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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan sumber kehidupan terpenting dan komponen mendasar dalam 

proses berlangsungnya kehidupan makhluk hidup di bumi selain matahari sebagai 

sumber energi. Air dibutuhkan tubuh manusia, hewan dan tumbuhan untuk 

kehidupan. Manusia membutuhkan air untuk tubuhnya sekitar 70% - 80%, oleh 

sebab itu air merupakan kebutuhan penting bagi kehidupan. Kekurangan cairan 

dalam tubuh berakibat buruk terhadap proses metabolisme manusia. Cairan yang 

ada dalam tubuh manusia sebagian besar diperoleh dari air minum yang harus 

memperhatikan kualitas dan kuantitas air yang dikonsumsi oleh manusia untuk 

memenuhi cairan tubuhnya (Saleh, Setiani, & Nurjazuli, 2013). 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 122 tahun 2015 mengenai sistem penyediaan 

air minum menyebutkan air bersih untuk air minum adalah air yang berasal dari air 

hujan, sumber air permukaan tanah, air laut yang melalui proses untuk menjadi air 

minum, dan air tanah yang telah memenuhi syarat tertentu sebagai air bersih untuk 

air minum (PP RI No 122, 2015).  

Upaya penyediaan air bersih Pemerintah Kota Malang dituntut mampu 

memenuhi air bersih bagi masyarakat Kota Malang. Berdasarkan masalah 

mengenai ketersediaan air bersih pemerintah membuat program dalam rangka 

percepatan penyediaan air bersih. Program air bersih adalah penyediaan air bersih 

berbasis mansyarakat yang terbagi atas  kota dan desa. Pemerintah Kota Malang 
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yang bekerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang (PDAM) 

merupakan perusahaan  penyediaan air minum yang terdapat di Kota Malang. 

Sumber mata air PDAM kota Malang terdapat di daerah Kota Batu, Kecamatan 

Bumiaji, Desa Binangun.  

Sumber air minum yang terdapat di Kota Malang ada 19 sumber air. 

Distribusi menggunakan pipa distribusi dengan memanfaatkan gaya gravitasi dan 

pompanisasi. 

Tabel 1.1 Sumber Produksi Air  
No. Nama Sumber Elevasi Lokasi Sistem Pengaliran Produksi 

(lt/dt) 
+m dpl 

1 Sumber bingangun lama  

839 

Kota Batu Gravitasi  91,25 

2 Sumber binangun baru Kota Batu Gravitasi 150,45 

3 Sumber karangan  721 Kota Batu Gravitasi 31,66 

4 Sumber-sumber sari 759 Kab. Malang Gravitasi 21,17 

5 Sumber wendit I 430 Kab. Malang Pompanisasi 371,75 

6 Sumber wendit II 428 Kab. Malang Pompanisasi 349,31 

7 Sumber wendit III 427 Kab. Malang Pompanisasi 361,32 

8 Sumber banyuning 938 Kab. Malang Pompanisasi 26,53 

9 Sumur badut I  

497 

Kab. Malang Pompanisasi 14,27 

10 Sumur badut II Kab. Malang Pompanisasi 19,30 

11 Sumur sumber sari I 452 Kab. Malang Pompanisasi 7,11 

12 Sumur istana dieng I  

484 

Kab. Malang Pompanisasi 16,88 

13 Sumur istana dieng II Kab. Malang Pompanisasi 11,54 

14 Sumur supit urang I 532 Kab. Malang Pompanisasi 13,66 

15 Sumur supit urang I 503 Kab. Malang Pompanisasi 22,18 

16 Mulyorejo 486 Kab. Malang Pompanisasi 9,34 

17 Tlogomas I  

525 

Kab. Malang Pompanisasi 24,44 

18 Tlogomas II Kab. Malang Pompanisasi 15,25 

19 Sumber PTU 815 Kab. Malang Pompanisasi 148,29 

(Sumber: PDAM Kota Malang) 
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Kualitas dan kuantitas air minum aman bagi kesehatan apabila mempunyai 4 

syarat kesehatan dan standar air minum menurut pemerintah yaitu: Pemerintah 

melalui keputusan Menteri Kesehatan RI No. 492 Tahun 2010 tentang Syarat 

Kualitas Air Minum Sehat dan Layak Konsumsi adalah terhindar dari 

mikroorganisme, fisika, kimiawi, dan radioaktif menurut Keputusan Menteri 

Kesehatan RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 (Menkes RI, 2010). Syarat kimia 

air minum tidak boleh mengandung zat-zat organic dan anorganik melebihi standar 

yang ditetapkan, pH antara 6,5 – 8,5 dan kandungan Pb di bawah standar yang 

sudah ditentukan Menteri Kesehatan.  

Proses pengolahan air baku menjadi air bersih di PDAM melewati beberapa 

tahapan yaitu, Intake merupakan bangunan yang berfungsi menangkap air dari 

sumber air sesuai dengan debit. Clarifier sebagai tempat terjadinya koagulasi. 

