
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Air adalah zat yang sangat penting bagi kehidupan semua mahluk 

yang berada di bumi. Jumlah air dalam tubuh manusia rata-rata 65% dari 

berat tubuhnya dan sangat bervariasi pada setiap orang, bahkan juga 

bervariasi untuk setiap bagian tubuh seseorang. Organ tubuh manusia 

mengandung banyak air antara lain adalah otak 74,5%, tulang 22%, ginjal 

82,7%, otot 75,6% dan dalam darah 83% (Chandra, 2009). 

Kebutuhan manusia yang terus meningkat pada pasokan air, juga 

memiliki risiko dalam penyebaran penyakit dimana pathogen penyebab 

penyakit berada dalam air yang telah tercemar dan dapat menyebabkan 

penyakit infeksi bila terminum oleh manusia atau hewan. Diantara penyakit- 

penyakit yang disebarkan dengan mekanisme ini adalah kolera, tifoid, 

hepatitis A, disentri, poliomyelitis, dan diare (Slamet, 2011). Hal ini 

disebabkan karena rendahnya kualitas air baku dan banyaknya terjadi 

pencemaran lingkungan seperti pembuangan limbah plastik, deterjen, dan 

sebagainya (Hartz, 2004). 

Data WHO (2010) menyebutkan bahwa separuh dari populasi dunia 

mengalami penyakit yang berhubungan dengan kekurangan air dan air 

terkontaminasi yang berisiko pada timbulnya penyakit bawaan air seperti 

diare yang banyak mengakibatkan kematian. Data Dinas Kesehatan Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2006  menemukan penderita diare selama tiga tahun 

terakhir mengalami peningkatan sebanyak 40,6%. Selama tahun 2004 

berdasarkan profil kesehatan kabupaten/kota, dilaporkan sebanyak 711 

desa/kelurahan terjadi KLB antara lain DBD, keracunan, diare, difteri, 

hepatitis, disentri, campak, tetanus neonatorum dan leptospirosis. Penularan 

penyakit-penyakit yang terkait dengan air sebagian besar adalah karena 

kekurangan air bersih untuk keperluan kebersihan dan karena kontaminasi 

pasokan air  (Spere, 2005). 



 

 

Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan merupakan salah 

satu bagian dari aspek kesehatan masyarakat. Pelaksanaanya tentu harus 

melakukan koordinasi dengan sektor dan program terkait (Efendi, 2009). 

Rumah sakit adalah salah satu dari sarana kesehatan tempat 

menyelenggarakan upaya kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan 

yang optimal bagi masyarakat. RSUD Dr.Moewardi merupakan salah satu 

rumah sakit besar. Peran sangat penting dalam upaya penyelenggaraan 

kesehatan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit 

(preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan 

(rehabilitatif) yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan 

berkesinambungan (Siregar, 2004). Salah satu upaya dengan menyediakan 

sarana air bersih meliputi pengolahan air bersih untuk mendapatkan air 

bersih dan sehat sesuai dengan standar mutu air (Mulia, 2005).  

Selain membawa dampak positif bagi masyarakat, yaitu sebagai 

tempat penyembuhan orang sakit, rumah sakit juga memiliki kemungkinan 

membawa dampak negatif (Djaja & Maniksulistya, 2006). Kurangnya 

jumlah dan mutu air minum atau sistem pembuangan yang aman untuk 

kotoran maupun limbah lain manusia menyebabkan penurunan layanan 

yang saniter, yang sebaliknya ikut menciptakan kondisi yang baik untuk 

penyebaran penyakit bawaan air (waterborne disease) (Pan American 

Health Organization, 2003). 

Dalam pelaksanaan, kegiatan penyediaan serta pengawasan jamban 

dan limbah, kualitas tempat tinggal, serta pengaturan air bersih yang 

berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

907/Menkes/SK/VII/2002, bahwa air minum yang dikonsumsi masyarakat 

harus memenuhi persyaratan kesehatan kualitas air minum. Persyaratan 

kualitas air minum yang dimaksud meliputi persyaratan bakteriologis, 

kimiawi, radioaktif dan fisik. Bakteri indikator yang sering digunakan 

analisis untuk mengetahui kualitas air adalah Escherichia coli serta bakteri 

dari kelompok coliform. Mikroorganisme dari E.coli dan coliform secara 

keseluruhan tidak umum hidup atau terdapat di dalam air, sehingga 



 

 

keberadaannya dalam air dapat dianggap sebagai petunjuk terjadinya 

pencemaran kotoran (Purnawijayanti, 2006). 

Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan suatu pemeriksaan 

untuk mengetahui apakah air yang didistribusikan di RSUD Dr.Moewardi 

sebagai sumber konsumsi utama sudah memenuhi persyaratan kesehatan air 

bersih  dengan cara mengetahui perbedaan pencemaran coliform pada air 

Ground 1, 2 dan 3 dengan metode Dry Compact EC di RSUD Dr.Moewardi. 

 

B. Rumusan  masalah 

Adakah perbedaan pencemaran coliform pada air Ground 1, 2 dan 3 

dengan metode Dry Compact EC di RSUD Dr.Moewardi. 

 

C. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan 

pencemaran coliform pada air Ground 1, 2 dan 3 dengan metode Dry 

Compact EC di RSUD Dr.Moewardi. 

 

D. Manfaat  

a. Manfaat teoritis 

  Menambah pengetahuan mengenai  cara penilaian kualitas air 

bersih , standar kualitas air bersih, dan syarat-syaratnya. 

b. Manfaat Praktis 

1. Memberi masukan kepada instansi terkait yang terkait tentang kualitas 

air bersih yang dapat dikomsumsi. 

2. Menambah data ilmiah tentang kualitas air bersih dan standar kualitas 

air bersih. 

 

 

 

 

 


