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ABSTRACT 

Research on water quality analysis of siak river based on electrical conductivity value in 

Pekanbaru City has been done by using filtering method. The conductivity data of Siak river 

samples before and after the filtering showed very significant differences. The value of 

conductivity of river water is close to the value of electric conductivity for Aqua mineral water 

that is equal to 330 micro sekon per centi meter. Based on the results of research can be said that 

the filtering method can overcome the pollution of river water siak. 
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ABSTRAK 

Penelitian tentang analisa kualitas air sungai siak berdasarkan nilai konduktivitas listrik di Kota 

Pekanbaru telah dilakukan dengan menggunakan metode filterisasi. Data konduktivitas sampel 

sungai Siak sebelum dan sesudah filterisasi menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Nilai 

konduktivitas air sungai siak sudah mendekati nilai konduktivitas listrik untuk air mineral Aqua 

yaitu sebesar 330 mikro sekon per centi meter. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan 

bahwa metode filterisasi dapat mengatasi pencemaran air sungai siak. 

Kata Kunci: Filterisasi, konduktivitas, air, sungai Siak 

 
PENDAHULUAN

Perairan sungai sangat perlu dijaga agar 

terhindar dari pencemaran.  Kualitas air yang 

baik akan dapat meningkatkan derajat 

Kesehatan Masyarakat [1]. 

      Sungai Siak yang berada di Kota 

Pekanbaru telah menunjukkan tingginya 

beban dan Indeks pencemar di Tinjau dari 

Parameter Logam Berat [2]. 

     Pencemaran yang terjadi pada sungai 

Siak, pada akhirnya akan dapat 

menyebabkan system akuifer air bawah 

tanah juga ikut tercemar [3].                

Daerah Rumbai Kota Pekanbaru 

merupakan salah satu daerah yang 

masyarakatnya masih banyak menggunakan 

air sungai siak untuk kehidupan sehari hari 

baik untuk mencuci dan mandi. Air sungai  

yang berada pada daerah ini memiliki air 

yang tidak layak dikonsumsi karena airnya 

memiliki warna yang tidak jernih atau 

kekuning-kuningan sehingga apabila 

digunakan untuk mencuci pakaian akan 

berubah menjadi kekuning-kuningan, begitu 

pula apabila ditampung di bak mandi akan 

menghasilkan endapan serta warna 

kekuning-kuningan pada bak mandi. Warga 

di daerah Rumbai Pekanbaru tetap bertahan 

menggunakan air sungai untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya tanpa mengetahui 

apakah air yang digunakan itu bersih atau 

tercemar.   

Metode yang dapat dilakukan untuk 

memperbaiki kualitas air yang tercemar 

diantaranya adalah Metode saringan pasir 

lambat mempunyai kandungan kuarsa yang 

tinggi dan ukuran butiran sangat kecil [4]. 

Proses filterisasi pada saringan pasir lambat 

adalah dengan cara memisahkan air dari 

kandungan kontaminan seperti partikel 

tersuspensi dan koloid, serta bakteri, dengan  

melewatkan air pada suatu media berpori. 

Media berpori yang paling sering digunakan 

adalah pasir, karena pasir mudah didapatkan, 

biaya yang murah, dan hasil pengolahan 
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yang diberikan juga sangat baik [5]. 

Saringan pasir lambat dapat memberikan 

solusi kepada warga Rumbai Pekanbaru ini 

dalam mengatasi pencemaran air. Kualitas 

air yang layak dapat kita lihat pada standar 

mutu dalam parameter fisis yaitu 

konduktivitas, warna dan pH pada air. 

Semakin tinggi nilai konduktivitas maka 

semakin banyak garam-garam terlarut yang 

dapat terionisasi. Parameter fisis pH air 

sebaiknya 6,5-8,5 karena standar mutu air 

yang baik adalah tidak berasa. Warna pada 

air dapat dilihat secara kasat mata, air yang 

kekuning-kuningan merupakan air yang 

tercemar sehingga air yang baik untuk 

dikonsumsi adalah air yang jernih. 

