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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.   Pemukiman Kumuh 

2.1.1 Pengertian Pemukiman Kumuh 

 Pemukiman sering disebut perumahan dan atau sebaliknya pemukiman 

berasal dari kata housing dalam bahasa Inggris yang artinya adalah perumahan 

dan kata human settlement yang artinya pemukiman. Perumahan memberikan 

kesan tentang rumah atau kumpulan rumah beserta prasarana dan sarana 

lingkungan. Perumahan menitik beratkan pada fisik atau benda mati, yaitu houses 

dan land settlement. Pemukiman memberikan kesan tentang pemukim atau 

kumpulan pemukim beserta sikap dan perilakunya di dalam lingkungan, sehingga 

pemukiman menitik beratkan pada sesuatu yang bukan bersifat fisik atau benda 

mati yaitu manusia (human).  

 Dengan demikian perumahan dan pemukiman merupakan dua hal yang 

tidak dapat dipisahkan dan sangat erat hubungannya, pada hakikatnya saling 

melengkapi (Kurniasih, 2007). Kawasan kumuh adalah kawasan di mana rumah 

dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun 

sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik 

standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan 

sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang 

terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya (Kurniasih, 2007). 
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 Menurut Sinulingga (2005) ciri kampung/pemukiman kumuh terdiri dari: 

a. Penduduk sangat padat antara 250-400 jiwa/ha. Pendapat para ahli perkotaan 

(MMUDP,90) menyatakan bahwa apabila kepadatan suatu kawasan telah 

mencapai 80 jiwa/ha maka timbul masalah akibat kepadatan ini, antara 

perumahan yang dibangun tidak mungkin lagi memiliki persyaratan fisiologis, 

psikologis dan perlindungan terhadap penyakit. 

b. Jalan-jalan sempit tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, karena 

sempitnya, kadang-kadang jalan ini sudah tersembunyi dibalik atap-atap rumah 

yang sudah bersinggungan satu sama lain. 

c. Fasilitas drainase sangat tidak memadai, dan malahan biasa terdapat jalan-jalan 

tanpa drainase, sehingga apabila hujan kawasan ini dengan mudah akan 

tergenang oleh air. 

d. Fasilitas pembuangan air kotor/tinja sangat minim sekali. Ada diantaranya yang 

langsung membuang tinjanya ke saluran yang dekat dengan rumah, ataupun 

ada juga yang membuangnya ke sungai yang terdekat. 

e. Fasilitas penyediaan air bersih sangat minim, memanfaatkan air sumur dangkal, 

air hujan atau membeli secara kalengan. 

 Jadi menurut Sinulingga (2005) pemukiman kumuh adalah lingkungan 

hunian atau tempat tinggal/rumah beserta lingkungannya, yang berfungsi sebagai 

rumah tinggal dan sebagai sarana pembinaan keluarga, tetapi tidak layak huni 

ditinjau dari tingkat kepadatan penduduk, sarana dan prasarananya, fasilitas 

pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasarana sosial budaya masyarakat. 
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2.2. Tinjauan Tentang Air 

2.2.1. Pengertian Air 

Air dapat berbentuk padatan (es), cairan (air) dan gas (uap air). Air 

merupakan satu-satunya zat yang secara alami terdapat di permukaan bumi dalam 

ketiga wujudnya tersebut. Air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H2O : 

satu molekul air tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada 

satu atom oksigen. Air bersifat tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau pada 

kondisi standar (Allafa, 2008). Selanjutnya yang dimaksud dengan air adalah air 

tawar yang tidak termasuk salju dan es. Di Indonesia jumlah dan pemakaian air 

bersumber pada air tanah, air permukaan, dan air atmosfer, yang ketersediaannya 

sangat ditentukan oleh air atmosfer atau sering dikenal dengan air hujan 

(Kusnoputranto, 2000). 

