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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kepadatan penduduk merupakan suatu keadaan yang dikatakan semakin 

padat bila jumlah manusia pada suatu batas ruang tertentu semakin banyak 

dibandingkan dengan luas ruangannya (Sarwono, 1992). Kepadatan penduduk 

memiliki dampak terhadap tingginya kebutuhan air bersih. Dampak tersebut 

sebanding dengan volume air buangan yang dihasilkan. Air buangan dari aktivitas 

manusia menghasilkan limbah domestik terutama limbah berbentuk cair, dari hasil 

penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, salah satunya berupa 

kotoran manusia itu sendiri yang berupa feces maupun urine. Limbah sisa tersebut 

jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi polutan yang dapat merusak kondisi 

lingkungan yang berada disekitarnya. 

Kecamatan Colomadu merupakan bagian administratif Kabupaten 

Karanganyar yang terdiri dari 11 kelurahan atau desa dengan luas wilayah 15,64 

km². Berdasarkan data statistik kepadatan penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kabupaten Karanganyar tahun 2019 dalam Tabel 1.1, tercatat bahwa Kecamatan 

Colomadu menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten 

Karanganyar yaitu 4907,74 jiwa/km2.  

Tabel 1.1 Kepadatan Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 

No Kecamatan Luas Area 
(Km2) 

Jumlah 
Penduduk (Jiwa) 

Kepadatan 
Penduduk 
(Jiwa/Km2) 

1 Colomadu 15,64 76.757 4907,74 
2 Jaten 25,54 84.371 3303,48 
3 Tasikmadu 27,60 60.468 2190,87 
4 Karanganyar 43,03 80.538 1871,67 
5 Kebakkramat 36,46 63.232 1734,28 
6 Matesih 26,27 41.408 1576,25 
7 Gondangrejo 56,80 78.628 1384,30 
8 Karangpandan 34,11 40.707 1193,40 
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Lanjutan Tabel 1.1 

9 Mojogedang 53,31 62.632 1174,86 
10 Jumantono 53,55 43.437 811,15 
11 Kerjo 46,82 35.304 754,04 
12 Jatipuro 40,37 29.096 720,73 
13 Jumapolo 55,67 36.474 655,18 
14 Tawangmangu 70,03 45.607 651,25 
15 Jatiyoso 67,17 37.349 556,04 
16 Ngargoyoso 65,34 33.397 511,13 
17 Jenawi 56,08 26.541 473,27 

Jumlah 773,79 875.946 1132,02 
Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar 2019 

 Air menutupi sekitar 70% permukaan bumi, dengan jumlah sekitar 1.368 

juta km3. Air terdapat dalam berbagai bentuk, misalnya uap air, es, cairan dan 

salju.  Air tawar terutama terdapat di sungai, danau, airtanah dan gunung es. 

Semua badan air di daratan dihubungkan dengan laut dan atmosfer melalui siklus 

hidrologi yang berlangsung secara kontinu (Angel dan Wolseley, Dalam Effendi 

H, 2003), 

Airtanah dangkal adalah airtanah yang terdapat di atas lapisan kedap air 

pertama, biasanya terletak tidak terlalu dalam di bawah permukaan tanah. 

Airtanah yang terjadi karena ada daya proses peresapan air dari permukaan tanah 

(Totok Sutrisno, 2010). Keberadaan airtanah dangkal masyarakat, tidak serta 

merta menjamin kualitas air tersebut bagus, hal ini dikarenakan airtanah yang 

dipakai adalah airtanah dangkal yang kenyataannya merupakan airtanah yang 

mudah terkontaminasi melalui rembesan. Umumnya rembesan yang berasal dari 

tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan kotoran manusia dan hewan, 

bahkan akibat dari formasi geologi yang bergerak mengalir ke kawasan tersebut. 
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Gambar 1. Sumur Gali Warga 

Sumber: Penulis, 2020 

Airtanah salah satunya digunakan untuk mencukupi kebutuhan domestik. 

Airtanah memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia terutama untuk 

kebutuhan domestik, umumnya kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan sehari- 

hari yang digunakan untuk mencuci, mandi, memasak, bahkan untuk kebutuhan 

air minum. 

Sejalan dengan tingginya kepadatan penduduk dapat menimbulkan 

berbagai jenis permasalahan. Salah satunya masalah pembuangan limbah rumah 

tangga. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dapat menyebabkan 

peningkatan penggunaan air bersih, karena penggunaan air menunjang kebutuhan 

pokok masyarakat sehari - hari untuk kebutuhan rumah tangga. Penggunaan air 

bersih pada masyarakat umumnya menggunakan airtanah, karena airtanah 

merupakan sumber air yang mudah didapat dan bersih. Sumber air yang 

digunakan untuk kebutuhan rumah tangga harus memenuhi standar kualitas, 

supaya air yang dipergunakan tidak mengandung zat dan racun berbahaya jika 

dikonsumsi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No 492 Tahun 2010 Tentang 

Persyaratan Kualitas Air Minum. 

Minimnya kesadaran masyarakat dapat menimbulkan bahaya pencemaran 

sumber airtanah dangkal. Pencemaran airtanah dangkal ditimbulkan oleh 

pembuangan limbah yang tidak benar ditandai dengan masuknya sumber polutan 

(limbah domestik) yang bersifat cair dan meresap (infiltrasi) ke dalam tanah 

melalui pori - pori sampai ke akifer. Limbah yang bersifat padat dapat juga 

mencemari airtanah dangkal, salah satunya limbah organik. Air yang mengalir 
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turun sampai permukaan tanah akan mengalami kontak dengan sumber polutan 

yang terakumulasi, sehingga sumber polutan cepat menyebar melalui proses 

runoff dan meresap ke dalam akifer. Airtanah yang sudah terkontaminasi polutan 

akan terdistribusi mengikuti arah aliran airtanahnya, pencemaran tersebut 

dikhawatirkan mencemari sumur-sumur warga di sekitarnya. 

Tercemarnya airtanah ditandai dengan adanya kandungan bakteri Coliform 

pada badan air. Keberadaan bakteri Coliform diperairan secara melimpah 

menggambarkan bahwa perairan tersebut telah tercemar oleh kotoran manusia, 

yang mungkin juga disertai oleh cemaran bakteri patogen (Effendi H, 2003). Jenis 

bakteri yang hidup dalam air salah satunya bakteri Escherichia Colli. Jenis 

Coliform ini termasuk jenis fecal yang berasal dari sisa hewan, tumbuhan maupun 

manusia yang sudah mati. Escherichia Colli merupakan bakteri yang terdapat 

pada saluran pencernaan manusia dan bukan patogen penyebab penyakit, airtanah 

yang tercemar oleh bakteri Escherichia Colli jika dikonsumsi dalam waktu lama 

akan menimbulkan berbagai jenis penyakit, salah satunya yaitu diare. 

Berdasarkan data Puskesmas I dan II Kecamatan Colomadu, menunjukan 

adanya tren kejadian diare yang terus meningkat dari tahun 2018 sampai tahun 

2020. Tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kasus kenaikan sebanyak 63 orang 

(90%), dan tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kasus kenaikan sebanyak 7 

orang (10%). Adapun lebih jelasnya pada Tabel 1.3. 

