
I. PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Kebutuhan manusia paling utama dalam menopang kehidupannya adalah air. 

Seperti diketahui. kadar air tubuh manusia mencapai 68 pcrsen, dan untuk tetap hidup air 

dalam tubuh tersebut harus dipertahankan. Padahal, kebutuhan air minum setiap orang 

bervariasi dari 2, I liter hingga 2.8 liter per hari, tergantung pada berat badan dan 

aktivitasnya (Suprihatin. 2004). 

Untuk memenuhi sebagian kebutuhan akan air mmum terscbut, selama ini 

dipenuhi dari sumber air sumur atau air permukaan yang tclah diolah oleh Perusahaan Air 

Minum (PDAM). Agar tetap sehat maka air minum harus memenuhi persyaratan fisik, 

kimia, maupun mikrobiologis. Disisi lain telah banyak diketahui bahwa belakangan ini 

kualitas air sumur juga perlu diragukan atau semakin rendah. Sementara PDAM belum 

mampu memasok air dengan jumlah dan kualitas yang cukup, pemakaian air minum 

dalam kemasan (AMDK) dewasa ini meningkat tajam. Hal ini mendorong pertumbuhan 

industri AMDK dikota-kota di Indonesia. Survei Kesehatan Nasional (Susenas) 2002 

menunjukkan bahwa 6,57% rumah tangga di DKUakarta menggunakan air minum dalam 

kemasan (AMDK) (Alegantina dkk .. 2004). 

Kenyataan lain terujuk balm·a harga AMDK makin meningkat tajam, oleh sebab 

itu masa sekarang sudah banyak sekali dapat dijumpai depo air minum isi ulang (AMIU) 

yang harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan AMDK sehingga masyarakat 

banyak beralih mengkonsumsi AMIU tersebut. 

Kualitas AMIU masih dipertanyakan karena belum ada pengawasan rutin dari 

pihak berwenang. Proses pengolahan di depot bervariasi serta masih belum ada standar 

proses pengolahan air yang memenuhi syarat sesuai dengan persyaratan yang dikeluarkan 

oleh Menteri Kesehatan No.907/MENKES/SK/VII/2002 pada tanggal 29 Juli 2002, 

sedangkan persyaratan air minum dalam kemasan diatur sesuai dengan Standar Nasional 



(SNI) nomor 01-3553-1996. Air minum dari ke dua jenis harus be bas dari bakteri patogen 

(Suprihatin, 2004). 

Hasil studi sempat menjadi perhatian publik karena pada beberapa sampel 

ditemukan adanya kontaminasi mikroorganisme. Sekitar 16% dari sampel terscbut 

terkontaminasi bakteri coliform, yang mengindikasikan buruknya kualitas sanitasi depo 

air minum isi ulang. Untuk itu pelaksanaan tes dan pemeriksaan sampel AMDIU atau 

AMIU secm·a teratur oleh laboratorium pihak ketiga yang independen sangat penting 

untuk mendukung basil pengawasan kualitas oleh pemerintah. 

1.2. TUJUAN 

1.2.1. Mengetahui kualitas dari aspek fisik, kimia, dan mikrobiologis air minum isi 

ulang (AMIU) yang dijual di Salatiga dan sekitarnya. 

1.2.2. Membandingkan data fisikawi, kimiawi dan mikrobiologi dengan persyaratan 

yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan No.907/MENKES/SK/VII/2002 

pada tanggal 29 Juli 2002, sedangkan persyaratan air minum dalam kemasan 

diatur sesuai dengan Standar Nasional (SNI) nomor 01-3553-1996. 

1.2.3. Menyampaikan rekomendasi kepada pihak yang terkait mengenai 

kualitas air minum isi ulang (AMIU) yang dijual di Salatiga dan sekitarnya. 
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