
SKRIPSI 
 
 
 
 

KUALITAS BAKTERIOLOGIS AIR MINUM 
DI WARUNG KUPANG 

KECAMATAN TANGGULANGIN DAN GEDANGAN 
KABUPATEN SIDOARJO 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

LAILY SYAFIATUN 
Nim : 100231121-1 

 
 
 
 
 

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 
UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 
2006 

 
 
 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kualitas Bakteriologis Air Minum Di Warung ... Laily Syafiatun



  

 
PENGESAHAN 

 
 
 
 

Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga 

dan diterima untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar 
Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.KM) 

Pada tanggal    13    Maret  2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengesahkan 
Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Universitas Airlangga 
 
 
 
 
 
 

Dekan, 
 
 
 

 
Prof. Dr. H. Tjipto Suwandi, dr., M.OH., SpOk 

NIP.130517177 
 
 
 

Tim Penguji : 
 

1. Dr. Hj. Soenartalinam M, Ir., M.Kes  
2. Prof. Dr. H.J. Mukono, dr., MS., MPH 
3. Drs. Waluyo Djati, M.Kes 
 

 
 
 

 

 ii  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kualitas Bakteriologis Air Minum Di Warung ... Laily Syafiatun



  

 
SKRIPSI  

 
 
 

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar 
Sarjana Kesehatan Masyarakat ( S.KM ) 

Bagian Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyaraakat 
Universitas Airlangga 

 
 
 
 

Oleh : 
 

Laily  Syafiatun  
NIM 100231121 - I 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
                                     Surabaya,  20  Maret   2006 
 
 
 
 
 
 
   Mengetahui                 Mengetahui  
 
   Ketua Bagian,                Pembimbing,  
     
 
 
 
 
Soedjajadi Keman, dr., M.S., Ph.D               Prof. Dr. H.J. Mukono, dr., M.S., M.PH 
NIP. 130 704 155                 NIP. 130 676 012 
 
 
 
 
 
 
 

 

 iii  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kualitas Bakteriologis Air Minum Di Warung ... Laily Syafiatun



  

 
 

KATA PENGANTAR 

 
 

 
 Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-
Nya sehingga dapat terselesainya skripsi dengan judul   : “Kualitas Bakteriologis Air 
Minum Di Warung Kupang Kecamatan Tanggulangin dan Gedangan Kabupaten 
Sidoarjo”,  sebagai   salah satu  persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan 
kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. 
 
 Dalam skripsi ini dijabarkan bagaimana kualitas bakteriologis air minum yang 
disajikan di warung kupang  dengan melihat jumlah total angka kuman  (MPN Coliform) 
pada air minum  baik yang disimpan dan yang disajikan  di warung kupang.  Demikian 
juga dikumpulkan informasi kondisi sanitasi pada warung kupang di Kecamatan 
Gedangan  dan Tanggulangin  Kabupaten Sidoarjo.  
 
 Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang 
setinggi tingginya kepada Bapak Prof. Dr. H. Mukono, dr., M.S., M.PH, sebagai dosen 
pembimbing dalam penulisaan skripsi ini yang telah membimbing dan 
menyumbangkan pikirannya serta kritik maupun saran yang telah diberikan dengan 
penuh kesabaran dan perhatian hingga sempurnanya skripsi ini, kami juga 
mengucapkan terima kasih kepada :   
 
                          

1 Bapak Prof. Dr.H. Tjipto Suwandi, dr., M.OH.  selaku Dekan Fakultaas 
Kesehatan    Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya 

 
2 Bapak Soedjajadi Keman, dr.,M.S., Ph.D,  selaku ketua Bagian Kesehatan 

Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya. 
 
3 Bapak  Faisol Ama, dr.,M.S. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sidoarjo. 
 

4 Bapak/Ibu pengelola warung kupang dan pedagang  keliling kupang lontong di 
Sidoarjo. 

 
5 Ibuku Zariyatin, Kakak–kakak dan adik-adikku yang telah mendukung secara 

moril sampai  selesainya pendidikan ini. 
 

6 Rekan-rekanku dan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang 
tidak dapat disebutkan satu per satu. 

 
Semoga Alloh SWT senantiasa memberikan balasan yang setimpal atas segala 
amal dan budi baik secara tulus iklas yang diberikan oleh Bapak, Ibu serta 
Saudara sekalian dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kami maupun pihak 
lain.   
 
                    Surabaya, Maret   2006    

 
 
 

 iv  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kualitas Bakteriologis Air Minum Di Warung ... Laily Syafiatun



  

 
ABSTRACT 

 
 
 

Considering the condition of the source of the water surface and the ground 
water  at the present moment, both seen qualitatively and quantitatively, there has been 
an environment degradation going down to a worse condition. This was shown by high 
frequency of outbreak of diarrhea due to bad sanitation. This also happens in the 
‘Kupang’ food stalls which provide ‘kupang lontong’ and drinks. Drinking water which 
is polluted by E.coli due to the bad sanitation condition and unhealthy environment is 
frequently found, despite of fact that the water has already been boiled. 

 
The objective of the research is to know the quality of the drinking water at 

‘kupang’ food stalls bacteriologic ally, at the districts of Gedangan and Tanggulangin 
Sidoarjo regency. This observational research is analyzed using cross sectional design. 
The sample consists of 14 ‘kupang’ food stalls, 8  at Gedangan and 6 at Tanggulangin 
districts. The water samples was took from the boiled water in the can  and from the  
water which was ready to be consumed  to find out the amount of bacteria (MPN 
Coliform 100 of water ).  

 
The findings show that the amount of E.coli in the boiled water kept in can  was 

not different from the one which were ready to serve. The amount of MPN Coliform per 
100 ml of the sample both in can  and the one that was ready to be consumed was higher 
than the normal amount ( < 2 MPN Coliform per 100 ml sample ). 

 
The consumers of ‘kupang’ and the community in general should be aware of 

the danger of consuming drinking water, although it has already been boiled, but if the 
container is not hygienic, the water can be contaminated by E.coli bacteria.  

 
 
 
 

Key Word : Bacteria quality, drinking water,  “kupang” food stalls 
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ABSTRAK 
 

 
 Dengan mempertimbangkan keadaan sumber air permukaan dan air tanah 
dewasa ini baik ditinjau dari segi kuaantitas maupun kualitas , terlihat adanya 
kemerosotan lingkungan menuju suatu keadaan yang lebih parah, Hal ini ditunjukkan 
seringnyaa terjadi kejadian luar biasa (KLB) Diare akibat sanitasi yang buruk. Kondisi 
ini juga dapat terjadi pada warung kupang. yang  menyediakan kupang lontong dan 
minuman.  Sering dijumpai  adanya air minum yang tercemar E.coli akibat kondisi 
sanitasi dan lingkungan yang kurang sehat, meskipun air yang disediakan untuk minum 
telah direbus. 
 
 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas air minum secara bakteriologis 
di warung kupang, kecamatan Tanggulangin dan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. 
Penelitian observasional ini bersifat analitik dengan rancangaan cross  sectional. Sampel 
terdiri dari 14 warung kupang masing-masing 6 di Kec.Tanggulangin dan 8 di di Kec. 
Gedangan. Sampel air diambil dari air putih  yang telah direbus dan disimpan di teko 
,air yang  disajikan berupa teh dan air degan yang dicampur dengan air putih dari teko 
untuk ditentukan kadar bakteri  ( MPN Coliform per 100 ml air  ).  
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar bakteri E, coli pada air yang telah 
direbus dan disimpan di teko tidak berbeda dengan air yang disajikan untuk air minum. 
Kadar  MPN Coliform per 100 ml sampel baik di teko maupun yang disajikan lebih 
tinggi dari normal (<2 MPN Coliform per 100 ml sampel ). 
 
 Pada konsumen warung kupang khususnya dan masyarakat pada umumnya perlu 
waspada dalam mengkonsumsi air meski sudah direbus tapi kalau tempatnya 
menyimpan airnya kurang bersih dapat terkontaminasi  dengan   bakteri E.coli.  
 
Kata  Kunci : Kualitas bakteriologis, air minum dan warung kupang 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 
1.1  Latar Belakang 

 
Warung, rumah makan atau restoran  adalah salah satu tempat yang berperan 

dalam menyiapkan kebutuhan makanan dan minuman pada saat yang di butuhkan, 

terutama dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain ( Anwar, 1989).   Untuk 

melindungi konsumen, maka  makanan dan minuman yang disediakan di warung, 

rumah makan atau restoran harus memenuhi  standar tentang syarat dan pengawasan 

kualitas  yang telah ditetapkan oleh  pemerintah (Depkes RI, 2002).  

Air minum merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi para konsumen, 

sehingga kualitas air minum harus benar-benar terjaga untuk menghindari timbulnya 

penyakit yang ditularkan melalui air.  Rendahnya tingkat dan kualitas air dari sistim 

penyediaan air bersih bagi masyarakat umum merupakan ancaman bagi kesehatan 

dan akan berdampak sangat besar bagi penurunan tingkat kualitas hidup, terlebih lagi 

di daerah-daerah miskin perkotaan dan perdesaan (Winarno, 1986). 

Kualitas air minum harus memenuhi standar nasional. Saat ini ada dua standar 

nasional yang mengatur kualitas air minum, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI)    

01 35543-1996 dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002.  Kedua standar itu menyatakan 

bahwa air minum harus memenuhi persyaratan tingkat kontaminasi nol untuk 

keberadaan bakteri coliform (Depkes RI, 2002).  

Bakteri coliform merupakan parameter mikrobiologis terpenting bagi kualitas air 

minum. Kelompok bakteri coliform antara lain E. coli, Enterobacter aerogenes, dan 

Citrobacter fruendi. Keberadaan bakteri ini dalam air minum menunjukkan tingkat 

sanitasi    yang    rendah.    Juga    menunjukkan adanya bakteri patogen lain, misalnya  
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Shigella, yang bisa menyebabkan diare hingga muntaber. Penyediaan air minum di 

warung-warung pinggir jalan sangat memungkinkan kontaminasi dengan bakteri ini, 

walaupun air minum tersebut telah dimasak. Warung di pinggir jalan antar kota 

merupakan tempat pilihan orang dalam perjalanan dari satu kota ke kota lain                 

( Sudibyo, 1982). 

Sidoarjo merupakan salah satu kota yang seringkali merupakan tempat 

persinggahan perjalanan antar kota, misalnya perjalanan Surabaya –Malang, sehingga 

rumah makan di kota ini sangat berperan untuk menyediakan makanan dan minuman 

untuk orang yang mengadakan perjalanan tersebut.  Salah satu makanan khas 

Sidoarjo adalah kupang.  Setiap orang yang mampir ke warung kupang tentu akan 

pesan juga minuman.  Persediaan air minum warung kupang yang berdiri dipinggir 

jalan perlu mendapat perhatian, mengingat syarat air minum berkualitas adalah bebas 

bakteri coliform.  

