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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Air merupakan komponen lingkungan yang penting bagi kehidupan 

manusia, tanpa air manusia tidak bisa hidup bahkan kehidupan di dunia tidak 

dapat berlangsung. Namun demikian air dapat menjadi malapetaka bilamana 

tidak tersedia dalam kondisi yang benar, baik kuantitas maupun kualitasnya. 

Salah satu upaya pengamanan  minuman untuk melindungi 

kesehatan masyarakat adalah pengawasan terhadap kualitas air minum. Hal 

tersebut dikarenakan air minum merupakan salah satu komponen lingkungan 

yang mempunyai peranan cukup besar dalam kehidupan. Air dari sumber air 

harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu sampai air tersebut 

memenuhi syarat kesehatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. 

Kualitas air dapat ditinjau dari segi físik, kimia, dan bakteriologis.  

Persyaratan secara físik, air minum tidak berbau, tidak berasa, tidak 

berwarna dan tidak keruh. Persyaratan bakteriologis air minum tidak boleh 

mengandung bakteri  E. coli, sedangkan persyaratan kimia, air tidak boleh 

mengandung senyawa kimia beracun dan setiap zat yang terlarut dalam air 

memiliki batas tertentu yang diperbolehkan (PERMENKES, 2010). 

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada tahun 2000 

sekitar 74 % rumah tangga menggunakan air tanah sebagai sumber air 

minumnya. Penggunaan air tanah ini meningkat sekitar 0,4 % di mana 

kenaikan tertinggi terjadi di Pulau Jawa yaitu sekitar 1,2 %. Di Kota 

Surakarta pengguna air tanah mencapai 44,78 % (PDAM Surakarta, 2006). 

Melihat dari data di atas masih sangat banyak penduduk Surakarta yang 

menggunakan air tanah, padahal air tanah yang ada di Surakarta sudah tidak 

layak lagi dikonsumsi, karena sudah tercemar oleh bakteri E. coli. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh 17 puskesmas di Surakarta terhadap 150 titik 

pengambilan sampel (sumur, bantaran sungai, pemukiman penduduk padat) 

menyebutkan bahwa 53,33 % (80 titik) di antaranya terdapat bakteri E. coli. 



2 

 

 

Menurut Cholil dkk (1997) hasil analisis varian untuk mengetahui perbedaan 

kandungan bakteri E. coli antar daerah satuan permukiman, juga menunjukan 

tidak terdapat perbedaan yang nyata. Hal ini disebabkan dari seluruh contoh 

atau sampel air tanah dari daerah penelitian memiliki kandungan bakteri E. 

coli melebihi 2400 koloni. Oleh karenanya, dapat dikemukakan bahwa 

persebaran kualitas air tanah bebas di daerah penelitian dari aspek kandungan 

bakteri E. coli tersebar merata atau tidak berbeda antara satuan permukiman. 

Melihat kondisi air tanah yaang ada di Surakarta sudah tidak layak 

lagi untuk dikonsumsi dikarenakan sudah tercemar bakteri E. coli. Dengan 

demikian, salah satu alasan mengapa air minum dalam kemasan (AMDK) 

dipilih  oleh penduduk sebagai air minum selain dianggap lebih higienis dan 

dapat langsung diminum tanpa harus dimasak. Namun, harga AMDK  yang 

terus meningkat membuat konsumen mencari alternatif baru yang lebih 

murah. Air Minum Isi Ulang (AMIU) menjadi alternatif untuk digunakan 

sebagai  sumber air bersih dan air minum di dalam rumah tangga.  

Namun demikian, tidak semua depo Air Minum Isi Ulang terjamin. 

Tidak sedikit ditemukan keberadaaan E. coli dalam AMIU. Semakin tinggi 

tingkat kontaminasi bakteri E. coli, semakin tinggi pula risiko kehadiran 

bakteri-bakteri patogen lain yang biasa hidup dalam kotoran manusia dan 

hewan. Sehingga mengurangi nilai kualitas air yang dibutukan oleh manusia 

terutama untuk konsumsi. 

 Golongan bakteri E. coli merupakan jasad indikator di dalam air, 

makanan, dan sebagainya untuk kehadiran jasad patogen yang berbahaya. 

Bakteri ini juga mempunyai beberapa spesies yang hidup dalam saluran 

pencernaan makanan manusia dan hewan berdarah panas. Kehadiran mikroba 

patogen dalam air buangan, merupakan salah satu dari contoh intraksi dua 

prinsip, yaitu bahwa populasi patogen di dalam buangan yang justru paling 

tinggi nilai toleransinya kalau dibandingkan dengan jenis lain yang non- 

patogen. Karena bakteri E. coli pada umumnya didapatkan dalam faeses, 

kehadirannya di dalam makanan dan minuman dijadikan indek pencemaran 

bakteri patogen (Suriawiria,1996) 
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 Dengan adanya bakteri E. coli pada air minum sangat berbahaya 

terhadap kesehatan karena bakteri ini bisa menyebabkan sakit diare bahkan 

bisa sampai kematian. Kasus kasus yang terjadi pada depo AMIU disebabkan 

kurang disiplin dan profesional pemilik depo dalam pengelolaan baik dari 

segi perizinan maupun  higenis dan sanitasi depo. 

 Untuk Kota Surakarta ada 116 depo  AMIU, 54 depo Air Minum Isi 

Ulang tidak memiliki izin resmi dari Dinas Kesehatan, di Kecamatan 

Banjarsari terdapat 34 depo AMIU, 19 depo yang tidak berizin (Puskesmas 

Banjarsari, 2011). Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini. 

