
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERISTAS AIRLANGGA 

 

1 
 

SKRIPSI PENGEMBANGAN DESAIN SENSOR … WASYIUL KURNIA P.W. 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Air merupakan bagian sangat penting dalam kehidupan. Tanpa air di bumi 

tidak akan ada kehidupan. Air digunakan dalam banyak hal antara lain mandi, 

mencuci baju, menyiram tanaman maupun sebagai asupan tubuh. Air adalah 

bagian terbesar penyusun tubuh makhluk hidup. Tubuh kita mengandung lebih 

dari 60 % air sehingga kita akan sangat tergantung pada air untuk dapat terus 

melanjutkan hidup. Jika tidak mendapat asupan air yang cukup kita akan 

mengalami dehidrasi yang dalam kadar parahnya akan berakibat pada kematian. 

Kebutuhan air untuk tubuh memiliki beberapa kriteria. Air harus dalam 

kondisi baik untuk dikonsumsi oleh karena itu memilih air konsumsi yang tepat 

adalah sebuah keharusan untuk menjaga kesehatan. Kriteria air yang sehat dan 

layak dikonsumsi sebagaimana dikutip dari Peraturan Kementerian Kesehatan 

(2010), yaitu air yang tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, kekeruhan 

maksimal 5 NTU, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya, dan tidak 

mengandung logam berat.  

Air merupakan pelarut yang sangat baik bagi banyak bahan, sehingga air 

merupakan media transport utama bagi zat-zat makanan dan produk buangan 

sampah yang dihasilkan proses kehidupan. Oleh karena, itu air yang ada di bumi 

tidak pernah terdapat dalam keadaan murni, tetapi selalu ada senyawa atau 

mineral/unsur lain yang terdapat di dalamnya (Rompas, 1998). Jumlah senyawa 

dan unsur yang bercampur pada air baik berupa organik maupun anorganik dapat 

berakibat baik maupun buruk. Akan tetapi, terlepas dari keduanya ada kadar 

maksimal zat campuran yang harus disesuaikan agar aman dan layak untuk 

dikonsumsi. 

Kandungan Total Dissolved Solid (TDS) adalah salah satu faktor penting 

untuk menentukan kelayakan air untuk dikonsumsi dalam air. TDS adalah jumlah 

material yang terlarut di dalam air. Material ini dapat berupa karbonat, bikarbonat, 

klorida, sulfat, fosfat,  nitrat, kalsium, magnesium, natrium, ion-ion organik, 
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senyawa koloid dan lain-lain (WHO, 2003). TDS dapat digunakan untuk 

memperkirakan kualitas air minum, karena mewakili jumlah ion di dalam air. 

Nilai baku mutu air terhadap parameter uji TDS maksimal yang diperbolehkan 

menurut standar nasional adalah 500 mg/L (Peraturan Kementerian Kesehatan, 

2010). Selebihnya akan tergolong tidak sehat atau tidak layak konsumsi dan akan 

dilarang oleh pihak berwajib. Analisis secara kimia membutuhkan biaya yang 

sangat mahal sehingga dicari alternatif cara untuk memprediksi zat kimia apakah 

yang mungkin terkandung dalam air berdasarkan sifat fisika air. Contoh sifat 

fisika air adalah sifat kelistrikan yang berupa konduktivitas, yaitu kemampuan 

larutan untuk mengantarkan arus listrik. Sifat fisik lainnya yaitu TDS (Total 

Dissolved Solids) yang menunjukkan jumlah padatan zat terlarut dalam air. 

TDS di dalam air dapat diukur dengan 2 metode yaitu gravimetri dan 

konduktivitas listrik. Metode gravimetri dilakukan dengan cara memanaskan 

sampel sampai cairan sampel diuapkan hingga tersisa residu yang kemudian 

ditimbang secara langsung dengan menggunakan neraca digital. Dengan demikian 

didapatkan hasil TDS dari sampel tersebut (Devi dkk, 2013). Metode gravimetri 

cukup akurat namun kurang praktis. Sementara metode konduktivitas listrik 

memanfaatkan sifat konduktivitas elektrik cairan untuk meperkirakan kandungan 

yang terdapat dalam cairan tersebut. Metode ini kurang akurat jika dibandingkan 

metode gravimetri, namun metode ini lebih praktis dan cepat untuk dilakukan. 

