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BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Rumah Sakit 

Rumah sakit  adalah bagian yang amat penting dari suatu sistem 

kesehatan. Dalam  jejaring  kerja pelayanan kesehatan, rumah sakit menjadi 

simpul utama yang  berfungsi sebagai pusat rujukan. Rumah sakit adalah 

organisasi yang bersifat padat  karya, padat modal, padat teknologi, dan padat 

keterampilan (Soedarmono, S, dkk, 2000). Menurut WHO rumah sakit adalah 

institusi yang merupakan bagian integral  dari organisasi kesehatan dan organisasi 

sosial berfungsi mengadakan pelayanan  kesehatan yang lengkap, baik kuratif  

maupun preventif bagi pasien rawat jalan dan  rawat inap melalui kegiatan 

pelayanan medis serta perawatan.Menurut Depkes RI (1998), pengertian rumah 

sakit adalah sebagai berikut:  

1. Rumah sakit adalah pusat dimana pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan 

serta penelitian kedokteran diselenggarakan. 

2. Rumah sakit adalah suatu alat organisasi yang terdiri dari tenaga medis 

professional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen 

menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang 

berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh 

pasien. 
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3. Rumah sakit adalah dimana tempat orang sakit mencari dan menerima 

pelayanan kedokteran serta tempat dimana pendidikan klinik untuk mahasiswa 

kedokteran, perawat dan tenaga profesi kesehatan lainnya diselenggarakan. 

4. Rumah sakit adalah sarana upaya kesehatan menyelenggarakan kegiatan 

pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga 

kesehatan dan penelitian.  

2.1.1 Jenis Pelayanan Rumah Sakit 

Dalam  Undang- Undang RI No. 44 tahun 2009, bahwa rumah sakit adalah  

institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan 

pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Komponen pelayanan di 

rumah  sakit mencakup 20 pelayanan sebagai berikut: (1) administrasi dan 

manajemen, (2)  pelayanan Medis, (3) pelayanan gawat darurat, (4) pelayanan 

kamar operasi, (5)  pelayanan intensif, (6) pelayanan perinatal resiko tinggi, (7) 

pelayanan keperawatan,  (8) pelayanan anastesi, (9) pelayanan radiologi, (10) 

pelayanan farmasi, (11) pelayanan laboratorium, (12) pelayanan rehabilitasi 

medis, (13) pelayanan gizi, (14) rekam medis, (15) pengendalian infeksi di rumah 

sakit, (16) pelayanan sterilisasi sentral, (17) keselamatan kerja, (18) pemeliharaan 

sarana, (19) pelayanan lain,  (20) perpustakaan. 

Jenis- jenis pelayanan di rumah sakit adalah : 

1.  Pelayanan jasa yaitu : rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, rawat 

intensip, bedah sentral, forensif, penunjang medis. 

2. Pelayanan ADM yaitu :  
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a. Eksternal :  surat keterangan sehat, surat keterangan kematian, surat 

keterangan sakit, surat visum et repertum, surat keterangan kelahiran, 

resume medis untuk asuransi.  

b. Internal : gaji, kenaikan pangkat, kepesertaan jamsostek, penyediaan alat 

kerja, dll. 

2.1.2 Pelayanan Rawat Inap 

Menurut Nursalam (2001), pelayanan rawat inap merupakan salah satu unit 

pelayanan di rumah sakit yang memberikan pelayanan secara komprehensif untuk 

membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh pasien, dimana unit rawat 

inap merupakan salah satu revenew center rumah sakit sehingga tingkat kepuasan 

pelanggan  atau  pasien bisa dipakai sebagai salah satu indikator mutu pelayanan- 

Pelayanan  rawat inap  adalah suatu  kelompok  pelayanan kesehatan yang 

terdapat di rumah sakit yang merupakan gabungan dari beberapa fungsi 

pelayanan. Kategori pasien yang masuk rawat inap adalah pasien yang perlu 

perawatan intensif atau observasi  ketat karena penyakitnya. Rawat inap adalah 

pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, pengobatan, 

keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap pada sarana 

kesehatan rumah sakit pemerintah dan swasta, serta puskesmas dan rumah 

bersalin yang oleh karena  penyakitnya penderita harus menginap dan mengalami 

tingkat transformasi, yaitu pasien sejak masuk ruang perawatan hingga pasien 

dinyatakan boleh pulang (Muninjaya, 2004). 

Menurut Supranto (1997), arus pelayanan pasien rawat inap dimulai dari 

pelayanan pasien masuk di bagian penerimaan pasien, pelayanan ruang perawatan 
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(pelayanan tenaga medis, pelayanan tenaga perawat, lingkungan langsung, 

penyediaan peralatan medis/ non medis, pelayanan makanan/ gizi), dilanjutkan 

pelayanan administrasi dan keuangan, terakhir pelayanan pasien pulang.  

Menurut Azwar (2000), mutu asuhan pelayanan rawat inap dikatakan baik, 

apabila : 

1. Memberikan rasa tentram kepada pasien 

2. Memberikan pelayanan yang profesional dan setiap strata pengelola rumah 

sakit.Pelayanan bermula sejak masuknya pasien kerumah sakit sampai 

pasien pulang 

Pelayanan bermula sejak masuknya pasien kerumah sakit sampai pasien 

pulang. Dari kedua aspek ini dapat diartikan sebagai berikut :  

1. Petugas menerima pasien dalam melakukan pelayanan terhadap pasien 

harus mampu melayani dengan cepat karena mungkin pasien memerlukan 

penanganan segera. 

2. Penanganan pertama dari perawat harus mampu menaruh kepercayaan 

bahwa pengobatan yang diterima dimulai secara benar. 

3. Penanganan para dokter dan perawat yang profesional akan menimbulkan 

kepercayaan pasien bahwa pasien tidak salah memilih rumah sakit. 

4. Ruang yang bersih dan nyaman, memberikan nilai tambah kepada rumah 

sakit. 

5. Peralatan yang memadai dengan operator yang profesional. 

6. Lingkungan rumah sakit yang nyaman. 
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Di ruang rawat inap pasien menjalani 5 tahap standar pelayanan 

perawatan,yang dikeluarkan oleh American Nursing Association / ANA (PPNI, 

2002), yaitu :  

Standar I   : Perawat mengumpulkan data tentang kesehatan klien 

Standar II  : Perawat menetapkan diagnosa keperawatan 

Standar III   : Perawat mengembangkan rencana asuhan keperawatan yang 

berisi rencana tindakan untuk mencapai hasil yang diharapkan  

Standar IV  :  Perawat mengimplementasikan tindakan yang sudah ditetapkan 

dalam rencana asuhan keperawatan  

Standar V  : Perawat mengevaluasi perkembangan klien dalam mencapai hasil 

akhir yang sudah ditetapkan  

2.1.3 Pelayanan Kesehatan  

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri 

atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan ataupun 

masyarakat (Azwar, 2000). Kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien 

walaupun merupakan nilai subjektif, tetapi tetap ada dasar objektif yang dilandasi 

oleh pengalaman masa lalu, situasi psikis waktu pelayanan dan pengaruh 

lingkungan khususnya mengenai penilaian performance pemberi jasa pelayanan 

kesehatan terdapat 2 elemen yang perlu diperhatikan yaitu teknis medis, dan 

hubungan interpersonal. Hal ini meliputi penjelasan dan pemberian informasi, 

empati, kejujuran, ketulusan hati, kepekaan, dan kepercayaan dengan 

memperhatikan privacy pasien (Foster. Timothy, R.V, 2002)  
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Suatu pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu harus memenuhi 

persyaratan pokok sebagai berikut (Azwar, 2000) :  

1. Tersedia dan berkesinambungan  

2. Dapat diterima dan wajar 

Pelayanan kesehatan yang baik adalah yang dapat diterima 

(acceptable) oleh masyarakat dan bersifat wajar (approviate), artinya 

pelayanan kesehatan  tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan 

dan kepercayaan masyarakat. 

3. Mudah dicapai 

Pelayanan kesehatan yang baik adalah mudah dicapai (accessible), 

pengertian ketercapaian yang dimaksud disini terutama dari sudut 

lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan 

kesehatan yang baik maka pengaturan distribusi sarana kesehatan 

menjadi sangat penting. 

