
ANALISIS KUALITAS AIR SUNGAI KRAKAT DI KABUPATEN SRAGEN 
DENGAN INDIKATOR TOTAL PLATE COUNT SETELAH DIBERI 

PERLAKUAN DENGAN TANAMAN ENCENG GONDOK  
(Eichhornia crassipes Mart.Solms) 

 

 

SKRIPSI 
 

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai  Derajat Sarjana S-1  
Program Studi Pendidikan Biologi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disusun Oleh: 

 
SUTOPO 

A 420 030 115 
 

 
 
 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2008 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. 

Air digunakan untuk berbagai macam kebutuhan diantaranya minum, mandi, 

mencuci dan memasak. Air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di 

setiap tempat dan setiap tingkatan tidak sama, artinya semakin tinggi taraf 

kehidupan, semakin meningkat pula air yang diperlukan.  

Di kabupaten Sragen terdapat tiga sungai yang bermuara ke Sungai 

Bengawan Solo, salah satunya adalah Sungai Krakat yang terletak di Desa 

Dawangan. Panjang Sungai Krakat kurang lebih 30 km dengan daerah aliran 

sungai (DAS) seluas 50 km2. Di sekitar Sungai Krakat terdapat delapan industri 

tekstil. Limbah hasil proses produksi pembuangannya melalui sungai, sehingga 

badan Sungai Krakat mengalami perubahan warna, rasa dan menimbulkan bau 

tidak sedap di sepanjang aliran sungai. 

Pencemaran sungai selain berasal dari limbah industri juga berasal dari 

limbah rumah tangga. Limbah industri yang dibuang kedalam badan sungai 

memiliki konsentrasi suatu mineral tinggi yang penting untuk pertumbuhan 

mikroorganisme (Volk dan wheeler, 1994). Kehadiran mikroorganisme yang 

bersifat patogen maupun non patogen dalam air sangat berpotensi menimbulkan 

penyakit seperti disentri, kolera, hepatitis, dan penyakit saluran pencernaan.  
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Pertumbuhan mikroorganisme patogen maupun non patogen ini dapat 

diketahui dengan berbagai macam metode pemurnian air salah satunya Total 

Plate Count (TPC). TPC adalah pengujian kemurnian air untuk mengetahui 

berapa banyak bakteri tanpa memperhatikan jenis bakteri seperti, mikroalge, 

fungi, ataupun kelompok bakteri tertentu. Sample air yang digunakan biasanya 

diencerkan dengan air steril, jumlah yang telah diukur dicampur dengan 

medium hara dalam cawan petri, kemudian diinkubasi selama 24 jam, dan 

hitung dengan cara mengalikan jumlah koloni pada cawan dengan faktor 

pengenceran. Data hasil sementara dapat disimpulkan bahwa lingkungan 

dengan populasi dan jenis organisme tinggi, maka kasus gejala keracunan 

kualitas air juga tinggi. Apabila organisme ini terlalu melimpah dalam air, maka 

akan menyebabkan air tercemar. 

Tingkat pertumbuhan populasi dapat diturunkan dengan berbagai cara, 

salah satunya menggunakan tanaman enceng gondok (Eichhornia crassipes 

Mart.Solm). Tanaman enceng gondok adalah tanaman yang dapat digunakan 

sebagai agen pembersih bagi perairan yang tercemar oleh logam-logam berat, 

limbah organik, limbah anorganik dan mengurangi tingkat kekeruhan air 

dengan cara mengabsorbsi dan mengurangi pergerakan sehingga memudahkan 

terjadinya sedimentasi dari bahan tersuspensi. Bakteri memerlukan nutrisi baik 

yang berupa bahan organik maupun anorganik untuk pertumbuhannya. Fungsi 

enceng gondok dalam penelitian ini adalah sebagai pengabsorbsi limbah-limbah 

organik dan logam-logam berat yang mungkin diperlukan juga oleh bakteri. 
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Karena kandungan nutrisi pada daerah perairan berkurang yang diserap oleh 

enceng gondok maka pertumbuhan bakteri juga akan terhambat.  

Penelitian Rudi Sasongko (1993), menunjukkan bahwa enceng gondok 

dan tanaman yang berpotensi menyerap bahan-bahan organik maupun 

anorganik serta logam-logam berat, kecepatan dan banyaknya penyerapan 

dipengaruhi oleh faktor jenis tanaman, umur tanaman, ukuran dan berat 

tanaman, serta lama waktu perlakuan. Tanaman enceng gondok dapat menyerap 

bahan-bahan organik maupun anorganik dan logam-logam berat mencapai 75% 

dibandingkan dengan tanaman kangkung. Pernyataan ini didukung penelitian 

oleh Imam Jauhari (2002), bahwa enceng gondok mempunyai efek yang 

signifikan terhadap penurunan unsur-unsur kimia baik organik maupun 

anorganik karena daya serapnya yang cukup tinggi, yaitu menghambat proses-

proses mikrobiologis oleh mikroorganisme yang terdapat dalam limbah tapioka.  

Berdasarkan latar belakang tersebut menimbulkan keinginan peneliti 

untuk mengangkat topik penelitian dengan judul “Analisis Kualitas Air Sungai 

Krakat Di Kabupaten Sragen dengan Indikator Total Plate Count Setelah Diberi 

Perlakuan Dengan Tanaman Enceng Gondok (Eichhornia crassipes 

Mart.Solm)”. 
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B. Pembatasan Masalah  

Agar penelitian bisa terfokus, lebih efektif, efisien dan pembatasan yang 

dikaji lebih terarah, maka permasalahan dibatasi pada hal-hal sebagai berikut: 

1. Sampel air yang teliti adalah air sungai Krakat di Kabupaten Sragen dengan 

volume air  30 liter. 

2. Tanaman yang digunakan untuk perlakuan adalah tanaman enceng gondok 

(Eichhornia crassipes Mart.Solms)  

3. Efektivitas enceng gondok dapat diketahui dengan menghitung 

pertumbuhan populasi pada media agar dengan metode Totol Plate Count. 

4. Media yang digunakan adalah nutrien agar. 

 

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh enceng gondok terhadap TPC dari Sungai Krakat 

di Kabupaten Sragen ? 

2. Bagaimanakah kualitas air Sungai Krakat setelah diberi perlakuan dengan 

tanaman enceng gondok ? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan pokok penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh enceng gondok terhadap TPC pada air Sungai 

Krakat di Kabupaten Sragen. 

2. Untuk mengetahui kualitas air Sungai Krakat setelah diberi perlakuan 

dengan tanaman enceng gondok 

 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi 

penulis khuusnya dan masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat penelitian 

ini dalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan 

tentang penentuan tingkat pencemaran mikrobiologi air di Sungai Krakat. 

2. Diharapkan penelitian ini dapat menunjang dan menambah wawasan 

pengetahuan serta pegalaman yang berkaitan dengan pencemaran 

lingkungan khususnya pencemaran air. 

 

 

 




