
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Air  

Air merupakan kebutuhan paling vital bagi kehidupan manusia dan 

mahluk hidup lainnya. Tubuh manusia terdiri dari sekitar 65% air mahluk hidup 

yang kekurangan air cukup banyak dapat berakibat fatal atau bahkan 

mengakibatkan kematian. Manusia memerlukan 2,5-3 liter air untuk minum dan 

makan kebutuhan air minum setiap orang bervariasi tergantung pada berat badan 

dan aktivitasnya dari 2,1 liter hingga 2,8 liter per hari. Air minum harus 

memenuhi persyaratan fisik, kimia, maupun bakteriologis (Sutjahyo, 2012). 

Air menutupi sekitar 70% permukaan bumi dengan jumlah sekitar 1.368 

juta km3. Dari jumlah tersebut 97.23% adalah air laut. 2.15% es dan salju dan 

sisanya 0.625 adalah air tawar yang berada di daratan (danau, sungai dan air 

tanah). Prosentase bentuk air tawar terhadap air di bumi adalah air tanah 0.695%, 

air permukaan 0.027%, air atmusfer 0.001% dan salju 2.063%. di dalam perairan, 

terdapat ion utama (major ion), ion renik (trac) dan minor ion atau ion yang 

terdapat dalam jumlah sedikit dalam perairan. Ion utama terdiri dari Kalsium 

(Ca2+), Magnesium, (Mg2+), Natrium (Na+), Kalium (K+), Klorida 

(Cl),Bikarbonat (HCO), dan Sulfat (SO42-). Di perairan kandungan ion -ion 

tersebut dinyatakan dalam satuan mg/liter (Yaswir & Ferawati, 2012). 

Data Departemen Kesehatan (2004) rata-rata keperluan air Indonesia 

adalah 60 liter per kapita meliputi 30 liter untuk keperluan mandi 15 liter untuk 

keperluan minum dan sisanya untuk keperluan lainnya. Indonesia harus 



memenuhi persyaratan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI 

No.173/Men.Kes/Per/VIII/77 dimana setiap komponen yang diperkenankan 

berada di dalamnya harus sesuai. Air tawar bersih yang layak minum, kian langka 

di perkotaan. Sungai-sungai yang menjadi sumbernya sudah tercemar berbagai 

macam limbah, mulai dari buangan sampah organik, rumah tangga hingga limbah 

beracun dari industri. Air tanah sudah tidak aman dijadikan bahan air minum 

karena telah terkontaminasi rembesan dari tangki septic maupun air permukaan. 

Menurut Purwana dan Purwadi (2010) sanitasi makanan dan minuman 

adalah semua usaha atau tindakan pencegahan ditujukan untuk menjamin dan 

mempertahankan nilai gizi makanan dan minuman dari kuman-kuman 

(Mikroorganisme) penyebab penyakit, bahan-bahan beracun dan menjaga agar 

terwujud dalam bentuk stabil. Pada umumnya mikroalgae mempunyai klorofil, 

sehingga dapat melakukan fotosintesis dengan menghasilkan oksigen. Kegiatan 

fotosintesis akan menambah jumlah oksigen, sehingga nilai kelarutan oksigen 

akan naik bertambah, ini yang diperlukan oleh kehidupan di dalam air. Kehadiran 

senyawa hasil rombakan bakteri atau fungi dimanfaatkan oleh jasad konsumen. 

Tanpa adanya jasad pemakai kemungkinan besar akumulasi hasil uraian tersebut 

dapat mengakibatkan keracunan terhadap jasad lain, khususnnya ikan. 

Air permukaan yang mengandung bahan organik mudah terurai dalam 

konsentrasi tinggi secara normal akan mengandung bakteri dalam jumlah yang 

tinggi pula yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap kualitas air 

permukaan. Faktor biotik air yang terdapat di dalam air terdiri dari bakteria, 

Fungi, Mikroalgae, Protozoa dan Firus, Serta tumbuhan-tumbhan air lainnya yang 



kehadirannya dapat menguntungkan tetapi juga dapat merugikan. Ada keterkaitan 

yang sangat kuat antara lapisan air dimana air berada dengan lapisan tanah, 

dimana keduanya dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Air juga merupakan pelarut 

universal karena dapat melarutkan berbagai macam zat kimia, seperti garam-

garam, gula, asam, dan beberapa jenis gas dan banyak macam molekul organik. 

