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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kecamatan Lowokwaru terletak di posisi barat daya Kota Malang yang 

merupakan lokasi dataran tinggi, dimana ketinggiannya 460 m dari permukaan laut. 

Daerah dengan ketinggian antara 200 - 499 m dari permukaan air laut. Tingkat 

kemiringan di dataran tinggi cukup bervariasi, di beberapa tempat merupakan suatu 

daerah dataran dengan kemiringan 2 - 50, sedang dibagian lembah perbukitan rata-

rata kemiringan 8 - 15%. Kecamatan Lowokwaru membawahi 12 kelurahan, 

meliputi: Kelurahan Lowokwaru, Kelurahan Tasikmadu, Kelurahan 

Tunggulwulung, Kelurahan Tunjungsekar, Kelurahan Tlogomas, Kelurahan 

Merjosari, Kelurahan Dinoyo, Kelurahan Sumbersari, Kelurahan Ketawanggede, 

Kelurahan Tulusrejo, Kelurahan Jatimulyo, dan Kelurahan Mojolangu. Kelurahan 

ini terletak di antara: 

1. Sebelah utara : Kelurahan Jatimulyo 

2. Sebelah selatan : Kelurahan Sumbersari  

3. Sebelah timur  : Kelurahan Tlogomas 

4. Sebelah barat : Kelurahan Ketawanggede 

Kelurahan Dinoyo merupakan kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan 

Lowokwaru, Kota Malang, dengan luas wilayah 14, 280 km2. Jumlah penduduk 

yang dimiliki adalah 16.526 Jiwa, dengan jumlah 4.3331 KK. Tipologi yang 

dimiliki kelurahan ini adalah persawahan, perladangan, perekebunan, peternakan, 



  11 

 

nelayan, pertambangan/galian, kerajinan dan industri kecil, industri sedang dan 

besar, serta jasa dan perdagangan.  

Kelurahan ini di lewati oleh sungai brantas, yaitu dengan panjang ± 58.078 m 

dan lebar ± 50 meter. Debit air rata-rata maksimum 20.160 m3/detik, dengan debit 

air rata-rata minimum 8.181 m3/detik. Mata air berasal dari Gunung Anjasmoro. 

Dasar sungai berbentuk U terdiri dari batu granit dan arus air agak lemah pada 

musim kemarau dan sedangkan pada musin penghujan deras. Kedalaman air rata-

rata 4 meter. Sumber Air yang digunakan oleh masyarakat adalah : 

1. Mata air. 

Kebutuhan air di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang disuplai dari Sumber 

air yang berasal dari sumber Polowijen I, Polowijen II dan Polowijen III dengan 

debit maksimum 25 l/dt, dan debit minimum 10 l/dt, sumber air debit maksimum 5 

l/dt, dan minimum 3 l/dt. Penampungan air untuk Kecamatan Lowokwaru pada 

umumnya terdapat di Dinoyo dengan kapasitas masing-masing 3.000 m3 berasal 

dari Sumber Wendit Kecamatan Pakis dan Sumber Karangan kecamatan 

Karangploso, Sumber binangun, Kecamatan Batu serta Sumbersari, Kecamatan 

Karangploso.  

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang yang memproduksi air 

minum untuk kebutuhan Kota Malang dengan produksi air minum selama tahun 

2004 sebesar 40.730.933 m3 dengan jumlah pelanggan sebanyak 79.465 pelanggan 

sedangkan yang didistribusi menurut jenis pelanggan sebesar 24.941.661 m3 terbagi 

untuk kebutuhan rumah tangga, niaga, industri, sosial, perkantoran, pelabuhan dan 

lain-lain. 

2. Sumur  
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Sumur yang ada di wilayah tersebut hampir tersebar di setiap RT dengan 

kedalaman 5 – 25 m dengan warna air pada umumnya jernih. 

Kondisi bantuan dan tanah yang dimiliki oleh Kelurahan Dinoyo tidak jauh 

berbeda dengan kondisi batuan dan tanah yang dimiliki oleh Kota Malang, berikut 

adalah macam-macam bantuan dan jenis tanah : 

1. Batuan 

Jenis batuan yang ada adalah batuan sedimen yang berasal dari sedimen 

kwarter berupa napal, batu kapur, kerikil dan sebagainya. Batuan pasir dan batu 

kapur dapat digunakan untuk bahan bangunan, misalnya pembuatan jalan, 

bendungan, jembatan, rumah dan lain-lain. 

2. Tanah 

Jenis tanah di Wilayah Kota Malang dapat dikelompokan menjadi empat: 

a. Alluvial 

Terbentuk oleh bahan alluvial dan koluvial. Topografinya datar sampai sedikit 

bergelombang di daerah dataran, daerah cekung dan daerah aliran sungai. Tekstur 

tanahnya liat dan berpasir. Konsistensi teguh (lembab) plastik bila basah dan keras 

bila kering. Kepekaan erosinya besar. Kandungan organik rendah. Permeabilitas 

rendah. Pemanfaatan tanah ini untuk persawahan dan tanah pertanian. 

b. Tanah Andosol 

Terbentuk oleh abu dan tuff vulcano, topografinya datar, bergelombang 

melandai dan berbukit. Tekstur tanah lempung hingga debu, liat menurun. 

Konsistensi gembur, licin rasanya dijari. Struktur tanah, makin kebawah agak 

gumpal. Kepekaan erosi besar baik terhadap erosi air, angin. Kandungan mineral 

tanah sedang. Permeabilitas sedang. 

c. Komplek Mediteran 
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Bahan induknya terbentuk oleh batu kapur keras, batuan sedimen dan tuff 

volcan basa. Topografinya berombak hingga berbukit. Tekstur tanahnya lempung 

hingga liat. Konsistensi gembur hingga teguh. Struktur gumpal hingga gumpal 

bersudut. Kepekaan erosi besar, kandungan unsur hara tergantung dari bahan induk 

umumnya relatif tinggi kadarnya. Permeabilitas sedang. Kepekaan erosi besar 

hingga sedang. 

Kelurahan Dinoyo sebagai salah satu kelurahan yang ikut berpartisipasi dalam 

Program Pemberdayaan Masyarakat memiliki dinamika masyarakat yang sangat 

majemuk. Hal ini terbukti bahwa Kelurahan Dinoyo dikelilingi oleh beberapa 

sekolah, perguruan tinggi baik Negeri maupun Swasta, rumas sakit, serta 

menjamurnya perumahan di wilayah Kelurahan Dinoyo. Berdasarkan data yang 

didapat di kantor Kelurahan Dinoyo dapat diketahui bahwa RW 01 sampai dengan 

RW 05 merupakan wilayah lama. Sedangkan RW 06 setengah wilayahnya masih 

penduduk perkampungan asli dan setengahnya lagi sudah dibangun menjadi 

perumahan. Sedangkan RW 07 merupakan wilayah baru yang merupakan wilayah 

perumahan (Anandita et al, 2012). 

Peta Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

   

 

Gambar 1.1 Peta Kelurahan Dinoyo 

(Sumber: http://ngalam.co/caegory/info-penting/kampung/page/7) 

http://ngalam.co/caegory/info-penting/kampung/page/7
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Gambar 1.2 Peta Kelurahan Dinoyo 

(Sumber: Dokumen Kelurahan Dinoyo) 

 

B. Gambaran Umum tentang Air 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 menyebutkan air adalah 

semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan 

air fosil. Peraturan Pemerintah tersebut juga menjelaskan bahwa air merupakan 

salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan 

dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga 

merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan.  

