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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan air minum terus mengalami peningkatan seiring dengan jumlah 

penduduk yang semakin meningkat pula. Air minum adalah air yang melalui 

proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan 

dan dapat langsung diminum (Rumondor et al., 2014). Air minum yang 

dikonsumsi harus memenuhi persyaratan fisik, kimia dan bakteriologis yang 

ditentukan oleh Dinas Kesehatan karena air minum yang kotor dan tidak 

memenuhi persyaratan kesehatan dapat menyebabkan rendahnya taraf kesehatan 

jasmani dan rohani sehingga seseorang mudah terkena penyakit dan dapat 

mengurangi daya kerja serta daya produksi (Widarto, 1996). 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum, menyebutkan 

bahwa: a) kadar maksimum Escherichia coli yang diperbolehkan adalah 0/100 ml 

sampel; b) kadar maksimum bakteri koliform yang diperbolehkan adalah 0/100 ml 

sampel; c) kadar maksimum pH yang diperbolehkan adalah 6,5 – 8,5; dan d) 

kadar maksimum besi yang diperbolehkan adalah 0,3. Selain itu, digunakan TSS 

(Total Suspended Solid) yang mengacu pada SNI 06-6989.3-2004 yaitu maksimal 

berjumlah 50 mg/l dan untuk mutu air kelas tiga dipersyaratkan maksimal 

berjumlah 400 mg/l (Pujiastuti et al., 2013). Terkait dengan hal tersebut, dapat 

ditarik garis besar bahwa parameter yang digunakan sebagai persyaratan kualitas 
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air minum isi ulang adalah kandungan Escherichia coli, bakteri koliform, kadar 

pH, kandungan besi dan TSS.  

Adanya peningkatan konsumsi air minum pada masyarakat membuat 

bisnis air minum isi ulang berkembang pesat sejak tahun 2002 dan hal itu 

merupakan upaya agar dapat memenuhi kebutuhan air minum (Radji et al, 2008). 

Salah satu air minum yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah air minum 

isi ulang. Air minum isi ulang dianggap sebagai satu jawaban bagi kebutuhan 

masyarakat karena air minum isi ulang biasa diperoleh dari depot dan harganya 

jauh lebih murah (bisa sepertiga) dari produk air minum air kemasan yang 

memiliki merek sehingga tidak mengherankan apabila banyak masyarakat atau 

konsumen yang beralih pada layanan air minum isi ulang (Bambang et.al., 2014).  

Air minum isi ulang tidak habis dalam sekali pakai tetapi dalam beberapa 

hari bahkan terkadang sampai 1 sampai 4 minggu tergantung dari penggunaan. 

Namun pada sisi lain, air yang semakin lama disimpan akan memungkinkan 

terjadinya pertumbuhan mikroorganisme pada air tersebut yang nantinya akan 

berkembang menjadi bakteri patogen dan akan menyebabkan kadar zat organik 

menjadi meningkat (Hidayati & Yusrin, 2010). Beberapa bakteri patogen 

ditemukan pada air minum isi ulang dan bakteri tersebut merupakan penyebab 

infeksi di banyak negara (Erdem et al, 2009).  

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian 

mendalam terkait kualitas air minum isi ulang dan mengambil objek penelitian 

pada air minum isi ulang di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Untuk 
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itu peneliti mengambil judul penelitian berupa: “Kualitas Air Minum Isi Ulang di 

Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Sebagai Sumber Belajar Biologi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, terdapat 

masalah spesifik yang dikaji oleh peneliti yaitu: 

1. Bagaimana kualitas air minum isi ulang di Kecamatan Ngunut Kabupaten 

Tulungagung apabila dilihat dari parameter mikrobiologi (bakteri koliform 

dan bakteri Escherichia coli)? 

2. Bagaimana kualitas air minum isi ulang di Kecamatan Ngunut Kabupaten 

Tulungagung apabila dilihat dari parameter kimia (derajat keasaman (pH), 

kandungan Fe dan TSS)? 

