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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia memiliki lahan gambut seluas 26 juta ha dan merupakan negara 

peringkat keempat di dunia setelah Kanada, Rusia dan Amerika Serikat yang 

memiliki lahan rawa terluas di dunia (Tjahjono, 2006). Luas lahan gambut di 

Sumatera diperkirakan berkisar antara 6,2 juta ha atau kira-kira seperempat luas 

lahan gambut di seluruh daerah tropika (BB Litbang SDLP, 2008). 

Menurut Edwardo dkk. (2014), air gambut merupakan sumber air 

permukaan yang banyak dijumpai di Indonesia termasuk di Riau. Karakteristik air 

gambut yaitu memiliki warna coklat tua sampai kehitaman (124-850 PtCo), 

berkadar organik tinggi (138 – 1560 mg/l KMnO4), dan bersifat asam (pH 3,7-

5,3). Menurut Yardha dkk. (2013), karekteristik air gambut kurang 

menguntungkan untuk dijadikan air bersih bagi masyarakat didaerah rawa. 

Menurut Suwondo dkk. (2012), jumlah air gambut sangat banyak dan 

dominan berada di Provinsi Riau dengan luas daerah gambut 4,1 juta ha maka 

seharusnya dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif sumber air bersih bagi 

masyarakat. Menurut data Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau (2010), luas 

lahan gambut di Kabupaten Bengkalis 803.891 ha, Kabupaten Indragiri Hilir 

998.610 ha, Kabupaten Indragiri Hulu 222.204 ha, Kabupaten Rokan Hilir 

592.730 ha, Kabupaten Rokan Hulu 50.487 ha, Kabupaten Siak dan Pekanbaru 

499.483 ha, Kabupaten Pelalawan 756.933 ha, Kabupaten Dumai 159.596 ha, 

Kabupaten Kampar 90.332 dan Kuantan Singingi 4.820 ha. 

Kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas air yang 

dikonsumsi sehari-hari, seperti untuk memasak, mandi, mencuci dan lain-lain. 

Akan tetapi untuk masyarakat yang tinggal didaerah gambut sangat sulit 

mendapatkan air bersih (Ashari dan Frengki, 2012). Salah satu alternatif untuk 

mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan teknologi tepat guna dan 

sederhana. Pada prinsipnya penelitian ini bertujuan untuk membuat satu unit 

instalasi pengolahan air gambut menjadi air bersih yang memenuhi baku mutu air 

bersih menurut Departemen Kesehatan RI melalui Peraturan Menteri Kesehatan 

(PERMENKES) No. 492/MENKES/PER/IV/2010. 
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Penggunaan alat filter komersial adalah solusi untuk mendapatkan air 

bersih. Air gambut yang diolah menggunakan alat filter komersial dapat 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat, karena air olahan dari 

filter komersial telah diuji dan layak digunakan. Alat filter komersial sangat 

mudah didapatkan, karena telah banyak dijual dipasaran. Alat filter komersial 

memiliki beberapa keunggulan, salah satunya yaitu mampu memproduksi hasil 

olahan air gambut dalam jumlah yang banyak. 

Alat filter komersial telah banyak dikembangkan oleh perusahan-

perusahan yang ada dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini dikarenakan 

kesadaran masyarakat yang ada didaerah akan air bersih, namun penggunaan alat 

filter komersial hanya bisa digunakan oleh masyarakat kalangan menengah keatas. 

Hal ini disebabkan harga alat filter komersial yang relatif lebih mahal. Padahal 

pengolahan air secara tradisional masih bisa dilakukan oleh masyarakat. 

Menurut Ashari dan Frengki (2012), variasi ketebalan lapisan dan ukuran 

butiran media penyaringan pada biosand filter untuk pengolahan air gambut bisa 

menurunkan kadar warna air, kekeruhan dan kadar organik air. Sedangkan 

menurut Suterisno dan Fadli (2011), pengolahan air gambut menggunakan 

biosand filter dengan penambahan media karbon dari arang tempurung kelapa dan 

kayu dapat menaikkan pH, menurunkan warna air gambut dan menurunkan kadar 

Fe. 

Dari kondisi diatas, maka peneliti telah melakukan penelitian dengan judul 

“Perbandingan Hasil Filter Air Lahan Gambut Menggunakan Filter 

Komersial dan Buatan”. Pada penelitian ini dilakukan upaya pengolahan air 

gambut menjadi air bersih menggunakan beberapa tahapan yang telah 

dikembangkan dan dimodifikasi dengan biaya yang murah.  

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mencari salah satu alternatif mengelola air gambut menjadi air bersih 

dengan alat dan bahan yang mudah diperoleh, mudah dibuat, dikelolah 

dan dirawat. 

2. Membandingkan kualitas air yang diolah menggunakan alat filter 

buatan dengan alat filter komersil. 

3. Mengetahui kualitas air gambut sebelum diolah, dan sesudah diolah 

menggunakan alat filter buatan dan alat filter komersil. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengurangi ketergantungan terhadap alat filter komersial. 

2. Memperoleh alat filter air yang lebih ekonomis dan aplikatif bagi 

masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. 

3. Meningkatkan kesehatan masyarakat dengan membiasakan 

menggunakan air bersih. 

 

1.4. Hipotesis  

Kualitas air yang menggunakan alat filter buatan lebih bagus dari pada 

kualitas air menggunakan alat filter komersil dan mampu memproduksi hasil 

olahan air gambut dalam jumlah yang banyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