Tabel 1.1. Jumlah Depo Air Minum per puskesmas di Banjarsari Tahun 

2010 

No. Puskesmas  
Jumlah 
DAMIU 

DAMIU 
Berijin 

DAMIU 
Tak berijin 

1. Nusukan 9 2 7 
2. Manahan 3 1 2 
3. Gilingan 5 3 2 
4. Banyuanyar 7 4 3 
5. Gambirsari 10 4 6 

 Jumlah 34 15 19 
Sumber :  Puskesmas  Banjarsari  2011 

Berdasarkan Tabel 1.1 di  atas, depo yang paling banyak tidak 

berizin ada di Puskesmas  Nusukan dengan jumlah 7 depo, sedangkan yang 

paling sedikit ada di Puskesmas Manahan dan Gilingan dengan jumlah 2 

depo, Banyuanyar 3 depo, dan Gambirsari 6 depo. Total depo yang tidak 

berizin 19 depo hampir setengah dari jumlah keseluruan depo. Dengan 

demikian, depo yang tidak berizin tidak mendapat pengawasan dari Dinas 

Kesehatan setempat. Akibatnya,  syarat-syarat kualitas air minum sering 

diabaikan oleh pengelola. Adapun  Depo AMIU  yang mendapat pengawasan 

dari dinas kesehatan akan dipantau secara rutin baik kualitas produk AMIU, 

sanitasi depo, sumber air baku, higenis karyawan, proses pengolahan, dan 

peralatan. Apabila di antara hal-hal tersebut ada kekurangan, maka akan 

dilakukan perbaikan oleh pengelola depo. 
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Dengan melihat latar belakang yang telah dipaparkan di atas penulis 

mencoba meneliti dengan judul ‘’ANALISIS KEBERADAAN BAKTERI   

E. COLI PADA  AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN 

BANJARSARI KOTA SURAKARTA’’. Adapun penelitian ini ditekankan 

pada air hasil produksi depo AMIU  yang ada di Kecamatan Banjarsari. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

Apakah  terdapat bakteri E. coli pada Air Minum Isi Ulang di 

Kecamatan Banjarsari dan faktor  apa  yang paling berpengaruh terhadap  

keberadaan bakteri E. coli?  

 

1.3. Tujuan 

a. Mengetahui keberadaan bakteri E. coli serta  kualitas  Air Minum Isi 

Ulang   ditinjau dari segi bakteriologi. 

b. Mengetahui faktor  yang paling berpengaruh terhadap keberadaan bakteri 

E. coli pada AMIU. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Hasil penelitian diharapkan mampu menambah wawasan ilmu tentang 

kualitas air dilihat dari pemeriksaan bakteriologi air (E. coli), khususnya  

bakteriologi Air Minum Isi Ulang  di Kecamatan Banjarsari. 

b. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi kepada 

pemerintah untuk dapat dijadikan masukan  dalam menentukan kebijakan 

peningkatan kualitas air, khususnya air minum yang dikonsumsi 

masyarakat. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada 

masyarakat dalam memilih air yang digunakan sebagai air minum yang 

higienis dan sehat. 
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d. Merupakan salah satu syarat kelulusan sarjana program S-1 pada Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1.Telaah Pustaka 

a. Air 

Dewasa ini, masalah utama sumber daya air meliputi kuantitas air 

yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia yang terus meningkat 

dan kualitas air untuk keperluan domestik terus menurun khususnya untuk air 

minum. Hal ini terutama disebabkan karena kerusakan lingkungan. Mulai dari 

penebangan  hutan, pengalihan fungsi lahan hijau yang merupakan daerah 

tangkapan air dan lahan pertanian menjadi pemukiman, kegiatan industri dan 

kegiatan lain yang berdampak negatif terhadap sumber daya air, antara lain 

menyebabkan penurunan kualitas air terutama untuk air minum  (Mariana Raini, 

Ani Isnawati, Kurniati, 2004). 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492/MENKES/ 

PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum, menyatakan bahwa 

air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses 

pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung 

diminum. 

Jenis air minum yang sesuai dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan 

kualitas air minum : 

a) Air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga, 

b) Air yang didistribusikan melalui tangki air, 

c) Air kemasan, 

d) Air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman 

yang disajikan kepada masyarakat, harus memenuhi syarat kesehatan 

air minum. 

Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan mengenai parameter 

bakteriologi air minum, lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 1.2 tentang  

parameternya. 



6 

 

 

Tabel 1. 2. Parameter Kualitas Air Minum 

a) parameter wajib 

No. Jenis Parameter Satuan 
Kadar Maksimum 

Yang Diperbolehkan 
1 Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan 

a. Parameter Mikrobiologi 
1) E. coli 

 
2) Total Bakteri Koliform 

Jumlah per 100 ml 
Sampel 
Jumlah per 100 ml 
Sampel 

 
0 
 
0 

b. Kimia An-organik 
1) Arsen 
2) Fluorida 
3) Total Kromium 
4) Kadmium 
5) Nitrit (sebagai NO2-) 
6) Nitrat (sebagai NO3-) 
7) Sianida 
8) Selenium 

Mg/l 
Mg/l 
Mg/l 
Mg/l 
Mg/l 
Mg/l 
Mg/l 

 
0.01 
1.5 
0.05 
0.003 
3 
50 
0.07 

2 Parameter yang tidak berhubungan dengan kesehatan 
a. Parameter fisik 

1) Bau 
2) Warna 
3) Rasa 
4) Total Disolved Solid 
5) Kekeruhan 
6) Suhu 

 
 
TCU 
 
Mg/l 
NTU 
C 

 
Tidak berbau 
15 
Tidak berasa 
500 
5 
Suhu udara + 3 

 

b. Parameter Kimiawi 
1) Alumunium 
2) Besi 
3) Kesadahan 
4) Khlorida 
5) Mangan 
6) Ph 
7) Seng 
8) Sulfat 
9) Tembaga 
10) Amonia 

 
Mg/l 
Mg/l 
Mg/l 
Mg/l 
Mg/l 
Mg/l 
Mg/l 
Mg/l 
Mg/l 

0.2 
0.3 
500 
250 
0.4 
6.5-8.5 
3 
250 
2 
1.5 
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b) Prameter tambahan 

No. Jenis Parameter Satuan 

Kadar 
Maksimum 

yang 
diperbolehkan 

1 Kimiawi 

a. Bahan Anorganik 
1) Air raksa 
2) Antimony 
3) Barium 
4) Boron 
5) Molybdenum 
6) Nikel 
7) Sodium 
8) Timbale 
9) Uranium 

 
Mg/l 
Mg/l 
Mg/l 
Mg/l 
Mg/l 
Mg/l 
Mg/l 
Mg/l 
Mg/l 

 
0.001 
0.02 
0.7 
0.5 
0.07 
0.07 
200 
0.01 
0.15 

b. Bahan Organik 
1) Zat Organik (KMnO4) 
2) Deterjen  
3) Chlorinated alkanes 

a) Carbon tetrachloride 
b) Dichloromethane 
c) 1,2-Dichloroethane 

4) Chlorinated athenes 
a) 1,2-Dichloroethene 
b) Trichloroethene 
c) Tethracloroethene 