Parameter yang dihasilkan dapat mengetahui 

pencemaran pada suatu air sehingga untuk 

mempermudah melihat pencemaran air perlu 

dilakukan pemetaan berdasarkan analisis 

parameter fisis yaitu konduktivitas listrik 

dan pH pada air sungai siak sekitar daerah 

Rumbai Pekanbaru. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode 

eksperimen. Sampel diambil dari sungai 

Sungai Siak Kota Pekanbaru. Titik sampel 

yang digunakan berjumlah 6, yaitu 2 di 

daerah industri pabrik, 2 didaerah dekat 

pemukiman penduduk dan 2 didaerah jauh 

dari permukiman penduduk. Sampel Satu 

sampel air diambil sebanyak 8 Liter. Sampel 

yang telah diambil lalu diukur konduktivitas, 

pH  serta foto air sebelum difilterisasi lalu 

dimasukkan kedalam saringan pasir lambat. 

Sampel yang sudah selesai difilterisasi 

diukur kembali konduktivitas, pH serta foto 

air sesudah filterisasi dan kemudian 

disesuaikan dengan baku mutu air yang 

layak dipakai. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Konduktivitas atau daya hantar listrik 

(DHL) adalah ukuran dari kemampuan 

larutan untuk menghantarkan arus. Semakin 

banyak garam-garam terlarut yang dapat 

terionisasi, maka semakin tinggi nilai DHL. 

Konduktivitas merupakan salah satu 

parameter fisis yang mempengaruhi kualitas 

air. Hasil penelitian tentang konduktivitas air 

sungai siak melalui proses koagulasi dan  

menggunakan metode  saringan pasir lambat 

sebelum dan sesudah difilter ditunjukkan 

melalui Gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1. Konduktivitas sebelum dan 

sesudah filterisasi serta batas normal air 

bersih. 

 

Gambar 1 menunjukkan bahwa 

sampel sebelum dan sesudah filterisasi 

dengan menggunakan saringan pasir lambat. 

Sampel yang diteliti memiliki nilai 

konduktivitas yang berbeda-beda. 

Konduktivitas yang tinggi memiliki 

kemampuan menghantarkan listrik yang 

baik. Pada Gambar 1, sebelum dan sesudah 

filterisasi  menunjukan bahwa 6 sampel yang 

teliti memiliki nilai konduktivitas yang 

berbeda-beda. Nilai konduktivitas tertinggi 

sebelum filterisasi yaitu pada sampel 5 

sebesar 70  dan nilai konduktivitas 

terendah yaitu pada sampel 3 sebesar 51 

 sedangkan nilai konduktivitas 

tertinggi sesudah filterisasi yaitu pada 

sampel 5sebesar 367 dan 

konduktivitas terendah sesudah filterisasi 

yaitu pada sampel 4 sebesar 332 . Air 
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mineral kemasan memiliki nilai 

konduktivitas sebesar 330 .  

Nilai konduktivitas sebelum filterisasi 

pada titik sampel 5 lebih tinggi 

dibandingkan dengan sampel pada titik lain 

nya. Hal ini dikarenakan lokasi pada sampel 

5 ini berdekatan dengan pabrik industri karet 

disekitaran aliran sungai siak dimana dapat 

disebabkan oleh buangan hasil limbah 

industri yang dibuang disekitaran sungai siak 

yang menyebabkan turun nya kualitas air 

dan meningkatnya konduktivitas yang 

disebabkan logam berat dari limbah industri. 

Nilai konduktivitas setelah penyaringan 

berkisar antara 332 – 367  

menunjukan bahwa konduktivitas tidak jauh 

berbeda dibandingkan dengan konduktivitas 

air mineral kemasan yaitu sebesar 300 

 yang berarti konduktivitasnya masih 

berada dalam batas ambang normal yang 

ditetapkan yaitu 50 – 800  sehingga 

air disekiran aliran sungai siak yang telah 

dilakukan koagulasi dan filterisasi layak 

digunakan untuk kebutuhan masyarakat. 

 

KESIMPULAN   

Berdasarkan hasil dan analisa yang telah 

dilakukan pada penelitian ini, maka dapat 

dikatakan bahwa Konduktivitas yang 

dihasilkan sebelum filterisasi pada kode 

sampel 4 adalah 52  dan  sesudah 

filterisasi konduktivitasnya yaitu 332 

. Adapun konduktivitas untuk air 

mineral kemasan yaitu 330 . Dengan 

melihat hasil konduktivitas rata-rata sampel 

dengan air mineral tidak berbeda, maka 

teknologi penyaringan pasir lambat efektik 

untuk meningkatkan kualitas air sungai Siak. 
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