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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan sumber daya alam yang penting dalam kehidupan karena 

sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air. Air memiliki peran penting bagi tubuh 

dengan membawa zat gizi maupun sisa hasil metabolisme serta melindungi jaringan 

tubuh (Wijayanti, 2017). Selain itu manusia juga memerlukan air dalam kegiatan 

sehari-hari, oleh sebab itu kebersihan dan kualitas air harus tetap terjaga. Namun 

air yang digunakan oleh masyarakat belum terjamin kualitasnya. 

 Kualitas air saat ini mengalami penurunan dari tahun ke tahun seperti yang 

terjadi di Sungai Brantas. Sungai Brantas merupakan sungai yang berasal dari mata 

air di Desa Sumber Brantas Kota Batu kemudian melewati Kota Malang. Di sekitar 

Sungai Brantas terdapat berbagai aktivitas yang dilakukan oleh penduduk seperti 

pertanian, perkebunan, kegiatan rumah tangga dan industri. Aktivitas tersebut 

diduga telah menyebabkan penurunan kualitas air Sungai Brantas (Prabowo & 

Subantoro, 2012). Meningkatnya aktivitas penduduk ini turut menambah jumlah 

limbah yang masuk ke dalam air sungai. Akan tetapi bertambahnya aktivitas 

tersebut tidak diikuti dengan peningkatan sanitasi lingkungan yang baik dan dapat 

menyebabkan terjadinya pencemaran pada air sungai (Sutardi et al, 2017). 

Pencemaran air Sungai Brantas tersebut diakibatkan oleh limbah domestik, 

pertanian, peternakan dan industri yang dibuang langsung ke sungai tanpa melalui 

proses. Limbah tersebut menyebabkan Sungai Brantas tercemar oleh bahan organik 
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dan bahan anorganik. Bahan organik meliputi tinja, urin, sabun, detergen dan sisa 

makanan (Tarigan et al, 2013). Bahan anorganik meliputi kandungan kimia seperti 

nitrat dan kandungan kimia lainnya. Kandungan nitrat tersebut berasal dari limbah 

domestik dan pertanian. Kandungan nitrat banyak dipengaruhi oleh aktivitas 

peternakan dan limbah rumah tangga, akan tetapi penggunaan pupuk kimia juga 

dapat mempengaruhi kadar nitrit (Sutardi et al, 2017). Meskipun Sungai Brantas 

mengalami pencemaran akan tetapi airnya masih dimanfaatkan oleh masyarakat 

sekitar. Air Sungai Brantas dimanfaatkan untuk perairan pada pertanian, 

peternakan, perikanan, industri, selain itu karena alasan ekonomi banyak 

masyarakat sekitar sungai yang menggunakan airnya untuk mandi, cuci dan kakus 

(Lusiana et al, 2017). Pencemaran air Sungai Brantas tersebut dapat berdampak 

pada sumber air yang tidak layak konsumsi. 

Salah satu sumber air yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari adalah air sumur dengan menggunakan sumur gali. Sumur 

gali ini menyediakan air yang berasal dari tanah dan relatif dekat dari permukaan 

tanah, oleh karena itu mudah terkontaminasi. Air sumur yang jaraknya dekat 

dengan sungai akan mudah terkontaminasi melalui rembesan (Marwati et al, 2008). 

Selain itu keadaan konstruksi dan cara pengambilan air sumur dapat menjadikan 

sumber kontaminasi, misalnya sumur dengan konstruksi terbuka yang mana 

pengambilan air menggunakan timba.  

Berdasarkan hasil obervasi dan wawancara yang dilakukan pada 22 

November 2018 di daerah aliran Sungai Brantas wilayah Kota Malang diketahui 

bahwa air sumur tersebut memiliki kedalaman mulai dari 3 - 30 meter. Air sumur 
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gali yang berada di sekitar aliran sungai memiliki jarak ± 50 meter dari bibir Sungai 

Brantas yang menyebabkan sebagian air sumur gali berwarna keruh. Pada musim 

hujan sebagian air sumur tingkat kekeruhan bertambah dan terkadang 

mengeluarkan bau dikarenakan air sungai yang naik. Kekeruhan yang ada pada air 

sumur dapat disebabkan oleh rembesan dari air sungai yang telah tercemar, karena 

jarak yang dekat dengan sumber pencemar (Mawarti et al, 2008). Akan tetapi air 

sumur tersebut tetap digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari seperti mandi, mencuci dan memasak.  