Tabel 1.2 Kejadian Diare Di Kecamatan Colomadu Tahun 2018 - 2020 

Tahun 
Jumlah Kasus Diare 

(Per/orang) 
Kenaikan 

(Per/orang) 
Persentase (%) 

2018 1244 0 0 
2019 1307 63 90 
2020 1314 7 10 

Sumber : Puskesmas I dan II Kecamatan Colomadu 

Berdasarkan data Puskesmas I dan II Kecamatan Colomadu, menunjukan 

kejadian diare berdasarkan desa. Kasus diare dari tahun 2018 – 2019 terus 

mengalami kenaikan, tahun 2018 desa dengan kasus diare tinggi berada di Desa 

Klodran sebanyak 239 orang, tahun 2019 berada di Desa Malangjiwan sebanyak 

176 orang, dan tahun 2020 berada di Desa Ngasem sebanyak 258 orang. 
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Tabel 1.3 Kejadian Diare Berdasarkan Desa Di Kecamatan Colomadu Tahun  

2018 - 2020 

Unit Kerja Desa 
Tahun 

2018 2019 2020 

Puskesmas I 

Ngasem 100 135 258 
Bolon 80 106 173 
Malangjiwan 140 176 136 
Gawanan 65 107 118 
Paulan 53 73 102 
Gajahan 20 65 69 

Puskesmas II 

Tohudan 116 107 81 
Gedongan 159 142 79 
Klodran 239 160 114 
Baturan 137 140 110 
Blulukan 101 96 74 

Total (per/orang) 1244 1307 1314 
Sumber : Puskesmas I dan II Kecamatan Colomadu 

Berdasarkan uraian di atas, diharapkan penelitian ini dapat mengetahui 

kriteria sebaran kelayakan airtanah untuk kebutuhan air minum di wilayah 

Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar sesuai Peraturan Menteri 

Kesehatan No. 492 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, dan 

hubungan antara kepadatan penduduk terhadap kandungan bakteri Coliform. Hal 

ini mendorong penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Spasial Kandungan Bakteri Coliform Pada Airtanah Dangkal Di Kecamatan 

Colomadu Kabupaten karanganyar”. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

1. Bagaimana sebaran airtanah yang layak sesuai dengan baku mutu air 

minum di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar? 

2. Bagaimana hubungan kepadatan penduduk terhadap kandungan bakteri 

Coliform di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi sebaran airtanah yang layak untuk air minum sesuai baku 

mutu kandungan bakteri Coliform berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 
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No 492 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum di Kecamatan 

Colomadu Kabupaten Karanganyar. 

2. Menganalisis hubungan kepadatan penduduk terhadap kandungan bakteri 

Coliform di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Kegunaan secara teoritis mampu menambah pengetahuan mengenai 

geografi fisik khususnya bidang hidrologi tentang kandungan bakteri pada 

airtanah dangkal, kualitas air minum dan kelestarian lingkungan. Pengembangan 

pada bidang hidrologi khususnya hubungan kepadatan penduduk dengan 

kandungan bakteri coliform pada airtanah dangkal. Untuk lebih lanjut penelitian 

ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pengembangan penelitian yang sejenis. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Bagi masyarakat Kecamatan Colomadu yang berada di Kabupaten 

Karanganyar memberikan informasi kepada masyarakat tentang kandungan 

bakteri pada airtanah dangkal di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar 

yang telah disesuaikan dengan peraturan baku mutu air minum dan memberi 

manfaat kepada pemerintah Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar 

untuk melakukan pengolahan air bersih sebelum digunakan. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

Telaah pustaka berisi telaah teori - teori yang relevan dengan tema penelitian, 

sedangkan Penelitian terdahulu mempengaruhi dalam pemilihan judul dan 

variabel pada penelitian ini. 

 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Telaah pustaka berisi telaah teori - teori yang relevan dengan tema penelitian. 
Telaah pustaka yang digunakan oleh peneliti antara lain : 

A. Kepadatan Penduduk 
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Kepadatan penduduk merupakan suatu keadaan yang dikatakan semakin 

padat bila jumlah manusia pada suatu batas ruang tertentu semakin banyak 

dibandingkan dengan luas ruangannya (Sarwono, 1992). 

Kepadatan penduduk juga menjadi salah satu faktor yang menimbulkan 

permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran airtanah dangkal. 

Kondisi kualitas airtanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, secara umum salah 

satunya dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Semakin padat penduduk, kualitas 

airtanah di lokasi tersebut akan semakin terancam, karena peluang bertambahnya 

sumber pencemaran dilokasi tersebut (Priyana, 2008). 

 

B. Airtanah (Groundwater) 

Airtanah merupakan air yang berada dalam ruang antar butir (pori) 

batuan atau tanah yang terdapat dalam bawah permukaan tanah dan terletak pada 

zona jenuh (Todd dalam Priyana, 2008). Secara vertikal penyebaran air dibawah 

permukaan dibagi dua berupa zona tak jenuh (zone of aeration) dan zona jenuh 

(zone of saturation).  Zona tak jenuh tersusun atas ruang antar batuan dan 

sebagian terisi air dan udara, dan zona jenuh seluruh ruang antar batuan terisi 

oleh air. Airtanah yang terbawa oleh air hujan (presipitasi) melalui proses 

infiltrasi baik langsung atau tidak langsung dari air sungai dan genangan air 

lainnya. Proses infiltrasi tersebut ke dalam tanah mengakibatkan air permukaan 

mengalami sentuhan dengan mineral dalam tanah dan melarutkannya sehingga 

keadaan air akan mengalami perubahan akibat reaksi kimiawi. Kandungan 

oksigen didalam tanah akan menurun dan digantikan oleh karbondioksida yang 

berasal dari proses biologis yaitu dekomposisi dengan bahan organik yang telah 

larut dalam lapisan top soil (Effendi H, 2003). 
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Gambar 1.2 Siklus Hidrologi 

Sumber: https://salamadian.com/siklus-hidrologi-air-hujan/ 

 

Sumber–sumber airtanah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu 

Priyana (2008): 

a. Meteoric (atmospheric) waters, yaitu airtanah yang berasal dari siklus hidrologi 

yaitu berupa air hujan yang meresap ke dalam tanah melalui proses infiltrasi. 

b. Connate waters atau air fosil atau air persekap, yaitu air yang berada pada 

akifer menggantung yang membentuk kantong air yang terjadi akibat 

pengangkatan pada perairan dangkal. 

c. Magmatic waters sumber air ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu plutonic waters 

(dari bumi yang dalam) dan volcanic water (kedalaman 3 - 5 Km). Airtanah ini 

sering juga disebut air Juvenil yang berarti air yang baru saja terbentuk sehingga 

biasanya terasa hangat atau panas dan mengandung sulfur yang tinggi. 

Airtanah mengalir dari satu titik tinggi ke titik rendah dan lokasi lain 

akibat adanya gaya gravitasi yang disebut dengan proses infiltrasi. Infiltrasi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jumlah air yang berada di permukaan 

tanah, sifat permukaan tanah, dan kemampuan tanah dalam meloloskan air 

(permeabilitas). Perbedaan kelembaban juga yang menyebabkan pergerakan 

airtanah. Airtanah bergerak dari kelembaban tinggi ke tempat yang memiliki 

kelembaban rendah mengikuti gerak lapisan lempeng geologi disesuaikan dengan 

kemiringan tanah dan susunan geologi. 

https://salamadian.com/siklus-hidrologi-air-hujan/
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Airtanah bergerak lambat dengan arus kecepatan berkisar 10 - 10 sampai 

10 - 3 m/detik yang disebabkan oleh permeabilitas, porositas tanah, dan pengisian 

air kembali (recharge). Karakteristik yang membedakan adalah gerak yang lambat 

dan waktu tinggal (residence time) dalam suatu ruang yang lama dan mencapai 

puluhan bahkan ratusan tahun. Karakter tersebut yang membedakan antara 

airtanah dengan air permukaan yang berdampak buruk, dikarenakan apabila 

airtanah tercemar maka akan sulit untuk dipulihkan kembali (Effendi H, 2003). 

