
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Uji Fisikawi, Kimiawi, dan Mikrobiologis AMIU yang ada di daerah 

Salatiga dan Sekitarnya. 

Penelitian tentang Kualitas Air Minum lsi Ulang (AMIU) yang dipasarkan di 

daerah Salatiga dan Sekitarnya beberapa waktu yang lalu sudah ada yang melakukan 

yaitu Violita dkk (2010). Ditemukan bahwa hasil uji bakteri koliform air rninum isi ulang 

yang ada di Salatiga dan sekitarnya pada sarnpel awal dan sampel yang disimpan selama 

7 hari dari 7 depo yang diarnbil berbeda dengan penelitian ini diperoleh data seperti 

tersaji pada Tabel 4. 

Tabel4. Hasil Uji Bakteri Koliform Air Minum lsi Ulang yang Ada di Salatiga dan 

Sekitarnya pada Sampel Awal dan Sampel yang Disimpan Selama 7 Hari 

Bakteri Kolifonn 
(per 100 ml AMOK 2 

sam I) 

Awal <200 <200· 200 
200 

Disimpan 7 hari <200 
<2.J<f- 6,3.103 -

2.102 �2.4.10S 

Keterangan : I 7 = Depo air min urn isi ulang 

AMDK =Air Minum Dalam Kemasan 

3 

<200-
200 

4.102 

4 5 6 7 Kisaran 

200 <200 <200 <200 <200-
200 

1,1.1&. 1,7.103- 5J02- <2.102- <2.102• 
1,7.10·' 1,7.10� 9.102 2.1<f �2.4.105 

Dalarn Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nornor 

907/MENKES/SK/VII/2002 Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air 

Minum, tertulis bahwa kadar rnaksimum total koliforrn yang rnernenuhi· baku rnutu . 

adalah 0 per 100 rnl sarnpel. Pada pengujian terhadap sarnpel awal (saat pernbelian) Depo 

I sarnpai dengan Depo 7 kandungan koliforrnnya hanya berkisar antara <200 - 200 (per 

100 ml sarnpel). Nilai <2.102 per 100 rnl sarnpel merupakan nilai terkecil dalarn tabel 

MPN sehingga dapat diasurnsikan bahwa air rninurn isi ulang pada 7 depo yang ada di 

Salatiga dan sekitamya rnernenuhi syarat bakteriologis air rninurn yang dikeluarkan oleh 

Menteri Kesehatan. 

12 



Pada penguj ian terhadap sam pel yang telah disimpan selama 7 hari, terjadi 

peningkatan bakteri koliform yang signifikan pada sampel. Kisaran bakteri koliform 

dalam air minum isi ulang pada 7 depo yang ada di Salatiga dan sekitarnya adalah antara 

<2. 1 02 
- ::::_2,4.1 05• Batas atas kandungan koliform dalam sampel yang disimpan selama 7 

hari ini jauh melebihi baku mutu yang ditetapkan. Sebagai pembanding, digunakan Air 

Minum Oalam Kemasan (AMOK) yang diuji kandungan bakteri koliformnya. Pada 

sampel awal maupun sampel yang dis'impan selama 7 hari diperol�h nilai MPN 0-0-0 

dengan kandungan bakteri koliform sebesar <200 per I 00 ml sampel (Violita dkk, 20 I 0). 

Berdasarkan Tabel 4 dapat dibuat klasifikasi baik buruknya kualitas air minum isi 

ulang di Salatiga ditinjau dari bakteri koliform yang terkandung di dalamnya. Oepo I dan 