Kriteria air bersih yang baik digunakan untuk aktivitas sehari-hari harus 

terbebas dari zat organik, zat anorganik dan bakteri yang bersifat patogen maupun 

non patogen. Bakteri yang dijadikan sebagai indikator utama cemaran mikroba 

adalah bakteri koliform khususnya Escherichia coli. Apabila air mengandung 

Escherichia coli maka menandakan bahwa air tersebut telah terkontaminasi oleh  

tinja dari manusia dan hewan berdarah panas. Escherichia coli dapat tersebar 

melalui air yang tercemar oleh tinja atau air seni orang yang menderita infeksi 

pencernaan, sehingga dapat menular pada orang lain (Widyaningsih, 2016).  

Dalam menjaga kualitas air terdapat tiga parameter yang diukur yakni 

parameter fisik (bau, warna, rasa), parameter kimia berupa pH, nitrat dan zat kimia 

lain dan parameter bakteriologi total coliform dan total Escherichia coli. Indikator 

kualitas air pH sering digunakan untuk mengukur kualitas air karena perubahan pH 

air mempengaruhi proses fisika, kimia dan biologi organisme air. pH memiliki 

pengaruh terhadap kelarutan gas, daya racun bahan pencemaran dan menentukan 

bentuk zat dalam air (Ningrum, 2018). Nitrat sering digunakan sebagai indikator 
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kualitas air karena menjadi penyebab terjadinya eutrofikasi perainan dan sebagai 

faktor pemicu bagi pertumbuhan fioplankton, tumbuhan air dan organisme air 

lainnya (Tatangindatu et al, 2013). Bakteri Escherichia coli sering digunakan 

sebgai indikator kualitas air karena dianggap sebagai indikasi adanya patogen 

dalam air (Agustini, 2017). 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Lusiana et al (2017) 

membuktikan bahwa kualitas air Sungai Brantas saat ini memiliki pH 8,5, BOD 

sebesar 73, 59 mg/l, COD sebesar 261, 58 mg/l, DO sebesar 15, 44 mg/l, TTS 

sebesar 139,48 mg/l dan nitrat sebesar 8 mg/l. Angka tersebut menunjukkan bahwa 

Sungai Brantas mengalami pencemaran sedang. Menurut hasil penelitian yang 

dilakukan Priyono et al (2013) membuktikan bahwa jumlah E.coli pada Kali 

Surabaya sebagai hilir Sungai Brantas adalah 50000 jml/100 ml pada Stasiun 

Monitoring Karang pilang. 

Menurut Penelitian Winata & Hartantyo (2013) membuktikan bahwa hasil 

pengukuran kualitas air sumur gali yang berada di sepanjang Kali Gajah Wong 

dilihat dari penyebaran E.coli menunjukkan ada hubungan antara jarak air sumur 

gali dengan Sungai Kali Gajah Wong sebanyak 46% penyebaran E.coli berada di 

atas ambang batas yaitu 2400 mg/l pada 22 titik pengambilam sampel. Sedangkan 

kandungan paling rendah sebanyak 2% pada kandungan 4,75 dan 150 mg/l.  

Menurut penelitian lain yang telah dilakukan oleh Sasongko, et al (2014) diketahui 

bahwa hasil pengukuran kualitas air sumur yang berada disekitar Sungai Kaliyasa 

pada parameter warna, bau, besi dan klorida berbeda yang menunjukkan ada 

hubungan antara jarak air sumur gali dengan Sungai Kaliyasa. 
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Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi jika 

memenuhi beberapa persyaratan yaitu memuat kejelasan informasi yang 

disampaikan, mengatasi problem belajar, memungkinkan siswa untuk memotivasi 

diri sendiri dan memenuhi kebutuhan siswa dalam belajar mandiri. Sumber belajar 

sendiri adalah bahan yang mencakup benda, data, fakta, ide, orang dan sebaginya 

yang dapat menimbulkan proses pembelajaran (Prastowo, 2018).  