Ruang airtanah tersimpan akan menempati suatu tempat tidak lepas dari 

formasi geologi suatu lokasi. Struktur geologi mencakup struktur batuan maupun 

material dengan fungsi menyimpan airtanah dalam kapasitas yang besar disebut 

akifer (aquifer). Akifer bebas (Unconfined Aquifer), atau akifer tidak tertekan 

adalah lapisan pembawa air (akifer) yang mana airtanah merupakan bidang batas 

sebelah atas, bagian bawah lapisan kedap air (Priyana, 2008). 

 

 
Gambar 1.3 Akifer Airtanah 

Sumber: https://ilmugeografi.com/ 

Airtanah mengalami kenaikan dan penurunan pada periode tertentu, ketika 

musim penghujan tinggi airtanah akan mengalami kenaikan dan kembali turun 

bersamaan   dengan   musim   kemarau.   Penurunan muka   airtanah   disebabkan 

aktivitas manusia seperti penggunaan air untuk pertanian, industri, dikonsumsi 

dan memenuhi kebutuhan lainnya. Airtanah yang digunakan secara berlebihan 

tanpa adanya konservasi sumber airtanah berdampak buruk. Dampak buruk yang 

diakibatkan adanya penurunan muka airtanah pada kondisi tertentu, seperti musim 

https://ilmugeografi.com/
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kemarau airtanah yang bersentuhan langsung dengan dasar sungai akan tercemar 

dengan air sungai, disebabkan air sungai akan menekan airtanah sehingga air 

sungai meresap ke dalam akifer dan membawa zat maupun material yang ada. 

Kandungan Coliform dalam airtanah umumnya ada banyak sesuai dengan 

tempat dan kondisi yang akan mempengaruhinya. Air bersih idealnya tidak 

mengandung organisme patogen dan terbebas dari bakteri yang menunjukan 

kontaminasi tinja manusia. Coliform merupakan bakteri yang terdapat di dalam 

kotoran manusia maupun hewan yang disebut Coliform fecal. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Kesehatan No 492 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Kualitas 

Air Minum, baku mutu kandungan Coliform untuk kualitas air adalah 0/100ml. 

Sel Coliform memiliki ukuran dengan panjang 2 sampai 6 terdiri secara 

tunggal dan berpasangan. Escherichia Colli berkembang dalam suhu 10 sampai 

400oC, dengan suhu optimal 370oC dan pertumbuhan pH optimalnya 7 sampai 7,5. 

Escherichia colli sangat sensitif terhadap panas. Secara tipikal mesofilik dapat 

tumbuh pada suhu 7 sampai 100oC, apabila disimpan pada suhu dibawah 100oC 

akan berkembang secara lambat (Adams & Motarjemi, Dalam Sudigdo, 2017). 

Organisme Coliform merupakan bakteri heterogen yang digunakan sebagai 

indicator polusi dari sisa kotoran hewan maupun manusia dan menunjukan kondisi 

buruk terhadap kondisi air, dan makanan. Coliform dapat mati jika dipanaskan 

pada suhu 100oC. Sebelum air digunakan untuk konsumsi minum sebaiknya 

direbus hingga mendidih. Alasan memilih Coliform sebagai indikator pemeriksaan 

kualitas bakteriologis secara universal dan analisis (Sudigdo, 2017) : 

- Coliform umumnya ditemukan dalam saluran pencernaan manusia atau hewan 

mamalia, dan bahan yang telah terkontaminasi dengan tinja manusia atau hewan, 

sehingga jarang sekali ditemukan dalam air dengan kualitas kebersihan air yang 

tinggi. 

- Coliform lebih tahan lama dibandingkan dengan bakteri pada usus lainnya dan 

dapat dipastikan bakteri patogen usus sudah tidak ada apabila bakteri Coliform 

tidak ditemukan saat pemeriksaan air. 

- Coliform dapat dilakukan pemeriksaan dengan uji laboratoriumdan sensivitasnya 

tinggi apabila pemeriksaan dilakukan dengan benar. 
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- Bakteri ini banyak ditemukan pada tinja karena terdapat jumlah yang besar dan 

bakteri ini mudah ditemukan dalam tinja yang diperiksa. 

- Air dianggap berbahaya untuk kebutuhan domestik apabila telah tercemar 

Coliform. 

C. Kebutuhan Air Bersih 

Kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan yang tidak terbatas dan 

berkelanjutan. Peningkatan kebutuhan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah 

penduduk, peningkatan derajat kehidupan warga serta perkembangan 

Kota/Kawasan pelayanan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan 

kondisi sosial dan ekonomi warga (Chaiddir dan Eveline, 2015, Dalam Afriyanda, 

2019). Permintaan/kebutuhan air adalah kebutuhan air yang diperlukan untuk 

digunakan demi menunjang segala kegiatan manusia, meliputi air bersih domestik 

dan non domestik (Kodoatie, 2003). Kebutuhan air domestik ditentukan oleh 

jumlah penduduk dan konsumsi air perkapita. Penggunaan air untuk masing-

masing komponen secara pasti sulit untuk dirumuskan, sehingga dalam 

perencanaan atau perhitungan sering digunakan asumsi atau pendekatan-

pendekatan berdasarkan kategori kota dan jumlah penduduk (Brahmanja, 2014, 

Dalam Afriyanda, 2019). 

Tabel 1.4 Standar Kebutuhan Air Bersih 

No Kategori Jumlah Penduduk (Jiwa) Pemakaian Air 
(1/hari/jiwa) 

1 Metropolitan  1.000.000 150 – 200 
2 Kota Besar 500.000 – 1.000.000 120 – 150 
3 Kota Sedang 100.000 – 500.000 100 – 125 
4 Kota Kecil 20.000 – 100.000 90 – 110 
5 Semi Urban 

(Kecamatan/Desa) 
3000 – 20.000 60 - 90 

Sumber : SNI 19-6728. 1-2015 

Kebutuhan air non domestik merupakan air yang digunakan untuk keperluan 

industri, pariwisata, tempat ibadah, tempat sosial serta tempat komersil dan umum 

lainnya. 
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Tabel 1.5. Kebutuhan Air Bersih Berbagai Sektor 

Jenis Pemakaian Standar Standar Terpilih Satuan 
Domestik 

Kota dengan 
penduduk > 1 juta 

250 - 1/hari/jiwa 

Kota dengan 
penduduk = 1 juta 

150 - 1/hari/jiwa 

Pedesaan 100 - 1/hari/jiwa 
Keran umum 30 - 1/hari/jiwa 

Non Domestik 
Hidran kebakaran 5  % kebutuhan domestik 
Kebocoran 20 - % kebutuhan domestik 
Sekolah 10 - 1/murid/hari 
Kantor 10 - 1/pegawai/hari 
Tempat Ibadah 2 - - 
Industri 0,4 – 1 0,7 1/det/ha 
Pelabuhan Udara 10 – 20 10 1/penumpang/hr 
Terminal/Stasiun 3 - 1/penumpang/hr 
Pelabuhan Laut 10 - 1/penumpang/hr 
Rumah Sakit 300 - 1/hari 
Sumber : SNI 19-6728. 1-2002 

D. Kontur dan Arah Aliran Airtanah 

Kontur/muka airtanah (water table) merupakan perkiraan elevasi air 

permukaan pada sumur yang hanya merembes pada jarak yang pendek ke zona 

jenuh air. Airtanah yang mengalir secara horizontal, elevasi muka air pada sumur 

berhubungan dengan muka airtanah, sehingga dengan adanya sumur akan 

merubah bentuk aliran dan elevasi muka airtanah pada sumur.  