Masalah air minum berkualitas baik di warung kupang masih perlu 

dipertanyakan, mengingat warung ini seringkali jauh dari sumber air, misalnya PAM 

atau sumur. Selain itu perlu di juga dicermati bagaimana kualitas air minum sebelum 

dihidangkan, misalnya sudah direbus kemudian disimpan. 

1.2.      Identifikasi Masalah  

Hasil pemeriksaan  bakteriologis  terhadap sumber air yang digunakan untuk air 

minum dan pencuci alat di warung kupang wilayah Kecamatan Gedangan  dan 

Tanggulangin diduga menunjukkan  adanya  indikasi kontaminasi terhadap bakteri 

E.Coli.   Beberapa informasi dari Puskesmas terdekat ada kasus yang tidak 

dilaporkan yaitu adanya masalah diare  setelah makan dan minum di warung kupang 

yang tidak memerlukan rawat  inap (Dinkes, 2002).  

Komunikasi pribadi dan amatan sepintas di warung kupang, menunjukkan 

bahwa  air minum yang disajikan  pada para pelanggan umumnya telah direbus dan 

selanjutnya disimpan di teko, panci atau tempat lain.  Pada waktu menyiapkan air 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kualitas Bakteriologis Air Minum Di Warung ... Laily Syafiatun



 3

minum,  pemilik warung mengambil air dari tempat penyimpanan air  kemudian 

dimasukkan dalam gelas, diaduk dengan sendok dan selanjutnya disajikan pada 

pelanggan.     Apakah air yang telah direbus kemudian disimpan di teko, panci  sudah 

terbebas dari bakteri ?  Apakah air yang telah direbus dan disimpan kemudian 

disajikan sebagai air minum terbebas dari bakteri ?.  Hal ini dipertanyakan karena  

panci, teko, gelas dan sendok dicuci hanya dengan air mentah yang belum direbus.  

Pada sumber air dan air yang telah direbus untuk air minum pada  Warung 

kupang di wilayah kecamatan Gedangan dan Tanggulangin  belum pernah dilakukan 

pemeriksaan laboratorium secara bakteriologis, sehingga belum diketahui  kualitas 

kebersihannya.    

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian terhadap kualitas 

air minum khususnya secara bakteriologis dari air minum  yang disajikan pada para 

pelanggan di warung kupang.  

   

1.3.       Rumusan Masalah  
 

Apakah  air minum yang disajikan di warung kupang kabupaten Sidoarjo  sudah 

memenuhi syarat kualitas air minum secara bakterologis ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kualitas Bakteriologis Air Minum Di Warung ... Laily Syafiatun



 4

BAB II 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 
II. 1  Tujuan Umum  

 Mempelajari kualitas bakteriologis air yang  telah direbus kemudian   disimpan di 

tempat penyimpanan, dan air minum yang disajikan yang berasal dari tempat 

penyimpanan, di warung kupang kecamatan   Gedangan dan Tanggulangin, 

Kabupaten Sidoarjo 

II. 2 Tujuan Khusus  
i)  Memeriksa   kondisi sanitasi di warung kupang 

       ii)  Memeriksa   MPN   bakteri  koliform   pada  air yang telah  direbus     

               kemudian  disimpan dan  air minum yang disajikan di warung kupang    

             kecamatan   Tanggulangin dan Gedangan , kabupaten Sidoarjo.  Air   minum 

yang disajikan berupa air putih, air teh dan air degan 

iii)   Menentukan apakah nilai MPN  bakteri koliform,  pada air yang telah direbus 

kemudian disimpan dan  air minum yang disajikan  di  warung kupang 

kecamatan Tanggulangin dan Gedangan, kabupaten Sidoarjo sudah sesuai 

dengan Kepmenkes RI No 907/MENKES/SK/VIII/2002, yaitu kadar maksimum 

E. Coli yang diperbolehkan dalam 100 ml air minum adalah nol (0). 

II.3  Manfaat Penelitian  

 i)    Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi  kondisi sanitasi  

di warung kupang Sidoarjo.   

ii)   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi tentang  kualitas 

air minum secara bakteriologis baik yang disimpan dan disajikan pada 

pelanggan warung kupang di Kabupaten Sidoarjo. 
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BAB III 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

III.1. Sumber Air 

Jumlah air yang tersedia di alam, berupa air permukaan dan air tanah. Air yang 

tersedia tersebut hanya 25-35 % berupa aliran mantap, yaitu air yang selalu tersedia 

setiap saat dengan aliran rendah (low water run off). Sisanya berupa aliran tak mantap, 

misalnya dalam bentuk banjir yang mengalir dan menghilang dengan cepat tanpa 

dapat dimanfaatkan ( Winarno,  1986)  

Sumber air yang dapat dimanfaatkan pada dasarnya dapat digolongkan 

sebagai air hujan, air tanah dan air permukaan. Ketiga sumber tersebut tidak berdiri 

sendiri, tetapi merupakan suatu mata rantai yang tidak putus-putusnya, sehingga 

merupakan suatu siklus yang dikenal sebagai daur hidrologi ( Winarno, 1986; Amsyari, 

1996).   

III.1.1.  Air Hujan  

Bagi daerah yang tidak memiliki sumber air atau hanya memiliki sedikit sumber 

air tanah maupun sumber air permukaan, maka air hujan merupakan sumber air yang 

sangat penting. Pemanfaatan air hujan guna penyediaan air bersih dapat dilakukan 

dengan cara penampungan , baik untuk satu keluarga maupun untuk beberapa 

keluarga  ( Winarno, 1986). 

Pemanfaat air hujan guna penyediaan air bersih untuk keperluan air minum 

dimusim sulit air (musim kemarau), memerlukan teknologi tersendiri agar kualitas air 

tetap yang digunakan tetap terjamin (Winarno, 1986).  
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Air di permukaan  kualitas mikrobiologi  senantiasa berubah karena limbah  

penggunaan bahan pertanian (pupuk, sisa bahan organik),   limbah buangan dari 

kegiatan rumah tangga serta  air limpasan permukaan karena hujan deras.  Air limbah 

mengandung banyak variasi  mikroorganisme pathogen yang dapat membahayakan 

kesehatan manusia.   Kepadatan dan variasi potogen berhubungan dengan jumlah 

penduduk,  musim kejadian kesakitan.   Indikator kontaminasi feakal telah dibahas oleh 

Guidelines for Safe Recreational Water Environments (WHO, 1998).   Sementara  

indicator faekal  streptococci dianjurkan pada  air bergaram, sedangkan  faekal   

Escherichia coli dapat dimonitor  dalam air bersih.   Variable  lain yang dapat diteliti  

adalah  spora Clostridium perfringens di daerah tropika  ini digunakan sebagai indicator 

tradisional yang ada di tanah dan air  

III.1.2.  Air Tanah  

Douglass, et.al. (1999)  mengemukakan bahwa air tanah  di bumi pada 

dasarnya berasal dari  air hujan kemudian masuk  ke dalam tanah.  Bersama air hujan 

kuman patogen yang berada di muka bumi  akan masuk ke air tanah.  Siklus air  di 

bumi yang  menjadi salah satu sumber air untuk  digunakan warung kupang di daerah 

penelitian secara ringkas  dapat ilustrasikan  dalam Gambar  III.1.    

Air tanah merupakan sumber air bagi masyarakat perdesaan maupun 

perkotaan dalam bentuk mata air atau sumur, baik berbentuk sumur gali, sumur pompa 

dalam maupun sumur pompa dangkal ( Sanropie, Djoko dan Mardjono, 1984). 
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Gambar  III.1.  Siklus  hidrologi.  Air akan  mengalir ke titik lebih rendah melalui  
                       struktur tanah  di lingkungan. 

 

Dalam usaha memenuhi kebutuhan air bersih di daerah perdesaan maupun 

perkotaa  telah banyak usaha dilakukan untuk mendapatkan sumber air baru misalnya 

mesin pompa, sumur bor, sumur dangkal, mata air, sungai, danau dan lain lain. Dari 

berbagai alternatif tersebut di atas, jika dibandingkan dengan sumber air laut, mata air 

dipandang sebagai sumber air bersih yang paling murah.   

Sumber air untuk  kebutuhan warung kupang pada lokasi penelitian khususnya 

dan sumber air untuk keperluan domistik  dapat di  kelompokkan  dalam  3 sumber  

yaitu  i)  air permukaan yang berasal dari sungai, dan  danau; ii)  air tanah  dan iii) air 

hujan. 
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Gambar III.2.  Pergerakan logam, pestisida, bahan organik dan bakteri  
                       dalam siklus hidrologi   (Douglass et.al., 2003) 
 

Air sungai banyak diantaranya sudah terlalu keruh untuk digunakan sebagai air 

minum, kecuali air sungai di daerah hulu yang belum banyak tercemar.   Partikel liat 

dan pasir di dalam tanah dapat berfungsi sebagai  saringan  terhadap  pathogen 

maupun logam-berat  yang berada dalam air tanah (Douglass et.al., 2003)  (Gambar  

III.2).    

Di daerah perkotaan yang sulit mendapatkan mata air yang tersedia untuk 

digunakan sebagai sumber air bersih . Sebagai alternatif lain untuk mendapatkan air 

tanah yang memenuhi syarat kesehatan adalah dengan membuat sumur. Untuk itu 

diperlukan cara pembuatan sumur yang benar. Kedalaman sumur dianjurkan minimal 

tiga meter, karena pada umumnya pada kedalaman sumur lebih dari tiga meter 

berbagai bakteri termasuk bakteri safrofilik tidak dapat hidup, sehingga air yang diambil 

bebas dari pencemaran (Soedibyo, 1982). 
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III.2.  Penyehatan dan Peranan  Air 

III.2.1  Penyehatan Air 

  Air bersih yang berkualitas  sangat dibutuhkan  bagi kehidupan manusia, baik 

yang ada di perkotaan maupun  perdesaan.   Untuk mencapai Visi  agar “ Air Aman 

Bagi Kesehatan” maka diperlukan upaya penyehatan air. Salah satu upaya 

penyehatan air adalah untuk mendapatkan air bersih yang berkualitas yang memenuhi 

syarat kesehatan bagi manusia ( Kusnoputranto,  1986).  

  Untuk mencapai Visi penyehatan air, maka diperlukan perencanaan, 

pengorganisasian dan penggerakan upaya penyehatan ar  secara seksama di seluruh 

wilayah Indonesia.     

  Upaya nyata dalam mewujudkan Visi “ Air Yang Aman  bagi Kesehatan maka 

diperlukan Misi penyehatan air yaitu :  Mengamankan air untuk Berbagai Kebutuhan 

dan Kehidupan Manusia”.    Hal ini dapat dicapai apabila  tersedia air bersih yang  

berkualitas sehingga memenuhi persyaratan kesehatan.  

  Menurut Departemen Kesehatan RI , Ditjen PPM dan PLP (2000), sasaran 

upaya penyehatan air pada tahun 2010  antara lain   i)  Tercapainya penggunaan air 

bersih di wilayah perkotaan sebesar 100 %  dan di perdesaan 85 %;  ii)  Tercapainya 

kualitas bakteriologis air minum sebesar 80 % dan kualitas bakteriologis air bersih 

menjadi 70 %., dan iii) Tercapainya  perlindungan sarana air bersih  terhadap resiko 

pencemaran air bersih menjadi 75 %.  

