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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

      Air merupakan elemen yang sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan 

dan tumbuhan,  karena banyak manfaat yang diberikan air untuk makhluk hidup. 

Untuk itu, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari air. Air yang dimaksud 

adalah air tawar atau air bersih yang akan secara langsung dapat dipakai di 

kehidupan. Batasan air bersih adalah air yang dapat digunakan oleh manusia 

untuk keperluan sehari -harinya yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat 

diminum apabila telah dimasak (Kumalasari & Satoto, 2011). 

     Ditinjau dari tempat tersimpannya, sumber air dapat diklasifikasikan kedalam 

beberapa jenis sumber air yaitu air hujan, air permukaan, air tanah, dan air laut. 

Masing-masing sumber air tersebut secara alamiah memiliki karakteristik kualitas 

air tersendiri, hal ini terjadi karena kualitas air sangat dipengaruhi oleh keadaan 

alam tempat air tersebut berada dan kondisi tempat-tempat yang dilaluinya. Di 

daerah perkotaan penduduk yang tidak memperoleh pelayanan air PDAM, 

sebagian besar menggunakan sumber air tanah baik berupa sumur gali maupun 

sumur pompa sebagai sumber air bersihnya. Sumber air tanah dipilih karena 

relatif lebih baik dari air sungai ditinjau dari segi kualitasnya terutama faktor 

kekeruhannya. Air tanah sebagai sumber air bersih pada umumnya dapat langsung 

digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Namun tanpa disadari bahwa air tanah 

mengandung banyak unsur logam yang terlarut dalam air seperti calsium, 

magnesium, sodium, kalium, bikarbonat, sulfat, kholride, nitrat, derajat keasaman 
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(pH) besi (Fe) dan mangan (Mn), yang mengganggu kesehatan tubuh jika terus 

dikonsumsi dalam jumlah yang tinggi (Sanropie, 1984).  

      Adanya kandugan Besi (Fe) dalam air menyebabkan warna air tersebut 

berubah menjadi kuning-coklat setelah beberpa saat kontak dengan udara. 

Disamping menimbulkan gangguan kesehatan juga menimbulkan bau yang 

kurang enak dan menyebabkan warna kuning pada dinding bak kamar mandi serta 

bercak-bercak kuning pada pakaian (Aba, Bahrim, & Armid, 2017).  

      Untuk memperoleh air bersih yang layak dipakai dalam memenuhi kebutuhan 

sehari-hari di perlukan suatu cara pengolahan yang lebih baik. Salah satu metode 

yang banyak digunakan adalah filtrasi (penyaringan).Metode ini dapat diterapkan 

di daerah pedesaan yang berada di tepi sungai ataupun sumber air lainnya. Filtrasi 

adalah proses penghilangan partikel-partikel atau flok-flok halus yang lolos dari 

unit sedimentasi, dimana partikel-partikel atau flok-flok tersebut akan tertahan 

pada media penyaring selama air melewati media tersebut (Asmadi, Khayan, & 

Heru, 2011).  

      Media filtrasi yang dipegunakan adalah pasir kuarsa (silika) dan batu zeolit. 

Pasir kuarsa (quartz sands) juga dikenal dengan nama pasir putih atau pasir silika 

(silica sand) merupakan hasil pelapukan batuan yang mengandung mineral utama, 

seperti kuarsa dan feldspar. Pasir kuarsa juga sering digunakan untuk pengolahan 

air kotor menjadi air bersih. Fungsi ini baik untuk menghilangkan sifat fisiknya, 

seperti kekeruhan, atau lumpur dan bau. Pasir kuarsa umumnya digunakan 

sebagai saringan pada tahap awal (Selintung, 2012). Sedangkan zeolit merupakan 

mineral yang dapat menukar elektron sehingga dapat mengoksidasi besi yang 
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terlarut dalam air menjadi bentuk yang tidak larut sehingga dapat dipisahkan 

dengan filtrasi (Asmadi, Khayan, & Heru, 2011).  