Jumlah air di dunia ini relatif tetap dan mengikuti suatu aliran yang di namakan 

siklus hidrologi. Penyinaran matahari menyebabkan air di permukaan bumi 

menguap dan membentuk uap air, karena adanya angin, maka uap air akan bersatu 

dan berada pada tempat yang tinggi yang dikenal dengan awan. Angin akan 

membawa awan ke tempat yang makin tinggi dimana pada tempat yang semakin 

tinggi suhu semakin rendah. Apabila awan telah jenuh terbentuklah titik-titik air 

dan jatuh ke bumi sebagai hujan (Waluyo, 2013) 

Air bersih berupa air tawar mempunyai peran yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia antara lain untuk minum, mengolah makanan, mandi, energi, 
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transportasi, pertanian, industri, dan rekreasi. Jumlah air yang terbatas dan semakin 

banyaknya manusia menyebabkan terjadinya krisis air bersih, kualitas air tawar 

yang ada pun semakin rusak. Perebutan penggunaan air bersih untuk berbagai 

penggunaan menyebabkan hilangnya akses yang layak terhadap air bersih bagi 

sebagian orang. Perilaku boros air bersih menyebabkan semakin banyak lagi orang 

yang kehilangan akses terhadap air bersih (Hapsari, 2015). 

Menurut Peraturan Pemerintahan No. 82 tahun 2001 tentang pengelolahan 

kualitas air dan pencemaran air bahwa yang dimaksud dengan air adalah semua 

yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah dalam pengertian ini 

air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. 

Air dapat berwujud padatan (es), cairan (air), dan gas (uap air), air merupakan 

satu-satunya zat alami terdapat di permukaan bumi dalam ketiga wujudnya tersebut. 

Air adalah molekul kimia dengan rumus H2O yaitu satu molekul air tesusun atas 

dua hidrogen yang terikat secara kovalen pada satu atom oksigen. Air bersifat tidak 

berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau pada kondisi standar (Fajarini, 2014) 

Air merupakan zat yang mutlak bagi setiap mahluk hidup, dan kebersihan air 

adalah syarat utama bagi terjaminnya kesehatan. Manusia memperoleh air untuk 

minum, masak, mandi, dan cuci dari air hujan, dari air yang menggenang seperti 

waduk, kubangan, atau dari sungai, sumber dan sumur (Dwijoseputro, 1989) 

1. Sumber Air 

Sumber air merupakan salah satu komponen utama yang ada pada suatu sistem 

penyediaan air bersih, karena tanpa sumber air maka suatu sistem penyediaan air 

bersih tidak akan berfungsi (Sutrisno, 2004). Macam-macam sumber air dapat di 

manfaatkan sebagai sumber air bersih antara lain air laut, air hujan, air permukaan 
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(sungai, rawa, danau) dan air tanah yang salah satunya dengan sumur gali (Asmadi, 

et al., 2011).  

a. Air Permukaan 

Air permukaan yang mengalir di permukaan bumi akan membentuk air 

permukaan. Air ini umumnya mendapat pengotoran selama pengalirannya. 

Pengotoran tersebut misalnya oleh lumpur, batang-batangan kayu, daun-daun, 

kotoran industri, dan lain sebagainya. Dengan adanya pengotoran ini menyebabkan 

kualitas air permukaan menjadi berbeda-beda. Pengotoran ini dapat secara fisik, 

kimia dan bakteriologi (Biologi). Setelah mengalami pengotoran, pada suatu saat 

air permukaan akan mengalami pembersihan (Dwijoseputro, 1989). 

Secara umum air permukaan dibagi menjadi air sungai dan air rawa atau danau. 

Air sungai pada umumnya mempunyai derajat pengotoran yang tinggi sekali. 

Dalam pengunaanya sebagai air minum harus melalui proses panjang. Sedangkan 

pada air danau kebanyakan berwarna yang disebabkan oleh zat-zat organik yang 

telah membusuk. Dengan adanya pembusukan, maka kadar Fe dan Mn juga 

semakin tinggi, demikian pula kelarutan oksigen menjadi sangat berkurang sampai 

mencanpai keadaan anaerob. Pada permukaan air danau atau air rawa biasanya 

tumbuh alga. Oleh karena itu, untuk pengambilan air rawa sebaiknya pada 

kedalaman yang tengah agar endapan Fe dan Mn tidak terbawa, demikian juga 

dengan alga dan lumut yang ada di permukaan (Dwijoseputro, 1989). 

b. Air Tanah 

Air tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia. 

Menurut UU. NO. 7 Tahun 2004, air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan 

tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Definisi lain menyebutkan air tanah 

adalah sejumlah air di bawah permukaan bumi yang di kumpulkan dengan sumur-
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sumur, terowongan atau sistem drainase atau pemompa. Dapat juga disebut aliran 

yang secara alami mengalir ke permukaan tanah melalui pencaran atau rembesan 

(Fajarini, 2014) 

Air Tanah secara umum terbagi menjadi: 

1) Air Tanah Dangkal 

Air tanah dangkal terjadi akibat proses penyerapan air dari permukaan tanah. 

Lumpur akan tertahan, demikian juga dengan sebagian bakteri, sehingga air tanah 

dangkal terlihat jernih tetapi banyak mengandung zat-zat kimia (garam-garam 

terlarut) karena melalui lapisan tanah yang memiliki unsur-unsur kimia tertentu 

untuk masing-masing lapisan tanah. Lapisan tanah berfungsi sebagai saringan. 

Setelah mengalami penyaringan, setelah menemui lapisan kedap air atau rapat air, 

maka air tanah akan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. Air tanah 

dangkal memiliki ke dalaman sampai 15 meter. 

2) Air Tanah Dalam 

Air tanah dalam terdapat pada lapis rapat air yang pertama, biasanya 

didapatkan pada kedalaman 100-300 meter. Umumnya kualitas air tanah dalam 

lebih baik daripada air tanah dangkal, karena terjadi penyaringan lebih sempurna 

terutama untuk bakteri. Susunan unsur-unsur kimia tergantung pada lapis-lapis 

tanah yang dilalui. Bila melalui tanah berkapur, maka air itu menjadi air yang 

bersifat sadah, karena mengandung Ca (HCO3)2 dan Mg (HCO3)2. Bila air tanah 

dalam melalui batuan granit, maka air itu menjadi air lunak dan agresif karena 

mengandung gas CO2 dan Mn (HCO3). Kualitas air tanah dalam masih sedikit 

berpengaruh oleh perubahan musim. 

Kadar Fe (besi) pada air tanah dalam dapat dikurangi dengan pengolahan cara 

aerasi, yakni memberikan kontak langsung dengan udara sebanyak-banyaknya. Hal 
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ini bertujuan agar Fe (OH)3 mengendap. Adanya Fe pada air  dapat menyebabkan 

korosi pada peralatan yang terbuat dari logam. 

3) Mata Air 

Mata ai adalah air tanah yang keluar dengan sendirnya ke permukaan tanah. 

Mata air yang berasal dari air tanah dalam, hampir tidak terpengaruh oleh musim 

dan memiliki kualitas yang sama dengan air tanah dalam. Berdasrkan munculnya 

ke permukaan tanah di bagi menjadi: a). Rembesan, dimana air keluar dari lereng-

ereng, b). Umbul, dimana air keluar ke permukaan pada suatu dataran. 

c. Air Atsmosfir/Air Meteriologik /Air Hujan 

Air hujan merupakan penyubliman awan/uap air menjadi air murni yang ketika 

turun dan melalui udara akan melalui benda-benda yang terdapat di udara, diantara 

benda-benda yang terlarut dari udara tersebut adalah: gas O2, CO2, N2, juga zat-zat 

renik dan debu (Suryana, 2013). Air atsmosfir dalam keadaan murni, sangat bersih, 

tetapi sering terjadi pengotoran karena industri, debu, dan lain sebagainnya. Oleh 

karena itu, untuk menjadikan air hujan sebagai sumber air minum hendaknya pada 

waktu menampung air hujan jangan dimulai pada saat hujan mulai turun, karena 

masih banyak mengandung kotoran. Air hujan memiliki sifat agresif terutama 

terhadap pipa-pipa penyalur maupun bak-bak reservoir, sehingga hal ini 

mempercepat terjadinya karatan (korosi). Air hujan juga memiliki sifat lunak, 

sehingga akan boros terhadap pemakaian sabun (Waluyo, 2013). 