7 memiliki kualitas yang baik karena tidak ada peningkatan bakteri koliform secara 

signifikan pada sampel awal maupun sampel yang disimpan selama 7 hari. Oimana 

tujuan penelitian terhadap sampel yang disimpan selama 7 hari adalah untuk mengetahui 

pengaruh wadah terhadap pertumbuhan bakteri koliform. Klasifikasi tersebut (kualitas 

baik) juga berlaku untuk AMOK yang merupakan produk pabrik, sehingga kualitas air 

minum Oepo I dan 7 dapat disejajarkan dengan AMOK. Oepo 3 dan 6 memiliki kualitas 

yang cukup baik dengan sedikit peningkatan kandungan bakteri koliform. Oepo 4 dan 5 

memiliki kualitas yang kurang baik karena selisih kandungan bakteri pada sampel awal 

dengan sampel yang disimpan selama 7 hari yang cukup besar, sedangkan Oepo 2 

memiliki kualitas buruk dengan peningkatan kandungan bakteri koliform yang sangat 

besar dibandingkan dengan 6 depo lainnya. Keberadaan bakteri koliform dalam sampel 

dipengaruhi oleh beberapa peluang kontaminan, antara lain bahan baku yang digunakan, 

pekerja, pengguna AMIU dan sistem sanitasi (Violita dkk, 2010). 

Penelitian tentang kualitas AMIU ini kemudian dilanjutkan datam rangka 

pemenuhan kelengkapan data yang dapat menggambarkan keseluruhan kondisi kualitas 

AMIU yang ada di depo-depo penjual yang di daerah Salatiga dan Sekitarnya. Sebanyak 

36 depo penjual AMIU yang ada di daerah Salatiga dan sekitarnya diperoleh data kualitas 

fisikawi, kimiawi, maupun mikrobiologisnya tersaji pada Tabel 5 dan 6 berikut. 
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No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Tabel 5. Purata ( x ± SD) Parameter Fisikawi dan Kimiawi AMIU dari 36 Depo yang ada di area Salatiga dan 

Sekitarnya 

Sam pel Suhu (0C) pH TDS DHL Turbidity Color Fe-total NH3 Chlorine Kesadahan 

(mg/1) (mS /cm) (FTU) (PtCO) (mg/1) (mg/1) (mg/1) (mgCaCOJI) 

AMOK (Kontrol) 24,333 6,767 83,333 0,143 0,667 0,667 0,013 0,06 0,01 100 

0,577 0,378 51,316 0,006 0,577 0,577 0,005 0,095 0 8,66 

·, Kartini 24 6,8 90 0,18 3,667 15 0,03 0,233 0,013 70 

0 0,1 36,056 0,066 4,619 21,656 0,026 0,058 0,011 91,241 

Monginsidi 24,333 6,833 86,667 0,177 6,667 34 0,113 0,263 0,027 75 

0,577 0,577 15,276 0,035 6,506 31,512 0,162 0,084 0,012 49,224 

Tegal Rejo 24,333 7,1 16,667 0,037 1,333 5,333 0,023 0,197 0,01 18,333 

0,577 0,361 20,817 0,038 1,528 5,859 0,012 0,015 0,01 23,094 

Turusan 24,667 7 83,333 0,177 3,333 16,667 0,037 0,237 0,023 106,667 

0,577 0,361 20,817 0,049 3,512 18,148 0,021 0,04 0,015 41,932 

Grogol 24,667 6,967 73,333 0,177 2 7,333 0,013 0,247 0,02 100 

0,577 0,379 35,119 0,107 2 4,726 0,006 0,021 0,01 27,839 

Merbabu 24,667 6,833 10 0,023 1,333 6,667 0,02 0,183 • .  0,02 40 

0,577 0,058 10 0,015 2,309 9,073 0,01 0,015 0,01 32,787 

Brigjen Sudiarto 24,333 6,6 116,667 0,243 3 7,333 0,027 0,277 0,03 145 

0,577 0 5,773 0,006 1 3,786 0,021 0,012 0,01 103,32 
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No� 

9 

10 

11 

12 

13 

TabelS. Purata ( x :1: SD) Parameter Fisikawi dan Kimiawi AMIU dari 36 Depo yang ada di area Salatiga dan Sekitarnya 