 

III. 2.2.  Peranan Air Dalam Penularan Penyakit  

 Menurut  Departemen Kesehatan RI, Ditjen PPM dan PLP, (1998)  penularan 

penyakit melalui air dapat disebabkan karena 4 hal yaitu :  

 i) Water Borne Disease, yaitu penyakit yang ditularkan langsung melalui air minum 

yang mengandung  kuman patogen.  Kuman Patogen  dapat menimbulkan  

penyakit Cholera, Thypoid, Hepatitis Infektiosa, Dysentri dan Gastroenteritis. 
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 ii) Water Washet Diseases, yaitu  penyakit akibat pemeliharaan hygiene perseorangan 

yang rendah.   Penyakit ini mudah menular dan sangat banyak mekanisme 

penularannya.   Ada 3 kelompok  yaitu :  a) penyakit infeksi saluran pencernakan 

dan mirip yang terdapat pada jalur water borne seperti  Cholera, Thypoid, Hepatitis 

Infektiosa, Dysentri Basiler.  b) penyakit infeksi kulit dan selaput lendir, menimbul 

kan  penyakit infeksi fungus pada kulit, penyakit Conyunctivitis (trachoma). c) 

penyakit  yang ditimbulkan oleh insekta pada kulit pada selaput lendir.  Parasit dari 

penyakit ini adalah : Lice, Sarcoptest Scabies, Lose home replasing fever dan 

seterusnya.  

iii) Based Diseases ;  penyakit yang banyak ditularkan oleh bibit penyakit yang 

sebagian siklus hidupnya di air seperti Schistomiasis.  

iv) Water Related Insectts Vectors : Merupakan penyakit yang ditularkanmelalui vector 

yang hidupnya tergantung pada air .  Contoh penyakit Malaria, Demam berdarah, 

Filariasis  dan  Yellow fever. 

 

III. 2.3.  Macam-Macam Penyakit Melalui Air Minum      

 Penyakit / gangguan kesehatan yang dapat terjadi akibat air minum dapat 

dikelompokkan menjadi : 

1. Keracunan air minum  

 Keracunan air minum yang disebabkan oleh racun asli yang berasal dari 

tumbuhan / hewan itu sendiri dan racun yang ada dalam air minum  akibat 

pengotoran/kontaminasi. 

2. Penyakit bawaan air minum  

 Penyakit bawaan air minum adalah penyakit umum yang dapat diderita  

seseorang akibat   minum  yang airnya terkontaminasi mikroba patogen  kecuali 

keracunan .   
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 Penyakit bawaan air minum  disebabkan oleh virus, bakteri, protozoa dan 

metazoa seperti tersebut di bawah ini ( Sugiharto , 1985 ) 

     

P  Penyakit P  Penyebab 

Diare 

Hepatitis  A 

Cholera 

Dysentrie bacillaris 

Typhosa 

Tuberculosa (usus) 

Dysentrie amoeba 

Ascaris 

Oxyuriasis 

 Rota virus 

 Virus hepatitis 

 Vibrio cholerae 

 Shigella Spp 

 Salmonella typhi 

 Mycobacterium tuberculosa 

 Entamoeba histolytica  

 Ascaris Lumbricoides 

 Entero bius vermicularis  

 

Bakteri E. Coli  merupakan bakteri yang terdapat di dalam air sumur atau sumur yang 

terkontaminasi  dengan  feses dari manusia maupun binatang  (Gambar III.3).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 
 
 
Gambar  III.3.   Bakteri  E. Coli   ( Sumber : http:/edis.ifas.ufl.edu/SS295)  
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Mikroba ini  dapat menyebabkan  diare, kolik usus, mual, enfluenza atau gejala – 

gejala lain.  Mereka dapat muncul spesifik dengan resiko pada bayi, anak-anak dan 

juga pada orang dewasa serta sistem immune yang lemah.    Kontaminasi bakteri ini  

meningkat terjadi  bila terjadi aliran limpasan permukaan dan masuk ke sumber – 

sumber air minum (sumur)  atau ke air PDAM dengan pecahnya pipa PDAM.   

   Menurut Anwar ( 1989 ) penyakit yang ditularkan melalui air minum  dapat digolongkan 

menjadi beberapa jenis penyebab, antara lain : 

          1.  Penyakit infeksi. 

Merupakan suatu penyakit yang penyebabnya adalah bakteri patogen yang 

masuk  kedalam . tubuh manusia melalui air minum. Penyakit  ini tergantung  dari   

bakteri patogen yang menyebabkannya.   Penyakit yang mempunyai masa inkubasi 

dan gejala sesuai dengan pathogenesisnya, manifestasinya tidak tergantung dari air 

minum  yang diminum.     Hal ini tampak bahwa  lingkungan  yang kurang  baik  akan 

memberikan  risiko terhadap infeksi penyakit  (gambar III.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.4.  Siklus pemeriksaan risiko kesehatan serta manajemen  
                      risiko  yang berhubungan status kesehatan )  
                      (Website: www.hc-sc.gc.ca/waterquality  diakses 12 April 2005).  
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Kedua  faktor   tersebut akan memberikan dampak pada status  kesehatan, dalam hal 

ini perubahan kualitas   air  merupakan  sasaran yang harus di perhatikan.   

2.  Keracunaan air minum   

 Kesakitan yang disebabkan  oleh air minum yang terkontaminasi atau oleh adanya 

bakteri  yang menghasilkan toxin /racun atau oleh adanya air minum  yang 

terkontaminasi  .  

    3.  Infeksi parasit. 

Infeksi yang disebabkan adanya telur/kista cacing yang berada dalam air 

minum Contoh air  minum  yang mengandung telur/kista cacing bila merebusnya  

kurang sempurna maka tidak akan  mati dan masuk ke  dalam tubuh manusia 

sehingga akan terinfeksi (Anwar, 1989 ). 

    
 
    III.2.4.   Hygiene, Sanitasi  Makanan  dan Air  Minum   

 
1.  Pengertian Hygiene,  Sanitasi Makanan dan Air Minum   

Hygiene adalah upaya kesehatan dengan cara pemeliharaan dan melindungi 

kebersihaan individu daan subyeknya. Misalnya mencuci tangan untuk melindungi 

kebersihan tangan , mencuci piring, gelas dan sendok untuk melindungi kebersihan 

perlengkapan makan dan minum  ( Depkes RI, 1992 ). 

  Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor tempat, peralatan, orang 

dan air minum  yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan gangguan kesehatan 

atau keracunan air minum.  Kegiatan dan tindakan ini menitik beratkan pada kegiatan 

membebaskan air  minum dari segala bahaya yang dapat mengganggu atau merusak 

kesehatan mulai dari penyimpanan air minum sampai penyajian air minum  untuk 

dikonsumsi masyarakat (Depkes RI, 2000) 

  Hygiene sanitasi makanan dan minuman  adalah salah satu  upaya untuk 

mengamankan dari kemungkinan  risiko  gangguan penyakit bawaan makanan dan 

minuman   ( PBM ) terutama yang disebabkan oleh mikroba. PBM dapat menular dari 
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penderita sakit kepada orang yang sehat melalui apa yang disebut diagram F yaitu :    

F (Flies ) atau lalat, F ( Fingers ) atau tangan, F ( Fluids)  atau air, F (Fields) atau tanah 

dan F ( Foods ) atau makanan  dan minuman ( Depkes RI , 2000 ). 

  Upaya penyehatan makanan dan minuman pada dasarnya memperhatikan 6 

prinsip  hygiene  sanitasi makanan dan minuman yaitu : 

     1.   Upaya mengamankan /pemilihan bahan mentah 

     2.   Upaya penyimpanan bahan makanan dan minuman 

         3.   Upaya pengolahan makanan dan minuman  

         4.   Upaya pengangkutan makanan dan minuman  

         5.   Upaya penyimpanan makanan dan minuman 

         6.   Upaya penyajiaan makanan dan minuman  ( Anwar, 1989 ) 

 

2.  Tujuan Hygiene  Sanitasi Makanan dan Minuman  

 Tujuan hygiene sanitasi makanan dan minuman adalah 

1. Menjamin keamanan dan kemurnian makanan, mencegah konsumen dari 

penyakit yang ditimbulkan oleh makanan dan minuman . 

2. Mencegah  penjualan yang merugikan konsumen. 

3. Mengurangi kerusakan atau pemborosan makanan dan minum                        

( Kusnoputranto, 1986 ) 

Beberapa  tempat pengolahan makanan dan minuman  yang umum ada di 

Indonesia : 1) Rumah makan, 2) Restoran, 3) Warung, 4) Pedagang kaki lima, 

5) Jasa Boga  (Anwar,1989) 
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III.2.5.  Persyaratan Hygiene Warung  dan Air Minum   

      1.   Pengertian 

 Warung  merupakan  tempat yang menetap tanpa bangunan  yang permanen 

dengan segala peralatan yang digunakan untuk menyimpan dan menjual/ menyajikan 

makanan kupang lontong dan minuman bagi umum. 

2.  Persyaratan Hygiene Warung   

  Dalam Permenkes  RI nomor : 236/Menkes/Per/IV/1997  mengemukakan  

tentang  persyaratan hygiene warung  sebagai berikut   :  

i) Sarana warung, kontruksinya harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat     

melindungi air minum dari pencemaran.. 

ii) Konstruksi sarana warung harus memenuhi syarat :  

a.   Mudah dibersihkan 

            b. Tersedia tempat untuk: air bersih,  penyimpanan peralatan, tempat cuci          

( alat,   tempat cuci tangan) dan tempat sampah.   

iii) Pada waktu menyajikan, sarana  penyajian  harus terlindungi dari debu  

     dan  pencemaran 

3.    Persyaratan Hygiene Air Minum  

       i)  Air yang digunakan untuk  air minum  harus air yang memenuhi persyaratan 

kesehatan yang berlaku bagi air bersih atau air   minum yaitu tidak berwarna, 

tidak berbau dan tidak mengandung bakteri 

ii) Air bersih yang digunakan untuk air minum harus dimasak sampai  men 

      -didih.              

      iii)   Air  minum  yang  disajikan, harus  dalam  keadaan  tertutup  dan  dalam  

            wadah yang  bersih. 

iv)  Air minum yang disajikan  harus dalam wadah yang terpisah dengan air   

       mentah sehingga terlindungi. dari pencemaran.  
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v) Peralatan yang digunakan untuk mengelola dan menyajikan air minum harus 

    sesuai  dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan  kesehatan. 

     vi )  Untuk menjaga peralatan yang digunakan  mengolah dan menyajikan  

 maka :  

 a.  Peralatan yang sudah dipakai dicuci dengan air bersih dan sabun. 

 b.  Lalu dikeringkan dengan alat pengering/lap bersih 

 c.  Kemudian peralatan yang sudah bersih disimpan ditempat yang bebas  

      pencemaran. 