(Hardianti, 2006). 

Warna air dapat berubah menjadi warna hijau, biru atau warna lain yang 

sesuai dengan warna yang dimiliki oleh mikroalgae. Suatu proses yang sering 

terjadi pada danau atau kolam besar yang seluruh permukaannya ditumbuhi oleh 

algae yang sangat banyak dinamakan blooming. Keadaan blooming sering terjadi 

kasus-kasus ikan mati, terutama yang masih kecil yang disebabkan karena jenis-

jenis mikroalgae tersebut dapat menghasilkan toksin yang dapat meracuni ikan. 

Air jernih belum tentu bersih. Ini dihubungkan dengan keadaan bahwa air, sejak 

keluar dari mata air, sumur, ternyata sudah mengandung mikroba, khususnya 

bakteri atau mikroalgae. Air yang kotor atau sudah tercemar, misal air sungai, air 

kolam, air danau dan sumber-sumber lainnya, disamping akan didapati mikroba 

seperti pada air jernih, juga kelompok mikroba lainnya yang tergolong penyebab 

penyakit, penghasil toksin, dan penyebab blooming (Taib, 2012). 

 

 

 

2.2. Pengolahan Air Minum  



Pengolahan air adalah usahaa-usaha teknis yang dilakukan untuk 

mengubah suatu zat karena itu pengelolaan sumber daya air sangat penting. 

Pengolahan air minum dilakukan tergantung dari kualitas air baku yang digunakan 

baik pengolahan sederhana sampai dengan pengolahan yang kompleks. 

Pengolahan air baku ini dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas air sehingga 

aman dan tidak membahayakan bagi kesehatan masyarakat yang 

menggunakannya (Indrawati, 2009). Prinsip pengolahan air minum terdiri 

dari  beberapa jenis (Indrawati, 2009) : 

1. Pengolahan Fisik: Pengolahan ini bertujuan untuk mengurangi atau 

menghilangkan kotoran-kotoran kasar, penyisiran lumpur serta 

mengurangi zat-zat organik. 

2. Pengolahan Kimia: Pengolahan kimia yaitu suatu tingkat pengolahan 

dengan menggunakan zat kimia untuk membantu proses selanjutnya, 

misalnya dengan pembubuhan kapur. 

3. Pengolahan Bakteriologis: Suatu pengolahan untuk membunuh atau 

memusnahkan bakteri-bakteri yang terkandung dalam air minum yakni 

dengan cara pembubuhan bahan desinfektan. 

Menurut Widianti dan Ristiati (2004) sanitasi air dapat dilakukan dengan 

beberapa cara yaitu : 

1. Sanitasi air yang paling sederhana dengan memanaskan air hingga titik didih. 

2. Klorinasi atau pencampuran kaporit kedalam air  

3. Penggunaan senyawa perak dan ini jarang digunakan, perak nitrat biasanya 

digunakan dengan mencampurkan ke dalam air. 



4. Pengolahan Ultraviolet dimana air dialirkan melalui tabung dengan lampu 

ultraviolet. Sanitasi air yang efektif diperlukan intensitas sebesar 30.000 

MW sec/cm2 (micro watt detik per sentimeter persegi). Radiasi sinar 

ultraviolet dapat membunuh semua jenis mikroba bila intensitas dan 

waktunya cukup. 

5. Ozonisasi yaitu merupakan oksidan kuat yang mampu membunuh bakteri 

patogen, termasuk virus. Penggunaan ozon menguntungkan karena pipa, 

peralatan dan kemasan akan ikut di sanitasi sehingga produk yang 

dihasilkan akan lebih terjamin selama tidak ada kebocoran di kemasan, 

ozon merupakan bahan sanitasi air yang efektif disamping sangat aman. 