5) Aromatic hydrocarbons 
a) Benzene 
b) Toluene 
c) Xylenes 
d) Ethylbenzene 
e) Styrene 

6) Chlorinated benzene 
a) 1,2-Dichlorobenzene (1,2-DCB) 
b) 1,4-Dichlorobenzene (1,4-DCB) 

7) Lain-lain 
a) Di(2-ethylhexyl)phthalate 
b) Acrylamid 
c) Epichlorohydrin 
d) Hexachlorobutadiene 

8) Chlorinated acetic acid 
a) Dichloroacetid acid 
b) Trichloroacetic acid 

9) Chloral hydrate 
10) Halogenated acetonitrilies 

a) Dichloroacetonitrile 
b) Dibromoacetonitrile 

11) Cyanogen chloride (sebagai CN) 

 
 
 
Mg/l 
Mg/l 
 
Mg/l 
Mg/l 
Mg/l 
 
Mg/l 
Mg/l 
Mg/l 
 
Mg/l 
Mg/l 
Mg/l 
Mg/l 
Mg/l 
Mg/l 
Mg/l 
 
Mg/l 
Mg/l 
Mg/l 
Mg/l 
 
Mg/l 
Mg/l 
 
Mg/l 
Mg/l 
Mg/l 

 
 
 
10 
0.05 
 
0.004 
0.02 
0.05 
 
0.05 
0.02 
0.04 
 
0.01 
0.7 
0.5 
0.3 
0.02 
1 
0.3 
 
0.008 
0.0005 
0.0004 
0.0006 
 
0.05 
0.02 
 
0.02 
0.07 
0.07 

2. Radioaktivitas  
a. Gross alpha activity Bg/l 0.1 
b. Gross beta activity Bg/l 1 

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 



8 

 

 

b. Sumber Air Baku 

Air Baku menurut Permenkes RI Nomor : 16/MENKES/PER/IX/1990 

Tanggal : 3 September 1990, dikatakan bahwa air baku termasuk pada air 

jenis golongan B, yang memiliki persyaratan Mikrobiologi air untuk total 

koliform per 100 ml air contoh untuk air bukan perpipaan sebanyak 50 

MPN/100 ml dan air perpipaan sebanyak 10 MPN/100 ml. 

Menurut Waluyo (2009), sumber air baku harus terhindar dari aktivitas 

manusia yang dapat menyebabkan pencemaran terhadap air, ada beberapa 

aspek yang dapat mencemari air baku: 

a) Jamban/tempat pembuangan kotoran manusia 

b) Tempat sampah 

c) Kandang hewan 

d) Tingkah laku atau kebiasan manusia 

Ada beberapa syarat untuk menjaga sumber air baku supaya tidak 

tercemar:  

Tabel  1.3. Persyaratan Sarana Air Baku 

No Sumber Komponen Persyaratan 
1. Sumur 

pompa 
tangan 

1. Lokasi Jarak sumur pompa harus berjarak 11 meter 
dari sumber pencemarantara lain: jamban, 
comberan, tempat pembuangan sampah, 
kandang ternak 

2. lantai  Lantai harus kedap air minimal 1 meter dari 
sumur, tidak retak, tidak tergenang air 

3. saluran 
pembuangan 

Harus kedap air, tidak menggenang 

4. pipa 
pelindung 

Pipa penghisap bagian atas dilindungi minimal 
3 meter dari lantai dengan pipa pelindung atau 
corn 

5. pipa saringan Ujung pipa saringan bawah diberi krikil 
6. pompa Harus bekerja dengan baik, sehingga tidak 

memerlukan pancingan 
 

2. Sumur 
gali 

1. lokasi Sama dengan sumur pompa 
2. lantai Sama dengan sumur pompa 
3. bibir sumur Tinggi bibir sumur minimal 80 cm dari lantai, 

rapat dan kuat 
4. dinding 

sumur 
Dinding minimal 3 meter dari lantai, kuat dan 
kedap air 

5. tutup sumur Harus ditutup rapat, dan ember khusus 
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3 Mata air 1. sumber air Sumber air harus pada mata air, bukan dari 
saluran yang berasal dari mata air  

2. lokasi   Sama dengan sumur pompa 
3. bak 

perlindungan 
Tutup bak pelindungan, pipa peluap 

4. bak 
penampungan 

Tutup bak harus kuat dan rapat, pipa peluap, 
saluran pembuangan, 

4. Perpipaaan 1. sumber air 
baku 

Air baku harus dilakukan pengolahan terlebih 
dahulu 

2. pipa Pipa tidak membahayakan, tidak boleh 
terendam air yg kotor, tidak bocor 

3. bak 
penampungan 

Harus rapat dan tidak dapat dicemari 

4. pengambilan 
air 

Harus melalui kran 

         Sumber: Waluyo (2009) 

c. Pengolahan Air 

Adapun sifat dan jenis pengolahan tergantung pada kualitas air 

baku yang akan diolah dan air yang diinginkan. Proses pengolahan yang 

umumnya digunakan adalah seperti berikut: 

a) Mata air, karena kualitas airnya cukup baik, biasanya tidak diperlukan 

perlakuan khusus dalam pengolahannya, hanya diberikan desinfektan 

(Chlor). 

b) Sumur dangkal, perlakuan dalam pengolahannya kurang lebih sama 

dengan mata air. 

c) Sumur dalam, pada umumnya kualitas air baku baik, maka hanya 

dibubuhkan desinfektan saja. 

d) Air permukaan, merupakan sumber air baku yang paling tidak baik 

karena kondisinya yang kurang bersih (kotor) dan merupakan alternatif 

terakhir dalam penggunaannya sebagai air baku, jika mau dipergunakan 

sebagai air baku maka perlu adanya perlakuan khusus dalam 

pengolahannya yang memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam 

pembangunan instalasi pengolahannya maupun dalam operasional dan 

pemeliharaannya. 

Pengolahan air yang paling efektif yakni mempergunakan 

sistematika pengolahan air yang langsung berhubungan antara satu dengan 

Lanjutan Tabel 1.3 
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yang lainnya dan terdiri dari beberapa tipe operasional pengolahan untuk 

menaikkan kemurnian air agar menghasilkan air yang dapat dikonsumsi. 