4. Mudah dijangkau  

Pelayanan kesehatan yang baik adalah yang mudah dijangkau oleh  

masyarakat, terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat  

mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik maka pengaturan 

distribusi  sarana kesehatan menjadi sangat penting. 

5. Bermutu 

Pengertian mutu (quality) disisni adalah pelayanan kesehatan yang 

menunjukkan pada tingkat kesempurnaan yang disatu pihak dapat 

memuaskan para pemakai jasa pelayanan. 
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Menurut Parasuraman et al dalam Wijono (1999), dimensi ukuran kualitas 

jasa/ pelayanan terdiri dari : 

1. Tangibel (bukti langsung/nyata)  

Dimensi mutu pelayanan yang meliputi penampilan fisik dari fasilitas, 

peralatan, karyawan dan peralatan komunikasi. 

2. Reliability (kehandalan)  

Dimensi mutu pelayanan yang berupa kemampuan untuk memberikan 

pelayanan jasa/ yang telah dijanjikan secara konsisten dan dapat 

diandalkan (akurat). 

3. Responsiveness (cepat tanggap)  

Dimensi mutu pelayanan tentang kemampuan untuk membantu pelanggan 

(pasien) dan menyediakan jasa/ pelayanan yang cepat dan tepat 

4. Assurance (kepastian)  

Dimensi mutu pelayanan yang mencakup pengetahuan dan 

keramahtamahan  para karyawan dan kemampuan mereka untuk 

menimbulkan kepercayaan dan  keyakinan, kesopanan dan sifat dapat 

dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko atau keragu- 

raguan 

5. Empathy (empati)  

Dimensi mutu pelayanan yang meliputi pemahaman pemberian perhatian  

secara individual kepada pelanggan, kemudahan dalam melakukan  

komunikasi yang baik, dan memahami kebutuhan pelanggan. Asuhan 

keperawatan sendiri merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan 
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yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan. Asuhan keperawatan 

merupakan bantuan yang diberikan karena adanya kelemahan fisik dan 

mental, keterbatasan pengetahuan serta kurangnya kenyamanan untuk 

melaksanakan kegiatan hidup sehari-hari. Menjadi harapan disetiap pasien 

sebagai konsumen dari layanan jasa rumah sakit bahwa perawat akan 

dapat memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka. 

2.2  Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang 

Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang adalah salah satu rumah 

sakit yang ada di lingkungan padat penduduk di kotaSemarang. Rumah Sakit 

Panti Wilasa Citarum Semarang ini tergolong rumah sakit berstandar baik 

dengan menyediakan fasilitas peralatan lengkap, dan tenaga medis 

yangprofessional. Dalam kegiatan melayani kesehatan masyarakat, Rumah 

Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang selalu menghasilkan banyak limbah cair 

dari proses kegiatan operasional rumah sakit baik medis maupun non-

medis.Adapun dalam segi pengolaham limbah, Rumah Sakit Panti Wilasa 

Citarum Semarang sudah memiliki IPAL sendiri dengan jenis Rotating 

Biological Contactor (RBC) yang nampak terawat, dan baik. 

2.3 Limbah Rumah Sakit  

Menurut Arifin (2008), limbah rumah sakit adalah semua sampah dan limbah 

yang dihasilkan oleh kegiatan rumah sakit dan kegiatan penunjang lainnya. 

Menurut Permenkes RI No.1204/Menkes/SK/X/2004, limbah rumah sakit yaitu 

semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair 

dan gas. Limbah cair adalah semua bahan buangan yang berbentuk cair yang 
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kemungkinan mengandung mikroorganisme pathogen, bahan kimia beracun dan 

radoiaktivitas. Menurut Depkes RI (1997) keterpaparan air limbah dapat 

dibedakan sebagai berikut:  

1. Keterpaparan kimiawi: hasil pembuangan limbah kimiawi dimanfaatkan 

oleh mikroba yang terdapat di lingkungan air sebagai makanannya, selain 

itu limbah kimiawi di dalam air membentuk suspensi sebagai koloid atau 

partikel. Bahan organik dan garam anorganik masuk kedalam air secara 

domestik atau industrial umumnya memberikan kontribusi terhadap 

pencemaran air. Pemeriksaan air secara kimiawi digunakan test BOD, 

COD, TSS dan pH. Jika sekitar 5 (lima) hari limbah kimiawi menjadi 

karbon dioksida, secara konvensional bahan organik mengalami 

dekomposisi yang menstabilisasi polutan organik dalam lingkungan 

alamiahnya. Biological Oxygen Demmand adalah ukuran penggunaan 

oksigen oleh mikroorganisme.  

2. Keterpaparan Fisik: keterpaparan fisik air dapat dilihat dari bau, warna 

dari air limbah keabu-abuan dan mengandung kerosin.  

3. Keterpaparan Biologi: limbah berbahaya secara biologis jika terdapatnya 

mikroorganisme patogen yang endemik yang memberi dampak pada 

kesehatan masyarakat.  

2.3.1  Jenis-Jenis Limbah Rumah Sakit  

Arifin (2008) menyebutkan secara umum limbah rumah sakit dibagi dalam 

2 (dua) kelompok besar, yaitu: 1) limbah klinis, 2) limbah non klinis baik padat 

maupun cair. Limbah klinis/medis padat adalah limbah yang terdiri dari limbah 
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benda tajam, limbah infeksius, limbah laboratorium, limbah patologi atau jaringan 

tubuh, limbah sitotoksis, limbah farmasi, dan limbah kimiawi. 

1. Limbah Benda Tajam 

Limbah benda tajam adalah obyek atau alat yang memiliki sudut 

tajam, sisi, ujung atau bagian menonjol yang dapat memotong atau 

menusuk kulit seperti jarum  hipodermik, perlengkapan intravena, pipet 

pasteur, pecahan gelas, pisau bedah. Semua benda tajam ini memiliki 

potensi bahaya dan dapat menyebabkan cedera melalui sobekan atau 

tusukan. Benda-benda tajam yang terbuang mungkin terkontaminasi oleh 

darah, cairan tubuh, bahan mikrobiologi, bahan beracun atau radio aktif. 

Limbah benda tajam mempunyai potensi bahaya tambahan yang dapat 

menyebabkan infeksi atau cidera karena mengandung bahan kimia beracun 

atau radio aktif. Potensi untuk menularkan penyakit akan sangat besar bila 

benda tajam tadi digunakan untuk pengobatan pasien infeksi atau penyakit 

infeksi.  

2. Limbah infeksius 

Limbah infeksius mencakup pengertian sebagai berikut:  

a. Limbah yang berkaitan dengan pasienyang memerlukan isolasi 

penyakit menular (perawatan intensif).  

b. Limbah laboratorium yang berkaitan dengan mikrobiologi dari rumah 

sakit atau ruang perawatan/isolasi penyakit menular. 
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Namun beberapa institusi memasukkanjuga bangkai hewan percobaan 

yang terkontaminasi atau yang diduga terkontaminasi oleh organisme pathogen ke 

dalam kelompok limbah infeksius. 

3. Limbah laboratorium 

Limbah laboratorium yang berkaitan dengan pemeriksaan 

mikrobiologi dari poliklinik dan ruang perawatan/isolasi penyakit menular.  

4. Limbah jaringan tubuh 

Limbah jaringan tubuh meliputi organ, anggota badan, darah dan 

cairan tubuh, biasanya dihasilkan pada saat pembedahan atau otopsi.  

5. Limbah sitotoksik 

Limbah sitotoksis adalah bahan yang terkontaminasi atau mungkin 

terkontaminasi dengan obat sitotoksik selama peracikan, pengangkutan atau 

tindakan terapi sitotoksik dan harus dimusnahkan melalui Incenerator pada 

suhu lebih dari 1.000ºC. Tempat pengumpul sampah sitotoksiksetelah 

dikosongkan lalu dibersihkan dan didesinfeksi. 

