
II. TINJAUAN PUSTAKA 

2. 1. AIR MINUM 

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup untuk menjalankan seluruh aktivitas 

kehidupannya setiap hari. Tanpa air dapat dikatakan tidak akan ada kehidupan. Oleh 

karena itu air mutlak menjadi kebutuhan utama kehidupan termasuk manusia. 

Berdasarkan fungsinya, maka air dapat diklasifikasikan dalam fungsi air minum sehingga 

disebut nir minum, dalam fungsi irigasi sehingga disebut air irigasi dan juga untuk fungsi 

lain seperti contohnya untuk energi, sarana transportasi, rekreasi, olah raga dsb . Untuk 

itu lebih lanjut dikenal dalam golongan A. B, C, dan 0 sesuai dengan peruntukannya ( 

Anonim 1, 2009). 

Air dalam golongan A diklasifikasikan ke dalam fungsi khusus untuk air minum. 

Dalam hal ini berdasarkan Baku Mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik 

Indonesia dengan KEK-02/MENKLH/I/1988 pada tanggal 19 Januari 1988 dinyatakan 

bahwa air golongan A adalah air yang digunakan sebagai air minum tanpa pengolahan 

terlebih dahulu. Sedangkan air golongan B adalah air yang dapat digunakan sebagai air 

baku untuk diolah sebagai air minum dan keperluan rumah tangga. Untuk memenuhi 

persyaratan dalam klasifikasi guna air tersebut maka dibutuhkan baku mutu atau standar 

kualitas yang se�uai dengan aturan (Suratmo, 1998). 

2.2 .. KUALITAS AIR MINUM 

Persyaratan kua1itas air minum (air yang aman untuk dikonsumsi langsung) 

tennasuk AMDIU diatur dalam Peraturan Menteri kesehatan nomor 

907 /MenKes/SK/VII/2002 tanggal 29 Juli 2002, sedangkan persyaratan air min urn dalam 

kemasan diatur sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) nomor SNI -01-3553-

1996. Dalam surat keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup 

KEP-02/MENKLH/I/1988 dinyatakan bahwa baku mutu air pada sumber air baku mutu 

air golongan A harus memenuhi persyaratan Fisikawi yaitu meliputi suhu, wama, bau, 

rasa, kekeruhan, dan residu terlarut. Sedangkan kualitas kimiawi meliputi parameter 

diantaranya sbb: pH, kalsium, magnesium, barium, besi, mangan, tembaga, seng, 
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kromium heksavalen, kadmium, dll. Untuk parameter bakteriologis meliputi coliform 

grup, kuman parasitik, kuman patogenik, dan juga persyaratan radiologik. 

Bakteri coliform merupakan parameter mikrobiologis terpenting kualitas air 

minum. Kelompok bakteri coliform terdiri atas Eschericia coli, Enterobacter aerogenes, 

Citrobacterfruendii dan bakteri lainnya. Meskipun jenis bakteri ini tidak berbahaya dan 

tidak menimbulkan penyakit tertentu secara langsung, keberadaannya di dalam air minum 

menunjukkan tingkat sanitasi yang rendah (Suprihatin, 2004). Oleh karena itu air minum 

harus bebas dari semua jenis coliform. Semakin tingi tingkat kontaminasi bakteri 

coliform, semakin tinggi pula resiko kehadiran baklteri-bakteri patogen lain yang biasa 

hidup dalam kotoran manusia dan hewan. 

Salah satu contoh bekteri patogen yang kernungkinan terdapat dalam air 

terkontaminasi kotoran manusia atau hewan berdarah panas adalah Shigella, yaitu 

mikroba penyebab gejala diare, demam, kram peru, dan muntah-muntah (Suprihatin, 

2004). 

Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tersaji 

dalam Tabel 1 berikut. 

Tabell. PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM 

• BAKTERIOLOGIS 
Parameter Satuan Kadar maks. Y g 

diperbolehkan 
a. Air minum Jml per 100 ml 

. .  

0 
E. coli atau fecal coli sam pel 

b. air yang masuk sis tern Jml per 100 ml 0 
distribusi sam pel 
E. coli atau fecal coli Jml per 100 ml 0 
Total bakteri coliform sam pel 

c. Air pada sistem distribusi Jml per 100 ml 0 
E. coli atau fecal coli sam pel 
Total bakteri coliform Jml per I 00 ml 0 

sam pel 

• KIMIA 
A. Bahan-bahan inorganik ( yang memiliki pengaruh langsung pada 

kesehatan) 

Keterangan 

Parameter Satuan Kadar maks. Yg Keterangan 
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diperbolehkan 
Antimony (mg/liter) 0.005 
Air raksa (mg/liter) 0.001 
Arsenic (mg/liter) 0.01 
Barium (mg/liter) 0.7 
Boron (mg/liter) 0.3 
Cadmium (mg/liter) 0.003 
Kromium (mg/liter) 0.05 
Tembaga (mg/liter) 2 
Sianida (mg/liter) 0.07 
Fluoride (mg/liter) 1.5 
Timah (mg/liter) 0.01 

I 

Molybdenum (mg/liter) 0.07 
Nikel (mg/liter) 0.02 
Nitrat (mg/liter) 50 
Nitrit (mg/liter) 3 
Selenium (mg/liter) 0.01 

B. Bahan-bahan inorganik ( yang memungkinkan dapat menimbulkan 
keluhan pada konsumen ). 

Parameter Satuan Kadar maks. Yg Keterangan 
diperbolehkan 

Ammonia (mg/liter) 1.5 
Alumunium (mg/liter) 0.2 
Klorida (mg/liter) 250 
Copper (mg/liter) 1 
Kesadahan (mg/liter) 500 
Hidrogen sulfida (mg/liter) 0.05 
Besi (mg/liter) 0.3 . 