      
III. 3. Sanitasi Air Minum di Warung  Kupang 

 

Sanitasi  merupakan  suatu upaya untuk mengawasi beberapa faktor 

lingkungan fisik yang kemungkinan dapat mempengaruhi dan mengganggu 

kelangsungan kesehatan hidup manusia  ( Amsyari, 1996). 

Warung kupang  merupakan satu unit usaha ekonomi yang menyediakan air 

minum untuk pelanggan atau masyarakat  yang memerlukan.    Menurut   Depkes  

(2002)  persyaratan warung makan meliputi :  i)  warung secara fisik harus bersih dan 

mudah dibersihkan, baik lantai maupun meja.  ii)  tata ruang warung harus  terdiri dari  

ruang proses pengolahan air minum dan makanan  yang bersih  dan terpisah dengan 

tempat pelanggan berada, iii) kelengkapan peralatan yang digunakan untuk 

menyajikan makanan dan minuman yang mudah dibersihkan, iv) adanya persediaan 

air bersih yang berkualitas  baik secara biologis , fisik maupun kimia dan v) secara fisik 

pelayanannya ( tangan dan   mulut)  harus bersih dari kuman.     

Secara fisik lantai warung harus mudah dibersihkan dengan disapu maupun di 

pel dengan menggunakan disinfektan.    Demikian pula meja untuk tempat makan dan 

minum harus  mudah dibersihkan terhadap debu maupun bekas makanan dan 
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minuman yang kemungkinan tumpah.   Sehingga tidak mengundang lalat, semut  

maupun patogen lain berada di meja warung (  Saksono, 1986). 

Ruang pengolahan air minum dan makanan  harus terpisah dengan ruang 

tempat menyajikan makanan dan minuman bagi pelanggan.   Kondisi tempat 

pengolahan air minum dan makanan harus dekat dengan sumber air untuk 

memudahkan membersihkan bahan makanan yang akan diolah dan alat-alat (gelas, 

sendok, teko dll)  yang digunakan untuk menyajikan makanan dan minuman untuk 

pelanggan.   Dengan kondisi tersebut diharapkan risiko kontaminasi langsung antara 

pelanggan dengan persiapan membuat minuman maupun makanan  menjadi  rendah.    

Keberadaan alat -alat minum dan makanan yang senantiasa bersih sangat berperan 

dalam menentukan tingkat resiko terkontaminasi dengan kuman patogen  terhadap 

minuman dan makanan yang akan disajikan pada para pelanggan.   Peluang 

terkontaminasi dengan kuman patogen dapat terjadi mulai dari cara mencuci, air yang 

digunakan untuk mencuci, cara menyimpan alat setelah dicuci.   Dengan demikian 

meski air minum sudah direbus, peluang terkontaminasi dengan kuman patogen, bila 

alat untuk menampung air maupun untuk menyajikan air minum pada pelanggan  

kurang bersih (Saksono, 1986).    

Proses pengolahan air minum  mulai dari  pengambilan dari sumur atau kran 

harus bersih.  Airnya dan tempat untuk menampung air harus bersih.   Setelah air 

direbus  hingga mendidih, selanjutnya disimpan di teko atau bak penampung air yang 

bersih  dan diupayakan bebas dari kuman patogen ( Depkes RI, 1998).   Menurut  

Depkes RI, Ditjen  PPM dan PLP (2000 ),   air baku yang bersih, harus dijaga agar 

tidak terkontaminasi bakteri dan jamur dalam waku 2 x 24 jam.    Dengan proses 

perebusan diharapkan bakteri patogennya mati, namun proses penyimpanan 

selanjutnya ada kemungkinan terkontaminasi  lagi sehingga peluang  menimbulkan 

penyakit masih ada.    
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Kondisi kesehatan bagi  orang yang melayani di warung  harus baik, bebas 

penyakit menular,  bebas luka, penyakit kulit dan luka lain yang dapat menjadi sumber 

patogen.   Pakaian  dari para pekerja di warung diupayakan bersih dan rapi.  Demikian 

juga  selalu mencuci tangan setiap kali melayani konsumen.    Hal tersebut perlu di 

lakukan oleh setiap pekerja sehingga  risiko  kontaminasi  air minum terhadap bakteri 

yang dapat  menyebabkan gangguan  kesehatan  dapat  dihindari.  

             

III. 4. Persyaratan Kualitas Air  

Baku kualitas air yang memenuhi syarat kesehatan merupakan hal penting 

dalam penyediaan air bersih (Sanropie, Djoko dan Mardjono, 1984).  Baku kualitas air 

bersih mencakup tiga yaitu fisik, kimia maupun mikrobiologi.   

Secara fisik air bersih harus bebas dari warna yang keruh karena kandungan 

suspensi padatan tanah, bau dan rasa yang kurang memenuhi kesehatan akibat bahan  

organik yang membusuk .  Secara  kimia, air bersih harus mempunyai kandungan 

senyawa kimia tidak melalui batas ambang membahayakan bagi kesehatan manusia. 

Dari aspek mikrobiologis, air yang sehat  harus bebas dari mikroorganisme patogen.   

Syarat bakteriologis air bersih  umumnya menggunakan indikator coliform bakteri.   

Bakteri ini  digunakan sebagai indikator pencemaran tinja dan limbah.  Dalam baku 

kualitas air  ditetapkan 100 ml contoh air MPN coliform bakteri  harus nol.    

Penyimpangan terhadap tiga kriteria baku air bersih  menunjukkan air tersebut  

telah tercemar, artinya  keberadaan kuman patogen  dalam air  semakin  besar untuk 

membahayakan kesehatan manusia.  

Menurut  SK Menkes RI No. 907/Menkes/SK/VIII/2002 dalam  100 ml sampel air 

minum kadar maksimum yang diperbolehkan untuk E. coli atau fecal coli adalah nol.    
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III.5. Pemeriksaan Kualitas Air Bakteriologis 

Menurut  Depkes RI, Dirjen PPM dan PLP,  1998.  beberapa prosedur penting 

yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan kualitas air bakteriologis yaitu i) sterilasasi 

botol sampel, ii) pengiriman sampel air, iii) metode pemeriksaan bakteriologis.   
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BAB  IV 
 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 
 
IV.1.  Kerangka Konseptual Penelitian 
 
          Berdasarkan  permasalahan penelitian dan kajian pustaka  selanjutnya dapat 

disusun kerangka konsep penelitian sebagai berikut  

                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SANITASI  WARUNG 
-  Bangunan warung                         
    Lantai warung 
    Dinding warung 
-  Tempat mencuci alat warung  

PENCEMARAN AIR 
-  Air di tempat penyimpanan 
-  Air yg disajikan   
 

PENYEBAB (AGENT) 
-  Bakteri  
 
 Jamur 

Virus  
riketsia 

Eschersia  
Coli  
dalam air 
minum  

PENJAMU (HOST) 
- Pelanggan (konsumen) 

LINGKUNGAN WARUNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               :   Diteliti 
 
                                                   
                                              :   tidak diteliti  
 
  
           Gambar IV.1.   Kerangka Konsep Penelitian Hubungan Sanitasi Warung dan  
                                     Pencemaran Air di Tempat Penyimpanan  dengan Kandungan  
                                     E. Coli air 
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Keberadaan  kandungan E.  Coli air minum  dipengaruhi oleh tiga faktor  penting yaitu  
:    
1. Faktor lingkungan  yang terdiri dari  sanitasi warung  dan  pencemaran air melalui 

tempat menyimpan air  

2. Faktor  Agent penyebab  (bakteri)   yang  menimbulkan  penyakit  gastrointestinal 

3. Faktor  Host  (penjamu )  yang menderita  penyakit   

      Sanitasi lingkungan warung meliputi  kondisi bangunan warung, dinding , atap, 

lantai dan  tempat mencuci alat-alat minum akan mempengaruhi tingkat kebersihan 

dari alat menyimpan dan menyajikan air minum sehingga akan  mempengaruhi kualitas 

air minum yang disimpan maupun yang disajikan. Faktor agent berupa bakteri, jamur, 

virus dan riketsia  dapat menimbulkan penyakit gastrointestinal.  Faktor penjamu    

yang mengkonsumsi air minum akan terkena penyakit gastrointestinal akibat bakteri.  

Berdasarkan pemikiran tersebut, kualitas  air minum yang disajikan pada warung 

kupang mempunyai peluang terkontaminasi dengan bakteri coliform.  

 

IV.2.    Hipotesis  Penelitian  
 

Air minum yang disajikan di warung kupang kabupaten Sidoarjo  memenuhi 

syarat kualitas air minum  secara bakteriologis. 
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BAB V 
 

METODA PENELITIAN 
 

V.1. Jenis dan Rancang Bangun Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional analitik yaitu 

menganalisa kualitas air minum setelah direbus, disimpan dan disajikan untuk minum 

di warung Kupang  dalam kaitannya dengan kualitas bakteriologis.    Penelitian 

dilaksanakan  dengan rancangan   “ Cross sectional” .  Dalam penelitian ingin diketahui 

kandungan  E. Coli pada kondisi tertentu  saat  sampel  air  diambil.    

 

V.2. Populasi Penelitian 
 

Populasi penelitian terdiri dari warung kupang yang terdapat di Kecamatan 

Tanggulangin dan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo.   Hasil komunikasi pribadi  

dengan staf di  Puskesmas Kecamatan Tanggulangin, warung kupang di 

wilayah ini berjumlah 12 warung kupang; sementara di Kecamatan Gedangan  

berjumlah  13  warung.   Dengan demikian populasi  warung kupang  yang 

diteliti berjumlah 25 warung.       

 

V.3. Sampel,  Cara Penentuan Sampel dan Cara Pengambilan    Sampel 
 

V.3.1   Sampel dalam penelitian ini adalah : 
i) Warung kupang  sebagai warung  yang menyajikan makanan khas  

Kabupaten Sidoarjo. 

ii) Air minum  setelah direbus yang disimpan dalam suatu tempat (teko) ,  

dan air di dalam teko digunakan sebagai campuran untuk air yang 

disajikan di warung kupang,  baik untuk air teh maupun air degan. 
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V.3.2 Cara Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah warung kupang  yang terletak di jalan 

utama Gedangan (Seruni) dan Tanggulangin  kabupaten Sidoarjo atau  jalan dari 

Surabaya ke Sidoarjo yang dikenal dengan sebutan bursa kupang.   Syarat sampel 

yang dipilih  dalam penelitian yaitu yang   sesuai dengan kriteria  warung   kupang   

yang  merebus air minum, menyimpan dan menyajikan air minum  untuk pelanggan.   

