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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pulau Bengkalis yang terdiri dari Kecamatan Bengkalis dan Bantan untuk 

wilayah pesisirnya masih terdapat permasalahan air yang mana sulit mendapatkan 

air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hal ini dikarenakan sumur galian yang ada 

mengandung unsur garam sehingga tidak bisa digunakan secara maksimal untuk 

kebutuhan mandi, cuci dan kakus. Desa Pambang pesisir, berdasarkan dari hasil 

survey terhadap masyarakat mengenai kebutuhan dan permasalahan air yang telah 

dilakukan sebelumnya bahwasanya masyarakat pambang pesisir rata – rata 75% 

mengambil sumber air sumur bor sebagai sumber air utama dengan kedalaman ± 

80 M, sementara sumur artesis galian 25%.  

Umunya masyarakat di Desa pambang pesisir lebih memilih menggunakan 

Air Sumur Bor sebagai sumber air, namun dari hasil wawancara kepada masyarakat 

di wilayah pesisir pantai, mereka masih belum mendapatkan kualitas air yang jernih 

sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjadikan kualitas air sumur bor agar lebih 

baik. Adapun upaya yang dilakukan untuk menjadikan kualitas air lebih baik salah 

satunya adalah metode Filterisasi menggunakan bahan alami seperti pasir, kerikil, 

batuan, ijuk, arang dan lainnya. Di wilayah pambang pesisir tersedia banyak Sesai 

yang mana diketahui bahwasanya Sesai bisa dijadikan sebagai bahan untuk 

penjernihan air. 

Dari permasalahan diatas penulis ingin mencari solusi untuk membantu 

masyarakat di Desa Pambang Pesisir dalam hal agar mendapatkan kualitas air 

sumur bor yang baik, maka penulis akan melakukan penelitian dalam upaya 

penjernihan air menggunakan metode filterisasi. Dalam hal ini penulis mengambil 

judul “Penjernihan Air Metode Filterisasi Pipa Bersusun menggunakan Bahan 

Sesai Sebagai Pengganti Arang  Kayu”. 
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1.2 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penjernihan air menggunakan 

metode filterisasi. Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda perlu 

adanya batasan-batasan sehingga ruang lingkup penelitian menjadi lebih jelas, 

maka di berikan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Melakukan penjernihan air dengan Metode Filterisasi menggunakan 

Bahan Sesai Sebagai Pengganti Arang kayu 

2. Menggunakan bahan filterisasi utama yang berupa pasir, batu pecah, ijuk 

dan spon/kapas filter. 

3. Air yang digunakan sebagai penelitian adalah air dari Sumur Bor di 

wilayah P       ambang Pesisir. 

4. Pipa yang digunakan adalah Pipa PVC berukuran 4 inch.  

5. Teknik penjernihan air menggunakan Metode Pipa Bersusun. 

 

1.3 Tujuan Penilitian 

Adapun tujuan dari penilitian Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui efektifitas dari penggunaan Sesai sebagai bahan 

pengganti arang batok Kelapa/kayu dalam penjernihan air (sumur Bor) 

dengan metode filterisasi Air Pipa Bersusun. 

2. Untuk mengetahui susunan bahan filterisasi yang menghasilkan penjernihan 

terbaik. 

3. Untuk mengetahui PH air sebelum dan sesudah 

4. Untuk mengetahui debit air hasil filterisasi dengan metode pipa bersusun 

yang dibuat menggunakan bahan filterisasi Sesai. 
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1.4 Manfaat Penilitian 

Adapun manfaat Penjernihan Air dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Memberikan ilustrasi dan pengetahuan kepada Masyarakat tentang 

Penjernihan Air  

2. Mendapatkan suatu teknologi alternatif yang sederhana dan mudah 

dalam pengoprasian sehingga dapat membantu masyarakat dalam 

menjernihkan Air Sumur Bor dengan metode sederhana. 

3. Dapat menurunkan tingkat kekeruhan Air atau menjernihkan Air. 

4. Menambah referensi dalam hal penjernihan air menggunakan Sesai 

Sebagai Pengganti Arang Batok kelapa/kayu. 
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