Di wilayah Kerja Puskesmas I Denpasar Selatan yaitu, di desa Sesetan, 

Sidakarya dan Panjer masih banyak masyarakat menggunakan sumur gali sebagai 

sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut survey awal 

yang dilakukan penulis mengenai penyediaan air bersih di wilayah kerja 

Puskesmas I Denpasar Selatan masih banyak yang menggunakan sumur gali. Dari 

keseluruhan jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas I Denpasar Selatan 

sebanyak 82.477 penduduk, ada 3.468 sumur gali yang masih digunakan. Dari 

3.468 sumur gali yang masih digunakan tersebar di Desa Sesetan sebanyak 1.712 

sumur, di Desa Sidakarya sebanyak 587 sumur, dan di Desa Panjer sebanyak 

1.169 sumur (Profil Puskesmas I Denpasar Selatan, 2016). 

       Menurut penelitian yang dilakukan Wirastuti  (2013) air sumur salah satu 

warga di Kelurahan Sesetan memiliki Karakteristik fisik berbau, berasa, dan 

berwarna keruh, diduga air sumur tersebut memiliki kandungan Fe yang tinggi. 

Pada salah satu sumur warga di Jln. Tegal Wangi Gang Pandan Harum Kelurahan 

Sesetan memiliki kadar besi (Fe) sebesar 1,29 mg/L.  

        Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di Jln. Sidakarya Gang Taman 

Suci, warga mengeluh air sumur gali berwarna keruh, kekuningan, dan berbau 

amis. Dari uji pendahuluan yang telah dilakukan di Jln. Sidakarya Gang Taman 

Suci, hasil dari pemeriksaan kadar besi (Fe) pada sumur gali berkisar 2,7 mg/L. 

Air sumur tersebut melebihi kadar maksimum kandungan besi (Fe) berdasarkan 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2017 Tentang 

Standar Baku Mutu kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk 
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Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian 

Umum, kadar besi (Fe) untuk keperluan hygiene sanitasi kadar maksimum yang 

diperoleh adalah 1,0 mg/L.  

       Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

efektivitas penggunaan kombinasi media pasir kuarsa dan batu zeolit dalam 

penurunan kadar besi (Fe) pada air sumur gali. Menurut penelitian yang dilakukan 

Ningsih (2015) tentang Pengaruh Variasi Ketebalan Pasir Dan Karbon Aktif Pada 

Media Saringan Pasir Lambat Terhadap Penurunan Kadar Besi (Fe) Dan Mangan 

(Mn) Pada Air Sumur (Suatu Penelitian  Di Kelurahan Pubalala Kecamatan Kota 

Tengah Kota Gorontalo), proses penyaringan dilakukan dengan ketebalan pasir 40 

cm dan karbon aktif  20 cm serta pada ketebalan pasir 80 cm dan karbon aktif 40 

cm. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketebalan yang efektif dalam menurunkan 

kadar Fe dan Mn adalah pada ketebalan pasir 80 cm dan karbon aktif 40 cm 

dengan penurunan untuk Fe mencapai 98,12%. Peneliti ingin mengetahui 

penurunan kadar besi (Fe) pada air sumur gali dengan menggunakan metode 

filtrasi kombinasi pasir kuarsa dan batu zeolit dengan tiga perlakuan yaitu 

perlakuan satu dengan ketebalan pasir kuarsa 10 cm dan batu zeolit 10 cm, 

perlakuan dua dengan ketebalan batu kuarsa 20 cm dan batu zeolit  20 cm, 

perlakuan tiga dengan ketebalan pasir kuarsa 30 cm dan batu zeolit 30 cm. 

Berdasarkan penelitian Saifudin dan Astuti (2005) tentang kombinasi media filter 

untuk penurunan kadar besi (Fe), kombinasi pasir dan zeolit dapat menurunkan 

kandungan kadar besi (Fe) dari 1.17 mg/L menjadi 0.07 mg/L atau 93,52%. 

      Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan, Mulia, & Khair, (2017) 

tentang Pengaruh aerasi Bertingkat Dengan Kombinasi Saringan Pasir, karbon 
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Aktif, dan Zeolit Dalam menyisihkan parameter Fe dan Mn Dari Air Tanah Di 

Pesantren Ar- Raudhatul Hasanah, penurunan kadar besi (Fe) tertinggi sebesar 

47,22%. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis mencoba menerapkan alat 

pengolahan air bersih untuk keperluan hygiene sanitasi skala rumah tangga 

dengan menggunakan filter pasir kuarsa dan batu zeolit tanpa aerasi dan karbon 

aktif, yang bertujuan mencari kombinasi paling efektif dalam penurunan kadar 

besi (Fe). 

      Dalam penelitian ini penulis membandingkan kandungan kadar besi (Fe) yang 

terdapat pada air sumur gali sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor. 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu kesehatan 

Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, 

Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian Umum, kadar besi (Fe) untuk 

keperluan hygiene sanitasi kadar maksimum yang diperoleh adalah 1,0 mg/L. 

Uji pendahuluan alat yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui apakah 

alat dan media yang digunakan dalam penurunan kadar besi (Fe) pada air dapat 

menurunkan kadar besi (Fe). Berdasarkan uji pendahuluan alat yang dilakukan 

dengan ketebalan pasir kuarsa 10 cm dan batu zeolit 10 cm, serta sampel air 

sumur  gali dengan kadar besi (Fe) sebelum perlakuan sebesar 2,785 mg/L setelah 

dilakukan perlakuan kadar besi (Fe) pada sampel mengalami penurunan sebesar 

1.583 mg/L.  

B. Rumusan Masalah  

      Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana efektivitas 

penggunaan kombinasi media pasir kuarsa dan batu zeolit dalam penurunan kadar 

besi (Fe) pada air sumur gali ?” 
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C. Tujuan  

1. Tujuan umum  

     Mengetahui efektivitas penggunaan kombinasi media pasir kuarsa dan batu 

zeolit dalam penurunan kadar besi (Fe) pada air sumur gali. 

2. Tujuan khusus  

a. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan kombinasi media pasir kuarsa dan 

batu zeolit dalam penurunan kadar besi (Fe) pada air dengan ketebalan pasir 

kuarsa 10 cm dan batu zeolit 10 cm.  

b. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan kombinasi media pasir kuarsa dan 

batu zeolit dalam penurunan kadar besi (Fe) pada air dengan ketebalan pasir 

kuarsa 20 cm dan batu zeolit 20 cm. 

c. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan kombinasi media pasir kuarsa dan 

batu zeolit dalam penurunan kadar besi (Fe) pada air dengan pasir kuarsa 30 

cm dan batu zeolit 30 cm 

d. Untuk menganalisis efektivitas penggunaan kombinasi pasir kuarsa dan batu 

zeolit dalam penurunan kadar besi (Fe) pada air dengan ketebalan pasir kuarsa 

10 cm dan batu zeolit 10 cm, ketebalan pasir kuarsa 20 cm dan batu zeolit 20 

cm dan ketebalan pasir kuarsa 30 cm dan batu zeolit 30 cm.   
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D. Manfaat  

1. Manfaat teoritis 

      Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pengembangan ilmu tentang suatu 

alternatif teknologi pengolahan air bersih yang murah, sederhana, dan mudah 

pengoperasiannya. Serta dapat meminimalisir dan mengantisipasi masalah-

masalah pada air yang dapat merusak kesehatan dan mencemari lingkungan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti  

      Dapat menambah wawasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

khususnya dalam bidang kesehatan lingkungan. Serta merupakan pengalaman 

baru dalam menyelesaikan masalah-masalah kesehatan dalam hal ini untuk 

pengolahan air bersih. 

b. Bagi Masyarakat  

      Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat sarana penyediaan air 

bersih yang murah dan sederhana untuk memperoleh air baku yang memenuhi 

syarat kesehatan untuk kebutuhan sehari-hari terutama sebagai air bersih. 

 