 

V.3.3. Cara Pengambilan Sampel 

i) Warung kupang  yang ada di Kecamatan Gedangan dan Tanggulangin  

dipilih secara acak.  Masing-Masing Kecamatan Tanggulangin 6  

warung kupang  dan Gedangan 8 warung kupang, selanjutnya diberi   

nomor  urut, dimulai dengan nomor urut 1. 

ii) Air minum yang disimpan di teko dan yang disajikan diambil  dari tiap 

warung kupang, kemudian dimasukkan dalam botol  dan selanjutnya 

diberi label sesuai dengan nomor urut warung.  

iii) Pencatatan kondisi sanitasi warung kupang  tempat menyiapkan air 

minum, dengan kuesioner yang telah disiapkan sesuai nomor urut 

warung. 

iv) Wawancara dengan pekerja yang melayani penyiapan makanan 

kupang, air minum dan membersihkan alat-alat makan dan minum  

dilakukan dengan alat bantu kuesioner sesuai nomor urut warung 

kupang.  
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V.4.  Lokasi dan Waktu Peneliian 

 
Lokasi warung kupang  yang dijadikan penelitian adalah Kecamatan Gedangan 

dan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.    Penelitian akan dilaksanakan selama 

6 bulan  mulai dari persiapan hingga penyusunan laporan.  Jadwal kegiatan 

penelitian disajikan pada Tabel  V.1. 

 

Tabel  V.1.  Jadwal Kegiatan Penelitian dari Persiapan hingga 
                    Pembuatan Laporan 
 
 

No Kegiatan Bulan   

I 

Bulan 

II 

Bulan 

III 

Bulan 

IV 

Bulan 

V 

Bulan 

VI 

1 Persiapan  Studi  

* Kepustakaan 

* Ijin penelitian 

      

2 Pembuatan proposal  
 

    

3 Penelitian lapangan 

* Data primer 

* Data sekunder 

      

4 Hasil Penelitian     
 

 

5 Analisis hasil penelitian 

 
      

6 Pembuatan laporan       
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V.5. Cara Pemeriksaan Kualitas Air Bakteriologis 

V.5.1. Persiapan botol sampel 
i) Disiapkan botol sampel air  200 ml dan diberi 10 tetes larutan sodium 

tiosulfat, selanjutnya ditutup dengan kertas berwarna coklat di bagian 

leher botol kemudian diikat dengan tali. 

ii) Botol selanjutnya disterilkan dengan aotoclave selama 30 menit pada 

temperatur 170 o C. 

  

V.5.2.  Pengambilan sampel air minum 
i) Memasukkan air teko yang telah direbus ke dalam botol yang telah 

disiapkan kemudian botol ditutup dan diberi label sesuai dengan nomor 

urut warung.  

ii)  Botol yang telah berisi sampel air minum dan berlabel dimasukkan 

dalam Cool Box dan selanjutnya dibawa ke Laboratorium Kesehatan 

Lingkungan Politeknik Kesehatan Surabaya.  

V.5.3. Cara Pemeriksaan Bakteriologis air minum 
 

i) Alat :  Tabung Durham,  tabung reaksi, pipet, Tabung Erlenmeyer, 

Timbangan Analitik, Autoclave, Petridish, Pinset, tang, Inkubator, 

Oven, Kompor gas, Lampu pengisap dan Ose. 

  ii) Bahan :  

a. Media laktose 

b. Media EMB(eosin metylene Blue agar) 

c. Media BGLB(Brillian Green Laktose Bile Broth) 

d. Media BALB( Boric Acid Laktose Broth) 

e.   Media endo agar 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kualitas Bakteriologis Air Minum Di Warung ... Laily Syafiatun



 26

 

V.5.4. Tahap Pemeriksaan bakteri coliform   
  

Pemeriksaan coliform bakteri dapat dilakukan sebagai berikut (Sanropie,1984)      

Dengan cara “the multiple tube fermentation tehnique” 

Ada tiga tahap pemeriksaan yaitu presumptive test, confirm test, dan completed 

test. 

Presumptive test didasarkan atas kenyataan bahwa coliform bakteri dapat 

meragikan laktose dengan membentuk gas. Caranya adalah ke dalam tabung lactose 

yang didalamnya terdapat media laktose dan tabung Durham yang terbalik dituangkan 

contoh air yang akan diperiksa. Kemudian dieramkan selama 2 X 24 jam pada 

temperatur 35 0 ± 0,5 0C. Jika dalam waktu 2 x 24 jam terbentuk gas dalam tabung 

Durham, maka presumptie test dinyatakan positif yang berarti air yang diperiksa 

tersebut diduga mengandung coliform bacteri. Sebaliknya bila tidak terbentuk gas 

dinyatakan presumptive test negatif yang berarti tidak mengandung coliform. Jika 

terjadi presumptive test positif maka dilanjutkan dengan confirmed test untuk 

memastikan adanya coliform di dalam contoh air tersebut.  Untuk pemeriksaan air 

minum hanya berhenti pada tes penegasan karena air minum tidak boleh mengandung 

kuman  golongan coli baik fecal  coliform   maupun non  coliform.  Jadi tidak perlu 

dilanjutkan ke test lengkap  ( complited test) yang bertujuan mengidentifikasi adanya 

bakteri fecal coliform.   

V.5.5.  Pengiriman Sampel Air 

Banyak parameter kualitas air berubah dengan cepat pada waktu pengiriman 

sampel ke labolatorium, pengetesan lapangan dapat membantu mengatasi keadaan 

sampel. Bilamana sampil tidak bisa diperiksa ditempat, maka harus ditempatkan di 

dalam kotak yang kuat dan dikirim ke labolatorium secepat mungkin. Jika waktu 

pengiriman labih lama dari 24 jam maka media khusus “holding media” harus 
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dipergunakan. Temperatur ideal untuk mentimpan sampel 40C – 100C di daerah 

beriklim panas, pada waktu kotak dikirim kantong-kantong berisi campuran pendingin 

harus diletakkan disekitar sampel. 

Setiap sampel dilengkapi dengan formulir agar mempunyai keterangan yang 

memadai dan jelas.  Formulir ini berisi semua informasi tentang dimana dan bilamana 

sampel diambil, termasuk keterangan tentang sampel dan nama orang yang mengirim. 

 
V.6. Variabel , Cara Pengukuran dan Definisi Operasional 

 
Variabel dalam penelitian adalah :   kualitas bakteriologis air minum yang     

disimpan dan yang disajikan 

Variabel pendukung meliputi jenis kelamin penjual , tingkat pendidikan penjual,    

perilaku penjual  dan kondisi sanitasi di warung kupang,  

 
    
V.6.1   Definisi operasional variabel penelitian 
 
 

1. Air minum yang disimpan adalah air dari sumber air yang 

digunakan di warung kupang kemudian  direbus dan disimpan di 

tempat penyimpanan (teko), dan disebut air putih di teko 

2. Air minum yang disajikan adalah air putih dari teko, air degan yang 

di campur air putih dari teko dan air teh yang dicampur air putih 

dari teko 

3. Kualitas bakteriologis adalah kadar MPN coliform yang terdapat di 

dalam air yang disimpan atau air minum yang disajikan. 
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V.7. Teknik dan Instrumentasi Pengumpulan Data 
 
V.7.1.  Sumber dan cara pengumpulan data 

Data dalam penelitian ini berasal data primer  

 Data primer diperoleh melalui : 

1.  Hasil pemeriksaan bakteriologis air minum di laboratorium.  

2. Observasi langsung di warung kupang yaitu pengamatan tentang sanitasi    

warung kupang dan wawancara dengan pemilik warung  untuk mendapatkan 

data dan informasi mengenai pelaksanaan sanitasi oleh pemilik warung. 

V.8. Teknik Pengolahan Data 
 

Data yang terkumpul kemudian ditabulasi, dihitung nilai rerata dan standard 

deviasi masing-masing kelompok sampel yang meliputi kelompok air putih di teko, air 

putih yang disajikan, air teh yang disajikan dan air degan yang disajikan di warung 

kupang  kecamatan Tanggulangin dan Gedangan. Data pendukung berupa jenis 

kelamin penjual , tingkat pendidikan penjual,    perilaku penjual  dan kondisi sanitasi di 

warung kupang di tabulasi dan dikelompokkan dan diberi penjelasan. 

 

V.9.    Kerangka Operasional Penelitian  

Sumber air yang digunakan warung kupang di wilayah Kecamatan Gedangan  

dan Tanggulangin berasal dari air kran maupun air sumur.   Kedua sumber air ini  

mempunyai kualitas air yang beragam baik fisik, kimia maupun bakteriologis.   Air yang 

telah direbus  umumnya disimpan dalam teko sebelum disajikan untuk air minum. 

Perebusan air dimaksudkan untuk mematikan bakteri E. Coli.     

Kebersihan  tempat penyimpan air (teko), gelas dan sendok  serta tangan 

penyaji mempengaruhi  bakteri  E. Coli pada air minum.  Hal ini karena  pencucian  

tangan penyaji,  gelas dan sendok dengan menggunakan air yang belum direbus.    
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                                               Sumber air untuk   
                                           Air minum & mencuci  

                                         (PDAM & Sumur)  
 

                                   PEREBUSAN    AIR  
  Air tidak  direbus                                                             Air     tidak direbus  
    Untuk    mencuci               Air disimpan                       untuk mencuci 

                                    di teko 
                                  
                                  

                                                 
                                                Air disajikan  
                                                di  gelas 

 
       Tangan &                                                                     Teko &  Gelas   
       Kain serbet                                                                   sebagai tempat  
              dll                                                                          air minum  
       
  

                                       

                                       E. Coli  ? 

                                                
                       
                     Diambil sampel air untuk diperiksa bakteri E. Coli    
                       
 

 
Gambar V.1.  Kerangka Operasional Penelitian   
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BAB  VI . 

HASIL  PENELITIAN 

 
VI. 1.   Keadaan Umum Lokasi Penelitian 
 
 

           Lokasi penelitian berada di Kecamatan Gedangan dan Tanggulangin,  

Kabupaten Sidoarjo.    

           Kecamatan Gedangan  berada  8 km  arah utara dari Ibu kota Kabupaten 

Sidorjo.  Kecamatan Tanggulangin  berada  8 km  arah selatan  dari Ibu kota 

Kabupaten Sidoarjo.   Lokasi  penelitian  dikonsentrasikan  pada warung  kupang  yang 

berada  di sepanjang  jalan  Utama  Surabaya – Sidoarjo.    Secara umum lokasi  

penelitian cukup  ramai  dengan lalu lintas  kendaraan umum baik  yang masuk 

maupun keluar kota  Sidoarjo. Karena berada di jalur padat lalu lintas,  dari segi 

sanitasi  lokasi penelitian mempunyai potensi  terkontaminasi  dengan  debu  jalan dan 

asap kendaraan bermotor.    Bila  dilihat dari segi  ekonomi,  lokasi penelitian  

termasuk  cukup strategis  untuk memasarkan  makanan kupang lontong dan 

minumannya  pada para  pengguna  jalan baik  yang  akan  masuk maupun keluar kota 

kabupaten Sidoarjo.  

 
VI. 2.  Keadaan Umum Warung Kupang  
 
      Letak warung kupang yang diteliti  berada di sepanjang jalan utama  Surabaya 

– Sidoarjo, tepatnya  di Kecamatan Gedangan dan Tanggulangin.    Warung kupang  

berada di wilayah kerja Puskesmas  Gedangan dan Tanggulangin.   