Air hujan yang jatuh di tanah sebagian meresap kedalam tanah dan sebagian 

dan sebagian lain dapat menggenang di permukaan tanah, hal ini bergantung pada 

kondisi tanah. Air hujan membawa serta mikroorganisme-mikroorganisme yang 

senantiasa berhamburan di udara, lebih-lebih di udara yang mengatasi tanah yang 

berdebu. Setiba di tanah, air mejadi lebih cemar lagi karena sisa-sisa mahluk hidup 
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(sampah), kotoran dari hewan maupun manusia, dan mungkin juga kotoran yang 

berasal dari pabrik-pabrik (Dwijseputro, 1989) 

d. Air Laut 

Air laut mempunyai sifat asin, karena mengandung berbagai garam, misalnya 

NaCl. Kadar garam NaCl dalam air laut lebih kurang 3%. Oleh karena itu air laut 

tanpa diolah terlebih dahulu tidak memenuhi syarat untuk air minum 

2. Kriteria Kualitas Air 

Air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari sebaiknya adalah air yang 

memenuhi kriteria sebagai air bersih. Air bersih merupakan air yang dapat 

digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat 

kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air minum adalah air yang 

melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan memenuhi syarat 

kesehatan dan dapat langsung diminum. Persyaratan terbaru seperti yang telah 

ditetapkan oleh Mentri Kesehatan Republik Indonesia melalui Kepmenkes RI No. 

907/Menkes/SK/VII/2002. Jenis-jenis air minum seperti yang dimaksud adalah 

meliputi: 

a. Air yang didistribsikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga 

b. Air yang didistribusikan melalui tangki air 

c. Air kemasan 

d. Air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang di 

sajikan untuk masyarakat. 

Persyaratan kesehatan untuk air bersih dan air minum meliputi persyaratan 

bakteriologis, kimiawi, radioaktif, dan fisik. 
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a. Persyaratan Bakteriologik 

Air yang mengandung koliform tinja berarti air tersebut telah tercemar oleh 

tinja. Manteri Kesehata Republik Indonesia (1990) menentukan air bersih sebagai 

air yang dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya 

memenuhi kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Parameter koliform 

total harus mencapai 50/100 untuk air bukan perpipaan dan 10/100 ml untuk air 

perpipaan. 

Untuk menjamin kesehatan lingkungan dengan tersedianya air berkualitas baik, 

ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) 

Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 yang meliputi berbagai persyaratan termasuk 

persyaratan mikrobiologis, yaitu tidak ada bakteri koliform sebagai indikator 

pencemaran pada setiap 100 ml sampel air yang dinyatakan dengan 0 colony orming 

units (cfu)/100 ml sampel (Sarah et al, 2013).  

Berikut adalah standar baku mutu kualitas mikrobiologik air bersih 

berdasarkan Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

416/MENKES/PER/IX/1990: 

Parameter 

Satuan Kadar Maksimum 

yang diperoleh 

Keterangan 

1. Total Koliform (MPN) 
 

Jumlah per 100 
ml 

Jumlah per 100 
ml 

 
50 

 
10 

 
Bukan Air 
perpipaan 

Air Perpipaan 

Sumber: Menkes RI (1990) 

Sedangkan baku mutu air minum menurut menteri kesehatan Republik 

Indonesia (2010) yaitu: 
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Parameter Satuan Kadar Maksimum yang 

diperoleh 

1) E. coli / Fekal coli 
 

Jumlah per 100 
sampel 

 
0 

2) Total Bakteri Koliform 
 

Jumlah per 100 
sampel 

 
0 

Sumber : Menkes RI (2010)  

b. Persyaratan Kimia 

Persyaratan kimia menurut Kepmenkes RI No. 907 Menkes/ SKVII/2002/ 

Tanggal 29 Juli 2002 dibagi menjadi: 

1) Bahan-bahan kimia anorganik (yang memiliki pengaruh langsung pada 

kesehatan) 

2) Bahan-bahan kimia anorganik (yang memungkinan dapar menimbulkan 

keuhan kepada pasien) 

3) Bahan-bahan kimia organik (yang memiliki pengaruh langsung pada 

kesehatan) 

4) Bahan-bahan kimia organik (yang kemungkinan dapat menimbulkan keluhan 

pada konsumen) 

5) Pestisida 

6) Disinfektan dan hasil sampingnya 

Beberapa zat sebagai parameter kimia yang sangat penting berkaitan dengan 

kesehatan manusia yaitu: 

1) Air Raksa (Hg) 

2) Arsen 

3) Barium 

4) Besi (Fe) 

14) Derajat Keasaman (pH) 

15) Selenium (Se) 

16) Zink (Zn) 

17) Sianida (CN) 
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5) Flourida (F) 

6) Kadmium (Cd) 

7) Kalsium Karbonat (CaCo3)  

8) Klorida (Cl) 

9) Kromium Valensi 6 (Cr) 

10) Mangan (Mn) 

11) Nitrat dan Nitrit sebagai N 

12) Perak (Ag) 

13) Zat Organik (KmnO4) 

18) Sulfat (SO4) 

19) Hidrogen Sulfida (H2S) 

20) Tembaga (Pb) 

21) Aldrin dan Dieldrin 

22) Benzena 

23) Chlordane (Total Isomer) 

24) Heptaklor dan Heptaklor epixide 

25) Hexa Chlorobenzene 

26) Lidane 

c. Persyaratan Radioaktif 

Pancaran sinar radioaktif menimbulkan kerusakan pada sel terpapar. 

Kerusakan dapat berupa kematian, perubahan komposisi genetik dan lain-lain. 

Perubahan genetis dapat menyebabkan penyakit seperti kanker dan mutasi. Sinar 

alpha, beta, dan gamma mempunyai kemampuan menembus jaringan tubuh 

manusia. 

1) Sinar Alpha 

Karena tidak mempunyai daya tembus, maka yang terjadi bersifat kekal, nilai 

tertelan lewat minuman, maka dapat terjadi kerusakan pada sel-sel penecernaan 

2) Sinar Beta 

Sinar beta dapat menembus kulit dan lebih dalam lagi, tergantung aktivitasnya. 

Dengan demikian kerusakan yang terjadi dapat lebih luas mendalam 

d. Persyaratan Fisik 

Kriteria fisik di tentukan oleh faktor-faktor berikut: 
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1) Suhu 

Suhu air yang normal sebaiknya sejuk atau tidak panah, terutama agar tidak 

tidak terjadi pelarut zat kimia yang ada pada saluran atau pipa, yang dapat 

membahayakan kesehatan. 

2) Warna 

Air minum sebaiknya tidak berwarna untuk alasan estetis dan untuk mencegah 

keracunan dari berbagai zat kimia maupun mikroorganisme yang berwarna. Secara 

alamiah air rawa berwarna kuning muda karena adanya tanin, asam humat dan lain-

lain. 

3) Bau 

Air minum yang tidak berbau selain tidak estetis juga tidak diterima oleh 

masyarakat. Bau air dapat memberi petunjuk akan kualitas air. Bau anyir karena 

tumbuhan alga. 

4) Rasa 

Air minum biasanya tidak memberi rasa atau tawar. Air yang tidak tawar dapat 

menunjukkan kehadiran zat yang membahayakan kesehatan, misalnya rasa pahit, 

asin, dan sebagainya. 

5) Kekeruhan 

Kekeruhan air disebabkan masih terdapatnya banyak zat padat yang 

tersuspensi, baik yang zat organik maupun zat anorganik. Air yang keruh dapat 

memberi perlindungan pada kuman. 

6) Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS) 

Jumlah zat padat terlarut dapat memberi rasa tidak enak pada lidah, rasa mual 

yang disebabkan oleh natrium sulfat, magnesium sulfat dan dapat menimbulkan 

cardiac disease toximia pada wanita hamil. 
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3. Penyimpangan Kualitas Air 

Menurut Suriawiria (2003) sumber terjadinya pencemaran berasal dari: 

a. Sumber Domestik (rumah tangga), perkampungan, kota, pasar dan jalan 

b. Sumber non domestik (pabrik, industri, pertanian, peternakan, serta sumber-

sumber lainnya) 

Pengaruh terhadap kualitas pencemaran tersebut secara langsung akan 

memberi pengaruh terhadap kualitas dari air, baik itu pada air yang dipergunakan 

untuk minum maupun keperluan industri dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan 

karena pencemaran terhadap badan air berkaitan erat dengan kesehatan (Suriawiria, 

2003). 