Kualitas air yang dikonsumsi sangat mempengaruhi kualitas kesehatan 

masyarakat. Semakin tinggi kualitas air, maka tingkat kesehatan 

masyarakat akan semakin baik (I’tishom, 2010).  

Kualitas air yang layak dikonsumsi, yaitu air yang tidak 

mengandung bakteri yang merugikan  bagi manusia. Kualitas air dapat 

diketahui dengan pasti melalui uji bakteri. Tes tersebut digunakan untuk 

mengetahui kandungan bakteri yang merugikan manusia, namun secara 

sederhana dapat pula ditentukan dari tidak adanya bau, warna dan rasa 

yang mengkontaminasi air tersebut. Jika air tersebut berbau, berwarna, dan 

berasa, maka air tersebut memiliki kandungan zat tertentu di dalamnya 

yang mungkin dapat membahayakan kesehatan. Namun jika tidak berbau, 

berwarna, ataupun berasa, maka air tersebut relatif bebas dari polutan 

walaupun diperlukan uji laboratorium untuk lebih memastikannya 

(Sulistyandari, 2009). 

 

d. Air Minum Isi Ulang (AMIU) 

Kacaribu (2008) menyatakan bahwa, Air Minum Isi Ulang adalah 

salah satu jenis air minum yang dapat langsung diminum tanpa dimasak 

terlebih dahulu, karena telah melewati beberapa proses tertentu. Air 

Minum Isi Ulang menjadi suatu pilihan masyarakat karena selain praktis 

(tidak perlu dimasak terlebih dahulu) air minum ini juga dianggap lebih 

higienis. 

Setiap depo air minum menurut Menperindag nomor 651 tahun 

2004 harus berpedoman pada cara produksi air minum yang baik pada 

seluruh pengolahannya mulai dari awal produksi sampai ke tangan 

konsumen, seperti terperinci dalam bagian-bagian berikut: 

a) Desain dan konstruksi depo 

b) Bahan baku, mesin, dan peralatan produksi 

c) Proses produksi 
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d) Produk air minum 

e) Pemeliharaan produksi dan program sanitasi 

f) Karyawan 

g) Penyimpanan air baku dan penjualan 

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kep-

Menperindag) Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tertanggal 18 Oktober 2004, 

pasal 1 yang mengatakan depo air minum adalah usaha industri yang 

melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual 

langsung kepada konsumen. Adapun air minum yang dimaksud merupakan 

air baku yang telah diproses dan aman untuk diminum (Sulistyandari, 2009). 

  Proses produksi AMIU yang menggunakan sumber air dari air 

tanah/PDAM, masing-masingnya dapat dijadikan bahan baku (air baku) 

ditampung kemudian diangkut atau dialirkan secara langsung ke tempat 

pengolahan (Pracoyo, Siti ,  Wati, Triyani, Kristina, Dewi, 2006.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Sumber: Kacaribu (2008) 

Gambar 1.1. Proses Pengolahan  Air Minum Isi Ulang yang Bersumber dari 

Mata Air Pegunungan 
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e. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kualitas Bakteriologi 

AMIU 

Menurut Asfawi (2004), ada beberapa faktor yang berpengaruh 

diantaranya: 

a) Kualitas sumber air baku 

b) Peralatan yang digunakan depo 

c) Proses pengolahan 

d) Higenis pekerja depo 

e) Sanitasi depo 

Untuk menjaga kehigienisan dan sanitasi depo ada beberpa syarat 

atau pedoman yang perlu diperhatiakan diantaranya: 

a) Lokasi  

1) Bangunan yang digunakan untuk depo AMIU harus berada di 

lokasi yang bebas dari pencemaran, yaitu jauh dari daerah 

pencemaran seperti: 

2) Daerah tergenang air dan rawa, tempat pembuangan kotoran dan 

sampah, penumpukan barang bekas atau berbahaya dan beracun 

(B3) yang dapat menimbulkan pencemaran udara dan air. 

3) Perusahaan lain-lain yang menimbulkan pencemaran seperti 

bengkel, cat, las,   asbes, dan lain sebagainya. 

4) Tempat pembuangan kotoran (tinja) umum, terminal bus, atau 

daerah padat pencemaran lainnya. 

b) Bangunan Depo AMIU 

             Konstruksi dari bangunan sendiri harus memenuhi persyaratan: 

1) Fisik bangunan harus kuat, aman dan mudah dibersihkan serta 

mudah pemeliharaannya. 

2) Tata ruang usaha depo AMIU minimal terdiri dari ruangan proses 

pengolahan, ruangan tempat penyimpanan, ruangan tempat 

pembagian/penyediaan, ruangan tunggu pengunjung. 
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3) Lantai harus memenuhi syarat sebagai berikut: bahan kedap air, 

permukaan rata, halus dan tidak licin, tidak menyerap debu dan 

mudah dibersikan, selalu dalam keadaan bersih. 

4) Dinding bangun harus memenuhi syarat: bahan kedap air, 

permukaan rata, harus, tidak menyerap debu, dan mudah 

dibersikan, tidak ada pakain tergantung, warna terang dan cerah. 

5) Atap dan langit-langit harus memenuhi syarat: harus menutup 

sempurna seluruh bangunan, tidak bocor, langit langit menutup 

sempurna seluruh ruangan,  mudah dibersikan, tidak menyerap 

debu, warna terang, tinggi minimal 3 meter. 

6) Pintu harus memenuhi syarat: harus kuat, tidak melepas zat 

beracun, permukaan rata, mudah dibersikan, membuka kedua arah, 

warna cerah, dan tidak berdebu. 

7) Jendela harus memenuhi syarat:  jendelah harus tembus pandang, 

mudah dibersikan, terang, kuat, tinggi 1 meter dari lantai 

8) Pencahayaan harus memenuhi syarat: pencahayaan harus bagus 

9) Ventilasi, untuk menjaga kenyamanan suhu sesuai kebutuhan 

10) Sekat pemisah bangunan, pencucian, pengisian, serta pengolahan, 

harus kuat, mudah dibersiakan dan tidak melarutkan zat. 

11) Dampak radiasi,  harus ada perlindungan dari dampak radiasi 

secara langsung. 

