
 

 

 
ABSTRAK 

 

 

 Untuk menjaga kualitas air perpipaan keberadaan sisa khlor sangat 
diperlukan dalam suatu sistem jaringan distribusi karena dapat mengurangi resiko 
tumbuhnya mikroba bilamana resiko terjadi kontaminasi. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh distribusi air terhadap sisa khlor, MPN 
coliform, danE.coli air minum pelanggan PDAM Kota Nganjuk. 

 Penelitian ini merupakan penelitian observasional yang dilakukan secara 
cross sectional, dengan variabel bebas dan terikat untuk air minum. Sampel 
penelitian diambil secara acak pada pelanggan niaga Kota Nganjuk.Pengaruh 
jarak distribusiterhadap sisa khlor, MPN coliform, dan E.coli dianalisis dengan uji 
statistic Regresi Linier untuk MPN Coliform dan uji statistik regresi logistik 
untuk sisa khlor. 

 Kadar sisa khlor yang diperbolehkan 0,2 – 0,5, angka MPN coliform dan 
E.coli yang diperbolehkan adalah nol. Kadar sisa khlor apada PDAM Kota 
Nganjuk 0,14 pada jarak 0 km, kemudian pada jarak 2 km kadar sisa khlor 0,39 
dan 0,07. Pada jarak 4 km kadar sisa khlor 0,26dan 0,11, pada jarak 6 km sisa 
khlor 0,10 dan 0,03. Pada jarak 8 km kadar sisa khlor sebesar 0,04 dan 0,09. 
Angka E.coli dari 0 km sampai dengan 8 km bernilai 0, sedangkan AngkaMPN 
coliform pada 0 km sebesar 33 per 100 ml air, pada jarak 2 km angka MPN 
coliform 8 dan 2 per 100 ml air, pada jarak 4 km angka MPN coliform 7 dan 2 per 
100 ml air, pada jarak 6 km angka MPN coliform 2 per 100 ml air, dan pada jarak 
8 km angka MPN coliform 0 per 100 ml air. 

 Disimpulkan bahwa faktor distribusi air sangat berpengaruh terhadap 
angka MPN coliform dan berpengaruh juga terhadap sisa khlor, dimana semakin 
jauh jarak pengaliran angka MPN coliform pada penelitian ini semakin meningkat 
yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain suhu, kadar khlor, dan 
kebocoran pipa. Pada sisa khlor kurang berpengaruh terhadap jarak distribusi 
yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain jenis bakteri, jenis 
desinfektan, kadar desinfektan, waktu desinfektan, temperatur dan percabangan 
pipa distribusi. 
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