6. Limbah farmasi 

Limbah farmasi ini dapat berasal dari obat-obat kadaluwarsa, obat-

obat yang terbuang karena batch yang tidak memenuhi spesifikasi atau 

kemasan yang terkontaminasi, obat- obat yang dibuang olehpasien atau 

dibuang oleh masyarakat, obat-obat yang tidak lagi diperlukan oleh 

institusi bersangkutan dan limbah yang dihasilkan selama produksi obat- 

obatan.  
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7. Limbah kimia 

Limbah kimia adalah limbah yang dihasilkan dari penggunaan 

bahan kimia dalam tindakan medis, veterinari, laboratorium, proses 

sterilisasi, dan riset. Pembuangan limbah kimia kedalam saluran air kotor 

dapat menimbulkan korosi pada saluran, sementara bahan kimia lainnya 

dapat menimbulkan ledakan. Limbah kimia yang tidak berbahaya dapat 

dibuang bersama-sama dengan limbah umum. 

8. Limbah radioaktif 

Limbah radioaktif adalah bahan yang terkontaminasi dengan radio 

isotop yang berasal dari penggunaan medis atau riset radio nukleida. 

Limbah ini dapat berasal dari antara lain :  

1. Tindakan kedokteran nuklir, radioimmunoassay dan 

bacterilogis dapat  berbentuk cair, padat atau gas.  

2. Penanganan, penyimpanan dan pembuangan bahan radioaktif 

harus memenuhi peraturan yang berlaku.  

2.3.2 Sumber Limbah Medis  

Rumah Sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan memiliki ruangan atau 

unit kerja dimana sebagian dari ruangan ini dapat menghasilkan limbah/sampah 

medis. Jenis Limbah /sampah menurut sumbernya akan  disajakan pada tabel 2.1.  

No  Sumber/ Area Jenis Limbah/ Sampah 

 

1. Kantor/Administrasi Kertas 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

Unit obstetric dan ruang 

perawatan obstetric 

 

 

 

 

 

 

 

Unit emergency dan bedah 

termasuk ruang  

perawatan  

 

 

 

 

Unit Laboratorium, ruang 

mayat, 

pathologi dan autopsy 

 

Unit Isolasi 

 

 

Dressing (pembalut/pakaian), placenta, Sponge (sepon/penggosok, 

ampul (pembengkakan), termasuk kapsul perak nitrat, jarum 

syringe (alat semprot), masker disposable (masker yang dapat 

dibuang), disposable drapes (tirai/kain yang dapat dibuang), 

sanitary napkin (serbet), blood lancet disposable (pisau bedah), 

disposable chateter (alat bedah), dispposable unit enema(alat 

suntik pada usus), disposable diaper (popok) dan underpad 

(alas/bantalan), sarung tangan disposable.  

Dressing (pembalut/pakaian), sponge(sepon/penggosok), jaringan 

tubuh, termasuk amputasi ampul bekas, masker disposable 

(masker yang dapat dibuang), jarum syiringe (alat semprot), 

drapes (tirai/kain), disposable bloodlancet(pisau bedah), 

disposable kantong emesis. Levin tubes (pembuluh), chateter (alat 

bedah), drainase set(alat pengaliran), kantong colosiomy, 

underpads (alas/bantalan), sarung bedah.  

Gelas terkontaminasi, termasuk pipet patri dish, wadah specimen 

(contoh). Slide specimen(kaca/alat sorong), jaringan tubuh, organ, 

tulang. 

Bahan-bahan kertas yang mengandung buangan nasal (hidung) dan 

Sputum (dahak/air liur), dressing (pembalut/pakaian) dan 

bandages (perban), masker disposable (masker yang dapat 

dibuang), sisa makanan, perlengkapan makan.  
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6. 

 

7. 

 

8. 

 

9.  

 

 

 

Unit Perawatan 

 

Unit Pelayanan 

 

Unit gizi/dapur 

 

Halaman RS 

Ampul, jarum disposable dan syringe (alat semprot), kertas dan 

lain-lain.  

Karton, kertas bungkus, kaleng, botol, sampah dari ruang umum 

dan pasien, sisa makanan buangan.   

Sisa pembungkus, sisa makanan/bahan makanan sayuran dan lain-

lain  

Sisa pembungkus, daun ranting, debu. 

Tabel 2.1. Jenis Limbah/Sampah Menurut Sumbernya 

Sumber ; Depkes RI (1995) 

Menurut Joko (2001) jenis-jenis limbah rumah sakit meliputi bagian berikut 

ini :  

1. Limbah Klinik : Limbah dihasilkan selama pelayanan pasien secara rutin, 

pembedahan dan di unit-unit resiko tinggi. Limbah ini mungkin berbahaya 

dan mengakibatkan resiko tinggi infeksi kuman dan populasi umum dan 

staf rumah sakit. Oleh karena itu perlu diberi label yang jelas sebagai 

resiko tinggi. contoh limbah jenis tersebut ialah perban atau pembungkus 

yang kotor, cairan badan, anggota badan yang diamputasi,jarum-jarum dan 

semprit bekas, kantung urin dan produk darah.  
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2. Limbah Patologi : Limbah ini juga dianggap beresiko tinggi dan sebaiknya 

diotoklaf sebelum keluar dari unit patologi. Limbah tersebut harus diberi 

label Biohazard.  

3. Limbah Bukan Klinik : Limbah ini meliputi kertas-kertas pembungkus 

atau kantong dan plastik yang tidak berkontak dengan cairan badan. 

Meskipun tidak menimbulkan resiko sakit, limbah tersebut cukup 

merepotkan karena memerlukan tempat yang besar untuk mengangkut dan 

mambuangnya.  

4. Limbah Dapur : Limbah ini mencakup sisa- sisa makanan dan air kotor. 

Berbagai serangga seperti kecoa, kutu dan hewan mengerat seperti tikus 

merupakan gangguan bagi staff maupun pasien di rumah sakit.  

5. Limbah dari tempat pencucian linen : Linen sebelumnya dipisahkan antara 

linen infeksius dan non infeksius. Pemilahan antara linen infeksius dan 

non infeksius dimulai dari sumber dan memasukkan linen ke dalam 

kantong plastic sesuai jenisnya serta diberi label  

6. Limbah Radioaktif : Walaupun limbah ini tidak menimbulkan persoalan 

pengendalian infeksi di rumah sakit, pembuangannya secara aman perlu 

diatur dengan baik.  

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1204 tahun 2004 tentang 

persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit maka limbah Cair harus 

meengikuti ketentuan sebagai berikut:  

1. Kalitas limbah (efluen) rumah sakit yang akan dibuang ke badan air atau 

lingkungan harus memenuhi persyaratan baku mutu  
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2. Efluen sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep 

58/MenLH/12/1995 atau peraturan daerah setempat  

3. Limbah Cair harus dikumpulkan da lam kontainer yang sesuai dengan 

keterpaparan bahan kimia dan radiologi, volume, dan prosedur 

penanganan dan penyimpangannya.  

4. Saluran pembuangan limbah harus menggunakan sistem saluran tertutup, 

kedap air, dan limbah harus mengalir dengan lancar, serta terpisah dengan 

saluran air hujan.  

5. Rumah sakit harus memiliki instalasi pengolahan limbah cair sendiri atau 

bersama-sama secara kolektif dengan bangunan disekitarnya yang 

memenuhi persyaratan teknis, apabila belum ada atau tidak terjangkau 

sistem pengolahan air limbah perkotaan.  

6. Perlu dipasang alat pengukur debit limbah cair untuk mengetahui debit 

harian limbah yang dihasilkan.  

7. Air limbah dari dapur harus dilengkapi penangkap lemak dan saluran air 

limbah harus dilengkapi/ditutup dengan gril.  

8. Air limbah yang berasal dari laboratorium harus diolah di Instalasi 

Pengolahan Air Limbah (IPAL), bila tidak mempunyai IPAL haru dikelola 

sesuai kebutuhan yang berlaku melalui ke rjasam dengan pihak lain atau 

pihak yang berwenang.  

9. Frekuensi pemeriksaan kualitas limbah cair terolah (effluent) dilakukan 

setiap bulan sekali untuk swapantau dan minimal 3 bulan sekali uji petik 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
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10.  Rumah sakit yang menghasilkan limbah cair yang mengandung atau 

terkena zat radioaktif, pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan 

BATAN.  

11.  Parameter radioaktif diberlakukan bagi rumah sakit sesuai dengan bahan  

radioaktif yang dipergunakan oleh rumah sakit yang bersangkutan.  