Rapid mixing bangunan pengaduk cepat. Slow mixing adalah bangunan pengaduk 

lambat pada pulsator. Sedimentasi adalah proses pengendapan materi pada air. 

Bangunan filtrasi adalah proses menyaringan butir lumpur yang tidak mengendap. 

Desinfeksi menggunakan alat klorinator. Klorinator adalah mikrofilter yang 

berfungsi membunuh mikroorganisme patogen yang menimbulkan penyakit. 

Reservoir adalah bangunan menampung air bersih, selanjutnya didistribusikan ke 

rumah masyarakat (Joko, 2010). 

Jaringan distribusi adalah jaringan yang menyalurkan air bersih PDAM menuju 

rumah masyarakat dengan bantuan gaya gravitasi bumi. PDAM Kota Malang dalam 

hal ini menggunakan pipa yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu pipa utama 

(primer), pipa cabang (sekunder), dan pipa pelayanan (tersier).  
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Pipa utama menggunakan pipa jenis DCIP (Ductile Cast Iron Pipe) yang 

terbuat dari baja dengan lapisan anti karat 12-30 persen. Pipa utama di pasang pada 

sumber utama untuk mendistribusikan air bersih menuju blok-blok di daerah 

pelayanan. Pipa cabang (sekunder) menggunakan jenis GIP (Galvanis Iron Pipe) 

yang terbuat dari baja dan mempunyai material anti karat 17-25 persen. Pipa ini 

meneruskan air dari pipa utama ke tiap-tiap blok pelayanan yang sudah menjadi air 

bersih. Pipa pelayanan (tersier) menggunakan jenis PVC yang terbuat dari polivinil 

klorida (PVC), polietilena, dan poliurethan. Pipa sekunder meneruskan air dari pipa 

sekunder untuk melayani konsumen (Joko, 2010). Pipa distribusi air PDAM adalah 

salah satu faktor yang mempengaruhi adanya logam berat dalam air minum. Logam 

merupakan bahan utama dalam membuat pipa PDAM yang selanjutnya dilapisi anti 

karat supaya tidak korosi. Kandungan dalam pipa yang dilapisi anti karat atau bahan 

jenis logam berat yang digunakan membuat pipa kuat terhadap korosi. Pipa air 

distribusi PDAM yang tidak diganti dari tahun ke tahun akan mengalami perubahan 

memudarnya lapisan anti karat (Darmono, 1995). 

Timbal merupakan logam yng lunak dengan warna abu kebiruan mengkilat, 

titik lebur rendah, mudah dibentuk, sifat kimia aktif sehingga digunakan lapisan 

anti karat. Air PDAM yang didistribusikan tidak menjamin kebersihan dan 

kandungan keamanannya dari logam berat. Logam berat timbal (Pb) terdapat di 

perairan karena aktivitas manusia maupun secara alamiah (Ida, Purwiyanto, & 

Sriwijaya, 2016).  
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Logam dalam air minum memang dibutuhkan manusia secara pokok dalam 

jumlah banyak seperti natrium, sulfur, dan klorida, sedangkan jumlah sedikit adalah 

tembaga, seng, besi. Logam lain yang tidak jelas fungsinya bagi tubuh manusia 

yaitu aluminium, timbal, dan air raksa. Kekurangan unsur logam dalam air dapat 

menimbulkan gejala kurang baik, sebaliknya kalau kelebihan unsur logam bagi 

tubuh menimbulkan gejala toksisitas, oleh sebab itu logam dalam air minum perlu 

diperhatikan kandungannya (Mulyaningsih, Istanto, Yusuf, & Suprapti, 2010). 

Kadar logam maksimal dalam air minum untuk besi adalah 0,3 mg/L, timbal 0,01 

mg/L, dan tembaga 2 mg/L (Menkes RI, 2010). 

Kontaminasi timbal dalam minuman dalam konsentrasi tinggi dapat 

menimbulkan resiko terhadap kesehatan tubuh. Logam berat timbal yang masuk 

dalam sistem metabolisme dalam jumlah batas berlebih akan berbahaya. Timbal 

(Pb) yang terdapat dalam tubuh manusia dapat menghambat kerja enzim 

pembentukan hemoglobin (Hb), penghambatan mengakibatkan kekurangan darah 

(anemia) (Inayah, Las, & Yunita, 2010). Gejala keracunan timbal (Pb) dalam darah 

kadar timbal muncul 100 -120 µg/dL (dewasa) dan 80 -100 µg/dL (anak-anak). 

Gejala yang terjadi pada orang dewasa seperti anemia, hambatan impuls saraf, 

gangguan ginjal, dan hingga terjadi kanker. Gejala yang terjadi pada anak-anak 

adalah penurunan intelegensi, hiperaktivitas, gangguan belajar, hambatan 

pertumbuhan (WHO, 2011). 