Pengadaan air bersih untuk keperluan rumah tangga seperti air minum, air 

mandi dan sebagaiannya harus memenuhi persyaratan kualitas air yang ditentukan. 

Penentuan kualitas air ditentukan oleh jenis kegunaan praktis dari air tesebut artinya 

yang di pergunakan untuk keperluan yang berbeda maka standar kualitas yang 

digunakan berbeda pula (Syamsiyah, 2007) 

Negera-negara yang masih terbelakang dan sedang berkembang, pencemaran 

dometik merupakan 85% dari seluruh pencemaran yang memasuki bedan air. 

Sedangkan untuk negara-negara yang sudah maju 15% dari seluruh pencemaran 

yang memasuki badan air. Kehadiran pencemaran domestik didalam badan air 

sering pula di jadikan indikator/parameter maju tidaknya suatu negara. Sumber 

pencemaran air yag paling utama mempengaruhi sumber daya air adalah hasil 

limbah rumah tangga. Limbah domestik rumah tangga terdiri atas buangan air-air 

kotor dari kamar mandi, kakus, dan dapur. Perembesan air buangan kakus akan 

membawa bakteri yang berasal dari saluran pencernaan manusia (Mahidah, 1981). 
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Penguraian oleh bakteri pembusuk pada kotoran manusia selama di dalam 

kakus cepat sekali, hal ini terjadi pada negara-negara tropik. Hal ini disebabkan oleh 

adanya temperatur yang optimum untuk proses penguraian (Ryadi, 1984). Bakteri 

dapat mencemari air di dalam tanah sampai radius 11 meter dari sumber 

pencemaran (Sugiharto, 1987). Sedangkan yang terjadi di daerah-daerah 

perdalaman dengan kondisi pemukiman yang sangat padat, penduduk membuat 

kakus keluarga kurang dari 10 meter. Dengan demikian apabila jarak kakus dengan 

sumber air kurang dari 10 meter, maka hasil penguraian tinja oleh bakteri pembusuk 

akan cepat sekali terkontaminasi (Ryadi, 1984). 

Menurut Sanropi (1984), penyimpangan kualitas air ini dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor antara lain: 

a. Secara alamiah sumber air yang digunakan mengandung bahan kimia dalam 

jumlah yang berlebihan sehingga memerlukan pengolahan yang lebih 

sempurna. 

b. Terbatasnya dana yang digunakan untuk pengolahan air 

c. Kesalahan dalam memilih teknologi pengolahan air sehingga hasil yanng 

menyimpang atau tidak memenuhi standart syarat kualitas air minum 

d. Kurangnya pengertian individu atau masyarakat dalam menggunakan fasilitas 

air bersih 

Dalam persyaratan kualitas air minum menurut menteri keputusan kesehatan 

republik indonesi No. 907/MENKES/SK/VII/2002 jumlah E. coli per 100 ml 

sampel adalah 0. Begitu juga dengan air yang dimasak sistem distribusi jumlah 

E.coli dan total bakteri koliform perusahaan 100 ml sampel adalah 0. 

Penyimpangan terhadap standar kualitas air ini dapat disimpulkan bahwa 
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kemungkinan besar terdapat kuman-kuman patogenik yang membahayakan 

kesehatan manusia (Widiyati, 2014). 

 

C. Gambaran Umum tentang Sumur 

1. Macam-macam Jenis Sumur 

Berikut ini adalah pembuatan sumur berdasarkan jenis dan metode 

konstruksiyang digunakan. 

a. Sumur Gali 

Sumur gali adalah lubang atau lubang yang digali secara manual ke dalam 

tanah untuk memanfaatkan air tanah (water table). Sumur digali hingga kedalaman 

15 meter, dengan diameter mulai dari 1 meter sampai 1,5 meter. Dinding sumur 

biasanya dibuat/dilapisi dengan batu beton, batu bata, batu kali, atau diperkuat 

beton untuk mencegah dinding rusak atau berlubang. Pada kedalaman di lapisan 

akuifer, dinding tertanam namun dengan celah; atau jika menggunakan cincin beton 

buatan dipasang celah pada sambungan antar cincin agar dapat dilewati air tanah 

masuk ke dalam sumur. Sumur gali biasanya berbentuk lingkaran. Jenis sumur 

kadang-kadang mampu menghasilkan persediaan air yang cukup dari sumber air 

dangkal tetap mudah tercemar oleh air permukaan. 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2.1 Sumur Gali 

(Sumber: PAMSIMAS, 2015) 
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Sumur gali adalah satu konstruksi sumur yang paling umum dan banyak 

digunakan untuk mengambil air tanah bagi masyarakat kecil dan rumah – rumah 

perorangan sebagai air minum dengan kedalaman 7-10 meter dari permukaan tanah 

(Gabriel, 2001). 

b. Driven Wells (Tube wells) 

Tube wells sama seperti sumur gali, yaitu menyadap air di bagian dangkal 

akuifer bebas. Sumur ini mudah dibuat dan relatif murah yang dibangun di lokasi 

dengan kondisi tanah yang tidak berbatu. Sumur dibangun dengan mengarahkan 

pipa GI rakitan dan logam runcing tabung ke tanah yang disebut "titik sumur". 

Ujung runcing dari titik yang digunakan untuk memasukan pipa, memiliki screen 

atau pipa berlubang bagian bawah yang memungkinkan lewatnya air. Ujung atas 

dari pipa GI di bagian atas dipukul dengan beban berat. Biasanya beban berat ini 

digantung di blok tripod. Pipa diarahkan ke titik tanah (titik sumur) yang 

ditenggelamkan ke dalam tanah sepanjang pipa GI, selanjutnya ditambahkan terus-

menerus di bagian atas. Blok atau pelindung kayu bagian atas harus ditempatkan 

untuk melindungi dari kerusakan oleh dampak pemukulan (hentakan) dari palu atau 

pemukul lainnya. Meskipun tube wells yang digali lebih dalam dari sumur gali 

biasa, namun masih relatif dangkal dan rentan terhadap kontaminasi. Selain itu, 

tube wells ini memiliki kapasitas air yang relatif kecil yang mungkin tidak cukup 

untuk 1-2 dusun. 

c. Sumur Bor (Bored Wells) 

Sumur Bor dibangun secara manual dengan menggunakan bor (augers), 

biasanya tanah yang akan dibor bersifat kohesif lembut atau tanah tak berongga 

yang mengandung tanah liat. Kedalaman sumur bor bisa sampai 15 meter. Pada 

saat pemboran mencapai ‘garis level air tanah” (water table), auger dinaikkan 
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keluar dari lubang dan dibersihkan setiap saat. Demikan pula ketika pengeboran 

mencapai air tanah, auger diangkat kembali untuk membersihkan pasir dan tanah 

di lubang bor. Untuk melakukan pemboran lebih dalam, ditambahan batang pipa 

dibagian atas auger. Sementara itu, perlu menyiapkan pipa jambang (casing) baja 

yang berdiameter sama seperti lubang bor dimasukan ke dalam lubang bor untuk 

mencegah lubang galian bor runtuh. Setelah pengeboran mencapai kedalaman 

akhir, kira-kira yang paling baik adalah 2 meter di bawah garis permukaan air tanah 

(water table) saat musim kemarau, selanjutnya pipa PVC berlubang (perforated) 

dipasang di dalam pipa jambang sementara tersebut. Selanjutnya pipa jambang 

sementara ditarik secara bertahap keluar saat kerikil dituangkan di antara pipa PVC 

dan pipa jambang sementara tersebut. Ketika pipa jambang telah ditarik 3 meter di 

bawah permukaan tanah, semen grouting dituangkan di atas kerikil hingga ke 

permukaan tanah untuk melindungi sumur dari kontaminasi permukaan. Dalam hal 

ini sumur bor sangat rentan terhadap kontaminasi permukaan. Metode konstruksi 

sumur ini tidak berlaku pada bahan konsolidasi keras (tanah keras) dan tidak 

dianjurkan pada didominasi tanah berbatu 

d. Sumur Bor Dalam (Drilled Wells) 

