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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Belakangan ini terjadi peningkatan intensitas penurunan kualitas keadaan 

lingkungan yang dipicu oleh adanya peledakan jumlah penduduk. Saat ini, selain 

menghadapi permasalahan pertumbuhan populasi penduduk juga harus menghadapi 

masalah penting lain yang berhubungan dengan pertumbuhan populasi yaitu 

peningkatan pemanfaatan sumber daya alam (Soegianto, 2005). Salah satu komponen 

alam yang mempunyai peranan besar dalam kehidupan adalah air (Kusnaedi, 2004).  

Manusia dan makhluk hidup lainnya yang tidak hidup dalam air, senantiasa 

mencari tempat tinggal dekat air agar mudah untuk mengambil air untuk keperluan 

hidupnya (Prawiro, 1989). Air merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan, 

khususnya bagi manusia yang selama hidupnya selalu memerlukan air.  

Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Air digunakan oleh manusia 

untuk keperluan sehari-hari seperti minum, mandi, cuci, dan kakus. Namun dalam 

banyak hal, air yang digunakan tidak selalu sesuai dengan syarat kesehatan karena 

sering ditemukan air tersebut mengandung bibit penyakit yang justru membahayakan 

kelangsungan hidup manusia. Air bersih memiliki beberapa kriteria yaitu air yang 
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jernih, tidak berwarna, berasa tawar, dan tidak berbau (Onny Untung, 2004). Hal 

yang penting dalam penentuan air bersih yaitu tidak adanya kehadiran bakteri patogen 

yang terkandung didalamnya. 

Sebagai usaha penyediaan air bersih dan sebagai pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari, masyarakat melakukan suatu usaha dengan swadaya dana masyarakat 

sendiri yaitu dengan membuat sumur gali.  Berdasarkan data yang ada, sumur gali 

adalah satu konstruksi sumur yang paling umum dan meluas dipergunakan untuk 

mengambil air tanah bagi masyarakat kecil dan rumah-rumah perorangan sebagai air 

minum. Sekitar 45% masyarakat di Indonesia menggunakan sumur sebagai sarana air 

bersih, dan dari 45% yang menggunakan sarana sumur tersebut, diperkirakan sekitar 

75% menggunakan jenis sumur gali (Chandra, 2007).   

Air sumur pada umumnya lebih bersih daripada air permukaan, karena air 

yang merembes ke dalam tanah itu telah difiltrasi (disaring) oleh lapisan tanah yang 

dilewatinya, namun kebersihan air secara kasat mata belum tentu mengindikasikan 

terbebasnya air tersebut dari kontaminasi bakteri, kebersihan dan kontaminasi bakteri 

pada air sumur sangat berkaitan erat dengan lingkungan sekitar sumur (Nurdin, 

2007). 

 Hal ini dapat terjadi pada keadaan sanitasi lingkungan yang kurang baik. 

Sumur menyediakan air yang berasal dari lapisan tanah yang relatif dekat dari 

permukaan tanah. Oleh karena itu, sumur sangat mudah terkontaminasi melalui 

rembesan. Umumnya rembesan berasal dari tempat buangan kotoran manusia dan 
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hewan juga dari limbah sumur itu sendiri. Sumur dianggap mempunyai tingkat 

perlindungan sanitasi yang baik bila tidak terdapat kontak langsung antara manusia 

dengan air di dalam sumur (Entjang, 2000).  

Air dapat mengandung bakteri patogen, meskipun bakteri patogen itu 

umumnya populasinya tidak dapat bertahan lama didalam perairan bebas. Namun 

pengalaman membuktikan bahwa air dapat merupakan wahana bagi berbagai 

penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera (Dwidjoseputro, 2005).  

Pada dasarnya bakteri yang hidup di dalam air dibedakan atas bakteri patogen 

dan non-patogen. Bakteri patogen yang hidup di dalam air ini dapat menyebabkan 

penyakit atau gangguan kesehatan. Beberapa contohnya adalah Salmonella thyposa, 

Shigella dysenteriae, Vibrio colerae, Salmonella parathypi, Salmonella thypi. Untuk 

bakteri non-patogen terdiri atas golongan bakteri Fecal streptococci, Iron bakteri, 

Actinomycetes.  

