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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang paling penting. Air 

memegang peranan penting bagi kehidupan manusia karena dapat digunakan 

untuk keperluan sehari-hari seperti minum, mandi, cuci, dan kakus. Kebersihan air 

adalah syarat utama bagi kesehatan, namun banyak hal yang menjadi masalah, 

diantaranya kepadatan penduduk dan kegiatan manusia yang menyebabkan 

pencemaran air, sehingga berakibat akan memiliki dampak buruk bagi lingkungan. 

Air yang digunakan penduduk tidak selalu sesuai dengan syarat kesehatan. Faktor-

faktor penyebab pencemaran diantaranya lokasi sumber air dan model konstruksi 

yang tidak sesuai standar dan seringkali menjadi perantara berbagai penyakit yang 

membahayakan kelangsungan hidup manusia. Pernyataan tersebut didukung oleh 

penelitian Sirait (2010), pencemaran air yang mengakibatkan masalah kesehatan 

manusia melalui perantara air sumur gali dipengharuhi oleh beberapa faktor 

diantaranya kondisi geografis, arah aliran air tanah maupun kontruksi bangunan 

fisik sumur gali. 

Satu dari sekian banyak fasilitas yang mempunyai peranan dan kegunaan yang 

sangat penting dalam kehidupan sehari-hari adalah toilet atau kamar mandi. Setiap 

gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, tempat pariwisata juga bangunan dengan 

fasilitas untuk umum lainnya pasti memiliki toilet. Namun, tidak seperti area lobi
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atau ruang tamu, toilet masih sering diabaikan kebersihannya. Padahal, kebersihan 

toilet termasuk salah satu yang paling diingat orang ketika berkunjung ke suatu 

tempat. Sayangnya, kesadaran untuk menjaga kebersihan toilet, apalagi toilet 

umum, masih sangat rendah (Damayanti, 2012). 

Bakteri koliform adalah salah satu bakteri yang keberadaannya merupakan 

indikator keberadaan bakteri patogenik yang lazim digunakan, dimana keberadaan 

bakteri ini menentukan suatu sumber air telah terkontaminasi patogen atau tidak. 

Sehingga, semakin tinggi tingkat kontaminasi koliform, maka semakin tinggi pula 

tingkat pencemaran kualitas air oleh bakteri berbahaya. Air bersih seharusnya 

tidak mengandung mikroorganisme patogen apapun, akan tetapi masih banyak air 

bersih yang tercemar mikroorganisme berbahaya, sehingga air bersih sampai saat 

ini masih menjadi kendala terbesar dalam peningkatan kualitas kesehatan 

masyarakat dan seringkali menjadi sumber atau perantara berbagai penyakit. 

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia melalui 

PERMENKES RI/492/MENKES/Per/IV tahun 2010, tentang kualitas air yang 

memenuhi syarat fisik, kimia dan biologi yang meliputi; air harus jernih, tidak 

berbau dan tidak berasa maupun berwarna, tidak mengandung bahan kimia dan 

bebas dari bakteri yang berbahaya, begitupula air yang digunakan sebagai 

kebutuhan sehari-hari hendaknya air yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan 

dapat dikonsumsi apabila akan dimasak (Waluyo, 2005). 

Dwijoseputro (2005), mengungkapkan sifat bakteri patogen yang dapat 

mencemari air dapat dibagi menjadi dua yaitu koliform fekal dan koliform non 
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fekal. Koliform fekal contohnya Escherichia coli yang keberadaannya 

menandakan telah tekontaminasi feses manusia dan mungkin mengandung patogen 

usus. Bakteri patogen yang secara normal ada dalam saluran pencernaan manusia 

dan hewan ialah bakteri Escherichia coli. Escherichia coli adalah salah satu jenis 

spesies utama bakteri gram negatif yang umumnya dapat menyebabkan masalah 

bagi kesehatan manusia seperti diare, muntaber, muntah-muntah dan masalah 

pencernaan lainnya (Entjang, 2003). Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai 

sumber belajar yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Proses 

dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber belajar biologi SMA 

kelas X. Dalam suatu proses pembelajaran diperlukan sebuah sumber belajar yang 

berupa media, benda, data, fakta untuk menyampaikan materi dan alat bantu apa 

saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan 

pengajaran (Yusuf, 2010). 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian tentang 

“Identifikasi Bakteri Patogen Pada Bak Air Kamar Mandi Mahasiswa Dan 

Dosen Universitas Muhammadiyah Malang Sebagai  Sumber Belajar Biologi” 

menjadi penting. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kualitas bak air kamar mandi mahasiswa dan kamar mandi dosen 

Universitas Muhammadiyah Malang berdasarkan total bakteri koliform? 
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2. Bagaimana pengembangan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai 

sumber bahan ajar biologi? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Menganalisis kualitas bak air kamar mandi mahasiswa dan kamar mandi dosen 

Universitas Muhammadiyah Malang berdasarkan total bakteri koliform. 

2. Menganalisis pengembangan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai 

bahan ajar biologi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat diantaranya: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah bidang ilmu biologi 

khususnya mikrobiologi dan kualitas lingkungan. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran 

biologi dalam kegiatan praktikum dan kegiatan ilmiah untuk identifikasi 

bakteri. 

2. Bagi Siswa 
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Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi siswa 

mengenai bakteri patogen yang terdapat pada bak kamar mandi. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi gambaran luas dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Kamar mandi yang digunakan adalah gedung perkuliahan lama yaitu GKB I, 

GKB II, dan GKB III. 

2. Metode yang digunakan adalah metode Most Probable Number (MPN). 

3. Bakteri yang diidentifikasi adalah bakteri coliform. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Beberapa definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H2O, satu molekul air 

tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada satu atom 

oksigen. Air bersifat tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau pada 

kondisi standar tertentu yang dibutuhkan mahluk hidup (Siswanto, 2003). 

2. Bakteri adalah organisme berukuran mikroskopik yang biasanya berukuran 

mikrometer (μm) atau setara dengan 10-3 mm. Bakteri yang paling umum 

dipelajari adalah Escherichia coli, bakteri ini biasanya berukuran 0,6 x 2,0–

3,0 μm (Pelczar, 1986). 
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3. Bakteri coliform merupakan mikroorganisme yang sering digunakan sebagai 

indikator untuk menentukan suatu sumber air terkontaminasi patogen atau 

tidak. Bakteri coliform dapat tumbuh dan berkembang biak pada suhu 

penyimpanan 7°C hingga 60°C (Nurjanah, 2006). 

4. Sumber belajar adalah segala daya yang dapat dimanfaatkan guna memberi 

kemudahan kepada seorang dalam belajarnya (Prastowo, 2011). 