Sumur bor biasanya dibor oleh ahli sumur bor professional yang mempunyai 

pengalaman dan peralatan memadai agar memperoleh air tanah dengan kedalaman 

lebih daripada sumur lainnya. Berbagai metode pengeboran sumur telah 

dikembangkan sesuai kondisi geologi mulai dari tanah keras (hard rock) seperti 

granit dan dolomit hingga sedimen yang sepenuhnya terkonsolidasi seperti pasir 

aluvial dan kerikil. Metode pengeboran tertentu bisa jadi lebih dominan di daerah 

tertentu karena paling efektif dalam menembus akuifer setempat, sehingga dapat 

menghemat biaya. Konstruksi sumur biasanya terdiri dari empat atau lima langkah 
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pengerjaan, yaitu: 1) pengeboran, 2) pemasangan pipa casing dan pipa screen, 3) 

penempatan paket saringan atau filter, 4) penuangan sement grouting untuk 

memberikan perlindungan kontaminasi, dan 5) pengujian sumur untuk memastikan 

air bebas dari pasir dan hasil maksimum (Pamsimas, 2015). 

2. Porositas Tanah 

Porositas adalah ruang pori total (ruang kosong) yang terdapat dalam satuan 

volume tanah yang dapat ditempati oleh air dan udara, sehingga merupakan 

indikator kondisi drainase dan aerasi tanah. Tanah yang porous artinya tanah yang 

cukup mempunyai ruang pori untuk pergerakan air tanah dan udara bebas bergerak 

secara leluasa didalam tanah (Buckman & Brady, 2002). 

Pori-pori tanah adalah bagian tanah yang tidak terisi bahan padat tanah (terisi 

oleh udara dan air). Pori-pori  tanah dapat dibedakan menjadi pori-pori  kasar 

(makro porous) dan pori-pori  halus (mikro porous). Pori-pori kasar berisi udara 

atau air gravitasi (air yang mudah hilang kerena gaya gravitasi), sedang pori-pori 

halus berisi air kapiler atau udara (Hardjowigeno, 2007). 

Porositas tanah dipengaruhi oleh kandungan bahan organik, struktur tanah, dan 

tekstur tanah. Porositas tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang salah satu 

diantaranya adalah keadaan tekstur tanah. Tanah yang bertekstur ganuler atau 

remah memiliki tingkat porositas yang lebih tinggi daripada tanah yang bertekstur 

massive (pejal) dengan tingkat porositas tanah yang kecil. Kedua tipe tekstur tanah 

tersebut memiliki perbedaan dalam hal ruang/pori yang didalamnya terdapat air dan 

udara. Tanah yang bertekstur ganuler memiliki ruang/pori tanah yang besar berisi 

udara dan kadar air yang lebih sehingga menunjung tanaman dalam 

perkembangannya, sedangkan tanah bertekstur massive dengan tingkat pori yang 
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lebih kecil serta kandungan air yang sedikit dan sangat mudah untuk hilang 

sehingga tanaman mudah kering (Pairunan et al, 1997). 

Ruang pori-pori total pada tanah berpasir semakin rendah, tetapi sebagian besar 

dari pori-pori itu terdiri dari pori-pori yang besar dan sangat efisiensi dalam lalu 

lintas air maupun udara. Persentase volume yang ditempati oleh pori-pori  kecil, 

dalam tanah berpasir adalah rendah, yang menunjukkan kapasitas memegang air 

yang rendah (Buckman & Brady, 2002). Porositas tanah tinggi jika bahan organik 

tinggi. Tanah-tanah dengan struktur granuler atau remah, mempunyai porositas 

yang lebih tinggi daripada tanah-tanah dengan struktur massive (pejal). Tanah 

dengan tekstur pasir banyak mempunyai pori-pori makro sehingga sulit menahan 

air. Sebaliknya, pada top-top soil bertekstur halus, memiliki lebih banyak ruang pori 

total yang sebagian besar terdiri pori-pori kecil. Hasilnya adalah tanah dengan 

kapasitas memegang air yang besar (Hardjowigeno, 2007). 

Pemadatan tanah adalah penyusunan partikel-partikel padatan di dalam tanah 

karena ada gaya tekan pada permukaan tanah sehingga ruang pori tanah menjadi 

sempit (Pamungkas, 2010). Bobot isi menunjukan perbandingan antara berat tanah 

kering dengan volume tanah termasuk volume pori-pori tanah. Bobot isi merupakan 

petunjuk kepadatan tanah. Semakin padat suatu tanah maka semakin tinggi bobot 

isinya yang berarti tanah semakin sulit meneruskan air atau ditembus akar tanaman 

(Hardjowigeno, 2007). 
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D. Peranan Air Dalam Kehidupan  

1. Peranan dalam kesehatan 

Pengaruh langsung air terhadap kesehatan tergantung pada kualitas air dan 

terjadi karena fungsi air sebagai penyalur atau penyebar penyakit. Air merupakan 

media yang paling baik untuk kehidupan organisme, baik yang patogen maupun 

non patogen. Bakteri yang patogen mampu bertahan selama 15-25 hari (Shamonella 

typhosa) dan 1-5 hari (Vibrio comma) pada air steril, sedangkan pada air sungai 

Shamonella typhosa bertahan 1-4 hari dan bakteri Vibrio comma selama 2-3 hari. 

Daya tahan mikroorganisme yang bersifat patogen terhadap manusia lebih tinggi 

(Ryadi, 1984). 

Mikroorganisme yang terdapat dalam air bisa berasal dari udara, tanah, tubuh 

manusia, kotoran manusia, serta sampah organik lainnya. Oleh karena itu jenis 

mikroorganisme tidak dapat bertahan lama dan biasaya akan mati. Mikroorganisme 

yang dapat bertahan dalam air merupakan flora dari air tersebut (Bonang, 1982). 

Kelompok mikrorganisme yang hidup di dalam air terdiri dari bakteri, fungi, 

mikroalga, virus, dan protozoa. Adanya mikroorganisme tersebut bisa terdapat pada 

air yang di anggap jernih sampai tercemar (Suriawiria, 1986). 

Pengetahuan tentang mikroorganisme yang terdapat didalam air sangat 

penting. Alaerts dan Santika (1987) menyatakan bahwa pengetahuan tentang 

mikroorganisme air digunakan untuk mengetahui dan mengatasi mikroorganisme 

yang dapat membahayakan kesehatan umum. Air juga tercemar oleh komponen-

komponen anorganik, antara lain beberapa logam berat yang berbahaya. Beberapa 

logam berat tersebut ternyata mencemari lingkungan melebihi batas yang 

berbahaya bagi kehidupan dan lingkungan. Logam-logam berat yang berbahaya 

bagi kehidupan terutama adalah merkuri (Hg), timbal (Pb), arsenik (Ar), kadmium 
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(Cd), klromium (Cr), dan nikel (Ni). Logam-logam tersebut diketahui dapat 

mengumpul di dalam tubuh dalam jangka waktu lama sebagai racun yanng 

terakumulasi (Fardiaz, 1992). 

2. Air Sebagai Sumber Penyakit 

Umumnya pencemaran air disebabakan oleh tidak baiknya sistem pembuangan 

limbah rumah tangga dalam hal ini jarak pembuatan kakus kurang dari 10 meter 

sehingga hal tersebut menyebabakan terjadinya perembesan dari septic tank atau 

kakus ke sumber mata air. Perembesan ini akan membawa bakteri Koliform yang 

merupakan flora normal usus tebal manusia. Apabila air tersebut dikonsusmsi oleh 

manuisa maka akan menyebabakan penyakit seperti kolera, disentris, typus, dan 

berbagai jenis penyakit perut lainnya (Dwijoseputro, 1998). 

