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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakang 

Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan di 

bumi.Sumber air tersebut ada yang diperoleh dari air tanah, mata air air sungai, danau 

dan air laut.Sumber air di bumi tersebut berasal dari suatu siklus air dimana tenaga 

matahari merupakan sumber panas yang mampu menguapkan air. Air baik yang 

berada didarat maupun laut akan menguapoleh panas matahari.Uap kemudian naik 

berkumpul menjadi awan. Awan mengalami kondensasi dan pendinginan akan 

membentuk titik-titik air dan akhirnya akan menjadi hujan.Air hujan jatuh kebumi 

sebagian meresap kedalam tanah menjadi air tanah dan mata air, sebagian mengalir 

melalui saluranyang disebut air sungai, sebagian lagi terkumpul dalam danau/rawa 

dan sebagian lagi kembalike laut. 

Air laut merupakan air yang di dalam nya terlarut berbagai zat padat dan gas, 

contoh :dalam 1000 gram air lautakanterdapat 35 gram senyawa terlarut yang secara 

kolektif disebu tgaram, atau di dalam air laut 96,5 persen berupa air dan 3,5 persen 

berupa zat-zat terlarut (NurAlimah, 2008) 

Manusia sering dihadapkan pada situasi yang sulit dimana sumber air tawar 

sangat terbatas dan di lain pihak terjadi peningkatan kebutuhan. Bagima syarakat 

yang tinggal didaerah pantai, pulau kecil seperti kepulauan seribu air tawar 

merupakan sumber air yang sangat penting. Sering terdengar ketika musim kemarau 
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mulai datang maka masyarakat yang tinggal di daerah pantai atau pulau kecil-kecil 

mulai kekurangan air.Air hujan yang merupakan sumber air yang telah disiapkan 

dibakpenampungair hujan(PAH) sering tidak dapat mencukupi kebutuhan pada 

musim kemarau. Bahkan yang lebih parahnya lag ibagi masyarakat yang tinggal di 

Timur Tengah yang merupakan daerah gurun pasir yang susah  sekali untuk 

mendapatkan air, apatah lagi air bersih. 

Padahal kita mengetahui bahwa sebenarnya sumber air asin itu begitu melimpah, 

kenyataan menunjukkan bahwa ada banyak daerah pemukiman yang justru 

berkembang pada daerah pantai. Melihat kenyataan semacam itu manusia telah 

berupaya untuk mengolah air asin/payau menjadi air tawar mulai dari yang 

menggunakan teknologi sederhana seperti menyuling, (pertukaran ion).Sumber air 

asin/payau yang sifatnya sangat melimpah telah membuat manusia berfikir untuk 

mengolahnya menjadi air tawar. Sehingga dengan adanya pengolahan air laut menjadi 

air asin akan mudah untuk mendapatkan air meskipun tidak seperti air yang telah ada 

di daratan. Untuk memenuhi kebutuhan akan air tawar manusia telah 

mengembangkan sistem pengolaha nairasin/payau dengan teknologi membran 

semipermeabel. Membran (selaput) semipermeabel adalah suatu selaput penyaring 

skala molekul yang dapat ditembusolehmolekul air dengan mudah, akan tetapi tidak 

dapat atau sulit sekali dilalui oleh molekul lain yang lebih besar dari molekul air. 
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 1.2 Rumusan Masalah  

Luaran  di ciptakanya “Hidrodrum” yaitu  alat ini dapat mengubah air  laut 

menjadi air mineral, alat ini diharapkan dapat bekerja dalam mengubah air dengan 

kapasitas 10 liter dalam dua kali penyulingan, alat pengubah ini  bermafaat untuk 

warga atau para nelayan. Sistem membran reverse yang dipakai dapat berupa 

membran hollow fibre, lempeng/plate atau berupa spiral wound. Membran ini mampu 

menurunkan kadar garam hingga 95-98% ,air olahan sudah bebas dari bakteri  

1.3 Tujuan Perancangan  

 Tujuan menciptakan alat pengelolah air laut menjadi air mineral, untuk 

memperoleh suatu alat bantu yang bisa memudahkan para nelayan yang sedang 

melaut mendapatkan air bersih yang layak konsumsi. Dan warga sekitar laut atau 

perkotaan sayng sangat sulit mendapatkan air bersih  

A. Supaya alat ini mudah di bawa atau di pindahkan ke tempat lain  

B. Mudah perawatan alat  

1.4 Batasan Masalah 

 Agar  peneliti lebih sestimatif maka perlu perlu beberapa pemhasan masalah 

segagai berikut; 

1. Air yang di gunkan air laut 

2. Tidak menghitung biaya  

3. Tidak menghitung waktu proses perjernian  

 


