
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, terjadi juga 

peningkatan aktivitas manusia. Namun tidak jarang, aktivitas manusia sendiri 

dapat menyebabkan penurunan kualitas air. Bila penurunan kualitas air ini tidak 

diminimalkan maka akan terjadi pencemaran air (Mulia, 2005).  

Kebutuhan manusia akan air sangat komplek, antara lain untuk minum, 

masak, mandi, mencuci dan sebagainya. Menurut WHO di negara-negara maju 

setiap orang memerlukan air antara 60-120 liter per hari. Sedangkan di negara-

negara berkembang, termasuk Indonesia setiap hari memerlukan antara 30-60 

liter per hari (Notoatmodjo, 2008). 

Air yang dikonsumsi manusia harus memenuhi syarat kualitas dan 

kuantitas. Secara kualitas air harus memenuhi syarat fisik, kimia dan biologi. 

Syarat fisik air tidak berwarna, berbau, berasa, jernih, dan tidak mengandung zat 

padatan. Syarat kimia air tidak mengandung logam, misalnya Fe dan Mn. Fe dan 

Mn dalam air memang dibutuhkan untuk metabolisme tubuh, akan tetapi jika Fe 

dan Mn dalam air sudah melebihi nilai baku mutu air minum akan menimbulkan 

berbagai masalah, misalnya; menimbulkan bau, warna kuning dan coklat pada 

pakaian, rasa pada minuman dan kerusakan hati. Syarat biologi air tidak boleh 

mengandung bakteri patogen (Sutrisno dan Eni, 2010). 

Standar mutu air minum atau air untuk kebutuhan rumah tangga 

ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 



492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Baku mutu 

Fe dan Mn yang diperbolehkan dalam air maksimal 0,3 mg/l dan 0,4 mg/l 

(Depkes RI, 2010). 

Perum Nilasari terletak di Desa Pabelan Kartasura. Keadaan air di Perum 

Nilasari mempunyai kualitas air yang buruk. Jika dilihat dari segi fisik air berbau 

amis, keruh, menimbulkan warna kuning dan coklat pada dinding kamar mandi. 

Hal tersebut mengindikasikan air tersebut mengandung Fe dan Mn yang melebihi 

baku mutu air minum. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pemeriksaan sampel di Balai Besar 

Teknik Kesehatan Lingkungan (BBTKL), kadar Fe dan Mn pada air sumur 

Perum Nilasari Pabelan Kartasura sebesar 1,4227 mg/l dan 0,8615 mg/l. Kadar 

Fe dan Mn dalam air sumur tersebut melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan penelitian Ridwan dkk (2007) kombinasi pasir-zeolit dengan 

ketebalan 60 cm mampu menurunkan Mn sebesar 0,83 mg/l dan efektivitasnya 

48,13 %. Sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam 

pengolahan air minum. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin melakukan penelitian tentang 

pengaruh berbagai kombinasi ketebalan media filter pasir dan zeolit terhadap 

penurunan Fe dan Mn pada air sumur Perum Nilasari Pabelan Kartasura. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh berbagai kombinasi ketebalan media filter pasir dan 

zeolit terhadap penurunan kadar Fe dan Mn pada air sumur Perum Nilasari 

Pabelan Kartasura? 



C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum  

Untuk mengetahui pengaruh berbagai kombinasi ketebalan media filter 

pasir dan zeolit terhadap penurunan kadar Fe dan Mn pada air sumur Perum 

Nilasari Pabelan Kartasura. 

2.  Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui kadar Fe dan Mn pada air sumur Perum Nilasari 

Pabelan Kartasura sebelum dilakukan perlakuan.   

b. Untuk mengetahui kadar Fe dan Mn pada air sumur Perum Nilasari 

Pabelan Kartasura setelah dilakukan perlakuan.   

c. Untuk mengetahui ketebalan media filter pasir dan zeolit yang efektif 

dalam menurunkan kadar Fe dan Mn 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat efek dari kandungan logam 

khususnya Fe dan Mn bagi kesehatan. 

b. Memberikan informasi kepada masyarakat cara pengelolaan air bersih 

yang mengandung kadar logam khususnya Fe dan Mn dengan tepat. 

2. Peneliti lain 

Sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya tentang pengaruh 

berbagai  ketebalan media filter pasir dan zeolit terhadap penurunan kadar  Fe 

dan Mn pada air sumur. 

 

 