(Lanjutao) 

Sam pel Suhu (°C) pH TDS DHL Turbidity Color Fe-total NH3 Chlorine Kesadahan 

(mg/1) (mS /cm) (FTU) (PtCO) (mg/1) (mg/1) (mg/1) (mgCaCOJI) 

Kalisombo 24 6,433 86,667 0,177 6,333 23,333 0,04 0,427 0,017 105 

0 0,058 5,773 0,006 3,512 21,548 0,036 0,163 0,006 39,686 

Kemiri 24 6,833 63,333 0,13 0,333 5,333 0,293 0,267 0,023 65 

0 0,115 5,773 0 0,577 1,158 0,344 0,015 0,005 5 

Veteran 24 6,733 70 0,137 1,667 5 0,03 0,26 0,017 68,333 

0 0,115 0 0,006 0,577 0 0,017 0,026 0,015 45,369 

Tingkir 24,667 6,833 70 0,153 3 6,667 0,013 0,043 0,017 138,333 

0,577 0,058 10 0,006 1,732 7,371 0,005 0,031 0,005 17,559 

Pabelan 24,333 6,733 86,667 0,183 2 2,333 0,01 0,06 0,023 175 

0,577 0,058 5,773 0,006 0 2,333 0 0,017 0,005 65,384 
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Tabel 6. Hasil Analisa Parameter Mikrobiologis (koliform) dengan metoda MPN 
Sampel AMIU dari 36 Depo yang ada di Area Salatiga dan Sekitarnya 

No. Sam pel MPN (Most Probable Number) 

(ind/100 ml) 

Baku Mutu : 0 ind / 100 ml 

Depol Depo2 Depo3 

1 AMOK (kontrol) 0 0 0 

2 Kartini 0 200 900 

3 Monginsidi 0 400 3.300 

4 legal Rejo 400 0 200 

5 Turusan 0 0 200 

6 Grogol 0 0 200 

7 Merbabu 0 0 200 

8 Brigjen Sudiarto 900 0 0 

9 Kalisombo 0 700 0 

10 Kemiri 4.900 17.000 0 

11 Veteran 1.700 0 0 

12 Tingkir 400 0 0 

13 Pabelan 800 500 200 

Air Minum lsi Ulang (AMIU) ditinjau dari kualitas fisikawi dan kimiawi 

serta mikrobiologis berdasarkan Tabel 6 dapat dikatakan bahwa apabila 

dibandingkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 
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Minum terutama apabila dibandingkan dengan kontrol yang diambil · dari Air 

Minum Dalam Kemasan (AMDK) untuk kualitas mikrobiologisnya dapat 

dikatakan bahwa dari 13 lokasi yang diambil dan dari 36 depo temyata hanya 

beberapa depo saja yang memenuhi baku mutu dengan jumlah indl 100 ml sam pel 

adalah 0. Didapatkan beberapa depo bahkan berjumlah ribuan dalam 100 ml 

sampel dan tertinggi diperoleh jumlah 17.000 ind/100 ml. 

Beberapa kemungkinan yang dapat terjadi terkait dengan jumlah individu 

yang didapatkan pada tiap depo dalam jumlah yang tidak memenuhi baku mutu 

adalah sbb: 

• Proses penjemihan yang digunakan dalam tiap depo penjualan AMIU 

belum rriemenuhi peraturan yang diberlakukan yaitu walaupun menuliskan 

metoda penjemihan yang digunakan seperti misalnya RO (Reverse 

Osmosis) atau menggunakan teknologi UV (Ultra Violet) dan yang 

lainnya, namun dalam kenyataannya coliform belum dapat dihilangkan 

dari sumber air minum. 

