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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pondok pesantren merupakan salah satu tempat tinggal yang didalamnya 

membutuhkan air sebagai kebutuhan hidup sehari-hari. Begitu juga dengan 

pondok pesantren Islam Miftachussunnah Surabaya. Pondok pesantren tersebut 

memanfaatkan air sumur untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Ada sejumlah 151 

santri yang menghuni di pondok pesantren tersebut. Akan tetapi kebutuhan air 

minum yang memenuhi standar kualitas air minum di pondok pesantren tersebut 

tidak tersedia. Kebanyakan santri meminum air dari jajanan di warung. Bahkan 

ada yang langsung meminum air keran secara langsung tanpa mempertimbangkan 

baik buruknya kualitas air minum tersebut. 

Air sumur yang dimanfaatkan di pondok pesantren tersebut secara kualitas 

tergolong buruk. Air sumur tersebut merupakan sumber air baku yang paling 

besar di pondok pesantren islam Miftachussunnah Surabaya. Letak air sumur 

tersebut dekat dengan septic tank yang berada kurang dari 10 meter dari air sumur 

tersebut. Berdasarkan penelitian Laboran di Laboratorium Kualitas Lingkungan 

ITS pada tanggal 31 oktober 2013, air sumur tersebut memilki kandungan Fe 0,76 

mg/liter dan Mn 2,94 mg/liter. Sedangkan parameter koliform yang diteliti oleh 

penulis pada tanggal 7 Nopember 2013 di laboratorium Mikrobiologi Unair 

terdapat 56 koloni koliform pada air sumur tersebut. 

Menurut Menteri Kesehatan RI kadar maksimum besi yang diperbolehkan 

ada di dalam air minum yakni 0,3 mg/liter dan kadar mangan yang diperbolehkan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENGOLAHAN AIR SUMUR MENJADI AIR MINUM DENGAN METODE  
AERASI DAN FILTRASI UNTUK PEMENUHAN  
KEBUTUHAN DI PONDOK PESANTREN ISLAM MIFTACHUSSUNNAH SURABAYA 

IRFAN HILMI



2 
 

 
 

yakni tidak lebih dari 0,4 mg/liter (Anonim, 2010). Kadar besi dan mangan yang 

melebihi batas yang ditentukan dapat mengganggu kesehatan manusia yang 

mengkonsumsinya. Sedangkan adanya bakteri koliform di dalam 

makanan/minuman menunjukkan kemungkinan adanya mikroba yang bersifat 

enteropatogenik dan atau toksigenik yang berbahaya bagi kesehatan (Fardiaz, 

1993). Oleh karena itu perlu adanya pengolahan pada air sumur di pondok 

pesantren Miftachussunnah jika ingin dimanfaatkan menjadi air minum. 

Teknologi yang dapat digunakan untuk mengolah air sumur tersebut yakni 

dengan memadukan metode aerasi dan filtrasi. Aerasi dalah proses pengolahan air 

dengan mengontakkan air dengan udara yang bertujuan untuk menambah oksigen, 

menurunkan karbondioksida, besi dan mangan supaya bisa diendapkan. Proses ini 

juga menghilangkan bau pada air (Joko, 2010). Proses aerasi harus dilanjutkan 

dengan filtrasi karena koloid atau partikel tersuspensi yang terbentuk harus 

disaring agar dapat terpisah dari air. 

Filtrasi yang dapat dipilih yakni filtrasi dengan menggunakan Saringan Pasir 

Lambat (SPL). Proses filtrasi yang terjadi pada saringan pasir lambat, terjadi 

dengan memisahkan air dari kandungan kontaminan berupa partikel tersuspensi 

dan koloid, serta bakteri, dengan cara melewatkan air pada suatu media berpori. 

Pada prinsipnya material ini dapat berupa material apa saja, seperti lapisan 

granular pasir, batu yang dihancurkan, antrachite, kaca, sisa arang, dll. Pada 

prakteknya di lapangan, media berpori yang paling sering digunakan adalah pasir, 

karena pasir mudah ditemui dalam jumlah banyak, biaya yang murah, dan hasil 
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pengolahan yang diberikan juga sangat memuaskan (Longsdon et al., 2002 dalam 

Astari dan Iqbal, 2009). 

Pada metode filtrasi saringan pasir lambat dapat digunakan variasi jenis 

media pasir. Jenis media pasir yang dapat dipilih yakni pasir kali dan pasir 

gunung. Hal ini bertujuan untuk membandingkan antara efektifitas media pasir 

kali dan pasir gunung pada proses saringan pasir lambat dalam menurunkan Fe, 

Mn dan koliform. Dengan perbandingan efektifitas media tersebut dapat diketahui 

media pasir apa yang lebih efektif untuk digunakan pada metode saringan pasir 

lambat. 

Penelitian yang dilakukan di pondok pesantren Islam Miftachussunnah 

Surabaya merupakan salah satu kegiatan mahasiswa yang dilaporkan dalam 

bentuk skripsi. Skripsi merupakan tugas akhir yang harus dilaksanakan oleh setiap 

mahasiswa Program Studi Ilmu dan Teknologi Lingkungan, Universitas 

Airlangga. Skripsi menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa tersebut untuk 

mendapatkan gelar sarjana. Selain itu penelitian ini dapat menjadi pengalaman 

mahasiswa untuk menyelesaikan masalah nyata yang terdapat di masyarakat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Berapa efisiensi aerasi dalam menurunkan kadar Fe dan Mn pada 

pengolahan air minum? 

2. Berapa efisiensi filtrasi dengan menggunakan saringan pasir lambat untuk 

menurunkan kandungan Fe, Mn dan koliform pada pengolahan air minum? 
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3. Bagaimana perbandingan efektifitas media pasir kali dibanding dengan 

media pasir gunung pada saringan pasir lambat? 

1.3 Tujuan 

Berdasakan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan: 

1. Menguji efisiensi aerasi dalam menurunkan kadar Fe dan Mn pada 

pengolahan air minum. 

2. Menguji efisiensi filtrasi dengan menggunakan Saringan Pasir Lambat 

untuk menurunkan kandungan Fe, Mn dan koliform pada pengolahan air 

minum. 

3. Membandingkan efektifitas media pasir kali dibanding dengan media pasir 

gunung pada saringan pasir lambat 

1.4 Manfaat 

1. Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa dapat mengasah kemampuan dan kreatifitas dari ilmu yang 

didapatkan selama belajar di Program Studi Ilmu dan Teknologi 

Lingkungan, Universitas Airlangga. Selain itu mahasiswa akan 

memperoleh pengalaman dalam menangani masalah-masalah lingkungan 

yang terjadi di masyarakat. 

2. Bagi Pondok Pesantren 

Penelitian yang dilakukan di pondok pesantren Islam Miftachussunnah 

Surabaya dapat memberikan solusi atas masalah ketidaktersediaan air 

minum yang memenuhi standar kualitas air minum di pondok pesantren 

tersebut. 
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