Mangan (mg/liter) 0.1 
pH (mg/liter) 6,5-8,5 
Sodium (mg/liter) 200 
Sui fat (mg/liter) 250 
Total padatan terlarut (mg/liter) 1000 
Seng (mg/liter) .., 

.) 

• FISIK 

Parameter Satuan Kadar maks. Yg Keterangan 
diperbolehkan 

Warna TCU 15 
Rasa dan bau - - T dk berbau dan be rasa 
Temperatur oc Suhu udara ± 3 ° C 
Kekeruhan NTU 5 
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2.3. TEKNOLOGJ PENGOLAHAN AIR MJNUM 

Untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan, maka sampai sejauh ini sudah 

banyak teknologi pengolahan air minum yang berskala rumah tangga maupun skala 

industri dilakukan oleh para depo penjual AMIU. Ada beberapa cara untuk mendapatkan 

air minum sehat (Anonim 1, 2009), an tara lain : 

I. Mcrcbus: Air bersih direbus sampai matang (mendidih).dan biarkan mcndidih 

(tetap jerang air di atas kompor yang menyala, jangan matikan kompor) selama 

3-5 menit untuk memastikan kuman-kuman yang ada di air tersebut telah mati: 

2. Sodis (Solar Disirifeclion) atau pemanasan air dengan menggunakan tenaga 

matahari. Air bersih dimasukkan ke dalam botol bening kemudian diletakkan 

di atas genteng rumah selama 4-6 jam saat cuaca panas atau 6-8 jam saat cuaca 

berawan. Panas matahari dan sinar ultra violet akan membunuh kuman-kuman 

yang ada di air sehingga air menjadi layak minum; 

3. Klorinasi, atau proses pemberian cairan yang mengandung klorin untuk 

membunuh bakteri dan kuman yang ada di dalam air bersih. 

Menurul Widiyanti dan Ristiati (2004), desinfeksi air minum dapat dilakukan 

dengan filtrasi membran. Penyaringan (filtrasi) dapat dibedakan menjadi dua yaitu : 

filtrasi dengan pasir dan filtrasi membran. Filtrasi pasir untuk memisahkan partikel 

berukuran besar (> 3mikrometer), mikrofiltrasi membran dapat memisahkan partikel 

berukuran Jebih kecil (0,08 mikrometer), ultrafiltrasi dapat memisahkan makromolekul. 

nanofiltrasi dapat memisahkan mikromolekul dan 1on-1on bervalensi dua, misalnya 

magnesmm (Mg2+) dan kalsium (Ca2+). Adapun Ion-Ion dapat dipisahkan dengan 

membran Reverses Osmosis. Dengan demikian, penggunaan mikrofiltrasi dapat 

memisahkan bakteri, dan penggunaan ultrafiltrasi dapat memisahkan bakteri dan virus. 

2.4. AIR MINUM lSI ULANG 

AMIU (Air Minum lsi Ulang) yang keberadaannya telah diatur dalam 

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR ·: 651/MPP /Kep/10/2004, saat ini semakin merebak semng 
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dengan semakin mahalnya air minum dalam kemasan galon berlabel pabrik. Teknologi 

yang umumnya digunakan adalah proses pengendapan (dengan cara menampung bahan 

baku air pada tangki dengan kapasitas besar), dilewatkan ke penyaring multimedia, 

kemudian proses penyaringan sampai ke penyaringan ultra. Proses desinfektasi yang 

dilakukan adalah pilihan proses ozonasi, ultraviolet atau kombinasi keduanya ( Pitoyo, 

2005 ). 

Berdasarkan Widiyanti dan Ristiati (2004 ), proses ozonasi dipilih karena ozon 

merupakan oksidan kuat yang mampu membunuh bakteri pa�ogen, termasuk virus. 

Keuntungan penggunaan ozon adalah pipa, peralatan dan kemasan akan ikut di sanitasi 

sehingga produk yang dihasilkan akan lebih terjamin selama tidak ada kebocoran di 

kemasan. Ozon merupakan bahan sanitasi air yang efektif disamping sangat aman. Selain 

dengan proses ozonasi, desinfektasi juga dapat menggunakan ultraviolet, dimana air 

dialirkan melalui tabung dengan lampu ultraviolet berintensitas tinggi, sehingga bakteri 

terbunuh oleh radiasi sinar ultraviolet. Yang harus diperhatikan adalah intensitas lampu 

ultraviolet yang dipakai harus cukup. Untuk sanitasi air yang efektif diperlukan intensitas 

sebesar 30.000 MW sec/cm2 (micro watt detik per sentimeter persegi). Radiasi sinar 

ultraviolet dapat meinbunuh semua jenis mikroba bila intensitas dan waktunya cukup. 

Tidak ada residu a tau hasil sam ping dari proses penyinaran dengan UV. Air yang akan 

disinari dengan UV harus telah melalui filter hal us dan karbon aktif untuk menghilangkan 

partikel tersuspensi, bahan organik, dan Fe atau Mn (jika konsentrasinya cukup tinggi) .. 

III. BAHAN DAN METODA 

3.1.Bahan dan Piranti 

3.1.1.Bahan 

Bahan - bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa sampel air minum isi 

ulang dalam galon yang diperoleh dari depo air minum yang ada di Kotamadya Salatiga 

dan sekitamya sebanyak 36 depo ( lihat Tabel 2). 

Bahan - bahan kimiawi yang digunakan antara lain : Lactose Broth, Briliant 

Green Lactose Broth, Spiritus, Aquades, DPD Free Chlorine Powder Pillow, Hardness 1 
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