Berbagai macam penyakit yang disebarkan lewat air adalah virus, bakteri, 

fungi, protozoa, cacing, dan sebagaiannya. Pencemaran penyakit air biasanya 

masuk lewat tinja, kotoran hewan, sampah, air kencing, dahak, ludah, eksresi luka 

kedalam badan air. Pencemaran kedalam badan air dapat juga terpengaruh secara 

tidak sengaja, seperti masuknya kembali air buangan ke dalam sumur, keadaan pipa 

yang bocor pada tempat yang kotor, dan sebagainnya (Waluyo, 2013). 

Menurut Zulkifli (1997), penggunaan air yang tercemar oleh mikroba dapat 

menyebabkan penularan penyakit. Penyakit yang dapat di tularkan  melalui air di 

bagi menjadi 4 kelompok, yaitu: 

a. Berasal dari cemaran tinja dan menjadi penyebab penyakit typfus, kolera, 

dan disentri. 

b. Infeksi tidak langsung yang disebabkan oleh rendahnya tingkat sanitasi dan 

menjadi penyebab terjadinya diaere, penyakit kulit dan kutu. 

c. Infeksi cacing dari jenis yang hidup dalam air, misalnya cacing pita. 
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d. Penyakit dari vektor serangga yang mebutuhkan air untuk hidupnya, 

misalnya malaria dan demam berdarah.  

Adapun berbagai penyakit yang disebabkan oleh mikrobiologi Air dapat dilihat 

pada tabel: 

Tabel. 2.3. Jenis Penyakit karena Mikrbiologi Air  

No. Jenis Penyakit Jasad Penyebab 

1. Disentri amuba Protozoa 
2. Aaskariasis  Cacing 
3. Disentri basiler Bakteri 
4. Balantidiasis  Protozoa 
5. Kolere  Bakteri 
6. Diare Bakteri, Protozoa, Virus 
7. Enterobiasis Cacing  
8. Enterovirus  Virus 
9. Gastreoenteritis Macam-macam 
10. Giardiasis Protozoa 
11. Hepatitis Virus 
12. Leptospirosis  Spirokhaeta 
13. Partifoid Bakteri 
14. Trichulariasis  Cacing 
15. Tularemia Bakteri 
16. Tifoid  Bakteri 
17. Konjuktivitis  Macam-macam 
18. Leprosi Bakteri 
19. Skabis  Macam-macam  
20. Tinea Fungi 
21. Trachoma Virus 
22. Klonorhiasis Cacing 
23. Difilbotsisasis  Cacing  
24. Faskiolopsisasis Cacing  
25. Paragonimiasis Cacing  
26. Sistosomiasis Cacing  
27. Infeksi arboreal Virus 
28. Filariasis Cacing  
29. Malaria Protozoa 
30. Onkoserkiasis Cacing 
31. Tripansmiasis Protozoa 
32. Penyakit kuning Virus  

        (Waluyo, 2013) 
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E. Indikator Mikrobiologi Air (E. Coli dan Coliform Total) 

Umumnya mikroorganisme yang digunakan sebagai indikator adalah dalam 

pemeriksaan kualitas mikrobiologis air adalah bakteri Koliform. Hal ini sesuai 

dengan asumsi bahwa kehadiran koliform dalam air merupakan bukti bahwa air 

tersebut terkontaminasi oleh tinja manuisa dan hewan berdarah panas lainnya 

(Taringan, 1988). Pelczan dan Chan (1988) diantara organisme-organisme yang 

dipelajari, hampir memenuhi semua persyaratan suatu organisme indikator yang 

ideal adalah Escherchia coli dan kelompok bakteri coli lainya. 

Ciri-ciri E.coli menurut Dwijoseputro (1994) berdasarkan bentuk yang tetap, 

dindingnya kuat dan adanya kemampuan untuk hidup autotrof maka bakteri ini 

dimasukkan dalam golongan tumbuhan. Sedangkan menurut Jawetz (2001) 

morfologi yang dimiliki bakteri E.coli sebagai berikut: 

1. ciri-ciri organisme adalah batang pendek gram negatif, dapat membentuk 

rantai dan pada pembiakan yang tidak cocok terjadi bentuk filament yang 

panjang. 

2. Sifat pertembuhan adalah memecah banyak karbohidrat dengan 

membentuk asam gas serta menghasilkan CO2 dan H2. 

3. Biakkannya yaitu koloni bulat konveks dengan pinggir yang nyata, pada 

pembiakkan mac conkey. 

Definisi kerja bakteri Koliform total adalah merupakan bakteri berbentuk 

batang, gram negatif, tidak berspora, aksidase negatif, dapat tumbuh pada media 

yang mengandung garam empedu atau zat-zat aktif permukaan pengambat 

pertumbuhan, mampu meragi laktosa menjadi asam dan gas pada suhu 350C atau 

370C dalam waktu 48 jam (Widiyanti, 2004). Koliform total dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu koliform yang berasal dari tinja dan Koliform yang berasal dari 
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bukan tinja. Koliform yang berasal dari tinja di pakai sebagai indikator pencemaran 

tinja yang berasal dari tinja manusia, maupun hewan ternak berdarah panas. 

Koliform tinja ini mampu meragi laktosa pada suhu 440C atau 44,50C. 

Kelompok bakteri E. coli dapat digunakan sebagai organisme petunjuk adanya 

pengukuran kualitas air dengan alasan sebagai berikut (Pelzhar dan Chan, 1988): 

1. Jumlah bakteri berkorelasi dengan kadar kontaminasi. Semakin banyak bakteri 

E. coli yang ditemukan dalam sampel air, semakin tinggi kadar kontaminasi air 

tersebut. 

2. Bakteri E. coli mempunyai kemampuan bertahan hidup yang lebih lama dari 

pada bakteri patogen lainya. 

3. Bakteri E. coli mudah di deteksi dengan teknik laborato rium yang sederhana 

dengan menggunakan metode MPN dalam pemeriksaan kualitas biologi air 

4. Bersifat kosmopolit, yaitu bereproduksi tinggi dan mudah di deteksi 

Menurut Suriawiria (1986), bahwa dari tinja sebanyak 100-150 gr yang di 

keluarkan manusia setiap hari didalamnya terkandung kurang lebih 300 miliyar sel 

bakteri E. coli. Jumlah tersebut meyebabkan bakteri E. coli mudah terdeteksi. 

 

F. Metode MPN (Most Probable Number) 

Lingkungan yang tercemar oleh baketri Koliform menentukan apakah kualitas 

bahan makanan layak untuk di konsumsi atau tidak. Untuk mengujinya dapat 

menggunakan suatu test dengan metode jumlah perkiraan terdekat (JPT) atau Most 

Probable Number (MPN). Untuk mengetahui keberadaan bakteri Koliform 

dilakukan penghitungan bakteri hidup dengan menggunakan metode Most 

Probable Number (MPN) yang didasarkan pada metode statistik. Sejumlah bakteri 

Koliform merupakan bakteri dengan family Enterobacteriaceae (Kusuma, 2012). 
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Pendekatan untuk enumerasi bakteri hidup adalah dengan metode MPN didasarkan 

pada metode teori kemungkinan. Sampel ditumbuhkan pada seri tabung sebanyak 

3 atau 5 buah tabung untuk setiap kelompok. Apabila dipakai 3 tabung maka disebut 

seri 3, yaitu uji yang biasa digunakan pada air bersih, dan jika dipakai 5 tabung 

maka disebut seri 5, yaitu  biasa digunakan untuk uji air minum.   

Media pada tabung adalah Lactose Broth (LB) yang diberi indikator perubahan 

pH dan ditambah tabung durham. Media LB ini digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya bakteri Koliform berdasarkan terbentuknya asam dan gas, karena 

fermentasi laktosa oleh bakteri golongan Koliform (Santoso et al, 2012). 

