
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Be lakang 

Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia dan digunakan masyarakat untuk berbagai kegiatan sehari-

hari, termasuk kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, industri, 

pertambangan, rekreasi, olah raga dan sebagainya (Raini, Isnawati, Karuniati, 

2004). 

 Air (H2O) merupakan komponen utama yang paling banyak terdapat 

di dalam tubuh manusia. Sekitar 60% dari total berat badan orang dewasa 

terdiri dari air (Irawan, 2007). Air dibutuhkan oleh organ tubuh agar dapat 

melangsungkan metabolisme, sistem asimilasi, menjaga keseimbangan, 

memperlancar proses pencernaan, melarutkan dan membuang racun dari 

ginjal, melarutkan sisa zat kimia dari tubuh, serta memperingan kerja ginjal.  

Kecukupan air serta kelayakan air yang masuk ke dalam tubuh akan 

membantu fungsi tersebut dengan sempurna (Dwi dan Nur, 2009). 

Rata-rata secara kasat mata manusia mengeluarkan urine sebanyak 

1150 ml dan tinja sebanyak 200 gram sehari, dengan jumlah penduduk 38% 

tinggal di perkotaan dan 62% di pedesaan, maka diperkirakan sebanyak 16 

juta kg tinja di buang setiap hari di perkotaan dan 26 juta tinja di buang di 

pedesaan. Berdasarkan survei sosial ekonomi oleh BPS tahun 1999, diperoleh 

angka penduduk yang membuang kotoran di septik tank untuk perkotaan 

sebesar 63,01%, sedangkan di pedesaan sebesar 20,25%, selebihnya penduduk 

membuang kotoran di sawah, kolam, sungai, danau, gali lobang tanah, di 

permukaan tanah dan lainnya, yang kemungkinan besar menjadi sumber 

pencemaran air minum air bersih penduduk. Kondisi yang demikian 

mendukung masih seringnya terjadi KLB (Kejadian Luar Biasa) diare di 

daerah-daerah tertentu (Achmadi, 2001). 

Data dari WHO tahun 1995 menyebutkan bahwa pada tahun 1995 

diare mengakibatkan lebih dari tiga ribu kematian di mana 80% diantaranya 
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terjadi pada anak berusia di bawah lima tahun. Di Indonesia, sekitar 162 ribu 

balita meninggal setiap tahun atau sekitar 460 balita setiap harinya. Dari hasil 

Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) di Indonesia, diare merupakan 

penyebab kematian nomor dua pada balita dan nomor tiga bagi bayi serta 

nomor lima bagi semua umur (Ita, 2008). Di Jawa Tengah jumlah kasus diare 

pada tahun 2007 ada 625.022 kasus, sedangkan di K ota Surakarta pada tahun 

2007 ada 10.023 kasus (Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, 2008). 

Kejadian ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku masyarakat dan 

kualitas air minum yang dikonsumsi (Jamaludin, Suwarni, Hastaryo, 2007).  

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih, salah 

satunya dilakukan dengan pengelolaan penyediaan air bersih. Layanan oleh 

pemerintah sendiri pada tingkat daerah ditangani oleh instansi PDAM 

(I’tishom, 2010). Menurut Badan Pusat S tatistik Indonesia dari tahun 1998-

2001 jumlah PDAM di seluruh Indonesia meningkat dari 432 pada tahun 1995 

menjadi 465 pada tahun 1999 (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 

2002).  

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan Musadad (1996) 

berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium secara bakteriologis, dari 14 

sampel yang diambil di tujuh RS (R umah Sakit) pemerintah di wilayah Jakarta 

yang airnya berasal dari air PDAM, air sumur pompa, dan campuran dari air 

PDAM dan sumur pompa, ditemukan delapan sampel air (57,1%)  berasal dari 

air PDAM, enam dari delapan sampel tersebut kualitas airnya tidak memenuhi 

syarat kesehatan, dua buah (33,3%) mengandung E. coli.  