Kehadiran bakteri patogen menjadi suatu hal yang sangat penting dalam hal 

penentuan kualitas air bersih. Karena apabila air yang sudah tercemar oleh bakteri 

patogen dan air tersebut digunakan oleh manusia maka dapat mengakibatkan 

gangguan pada kesehatan. Dalam jangka pendek, kualitas air yang tercemar bakteri 

patogen dapat mengakibatkan muntaber, diare, kolera, tipus, atau disentri.  

Pemukiman kumuh adalah suatu lingkungan pemukiman yang telah 

mengalami penurunan kualitas atau memburuk (deteriorated) baik secara fisik, sosial 

ekonomi maupun sosial budaya. Menurut UU No. 4 Pasal 22 Tahun 1992 tentang 

Perumahan dan Pemukiman : Pemukiman kumuh adalah pemukiman tidak layak huni 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Analisis Bakteri Patogen pada Air Sumur Warga: Studi Kasus di Pemukiman ... Marosa, Desweri



 

 
 

4 

antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang, kepadatan 

bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan 

penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayani prasarana 

lingkungan yang memadai. 

Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, merupakan 

pusat pertumbuhan orde pertama yang telah menjadi “magnet” terkuat bagi penduduk 

di daerah penyangga, terutama daerah pedesaan sekitar kota tersebut. Hal ini 

mengakibatkan kepadatan penduduk di tiap kecamatan tinggi dikarenakan luas lahan 

yang tidak memadai sehingga tercipta kondisi daerah yang tidak teratur dan terkesan 

kumuh. Salah satu dari kecamatan tersebut adalah kecamatan Semampir. Semampir 

merupakan salah suatu kecamatan di kota Surabaya, provinsi Jawa Timur, Indonesia. 

Sebagian besar penduduknya adalah masyarakat urbanisasi dari bagian utara kota 

Surabaya, yaitu Pulau Madura. Kecamatan Semampir terdiri atas lima kelurahan yaitu 

Kelurahan Ampel, Pegirian, Ujung, Sidotopo, dan Wonokusumo.  

Menurut data statistik dari Biro Pusat Statistik Surabaya tahun 2000 

kepadatan penduduk Kecamatan Semampir mencapai 17.632 jiwa/km2 sehingga 

menempati peringkat kelima kecamatan terpadat di Surabaya. Dari lima kelurahan 

tersebut mempunyai deskripsi wilayah secara keseluruhan dengan jumlah penduduk 

yang tinggi dan menempati wilayah yang tidak terlalu luas sehingga termasuk dalam 

kategori wilayah yang padat penduduk. Berdasarkan data dari Puskesmas di wilayah 

Kecamatan Semampir Surabaya, diare merupakan penyakit yang menempati urutan 

pertama sebagai penyakit yang sering diderita masyarakat dan ISPA (Infeksi Saluran 
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Pernafasan) yang menempati urutan kedua di wilayah Kecamatan Semampir 

Surabaya (Puskesmas Semampir, 2010). 

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dilakukan penelitian mengenai 

keberadaan mikroorganisme dalam hal ini bakteri yang bersifat patogen yang ada di 

air sumur di pemukiman Kecamatan Semampir Surabaya. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana hasil isolasi dan identifikasi bakteri patogen yang ada di air sumur 

pemukiman kumuh warga Kecamatan Semampir Surabaya? 

2. Bagaimana kualitas air sumur dipemukiman kumuh Kecamatan Semampir 

ditinjau dari keberadaan bakteri patogen? 

3. Apakah air sumur di pemukiman kumuh warga Kecamatan Semampir 

Surabaya layak digunakan sebagai air baku untuk pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari ditinjau dari keberadaan bakteri patogen? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui hasil isolasi bakteri patogen yang ada di air sumur pemukiman 

kumuh warga Kecamatan Semampir Surabaya 
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2. Mengetahui kualitas air sumur di pemukiman kumuh warga Kecamatan 

Semampir Surabaya ditinjau dari keberadaan bakteri patogen 

3. Mengetahui  kelayakan air sumur di pemukiman kumuh warga Kecamatan 

Semampir Surabaya yang digunakan sebagai air baku untuk pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari ditinjau dari keberadaan bakteri patogen 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian diatas maka penelitian ini 

dapat bermanfaat bagi masyarakat, sebagai sumber informasi dan masukkan bagi 

masyarakat Kecamatan Semampir Surabaya tentang keberadaan bakteri patogen dan 

juga kualitas air sumur yang baik secara bakteriologis. 
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