Menurut Suriawiria (1996),  analisis terhadap suatu habitat 

yang ditujukan untuk kepentingan pengolahan lingkungan, harus 

memperhitungkan antara faktor biotis dan abiotis. Sehingga  langsung 

ataupun tidak langsung analisis tersebut harus menggunakan pendekatan 

ekologis diantara analisis tersebut adalah: 

a) Total Plate Count 

Pengujian Total Plate Count (TPC) dimaksudkan untuk 

menunjukkan jumlah mikroba yang terdapat dalam suatu produk 

bahan makan atau minuman dengan cara menghitung koloni bakteri 

yang ditumbuhkan pada media tersebut (SNI, 2008). 
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b) Perhitungan nilai Most Propable Number (MPN) 

Pengujian Most Propable Number (MPN) coliform pada prinsipnya 

terdiri dari uji presumtif dan uji konfirmasi, dengan menggunakan 

media cair di dalam tabung reaksi dan dilakukan berdasarkan jumlah 

tabung positif (SNI, 2008).  

 

1.5.2. Penelitian sebelumnya 

Ni Luh Putu Manik Widiyanti dan Ni Putu Ristiati (2003) dalam 

penelitiannya berjudul Analisis Kualitatif Bakteri Koliform pada Depo Air 

Minum Isi Ulang di Kota Singaraja Bali, dengan tujuan:  

a) mengobservasi dan menganalisis di laboratorium mutu air pada depo Air 

Minum Isi Ulang di Kota Singaraja, berdasarkan uji penduga pada 

standar kualitatif pemeriksaan air,  

b) mendapatkan informasi tentang sumber air baku yang dipergunakan pada 

depo Air Minum Isi Ulang di Kota Singaraja, dan 

c) mendeskripsikan dan menganalisis prosedur pemrosesan air minum yang 

dilaksanakan pada depo Air Minum Isi Ulang di Kota Singaraja. 

Metode yang digunakan obsevasi dan analisis contoh-contoh air 

minum isi ulang. Hasil yang didapatkan dari hasil pengujian di laboratorium 

didapatkan pada tiga depo AMIU yaitu: Elita, Tirta Alam dan Sinta tidak 

terbentuk gas pada tabung Durham. Ini menunjukkan bahwa air tersebut 

tidak mengandung bakteri Koliform, dimana nilai MPN seri 3-3-3 adalah 0-

0-0 dengan indeks MPN < 3. Berarti MPN Koliform/100cc air minum 

contoh = 0. 

Tabel 1. 4. Hasil Pengujian Air Minum Isi Ulang pada Depo di kota 

Singaraja 

No  Nama depo  Kandungan  

1.  Elita - 
2. Tirta Alam - 
3.  Sinta - 

Keterangan : - (Negatif), tidak terdapat Koliform 



15 

 

 

 Menurut Athena dkk (2006), dengan judul Kandungan Bakteri 

Total Coli dan Escherechia coli/Fecal coli air minum dari Depo Air Minum 

Isi Ulang di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Tujuan penelitian adalah untuk 

mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kualitas air minum khususnya 

kandungan bakteri total coli dan Escherechia coli (Fecal coli) air minum 

yang berasal dari depo AMIU. 

Metode penelitian dengan menggunakan metode observasi, hasil 

yang didapatkan dari pemeriksaan bakteriologi sumber air baku didapatkan 

kandungan bakteri total coli dalam sample tersebut  sangat bervariasi mulai 

dari 0 smpai 1600 MPN/100ml dan fecal coli 0 sampai 110 MPN/100ml, dari 

38 sample 12 yang tidak memenuhi syarat untuk total coli dan 11 untuk Fecal 

coli. Demikian juga air yang hasil pengolahan kandungan bakteri total coli 0 

sampai 1600 MPN/100ml,  fecal coli 0 sampai 30 MPN/100ml. Tidak 

memenuhi syarat total coli dari sampel 11 dan Fecal coli 7 sample yang tidak 

memenuhi persyaratan. 

Eka Ferawaty  (2003) dengan judul Studi Identifikasi Eschericia 

coli pada Air Minum Isi Ulang Tingkat Produsen di Kota Semarang, 

mengetahui ada tidaknya Eschericia coli pada Air Minum Isi Ulang tingkat 

produsen di Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

menggunakan metode survei. Pengambilan sampel dilakukan secara 

purposive sampling dengan cara mengambil sampel minimal yaitu 50 % dari 

populasi.  

Hasilnya ada kandungan E. coli pada AMIU tertinggi 44 

koloni/100 ml dan terendah 0 koloni/100 ml. sebanyak 34 % depot air minum 

isi ulang telah tercemar Eschericia coli. Hal ini dimungkinkan karena 

keadaan hiegene sanitasi, prosedur pengolahan dan peralatan serta kualitas air 

baku. 
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Tabel 1. 5. Perbandingan Penelitian Dengan Penelitian Sebelumnya 

Peneliti Ni Luh Putu Manik 
Widiyanti,  
Ni Putu Ristiati 
(2003) 

Athena 
Sukar 
Hendro 
Anwar 
Haryono (2004) 

Eka Ferawaty 
(2003) 

Arman (2011) 

Judul Analisis Kualitatif 
Bakteri Koliform 
Pada Depo Air 
Minum Isi Ulang di 
Kota Singaraja Bali 

Kandungan Bakteri 
Total Coli dan 
Escherechia coli/Fecal 
Coli Air Minum dari 
Depo Air Minum Isi 
Ulang di Jakarta, 
Tangerang, dan Bekasi 

Studi Identifikasi 
Eschericia coli 
Pada Air Minum 
Isi Ulang Tingkat 
Produsen Di Kota 
Semarang 

Analisis 
Keberadaan 
Bakteri E. coli 
pada Air 
Minum Isi 
Ulang di 
Kecamatan 
Banjarsari Kota 
Surakarta 

Tujuan a.   observasi dan  
analisis mutu 
air depo AMIU 
di Kota 
Singaraja  

b.   informasi  
sumber air baku 
depo AMIU di 
Kota Singaraja 

c. deskripsi dan 
analisis 
prosedur 
pemrosesan air 
minum yang 
dilaksanakan 
depo AMIU di 
Kota Singaraja 

 
 

Gambaran tentang 
kualitas air minum  
mengenai kandungan 
bakteri total coli dan 
Escherechia coli (fecal 
coli) air minum yang 
berasal dari depo 
AMIU. 

mengetahui ada 
tidaknya 
Eschericia coli 
pada air minum 
isi ulang 

tingkat produsen di Kota 
Semarang 

a. Mengetahui 
kandungan 
bakteri E. 
coli serta  
kualitas  Air 
Minum Isi 
Ulang   
ditinjau dari 
segi 
bakteriologi. 

b. Mengetahui 
faktor  yang 
paling 
berpengaruh 
terhadap 
keberadaan 
bakteri E. 
coli pada 
AMIU. 