Pergerakan aliran airtanah yang mengandung bakteri Coliform mengarah 

ke sumur gali, menyebabkan air sumur tercemar oleh bakteri (Kusnoputranto, 

1997). Aliran air yang arahnya berlawanan dengan sumber air bersih dan 

kecepatan aliran yang lambat dapat mengurangi pencemaran. Secara siklus 

hidrologi maka proses alaminya mengalir karena adanya perbedaan ketinggian dan 

lapisan tanah. 

Air akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, oleh karena 

itu letak sumur gali yang berada di bawah bagian dari sumber pencemaran, maka 
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bahan pencemar akan mengalir Bersama dengan arah aliran airtanah menuju 

sumur gali (Kusnoputranto, 1997). 

 

E. Proses Pencemaran Airtanah Oleh Limbah Domestik 

Pencemaran airtanah dari limbah cair domestik pada daerah padat 

penduduk dapat terjadi karena pengelolaan yang salah atau tidak benar.  

Pembuangan limbah secara sembarangan akan menjadi sumber dari polutan 

airtanah. Unsur maupun zat dalam limbah domestik salah satunya berupa tinja 

atau feses yang mengandung bakteri maupun virus akan terlarut dan ikut terbawa 

oleh air hujan maupun oleh air yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari yang 

cepat lambat akan mencapai badan air. Cepat lambatnya proses pencemaran 

airtanah akibat limbah cair domestik dipengaruhi oleh beberapa faktor (Driscoll, 

1987 Dalam Kodoatie, 2012) : 

a. Daya Kapilaritas Tanah 

Airtanah mengalir mengikuti daya kapilaritas tanah yang melawan 

gravitasi. Gerakan dari molekul cenderung mengisi airtanah pada lapisan 

permukaan dari masing-masing partikel tanah. Daya kapilaritas berfungsi untuk 

mengisi air pada ruang-ruang kecil di antara partikel-partikel tanah. Apabila 

kapasitas airtanah karena daya kapilaritas telah penuh maka airtanah mulai 

mengalami perkolasi dan mengalir secara gravitasi dalam tanah dari elevasi tinggi 

ke elevasi rendah. 

b. Muka Airtanah 

Muka airtanah merupakan prediksi elevasi air permukaan pada sumur yang 

merembes pada jarak pendek ke zona jenuh air, sedangkan airtanah mengalir 

secara horizontal, elevasi terjadi jika muka airtanah sumur yang berhubungan 

dengan muka airtanah. 

c. Infiltrasi 

Infiltrasi merupakan proses meresapnya air ke dalam tanah. Kecepatan 

infiltasi dipengaruhi oleh daya kapilaritas, kondisi permukaan, kelembaban tanah, 

intesitas air hujan dan udara, beserta sifat fisik tanah meliputi daya permeabilitas 

tanah. Berdasarkan faktor - faktor tersebut diketahui bahwa kemampuan tanah 
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mempengaruhi cepat lambat proses pencemaran. Karena semakin besar daya 

kapilaritas tanah akan semakin cepat pula proses infiltrasi. Unsur - unsur polutan 

yang terkadung pada limbah akan lebih sampai ke badan air. Hal tersebut dapat 

terjadi dengan pengaruh tinggi rendahnya muka airtanah, semakin besar muka 

airtanah menyebabkan unsur polutan yang terbawa oleh air melalui proses 

infiltrasi akan lebih cepat sampai ke badan air. Pengaruh ini terjadi karena jarak 

antara permukaan tanah, dengan muka air lebih pendek dibandingkan dengan 

sumur yang memiliki muka airtanah yang berelevasi rendah. 

Jumlah unsur polutan yang terbawa air saat proses infiltrasi terpengaruh 

dengan besaran volume limbah yang dilewati air. Semakin besar volume limbah 

domestik yang dibuang sembarangan maka unsur polutan yang terbawa akan 

semakin banyak. Air polutan akan meresap ke dalam tanah melalui pori - pori 

batuan, hingga mencapai zona jenuh (akifer). 

Air yang meresap ke dalam tanah akan menempati suatu batuan dalam 

waktu tertentu. Air menempati suatu batuan yang lama akan menambah unsur 

pencemaran.  Karena air melarutkan unsur - unsur yang terkadung pada suatu 

batuan atau material. Hal tersebut terjadi dengan umur suatu batuan, apabila umur 

batuan sudah tua, maka batuan tersebut akan mengalami pelapukan. Batuan yang 

telah mengalami pelapukan akan mudah retak atau pecah, sehingga terbawa air 

yang melalui celah batuan tersebut. Proses tersebut akan diteruskan oleh airtanah 

dengan cara membawa unsur polutan tersebut sesuai dengan arah aliran airtanah. 

Proses tersebut menyebabkan air polutan terdistribusi ke segala arah mengikuti 

gerak airtanah. Airtanah yang telah tercemar akan menjadi masalah serius, 

dikarenakan airtanah akan sulit untuk dipulihkan atau bahkan tidak dapat pulih 

kembali. 

F. Indikator Mikrobiologi Airtanah untuk Persyaratan Kualitas Air Minum 

Peraturan Menteri Kesehatan No 492 Tahun 2010 Tentang Persyaratan 

Kualitas Air Minum, kriteria untuk kandungan bakteri Coliform dalam air adalah 

0 Most Probable Number (MPN)/100 ml (Tabel 1.3). Apabila kandungannya 

sudah melebihi batas yang diperbolehkan, maka mengindikasikan telah adanya 

pencemaran oleh kotoran manusia pada badan air. 
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Tabel 1.6 Parameter Mikrobiologi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan  

No 492 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum 

 

No Parameter yang berhubungan 
langsung dengan kesehatan Satuan Kadar maksimum 

yang diperbolehkan 

1 Escherichia Colli 
Jumlah per 100ml 

sampel 0 

2 Total Coliform 
Jumlah per 100ml 

sampel 0 

Sumber : PerMenKes RI No 492 Tahun 2010 

E.  Karakteristik Bakteri Coliform 

Coliform adalah golongan bakteri yang merupakan campuran antara 

bakteri fecal dan non fecal. Prinsip penentuan angka bakteri Coliform adalah 

bahwa adanya pertumbuhan bakteri Coliform yang ditandai dengan terbentuknya 

gas pada tabung durham, setelah diinkubasikan pada media yang sesuai. (Harmita 

& Radji, Dalam Wati, 2018). 

Bakteri Coliform adalah golongan bakteri intestinal, yaitu hidup dalam 

saluran pencernaan manusia. Bakteri tersebut merupakan indikator keberadaan 

bakteri patogenik dan masuk dalam golongan mikroorganisme yang lazim 

digunakan sebagai indikator, dimana bakteri ini dapat menjadi sinyal untuk 

menentukan suatu sumber air telah terkontaminasi oleh patogen atau tidak. Bakteri 

Coliform ini menghasilkan zat etionin yang dapat menyebabkan kanker. Bakteri 

Coliform digunakan sebagai indicator karena densitasnya berbanding lurus dengan 

tingkat pencemaran air. Bakteri ini dapat mendeteksi patogen pada air seperti 

virus, protozoa, dan parasit. Selain itu, bakteri ini juga memiliki daya tahan yang 

lebih tinggi dari pada patogen serta lebih mudah diisolasi dan ditumbuhkan. 