Pengukuran konduktivitas listrik jauh lebih mudah daripada pengukuran TDS 

langsung ( Das dkk, 2005).  

Konduktivitas (daya hantar listrik/DHL) adalah gambaran numerik dari 

kemampuan cairan untuk meneruskan aliran listrik. Oleh karena itu, semakin 

banyak garam-garam terlarut yang terionisasi, semakin tinggi pula nilai 

konduktivitas listik (Mackereth et al., 1989). Konduktivitas dinyatakan dengan 

satuan μmhos/cm atau μSiemens/cm. Nilai DHL berhubungan erat dengan nilai 

padatan terlarut total (TDS). 

Guna keperluan mengetahui kadar TDS yang terkandung di dalam air, 

maka dibuatlah sensor TDS dengan prinsip konduktivitas sebagai alternatif 

terbaik sejauh ini. Pada penelitian kali ini akan dikembangkan sensor TDS dengan 
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prinsip konduktivitas dengan beberapa variasi elektroda sebagai salah satu 

komponen utamanya untuk meningkatkan kemampuan sensor untuk membaca 

lebih baik. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Harum dkk (2016) 

bahwa bentuk elektroda pelat tipis menghasilkan nilai yang paling dekat dengan 

hasil bacaan TDS meter yaitu dengan kesalahan 3,83 %. Oleh karena itu, Variasi 

yang dilakukan meliputi jenis elektroda dan luasan elektroda pada bentuk pelat. 

Dengan 5 variasi konsentrasi sampel yang dibuat dari larutan garam, akan dibaca 

hasil TDS-nya, lalu data tegangan akan diolah di mikrokontroler sehingga akan 

menjadi nilai kadar TDS secara langsung di LCD. Hasil yang terbaca akan 

dibandingkan dengan alat ukur standar yaitu TDS meter untuk kemudian dicari 

standar deviasi serta kinerja terbaiknya pada perbandingan variasi yang telah 

dilakukan. 

1.2. Perumusan Masalah 

 Permasalahan yang akan diselesaikan pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana hubungan antara jenis material dan luasan elektroda terhadap 

pembacaan nilai TDS dalam larutan? 

2. Variasi elektroda manakah yang memiliki performansi kinerja paling 

optimal? 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Bentuk elektroda yang digunakan adalah plat tipis dengan jarak antar 

elektroda masing-masing yaitu 1,5 cm, nilai ini adalah ukuran terkecil 

elektroda yang dapat dibuat selama penelitian. 

2. Variasi jenis elektroda yang digunakan dari material besi dan tembaga. 

3. Variasi jenis luasan hanya digunakan 3 nilai luasan yaitu 4 cm
2
, 8 cm

2
, 16 

cm
2
. 

4. Digunakan suhu ruang yaitu antara rentang 26
o
-32

o
 Celcius. 

5. Variasi TDS dan kinerja sensor difokuskan untuk garam dapur ( NaCl ) 

rentang antara 0 ppm – 600 ppm. 
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1.4. Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui hubungan antara jenis elektroda dan luasan elektroda terhadap 

pembacaan TDS dalam air. 

2. Mengetahui variasi elektroda mana yang memiliki performansi kinerja 

terbaik untuk megukur TDS di dalam air. 

1.5. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Terwujudnya elektroda yang memiliki performansi optimal dari jenis 

material yang mudah didapat dan ekonomis dengan variasi luasan guna 

mengukur TDS dalam air. 

2. Dapat diperoleh pengaruh dan hubungan jenis elektroda serta luasannya 

terhadap pembacaan TDS di dalam air. 

 

  