Proses pengolahan air minum pada prinsipnya harus mampu 

menghilangkan semua jenis polutan, baik pencemaran fisik kimia maupun 

mikrobiologis. Air minum yang baik tidak tercemar secara berlebihan oleh zat-zat 

kimia yang dan mineral yang berbahaya bagi kesehatan dan diharapkan bahan 

kimia yang terdapat didalam air minum tidak sampai menimbulkan kerusakan 

pada tempat penyimpanan air, sedangkan bahan kimia dan mineral yang 

dibutuhkan oleh tubuh harus terdapat dalam kadar yang sewajarnya (Simbolon, 

2012).   

 

 

2.3. Kandungan Klorida (Cl) dalam Air 

Klorida adalah salah satu ion yang penting bagi tubuh karna merupakan 

anion yang paling berperan dalam mempertahankan keseimbangan elektrolit. 



Kehilangan klorida berlebihan dapat disertai dengan natrium. Klorida beredar 

bersama sodium dan air untuk menjaga tekanan osmosis dalam cairan tubuh. 

Klorida juga bagian penting dalam asam lambung yang berupa asam hidroklorida 

(HCl) dimana asam lambung ini merupakan salah satu bagian utama dalam sistem 

pencernaan manusia  (Atastina, 2005). 

Klorida merupakan ion yang terbentuk dari unsur klor yang mendapatkan 

satu elektron untuk membentuk suatu anion atau ion yang bermuatan negative. 

Klorida dapat pula diartikan sebagai senyawa kimia dimana satu atau lebih atom 

klornya memiliki ikatan kovalen dalam molekul, tingkat toksisitas klorida 

tergantung pada gugus senyawanya, misalnya Natrium Klorida (NaCl) sangat 

tidak beracun, tetapi karbonil khlorida sangat beracun. Di Indonesia,Klor 

digunakan sebagai desinfektan dalam penyediaan air minum. Dalam jumlah 

banyak,klorida akan menimbulkan rasa asin. Sebagai desinfektan, residu klor di 

dalam penyediaan air sengaja dipelihara, tetapi khlor ini dapat terikat pada 

senyawa organik dan membentuk halogen-hidrokarbon (CL-HC) banyak 

diantaranya dikenal sebagai senyawa-senyawa karsinogenik (Day,  2006 ) 

Efek kekurangan klorida pada keadaan hipokloremik dapat menyebabkan 

alkalosis metabolik yang ditandai dengan kebingungan, pernapasan lambat, 

paralisis, dan kejang otot. Alkalosis metabolik hipokloremik dapat terjadi setelah 

muntah yang lama atau penggunaan diuretik berlebihan. Hiperkloremik dapat 

menyebabkan asidosis metabolik dengan gejala badan lemah, sakit kepala, mual, 

dan serangan jantung. Klorida banyak ditemukan sehari-hari dalam berbagai 

bahan, seperti pada garam dapur, roti, mentega, keju, susu, telur, daging sapi, 



ikan, tembakau, anggur,kacang-kacangan, sayuran, pakan ternak, pupuk, larutan 

pemutih, tanah, dan air. Kandungan maksimal klorida yang diperbolehkan oleh 

SNI 01-3553-1996 adalah 0,7 mg/L. Ion klorida bersama dengan natrium dan 

kalium adalah elektrolit yang banyak terdapat dalam tubuh manusia maupun 

hewan, didapatkan dalam bentuk ion terdisosiasi penuh (Almatsier, 2012). 

Konsentrasi ion klorida dalam plasma adalah 100 -107 mmol/L. Klorida 

juga banyak terdapat pada sediaan farmasi, misalkan infus NaCl 0,9 %, minuman 

isotonis pengganti ion, tablet effervescent, bedak pemutih, deodoran, larutan 

pencuci mulut, dan desinfektan. Proses pertukaran ion melibatkan reaksi kimia 

antara ion dalam fasa cair dengan ion dalam fasa padat. Ion-ion tertentu dalam 

larutan lebih mudah terserap oleh solid penukar ion, dan karena elektronetralitas 

harus dijaga, solid penukar melepas ion dan dipertukarkan ion dalam larutan. 