Warung kupang  yang berada  di  jalan utama Surabaya- Sidorjo banyak  dikunjungi   

masyarakat  yang menginginkan  makanan khas Sidoarjo.  Warung  kupang  umumnya 

menyediakan makanan kupang –lontong  yang khas Sidoarjo,  minuman dan  makanan  
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kecil  lainnya.  Dari hasil pengamatan  dan wawancara  dengan  pemilik warung 

kupang tampak bahwa  rata-rata   setiap hari  sekitar  10-30  pengguna jalan   

berkunjung  ke warungnya  untuk menikmati kupang lontong  dan  minum pada hari 

biasa, dan  sekitar  20 – 40  orang pada hari  libur.  

Hasil  observasi  di warung kupang  didapatkan  bahwa frekuensi pemilik 

warung kupang berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat di Tabel   VI.1.  

 

Tabel  VI .1.    Proporsi  pemilik warung  kupang di Kec.   Tanggulangin 
                       dan Gedangan berdasarkan  jenis kelamin. 

 
 

Lokasi  Laki-laki     Perempuan  Total 
Kec. Gedangan  7 ( 70 %) 3 ( 30 %) 10  ( 100 %) 

Kec. Tanggulangin  8   ( 80 %) 2   ( 20 %) 10   ( 100 %) 

Total  15  ( 75 %) 5  ( 25 %) 20  ( 100 %) 

 
 
Dari Tabel  VI.1.     tampak bahwa   dari   20 pemilik warung  15   orang              

(  75 % )  berjenis kelamin    laki-laki  dan     5 orang  (  25  %)   berjenis kelamin 

perempuan.   Ada kecenderungan  bahwa  laki-laki  bertanggung jawab dalam usaha 

warung kupang.    Informasi  ini   memberikan gambaran bahwa  pekerjaan  menjual 

kupang  merupakan pekerjaan utama dalam suatu keluarga,  hal ini  tampak dari 75 %  

adalah laki-laki.  Usaha warung kupang  dilakukan secara turun temurun, sedangkan  

perempuan berperan sebagai pendukung suami dalam berusaha. 

Hasil  observasi pemilik  warung kupang  berdasarkan tingkat pendidikan dapat  

dilihat pada Tabel   VI..2.    
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Tabel    VI. 2.    Proporsi  pemilik warung  kupang di Kec. Tanggulangin dan  
                         Gedangan berdasarkan  Tingkat pendidikan.  
 
 

Lokasi  Tidak tamat   Tamat  SD  Tamat SLTP Total  
Kec. Gedangan  1 ( 10 %) 5 ( 50 %) 4 ( 40 %) 10  ( 100 %) 

Kec. Tanggulangin  2   ( 20 %) 7   ( 70 %) 1   ( 10 %) 10   ( 100 %) 

Total  1   ( 10 %) 12  ( 65 %) 5 ( 20 %) 20 ( 100 %) 

 
 
 
Dari Tabel  VI.2.  tampak bahwa dari 20 sampel  pemilik warung  kupang   3 

orang  (15  % )  berpendidikan   SD tidak tamat,   13  orang  ( 65  % )  berpendidikan   

SD,  dan 4  orang  ( 20  % )  berpendidikan   SLTP.     Pemilik warung kupang di  

Kecamatan  Tanggulangin    2 orang ( 20 %)    berpendidikan  SD  tidak tamat,  tamat 

SD     7 orang ( 70 %)   dan  SLTP  1 orang ( 10 %).    Pemilik warung kupang di 

Kecamatan Gedangan    1 orang ( 10 %)    berpendidikan  SD  tidak tamat,  tamat SD     

5 orang ( 50 %)   dan  SLTP  4 orang ( 40 %). 

  Dari  Tabel  VI.1.dan  VI.2.  menggambarkan bahwa warung kupang  di 

Kecamatan Tanggulangin dan Gedangan diusahakan secara tradisional dan 

sederhana,   hal ini tampak dari  kondisi  umum   warung,  tingkat pendidikan  dari 

pemilik warung yang  sebagian besar (65 %) adalah  tamatan SD dan sebagian kecil 

20 % berpendidikan SLTP.   

Hasil amatan langsung  dan  wawancara dengan 20  pemilik warung kupang 

yang berkaitan dengan  keadaan lokasi  dan kondisi  fisik  bangunan warung kupang di 

Kecamatan Tanggulangin dan  Gedangan   dapat dilihat pada  Tabel  VI.3. 
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Tabel  VI. 3.   Hasil Observasi Keadaan  Lokasi ,  Bangunan  Warung  
                        Kupang di  Kecamatan Gedangan  dan  Tanggulangin   
                        Kabupaten  Sidoarjo.  
 

No Hasil Observasi           Ya/perlu Tidak 

1 Lokasi, jauh dari  pencemaran  20 ( 100 %) 0 

2 Tempat parkir, cukup luas 9 (45 %) 11 ( 55 %) 

3 Bangunan warung, permanen ? 7 (35 %) 13 (65 %) 

4. Apakah lantai kedap air ? 8 (40 %) 12  (60 %) 

Keterangan  : Jumlah pemilik warung yang diwawancarai sebanyak 20 warung ( orang)  

 

Dari Tabel  VI. 3.  tampak bahwa   lokasi  keberadaan warung kupang relatif 

jauh jaraknya dengan sumber  pencemaran  air  limbah (tempat pembuangan sampah)  

maupun  asap pabrik.    Dari 20 warung  yang diamati  tempatnya jauh dari sumber 

pencemar (tempat sampah).  Keadaan ini mengisyaratkan bahwa  peluang  

pencemaran  air minum dari tempat sampah dan asap yang disimpan di peralatan 

minum (teko) dan  yang disajikan  rendah.  

Warung kupang  yang  diteliti  rata-rata memiliki  tempat parkir  45 %  cukup 

luas dan 55 %  tidak cukup luas.   Keadaan ini menunjukkan bahwa  lokasi parkir 

menjadi penting bagi keberadaan warung.  Lokasi parkir kendaraan  menjadi  salah 

satu pertimbangan  dalam segi  promosi  warung  untuk menarik para pelanggan.   

Lokasi parkir yang tidak cukup luas dikhawatirkan  terjadi kontaminasi asap kendaraan 

bermotor pada  kupang lontong maupun air minum yang disimpan maupun yang 

disajikan pada para pelanggan.  

Keberadaan bangunan warung kupang di wilayah kecamatan Gedangan dan 

Tanggulangin lebih dari 50 %  permanen.  Hasil pengamatan menunjukkan bahwa 

bangunan  warung Kupang permanen  65 % terbuat dari dinding gedeg/batu merah  

dan hanya 35 % tidak permanen.   Kondisi demikian dapat menghindari adanya  

kontaminasi  debu,  angin dan  risiko roboh akibat angin yang berembus kencang.    
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Bangunan  warung  kupang permanen  juga dicirikan oleh adanya lantai yang 

kedap air.    Dari Tabel VI. 3   menunjukkan bahwa  60 % dari 20 warung yang diamati  

lantainya kedap air, dan 40 % tidak kedap air.   Kondisi ini mengisyaratkan bahwa  

pergerakan air kapiler dari tanah bagian bawah  tidak sampai membuat lembab  lantai 

warung, sehingga   risiko gangguan  kesehatan  lebih kecil.   

Hasil observasi  perilaku dan sikap  pada 20 pemilik warung dalam  

memperlakukan  alat makan dan minum  dalam hubungannya  dengan persyaratan 

kesehatan  dapat dilihat pada Tabel  VI.4.  

 
Tabel VI .4.   Hasil Observasi  Perilaku Pemilik Warung Kupang di  
                       Kecamatan Gedangan dan Tanggulangin Kabupaten  
                       Sidoarjo.  
 

No Sikap dan Perilaku Pemilik Warung          Ya/perlu Tidak 

1 Pencucian Alat minum (teko, gelas 

dan sendok) 

a. Menggunakan  air panas 

b. Dikeringkan dengan serbet 

 

         0 

20 (100 %) 

 

20 (100 %) 

0 

2. Perlunya persyaratan kesehatan 

untuk menjadi pengelola warung 

20 (100 %) 0 

3.  Terhadap pemeriksaan sampel 

makanan /air minum  

20 (100 %) 0 

4. Mengetahui alasan memasak air 

minum dengan benar  

20 (100 %) 0 

5. Mengetahui alasan cuci tangan 

dengan benar 

20 (100 %) 0 

Keterangan  : Jumlah pemilik warung yang diwawancarai sebanyak 14 warung  
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Kebersihan alat-alat  makan  erat kaitannya dengan  proses pencucian.  Dari 

Tabel VI.4.  menunjukkan bahwa 100 % pemilik warung tidak pernah  mencuci alat 

makan dengan air panas  dan 100 % pemilik warung mengeringkan alat makan 

dengan serbet.     Menurut pemilik warung  hal ini dilakukan karena lebih mudah dan  

menghemat biaya operasional warung.      

Hasil wawancara dengan 20 orang pemilik warung kupang didapatkan  

informasi bahwa  untuk mengelola warung perlu memperhatikan aspek kesehatan,  

perlu merebus  air minum  sebelum disimpan di teko maupun disajikan kepada 

pelanggan. dan  mencuci tangan  agar terbebas dari kuman.           

Dari  Tabel  VI.4. memberikan gambaran bahwa  aspek kebersihan   masih  

diperhatikan  oleh pemilik  warung   hal ini terbukti untuk menyediakan air minum, 

airnya perlu direbus dulu,  kebiasaan mencuci tangan  juga masih dilakukan.    

Kebiasaan   pemilik  warung  kupang  yang baik tersebut belum menjamin  ada atau 

tidaknya kuman atau bakteri   dari air minum yang dihidangkan pada pelanggan 

kupang lontong.  

 

VI. 3.  Hasil Pemeriksaan Mikrobiologi  Air Minum 

Hasil  pemeriksaan mikrobiologi (MPN coliform)  sampel air minum yang 

diperiksa disajikan pada Tabel  VI.5 dan VI.6.  Dari tabel VI.5 dan Gambar VI.1 

menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan sampel air di warung kupang kecamatan  

Tanggulangin adalah sebagai  
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Tabel VI. 5.   Hasil  Pemeriksaan Mikrobiologi ( MPN coliform)  tiap 100 ml   
                     Air  Minum  di Warung   Kupang  pada  Kecamatan Tanggulangin   
                     Kabupaten Sidoarjo.  

 
Jenis air 
minum 

No 
sampel 

MPN coliform 
per 100 ml 

Rerata ±SD 

Air putih di 

teko 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

 

 

 

240±.0,00 

Air putih 

disajikan 

 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 

240 

38 

240 

240 

240 

240 

 

 

 

206.33±.82.47 

Air degan 

disajikan 

D1 

D2 

15 

240 

127.50±159.10

 
Air minum yang disajikan di warung kupang terdiri dari air matang (air putih), air teh , dan air degan. Air 
putih yang sudah direbus disimpan dalam teko, kemudian digunakan untuk campuran air teh dan air 
degan. Batas maksimum jumlah E.Coli menurut Kepmenkes  No. 907/MENKES /SK /VII/2002 sama 
dengan nol/ 100 ml air minum 
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Gambar VI.1  Grafik kadar MPN coliform pada air minum di kecamatan  
                                  Tanggul Angin, kabupaten Sidoarjo. 
 