2.2.2. Macam dan Sumber Air 

Untuk keperluan air minum, rumah tangga dan industri, secara umum 

dapat digunakan sumber air yang berasal dari air sungai, mata air, danau, sumur, 

dan air hujan yang telah dihilangkan zat-zat kimianya, gas racun, atau kuman-

kuman yang berbahaya bagi kesehatan. Sumber air yang dapat kita manfaatkan 

pada dasarnya digolongkan sebagai berikut : 

2.2.2.1. Air Hujan 

Air hujan merupakan penyubliman awan atau uap air menjadi air murni 

yang ketika turun dan melalui udara akan melalui benda-benda yang terdapat di 

udara, diantara benda-benda yang terlarut dari udara tersebut adalah: gas O2, CO2, 

N2, juga zat-zat renik dan debu. Dalam keadaan murni, air hujan sangat bersih, 
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tetapi setelah mencapai permukaan bumi, air hujan tidak murni lagi karena ada 

pengotoran udara yang disebabkan oleh pengotoran limbah industri maupun debu. 

Maka untuk menjadikan air hujan sebagai sumber air minum hendaklah pada 

waktu menampung air hujan jangan dimulai pada saat hujan mulai turun, karena 

masih banyak mengandung kotoran (Sutrisno, 1996). 

2.2.2.2. Air Permukaan 

Air permukaan adalah air hujan yang mengalir di permukaan bumi. Pada 

umumnya air permukaan ini akan mendapat pengotoran selama pengaliran. 

Dibandingkan dengan sumber lain air permukaan merupakan sumber air yang 

tercemar berat karena dapat terkontaminasi dengan berbagai zat-zat mineral 

ataupun  kimia yang mungkin membahayakan kesehatan (Azhar, 1996). Hampir 

semua air buangan dan sisa kegiatan manusia dibuang badan air permukaan 

seperti air bekas cucian dan mandi. Oleh karena itu, mutu air permukaan perlu 

mendapat perhatian yang seksama karena air permukaan akan dipakai sebagai 

bahan air bersih. Yang termasuk ke dalam kelompok air permukaan adalah air 

yang berasal dari sungai, rawa, parit, bendungan, danau, dan laut (Kusnoputranto, 

1983). 

2.2.2.3. Air Tanah 

Sebagian air hujan yang mencapai permukaan bumi akan terserap kedalam 

tanah dan akan menjadi air tanah. Air tanah terbagi atas 3 jenis yaitu (Sutrisno, 

2004) : 
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a. Air Tanah Dangkal 

Terjadi karena daya proses peresapan air dan lumpur, akan tertahan di 

permukaan tanah demikian pula dengan sebagian mikroba, sehingga air tanah 

akan jernih. Air tanah dangkal akan terdapat pada kedalaman 15 meter. Air tanah 

ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber air minum melalui sumur-sumur dangkal.  

b. Air Tanah Dalam 

Terdapat pada lapisan kedap air pertama pada kedalaman 100-300 meter. 

Ditinjau dari segi kualitas pada umumnya lebih baik dari air tanah dangkal, 

sedangkan kuantitasnya mencukupi tergantung pada keadaan tanah dan sedikit 

dipengaruhi oleh perubahan musim 

c.  Mata Air  

Mata air adalah tempat dimana air tanah keluar kepemukaan tanah, 

keluarnya air  tanah tersebut secara alami dan biasanya terletak di lereng- lereng 

gunung atau sepanjang tepi sungai. 

