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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan. Semua makhluk hidup 

baik hewan, tumbuhan dan manusia memerlukan air untuk melangsungkan 

kehidupannya. Di dalam sel tumbuhan ataupun hewan (termasuk di dalamnya 

manusia) akan tergantung sejumlah air, yaitu lebih dari 75% pada sel 

tumbuhan atau lebih dari 67% pada sel hewan. Jika kandungan air di dalam 

sel berkurang dapat mengakibatkan dehidrasi (Suriawira,1996), sehingga air 

merupakan kebutuhan yang penting dan tidak tergantikan bagi kehidupan 

makhluk hidup. 

Air merupakan kebutuhan yang tidak tergantikan dalam suatu 

kehidupan. Air dapat di jumpai dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk cair 

ataupun dalam bentuk padat,dalam bentuk padat yaitu berupa es batu. Es batu 

yang dikonsumsi oleh masyarakat terdapat dalam berbagai jenis, yaitu berupa 

es balok ataupun es kristal. Penelitian ini memilih menggunakan subyek es 

batu balok daripada es kristal karena es batu balok dimungkinkan dalam 

pembuatannya tidak menggunakan air steril, sedangkan es kristal airnya 

ditreatment dengan sinar ultraviolet (David, 2008) 

Air es batu balok di daerah Pabelan Sukoharjo dimungkinkan terdapat 

bakteri Eschericia coli. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Utami 



 
 

 
 

Sri Rahayu (2008),untuk mengetahui keberadaan bakteri coliform pada es batu 

maka diperlukan pula penelitian lebih lanjut untuk mengetahui keberadaan 

bakteri tersebut pada es batu balok di daerah Pabelan Sukoharjo. Obyek 

penelitian ini adalah bakteri coliform jenis fecal. Penelitian ini dilakukan di 

daerah Pabelan Sukoharjo karena daerah tersebut merupakan kawasan kampus 

yang kebanyakan masyarakatnya mengkonsumsi air es batu balok yang 

diproduksi pabrik daripada mengkonsumsi air es buatan sendiri dari air 

matang. 

Berbagai organisme baik yang  patogen ataupun yang tidak patogen 

dapat berada dalam air. Organisme patogen seperti bakteri, virus dan cacing 

dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti halnya disentri, kolera, hepatitis 

dan penyakit saluran pencernaan. Organisme patogen berasal dari kotoran 

yang dibuang sembarang tempat dan melalui air yang berada di sekitar  rumah 

tangga atau peternakan, sehingga perlu diadakannya pemeriksaan air minum. 

Pemeriksaan air yang sering digunakan adalah penentuan ada tidaknya bakteri 

bentuk coliform. 

Menurut ketentuan WHO dan APHA (American Public Health 

Association), kualitas air ditentukan oleh kehadiran dan jumlah E. coli 

didalamnya, yaitu untuk air minum dan air lainnya. Sedang secara umum 

berdasarkan karakteristik kimia, fisik dan mikrobiologik maka kualitas air 

akan ditentukan berdasarkan keperluannya. Kandungan bakteri E. coli di 

dalam air yang diperbolehkan per 100 ml untuk air rekreasi 1000 bakteri, 



 
 

 
 

kolam renang 200 bakteri dan untuk air minum 1 bakteri. Anonim, 2003 

(Menteri Kesehatan RI No 907/Menkes/SK/VII/2002). 

 Salah satu standar kebersihan dan kesehatan air diukur dengan ada 

tidaknya Coliform sebagai mikroorganisme indikator. Kehadiran 

mikroorganisme indikator tersebut di dalam air merupakan bukti bahwa air 

tersebut terpolusi oleh tinja dari manusia atau hewan dan berpeluang bagi 

mikroorganisme patogen untuk masuk ke dalam air tersebut (Pelczar, 1998). 

Bakteri Coliform adalah kelompok bakteri gram negatif yang tidak dapat 

membentuk spora, yang berbentuk bacillus dan ditemukan di dalam usus 

halus manusia. Kelompok bakteri ini juga merupakan kelompok bakteri yang 

bersifat aerobik dan aerobik fakultatif, dan dapat memfermentasi laktose 

dengan pembentukan gas CO2 pada suhu 35oC, selama 48 jam inkubasi 

(Karsinah, 1994). Bakteri Coliform dapat dibedakan atas 2 grup yaitu : (1) 

Coliform fecal misalnya Escherichia coli, dan (2) Coliform non-fecal 

misalnya Enterobaster aerogenes. Coliform fecal adalah bakteri Coliform 

yang berasal dari tinja manusia atau hewan berdarah panas lainnya. 

Sedangkan Coliform non-fecal adalah bakteri Coliform yang ditemukan pada 

hewan atau tanaman-tanaman yang telah mati (Prayitno, 1989) 

Bakteri yang paling banyak digunakan sebagai indikator sanitasi adalah 

E. coli karena bakteri ini adalah bakteri komensal pada usus manusia dan 

umumnya bukan patogen penyebab penyakit. Tetapi apabila di dalam air 

tersebut terdeteksi adanya E. coli, dan dikonsumsi terus-menerus dalam 

jangka panjang maka akan berdampak pada timbulnya penyakit seperti 



 
 

 
 

radang usus, diare, infeksi pada saluran kemih dan saluran empedu. E. coli di 

dalam air minum menunjukkan bahwa air minum itu pernah terkontaminasi 

kotoran manusia dan mungkin dapat mengandung patogen usus, sehingga 

tidak layak untuk dikonsumsi. 

Menurut hasil penelitian Utami Sri Rahayu (2008), menunjukkan, es 

balok yang diambil di sekitar kampus IPB Darmaga, Bogor, 10% di antaranya 

mengandung bakteri Escherichia coli. Bakteri lain yang juga teridentifikasi 

pada saat pengujian adalah Enterobacter sp, Enterobacter cloacea, 

Pseudomonas sp., Citrobacter dan Klebsiella. Namun, dari semua bakteri 

tersebut, keberadaan bakteri Escherichia coli yang patut diwaspadai. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka mendorong penulis untuk 

melakukan penelitian tentang UJI BAKTERIOLOGI AIR ES BATU 

BALOK DI DAERAH PABELAN SUKOHARJO DITINJAU  DARI 

JUMLAH BAKTERI Coliform. 

B. Pembatasan Masalah 

1. Subyek penelitian adalah air es batu balok yang di distribusikan di daerah 

Pabelan, Sukoharjo. 

2. Obyek penelitian adalah bakteri Coliform jenis fecal. 

3. Parameter penelitian adalah kualitas air es batu balok ditentukan dari 

jumlah bakteri Coliform berdasarkan standart MPN (The Most Probable 

Number). 

4. Metode yang digunakan untuk uji bakteri adalah metode  noneksperimen 

yaitu percobaan tanpa ada perlakuan. 

 



 
 

 
 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat 

diambil suatu rumusan masalah “ Bagaimana kualitas air es batu balok di 

daerah Pabelan, Sukoharjo berdasarkan standart The Most Probable Number 

(MPN) ? ”. 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas air es batu balok di 

daerah Pabelan, Sukoharjo berdasarkan The Most Probable Number (MPN). 

E. Manfaat Penelitian 

1. Menambah khasanah keilmuan dan pengetahuan tentang uji bakteriologi 

air es. 

2. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat tentang air es yang sehat dan 

siap dikonsumsi. 