Penelitian ini akan dimanfaatkan sebagai sumber belajar kelas X SMA berupa 

poster pembelajaraan biologi. Topik yang sesuai dengan penelitian ini yaitu 

perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Menurut Permendikbud No. 37 Tahun 

2018 yaitu Kompetensi Dasar (KD) dari topik ini adalah KD 3.11 Menganalisis data 

perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan (Permendikbud, 

2018). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul “Kualitas Air Sumur Gali Sekitar Aliran Sungai Brantas di Wilayah 

Kota Malang dimanfaatkan sebagai Sumber Belajar Biologi Kelas X SMA/MA “. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dikemukakan 

rumusan masalah sebagi berikut. 

1. Bagaimana kualitas kimia dan bakteriologi air sumur gali sekitar aliran 

Sungai Brantas di wilayah Kota Malang? 

2. Bagaimana kualitas kimia dan bakteriologi air Sungai Brantas wilayah Kota 

Malang? 
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3. Bagaimana linearitas kualitas kimia dan bakteriologi antara air sumur gali dan 

Sungai Brantas di wilayah Kota Malang? 

4. Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian kualitas kimia dan bakteriologi air 

sumur gali sekitar aliran Sungai Brantas sebagai sumber belajar biologi dalam 

bentuk poster untuk siswa SMA kelas X? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Menganalisis kualitas kimia dan bakteriologi air sumur gali sekitar aliran 

Sungai Brantas di wilayah Kota Malang. 

2. Menganalisis kualitas kimia dan bakteriologi air Sungai Brantas di wilayah 

Kota Malang. 

3. Menganalisis linearitas kualitas kimia dan bakteriologi antara air sumur gali 

dan Sungai Brantas di wilayah Kota Malang. 

4. Menganalisis pemanfaatan hasil penelitian kualitas kimia dan bakteriologi air 

sumur gali di sekitar aliran Sungai Brantas sebagai sumber belajar biologi 

dalam bentuk poster untuk siswa SMA kelas X. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai kualitas 

kimia dan bakteriologi air sumur gali sekitar aliran Sungai Brantas di wilayah 

Kota Malang. 
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait cara 

menguji kualitas air sumur secara kimia dan bakteriologi dan dapat diterapkan 

dalam mata kuliah Mikrobiologi Umum. 

1.4.1 Manfaat Praktis 

1. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai sumber belajar 

untuk siswa SMA/MA kelas X semester genap pada materi Perubahan dan 

pelestarian lingkungan hidup pada Kompetensi Dasar adalah KD 3.11 Menganalisis 

data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan.  

2. Bagi Masyarakat 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait 

kualitas air sumur di lingkungan sekitar aliran Sungai Brantas. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar penelitian lanjutan 

dalam bidang mikrobiologi tentang kualitas air sumur gali yang berada disekitar 

aliran Sungai Brantas. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Agar penelitian tidak menyimpang dari fokus permasalahan, perlu adanya 

ruang lingkup penelitian sebagai berikut. 

1. Sampel air yang digunakan dalam penelitian ini adalah air sumur gali yang 

berada ± 50 meter dari bibir Sungai Brantas di wilayah Malang Raya. 

2. Penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan kimia pH dan 

nitrat. 

3. Penelitian ini dilakukan untuk menghitung jumlah bakteri Escherichia coli. 
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4. Uji yang digunakan untuk analis kimia yaitu uji pengukuran pH dan uji nitrat. 

5. Metode yang digunakan untuk analisis bakteriologi adalah TPC (Total Plate 

Count). 

1.6 Definisi Istilah 

Adapun definisi istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Sumur Gali adalah salah satu konstruksi sumur yang paling umum dan meluas 

dipergunakan untuk mengambil air tanah bagi masyarakat dan rumah-rumah 

perorangan sebagai sumber air minum (Hontomole et al, 2016). 

2. Bakteri adalah sekelompok makhluk hidup yang berukuran mikroskopis yang 

biasa pula disebut dengan jasad renik. Bakteri berkembang biak dengan cara 

membelah diri (Tjahjadi, 2012). 

3. Linearitas adalah keadaan dimana antar variabel memiliki suatu sifat 

hubungan linear atau garis lurus (Hanief&Himawanto, 2017). 

 