Dalam proses demineralisasi, kation Na+ dan anion Cl- disisihkan dari air dan 

solid resin melepas ion H+ untuk ditukar dengan ion Na+, serta OH- ditukar 

dengan Cl- dari air sehingga kandungan Na+ dan Cl- dalam air menjadi berkurang 

atau hilang (Yaswir & Ferawati, 2012). 

 

 

2.4. Kandungan Kalsium (Ca) dalam Air 

Kalsium merupakan mineral yang diperlukan di dalam tubuh manusia, 

pada manusia normal kandungan kalsium adalah 1,5%-2,2% dari berat tubuh 

(totalnya sekitar 700-1400 gr). Peraturan WHO kandungan Ca yang dianjurkan 

pada air minum adalah 75 mg/l, dan standart maksimum yang diperbolehkan 



adalah 250 mg/l. Kalsium banyak terdapat di dalam tulang dan gigi ( 99%),dan 

sisanya tersebar dalam darah dan jaringan lunak. Sayuran juga banyak 

mengandung kalsium, khususnya bok choy (kubis cina), lobak cina, kangkung, 

bayam, dan brokoli. Sementara sayuran dan buah yang mengandung sedikit 

kalsium ada banyak, termasuk buncis, jeruk, minyak wijen, minyak zaitun, lemon, 

dan bawang putih. Mineral terdapat di dalam tubuh dan memegang peranan 

penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik tingkat sel,jaringan, organ maupun 

fungsi tubuh secara keseluruhan. Keseimbangan mineral di dalam tubuh sangat di 

perlukan untuk pengaturan kerja enzim, pemeliharaan keseimbangan asam basa, 

pemeliharaan kepekaan otot dan saraf terhadap rangsangan. Kalsium berperan 

dalam pembentukan tulang dan gigi (Almatsier, 2012). 

Tingkat kecukupan kalsium pada umumnya yang dibutuhkan tubuh setiap 

hari berkisar antara 800 mg hingga 1200 mg, tetapi kebutuhn tersebut berbeda 

pada setiap jenis kelamin dan golongan umur. Pada orang dewasa (sampai awal 

empat puluhan), asupan kalsium yang cukup dapat membantu mempertahankan 

kepadatan tulang, khususnya di bagian pinggul, tempat sebagian pengeroposan 

terjadi. Di kalangan wanita pramenopause, pascamenopause dan tua, asupan 

kalsium yang cukup dapat mengurangi laju pengeroposan tulang meskipun tidak 

benar-benar mencegah keropos tulang. Tingkat kecukupan kalsium dapat pula 

dikategorikan berdasarkan tingkat konsumsi zat gizi makro dan mikro.Zat gizi 

makro terdiri dari karbohidrat, protein, lemak dan air.Sedangkan kelompok zat 

gizi mikro terdiri atas vitamin dan mineral. Kalsium merupakan salah satu nutrient 

esensial yang dibutuhkan untuk berbagai fungsi tubuh (Gobinathan et al. 2009). 



Jumlah kalsium harian yang dianjurkan kelompok populasi jumlah 

kalsium (mg/hari) wanita : 

1. 25 – 50 tahun   : 1000 

2. Menopause   : 1500 

3. Wanita hamil/ menyusui  : 1200 - 1500  

Fungsi kalsium : 

1. Pembentukan tulang dan gigi. 

2. Mempertahankan struktur normal sel 

3. Penyampaian pesan syaraf 

4. Kontraksi otot jantung 

Akibat kekurangan kalsium 

1. Pada wanita hamil : gigi linu, sakit punggung pinggang ngilu, mual, 

insomnia dan keram 

2. Masa menyusui : gigi sakit, linu, sakit pinggang, 

3. Pengeroposan tulang (osteoporosis), tulang mudah patah 

4. Masa pertumbuhan : pertumbuhan terlambat, 

5. Menurunnya kekebalan tubuh (imunitas), pertumbuhan tulang tidak baik, 

kebusukan gigi. 