3. Bagaimana kualitas air minum isi ulang di Kecamatan Ngunut Kabupaten 

Tulungagung apabila ditinjau dari adanya bakteri koliform, bakteri 

Escherichia coli, derajat keasaman (pH), kandungan Fe dan TSS?  

4. Bagaimana kelayakan konsumsi air isi ulang di Kecamatan Ngunut 

Kabupaten Tulungagung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan 

dilakukan penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui kualitas air minum isi ulang di Kecamatan Ngunut 

Kabupaten Tulungagung yang dilihat dari parameter mikrobiologi (bakteri 

koliform dan bakteri Escherichia coli). 

2. Untuk mengetahui kualitas air minum isi ulang di Kecamatan Ngunut 

Kabupaten Tulungagung yang dilihat dari parameter kimia (derajat keasaman 

(pH), kandungan Fe dan TSS). 

3. Untuk mengetahui kualitas air minum isi ulang di Kecamatan Ngunut 

Kabupaten Tulungagung yang ditinjau dari adanya bakteri koliform, bakteri 

Escherichia coli, derajat keasaman (pH), kandungan Fe dan TSS.  

4. Untuk mengetahui kelayakan konsumsi air isi ulang di Kecamatan Ngunut 

Kabupaten Tulungagung.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Pada penulisan penelitian ini, peneliti berharap bahwa karya ini dapat 

memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pembacanya. 

Berikut manfaat dalam penelitian ini: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang kualitas 

air minum isi ulang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang positif kepada mahasiswa Biologi Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

1. Bagi penulis 
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Bagi penulis, penelitian ini merupakan penelitian ilmu yang diperoleh dari 

bangku kuliah dan sebagai penerapan ilmu biologi pada lingkup masyarakat 

secara langsung. Selain itu, peneliti juga bisa memperoleh ilmu-ilmu dan 

pengalaman-pengalaman baru dari fenomena yang ditemui dalam proses 

penelitian. 

2. Bagi masyarakat 

Peneliti memiliki harapan yang besar pada penelitian ini agar bisa menjadi 

sumber referensi bagi semua kalangan terutama masyarakat di Kecamatan 

Ngunut Kabupaten Tulungagung dalam mengetahui tentang kualitas air 

minum isi ulang. 

3. Bagi pendidikan 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan 

tambahan-tambahan referensi teori terkait dengan kualitas air minum. 

4. Bagi peneliti selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para peneliti 

selanjutnya yang mengambil tema yang sama agar dapat melengkapi hal-hal 

yang menjadi kekurangan dalam penelitian ini. 

 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Air minum isi ulang yang diteliti adalah air minum isi ulang di Kecamatan 

Ngunut Kabupaten Tulungagung. 
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2. Parameter kualitas air yang diteliti adalah bakteri koliform, bakteri 

Escherichia coli, derajat keasaman (pH), kandungan Fe dan TSS (Total 

Suspended Solid).  

3. Parameter derajat keasaman (pH), kandungan Fe dan TSS (Total Suspended 

Solid) digunakan sebagai parameter persyaratan kimia untuk meneliti kualitas 

asir minum isi ulang di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung karena 

ketiganya masuk dalam PERMENKES RI tentang standar kelayakan air 

minum isi ulang.  

 

1.6 Definisi Istilah 

Definisi istilah dalam penelitian ini terdiri dari:  

1. Air minum isi ulang adalah air pegunungan yang mengalami pengolahan 

khusus melalui beberapa proses yaitu chlorinasi, aerasi, filtrasi dan 

penyinaran dengan sinar ultra violet. Air minum isi ulang tidak habis dalam 

sekali pakai tetapi dalam beberapa hari bahkan terkadang sampai 1-4 minggu 

tergantung dari penggunaan (Hidayati & Yusrin, 2010). 

2. Kualitas adalah baik buruknya sesuatu (Tim penyusun kamus pembinaan dan 

pengembangan bahasa, 1997). 

3. Bakteri patogen adalah bakteri yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Selain 

itu, bakteri patogen dianggap sebagai bakteri penyebab penyakit pada  

organisme lain, misalnya saja pada manusia (Alamsyah, 2006). 

 