Bakteri Coliform fecal adalah bakteri indikator adanya pencemaran bakteri 

patogen. Penentuan Coliform fecal menjadi indikator pencemaran dikarenakan 

jumlah koloninya pasti berkorelasi positif dengan keberadaan bakteri patogen. 

Selain itu, mendeteksi Coliform jauh lebih murah, cepat dan sederhana dari pada 

mendeteksi bakteri patogenik lain. Contoh bakteri Coliform adalah Escherichia 
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colli dan dijadikan sebagai indikator kualitas air. Semakin sedikit kandungan 

Coliform artinya kualitas air semakin baik. 

Selain pada saluran pencernaan manusia, keberadaanya di lingkungan 

berasal dari limbah rumah tangga seperti tinja, sisa makanan yang terkontaminasi 

dengan bakteri Escherichia Colli. Pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri di 

perairan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Berikut faktor lingkungan 

yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri 

(Sidharta, 2000, Dalam Baidillah, 2018) : 

1. Suhu air laut berkisar antara -2 hingga 40ºC, berawal dari suhu air laut daerah 

kutub hingga air laut daerah tropis (perairan dangkal). Permukaan suhu air laut 

yang memperlihatkan kisaran sangat luas sehingga air laut dalam lebih stabil. 

Bakteri dalam air mempunyai suhu optimum 18 - 22ºC, meskipun beberapa jenis 

mampu berkembangbiak tetapi secara lambat dan aktif secara fisiologis pada suhu 

0 - 4ºC. tetapi suhu 4ºC menunjukkan pengurangan secara nyata, baik jumlah 

maupun kecepatan pertumbuhan bakteri. 

2. Salinitas konsentrasi seluruh bahan padat terlarut dalam air laut disebut 

sebagai salinitas dengan satuan part per thousand (ppt/perseribu). Salinitas air laut 

permukaan biasanya sekitar 33 - 37%. 

3. Senyawa organic pemanfaatan dan ketersediaan bahan organik terlarut (BOT) 

maupun pertikel (BOP) dalam laut, hewan laut dapat memanfaatkan karbon 

organik yang terlarut. Jumlah BOT diwakili 1,2 - 1,0 mg C organik dan 0,2 mg N 

23 organik per liter, atau 1,5 kg BOT per m2 luas permukaan. Sedang C partikel 

sebesar 0,3 dari angka tersebut pada kolom air yang lebih dalam. 

4. Limbah pemukiman mampu memproduksi limbah, misalnya sampah dan air 

buangan. Limbah air buangan dari permukiman biasanya terdapat komposisi yang 

tersusun oleh eksreta (feces dan urine). Limbah pemukiman dapat mencemari 

perairan (Aliya, 2008, Dalam Baidillah, 2018). 

5. Batas pH untuk pertumbuhan bakteri merupakan gambaran dari batas pH bagi 

kegiatan enzim. Bakteri memerlukan nilai pH antara 6,5 sampai 7,5 dan 

Escherichia Colli mampu bertahan hidup di pH kisaran 4,4 sampai 9,0 dan 

pertumbuhan optimum berada pada kisaran 6,0 sampai 7,0. 
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F.  Analisis Spasial 

Spasial bermula dari kata space, artinya ruang. Perbedaan ini 

memperhitungkan waktu secara temporal, dan ketinggian maupun variabel 

penting, semisal halnya kelembaban yang masuk dalam variabel yang wajib 

diperhatikan. Selain dengan memperhitungkan waktu, ketinggian tempat dan 

karakteristik ekosistemnya. Batasan ruang lebih bersifat man made seperti halnya 

tata ruang, maka istilah spasial lebih concern kepada ekosistem (Achmadi, 2005, 

Dalam Sudigdo, 2017). 

Sistem Informasi Geografis (SIG) mampu diterapkan sebagai perencanaan 

rute, pengelolaan sumber daya, investigasi ilmiah dan perencanaan pembangunan.   

Sistem Informasi Geografis (SIG) mampu memudahkan perencana dengan cepat 

menghitung luas daerah yang tercemar virus dan SIG dapat digunaan untuk 

mencari lokasi sumur–sumur yang airnya tidak layak konsumsi. Pemetaan 

kandungan bakteri Coliform pada airtanah dangkal merupakan proses penggunaan 

sistem informasi geografis yang dikombinasikan dengan penentuan titik koordinat 

sumur gali dengan GPS (Global Postioning System) dan hasil analisis kandungan 

bakteri Coliform dari laboratorium. Pemetaan kelayakan air sumur menggunakan 

Sistem Informasi Geografi (SIG) digunakan untuk kontrol terhadap potensi 

penyakit yang mungkin dialami oleh warga. Pemetaan kandungan bakteri 

Coliform tidak hanya menguraikan filtur geografis dalam SIG namun juga 

melakukan analisis komparatif dari hasil tampilan SIG tersebut. 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 
Penelitian terdahulu mempengaruhi dalam pemilihan judul dan variabel 

pada penelitian ini, adapun penelitian-penelitian sebelumnya : 
Alif Noor Anna (2015) dengan judul penelitian “Pemintakatan Daerah 

Yang Rawan Pencemaran Airtanah Sebagai Dasar Perencanaan Penyediaan Air 
Bersih Di Daerah Surakarta”. Tujuan dari penelitian mengetahui distribusi 
mintakatan (zone) tingkat pencemaran airtanah di daerah Surakarta secara aktual, 
dan menentukan mintakatan daerah rawan pencemaran guna menetukan prioritas 
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suplai air bersih. Metode yang digunakan yaitu dengan metode deskriptif 
komparatif yang dilakukan pada seluruh daerah penelitian yang dimungkinkan 
mempunyai perbedaan nyata mengenai kualitas airtanah dengan jalan 
menganalisis faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air. 
Pendekatan yang digunakan adalah geographic approach yaitu mempelajari 
adanya perbedaan kualitas airtanah dalam suatu wilayah yang diakibatkan adanya 
interaksi variabel kegiatan manusia dan lingkungnnya. Hasil dari penelitian yang 
sudah dilaksanakan yaitu, 4 (empat) parameter fisik yang terdiri dari rasa, 
kekeruhan, suhu dan DHL, masih dalam kondisi baik, walaupun dalam hal ini 
kekeruhan dan DHL menunjukan analisis kecenderungan yang naik dari hulu ke 
hilir. Dari 15 parameter kimia terdapat II parameter yang menunjukan 
kecenderungan naik dan 4 (empat) diantaranya telah melebihi baku mutu untuk air 
minum, unsur tersebut yaitu Clarida, aminium, nitrat dan nitrit yang bersumber 
dari limbah industri dan rumah tangga. Terdapat 3 parameter yang menunjukan 
kecenderungan menurun (K, 804 dan Fe) dan 1 (satu) realitf mendatar (pH). 
Bakteri coli dalam airtanah menenjukkan kecenderungan naik dari hulu ke hilir 
dan bahkan kandungan bakteri coli di daerah perkotaan umumnya lebih dari 2400 
MPN. Didasarkan atas pemintakatan daerah rawan pencemaran airtanah secara 
potensial daerah penelitian terdapat 2 (dua) mintakat, yaitu daerah yang mungkin 
tercemar tetapi sulit dan daerah yang sangat sulit tercemar. Sedangkan secara 
aktual terdapat 3 (tiga) mintakat, yaitu mintakat tidak tercemar, mintakat tercemar, 
dan mintakat tercemar tinggi. Hasil tumpang susun mintakat secara potensional 
dan secara aktual menunjukkan ketidaksesuaian daerah rawan pencemaran. 
Kondisi seperti ini umumnya disebabkan pengaruh faktor buatan pada daerah 
penelitian sangat kuat. Faktor - faktor tersebut diantaranya adalah kepadatan 
penduduk, konstruksi sumur yang semi permanen, sistem sanitasi yang kurang 
baik dan kedekatan sumur dengan industri. Berdasarkan hasil tumpang susun 
tersebut, maka prioritas pensuplaian air bersih tersebar hampir sebagian daerah 
penelitian yang merupakan daerah perkembang perkotaan. Adapun daerah yang 
tidak tercemar (daerah Banyudono bagian Barat) perlu pengelolaan airtanah secara 
seksama untuk menghindari penurunan kualitas airtanah. 