 
Metode obsevasi dan 

analisis contoh-
contoh AMIU 

observasi  deskriptif 
menggunakan 
metode survei, 

survei dengan 
observasi 
lapangan 

Hasil Dari tiga depo yang 
diperiksa tidak 
ditemukan 
keberadaan e. Coli 

Sumber air baku dari 
38 sample 12 yang 
tidak memenuhi syarat 
untuk total coli dan 11 
untuk fecal coli. 
Demikian juga air yang 
hasil pengolahan 
kandungan bakteri total 
yang  tidak memenuhi 
syarat total coli dari 
sampel 11 dan fecal 
coli 7 sample yang 
tidak memenuhi 
persyaratan. 

sebanyak 34 % 
depot AMIU telah 
tercemar 
Eschericia coli. 
Hal ini karena 
keadaan hiegene 
sanitasi, 
prosedur 
pengolahan dan 
peralatan serta 
kualitas air baku 

a. Terdapat E. 
coli pada 
hasil produk 
AMIU 

b. Faktor yang 
paling 
berpengaruh 
terhadap E. 
coli pada 
hasil produk 
AMIU 
adalah 
Sanitasi 
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1.6. Kerangka Pemikiran 

Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia, baik itu untuk kebutuhan makan minum, rekreasi, perkerbunan. 

Pada saat ini di berbagai daerah  air  mengalami  penurunan kualitas maupun 

kuantitasnya, sehingga  masyarakat mengalami  kesulitan untuk mendapatkan 

air bersih yang berkualitas baik. Penurunan kualitas air tersebut disebabkan 

oleh kondisi hiegenis dan sanitasi lingkungan yang kurang baik serta 

pengelolaan air yang kurang profesional. 

Pada saat ini banyak ditemukan  sumber  air  yang digunakan 

masyarakat sudah tercemar, baik secara kimia maupun bakteriologi. Hal 

tersebut diakibatkan  oleh  masyarakat  yang kurang memperhatikan dan   

menjaga sumber air tersebut. Dengan demikian  sumber-sumber air 

mengalami pencemaran, dalam hal ini termasuk kota Surakarta, air tanahnya 

juga sudah tercemar dan tidak layak lagi untuk dikonsumsi.  

Dengan kondisi air tanah yang sudah tidak layak lagi, maka untuk 

penduduk Kota Surakarta   kesulitan mendapatkan air bersih. Hal ini yang 

membuat masyarakat untuk mencari sumber air bersih yang lain, untuk 

kebutuhan sehari-hari terutama konsumsi. Oleh sebab itu masyarakat memilih 

AMDK untuk dijadikan alternatif untuk kebutuhan rumah tangga. Dengan 

anggapan bahwa AMDK selain lebih higienis juga lebih instan, bisa langsung 

dikonsumsi tanpa harus memasak terlebih dahulu. Akan tetapi semakin 

berjalannya waktu AMDK mengalami perubahan harga. Dari waktu ke waktu  

AMDK  semakin mahal, sehingga masyarakat merasa keberatan untuk 

menggunakan AMDK. 

Melihat fenomena air bersih sudah tidak layak, AMDK mahal, maka  

beberapa masyarakat yang mempunyai inisiatif, yaitu dengan cara mendirikan 

depo air minum isi ulang (AMIU). Dengan alasan bahwa selain membantu 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air, juga sebagai tujuan komersial. 

Hasil produksi depo air  minum isi ulang ini langsung dapat dikonsumsi oleh 

masyarakat tanpa harus dimasak terlebih dahulu. Dengan adanya depo-depo 

tersebut,  maka masyarakat mulai menggunakan AMIU, dengan alasan selain 
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harganya lebih murah dibandingkan dengan  AMDK, juga karena   sudah 

tidak ada sumber air yang lain yang dapat digunakan untuk air minum. 

Jumlah AMIU dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, hal ini 

tidak hanya terjadi di Kecamatan Banjarsari, akan tetapi daerah lain 

mengalami hal yang sama.  Seiring dengan meningkatnya jumlah depo dan 

meningkatnya permintaan masyarakat terhadap AMIU, maka timbul 

kecurangan atau tidak profesional pengelola depo. Yaitu dengan mendirikan 

usaha depo secara ilegal tanpa seizin Dinas Kesehatan setempat. Akibatnya 

depo-depo tersebut tidak mendapat pengawasan secara rutin dari Dinas 

Kesehatan, sehingga syarat-syarat pengolahan untuk menjamin kualitas air 

sering diabaikan oleh pengelola depo. Untuk itu masyarakat perlu kehati- 

hatian dalam memutuskan AMIU  sebagai alternatif air bersih. Dikarenakan  

depo-depo AMIU yang semakin banyak, belum tentu semua  depo AMIU 

terjamin kualitas. Apalagi dengan adanya depo-depo yang tidak mempunyai 

izin operasional secara resmi dari Dinas Kesehatan setempat, sehingga tidak 

ada pengawasan kualitas air hasil produksi, air baku serta proses pengolahan  

secara langsung dari Dinas Kesehatan.  