6. Orang dewasa : keram otot, tegang, dan sulit tidur, jantung berdebar tidak 

normal, badan pegal. 

7. Menopouse : sakit pinggang, insomnia, tegang, suasana hati tidak baik. 

8. Manula : Insomnia, osteoporosis, tulang mudah patah, tinggi badan 

menyusut ( Yaswir & Ferawati, 2012 ) 



 

2.5. Bakteri Coliform (Escherichia coli) 

Bakteri Coliform merupakan suatu grup bakteri yang digunakan sebagai 

indikator adanya polusi kotoran dan kondisi yang tidak baik terhadap air dan 

makanan. Coliform sebagai suatu kelompok dicirikan sebagai bakteri batang, 

gram negatif, tidak membentuk spora dan anaerobik fakultatif yang 

memfermentasi laktosa dengan menghasilkan asam dan gas dalam waktu 48 jam 

pada suhu 35oC. Bakteri koliform yang berada di dalam makanan/minuman 

menunjukkan kemungkinan adanya mikroba yang bersifat enteropatogenik dan 

atau toksigenik yang berbahaya bagi kesehatan. Bakteri Coliform mempunyai 

banyak spesies diantaranya Escherichia coli. Bakteri ini indikator sanitasi yang 

keberadaannya dalam pangan menunjukkan bahwa air atau makanan tersebut 

pernah tercemar oleh feses manusia. Bakteri sanitasi bakteri yang dapat ditemukan 

dalam usus besar manusia. Kebanyakan Escherichi coli tidak berbahaya, tetapi 

beberapa, dapat mengakibatkan keracunan makanan yang serius pada manusia 

yaitu diare berdarah karena eksotoksin yang dihasilkan bernama verotoksin. 

Toksin ini bekerja dengan cara menghilangkan satu basa adenin dari unit 28S 

rRNA, sehingga menghentikan sintesis protein (Widianti, 2014). 

Bakteri coliform dalam air minum dikategorikan menjadi tiga golongan, 

yaitu coliform total, fecal coliform, dan E. coli. Masing-masing memiliki tingkat 

risiko yang berbeda. Coliform total kemungkinan bersumber dari lingkungan dan 

tidak mungkin berasal dari pencemaran tinja. Sementara itu, fecal coliform dan E. 

coli terindikasi kuat diakibatkan oleh pencemaran tinja, keduanya memiliki risiko 

http://id.wikipedia.org/wiki/Usus_besar
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Diare
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Eksotoksin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Verotoksin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Adenin
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=RRNA&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Protein


lebih besar menjadi patogen di dalam air. Bakteri fecal coliform atau E. coli yang 

mencemari air memiliki risiko yang langsung dapat dirasakan oleh manusia yang 

mengonsumsinya. Kondisi seperti ini mengharuskan pemerintah bertindak melalui 

penyuluhan kesehatan, investigasi, dan memberikan solusi untuk mencegah 

penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air (Hartini, 2009). 

 Escherichia coli adalah kuman oportunis yang banyak ditemukan di 

dalam usus besar manusia sebagai flora normal. Bakteri ini bersifat unik karena 

dapat menyebabkan infeksi primer pada usus, misalnya diare pada anak, seperti 

juga kemampuannya menimbulkan infeksi pada jaringan tubuh lain di luar usus. 

Escherichia coli terdiri dari 2 spesies yaitu : Escherichia coli dan Escherichia 

hermanis. Kedua spesies ini digunakan sebagai patokan dalam menentukan syarat 

bakteriologis karena pada umumnya bibit penyakit ini ditemukan pada kotoran 

manusia dan relatif lebih sukar dimatikan dengan pemanasan air. Bakteri 

golongan coli ini berasal dari usus besar dan tanah. Air yang mengandung 

golongan coli dengan kadar yang melebihi batas yang telah ditentukan, dianggap 

telah terkontaminasi dengan kototan manusia. Demikian dalam pemeriksaan 

bakteriologi, tidak langsung diperiksa apakah air itu mengandung bakteri 

pathogen, tetapi diperiksa dengan indikator bakteri golongan Coli (Hartini, 2009). 