• Proses sudah dilakukan dengan baik, tetapi pada saat melakukan pengisian 

pada botol yang dipergunakan dapat dikatakan bahwa dalam botol/galon · 

masih terdapat kontaminan yaitu salah satunya coliform tersebut yang 

terdeteksi dalam penelitian ini. Demikian pula setelah botol/galon terisi 

ada kemungkinan proses segel tutup botoVgalon tidak baik atau kurang 

baik sehingga kontaminasi dapat terjadi. 

• Hal lain yang dapat dipertimbangkan adalah adanya proses pencucian · 

botol/galon bekas isi tidak dilakukan dengan benar dan baik bahkan 

dimungkinkan kontaminasi dapat mudah teijadi, proses pembilasan, dan 

pengeringan tidak dilakukan sehingga botol/galon tidak bersih dan steril. 

Bahan baku yang digunakan dapat berbeda untuk tiap depo, dapat berasal 

dari air gunung, mata air, sumur, air PAM dan lain sebagainya sehingga higienitas 

depo air min urn isi ulang tidak dapat ditentukan .. Dalam penelitian ini tidak 

dibedakan sumber air yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan air miimm 

17 



isi ulang. Meskipun demikian semua air yang telah melalui alat penyanng 

seharusnya sudah steril dan bebas bakteri koliform (Pracoyo dkk, 2006 dalam 

Violita dkk, 2010). Beberapa depo dan AMDK memiliki sistem produksi, sanitasi 

dan tenaga operator yang baik sehingga higienitasnya terjamin sehingga tidak 

mempengaruhi kualitas air minum yang dihasilkan. Kemungkinan kontaminan 

yang berasal dari konsumen, misalnya saja penggunaan pada galon dapat 

menyebabkan kontaminasi dari lingkungan ke dalam air minum. Penurunan 

kualitas air minum beberapa depo setelah disimpan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, antara lain proses sterilisasi, tenaga yang mengoperasikan serta kondisi 

depo. Sedangkan pada depo yang didapatkan jumlah koliformnya sangat tinggi 

ada banyak kemungkinan kontaminan yang berpengaruh, yaitu proses produksi, 

proses sterilisasi, tenaga yang mengoperasikan serta kondisi depo yang kurang 

terkontrol kebersihannya. 

Tenaga yang mengoperasikan dan menangani hasil olahan juga berpengaruh 

karena apabila tidak berperilaku bersih dan sehat dapat mencemari hasil olahan 

(Zuhri, 2009). Berdasarkan pengamatan terhadap para depo air minum isi ulang 

yang diteliti, faktor tenaga yang mengoperasikan kurang diperhatikan. 

Kontaminasi dari sistem sanitasi memiliki kemungkinan yang sangat besar. 

Penanganan terhadap wadah yang dibawa pembeli juga mempengaruhi kualitas air di 

dalarnnya. Walaupun air yang dihasilkan berkualitas, tapi tidak ada perhatian yang 

cukup terhadap galon yang digunakan untuk menampung (Pitoyo, 2005). 

Sebenarnya setiap depo air minum isi ulang memiliki instalasi untuk sterilisasi, 

dimana terdapat proses pembersihan wadah yang akan digunakan untuk 

menampung air minum isi ulang. Namun tidak terdapat cara baku agar proses 

pembersihan terhadap wadah efektif. Apabila proses sterilisasi tidak efektif, maka 

besar kemungkinan untuk bakteri berkembang dalam wadah penampung air 

minum isi ulang. Ada beberapa depo yang menggunakan deterjen dalam proses 

sterilisasinya. Deterjen ini disemprot ke dalam wadah dan dibersihkan dengan 

menggunakan sikat. Depo - depo tersebut menggunakan deterjen tanpa 

memperhatikan komposisi bahan, padahal dalam deterjen terdapat ion - ion baik 

18 



itu kation maupun anion. Anion dan kation inilah yang dapat berpengaruh 

terhadap kandungan parameter pendukung dalam air minum isi ulang. 