Data hasil penelitian dari Dinas Kesehatan setempat menunjukkan 

bahwa terdapat beberapa depo yang hasil produksinya tidak layak untuk di 

konsumsi secara langsung. Hal ini dikarenakan terdapat bakteri E. coli pada 

hasil produksi AMIU, kandungan bakteri  ini  sudah mencerminkan bahwa 

depo-depo tersebut kurang profesional dalam pengolahannya. Ada beberapa 

faktor yang bisa mempengaruhi kandungan bakteri E. coli pada AMIU 

diantaranya:  kualitas  air baku, peralatan depo, proses pengolahan, higienis 

pekerja depo, dan sanitasi depo. 
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Gambar 1.2. Diagram Alir Penelitian 

Sumber: Penulis 2011 

 

 

Depo tidak sehat Depo sehat 

Observasi  
lapangan 

Faktor yang berpengaruh  
- Kualitas  air baku 
- Peralatan depo 
- Proses pengolahan 
- Higenis pekerja 
- Sanitasi depo 
 

AMIU 

Persebaran sampel AMIU 

Identifikasi AMIU 

 Sumber Air baku 
- Mata air 
- PDAM 

 

Air Produksi Depo 

Pengambilan Sampel  

Uji Laboratorium 

Air produksi Layak 

Konsumen 

Air produksi Tidak Layak 
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1.7. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas hipotesis pada 

penelitian ini: 

a) Terdapat  bakteri E. coli pada Air Minum Isi Ulang di Kecamatan 

Banjarsari Kota Surakarta. 

b) Sumber air baku merupakan Faktor yang paling berpengaruh terhadap 

kandungan bakteri E. coli pada Air Minum Isi Ulang di Kecamatan 

Banjarsari Kota Surakarta. 

 

1.8. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah survai analitik dengan 

observasi lapangan, untuk mempelajari hubungan  antara faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya suatu peristiwa tertentu. Observasi ini dimaksudkan 

sebagai pengumpulan data pada saat itu juga, yaitu setiap subjek  diobservasi  

dan pengukuran dilakukan terhadap status karakter variabel subjek pada saat 

pemeriksaan.  

Observasi dilakukan dalam dua tahap yaitu observasi lapangan dengan 

melihat kondisi depo, sumber air baku, proses pengolahan, peralatan yang 

digunakan, higenis pekerja, dan sanitasi. Observasi ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah  faktor-faktor tersebut berhubungan dengan keberadaan 

E. coli  serta analisis laboratorium untuk mengetahui kandungan bakteri E. 

coli baik air baku maupun air hasil produksi depo. Dalam survai ini tidak 

semua populasi diamati akan tetapi hanya sebagian dari jumlah populasi  atau 

menggunakan sample dari populasi tersebut, dari sample yang ada diharapkan 

dapat mewakili semua populasi. 

 

1.8.1. Estimasi Besar Sampel  

Besar sampel dihitung menggunakan  metode proposional random 

sampling (Yunus, 2010) di mana penentuan jumlah anggota sampel 

berdasarkan jumlah sub populasi yang diambil harus ditentukan secara 

berimbang.  
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Berdasarkan data jumlah depo yang diperoleh dari Dinas Kesehatan  

Kota Surakarta terdapat 19 depo tidak berizin dan 15 depo berizin. Masing-

masing diampil sebanyak 30%. Perhitungan 30% diestimasikan untuk 

mengambil satu per tiga dari jumlah populasi yang ada. 

Tabel 1.6. Penentuan Jumlah Sampel 

No Sub-
Populasi 

Jumlah 
Anggota 
Populasi 

Prosentase 
pengambilan 
Sampel (%) 

Jumlah 
Anggota 
Sampel 

Pembulatan 
Sampel 

1 Depo 
Berizin 

15 30 4,5 4 

2 Depo Tidak 
Berizin 

19 30 5,7 6 

Sumber: Yunus, 2010 
 

1.8.2. Metode pemilihan sampel 

Pemilihan populasi dalam penelitian ini adalah depo-depo AMIU 

yang berada di Kecamatan Banjarsari. Adapun pemilihan sampel  

menggunakan metode simple random sampling. Dalam hal ini semua 

populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk  dipilih menjadi sampel. 

 

1.9. Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder 

dan data primer yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder 

diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan penelitian, sedangkan data 

primer didapatkan melalui wawancara, observasi lapangan dan uji 

laboratorium. 

a) Data primer 

Data primer meliputi kandungan bakteri E. coli , kualitas bakteriologi air 

baku, peralatan yang digunakan depo, proses pengolahan, higenis petugas 

depo dan sanitasi depo, yang diperoleh dari observasi dilokasi penelitian 

dengan metode pengamatan secara langsung dan uji laboratorium. 
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b) Data sekunder 

Data sekunder berupa data jumlah depo AMIU, yang ada di Kecamatan 

Banjarsari yang diperoleh dari pencatatan Dinas Kesehatan dan Puskesmas 

yang ada di Kota Surakarta. 

c) Metode pengukuran 

Pengukuran kualitas bakteriologi air minum isi ulang beserta 

sumber air bakunya yang dilakuakan dengan melihat hasil pemeriksaan di 

laboratorium dengan katagorik memenuhi syarat dan tidak memenuhi 

syarat berdasarkan PERMENKES RI 1990/2010,  berikut ini pengukuran 

faktor faktor yang berpengaruh terhadap bakteri E. coli adalah : 

1) Pengukuran kualitas bakteriologis air baku AMIU dilakukan 

berdasarkan observasi laboratorium bakteriologis keberadaan E. coli 

dengan metode Most Probable Number (MPN) dengan standar 

PERMENKES nomor 16/MENKES/PER/IX/1990 yang menyatakan 

bahwa total koliform air baku pada air bukan perpipaan adalah 50 

MPN/100 ml, dan air perpipaan 10 MPN/100 ml, sehingga bila kualitas 

bakteriologi air baku mata air lebih dari sama dengan 50 MPN/100 ml 

dan air perpipaan kualitas bakteriologi lebih dari sama dengan 10 

MPN/100 ml berarti air baku tersebut tidak memenuhi syarat (TMS). 

Dan bila air baku bukan perpipaan kurang dari 50 MPN/100 ml dan air 

perpipaan kurang dari 10 MPN/100 ml berarti air baku tersebut 

memenuhi syarat (MS).  

2) Pengukuran kondisi lingkungan  air baku AMIU dilakukan  observasi 

dengan menggunakan lembar observasi/checklist digunakan skala 

nominal dengan dua katagorik yaitu memenuhi syarat tidak memenuhi 

syarat. Dengan skoring, jika jawaban “ya” diberi nilai satu (1) dan 

jawaban “tidak” diberi nilai nol (0), jumlah  seluruh pertanyaan adalah 

4 pertanyaan. 