Berdasarkan analisa terhadap respon responden, semakin air berasa, 

semakin keruh dan berbau maka kepuasan pelanggan semakin rendah 

(Cahyono, Supriharyono, Sarwoko, 2006). Dengan ada berbagai pencemaran 

pada sumber air PDAM maka banyak yang beralih untuk mencari alternatif 

baru yang lebih higienis (Widiyanti dan Ristiati, 2004). 

Itulah salah satu alasan mengapa air minum dalam kemasan (AMDK) 

yang disebut-sebut menggunakan air  pegunungan banyak dikonsumsi. 

Namun, harga AMDK dari berbagai merek yang terus meningkat membuat 
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konsumen mencari alternatif baru yang murah. Air minum isi ulang menjadi 

jawabannya. Air minum yang bisa diperoleh di depot-depot itu harganya bisa 

sepertiga dari produk air minum dalam kemasan yang bermerek (Widiyanti 

dan R istiati, 2004). 

  Keberadaan depot air minum isi ulang terus meningkat sejalan 

dengan dinamika keperluan masyarakat terhadap air minum yang bermutu dan 

aman untuk dikonsumsi. Meski lebih murah, tidak semua depot air minum isi 

ulang terjamin keamanan produknya (Widiyanti dan Ristiati, 2004). 

Hasil uji Bakteriologi dari Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) yang 

dilakukan Pracoyo dkk (2006) dari hasil penelitiannya di dapatkan  dua persen 

air minum isi ulang dari DKI (Daerah Khusus Ibu Kota) Jakarta; 11 % air 

minum isi ulang dari daerah Tangerang dan enam persen air minum isi ulang 

dari daerah Bogor masih mengandung kuman koliform dan E.coli, sedang 

yang berasal dari Bekasi tidak ditemukan kuman koliform dan E.coli. Hasil 

pemeriksaan kuman aerob positif pada 32 % air minum isi ulang di daerah 

DKI, 20 % di daerah Tangerang, 12,5 % di daerah B ogor sebanyak dan 38 % 

di daerah Bekasi.  

Dengan melihat hasil latar belakang yang telah dipaparkan seperti di 

atas penulis mencoba meneliti “Perbedaan Hasil Uji Bakteriologi Air Minum 

Isi Ulang Dengan Air Minum PDAM  di Kota Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

“Apakah  terdapat perbedaan hasil uji bakteriologi air minum isi ulang 

dengan air minum PDAM di Kota Surakarta?” 

 

C. Tujuan 

1.  Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan hasil uji bakteriologi air minum isi ulang 

dengan air minum PDAM di Kota Surakarta. 
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2.  Tujuan Khusus 

a. Mendapatkan gambaran keadaan higiene bakteriologi air minum isi 

ulang dengan air minum PDAM di Kota Surakarta  ditinjau dari segi 

bakteriologi.  

b.  Mengetahui tingkat pencemaran kuman koliform pada air minum isi 

ulang dan air minum PDAM di Kota Surakarta. 

c. Menganalisis perbedaan pemeriksaan bakteriologi air minum isi ulang 

dengan air minum PDAM di K ota Surakarta.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Hasil penelitian diharapkan mampu menambah wawasan ilmu 

tentang kualitas air yang dapat dilihat dari pemeriksaan bakteriologi air, 

khususnya perbedaan  hasil uji bakteriologi air minum isi ulang dengan air 

minum PDAM di K ota Surakarta. 

2. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian diharapkan mampu menambah pengetahuan 

pembaca tentang kualitas air yang dapat dilihat dari pemeriksaan 

bakteriologi air, khususnya perbedaan hasil uji bakteriologi air minum isi 

ulang dengan air minum PDAM di Kota Surakarta. 

3. Bagi Dinas Kesehatan 

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi kepada 

pemerintah untuk dapat dijadikan masukan  dalam menentukan kebijakan 

peningkatan kualitas air, khususnya air minum yang dikonsumsi 

masyarakat.  

4. Bagi Masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

kepada masyarakat untuk teliti dalam menentukan pilihan air yang 

digunakan sebagai air minum yang higienis dan sehat.  
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