 

2.6. Metode MPN (Most Probeble Nomber) 

  Metode Most Problable Number (MPN) digunakan untuk uji kualitas 

bakteriologis air minum isi ulang. Metode MPN terdiri dari 3 tahapan, yaitu uji 

pendugaan (Presumtive Tes), uji penguat (Confirmed Tes), dan uji kelengkapan 



(Completed tes). Khusus untuk uji air minum isi ulang, metode MPN dilakukan 

sampai pada metode uji penguat, dikarenakan metode ini sudah cukup kuat 

digunakan sebagai pengujian ada tidaknya bakteri coliform dalam sampel air 

minum isi ulang (Shodikin 2007). Perhitungan didasarkan pada tabung yang 

positif, yaitu tabung menunjukkan pertumbuhan mikroba setelah inkubasi pada 

suhu dan waktu tertentu dan dapat diketahui dari gelembung gas yang dihasilkan 

pada tabung Durham. Nilai MPN ditentukan dengan kombinasi jumlah tabung 

positif (asam dan gas) tiap serinya setelah diinkubasi (Waluyo, 2009). 

 Metode MPN dapat digunakan untuk menghitung jumlah koloni mikroba 

yang terdapat diantara campuran mikroba lainnya. Sebagai contoh, jika digunakan 

Lactose Broht maka adanya bakteri yang dapat memfermentasi lactosa 

ditunjukkan dengan terbentuknya gas di dalam tabung durham. Cara ini bisa 

digunakan untuk menentukan MPN Choliform terhadap air atau minuman karena 

bakteri Choliform termasuk bakteri yang dapat memfermentasi laktosa. Dalam 

metode MPN menghitung jumlah jasad renik biasa digunakan dalam contoh yang 

berbentuk cair, Meskipun dapat pula digunakan untuk contoh berbentuk padat dengan 

terlebih dahulu membentuk suspensi 1:10 dari contoh tersebut (Waluyo, 2009).  

 

2.7. E.Coli Strip 

 Ecoli Strip merupakan metode baru untuk pengujian Escherchea Coli 

secara cepat, telah dikembangkan oleh sebuah kelompok di McMaster University. 

Tes ini menggunakan kertas strip sederhana yang berdasarkan pada aktivitas 

enzim intraseluler (β-galactosidase (B-GAL) atau β-glucoronidase (GUS)) dan 



dapat mendeteksi E. coli pada tempat-tempat rekreasi dalam hitungan menit dan  

jam. Tanda-tandanya diketahui dari perubahan warna dari yang semula tidak 

berwarna menjadi biru (XG terhidrolisis oleh GUS, mengindikasikan E. coli 

nonpatogen) dan/atau kuning menjadi merah-keunguan (CPRG terhidrolisis oleh 

B-GAL, mengindikasikan total koliform). Dengan menggunakan nanopartikel 

imunomagnetik untuk prekonsentrasi selektif, batas deteksi adalah 5 cfu/ml untuk 

E. coli O157:H7 dan 20 cfu/ml untuk E. coli BL21 selama 30 menit tanpa perlu 

kultur sel (Anonim, 2015). 

Media yang dapat menditeksi adanya E.Coli telah banyak ditemukan,  

dengan cara cukup rumit dan lama. E.Coli Strip merupakan cara tercepat dan 

praktis bisa dilakukan di luar Leb. Tes dengan strip kertas ini akan sangat cocok 

digunakan untuk deteksi total koliform fecal dan pathogen di sampel air 

pemandian atau tempat rekreasi lainnya. Selain itu, denga dilengkapi tahap kultur 

sel yang memungkinkan deteksi kurang dari 1 cfu/100 ml selama 8 jam akan 

membuat tes ini relevan untuk deteksi pathogen dan bakteri koliform total di 

sampel makanan dan minuman (Harlay, 2002).  

