Yang Diolah

	Kurva ini dapat digunakan untuk merancang proses pengolahan air sadah yang mengandung kesadahan hingga 500 ppm. Berdasarkan kurva tersebut dapat direncanakan sistem penukar ion dengan menggunakan resin Tulsion T-42. 
	Media penukar ion biasanya ditempatkan dalam bejana berbentuk silinder, umumnya bejana ini disebut saringan atau filter. Dalam merancang suatu sistem pelunakan beberapa hal yang perlu diketahui adalah : (1) kualitas air baku (2) kualitas air olahan (3) waktu/target pengoperasian dan (4) karakteristik resin penukar ion yang digunakan. Berdasarkan data-data tersebut dapat dirancang ukuran tabung penukar ion/filter yang akan dioperasikan. Adapun bahan pembuatan tabung tergantung pada ketersediaan dana, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan dan sifat korosif dari bahan yanga akan digunakan. 
	9.6 PENUTUP 

	10.2.2.2  Proses Desalinasi dengan RO
	Power                : 30 watt
	Output   : 10 KVA
	10.5.1 Pengoperasian Unit Osmosis Balik
	Air Olahan
	Densitas garam : 1,5 gr/ml
	Tekanan osmosis (() = 1,12 (t + 273) (mi 
	= 1,12 (25 + 273) {20 gr : [(Mr Na + Mr Cl) / Vol pelarut]}
	= 1,12 x 298 K {20 gr :  [ (23 + 35,5) / 0,9987 l ]}
	Kapasitas pompa dosing  : 4,7 l / jam
	Stroke length            : 40 %
	Q pompa dosing = 4,7 l / jam x 40% = 45,12 l / hari
	Kapasitas pompa dosing  : 4,7 l / jam
	Stroke length   : 40 %
	Q pompa dosing = 4,7 l / jam x 40% = 45,12 l / hari
	Kapasitas pompa dosing  : 4,7 l / jam
	Q pompa dosing = 4,7 l / jam x 40% = 45,12 l / hari
	Kapasitas pompa dosing : 4,7 l / jam
	Stroke length  : 40 %
	Q pompa dosing = 4,7 l / jam x 40% = 45,12 l / hari
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	BAB 11
	PENGOLAHAN AIR SIAP MINUM 
	Permasalahan yang sering timbul saat ini adalah banyak kawasan pemukiman yang telah dibangun di dalam kawasan yang kualitas air tanahnya tidak dapat digunakan sebagai sumber air minum misalnya airnya mengandung zat besi atau mangan dengan konsentrasi yang cukup tinggi atau merupakan kawasan yang air tanahnya payau. Dilain pihak pelayanan air bersih atau suplai air dari PAM setempat belum ada. Akibatnya masyarakat  harus memenuhi air untuk kebutuhan minum dengan cara membeli air minum kemasan dengan harga yang sangat mahal yakni sekitar Rp. 6000,- sampai Rp, 8000,- per 20 liter. Dengan demikian maka kondisi tersebut sangat memberatkan masyakarat khusunya masyarakat miskin.
	11.2 PROSES PENGOLAHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS
	ALAT
	11.2.1 Proses Pengolahan

	A. Injeksi Kaporit/Khlorine
	Injeksi khlorine dilakukan dengan menggunakan pompa dosing kapasitas maksimun sekitar 4,7 liter per hari.  Laju injeksi dapat diatur dengan cara mengatur jumlah stroke yang ada pada pompa dosing. Konsentrasi khlorine yang masuk ke static mixer dan tangki reaktor diatur  kira-kira 0,1 ppm. Diagram pembubuhan khlorine  dapat dilihat seperti pada Gambar 11.2 .
	B. Saringan Pasir Dan Saringan Mangan Zeolit 
	C. Saringan  Karbon Aktif
	Power               : 30 watt
	No
	Jenis Pengeluaran
	Total Pengeluaran (Rp)




