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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup untuk dapat 

menjalankan aktivitasnya. Kebutuhan manusia akan air sangat kompleks 

antara lain untuk minum, masak, mandi, mencuci dan sebagainya. Di 

antara kegunaan-kegunaan air tersebut, yang sangat penting adalah 

kebutuhan untuk minum. Oleh karena itu, untuk keperluan minum 

(termasuk untuk masak) air harus mempunyai persyaratan khusus agar 

tidak menimbulkan penyakit bagi manusia (Notoatmodjo, 2007). Sesuai 

dengan KepMenkes 907/SK/VII/2002 bahwa instalasi pengolahan air 

minum adalah instalasi yang telah melaksanakan pengawasan internal 

maupun ekternal (oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) dengan sampel 

air yang diperiksa memenuhi persyaratan bakteriologis 95%, dan tidak ada 

paremeter kimia yang berdampak langsung terhadap kesehatan (Depkes 

RI, 2004) 

Pemerintah dalam hal ini perusahaan daerah air minum (PDAM) 

berusaha mencukupi kebutuhan masyarakat akan air bersih melalui 

pengolahan air minum yang bahan bakunya berupa air permukaan. Proses 

yang dilakukan dalam mengolah air minum meliputi, presedimentasi, 

koagulasi-flokulasi, klarifikasi, filtrasi, sedimentasi, dan disinfeksi 

(Depkes RI, 2004).  Proses disinfeksi yang banyak digunakan adalah 

klorinasi, karena klor atau bisa dikenal sebagai sodium hipoklorit efektif 
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sebagai disinfektan sekaligus harganya terjangkau. Di pasaran, sumber 

klor yang banyak digunakan adalah kalsium hipoklorit (kaporit). Jika yang 

digunakan kaporit murni, untuk memperolah kadar yang tepat dalam air 

minum dibutuhkan 6-10 ppm (Mulyantono dan Isman, 2008). Semakin 

dekat jarak dengan tandon kadar sisa klor semakin tinggi dan semakin jauh 

jarak dari tandon sisa klor berkurang (Bariqul, 2014). 

Klorin digunakan sebagai disinfektan pada pengolahan air minum. 

Klorin yang digunakan sebagai desinfektan adalah gas klor  atau kalsium 

hipoklorit. Peranan klorin sebagai desinfektan pada air minum sejak 

puluhan tahun lalu merupakan hal yang sangat berarti bagi peningkatan 

kualitas kesehatan manusia. (Hasan, 2006). 

Air minum yang mengandung kaporit masuk lambung dan 

berinteraksi dengan asam lambung, dapat terbentuk senyawa 

Trihalomethane (THM) yang menyebabkan efek iritasi, efek toksik, 

hingga efek karsinogenik  dan mutagenik pada sel mukosa lambung. 

Semakin tinggi konsentrasi kaporit yang digunakan, semakin tinggi pula 

konsentrasi THM yang terbentuk. Selain THM, residu dari kaporit sebagai 

disinfektan adalah Haloacetic Acids (HAAs) yang juga merupakan zat 

karsinogenik bagi mukosa lambung (Sururi, Rachmawati, Sholichah. 

2008). 

Namun demikian, penggunaan hipoklorit perlu mendapatkan 

perhatian karena efek dari hipolorit jika tertelan maupun terhirup dapat 

mengganggu beberapa sistem organ salah satunya adalah sistem 

pencernaan (Hasan, 2006).  
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Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik 

untuk mengkaji lebih dalam mengenai efek kaporit terhadap sistem 

pencernaan. 

 

 