2.4Pengumpulan dan Pembuangan Air Limbah 

Pada setiap tempat dimana orang berkumpul akan selalu dihasilkan limbah 

dan memerlukan pembuangan. Seperti halnya rumah sakit yang merupakan 

tempat-tempat umum menghasilkan limbah yang lazim disebut limbah rumah 

sakit ataulimbah medis. Tetapi sebenarnya komposisi limbah pada dasarnya tidak 

banyak berbeda dengan limbah rumah tangga, bahkan dari segi mikrobiologi 

sekalipun kecuali limbah yang berasal dari bagian penyakit menular karena 

organisme belum dipisahkan melalui proses olahan khusus setempat. Limbah cair 

medis adalah semua limbah cair yang berasal dari  rumah sakit yang kemungkinan 

mengandung mikroorganisme dan bahan kimia beracun. Bila bahan-bahan yang 

terkontaminasi seperti bedpan, dressing, tidak ditangani dengan baik selama 

pengumpulan maka akan dapat terjadi kontaminasi ruangan secara langsung 

(Depkes RI, 1995). Arifin (2008) menyebutkan pengelolaan buangan rumah sakit 

yang baik dan benar  adalah  dengan melaksanakan kegiatan sanitasi Rumah 

Sakit. Melihat  keterpaparan dan dampak-dampak yang dapat ditimbulkan oleh 

buangan/ limbah  rumah sakit seperti tersebut diatas, maka konsep pengelolaan 

lingkungan sebagai sebuah sistem dengan  berbagai proses manajemen 
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didalamnya  yang dikenal sebagai Sistem Manajemen Lingkungan 

(Environmental Managemen System) dan diadopsi Internasional. 

2.4.1 Pengelolaan Limbah Cair Rumah Sakit 

Pengelolaan  air  limbah rumah sakit merupakan bagian yang sangat 

penting dalam  upaya  penyehatan lingkungan rumah sakit yang mempunyai 

tujuan  melindungi  masyarakat  dari bahaya  pencemaran  lingkungan. Air limbah 

yang tidak ditangani secara benar  akan  mengakibatkan dampak negatif  

khususnya bagi kesehatan, sehingga  perlu pengelolaan yang baik agar  bila 

dibuang ke suatu areal tertentu tidak menimbulkan pencemaran yang didukung 

dengan Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL) yang dimiliki oleh rumah sakit itu 

sendiri (Aris, 2008). Dalam standar Organization for Standar (ISO) yang 

merupakan salah satu sertifikasi internasioanal  di bidang pengelolaan  lingkungan 

menyebutkan pengelolaan limbah adalah suatu usaha untuk meningkatkan kualitas 

dengan menghasilkan limbah yang ramah lingkungan dan tidak tercemar dan 

aman bagi masyarakat disekitarnya. Hasil  olahan  limbah yang ramah lingkungan 

merupakan buangan yang tidak menghasilkan bahan-bahan pencemar. Bahan 

pencemar  adalah  jumlah  berat  zat  pencemar  dalam  satuan  waktu tertentu 

yang  merupakan  hasil  perkalian  dari kadar pencemar dengan debit limbah cair. 

Menurut Yuda (2008) mengemukakan pengolahan limbah cair dapat 

dilakukan dengan menggunakan cara: 1) trickling filter, 2) kolam aerasi, 3) 

lumpur aktif, 4) anaerobic lagoon dan land spraying atau drain field.  

1. Pada trickling filter kumpulan benda padat yang berbentuk silinder, pada 

tempat tersebut diberikan kerikil, pasir dan subtrak digunakan untuk 
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menyaring  air  limbah  yang  akan disemprotkan dari atas silinder 

tersebut.  Pada  kerikil dan pasir tersebut  akan  membentuk lapisan 

biofilm  sehingga  mampu  untuk mendegradasi bahan organik yang 

berada pada air limbah tersebut.  

2. Kolam aerasi adalah kolam yang diberikan perlakuan aerator sehingga 

akan mampu untuk meningkatkan O2 terlarut dalam air limbah tersebut 

sehingga dapat mencukupi kebutuhan mikroba.  

3. Lumpur aktif merupakan lumpur yang berisi kumpulan mikroba. Aerobic 

lagoon adalah bak-bak yang diberikan mikroba anaerob yang mampu 

berperan dalam mengolah air limbah dalam kondisi anaerobik.  

2.4.1Pengaruh Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Terhadap Masyarakat 

dan Lingkungan 

Ada beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai resiko untuk 

mendapat gangguan karena buangan rumah sakit: 1) pasien yang datang ke 

Rumah Sakit untuk memperoleh pertolongan pengobatan dan perawatan 

Rumah Sakit. Kelompok ini merupakan kelompok yang paling rentan. 2) 

karyawan  rumah sakit dalam melaksanakan tugas sehari-harinya selalu 

kontak dengan orang sakit yang merupakan sumber agen penyakit, 3) 

pengunjung /pengantar orang sakit yang berkunjung ke rumah sakit, resiko 

terkena gangguan kesehatan akan semakin besar, 4) masyarakat yang 

bermukim di sekitar Rumah Sakit, lebih-lebih lagi bila Rumah sakit 

membuang hasil buangan Rumah Sakit tidak sebagaimana mestinya ke 

lingkungan sekitarnya. Dampak buangan air limbah rumah sakit yang tidak 
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memenuhi  aturan  mengakibatkan mutu lingkungan menjadi turun 

kualitasnya, dengan  akibat  lanjutannya  adalah  menurunnya derajat 

kesehatan masyarakat di lingkungan tersebut. 

2.4.2Dampak Positif Pengelolaan Limbah Rumah Sakit 

Pengaruh baik dari pengelolaan limbah rumah sakit akan memberikan 

dampak  postif  terhadap  kesehatan  masyarakat, lingkungan dan rumah sakit itu 

sendiri, seperti  

a. Meningkatkan pemeliharaan kondisi yang bersih dan rapi, juga 

meningkatkan  pengawasan pemantauan dan peningkatan mutu rumah 

sakit sekaligus akan dapat mencegah penyebaran penyakit (infeksi 

nosokomial).  

b. Keadaan lingkungan yang saniter serta esetetika yang baik akan 

menimbulkan rasa nyaman bagi pasien, petugas dan pengunjung rumah 

sakit tersebut.  

c. Keadaan  lingkungan  yang  bersih  juga  mencerminkan  keberadaan 

sosial budaya masyarakat disekitar rumah sakit.  

d. Dengan  adanya  pengelolaan  limbah  yang baik maka akan berkurang 

juga  tempat  berkembang  biaknya  serangga dan tikus sehingga populasi 

kepadatan vektor sebagai  mata  rantai penularan  penyakit dapat 

dikurangi.  

2.4.3Dampak Negatif Pengelolaan Limbah Rumah Sakit 

Dampak  yang ditimbulkan limbah rumah sakit akibat pengelolaannya 

yang tidak baik atau tidak saniter dapat berupa :  
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a. Merosotnya  mutu  lingkungan rumah sakit yang dapat mengganggu dan 

menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat yang tinggal 

dilingkungan rumah sakit maupun masyarakat luar.  

b.  Limbah medis yang mengandung berbagai macam bahan kimia beracun, 

buangan yang terkena kontaminasi serta benda-benda tajam dapat 

menimbulkan gangguan kesehatan berupa kecelakaan akibat kerja atau 

penyakit akibat kerja.  

c. Limbah medis yang berupa partikel debu dapat menimbulkan   

pencemaran udara yang akan  menyebabkan  kuman penyakit menyebar 

dan mengkontaminasi peralatan medis ataupun peralatan yang ada.  

d. Pengelolaan limbah medis yang kurang baik akan menyebabkan estetika 

lingkungan yang kurang sedap dipandang sehingga mengganggu 

kenyamanan pasien, petugas, pengunjung serta masyarakat sekitar.  

e. Limbah cair yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan 

pencemaran terhadap sumber air (permukaan tanah) atau lingkungan dan 

menjadi media tempat berkembangbiaknya mikroorganisme pathogen, 

serangga yang dapat menjadi transmisi pernyakit terutama kholera, 

disentri, thypus abdominalis (Kusnoputranto, 1986).  

f. Air limbah yang mempunyai sifat fisik, kimiawi, dan bakteriologi yang 

dapat  menjadi  sumber pengotoran dan menimbulkan  bau  yang tidak 

enak  serta pemandangan  yang  tidak  menyenangkan, bila tidak dikelola 

dengan baik. 
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Beberapa  teknologi proses pengolahan air limbah rumah sakit 

yang  sering  digunakan  yakni  antara lain:  proses  lumpur  aktif 

(activated sludgeprocess). Klasifikasi Proses Pengolahan Air Limbah 

Secara Biologis Aerobik akan disajikan pada gambar 2.1 

Biorotor (Rotating  Biological Contactor atau RBC), proses aerasi 

kontak  (contact aeration  process), dan proses dengan biofilter “Up 

Flow”, biofilter anaerob-aerob dan lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Klasifikasi Proses Pengolahan Air Limbah Secara 

BiologisAerobik 

Sumber :  Said, N.I., "Sistem Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Skala  Individual 

Tangki Septik Filter Up Flow", Majalah Analisis Sistem Nomor 3,  Tahun II, 1995 
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2.5 Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit dengan RBC 

Reaktor  biologis  putar (rotating biological contactor) disingkat  RBC adalah 

salah satu teknologi pengolahan air limbah yang mengandung polutan organik 

yang tinggi secara biologis dengan sistem biakan melekat (attached culture). 