Menurut Violita dkk (2010), selain menggunakan deterjen, 7 depo yang 

diteliti menggunakan cara penyinaran Ultra Violet (UV) dan penyemprotan 

dengan ozon (OJ). Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor: 651/MPP/Kep/L0/2004 Tentang Persyaratan Teknis 

Depot Air Minum dan Perdagangannya dipaparkan bahwa proses sterilisasi dapat 

dilakukan dengan ozon (03) dan berlangsung dalam tangki atau alat pencampur 

ozon lainnya dengan konsentrasi ozon minimal 0,1 ppm dan residu ozon sesaat 

setelah pengisian berkisar antara 0,06 - 0,1 ppm. Tindakan desinfeksi selain 

menggunakan ozon, dapat dilakukan dengan cara penyinaran Ultra Violet (UV) 

dengan panjang gelombang 254 nm atau kekuatan 2537 A 0 dengan intensitas 

minimum 10.000 mw detik per cm2• 

Dari Tabel 6 pada 36 depo yang sampelnya dianalisa, kebanyakan 

menggunakan sistem RO (Reverse Osmosis). Salah satu ciri utama sistem RO 

adalah dengan adanya membran (semipermeable membrane). Proses RO 

menggunakan tekanan tinggi agar air bisa melewati membran, di mana kerapatan 

membran Reverse Osmosis ini adalah 0,0001 mikron (satu helai rambut dibagi 

500.000 bagian). Jika air mampu melewati membran, maka air inilah yang akan 

kita pakai, tapi jika air tidak bisa melewati semipermeable membrane maka akan 

terbuang pada saluran khusus. Kelebihan air basil dari sistem Reverse Osmosis 

adalah bebas dari semua bahan pencemar air seperti virus, bakteri, bahan kimia 

dan logam berat (Anonim2, 2009). Oleh sebab itu, apabila proses ptoduksinya 

menggunakan RO, idealnya sampel sudah tidak mengandung bahan pencemar. 

Sehubungan dengan jumlah coliform yang cukup tinggi bahkan sampai ribuan 

individu, dapat dihubungkan dengan karakterisasi fisikawi dan kimiawi. Dari 

Tabel 5 terlihat nilai suhu dari masing - masing depo masih berada di bawah 

baku mutu dimana suhu yang diperbolehkan adalah suhu udara ± 3 °C. Demikian 

pula untuk kekeruhan, ada beberapa depo yang nilainya melebihi baku mutu yaitu 

5 NTU. Nilai kekeruhan dipengaruhi oleh adanya koloid dari partikel yang kecil 

atau adanya pertumbuhan mikroorganisme (Anonim, 2010). Semakin banyak 
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partikel dan mikroorganisme dalam air, maka semakin besar nilai kekeruhannya. 

Hal ini ditopang oleh adanya hasil pada parameter wama yang didapatkan pada 

beberapa depo cukup tinggi. DHL (daya hantar listrik) berkaitan dengan 

banyaknya kandungan garam-garam terlarut yang mana semakin tinggi ion-ion 

garam-garam yang ada akan semakin efektif sebagai konduktor dalam 

mengantarkan arus listrik (Arthana, 2007). Air yang layak konsumsi bagi manusia 

adalah air dengan sifat konduktifitas pada taraf wajar, karena sifat konduktivitas ini 

diperlukan bagi metabolisme tubuh kita (Pitoyo, 2005). 

Parameter kimiawi untuk nilai pH dalam air minum isi ulang berkisar 

antara 6,4- 7,1, NH3-N berkisar antara 0,04-0,427 mg/1, Fe Total berkisar antara 

0,01 -0,113 mg/1, Chlorine berkisar antara 0,01 0,03 mg/l, kesadahan berkisar 

antara 18-175 mg CaC03/l dan TDS berkisar antara 10-116,67 mg/1 (Tabel5). 