3) Pengukuran terhadap peralatan yang digunakan depo AMIU dilakukan 

observasi dengan menggunakan lembar observasi/checklist digunakan 

skala nominal dengan dua katagorik yaitu memenuhi syarat tidak 
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memenuhi syarat. Dengan skoring, jika jawaban “ya” diberi nilai satu 

(1) jika jawaban “tidak” diberi nilai nol (0) jumlah seluruh pertanyaan 

adalah10 pertanyaan. 

4) Pengukuran terhadap proses pengoahan depo AMIU dilakukan 

observasi dengan menggunakan lembar observasi/checklist digunakan 

skala nominal dengan dua katagorik yaitu memenuhi syarat tidak 

memenuhi syarat. Dengan skoring, jika jawaban “ya” diberi nilai satu 

(1) jika jawaban “tidak” diberi nilai nol (0) jumlah seluruh pertanyaan 

adalah 4 pertanyaan. 

5) Pengukuran terhadap hegenis karyawan depo AMIU dilakukan 

observasi dengan menggunakan lembar observasi/checklist digunakan 

skala nominal dengan dua katagorik yaitu memenuhi syarat tidak 

memenuhi syarat. Dengan skoring, jika jawaban “ya” diberi nilai satu 

(1) jika jawaban “tidak” diberi nilai nol (0) jumlah seluruh pertanyaan 

adalah 4 pertanyaan. 

6) Pengukuran terhadap sanitasi depo AMIU dilakukan observasi dengan 

menggunakan lembar observasi/checklist digunakan skala nominal 

dengan dua katagorik yaitu memenuhi syarat tidak memenuhi syarat. 

Dengan skoring, jika jawaban “ya” diberi nilai satu (1) jika jawaban 

“tidak” diberi nilai nol (0) jumlah seluruh pertanyaan adalah 20 

pertanyaan. 

d) Skoring 

1)   memenuhi syarat apabilah hasil observasi memiliki total skor > 70% 

dari pertanyaan yang tersedia, 

2)   tidak memenuhi syarat apabilah hasil observasi memiliki total skor < 

70% dari pertanyaan yang tersedia (Indrawati, 2010). 

 

1.10. Pengolahan dan  Analisis Data 

 Tahap ini merupakan tahap perhitungan dan analisis data yang sudah 

didapatkan, adapun analisis ini bertujuan untuk menyederhanakan data dalam 
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bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami (Singarimbun M dan Sofian 

Effendi, 1989). 

a) Pengolahan data 

Pengolahan, dimaksudkan untuk mengecek  terhadap kelengkkapan data 

dan keseragaman data, serta menggunakan MS Excel sebagai alat dalam 

perhitungan dan pengolahan data. 

b) Analisis data 

1) Univariat 

Data yang telah diolah kemudian dianalisa secara deskriptif untuk 

menggambarkan faktor faktor yang berhubungan atau yang 

berpengaruh terhadap kualitas bakteriologi air minum isi ulang 

(kandungan bakteri E. coli). Hasil analisa disajikan dalam bentuk tabel 

dan diagram. 

2) Bivariat 

Untuk melihat ada tidaknya hubungan atau pengaruh antara : kualitas 

air baku, peralatan depo, proses pengolahan, higenis pekerja, dan 

sanitasi depo, dengan kualitas bakteriologi air minum isi ulang, 

dilakukan dengan analisis data menggunakan Tabel kontingensi 2X2 

yang berarti terdapat dua kolom dan dua baris, setiap kolom dan baris 

masing-masing berisi sebuah subvariabel. Lebih jelasnya bisa dilihat 

pada Tabel 1.7 berikut ini. 

Tabel 1.7. Tabel Kontingensi 2x2 

 Variabel terikat Jumlah 

Subvariabel 1 Subvariabel 2 

Variabel 

Bebas 

Subvariabel a a1 a2 a1+a2 

Subvariabel b b1 b2 b1+b2 

Total a1+b1 a2+b2 n 

Sumber: Usman dan Akbar (2008) 

Keterangan:  

Variabel bebas  : faktor pengaruh ( sanitasi, kondisi air baku, higenis 

karyawan, konidsi lingkungan air baku, peralatan depo) 
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Variabel terikat : faktor terpengaruh ( kandungan E,coli) 

Subvariabel a/1: memenuhi syarat(MS) 

Subvariabel b/2: tidak memenuhi syarat(TMS) 

a1a2:  jumlah depo yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat 

bakteriologi untuk variable bebas yang memenuhi syarat (MS) 

b1b2: jumlah depo yang memenuh syarat tidak memenuhi syarat 

bakteriologi  untuk variable bebas tidak memenuhi syarat (TMS) 

 

Perhitungan tabel silang Chi-Square (X2) untuk Tabel 2x2 dengan 

rumus: 

X2
hitung=__________n(a1b2- a2b1)2_______ 
            (a1+b1)(a2+b2)(a1+a2)(b1+b2) 

Sumber:  Usman dan Akbar (2008) 
 

Bandingkan hasil antara X2
hitung dengan X2tabel yang dapat dilihat dari 

Tabel nilai kritis distribusi X2 pada nilai α=0,05. Bila X2
hitung < X2

 tabel 

berarti terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut.  

  Kekuatan hubungan antara kedua data tersebut dapat 

dihitung menggunakan perhitungan dengan rumus berikut: 

  

Sumber: Usman dan Akbar (2008) 

Harga C pada rumus tersebut dibandingkan dengan Cmaksimum 

yang ada pada Tabel harga Cmaksimum. Jika Chitung semakin dekat dengan 

Cmaksimum maka menunjukkan hubungan yang semakin besar antara kedua 

variabel tersebut. 

 

 

 

 

 

C= 
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1.11. Batasan Operasiaonal 

Air baku adalah air yang belum diproses atau sudah diproses 

menjadi bersih yang memenuhi persyaratan mutu sesuai Peraturan Menteri 

Kesehatan untuk diolah menjadi produk air minum ( Hartini Sulistyandari, 

2009). 

Depo AMIU adalah suatu kegiatan proses pengolahan air manjadi 

siap minum dengan menggunakan peralatan tertentuyang dilakukan oleh 

suatu produsen, di mana konsumen langsung dapat melihat proses tersebut, 

dan langsung membeli ditempat dimana air tersebut diolah (Asfawi, 2004). 

Jumlah Bakteri Adalah jumlah bakteri yang dihitung dengan 

menggunakan metode uji mikrobiologi air yaitu most probable number 

(MPN) (Suriawiria, 1996). 

 

 