 

2.8. Metode Gavimetri dan Metode Titrasi 

Metode Gravimetri merupakan cara pemeriksaan jumlah zat paling tua dan 

paling sederhana dibandingkan dengan cara pemeriksaan lainnya. Kesederhanaan itu 

jelas kelihatan karena dalam gravimetri jumlah zat ditentukan dengan menimbang 

langsung massa zat yang dipisahkan dari zat-zat lain. Analisis kuantitatif selalu 

memfokuskan pada jumlah atau kuantitas dari sebuah sampel, pengukuran sampel 
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dapat dilakukan dengan menghitung berat zat, menghitung volume atau menghitung 

konsentrasi. Gravimetri merupakan penetapan kuantitas atau jumlah sampel melalui 

penghitungan berat zat. Sehingga dalam gravimetri produk harus selalu dalam bentuk 

padatan (solid). Alat utama dalam gravimetri adalah timbangan dengan tingkat 

ketelitian yang baik. Umumnya reaksi kimia tidak dalam ukuran besar seperti 

kilogram, namun dalam satuan yang lebih kecil seperti gram dan mili gram. 

Timbangan yang dipergunakan memiliki ketelitian yang tinggi atau kepekaan yang 

tinggi dan disebut dengan neraca analitik atau analytical balance ( Atastina, 2005).  

Metode titrasi merupakan analisis titrimetri berdasarkan bentuknya 

endapan antara reagen dengan analit dan reagen dengan indikator dan dengan 

warna yang berbeda . Dasar argentometri adalah yang pembentukan endapan yang 

tidak mudah larut seperti Cl dan lainnya, Titrasi argentometri menjadi beberapa 

metode penetapan disesuaikan dengan indikator yang diperlukan dalam penentuan 

kadar yaitu metode dengan endapan berwarna. Sebelum dilakukan titrasi kembali, 

endapan harus disaring terlebih dahulu atau dilapisi dengan penambahan 

dietiftalat untuk mencegah disosiasi. Halogen yang terikat dengan cincin aomatis 

tidak dapat dibebaskan dengan hidrolisis sehingga harus dibakar dengan labu 

oksigen untuk melepaskan halogen sebelum titrasi (Agung, 2009). 

 

2.9. Tinjauan Sumber Belajar  

 Disadari bahwa untuk menuju suatu keberhasilan pembelajaran bukan 

merupakan hal mudah, Sebab banyak komponen yang harus dipadukan antara lain 

guru, siswa, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, alat evaluasi 



dan lain sebagainya. Pada umumnya guru-guru di SMA pada topik pelajaran 

bakteri dan pencemaran lingkungan masih banyak menggunakan buku paket saja 

tidak ada buku penunjang atau sumber belajar  lainnya. Selain itu guru juga 

memanfaatkan laboratorium IPA untuk lebih mengenalkan bakteri- bakteri dengan 

menggunakan lembar kerja siswa (LKS) bukan buku panduan praktikum dan 

sumber belajar lainnya. Proses pengembangan pembelajaran akan berlangsung 

secara efektif dan efisien apabila ditunjang dengan sumber belajar yang dikelola 

dengan baik lewat pusat sumber belajar. Pemanfaatan pusat sumber belajar 

diharapkan mampu untuk melayani sagala keinginan dan harapan siswa dalam 

proses pembelajaran (Kherid, 2011). 