   APT = air putih di teko, rerata MPN  240±0,00 
   APS = air putih disajikan, rerata MPN 206,33±82,47 
   AD   = air degan, rerata MPN 127,50±159,10 
 

berikut. Air putih di teko adalah air yang direbus dan disimpan dalam teko (6 sampel).  

Air putih disajikan  adalah  air  yang  berasal  dari   teko   dan  disajikan dalam gelas (6 

sampel).   Air   degan  yang   disajikan   adalah  air  yang berasal dari kelapa muda dan 

dicampuri air putih dari teko   (2 sampel).  Di  warung kupang kecamatan Tanggulangin 

tidak disediakan air teh.  Masing-masing rerata MPN coliform air putih di teko, air putih 

disajikan, air degan  disajikan  berturut-turut adalah  240±.0,00, 206.33±.82.47 dan 

127.50±159.10 (lihat tabel VI.5).   
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Tabel VI. 6.   Hasil  Pemeriksaan Mikrobiologi ( MPN koliform)  tiap 100 ml   
                     Air  Minum  di Warung   Kupang  pada  Kecamatan Gedangan  
                     Kabupaten Sidoarjo.  
 
 
Jenis air 
minum 

No sampel MPN coliform 
per 100 ml 

Rerata ±SD 

Air putih di 
teko 

A1 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 

240 
240 
240 
96 
21 
240 
240 
240 

 
 
 
194.63±86.37 

Air putih 
disajikan 
 

B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 

240 
240 
240 
 21 
240 
240 
240 
21 

 
 
 
 
212.63 ±77.43 

Air teh disajikan T1 
T2 
T3 
T4 

240 
240 
7,6 
5,0 

 
 
123.15±134.93 

Air degan 
disajikan  

D1 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 

38 
240 
240 
38 
240 
240 

 
 
172.66±104.31 

 
 
Air minum yang disajikan di warung kupang terdiri dari air matang (air putih), air teh , 
dan air degan. Air putih yang sudah direbus disimpan dalam teko, kemudian digunakan 
untuk campuran air teh dan air degan. 
Batas maksimum E.Coli menurut Kepmenkes  No. 907/MENKES /SK /VII/2002 sama 
dengan nol/ 100 ml air minum. 
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Gambar VI.2  Grafik kadar MPN coliform pada air minum di kecamatan  

                                  Gedangan, kabupaten Sidoarjo. 
 
   APT = air putih di teko, rerata MPN  194,63±86,37 
   APS = air putih disajikan, rerata MPN 212,63±77,43 
   AT   = air teh, rerata MPN 123,15±134,93 
   AD  = air degan, rerata MPN 172,66±104,31 

 
 

Dari Tabel VI.6 dan Gambar VI.2 menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan 

sampel air minum di warung kupang kecamatan  Gedangan adalah sebagai berikut.  

Air putih di teko adalah air yang direbus dan disimpan dalam teko (8 sampel).  Air putih 

disajikan  adalah  air  yang  berasal  dari   teko   dan  disajikan dalam gelas (8 sampel). 

Air teh disajikan adalah air teh panas yang disajikan kemudian ditambah air putih dari 

teko (4 sampel).  Air degan yang disajikan adalah air yang berasal dari kelapa muda 

dan dicampuri air putih dari teko  (6 sampel).  Kadar MPN coliform setiap sampel di 

Gedangan menunjukkan nilai yang hampir sama dengan nilai sampel air minum di 

Tanggulangin. Masing-masing rerata MPN coliform Air putih di teko, air putih disajikan, 

air teh dan air degan  disajikan  berturut-turut adalah  194.63±86.37,  212.63 ±77.43, 

123.15±134.93 dan 172.66±104.31. 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kualitas Bakteriologis Air Minum Di Warung ... Laily Syafiatun



 40

BAB  VII. 
 

PEMBAHASAN 
 
 
 
VII.1.    Lokasi,  Kondisi  Bangunan,  dan  Sanitasi Warung Kupang  
 

Lokasi  warung kupang  yang  diteliti  umumnya  berada di sepanjang  jalan 

utama Surabaya - Sidoarjo.   Warung Kupang  di Kecamatan  Gedangan  menempati 

bedak yang secara khusus  disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo 

untuk memperkenalkan  kupang lontong  sebagai makanan khas  Sidoarjo.   Warung 

kupang yang berada di Kecamatan Tanggulangin  menempati tempat dipinggir jalan 

utama  Tanggulangin Sidoarjo, tidak berada di bedak –bedak khusus.  Warung kupang 

di Kecamatan Gedangan maupun Tanggulangin mempunyai tempat parkir yang cukup  

luas, sehingga  asap kendaraan tidak langsung masuk ke dalam warung.  

Kondisi bangunan warung kupang di kedua lokasi yang diteliti terbuat dari 

bangunan semi permanen hingga permanen.  Dinding bangunan terbuat dari batu 

merah (tembok) maupun gedek,  lantainya terbuat dari semen dan porselen  sehingga 

kedap air  dan tidak lembab.  Dari segi  fisik bangunan,  kondisi  ini  akan mengurangi  

kontaminasi  debu  baik dari jalan maupun dari lantai  ke  makanan maupun air minum 

yang akan disajikan pada pelanggan.     

Warung kupang  baik di Kecamatan  Gedangan maupun Tanggulangin   memiliki 

tempat parkir yang cukup sehingga  kemungkinan  debu  terbang ke dalam warung 

berkurang.    Kondisi  sanitasi  warung kupang  cukup  baik, karena  fasilitas sumber air 

dari air kran  maupun sumur untuk mencuci alat makan dan minum  cukup, adanya  

tempat  untuk mencuci alat  minum ( gelas, sendok dan teko)  dengan dilengkapi 

sarana pembuangan,   bangunan warung  memiliki  lantai dari semen.  Kondisi sanitasi  

warung kupang di lokasi penelitian yaitu adanya fasilitas lahan  parkir,  lantai warung  

kedap air dan bangunannya  semi permanen hingga permanen  terbuat dari tembok 

dan dinding kayu menurut    Permenkes  RI nomor : 236/Menkes/Per/IV/1997 masuk  
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dalam  katagori  cukup layak.   Syarat yang sebaiknya ada di warung kupang antara 

lain  adalah :  i)  Sarana warung,  kontruksinya harus dibuat sedemikian rupa sehingga 

dapat     melindungi air minum dari pencemaran,  ii) Konstruksi sarana warung harus 

memenuhi syarat :  a)  Mudah dibersihkan; b)  Tersedia tempat untuk: air bersih,  

penyimpanan peralatan, tempat cuci   ( alat,   tempat cuci tangan) dan tempat sampah.  

Pada waktu menyajikan, sarana  penyajian  harus terlindungi dari debu dan   

pencemaran.  Dengan demikian  warung kupang  di wilayah yang diteliti    telah 

memenuhi standar.     

Dilaporkan oleh Reverse-Osmosis-Water-Filter-Guide.Com (www.hc-sc.gc. 

ca/waterquality,diakses 12 April 2005) bahwa merebus  air  minum   dapat  

menurunkan risiko terjadinya pencemaran E. Coli  pada air minum yang disajikan.    

Namun  belum mejamin  kebersihan terhadap kuman  E.Coli  pada  alat-alat  minum  

yang dicuci dengan air sumur atau kran yang belum direbus.   Air sumur dan air kran  

yang berasal dari sungai kemungkinan besar terkontaminasi E.Coli, karena  air hujan 

jatuh ke tanah dapat membawa feses dan atau sisa bahan organik ke dalam sumur 

dan sungai (Figueras et.al.,2000) 

 Lebih lanjut dikemukakan bahwa hasil uji laboratorium  air  sumur dan sungai  

menunjukkan bahwa problem  kontaminasi  E. Coli  masih diatas ambang maksimum 

kontaminasi.  Untuk menurunkan risiko adanya kontaminasi melebihi batas ambang 

dianjurkan merebus air selama 5 menit (Reverse-Osmosis-Water-Filter-Guide.Com 

,www.hc-sc.gc. ca/waterquality,diakses 12 April 2005).  Di Indonesia  hal seperti ini  

sudah dianjurkan oleh Depkes  untuk merebus sebelum  air diminum.   Anjuran ini  

secara umum sudah dilakukan oleh  masyarakat.  Untuk mencuci  alat-alat minum  

sebaiknya mencuci  dengan menggunakan air sumur atau kran yang masih dalam 

batas  aman, yaitu  kandungan E. Coli yang  rendah.  
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VII.2.    Kualitas Air Minum  ( Bakteriologis)  
 
          Kualitas air minum  warung kupang di  Kecamatan Tanggulangin dan Gedangan   

secara  bakteriologis  menunjukkan nilai  diatas ambang normal.   Dari Hasil 

pengukuran   6 sampel air  kran/sumur  di Tanggulangin dan 8 sampel air kran/sumur  

di Gedangan yang telah direbus  kemudian disimpan  di teko  dan  yang  siap disajikan 

dalam bentuk air putih  rata-rata  mengandung bakteri coliform  (MPN koliform)  diatas 

normal  ( Tabel  VI.5).  Demikian juga pada 2 sampel air degan di Tanggulangin dan 4 

sampel air teh dan 6 sampel air degan di Gedangan, didapatkan hasil pemeriksaan 

MPN coliform berada jauh di atas nilai yang ditentukan.   Batas  unit bakteriologis          

( MPN coliform ) untuk air minum menurut Kepmenkes No: 907/MENKES/SK/VII/2002, 

dalam 100 ml sampel air minum tidak boleh mengandung E.Coli atau jumlah E. Coli 

sama dengan nol.     

            Dari  Tabel frekuensi  VI.5  dan VI.6, Gambar VI.1 dan VI.2   masing-masing di 

Kecamatan Tanggulangin dan Gedangan  menunjukkan bahwa  nilai   MPN koliform  

semua sampel air minum  diatas batas yang ditentukan.  Kondisi ini membuktikan 

bahwa baik air sudah direbus kemudian disimpan di tempat penyimpanan (teko) 

maupun air yang disajikan buat air minum sama–sama mengandung E Coli lebih besar 

nol.  

Kebanyakan pelanggan warung kupang beranggapan bahwa  setelah air 

direbus  semua kuman bakteri akan mati.   Namun hasil penelitian membuktikan lain 

bahwa  air  kran/sumur   yang  telah direbus kemudian disimpan di teko  maupun yang  

disajikan dalam bentuk minuman  masih mengandung  bakteri koliform  tinggi yaitu  

240 MPN per 100 ml.  Dengan kondisi ini  maka perlu  waspada  untuk  mengkonsumsi  

air minum di warung kupang.  