Prinsip kerja pengolahan air limbah dengan RBC yakni air limbah yang 

mengandung polutan organik dikontakkan dengan lapisan mikroorganisme 

(microbial film) yang melekat pada permukaan media di dalam suatu reaktor. 

Media tempat melekatnya film biologis ini berupa piringan (disk) dari bahan 

polimer atau plastik yang ringan dan disusun dari berjajar-jajar pada suatu poros 

sehingga membentuk suatu modul atau paket, selanjutnya modul tersebut diputar 

secara pelan dalam keadaan tercelup sebagian ke dalam air limbah yang mengalir 

secara kontinyu ke dalam reaktortersebut.Dengan cara tersebut mikro-organisme 

seperti bakteri, alga, protozoa, fungi, dan lainnya dapat tumbuh melekat pada 

permukaan media yang berputar tersebut membentuk suatu lapisan yang terdiri 

dari mikro-organisme yang disebut biofilm (lapisan biologis). 

 Pada saat biofilm yang melekat pada media yang berupa piringan tipis 

tersebut tercelup kedalam air limbah, mikroorganisme menyerap senyawa organik 

yang ada dalam air limbah yang mengalir pada permukaan biofilm, dan pada saat 

biofilm berada di atas permuaan air, mikro-organisme menyerap okigen dari udara 

atau oksigen yang terlarut dalam air untuk menguraikan senyawa organik. 

Pertumbuhan mikro-organisme atau biofilm tersebut makin lama semakin tebal, 

sampai akhirnya karena gaya beratnya sebagian akan mengelupas dari mediumnya 

dan terbawa aliran air keluar. Selanjutnya, mikro-organisme pada permukaan 
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medium akan tumbuh lagi dengan sedirinya hingga terjadi kesetimbangan sesuai 

dengan kandungan senyawa organik yang ada dalam air limbah. Secara garis 

besar proses pengolahan air limbah dengan sistem RBC terdiri dari bak pemisah 

pasir, bak pengendap awal, bak kontrol aliran, reaktor/kontaktor biologis putar 

(RBC), Bak pengendap akhir, bak khlorinasi, serta unit pengolahan lumpur. 

Diagram proses pengolahan air limbah dengan sistem RBC adalah seperti pada 

gambar 2.2  Mekanisme proses penguraian senyawa organik oleh mikroorganisme 

di dalam RBC  : 

 

Gambar 2.2 Mekanisme proses penguraian senyawa organik oleh 

mikroorganisme di dalam RBC (Sumber: www.kelair.bppt.go.id) 

1. Bak Pemisah Pasir 

Air limbah dialirkan dengan tenang ke dalam bak pemisah pasir, sehingga 

kotoran yang berupa pasir atau lumpur kasar dapat diendapkan.Sedangkan 

kotoran yang mengambang misalnya sampah, plastik, sampah kain dan 

lainnya tertahan pada sarangan (screen) yang dipasang pada inlet kolam 

pemisah pasir tersebut. 
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2. Bak Pengendap Awal 

Dari  bak  pemisah/ pengendap pasir, air limbah dialirkan  ke bak 

pengedap awal.Di dalam bak pengendap awal ini lumpur atau padatan 

tersuspensi sebagian besar mengendap.Waktu tinggal di dalam bak 

pengedap awal adalah 2 - 4 jam, dan lumpur yang telah mengendap 

dikumpulkan daan dipompa ke bak pengendapan lumpur. 

3. Bak Kontrol Aliran 

 Jika debit aliran air limbah melebihi kapasitas perencanaan, kelebihan 

debit air limbah tersebut dialirkan ke bak kontrol aliran untuk disimpan 

sementara. Pada waktu debit aliran turun / kecil, maka air limbah yang ada di 

dalam bak kontrol dipompa ke bak pengendap awal bersama-sama air limbah 

yang baru sesuai dengan debit yang diinginkan. 

4. Kontaktor (reaktor) Biologis Putar 

 Di dalam bak kontaktor ini, media berupa piringan (disk) tipis dari bahan 

polimer atau plastik dengan jumlah banyak, yang dilekatkan atau dirakit pada 

suatu poros, diputar secara pelan dalam keadaan tercelup sebagian ke dalam air 

limbah. Waktu tinggal di dalam bak kontaktor kira-kira 2,5 jam. Dalam kondisi 

demikian, mikro-organisme akan tumbuh pada permukaan media yang berputar 

tersebut, membentuk suatu lapisan (film) biologis. Film biologis tersebut terdiri 

dari berbagai jenis/species mikro-organisme misalnya bakteri, protozoa, fungi, 

dan lainnya. Mikroorganisme yang tumbuh pada permukaan media inilah yang 

akan menguraikan senyawa organik yang ada di dalam air limbah. Lapsian 

biologis tersebut makin lama makin tebal dan kerena gaya beratnya akan 
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mengelupas dengan sedirinya dan lumpur orgnaik tersebut akan terbawa aliran air 

keluar. Selanjutnya laisan biologis akan tumbuh dan berkembang lagi pada 

permukaan media dengan sendirinya. 

5. Bak Pengendap Akhir 

Air limbah yang keluar dari bak kontaktor (reaktor) selanjutnya dialirkan 

ke bak pengendap akhir, dengan waktu pengendapan sekitar 3 jam. Dibandingkan 

dengan proses lumpur aktif, lumpur yang berasal dari RBC lebih mudah 

mengendap, karena ukurannya lebih besar dan lebih berat. Air limpasan (over 

flow) dari bak pengendap akhir relaitif sudah jernih, selanjutnya dialirkan ke bak 

khlorinasi.Sedangkan lumpur yang mengendap di dasar bak di pompa ke bak 

pemekat lumpur bersama-sama dengan lumpur yang berasal dari bak pengendap 

awal. 

6. Bak Khlorinasi 

 Air olahan atau air limpasan dari bak pengendap akhir masih mengandung 

bakteri coli, bakteri patogen, atau virus yang sangat berpotensi menginfeksi ke 

masyarakat sekitarnya. Untuk mengatasi hal tersebut, air limbah yang keluar dari 

bak pengendap akhir dialirkan ke bak khlorinasi untuk membunuh mikro-

organisme patogen yang ada dalam air.Di dalam bak khlorinasi, air limbah 

dibubuhi dengan senyawa khlorine dengan dosis dan waktu kontak tertentu 

sehingga seluruh mikro-orgnisme patogennya dapat di matikan.Selanjutnya dari 

bak khlorinasi air limbah sudah boleh dibuang ke badan air. 
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7. Bak Pemekat Lumpur 

 Lumpur yang berasal dari bak pengendap awal maupun bak pengendap 

akhir dikumpulkan di bak pemekat lumpur. Di dalam bak tersebut lumpur di aduk 

secara pelan kemudian di pekatkan dengan cara didiamkan sekitar 25 jam 

sehingga lumpurnya mengendap, selanjutnya air supernatant yang ada pada 

bagian atas dialirkan ke bak pengendap awal, sedangkan lumpur yang telah pekat 

dipompa ke bak pengering lumpur atau ditampung pada bak tersendiri dan secara 

periodik dikirim ke pusat pengolahan lumpur di tempat lain. 