Ignatius Wisnu Sudigdo (2017) melakukan penelitian dengan judul 
“Analisis Spasial Kandungan Bakteri Coliform Pada Airtanah Dangkal Di 
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Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar”. Tujuan penelitian ini mengetahui 
jarak septic tank dengan sumur airtanah dangkal di Kecamatan Colomadu. 
Mengetahui sebaran kandungan bakteri Coliform sumur airtanah dangkal di 
Kecamatan Colomadu. Pengambilan sampel menggunakan sample random 
sampling pada seluruh sumur di Kecamatan Colomadu. Analisis yang digunakan 
analisis spasial dan deskriptif kualitatif dengan uji statistika berupa uji korelasi.  
Hasil penelitian adalah jarak septik tank dengan airtanah dangkal terdapat 11 
sampel lebih dari 11 meter, 10 samper berjarak 9 - 11 meter. 22 sampel pa jarak 6 
– 8 meter dan 27 sampel di bawah 5 meter. Kandungan Coliform pada sumur 
airtanah dangkal terapat 25 sampel lebih dari baku mutu air bersih (50/100ml) dan 
45 sampel I bawah baku mutu air bersih. Terdapat hubungan korelasi linier negatif 
cukup (r = -0.27) antara kandungan jarak septik tank dengan bakteri Coliform 
pada airtanah dangkal. 

Imam Bashra Baidillah (2018) dengan penelitian yang berjudul “Analisis 
Kontaminasi Escherichia Colli Dalam Airtanah Penyebab Epidemi Diare Pada 
Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Pajang Tahun 2018”. Tujuan Menganalisis 
sebaran airtanah yang layak untuk air minum sesuai baku mutu kandungan bakteri 
Escherichia Colli, Menganalisis pengaruh tingkat kepadatan penduduk, tingkat 
kerawanan sanitasi lingkungan dasar, dan arah aliran airtanah terhadap tingkat 
kontaminasi Escherichia Colli, dan Menganalisis pengaruh tingkat kontaminasi 
Escherichia Colli dalam airtanah terhadap epidemi diare pada Balita. Hasil yang 
didapatkan menunjukkan bahwa seluruh titik sumber airtanah yang dimanfaatkan 
masyarakat melebihi ambang batas yang telah ditetapkan berdasarkan kandungan 
bakteriologis menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 32 tahun 2017, sehingga 
seluruh airtanah yang diuji tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Tingkat kepadatan 
penduduk, kerawanan sanitasi lingkungan memiliki pengaruh parsial bersifat 
positif terhadap tingkat kontaminasi bakteri dalam airtanah masing-masing 
sebesar 13% dan 18%. Hasil tumpang susun arah aliran airtanah dan tingkat 
kontaminasi bakteri didapatkan adanya indikasi penyebaran atau distribusi bakteri 
dalam airtanah sesuai dengan arah aliran airtanah. Semakin tinggi tingkat 
kontaminasi bakteri memiliki risiko terkena diare sebesar 14 kali lipat dan 
menunjukkan pengaruh bersifat positif sebesar 26%.  

Aulia Hafidzna Hanif (2020) dengan judul “Analisis Spasial Kandungan 
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Bakteri Coliform Pada Airtanah Dangkal Di Kecamatan Colomadu Kabupaten 
Karanganyar”. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi sebaran kelayakan airtanah 
untuk air minum sesuai dengan kriteria baku mutu bakteriologis Coliform, dan 
menganalisis hubungan kepadatan penduduk terhadap kandungan bakteri 
Coliform. Hasil yang diperoleh menunjukkan seluruh sumber airtanah yang 
digunakan oleh masyarakat telah melampaui kriteria bakteriologis menurut 
Peraturan Menteri Kesehatan No. 492 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Kualitas 
Air Minum, sehingga kondisi seluruh airtanah yang dilakukan uji laboratorium 
tidak layak konsumsi. Hasil uji statistik dengan korelasi Pearson menunjukkan 
hubungan antara Kepadatan Penduduk terhadap kandungan bakteri Coliform 
diperoleh p value (p = 0,303) dengan tingkat kemaknaan (α) 0,05. Artinya tidak 
ada hubungan yang signifikan antara variabel kepadatan penduduk terhadap 
variabel kandungan bakteri Coliform pada airtanah dangkal. Selain itu, diperoleh 
juga nilai r (r = 0,219) yang artinya ada korelasi linier positif dengan kriteria 
rendah, sehingga besar pengaruh/kontribusi kepadatan penduduk terhadap 
kandungan bakteri Coliform sebesar 4,8% sisanya ditentukan oleh faktor lain. 

Hasil pemetaan tumpang susun (overlay) antara arah aliran airtanah dengan 
kepadatan penduduk dan sebaran kandungan bakteri Coliform menunjukkan 
adanya indikasi distribusi bakteri sesuai dengan arah aliran airtanah. Semakin 
besar pencemaran pada tempat tinggi akan terdistribusi ke tempat yang lebih 
rendah, sehingga berisiko mengalami pencemaran airtanah. 
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Tabel 1.7 Penelitian Sebelumnya 

Nama 
Peneliti 

Judul Tujuan Metode Hasil Penelitian 

Alif Noor Anna  
(2004) 

Pemintakatan Daerah Yang 
Rawan Pencemaran 
Airtanah Sebagai Dasar 
Perencanaan Penyediaan 
Air Bersih Di Daerah 
Surakarta. 

1. Mengetahui distribusi 
mintakatan (zone) tingkat 
pencemaran airtanah di 
daerah Surakarta secara 
aktual. 
2. Menetukan mintakatan 
daerah rawan pencemaran 
guna menetukan prioritas 
suplai air bersih 

Metode yang digunakan yaitu 
metode deskriptif komparatif 
yang dilakukan pada seluruh 
daerah penelitian yang 
dimungkinkan mempunyai 
perbedaan nyata mengenai 
kualitas airtanah dengan jalan 
menganalisis faktor – faktor 
yang menyebabkan terjadinya 
yaitu penurunan kualitas air. 