2.3.     Sarana Air Bersih  

2.3.1.  Sumur  

a.  Sumur Gali  

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 dengan kedalaman 7-10 meter dari permukaan 

tanah.  Sumur gali menyediakan air yang berasal dari lapisan tanah yang relatif 

dekat dari permukaan tanah, oleh karena itu dengan mudah terkena kontaminasi 

melalui rembesan.  
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Umumnya rembesan berasal dari tempat buangan kotoran manusia 

kakus/jamban dan hewan, juga dari limbah sumur itu sendiri, baik karena 

lantainya maupun saluran air  limbahnya yang tidak kedap air. Keadaan 

konstruksi dan cara pengambilan air sumur pun dapat merupakan sumber 

kontaminasi, misalnya sumur dengan konstruksi terbuka dan pengambilan air 

dengan timba. Sumur dianggap mempunyai tingkat perlindungan sanitasi yang 

baik, bila tidak terdapat kontak langsung antara manusia dengan air di dalam 

sumur.  

Dari segi kesehatan sebenarnya penggunaan sumur gali ini kurang baik 

bila cara pembuatannya tidak benar-benar diperhatikan, tetapi untuk memperkecil 

kemungkinan terjadinya pencemaran dapat diupayakan pencegahannya. 

Pencegahan ini dapat dipenuhi dengan memperhatikan syarat-syarat fisik dari 

sumur tersebut yang didasarkan atas kesimpulan dari pendapat beberapa pakar di 

bidang ini, diantaranya lokasi sumur tidak kurang dari 10 meter dari sumber 

pencemar, lantai sumur sekurang-kurang berdiameter 1 meter jaraknya dari 

dinding sumur dan kedap air, saluran pembuangan air limbah (SPAL) minimal 10 

meter dan permanen, tinggi bibir sumur 0,8 meter, memililki cincin (dinding) 

sumur minimal 3 meter dan memiliki tutup sumur yang kuat dan rapat (Entjang, 

2000). Ada beberapa syarat dalam penentuan pembuatan sumur gali. Penentuan 

persyaratan dari sumur gali didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:  

- Kemampuan hidup bakteri patogen selama 3 hari dan perjalanan air 

dalam tanah 3  meter/hari.  
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- Kemampuan bakteri patogen menembus tanah secara vertical sedalam 

3 meter 

- Kemampuan bakteri patogen menembus tanah secara horizontal sejauh 

1 meter. 

Sumur gali ada yang memakai pompa dan  yang tidak memakai pompa. 

Syarat konstruksi pada sumur gali tanpa pompa meliputi dinding sumur, bibir 

sumur, lantai sumur, serta jarak dengan sumber pencemar. Sumur gali sehat harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut (Entjang, 2000): 

 

     Gambar 1. Sumur Gali Tanpa Pompa Tangan 

 Syarat Lokasi atau Jarak  

Agar sumur terhindar dari pencemaran  maka harus diperhatikan adalah 

jarak sumur dengan jamban, lubang galian untuk air limbah , dan sumber-sumber 
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pengotoran lainnya. Jarak tersebut tergantung pada keadaan serta kemiringan 

tanah.   

-  Lokasi sumur pada daerah yang bebas banjir.   

- Jarak sumur minimal 15 meter dan lebih tinggi dari sumber pencemaran 

seperti kakus, kandang ternak, dan tempat sampah (Chandra, 2007).  

 Dinding Sumur Gali   

- Jarak kedalaman 3 meter dari permukaan tanah, dinding sumur gali harus 

terbuat dari tembok yang kedap air (disemen). Hal tersebut 

dimaksudkan agar tidak  terjadi perembesan air/pencemaran oleh 

bakteri dengan karakteristik habitat hidup  pada jarak tersebut. 

Selanjutnya pada kedalaman 1,5 meter dinding berikutnya  terbuat dari 

pasangan batu bata tanpa  semen, sebagai bidang perembesan dan  

penguat dinding sumur (Entjang, 2000).  

- Pada kedalaman 3 meter dari permukaan tanah, dinding sumur harus 

dibuat dari   tembok yang tidak tembus air, agar  perembesan air 

permukaan yang telah  tercemar tidak terjadi. Kedalaman 3 meter 

diambil karena bakteri pada umumnya  tidak dapat hidup lagi pada 

kedalaman tersebut. Kira-kira 1,5 meter berikutnya ke  bawah, dinding 

ini tidak dibuat tembok yang tidak disemen, tujuannya lebih untuk  

mencegah runtuhnya tanah (Azwar, 1996). 