2.5.1Mekanisme Hidup Mikroorganisme di RBC 

Pengolahan air limbah di RBC umumnya mikroorganisme yang digunakan 

tidak dibibitkan (seeding). Mikroba sudah tersedia dalam jumlah yang cukup 

sebagai awal dalam memulai proses. Kira-kira sepekan sampai dua pekan setelah 

dimulai pengolahannya, di permukaan media akan menempel biomassa setebal 1-

4 mm. Ketebalan ini bergantung pada kekuatan air limbah dan kecepatan rotasi 

media lekat. Menurut Antonie, 1978, konsentrasi mikroba tersebut mencapai 

50.000- 100.000 mg/l, suatu jumlah yang sangat tinggi sehingga cukup banyak zat 

pencemar organik dan nitrogen yang dihilangkannya dengan bantuan oksigen 

terlarut. Mikroorganisme yang hidup akan membentuk lapisan pada disk dalam 

bentuk lender yang biasa disebut biofim. Mikroorganisme ini yang akan 

melakukan penguraian dan menghilangkan kandungan organik dari air limbah 

(Ananta dan Novirina, -). Biofilm mikroorganisme terbentuk melalui beberapa 

fase, yaitu fase penempelan, maturasi dan pelepasan/pengelupasan (Kjelleberg 

dan Givskov, 2007). Namun demikian, sebelumnya terjadi penempelan materi 
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organik pada disk-disk RBC yang akan digunakan sebagai substrat biofilm 

(Trulear dan Characklis, 1982 dalam Apilanez et. al., 1998). Fase-fase 

pembentukan biofilm mikroorganisme melibatkan aktivitas mikroorganis 

memikroorganisme penyusun  biofilm dalam  memanfaatkan substrat. 

Penempelan  materi organik dan mikroorganisme penyusun biofilm pada disk-

disk RBC terjadi ketika disk-disk tersebut terendam dalam cairan limbah (Said, 

2005). Pada fase awal pembentukan biofilm, mikroorganisme menempel pada 

substrat dengan ikatan yang lemah melalui tegangan Van der Walls. 

Mikroorganisme pada fase ini harus mampu menahan berbagai tegangan dari 

lingkungan  seperti  tegangan antarmuka substrat dan air, repulsi elektrostatis dan 

interaksi hidrofobik (Donian, 2002). Fase awal ini merupakan fase yang 

membutuhkan waktu paling lama di antara fase-fase pembentukan biofilm 

selanjutnya (Apilanez et. al., 1998). Mikroorganisme berupaya mempertahankan 

ikatannya pada substrat dengan membentuk substansi polimer makstrik 

ekstraseluler berupa eksopolisakarida. 

2.5.2 Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Proses Sistem RBC 

 Pengolahan limbah dengan menggunakan cakram biologi terutama 

dipengaruhi oleh faktor – faktor lingkungan misalnya pH, temperature, kepekatan, 

karena  factor  tersebut  akan  mempengaruhi  mikroorganisme  yang  tumbuh 

pada cakram sehingga  akan  mempengaruhi prosesnya. Selain dipengaruhi oleh 

factor lingkungan, menurut Grady dan Lim (1980) proses pengolahan dengan 

cakram biologis dipengaruhi pula oleh : 

1. Transfer oksigen 
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2. Kecepatan putaran cakram 

3. Staging (tingkat pengolahan) 

4. Tinggi cakram yang terendam 

 Adapun RBC dapat dipakai dengan baik apabila lapisan (film) 

mikroorganisme sudah terbentuk, sehingga pekerjaan penumbuhan film 

mikroorganisme merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Dalam 

mempercepat  penumbuhan dapat ditambahkan nutrisi sebagai sumber zat 

organik. Sedangkan  Warna  limbah  yang keluar dari kontaktor masih 

kekuningan, sehingga kontaktor biologi sebaiknya perlu digabung dengan 

pengolahan anaerob.(Susanti, 2003). 

2.6.Bakteri 

 Bakteri merupakan uniseluler, pada umumnya tidak berklorofil, ada 

beberapa yang fotosintetik dan produksi aseksualnya secara pembelahan dan 

bakteri mempunyai ukuran sel kecil dimana setiap selnya hanya dapat dilihat 

dengan bantuan mikroskop. Bakteri pada umumnya mempunyai ukuran sel 0,5-

1,0 μm  kali 2,0-5,0 μm,  dan  terdiri  dari tiga bentuk dasar yaitu bentuk bulat 

atau kokus, bentuk batang atau bacillus, bentuk spiral. (Dwidjoseputro,1985). 

Syarif dan Halid  (1993)  menyatakan bahwa :  identifikasi  jenis bakteri 

berdasarkan sifat morfologi, biokimia, fisiologi dan serologi adalah sebagai 

berikut :  

a. Bakteri gram positif  

1. Kokus  

a) Katalase positif : Staphylococcus  
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b) Katalase negatif : Streptococcus, Leuconostoc, Pediococcus  

2. Batang  

a) Anaerobik atau Fakultatif Anaerobik : Clostridium botulinum, 

Lactobacillus, Propionic bacterium  

b) Aerobik : Bacillus, 

b. Bakteri Gram Negatif  

1) Fermentatif (batang) : Proteus, Eschericia coli, Enterobacter  

2) Non Fermentatif (spiral/batang) : Pseudomonas, Alcaligene 

2.6.1 Reproduksi Bakteri  

 Bakteri  reproduksi  memperbanyak  diri  dengan suatu proses yang 

disebut  pembelahan  biner. Bahan inti memperbanyak diri dan membagi menjadi 

dua bagian  yang  terpisah dan kemudian sel membagi diri, menghasilkan dua 

buah sel anak dengan ukuran yang sama (Gaman, 1992). Sel-sel akan memanjang 

dan apabila sudah mencapai dua kali ukuran normal akan membelah dibagian 

tengah menjadi dua sel yang selanjutnya juga akan mengalami pembelahan 

(Buckle et al, 1987). Umumnya  bakteri  hanya mengenal satu macam 

pembiakan  saja,  yaitu  pembiakan  secara  aseksual  atau vegetatif. Pembiakan 

ini berlangsung cepat, jika faktor-faktor luar menguntungkan. Pelaksanaan 

pembiakan yaitu dengan pembelahan diri atau division. Pembelahan diri dapat 

dibagi atas 3 fase, yaitu: 

a. Fase pertama, dimana  sitoplasma  terbelah  oleh  sekat  yang tumbuh tegak 

lurus pada arah memanjang. 
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b. Sekat  tersebut diikuti oleh suatu dinding melintang. Dinding melintang ini 

tidak selalu merupakan penyekat yang sempurna; ditengah-tengah sering 

ketinggalan  suatu  lubang  kecil, dimana  protoplasma  kedua sel baru masih tetap 

berhubung-hubungan. Hubungan protoplama ini disebut plasmodesmida. 

c. Fase terakhir ialah terpisahnya kedua sel.  

 Terdapat  bakteri yang segera berpisah, yaitu yang satu terlepas sama 

sekali  dari  pada yang  lain, setelah dinding melintang menyekat secara 

sempurna. Bakteri yang semacam ini merupakan koloni yang merata, jika 

dipelihara  pada  medium padat. Sebaliknya, bakteri-bakteri yang dindingnya 

lebih kokoh itu tetap  bergandeng-gandengan  setelah  pembelahan. Bakteri 

macam  ini  merupakan  koloni  yang  kasar permukaannya (Dwidjoseputro, 

2005). 

2.6.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Bakteri 

 Mikroorganisme juga membutuhkan suplai makanan yang akan menjadi 

sumber  energi  dan  menyediakan  unsur-unsur kimia dasar untuk pertumbuhan 

sel. Unsur-unsur dasar  tersebut adalah karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, 

sulfur, fosfor, magnesium, zat besi, dan sejumlah logam lainnya. Karbon dan 

sumber  energi  hampir  semua  mikroorganisme  yang berhubungan dengan 

bahan pangan, dapat diperoleh dari jenis gula karbohidrat sederhana seperti 

glukosa (Buckle et al., 1987). Berikut  menurut  Gaman  (1992)  beberapa  faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri adalah: 
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a. Waktu 

 Laju perbanyakan bakteri bervariasi menurut spesies dan kondisi 

pertumbuhannya. Kondisi optimal, hampir semua bakteri memperbanyak diri 

dengan  pembelahan biner sekali setiap 20 menit. Bakteri memiliki waktu 

generasi,  yaitu selang waktu antara pembelahan, dapat mencapai 12 menit. 