1.  4 (empat) parameter fisik yang terdiri dari rasa, 
kekeruhan, suhu dan DHL, masih dalam kondisi baik, 
walaupun dala hal ini kekeruhan dan DHL menunjukan 
analisis kecenderungan yang naik dari hulu ke hilir 
2.  Dari 15 parameter kimia terdapat II parameter yang 
menunjukan kecenderungan naik dan 4 (empat) diantaranya 
telah melebihi baku mutu air baku air minum, unsur tersebut 
yaitu Clarida, aminium, nitrat dan nitrit yang bersumber dari 
limbah industri dan dan ruma tangga. Terdapat 3 parameter 
yang menunjukan kecenderungan menurun (K, 804 dan Fe) 
dan 1 (satu) realitf mendatar (pH) 
3. Bakteri coli dalam airtanah menenjukkan kecenderungan 
naik dari hulu ke hilir dan bahkan kandungan bakteri coli di 
daerah perkotaan umumnya lebih dari 2400 MPN 
4. Pemintakatan daerah rawan pencemaran airtanah secara 
potensial daerah penelitian terdapat 2 (dua) mintakat, yaitu 
daerah yang mungkin tercemar tetapi sulit dan daerah yang 
sangat sulit tercemar. Sedangkan secara aktual terdapat 3 
(tiga) mintakat, yaitu mintakat tidak tercemar, mintakat 
tercemar, dan tercemar tinggi. 
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Lanjutan Tabel 1.7 

Nama 
Peneliti 

Judul Tujuan Metode Hasil Penelitian 

Ignatius Wisnu 
Sudigdo (2017) 

Analisis Spasial Kandungan 
Bakteri Coliform Pada 
Airtanah Dangkal Di 
Kecamatan Colomadu 
Kabupaten Karanganyar 

1.Mengetahui jarak septik 
tank dengan sumur airtanah 
dangkal. 
2.Mengetahui sebaran 
kandungan bakteri Coliform 
sumur airtanah dangkal di 
Kecamatan Colomadu. 
3.Mengetahui jarak septik 
tank dan sumur airtanah 
dangkal terhadap kandungan 
bakteri Coliform. 

Pengambilan sampel 
menggunakan random sampling 
pada seluruh sumur di Wilayah 
Kerja Puskesmas I Kecamatan 
Colomadu Kabupaten 
Karanganyar. Analisis 
menggunakan analisis spasial 
dan deskriptif kualitatif dengan 
uji statistika berupa uji korelasi. 

Hasil penelitian yaitu jarak septictank dengan airtanah 
dangkal terdapat 11 sampel lebih dari 11meter, 10 sampel 
berjarak 9-11 meter. 22 sampel pa jarak 6 – 8 meter dan 27 
sampel dibawah 5 meter. Kandungan Coliform pada sumur 
airtanah dangkal terdapat 25 sampel lebih dari baku mutu air 
bersih (50 - 100ml) dan 45 sampel I bawah baku mutu air 
bersih. Terdapat hubungan korelasi linier negative cukup (r 
= -0.27) antara kandungan jarak septik tank dengan bakteri 
Coliform pada airtanah dangkal. 

Imam Bashra 
Baidillah 
(2018) 

Analisis Kontaminasi 
Escherichia Colli Dalam 
Airtanah Penyebab Epidemi 
Diare Pada Balita Di 
Wilayah Kerja Puskesmas 
Pajang Tahun 2018. 

1. Menganalisis sebaran 
airtanah yang layak untuk air 
minum sesuai baku mutu 
kandungan bakteri 
Escherichia Colli. 
2.Menganalisis pengaruh 
tingkat kepadatan penduduk, 
tingkat kerawanan sanitasi 
lingkungan dasar, dan arah 
aliran airtanah terhadap 
tingkat kontaminasi 
Escherichia Colli. 
 

1.Metode penelitian adalah 
metode survey. Pengambilan 
sampel pada airtanah untuk uji 
laboratorium menggunakan 
teknik stratified proportional 
sampling yang berdasarkan 
kepadatan penduduk dan jumlah 
epidemi diare. 
2.Pengambilan sampel untuk 
pengukuran TMA (Tinggi Muka 
Air) menggunakan random 
sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh titik sumber 
airtanah yang dimanfaatkan masyarakat melebihi ambang 
batas yang telah ditetapkan berdasarkan kandungan 
bakteriologis menurut PerMenKes No. 32 tahun 2017, 
sehingga seluruh airtanah yang diuji tidak layak lagi untuk 
dikonsumsi. sebesar 14 kali lipat dan menunjukkan 
pengaruh bersifat positif sebesar 26%.  Hasil tumpangsusun 
arah aliran airtanah dan tingkat kontaminasi bakteri 
didapatkan adanya indikasi penyebaran atau distribusi 
bakteri dalam airtanah sesuai dengan arah aliran airtanah. 
Semakin tinggi tingkat kontaminasi bakteri memiliki risiko 
terkena diare. 
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Lanjutan Tabel 1.7 

Nama 
Peneliti 

Judul Tujuan Metode Hasil Penelitian 

  3.Menganalisis pengaruh 
tingkat kontaminasi 
Escherichia Colli dalam 
airtanah terhadap epidemi 
diare pada balita. 

Metode analisis menggunakan 
analisis diskriptif komparatif 
dan regresi logistik 

 

Aulia Hafidzna 
Hanif (2020) 

Analisis Spasial Kandungan 
Bakteri Coliform Pada 
Airtanah Dangkal Di 
Kecamatan Colomadu 
Kabupaten Karanganyar 

1. Mengidentifikasi sebaran 
airtanah yang layak untuk air 
minum sesuai baku mutu 
kandungan bakteri Coliform 
menurut Peraturan Menteri 
Kesehatan No 492 Tahun 
2010 Tentang Persyaratan 
Kualitas Air Minum di 
Kecamatan Colomadu 
Kabupaten Karanganyar. 
2. Menganalisis hubungan 
kepadatan penduduk 
terhadap kandungan bakteri 
Coliform di Kecamatan 
Colomadu Kabupaten 
Karanganyar. 
 

1. Metode penelitian ini berupa 
metode survey. Pengambilan 
sampel pada airtanah untuk uji 
laboratorium menggunakan 
teknik stratified proporsional 
sampling yang berdasarkan 
kepadatan penduduk. Metode 
analisis menggunakan analisis 
deskriptif komparatif dengan 
pendekatan keruangan 
2. Metode penelitian untuk 
hubungan kepadatan penduduk 
terhadap kandungan bakteri 
Coliform dengan teknik 
deskriptif kuantitatif. Metode 
analisis menggunakan analisis 
uji statistik korelasi Pearson 
Product Moment dengan 
pendekatan keruangan. 
 

Hasil penelitian yaitu seluruh sumber airtanah yang 
digunakan oleh masyarakat melebihi standar baku mutu 
bakteriologis berdasarkan PerMenKes No. 492 Tahun 2010 
Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Hal ini 
menunjukkan bahwa sampel airtanah yang dilakukan uji 
laboratorium tidak layak dikonsumsi. Hasil uji statistik 
dengan korelasi Pearson menunjukkan hubungan antara 
Kepadatan Penduduk terhadap kandungan bakteri Coliform 
diperoleh p value (p = 0,303) dengan tingkat kemaknaan (α) 
0,05. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara 
variabel kepadatan penduduk terhadap variabel kandungan 
bakteri Coliform pada airtanah dangkal. Selain itu, diperoleh 
juga nilai r (r = 0,219) yang artinya ada korelasi linier positif 
dengan kriteria rendah, sehingga besar pengaruh/kontribusi 
kepadatan penduduk terhadap kandungan bakteri Coliform 
sebesar 4,8% sisanya ditentukan oleh faktor lain. Hasil 
pemetaan tumpang susun (overlay) antara arah aliran 
airtanah dengan kepadatan penduduk dan sebaran 
kandungan bakteri Coliform menunjukkan adanya indikasi 
distribusi bakteri sesuai dengan arah aliran airtanah. 
Semakin besar pencemaran  
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Lanjutan Tabel 1.7 

Nama 
Peneliti 

Judul Tujuan Metode Hasil Penelitian 

   3. Pengambilan sampel untuk 
pengukuran TMA (Tinggi Muka 
Air) menggunakan purposive 
sampling dengan pendekatan 
keruangan. 

pada tempat tinggi akan terdistribusi ke tempat yang lebih 
rendah, sehingga berisiko mengalami pencemaran airtanah. 
 