Terbentuknya asam dilihat dari kekeruhan pada media laktosa dan gas yang 

dihasilkan dapat dilihat dalam tabung durham berupa gelembung udara.  Pemberian 

sampel pada tiap seri tabung berbeda-beda, untuk sampel sebanyak 10 ml 

ditumbuhkan pada media LBDS (Lactose Broth Double Stegth) yang memiliki 

komposisi Beef extract (3 gr), peptone (5 gr), lactose (10 gr) dan Bromthymol Blue 

(0,2 %) per liternya. Untuk sampel 1 ml dan 0,1 ml dimasukkan pada media LBSS 

(Lactose Broth Single Stegth) yang berkomposisi sama tapi hanya kadar laktosa 

setengah dari LBDS yaitu 5 gr (Nuria et al, 2009). Nilai MPN ditentukan dengan 

kombinasi jumlah tabung positif (asam dan gas) tiap serinya setelah diinkubasi 

(Rahmawati, et al 2005) 

MPN adalah suatu metode untuk menaksir populasi mikrobial dilahan, 

perariran, dan produk agrikultural. Metode ini digunakan untuk menaksir populasi 

mikrobial berdasarkan pada ukuran kualitatif spesifik dari jasad renik yang sedang 

terhitung. Menetapkan adanya bakteri Koliform dalam contoh air dan memperoleh 

indeks berdasarkan tabel MPN untuk menyatakan perkiraan Koliform dalam 
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sampel. Prinsip pengerjaan dengan melakukan Uji Pendugaan (Presumtive Test) 

dengan menggunakan set tabung 3-3-3 atau 5-5-5 Kaldu Laktosa, dilanjutkan 

dengan ujian penguat (Confirmed Test), dan terakhir dilakukan uji pelengkap 

(Completed Test), (Saskia et al, 2002). 

Cara mengetahui jumlah Koliform dalam pemeriksaan kualitas air 

dapat digunakan metode MPN (Most Probable Number) dalam metode MPN 

digunakan medium cair didalam tabung reaksi, dimana perhitungan dilakukan 

berdasarkan jumlah tabung yang positif yang ditumbuhi oleh jasad renik 

setelah diinkubasi pada suhu tertentu. Pengaman tabung positif terbaik yaitu 

untuk jasad renik pembentuk gas. Untuk setiap pencernaan pada umumnya 

digunakan tiga atau lima seri tabung. Lebih banyak tabung yang digunakan 

menunjukkan ketelitian yang lebih tinggi (Boekoesoe, 2010).  

Menurut Pelzccar dan Chan (1988) pada uji MPN pemeriksaan terdiri dari tiga 

tahap: 1) Uji penduga, dalam uji ini setiap tabug yang menghasilkan gas dalam masa 

inkubasi diduga mengandung bakteri Koliform. Uji dinyatakan positif bila terlihat 

gas dalam tabung durham; 2) Uji penguat, uji ini dilakukan untuk menguatkan 

bahwa gas terbentuk disebabkan oleh kerjasama beberapa spesies sehingga 

menghasilkan gas. Untuk uji Koliform asal tinja, inkubasi dilakukan pada medium 

EMBA (Eosyne Metylin Blue Agar) yang diinkubasi pada suhu 370C selama 24 jam. 

3) Bila diperlukan dapat uji peneguhan dengan menggunakan media yang 

menunjukkan hasil positif pada uji peneguhan. 

Fardiaz (1993) menyatakan bahwa pengenceran dan kombinasi tabung dalam 

metode MPN harus dilakukan sedemikian rupa, setelah angka kombinasi 

pertumbuhan positif pada setiap penngenceran dicocokkan dengan tabel yanng 
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menunjukkan nilai MPN. Berdasarkan klasifikasi dari WHO, kadar koliform pada 

air yang baik atau conformity adalah 0 cfu/100 ml sampel. Sedangkan kadar 

koliform 1-10 cfu/100 ml sampel dinyatakan sebagai air yang low risk. Sedangkan 

air dengan intermediate risk merupakan air yang mengandung Koliform 10-100 

cfu/100 ml sampel. Air dengan total Koliform 100-1000 cfu/100 ml sampel 

merupakan high risk water (Gwimbi, 2011). 

 

G. Pengembagan Penelitian sebagai Sumber Belajar Biologi 

1. Sumber Belajar 

Sumber belajar (learning resource) adalah guru dan bahan-bahan pelajaran 

baik buku-buku bacaan atau semacamnya. Desain pengajaran yang biasa disusun 

guru terdapat salah satu komponen pengajaran yang dirancang berupa sumber 

belajar atau pengajaran yang umumnya diisi dengan buku-buku rujukan, padahal 

sumber belajar sesungguhnya tidaklah sesempit dan sesederhana itu. Segala daya 

yang dipergunakan untuk kepentingan proses atau aktivitas pengajaran baik secara 

langsung maupun tidak langsung, diluar peserta didik (lingkungan) yang 

melengkapi diri mereka pada saat pengajaran berlangsung juga disebut sebagai 

sumber belajar (Huzni, 2008). Menurut Warwanto, et al (2009) menyatakan bahwa 

sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh 

pengetahuan, informasi, keterampilan, sikap dan nilai yang mampu meningkatkan 

kemampuan diri anak didik baik wawasan, kecerdasan, maupun kecakapan hidup. 

Sumber belajar pada hakikatnya merupakan komponen sistem instruksional 

yang meliputi pesan, orang, bahan alat, tehnik dan lingkungan, yang mana hal ini 

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Dengan demikian sumber belajar dapat 
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dipahami sebagai segala macam sumber belajar yang ada diluar diri seseorang 

(siswa) dan dapat memudahkan terjadinya proses belajar (Nur, 2012). 

Sumber belajar itu ada 2 yaitu: 1) Sumber belajar yang dirancang (learning 

resources by design), yaitu sumber belajar yang sengaja dirancang atau 

dikembangkan sebagai komponen sistem intruksional untuk memberikan fasilitas 

belajar yang terarah dan bersifat formal. 2) Sumber belajar yang dimanfaatkan  

(learning resources by utililization), yaitu sumber belajar yang tidak didesain 

khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, 

diterapkan dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Sumber belajar ini ada 

di masyarakat seperti museum, pasar, toko, tokoh masyarakat dan lainnya yang ada 

di lingkungan sekitar (Nur, 2012).  

Media pembelajaran adalah bentuk saluran, yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan, informasi atau bahan pelajaran kepada penerima pesan atau 

pembelajar dapat pula dikatakan bahwa media pembelajaran adalah berbagai jenis 

komponen dalam lingkungan dalam lingkungan pembelajar yang dapat merangsang 

pembelajar untuk belajar. Banyak macam media belajar yang dapat digunakan pada 

proses belajar mengajar. Media Visual misalnya, menampilkan sejumlah gambar 

sebagai pedoman atau contoh kerja yang dapat merangsang siswa untuk lebih aktif 

belajar. Media audio yang dapat merangsang ketelitian siswa mendengar perintah. 

Media audio-visusal, yang dapat menjadi perantara guru menyampaikan materi 

belajar dengan lebih interaktif. (Septian & Tampubolon, 2015).  

Penggunaan media dalam proses belajar mengajar mempunyai nilai-nilai 

praktis sebagai berikut: a) Media dapat mengatasi berbagai keterbatasan 

pengalaman yang dimiliki mahasiswa, b) Media dapat mengatasi ruang kelas c) 
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Media memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan, 

d) Media menghasilkan keseragaman pengamatan, e) Media dapat menanamkan 

konsep dasar yang benar, konkrit dan realistik, f) Media dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, g) Media dapat membangkitkan motivasi dan 

merangsang mahasiswa untuk belajar, h) Media dapat memberikan pengalaman 

yang integral dari suatu yang konkrit sampai kepada yang abstrak (Maiyena, 2013). 

Arsyad (2007) menyatakan, ada beberapa kriteria yang patut diperhatikan 

dalam memilih media, yakni: 1) sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media 

dipilih berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan yang secara umum 

mengacu kepada salah satu atau gabungan dari dua atau tiga ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotor. 2) Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, 

konsep, prinsip, atau generalisasi. 3) Praktis, luwes, dan bertahan. 4) Guru terampil 

menggunakannya. Ini merupakan salah satu kriteria utama. 5) Pengelompokan 

sasaran. Media yang efektif untuk kelompok besar belum tentu sama efektifnya jika 

digunakan pada kelompok kecil atau perorangan. 6) Mutu teknis, pengembangan 

visual baik gambar maupun fotograf harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. 