Derajat keasaman atau pH merupakan nilai yang menunjukkan aktivitas 

ion hidrogen dalam air. Nilai pH dipengaruhi oleh beberapa parameter, antara lain 

aktivitas biologi, suhu, kandungan oksigen dan ion-ion. Nilai pH pada Tabel 5 

semua air minum masih berada dalam kisaran baku mutu (6,4 -7,1). Dari Tabel5 

juga tampak bahwa kandungan NH3-N pada 36 depo masih memenuhi baku mutu 

yang ditetapkan yaitu 1 ,5 mg/l. Kandungan NH3-N dapat berasal dari sumber air 

baku yang digunakan oleh depo air minum isi ulang, yaitu dari nitrogen organik 

dan nitrogen anorganik yang terdapat dalam tanah dan air yang berasal dari 

dekomposisi bahan organik oleh mikroba dan jamur. Selain itu, NH3-N juga dapat 

berasal dari limbah domestik (Marganof, 2007 dalam Violita dkk, 2010). 

Nilai Fe Total dalam air minum isi ulang masih memenuhi ·baku mutu 

sebesar 0,3 mg/1. Munculnya kandungan Fe Total dalam pengukuran dapat 

disebabkan oleh terkikisnya peralatan (pipa besi) yang digunakan dalam produksi 

serta kondisi air baku yang digunakan. Apabila sumber air baku yang digunakan 

adalah air tanah, maka ada kemungkinan terdapat kandungan Fe. Berdasarkan 

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 

651/Mpp /K.ep/L0/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan 

Perdagangannya, seluruh mesin dan peralatan yang kontak langsung dengan air 

harus terbuat dari bahan tara pangan (food grade), tahan korosi dan tidak bereaksi 
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dengan bahan kimia, sehingga apabila mesin dan peralatan yang digunakan tidak 

tahan korosi dapat menyebabkan akumulasi kandungan Fe Total dalam air minum 

yang dihasilkan. 

Berdasarkan TabelS, kandungan Chlorine di 36 depo air minum isi ulang 

masih memenuhi baku mutu yaitu 5 mg/l. USEP A ( 2009) menyatakan bahwa 

Chlorine berasal dari zat aditif yang digunakan untuk mengontrol mikroba dalam 

air. Nilai kesadahan dalam air minum isi ulang masih di bawah baku mutu yaitu 

500 mg CaCOil. Kesadahan ini dikenal sebagai kapasitas ukuran air dalam 

melarutkan sabun (APHA, 1 9 8 5  dalam Arthana, 2007). Dari Tabel 5 tampak 

bahwa nilai TDS (total dissolved solid) pada 36 depo memenuhi baku mutu yaitu 

1 000 mg/l. TDS adalah ukuran jumlah materi yang terlarut dalam air. Garam

garam terlarut seperti sodium, klorida, magnesium dan sulfat memberi kontribusi 

pada TDS. Konsentrasi yang tinggi dari IDS membatasi kesesuaian air sebagai 

sumber air minum dan suplai irigasi. Selain itu, konsentrasi TDS yang tinggi 

dalam air dapat mempengaruhi kejemihan, warna dan rasa. TDS biasanya terdiri 

atas zat organik, garam organik dan gas terlarut. Bila TDS bertambah maka 

kesadahan akan naik pula (Mukti, 2008). Untuk itu maka dapat disimpulkan 

bahwa kekeruhan, pH, Chlorine dan TDS dalam AMDK memenuhi baku mut'\.1 

yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan. Hasil uji parameter pendukung 

dalam AMDK juga dibandingkan dengan SNI 01-3553-2006 tentang Air Minum 

Dalam Kemasan dan hasilnya adalah hampir semua parameter memenuhi 

persyaratan mutu air minum dalam kemasan, yaitu pH berkisar antara 6,0-8,5, zat 

yang terlarut (TDS) :;S500 mg/1 dan kekeruhan :::;1,5 NTU. Sementara itu, 

kandungan Chlorine melebihi persyaratan mutu AMDK yaitu :;SO,l mg/1 (BSN, 

2006). 
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