Sumber : Penulis, 2020 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Kepadatan penduduk memiliki dampak terhadap tingginya kebutuhan air 

bersih. Dampak tersebut sebanding dengan volume air buangan yang dihasilkan. 

Air buangan dari aktivitas manusia menghasilkan limbah domestik terutama 

limbah berbentuk cair, dari hasil penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga 

sehari-hari, salah satunya berupa kotoran manusia itu sendiri yang berupa feces 

maupun urine. Limbah sisa tersebut umumnya masih dibuang ke dalam tanah dan 

jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi polutan yang dapat merusak kondisi 

lingkungan yang berada disekitarnya. 

Sejalan dengan tingginya kepadatan penduduk dapat menimbulkan 

berbagai jenis permasalahan. Salah satunya masalah pembuangan limbah rumah 

tangga. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dapat menyebabkan 

peningkatan penggunaan air bersih, karena penggunaan air menunjang kebutuhan 

pokok masyarakat sehari-hari untuk kebutuhan rumah tangga. Penggunaan air 

bersih pada masyarakat umumnya menggunakan airtanah, karena airtanah 

merupakan sumber air yang mudah ditemukan dan bersih. 

Airtanah dangkal adalah airtanah yang terdapat di atas lapisan kedap air 

pertama, biasanya terletak tidak terlalu dalam di bawah permukaan tanah. 

Airtanah yang terjadi karena ada daya proses peresapan air dari permukaan tanah. 

Keberadaan airtanah dangkal masyarakat, tidak serta merta menjamin kualitas air 

tersebut bagus, hal ini dikarenakan airtanah yang dipakai adalah airtanah dangkal 

yang kenyataannya merupakan airtanah yang mudah terkontaminasi melalui 

rembesan. Umumnya rembesan yang berasal dari tempat pembuangan sampah, 

tempat pembuangan kotoran manusia dan hewan, bahkan akibat dari formasi 

geologi yang bergerak mengalir ke kawasan tersebut. 

Proses terjadinya pencemaran airtanah berawal dari terbawanya unsur 

maupun zat yang terkandung dalam limbah manusia yang ikut terbawa masuk ke 

dalam tanah oleh air hujan ataupun air sisa kegiatan domestik. Air hujan ataupun 

air sisa kegiatan manusia yang mengenai limbah akan meresap ke dalam tanah 

menjadi air polutan yang semakin lama akan mencapai badan air. Proses cepat 
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lambatnya air polutan yang akan mencemari airtanah dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu Daya kapilaritas tanah, Muka airtanah dan Infiltrasi. 

Hal tersebut disebabkan oleh kemampuan tanah yang sangat 

mempengaruhi cepat lambatnya proses pencemaran. Semakin cepat proses 

infiltrasi maka unsur – unsur polutan yang terkandung dalam limbah akan lebih 

cepat sampai ke badan air. Infiltrasi tersebut akan diteruskan oleh airtanah dengan 

cara membawa unsur polutan tersebut sesuai dengan arah aliran airtanah yang 

menyebabkan air polutan terdistribusi ke segala arah mengikuti gerak airtanah. 

Airtanah yang tercemar akan menjadi masalah serius, karena airtanah sulit untuk 

dipulihkan bahkan tidak dapat dipulihkan kembali. Airtanah yang tercemar 

dikhawatirkan akan mencemari sumur yang biasa digunakan oleh masyarakat 

untuk memenuhi aktivitas sehari- hari, sehingga perlu diketahui arah aliran 

polutan berdasarkan arah aliran airtanah untuk pengukuran sampel air yang akan 

diuji laboratorium. 

Airtanah yang telah tercemar oleh limbah domestik ditandai adanya 

kandungan bakteri Coliform. Jika jumlah kandungan bakteri tersebut melebihi 

kriteria baku mutu parameter mikrobiologi air minum, maka airtanah tersebut 

tidak layak dikonsumsi teurtama untuk kebutuhan air minum. Berdasarkan hal 

tersebut, dilakukan pemetaan guna mengetahui sebaran kelayakan air minum 

sesuai kriteria bakteriologis Peraturan Menteri Kesehatan No 492 Tahun 2010 

Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. 

 

1.7 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Ada hubungan antara kepadatan penduduk terhadap kandungan bakteri 

Coliform pada airtanah dangkal di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.
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Gambar 1.4 Kerangka Penelitian 

Sumber: Penulis, 2020 

 

 

 

 

 

 

Luas Wilayah Jumlah Penduduk Sumber Daya Air 

Kepadatan Penduduk Airtanah 

Kebutuhan Air Meningkat Kontur Airtanah 

Aliran Airtanah Proses Pencemaran 
Airtanah Oleh Limbah 

Kontaminasi Kandungan 
Bakteri Coliform 

Sebaran Kontaminasi 
Coliform 

Baku Mutu 

Parameter 
Mikrobiologi 

Kelayakan Airtanah Untuk 
Kebutuhan Air Minum 
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1.8  Batasan Operasional 

Airtanah (Groundwater) merupakan air yang terdapat dalam ruang antar butir 

(pori) batuan atau tanah yang terdapat dalam bawah permukaan tanah dan terletak 

pada zona jenuh (Todd dalam  Priyana, 2008). 

 

Bakteri Coliform berupa jenis bakteri yang merupakan kombinasi antara bakteri 

fecal dan non fecal. Penentuan nilai bakteri Coliform berdasarkan pertumbuhan 

yang ditandai terbentuknya gas pada tabung durham, setelah diinkubasikan pada 

media yang sesuai menurut Harmita dan Radji M (Dalam Indah, 2017). 

 

Baku mutu air merupakan Batasan ukuran maupun kadar makhluk hidup, zat, 

energi, atau komponen yang harus ada dan unsur pencemaran yang ditenggang 

keberadaannya di dalam air (PP. RI. No 82. 2001). 

 

Kepadatan penduduk berupa suatu keadaan yang dikatakan semakin padat bila 

jumlah manusia pada suatu batas ruang tertentu semakin banyak dibandingkan 

dengan luas ruangannya (Sarwono, 1992). 

 

Mutu air berupa keadaan kualitas air yang diukur dan diuji berdasarkan 

Parameter-parameter tertentu dengan metode tertentu berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (PP. RI. No 82. 2001). 

 

Pencemaran air merupakan meresapnya zat energi, makhluk hidup, dan 

komponen lain dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun 

sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai 

dengan peruntukanya (PP. RI. No 82. 2001). 

 

Limbah cair merupakan limbah cair baik berupa kotoran manusia, air kotor 

dapur, kamar mandi dari W.C. maupun perusahaan, air kotor dari permukaan 

tanah dan air hujan yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan manusia 

(Entjang, 2000). 
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