Bakteri yang memiliki waktu generasinya 20 menit, pada kondisi yang cocok 

sebuah sel dapat menghasilkan beberapa juta sel selama 7 jam. 

b. Makanan 

 Semua mikroorgansme memerlukan nutrien yang akan menyediakan 

energi, biasanya diperoleh dari substansi mengandung karbon. Mikroorganisme 

selain itu memerlukan nitrogen untuk sintesis protein, vitamin yang berkaitan 

dengan faktor pertumbuhan, dan mineral. 

c. Kelembaban 

 Mikroorganisme seperti halnya semua organisme memerlukan air untuk 

mempertahankan hidupnya. Banyaknya air dalam pangan, yang tersedia untuk 

digunakan dapat dideskripsikan dengan istilah aktivitas air (Aw). Air murni 

memiliki AW = 1,0. Aktivitas air untuk setiap pangan segar adalah 0,99 tetapi 

dapat diturunkan dengan substansi terlarut seperti gula dan garam. Bakteri 

biasanya memerlukan air lebih banyak dari pada khamir dan jamur. 

d. Suhu 

 Beberapa organisme mampu bertahan terhadap pemanasan suhu tinggi 

walaupun mereka bukan termofilik, ini disebut dengan mikroorganisme 

termodurik (tahan panas). Hal serupa, organisme mampu bertahan hidup pada 
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suhu  sangat  rendah  walaupun  mereka  bukan psikrodurik (tahan terhadap suhu 

rendah). Menurut  Buckle (1987), apabila  suhu naik, kecepatan  metabolisme 

naik dan pertumbuhan dipercepat. Sebaliknya apabila suhu turun, kecepatan 

metabolisme  juga  turun dan pertumbuhan  diperlambat. Bila mana suhu naik atau 

turun, tingkat  pertumbuhan  mungkin  terhenti, komponen sel menjadi tidak aktif 

dan sel-sel dapat mati. 

e. Oksigen 

 Tersedianya  oksigen  dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. 

Bakteri  diklasifikasikan  menjadi empat kelompok menurut keperluan 

oksigennya: 

1. Aerob  obligat,  yaitu hanya dapat tumbuh jika terdapat persediaan oksigen 

yang banyak. 

2. Aerob  fakultatif, yaitu tumbuh dengan baik jika oksigen cukup, tetapi juga 

dapat tumbuh secara anaerob. 

3. Anaerob obligat, yaitu hanya dapat tumbuh jika tidak ada oksigen 

4. Anaerob  fakultatif, yaitu tumbuh  sangat  baik jika tidak ada oksigen, tetapi 

juga mereka dapat tumbuh secara aerob. 

f. pH 

 Hampir  semua  mikroorganisme  tumbuh  baik  jika  pH pangan antara 

6,6-7,0 (netral).  Bakteri, terutama  patogen, toleransinya terhadap asam lebih 

kecil  bila  dibandingkan  dengan  jamur  dan khamir. Tidak ada bakteri yang 

dapat  tumbuh, jika pH dibawah 3,5. Kerusakan pangan berasam tinggi seperti 

buah-buahan biasanya disebabkan oleh khamir dan jamur. Daging dan pangan 
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hasil laut lebih mudah mengalami kerusakan oleh bakteri, karena pH pangan 

tersebut mendekati 7,0. Sangat sedikit pangan yang bersifat alkali dan oleh 

karenanya, pH maksimum untuk pertumbuhan tidak penting. 

2.6.3Peran Bakteri dalam Mendegradasi Air Limbah 

 Dalam  air dan penanganan air limbah, bakteri mempunyai peranan 

penting karena kultur bakteri dapat digunakan untuk menghilangkan bahan 

organik yang tidak diinginkan dari air limbah. Menurut Sirait et al. (2008), 

kebanyakan  bakteri  adalah  kemoheterotrofik  yang   artinya  menggunakan 

bahan  organik  sebagai sumber energi dan karbon. Beberapa spesies 

mengoksidasi  senyawa-senyawa  anorganik tereduksi seperti NH untuk energi 

dan menggunakan CO2 sebagai sumber karbon. Bakteri kemoheterotrofik 

merupakan  bakteri  terpenting  dalam pengolahan air limbah karena bakteri ini 

akan memecah  bahan-bahan organik dan mengoksidasi amoniak nitrogen 

menjadi nitrogen nitrat, terutama oleh bakteri nitrifikasi.  

Menurut Sirait et al. (2008), bagian reaktif dari sel bakteri adalah 

membran sitoplasmik. Semua bahan organik atau anorganik yang akan 

dimetabolisme oleh sel harus melalui membran. Mekanisme transport dari 

sebagian  besar  molekul  yang melalui membran diduga disebabkan karena 

reaksi-reaksi dengan sistem enzim spesifik yang disebut permease. Molekul-

molekul  yang  tidak  mempunyai  sistem  permease  tidak  dapat  memasuki sel 

dan oleh karenanya tidak dimetabolisme. Hal ini menjelaskan bahwa bakteri 

menggunakan nutrien secara selektif. Menurut Siraitet al. (2008), jenis-jenis 
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bakteri yang berperan penting dalam penguraian limbah organik antara lain 

bakteri Colifrom. 

2.7 Bakteri Colfirom 

Coliform  adalah  bakteri  yang termasuk dalam famili Enterobactericeae, 

dan terdiri dari empat genus yaitu: Citrobacter, Enterobacter, Escherichia dan  

Klebsiella.  Bakteri  Coliform  merupakan  bakteri Gram negatif, berbentuk 

batang,  bersifat  motil dan  nonmotil,  berkapsul, tidak  membentuk spora, 

aerobik dan anaerobik fakultatif, dapat memfermentasi laktosa dengan 

menghasilkan gas, serta  

mampu mereduksi nitrat menjadi nitrit (Buckle et al.,1987). Golongan bakteri 

Coliform adalah kelompok bakteri intestinal yang banyak hidup di saluran  

pencernaan manusia maupun hewan berdarah panas.Coliform sebagai suatu 

kelompok dicirikan sebagai bakteri berbentuk batang, gram negatif, tidak 

membentuk  spora, aerobic  dan anaerobic  fakultatif  yang  memfermentasi 

laktosa  dengan  menghasilkan  asam dan gas dalam waktu 48 jam pada suhu 

35oC.  Bakteri  Coliform  yang  berada di dalam makanan/ minuman  

menunjukkan  kemungkinan  adanya  mikroba  yang  bersifat  enteropatogenik 

dan atau toksigenik yang berbahaya bagi kesehatan (Suriawiria,1996). Gambar 

bakteri colifrom akan disajikan pada gambar 2.2 

 

 

 

Gambar 2.2 Bakteri Colifrom 
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Bakteri Coliform berdasarkan asal dan sifatnya dibagi menjadi dua golongan 

(Suriawiria, 1996): 

1. Coliform fekal, seperti Escherichia coli yang betul-betul berasal dari 

tinjamanusia. 

2. Coliform non fekal, seperti aerobacter dan Klebsiella yang bukan 

berasaldari tinja manusia tetapi biasanya berasal dari hewan atau tanaman 

yangtelah mati. 

Sifat-sifat Coliform Bacteria yang penting adalah (Suriawiria, 1996): 

a. Mampu tumbuh baik pada beberapa jenis substrat dan dapat 

mempergunakan berbagai jenis karbohidrat dan komponen organik lain 

sebagai sumber energi dan beberapa komponen nitrogen sederhana  

sebagai sumber nitrogen. 

b. Mempunyai sifat dapat mensistesa vitamin. 

c. Mempunyai interval suhu pertumbuhan antara 10-46,50C. 

d. Mampu menghasilkan asam dan gas gula. 

e. Dapat menghilangkan rasa pada bahan pangan. 

f. Pseudomonas aerogenes dapat menyebabkan pelendiran. 