Kondisi tersebut  seharusnya sesuai  dengan program  Departemen Kesehatan 

RI , Ditjen PPM dan PLP (2000), sasaran upaya penyehatan air pada tahun 2010  

antara  lain   i)  Tercapainya penggunaan air bersih di wilayah perkotaan sebesar   100 
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%  dan di perdesaan 85 %; ii)  Tercapainya kualitas bakteriologis air minum sebesar 80 

% dan kualitas bakteriologis air bersih menjadi 70 %., dan iii) Tercapainya  

perlindungan sarana air bersih  terhadap risiko pencemaran air bersih menjadi 75 %.    

 

VII.3.    Hubungan  kondisi  Umum  Sanitasi  dan Kualitas  Air  Minum di  Warung  
            Kupang  
 

Dari uraian sebelumnya  bahwa  kondisi  umum  bangunan  fisik  dan  sanitasi  

warung kupang  serta  perilaku  pemilik warung   dalam menyiapkan air minum   

relative cukup baik (Tabel  VI.3 dan VI.4 ),  karena telah  sesuai dengan   persyaratan 

minimal  yang telah ditetapkan oleh Depkes   tahun  2000 tentang   keberadaan 

warung  yang menyediakan makanan dan minuman bagi masyarakat.   

Namun  bila dikaitkan dengan hasil pemeriksaan kualitas bakteriologis air minum yang 

disimpan di teko dan yang disajikan pada para pelanggan  menunjukkan  nilai  MPN 

koliform  diatas batas yang ditentukan  ( Tabel  VI.5 ).   Hal ini  menunjukkan  kondisi 

yang tidak sejalan.    Terdapat  beberapa alternatif kemungkinan  tingginya  nilai MPN 

Koliform air minum di teko maupun  yang disajikan  yaitu : i)  terdapat kontaminasi 

debu  dari lalu lintas,  ii)  meskipun lantai dari bahan semen atau porselen  bila tidak 

intensif dibersihkan ada peluang  debu dari lantai terbang menempel di alat minum 

atau alat menyimpan air (teko), iii)  bakteri Coliform  belum mati dengan proses 

perebusan  air meski telah mendidih.  Bakteri  yang ada di dalam air minum ditetapkan 

tidak  mengandung E. coli atau  0 per 100 ml  (Kepmenkes, No; 907/MENKES /SK 

/VII/2002). 

Dari uraian tersebut ternyata  kondisi fisik bangunan, sanitasi  warung kupang  

dan perilaku  pemilik warung kupang  meskipun telah memenuhi standar kesehatan 

minimal  relatif baik, tetapi   tidak selalu mendukung rendahnya  nilai kualitas air minum 

secara bakteriologis yang disajikan di warung kupang  bagi pelanggan.  Terdapat 
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hubungan  yang  tidak jelas  antara   kondisi sanitasi (lingkungan)   dengan  nilai 

kualitas air secara bakteriologis.   Untuk hal ini maka perlu ada upaya peningkatan 

kebersihan lantai, alat-alat minum, serbet dan tangan  penyaji  agar supaya nilai 

kualitas air minum yang disajikan  secara bakteriologis menurun sesuainKep Men Kes  

RI  No. 907/MENKES/SK/VIII/2002  untuk air minum kadar maksimum yang dibolehkan 

terhadap E. coli atau fecal coli per 100 ml sampel harus nol.     

Dengan  hasil  pemeriksaan  air minum  di warung kupang yang telah direbus 

dan kemudian disajikan ternyata kualitas air minum tidak  memenuhi syarat bakterilogis 

yaitu kadar MPN nol. Dengan demikian hipotesis penelitian ini ditolak, karena ternyata 

air minum di warung kupang Tanggulangin dan Gedangan tidak memenuhi syarat 

kualitas air minum.  Ada dugaan  bahwa kualitas air minum yang tidak memenuhi 

syarat ini disebabkan kontaminasi yang terjadi sebagian besar berasal dari  tempat 

menyimpan air  baik teko  maupun gelas dan juga  tangan penjamah di warung.  Selain 

itu diduga  air  sumur  maupun  air PDAM  yang digunakan  untuk mencuci  teko, gelas 

dan tangan  penjamah masih mengandung E. Coli.   Meskipun air minum sudah 

direbus  terbukti masih mengandung  kuman E. Coli.  Untuk mengatasi  hal tersebut 

perlu dilakukan pengelolaan  yang baik  dari segi  pengambilan air sumur atau PDAM, 

penyimpanan air, perebusan  dan terutama  tempat menyimpan air yang telah direbus  

serta  sanitasi warung.    
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BAB  VIII 
 

KESIMPULAN  DAN SARAN  
 

 
 
VIII. 1 Kesimpulan 
 
Dari hasil penelitian dapat ditarik  beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
 

1.  Kondisi   fisik bangunan, lokasi parkir,  sarana sanitasi  dalam penyediaan 

air minum serta perilaku pemilik  warung kupang telah memenuhi standar 

kesehatan meskipun  belum  maksimal. 

2. Kadar MPN bakteri coliform per 100 ml sampel air yang telah direbus 

kemudian disimpan dalam teko dan disajikan dalam bentuk air putih di 

Tanggulangin maupun Gedangan  masing-masing lebih besar nol. 

3. Kadar MPN bakteri coliform air yang disajikan dalam bentuk air degan yang 

dicampur dengan air putih dari teko  baik di Tanggulangin maupun 

Gedangan lebih besar dari nol.                          

4. Kadar MPN bakteri coliform air yang disajikan dalam bentuk air teh yang 

dicampur dengan air putih dari teko  baik di Tanggulangin maupun 

Gedangan lebih besar nol. 

5.   Kualitas air minum yang sudah direbus kemudian disimpan dan disajikan 

di warung kupang kecamatan Tanggulangin dan Gedangan kabupaten 

Sidoarjo, masih di bawah ketentuan yang di tetapkan Kepmenkes No. 

907/MENKES/SK /VII/2002, yaitu dalam 100 ml air minum kadar maksimum  

E. Coli yang diperbolehkan adalah nol. 
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VIII.2  Saran   

    1. Meskipun air telah direbus, masyarakat perlu hati-hati dan waspada  dalam 

mengkonsumsi air di warung kupang karena kadar MPN bakteri Coliform masih 

tinggi melebihi  batas yang diperbolehkan, oleh karena itu perlu diperhatikan tingkat 

kebersihan dari  tempat menyimpan air minum. 

2.  Perlu penelitian lebih lanjut untuk menentukan secara pasti berapa lama waktu 

yang dapat ditolerir untuk menyimpan air yang telah direbus agar  aman untuk 

diminum   
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Lampiran 1  Kuesioner Sanitasi Warung Kupang 
 

KUESIONER SANITASI WARUNG KUPANG 
 
Bagian satu
 
1. Propinsi :……………………. 
2. Kabupaten :……………………. 
3. Kecamatan :…………………… 
 
Bagian kedua 
 
4. Nama  :…………………… 
5. Umur  :…………………… 
6. Jenis kelamin : 1. Laki-laki 
     2. Perempuan 
7, Pendidikan terakhir :  1. Tidak sekolah 
       2.  SD 

       3.  SLTP 
       4.  Akademi 

 
Bagian ketiga 
 
Keadaan sanitasi warung
 
9. Lokasi, jauh dari sumber pencemaran : 1.  Ya     2.   Tidak 
10. Tempat parkir, cukup luas  :  1.  Ya     2.   Tidak 
 
Ruang makan 
 
11. Bangunan : apakah permanen ? : 1.   Ya    2.   Tidak 
12. Apakah lantai kedap air  :  1.   Ya     2.  Tidak 
13. Pencucian alat makan : 
      a).  Menggunakan air panas  :  1.  Ya    2.   Tidak 
      b).  Dikeringkan dengan serbet :  1.   Ya    2.  Tidak 
 
Pengetahuan sikap dan perilaku 
14. Perlunya persyaratan kesehatan untuk menjadi pengelola warung 
       1.  Tidak perlu  2.  Perlu 
15. Anggapan terhadap pemeriksaan sampel makanan/air minum 
       1.  Tidak perlu  2.  Perlu 
16. Melakukan pemeriksaan sampel makanan/minuman 
       1.  Tidak melakukan        2.  Melakukan 
17. Mengetahui alas an memasak air minum dengan benar 
       1.  Tidak mengetahui 2. Mengetahui 
18. Mengetahui alas an cuci tangan dengan benar 
       1.  Tidak mengetahu 2. Mengetah 
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Lampiran 2.   Data  Hasil Pemeriksaan air   minum dari AKL 
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Lampiran 3. Analisis statistik air putih di teko, air putih yang disajikan, air    
                     degan  yang disajikan di kecamatan Tanggulangin danGedangan   
                     kabupaten Sidoarjo. 

 

Gedangan 

Frequecies 
                  Statistics 
 
  airtekoged airsajiged airtehged airdegged 

Valid 8 8 4 6 N 
Missing 0 0 4 2 

Mean 194.6250 212.6250 123.1500 172.6667 
Median 240.0000 240.0000 123.8000 240.0000 
Mode 240.00 240.00 240.00 240.00 
Std. Deviation 86.37615 77.42819 134.93093 104.31235 
Variance 7460.839 5995.125 18206.357 10881.067 
Sum 1557.00 1701.00 492.60 1036.00 

 
Frequency Table 
 airtekoged 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
21.00 1 12.5 12.5 12.5
96.00 1 12.5 12.5 25.0
240.00 6 75.0 75.0 100.0

Valid 

Total 8 100.0 100.0   
 
 airsajiged 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
21.00 1 12.5 12.5 12.5
240.00 7 87.5 87.5 100.0

Valid 

Total 8 100.0 100.0   
 
 airtehged 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
5.00 1 12.5 25.0 25.0 
7.60 1 12.5 25.0 50.0 
240.00 2 25.0 50.0 100.0 

Valid 

Total 4 50.0 100.0   
Missing System 4 50.0    
Total 8 100.0    
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 airdegged 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
38.00 2 25.0 33.3 33.3 
240.00 4 50.0 66.7 100.0 

Valid 

Total 6 75.0 100.0   
Missing System 2 25.0    
Total 8 100.0    

 
 

      Tanggulangin  
Frequencies 
 Statistics 
 
  airtekotang airsajitang airdegtang 

Valid 6 6 2N 
Missing 2 2 6

Mean 240.0000 206.3333 127.5000
Median 240.0000 240.0000 127.5000
Mode 240.00 240.00 15.00(a)
Std. Deviation .00000 82.46615 159.09903
Variance .000 6800.667 25312.500
Sum 1440.00 1238.00 255.00

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
Frequency Table 
 airtekotang 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 240.00 6 75.0 100.0 100.0 
Missing System 2 25.0    
Total 8 100.0    

 
 airsajitang 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
38.00 1 12.5 16.7 16.7 
240.00 5 62.5 83.3 100.0 

Valid 

Total 6 75.0 100.0   
Missing System 2 25.0    
Total 8 100.0    
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 airdegtang 
 
 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
15.00 1 12.5 50.0 50.0 
240.00 1 12.5 50.0 100.0 

Valid 

Total 2 25.0 100.0   
Missing System 6 75.0    
Total 8 100.0    
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Lampiran 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEPMENKES RI No 907/MENKES/SK/VIII/2002 
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