Sumber belajar yang baik adalah semua sumber belajar baik itu berupa 

data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar, 

baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah siswa 

dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Dalam 

pembelajaran siswa dituntut lebih aktif dalam mencari masalah dan 

menyelesaikan masalah baik yang ada di lingkungan sekolah maupun di 

lingkungan masyarakat. Berarti siswa dituntut belajar aktif, sehingga media yang 

digunakan harus lebih baik. Dalam penggunaan media pembelajaran tidak hanya 

mengandalkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, lingkungan luar, alam 

sekitar, maupun fenomena alam dapat dijadikan sumber media pembelajaran yang 

baik bagi siswa. Sumber belajar adalah bahan-bahan yang dimanfaatkan dan 

diperlukan dalam proses pembelajaran, yang dapat berupa buku teks, media cetak, 



media elektronik, narasumber, lingkungan sekitar, dan sebagainya yang dapat 

meningkatkan kadar keaktifan dalam proses pembelajaran (Sanjaya, 2008). 

 

2.10. Tinjauan Handout 

Handout adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang guru untuk 

memperkaya pengetahuan peserta didik.  Menurut kamus Oxford hal 389, handout 

is prepared statement given. Handout adalah pernyataan yang telah disiapkan oleh 

pembicara. Handout biasanya diambilkan dari beberapa literatur yang memiliki 

relevansi dengan materi yang diajarkan/ KD dan materi pokok yang harus 

dikuasai oleh peserta didik.  Saat ini handout dapat diperoleh dengan berbagai 

cara, antara lain dengan cara down-load dari internet, atau menyadur dari sebuah buku. 

Bahan ajar handout bersumber dari beberapa literatur yang relevan terhadap 

kompetensi dan materi pokok yang diajarkan kepada peserta didik ( Prastowo, 2012). 

Fungsi handout yaitu membantu peserta didik agar tidak perlu mencatat, 

sebagai pendamping penjelasan pendidik, sebagai rujukan peserta didik, 

memotifasi peserta didik agar lebih giat belajar, mengingat pokok- pokok materi 

yang diajarkan, memberi umpan balik, dan menilai hasil belajar (Prastowo, 2012). 

Langkah-langkah menyusun handout dan komponen adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan analisis kurikulum 

2. Menentukan judul handout, sesuaikan dengan KD dan materi pokok yang 

akan dicapai. 

3. Mengumpulkan referensi sebagai bahan penulisan.  Upayakan referensi 

terkini dan relevan dengan materi pokoknya. 



4. Menulis handout, dalam menulis upayakan agar kalimat yang digunakan 

tidak terlalu panjang, untuk siswa SMA diperkirakan jumlah kata per 

kalimatnya tidak lebih dari 25 kata dan dalam satu paragraf usahakan 

jumlah kalimatnya antara 3 – 7 kalimat saja. 

5. Mengevaluasi hasil tulisan dengan cara dibaca ulang, bila perlu dibaca 

orang lain terlebih dahulu untuk mendapatkan masukan. 

6. Memperbaiki handout sesuai dengan kekurangan-kekurangan yang ditemukan. 

7. Gunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi handout 

misalnya buku, majalah, internet, jurnal hasil penelitian  

Komponen handot yaitu :  

1. Cover/judul  : Sesuai dengan materi 

2. Nama          : Berisi nama pengarang  

3. SK /KD       : Menentukan kompetensi yang sesuai dengan materi yang  

   akan disampikan dalam handout. 

4. Indicator     : Tujuan yang di capai dalam pembuatan handot. 

5. Pendahuluan : Berisi penjelasan sekilas materi yg akan dismpaikan.  

6.  isi /materi    : Penyajian isi  handout merupakan hasil dari penelitian.  

7. Daftar pustaka : Semua sumber yang di pakai dalam handout (Prastowo,  

   2012). 
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2.11. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.1. . Kerangka Konsep Penelitian Cholfom dan Ion Logam 

 

 

Air Minum Isi Ulang  

Kualitas Air Sumber Air 

Air 

Pegunungan  

Air Sumur 

Dangkal  

Air Sumur 

Dalam 
Rasa Bau Suhu 

Cemaran Bakteri Choliform 

Kandungan Ion Logam 

Metode MPN 

Ca (Kalsium) Cl (Clorida) 

Metode Gavimetri dan 

Titrasi  

Hasil Sumber 

Belajar 

Tabel MPN 

Sesuai standar SNI 