2. Poster Sebagai Sumber Belajar 

Sumber belejar yang digunakan dalam penelitian ini adalah media belajar 

Poster. Menurut Riris, et al (2014) mengemukakan poster sangat sesuai sebagai 

media untuk melatih keterampilan sains siswa. Sesuai dengan kurikulum 2013 yang 

mendasarkan kegiatan pembelajaran agar berbasis pada teks, penerapan media 

gambar dalam kegiatan pembelajaran perlu melibatkan teks sebagai sarana 

penyampaiannya. Pengabungan media gambar dan teks ini dapat dibingkai oleh 

pemanfaatan media pembelajaran poster. Poster sebagai media pembelajaran 
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mengacu pada pemanfaatan media gambar yang digunakan sebagai alat atau sarana 

untuk berkomunikasi antara guru dan siswa (Sulistyono, 2015).   

Poster merupakan sebuah cara yang tepat untuk menyampaikan informasi 

secara cepat, menangkap imajinasi mereka, dan mengundang pertukaran ide di 

antara mereka dalam lingkungan yang menyenangkan (Riris, 2014). Menurut 

Miftakhul (2014) menyatakan bahwa poster sangat baik digunakan sebagai media 

pembelajaran dan respon siswa terhadap poster sebagai media pembelajaran sangat 

baik. Poster sebagai salah satu media pembelajaran tentu memiliki kriteria tertentu 

yang sebaiknya diikuti agar pemanfaatan media pembelajaran ini lebih optimal. 

Pemanfaatan media pembelajaran poster secara optimal mampu memperlancar 

aktivitas pembelajaran dan memudahkan interaksi antara guru dan siswa sehingga 

kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif.  

Menurut Bakhiti & Jandut (2013) penggunaan media poster dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dan ketuntasan hasil belajar siswa. Menurut Siti 

(2009) pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran CTL yang dilengkapi media 

poster dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa penggunaan media poster baik digunakan untuk menemukan 

sendiri konsep dari materi pelajaran dan diharapkan pembelajaran IPA Fisika 

menjadi pembelajaran yang saintifik. Berdasarkan peryataan diatas, hal ini sesuai 

dengan penerapan sumber belajar poster dalam mata pelajaran biologi yang bersifat 

saintik dan harus melalui pembelajarn kontekstual, sehingga siswa lebih aktif dalm 

proses pembelajaran. 

Menurut Anitah (2008) manfaat poster adalah sebagai penggerak perhatian, 

sebagai petunjuk,sebagai peringatan, pengalaman kreatif, dan untuk kampanye. 
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Menurut Nana & Ahmad (2010), secara umum poster memiliki kegunaan yaitu: 1) 

Memotivasi siswa, poster dalam pembelajaran sebagai pendorong atau motivasi 

beajar; 2) peringatan, berisi tentang peringatan-peringatan terhadap suatu 

pelaksanaan aturan hukum, sekolah, atau sosial, kesehatan dan bahkan keagamaan; 

3) pengalaman keratif, melalui poster kegiatan menjadi lebih kreatif untuk membuat 

ide, cerita, karangan dari sebuah poster yang di pajang. Ciri poster yang baik 

menurut Musfiqon (2012) yaitu: sederhana, menyajkan satu ide dan untuk mencapai 

satu tujuan pokok, berwarna, slogannya, tulisannya jelas, motiv dan tulisannya 

bervariasi. 

Poster yang digunakan dalam pendidikan pada prinsispnya merupakan gagasan 

yang diwujudkan dalam bentuk ilustrasi obyek gambar yang disederhanakan dan 

dibuat dengan ukuran besar (Daryanto, 2012). Media pembelajaran poster 

dikatakan baik apabila memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang mencakup tingkat 

keterbacaan (readability), mudah dilihat (visibility), mudah dimengerti (legibility), 

serta komposisi yang baik (Pauwels, 2015).  Penggunaan poster untuk pembelajaran 

dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: a) digunakan sebagai bagian dari kegiatan 

belajar mengajar, poster digunakan guru untuk menerangkan materi kepada siswa; 

b) digunakan diluar pembelajaran yang bertujuan untuk memotivasi siswa, sebagai 

peringatan, ajakan untuk melakukan sesuatu yang positif dan penanaman nilai-nilai 

sosial dan keragaman. 

Proses pengembangan poster sebagai sumber belajar menggunakan 

pengembangan jenis 4-D. Thiagarajan, Semmel, dan Semmel (1974) memodifikasi 

model ini menjadi empat tahap, yaitu: analysis, design, evaluation, dan 

dissemination. Selanjutnya desain ini setelah melalui proses revisi dan 
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pengembangan dalam pelatihan-pelatihan yang dilakukan disebut model Four-D 

yang meliputi empat tahap: define, design, develop, dan disseminate. 

Tahap-tahap dalam metode pengembangan adalah: 

1. Tahap Pendefinisian (Define) 

Tujuan tahap pendefinisian adalah menetapkan dan mendefinisikan kebutuhan-

kebutuhan pembelajaran dengan menganalisis tujuan dan batasan materi. 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah analisis awal dan akhir, analisis 

siswa, analisis materi, analisis tugas, dan spesifikasi tujuan pembelajaran. 

2. Tahap Perancangan (Design) 

Tahap ini adalah untuk merancang bahan ajar, sehingga diperoleh prototype 

pada tahap ini. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah pemilihan 

media, pemilihan format, dan perancangan awal. 

3. Tahap pengembangan (Develop) 

Tahap pengembangan bertujuan untuk menghasilkan draft final yang baik yang 

telah direvisi berdasarkan masukan para ahli dan data yang diperoleh dari 

ujicoba lapangan. Tahap ini meliputi validasi  bahan ajar oleh para ahli diikuti 

dengan revisi, dan kemudian pelaksanaan uji coba. Hasil dari validasi dan uji 

coba akan digunakan sebagai dasar revisi. 

4. Tahap Penyebaran (dissemination) 

Tahap penyebaran (dissemination) meliputi tiga fase: (1) pengujian validitas 

(validating testing) (2) pengemasan (Packaging), dan (3) difusi dan adopsi 

(diffusion and adoption).  

Berikut adalah langkah-langkah yang peneliti lalukan dalam merancang poster 

sebagai sumber belajar: 

a) Menentukan tujuan dan penerapan poster dalam pembelajaran 
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b) Merancang kerangka konsepan untuk pembuatan poster 

c) Menentukan bentuk poster 

d) Membuat list untuk point-point yang akan di input pada poster 

e) Menyederhanakan informasi/materi yang ingin disampaikan 

f) Menentukan jenis huruf, ukuran, jarak, tata letak, gambar, dan kombinasi dari 

komponen poster. 

g) Memilih kombinasi warna, sesuai dengan kesan dan tema/materi pembelajaran 

h) Memastikan bahwa pesan singkat, padat, jelas dan subtansial 

i) Meminta pendapat orang lain tentang poster tersebut (kombinasi dan 

kesesuaian dengan tujuan dan sasaran poster sebagai sumber belajar) 

j) Mencetak poster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

H. Kerangka Konsep

 Berikut ini adalah kerangka konsep Analisis Kualitas Mikrobilogi Air 

Sumur di Kelurahan Dinoyo: 

 

 

 

Gambar 2.2 Peta Konsep Analisis Kualitas Mikrobiologi Air Sumur 

dengan Pompa Mesin Kelurahan Dinoyo 

Uji Laboratorium dengan MPN 

Lingkungan Hidup Kel. Dinoyo 

Penggunaan Air 

Air Sumur dengan Pompa Mesin 

Kualitas Mikrobiologi Air Sumur 

E. coli (Koliform Tinja) Koliform Total  

Analisis Kualitas Mikrobiologik Air : 
Permenkes RI No. 416/MEN.KES/IX/1990 dan 

No: 492/MEN.KES/PER/IV/2010 

Sumber Belajar Biologi 

Poster Pencemaran Lingkungan 