Escherichia colitermasuk famili Enterobacteriaceae, berbentuk batang, 

gram negatif, tidak membentuk spora, hidup dalam suasana fakultatif anaerob, 

oksidase negatif, katalase positif. Escherichia colim empunyai enzim β-

galaktosidase & β-galaktoside permiase, untuk memfermentasi macam-macam 

karbohidrat,  menghasilkan  asam  dan  gas (Jawetz, 2010). Escherichia coli 

adalah kuman oportunis yang banyak ditemukan di dalam usus besar manusia 
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sebagai  flora  normal. Bakteri  ini bersifat unik karena dapat menyebabkan 

infeksi  primer  pada  usus, misalnya  diare pada anak, seperti juga 

kemampuannya menimbulkan infeksi pada jaringan tubuh lain di luar usus. 

Escherichia coli terdiri dari 2 species yaitu: Escherichiacoli dan Escherichia 

hermanis (Zuhri,2009). Escherichia coli sebagai salah satu contoh terkenal 

mempunyai beberapa spesies hidup di dalam saluran pencernaan makanan 

manusia  dan  hewan  berdarah  panas. Escherichia coli mula-mula diisolasi oleh 

Escherich pada tahun1885 dari tinja bayi.(Suriawiria, 1996).Bakteri Coliform 

termasuk flora normal usus besar manusia dan hewan berdarah panas, tidak 

berbahaya  namun ada beberapa strain yang patogen pada manusia maupun 

hewan. Escherichia coli dapat dijumpai pada air, makanan, tanah yang 

terkontaminasi oleh tinja. Adanya bakteri Coliform dalam air menunjukan air 

terkontaminasi oleh tinja bersifat patogen di dalam usus, sehingga tidak layak 

untuk dikonsumsi  (Sopacua. dkk., 2013). 

2.8 Dasar Pemilihan Media 

 Dalam  penelitian  ini  media  yang digunakan sebagai media pembelajaran 

adalah  leaflet.Leaflet merupakan jenis pamflet atau brosur yang paling populer 

biasanya terdiri  dari  satu  lembar  saja dengan  cetakan dua muka, dan yang 

khas dari leaflet  adalah  adanya  lipatan yang membentuk beberapa bagian 

leaflet seolah-olah  merupakan panel atau halaman tersendiri (Feri, 2011). 

Leaflet  juga  merupakan  bahan  cetak  tertulis  berupa  lembaran yang dilipat 

tapi tidak dimatikan atau dijahit (Depdiknas, 2008). 
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 Penggunaan media leaflet sebagai bahan ajar belum banyak digunakan 

dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga masih butuh banyak pengembangan 

dalam membuat bahan ajar ini karena leaflet berpotensi cukup bagus dalam 

menarik minat belajar siswa (Depdiknas, 2008). Berdasarkan uraian diatas maka 

leaflet dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar .Leaflet dapat dijadikan sebagai 

bahan  ajar  yang  menarik dalam pembelajaran yang dilakukan, karena 

bentuknya yang menarik, dan praktis. 

 Dalam pemanfaatan leaflet sebagai bahan ajar harus memperhatikan 

dengan  kesesuaian  dengan  penelitian, dan materi. Menurut Suhardi (2010), 

untuk mengetaui kesesuaiannya, suatu hasil penelitian yang dijadikan sebagai 

sumber  belajar  biologi ditinjau melalui identifikasi proses, dan produk 

penelitian. Umumya leaflet digunakan sebagai perangkat pemasaran atau 

digunakan untuk media promosi.Adapun sebagai bahan ajar, sajian informasi 

yang  dimuat  pada  leaflet harus diturunkan, dan disesuaikan dengan kompetensi 

dasar  yang  harus  diraih siswa (Tetty, 2013).Misalnya saja tentang materi 

bahasan  peranan bakteri yang  merugikan  dalam  kehidupan manusia, yang 

sering  kita  lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, penggunaan leaflet 

dirasa  akan  lebih  menambah  ketertarikan dan minat siswa dalam belajar. 

Leaflet digunakan karena mempunyai banyak keuntungan yaitu dapat disimpan 

lama, materi dicetak unik, sebagai referensi, membantu media lain, dapat 

disebarluaskan, dan dibaca atau dilihat oleh khalayak yang lebih banyak, 

targetnya  lebih luas, isi  dapat dicetak kembali dan dapat digunakan sebagai 
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bahan  diskusi , serta  memberikan  keterangan  singkat suatu masalah 

(Depdiknas, 2008). Oleh karena itu, leaflet dapat digunakan sebagai bahan ajar. 

 Dalam penelitian ini penulis memilih media Leaflet sebagai media 

penelitiannya. Leaflet adalah bentuk penyampaian informasi atau pesan kesehatan 

melalui lembar yang dilipat (Notoatmodjo, 2007).  

1. Kegunaan dan Keunggulan  

Leaflet Menurut Maulana (2007) kegunaan dan keunggulan dari leaflet 

adalah sederhana dan sangat murah klien dapat menyesuaikan dan belajar 

mandiri, pengguna dapat melihat isinya pada saat santai, informasi dapat 

dibagikan dengan keluarga dan teman. Leafletjuga dapat memberikan detil 

misalnya statistik yang tidak mungkin disampaikan lisan. Klien dan pengajar 

dapat memberikan informasi yang rumit.  

2. Keterbatasan Leaflet 

Menurut Maulana (2007) leaflet profesional sangat mahal, materi  yang 

diproduksi  masal  dirancang untuk sasaran pada umumnya dan tidak cocok untuk 

setiap orang serta terdapat materi komersial berisi iklan. Leaflet juga tidak ntahan 

lama dan mudah hilang, dapat menjadi kertas  percuma kecuali pengajar secara 

aktif. Uji coba dengan sasaran sangat perbolehkan.  

2.9Materi Peranan Bakteri dalam Leaflet 

 Pemanfaatan dari hasil penelitian sebagai sumber belajar yang berbentuk 

leaflet yang dimana haruskan memenuhi beberapa aspek. Menurut Depdiknas 

(2008),sebagai bahan ajar leaflet dalam pemanfaatannya bahan ajar harus 

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 
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1. Judul leaflet harus singkat, dan diturunkan dari KD atau materi 

pokok. 

2. Bahasa yang digunakan dalam leaflet harus mudah, kalimat 

yang jelas, dan kalimat yang tidak terlalu panjang. 

3. Informasi pendukung dijelaskan secara jelas, padat, menarik 

memperhatikan penyajian kalimat yang disesuaikan dengan usia 

dan pengalaman pembacanya. Untuk siswa SMA 

mengupayakan untuk membuat kalimat yang tidak terlalu 

panjang, dimana maksimal hanya 25 kata perkalimat, dan dalam 

satu paragraf 3-7 kalimat. 

4. Menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya 

materi leaflet, misalnya buku, majalah, internet, jurnal hasil 

penelitian. 

Dalam silabus SMA kelas X terdapat pembelajaran dengan pokok bahasan 

mengenai bakteri colifrom, contoh bakteri colifrom, dan  ciri- ciri bakteri colifrom 

dalam  kehidupan. Hal tersebut berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, 

karena  menyangkut  peranan  bakteri  dalam kehidupan khususnya peranan 

bakteri yangmerugikan. Sehingga dipilih salah satu media pembelajaran 

berbentuk leaflet yang nantinya akan digunakan sebagai bahan ajar siswa kelas X 

SMA. Leaflet  merupakan  bahan  ajar  cetak  yang  menarik  bagi  siswa dan 

dapat  diimplementasikan  langsung  ke  dunia  pendidikan. Oleh karena itu, 

leaflet yang digunakan dalam penelitian ini berisikan penjelasan yang detail 

tentang  materi  yang  akan  dituangkan  dalam  leaflet berdasarkan KI 
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(kompetensi inti)  dan  KD pada kurikulum 2013, sehingga dengan menggunakan 

leaflet sebagai media pembelajaran maka penyampaian materi pembelajaran akan 

menjadi lebih jelas (Tetty, 2013). Selain itu, dengan menggunakan leaflet maka 

bahasa yang digunakan mudah dipahami, dan kalimat yang tidak terlalu 

panjang.Berdasarkan penjelasan diatas bahan ajar cetak leaflet diharapkan dapat 

mempengaruhi siswa untuk lebih antusias dalam proses belajar mengajar. 
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2.10 kerangka konseptual 
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