Pada penelitian sebelumnya mengenai kadar logam berat dalam air baku dan 

air minum isi ulang yang dilakukan di Kota Pekanbaru, didapatkan kadar logam 

timbal telah melewati nilai ambang batas yang ditentukan. Peningkatan kadar 
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timbal dalam air baku dapat disebabkan tekstur tanah dan lingkungan dari sumber 

air baku yang terkontaminasi oleh bensin bertimbal, cat berbasis timbal, dan 

pembuangan baterai yang mengandung timbal. Penyebab pada air minum isi ulang 

kemungkinan karena proses pengolahan air baku atau pada saat pengawetan sampel 

air minum isi ulang. Air juga dapat terkontaminasi ketika mengalir melalui pipa 

atau kran kuningan yang mengandung timbal (Bali, 2012). 

Sumber belajar adalah kebutuhan penting sabagai sumber informasi yang 

diperlukan dalam pembelajaran (Musfiqon, 2012). Sumber belajar dalam 

kurikulum 2013 harus menggunakan pendekatan saintifik, sehingga guru dituntut 

berfikir kreatif dan inovatif mengembangkan sumber belajar dengan mengaitkan 

materi pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari. Pengembangan sumber 

belajar kontekstual perlu diberikan pada siswa Kelas X SMA/MA mengenai mata 

pelajaran biologi berdasarkan KD 1.3 Kelas X SMA/MA, siswa diharapkan peka 

dan peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup, menjaga dan menyayangi 

lingkungan sebagai manifestasi pengamalan ajaran agama yang dianutnya. Materi 

tersebut terdapat pada materi perubahan lingkungan/iklim dan daur ulang limbah. 

Sumber belajar yang dihasilkan dari penelitian secara alamiah akan lebih menarik 

bagi siswa. Sumber belajar yang digunkan dalam bentuk poster pembelajaran 

tentang permasalahan lingkungan hidup. Poster merupakan bahan ajar terdiri atas 

tulisan, gambar atau kombinasi keduanya yang berisi ajakan. Pemilihan bahan ajar 

poster sangat bagus digunakan untuk meningkatkan prestasi peserta didik.   
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Berdasarkan uraian tersebut, dilakukan penelitian untuk mengetahui logam 

berat timbal (Pb) pada air siap minum di daerah Jalan Ijen, kota Malang.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Adakah kandungan logam berat timbal (Pb) pada air siap minum di Kota 

Malang? 

2. Berapa kadar logam berat timbal (Pb) pada air siap minum di Kota Malang? 

3. Apakah layak air tersebut menjadi air siap minum yang sesuai dengan syarat 

dan standar menteri kesehatan RI No. 492 Tahun 2010? 

4. Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian logam berat timbal (Pb) sebagai 

sumber belajar biologi untuk siswa SMA/MA Kelas X? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kandunggan logam berat timbal (Pb) pada air siap minum di 

Kota Malang. 

2. Mengetahui berapa kadar logam berat timbal (Pb) pada air siap minum di 

Kota Malang.  

3. Mengetahui kelayakan air siap minum yang sesuai dengan syarat dan 

standar menteri kesehatan RI No. 492 Tahun 2010. 

4. Mendeskripsikan hasil penelitian logam berat timbal (Pb) sabagai sumber 

belajar biologi berupa poster untuk digunakan dalam materi Perubahan 

lingkungan/iklim dan daur ulang sampah pada siswa SMA/MA Kelas X. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat menambah dan memberi informasi 

mengenai kandungan logam berat timbal (Pb) yang terdapat dalam air 

siap minum. 

1.4.2 Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan menamabah ilmu pengetahuan yang 

mendalam bagi peneliti mengenai kandungan logam berat timbal (Pb) 

dalam air siap minum. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1. Sampel yang digunakan dalam analisis kandungan logam berat timbal (Pb) 

adalah air siap minum yang terdapat di jalan Ijen, Veteran, dan WR. 

Supratman Kabupaten Malang. 

2. Sumber belajar yang dibuat sebagai bentuk hasil penelitian adalah poster 

siswa SMA/MA Kelas X semester genap pada materi Perubahan 

lingkungan/iklim dan daur ulang limbah.  

1.6 Definisi Istilah 

1. Logam Timbal (Pb) adalah unsur logam berat yang terdapat di dalam kerak 

bumi sehingga dimanfaatkan untuk melapisi logam serta bahan campuran 

bahan bakar kendaraan (Susanti, Mustikaningtyas, & Sasi, 2014). 

2. Sumber belajar adalah adalah semua sumber seperti bahan, alat, Teknik, 

pesan, dan orang yang mempunyai manfaat bagi peserta didik sebagai 
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sumber belajar dan dapat meningkatkan proses belaajarnya (Supriadi, 

2015). 

 


