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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Air merupakan bagian yang terbesar dari sel, mencapai lebih kurang 70-

85 %. Setiap makhluk hidup akan mati apabila tidak ada atau kekurangan air.  

Air sangat penting bagi kehidupan jasad renik atau kehidupan pada umumnya, 

sebab air ikut ambil bagian dalam semua proses kimia dari sel.  

Manusia memperoleh air yang diperlukan untuk minum, memasak, 

mandi dan mencuci dari air hujan, air yang menggenang di permukaan tanah 

seperti waduk, kubangan, atau dari sungai, sumber dan sumur. Air sebagai air 

minum yang kita konsumsi sehari-hari bisa berasal dari bermacam-macam 

sumber. Masing-masing sumber air minum tersebut mempunyai kelebihan dan 

kekurangan sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Sumber-sumber Air Minum Untuk Kebutuhan Rumah Tangga 

Sumber Kelebihan Kekurangan 

Air tanah Dapat dipercayai, suhu 
konstan 

Jumlah terbatas, sukar 
ditemukan 

Sumur dangkal 
(yang digali) Murah Sering tercemar 

Sumur dalam 
(drilled water) Kurang tercemar Mahal 

Mata air Murah Sering tercemar, 
persediaan terbatas 

Air permukaan Murah Tidak dipercayai, sering 
kena kontaminasi 

Sungai Mudah diperoleh Sering keruh 

Danau Kurang keruh Sedikit saja danau yang 
baik 

Reservoir Persediaan yang terpercaya  
      Sumber : Tarigan, 1988. 
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Air dari sumber tersebut dilakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum 

dikonsumsi oleh masyarakat. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) juga 

harus mengolah sumber air tersebut sebelum mengalirkannya ke masyarakat. 

Air dari mata air juga dapat diolah menjadi air minum kemasan maupun air 

minum isi ulang tanpa dimasak terlebih dahulu sewaktu dikonsumsi. 

Kebutuhan akan air minum semakin hari semakin meningkat, sehingga 

masyarakat tidak hanya mengkonsumsi air minum yang dimasak atau yang 

direbus terlebih dahulu. Melihat dari segi waktu dan kepraktisan, kebanyakan 

orang lebih memilih untuk mengkonsumsi air minum isi ulang. Air minum isi 

ulang ini harganya lebih murah dibanding air minum kemasan, tetapi 

kualitasnya masih perlu dipertanyakan.  

Syarat-syarat air minum yaitu syarat fisis : air minum harus jernih, tidak 

berbau, tidak berwarna, tidak ada rasa segar oleh oksigen; syarat kimia : tidak 

boleh ada zat-zat kimia yang merugikan tubuh, merugikan dalam pengaliran 

pipa-pipa dan dalam penggunaan sehari-hari untuk mandi, mencuci, memasak, 

dan lain-lain. Syarat bakteriologi antara lain adalah air harus terhindar dari 

bakteri-bakteri yang menyebabkan sakit perut atau usus dan kuman-kuman 

lain yang tahan asam pelarut (Sutrisno, 1987). 

Kehadiran materi fekal di dalam air minum sangat tidak diharapkan, baik 

ditinjau dari segi estetika, sanitasi, maupun terjadinya infeksi yang berbahaya. 

Escherichia coli sebagai salah satu contoh coli. Pada keadaan tertentu dapat 

mengalahkan mekanisme pertahanan tubuh. Bakteri tersebut dapat 

menyebabkan diarhea, septimia, peritonistis, meningitis dan infeksi-infeksi 
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lainnya. Kehadiran bakteri Coliform di dalam air minum besar sekali 

pengaruhnya terhadap nilai dan keselamatan air (Suriawiria, 1996). 

Bakteri Coliform berkembang biak dengan baik sebagai indikator fekal 

yang berasal dari air. Jika bakteri ini ditemukan dalam jumlah besar dalam air 

yang terkontaminasi oleh kotoran hewan atau manusia, maka akan 

menyebabkan keracunan. Salah satu pencegahan terkontaminasinya air minum 

isi ulang adalah dengan cara ozonisasi. Depo air minum menggunakan cara ini 

untuk mematikan mikroba yang ada karena ozon tidak meninggalkan bau dan 

rasa yang menyengat. 

Berdasarkan penelitian Nugroho D.D dari Fakultas Farmasi UMS 

menemukan bahwa dari 12 depo air minum isi ulang di kota Surakarta 

terdapat 4 depo yang berkualitas rendah. Hal itu terbukti dengan 

ditemukannya bakteri Coliform dalam air minum isi ulang melalui uji 

pendugaan dan uji penguat beserta hasil perhitungan jumlah bakteri Coliform. 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode 3 tabung dengan 

suhu inkubasi 44,4oC pada uji penguat yaang dilanjutkan dengan perhitungan 

jumlah bakteri Coliform fecal,sedangkan pada penelitian sebelumnya 

menggunakan metode 5 tabung dengan suhu inkubasi 37oC dan dilanjutkan 

dengan perhitungan jumlah bakteri Coliform. 

 Kehadiran bakteri Coliform dapat digunakan sebagai penentu kualitas 

air minum. Untuk mengetahui sejauh mana air telah terkontaminasi oleh bahan 

buangan organisme khususnya bahan-bahan feces, maka penelitian ini 
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dilanjutkan ke identifikasi bakteri Coliform. Identifikasi bakteri Coliform pada 

4 depo yang berkualitas rendah dilakukan untuk mengetahui apakah bakteri 

jenis Coli yang ada merupakan Coliform-fecal. 

 Dari uraian tersebut maka penulis mengambil judul tentang 

“IDENTIFIKASI BAKTERI Coliform-fecal DALAM AIR MINUM ISI 

ULANG YANG BERKUALITAS RENDAH DI KOTA SURAKARTA.” 

B. Pembatasan Masalah 

1. Populasi dan sampel diambil dari depo air minum isi ulang yang 

berkualitas rendah di kota Surakarta.  

2. Parameter penelitian adalah bakteri Coliform-fecal.  

 

C. Rumusan Masalah 

Apakah dalam air minum isi ulang yang berkualitas rendah di kota Surakarta 

mengandung bakteri Coliform-fecal? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Mengetahui bakteri Coliform-fecal yang terkandung dalam air minum isi 

ulang yang berkualitas rendah di kota Surakarta. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Memberi informasi kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam 

mengkonsumsi air minum isi ulang. 
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2. Dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap bahaya pencemaran air 

minum isi ulang. 

3. Depo air minum isi ulang, untuk meningkatkan dan mengembangkan 

pengolahan air minum isi ulang yang sehat dan layak dikonsumsi. 

 

 

 

 