-  Dinding sumur bisa dibuat dari batu bata atau batu kali yang disemen. 

Akan tetapi yang paling bagus adalah pipa beton. Pipa beton untuk 

sumur gali bertujuan untuk  menahan longsornya tanah dan mencegah 
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pengotoran air sumur dari perembesan  permukaan tanah. Untuk sumur 

sehat, idealnya pipa beton dibuat sampai kedalaman 3 meter dari 

permukaan tanah.  

- Kedalaman sumur gali dibuat sampai mencapai lapisan tanah yang 

mengandung air cukup banyak walaupun pada musim kemarau 

(Entjang, 2000).  

 Saluran Pembuangan Air Limbah  

Sumur harus mempunyai saluran pembuangan sepanjang minimal 20 

meter (Daud.A, 2001). Saluran Pembuangan Air Limbah dari sekitar sumur 

menurut Entjang (2000), dibuat dari tembok yang kedap air  

b.  Sumur Bor  

Dengan cara pengeboran, lapisan air tanah yang lebih dalam ataupun 

lapisan tanah yang jauh dari tanah permukaan dapat dicapai sehingga sedikit 

dipengaruhi kontaminasi. Umumnya air ini bebas dari pengotoran mikrobiologi 

dan secara langsung dapat dipergunakan sebagai air minum. Air tanah ini dapat 

diambil dengan pompa tangan maupun pompa mesin. 

2.4. Peranan Air Bagi Kehidupan Manusia  

 Semua makhluk hidup memerlukan air, karena air merupakan kebutuhan 

dasar bagi kehidupan. Tidak satupun kehidupan yang ada di dunia ini dapat  

berlangsung  terus tanpa tersedianya air yang cukup. Bagi manusia, kebutuhan 

akan air ini amat mutlak, karena sebenarnya zat pembentuk tubuh manusia 

sebagian besar terdiri dari air, yang jumlahnya sekitar 73 % dari bagian tubuh 

tanpa jaringan lemak (Azwar, 1990).   
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 Tubuh manusia sebagian terdiri dari air, berkisar 50-70% dari seluruh 

berat badan. Jika tubuh tidak cukup mendapat air atau kehilangan  air hanya 

sekitar 5% dari berat badan (pada anak besar dan dewasa) maka keadaan ini dapat 

menyebabkan dehidrasi berat. Sedangkan kehilangan air untuk 15 % dari berat 

badan dapat menyebabkan kematian. Karenanya orang dewasa perlu minum 

minuman 1,5-2 liter air sehari atau 2200 gram setiap harinya (Sutrisno, 2004).  

 Kegunaan air bagi tubuh manusia antara lain untuk proses pencernaan, 

metabolisme, mengangkat zat-zat makanan  dalam tubuh, mengatur keseimbangan 

suhu tubuh dan menjaga tubuh jangan sampai kekeringan (Harini, 2007).  

2.5. Peranan Air Dalam Penyebaran Penyakit 

2.5.1. Penyakit Menular  

 Disamping air merupakan suatu bahan yang sangat dibutuhkan oleh 

manusia, air juga dapat menjadi penyebab berbagai gangguan kesehatan terhadap 

manusia karena mengandung mineral,toksik, mikroba patogen sehingga air dapat 

menjadi media penular penyakit. Didalam menularkan penyakit air berperan 

dalam empat cara (Koesnoputranto 1983) :  

a. Water Borne Disease 

 Water Borne Disease adalah cara penyebaran penyakit dimana 

mikrooganisme patogen ditularkan atau pindah secara langsung ketika air yang 

telah terkontaminasi  tersebut dikonsumsi. Kuman petogen dapat berada dalam air 

minum baik untuk manusia atau hewan. Bila air yang mengandung kuman 

patogen ini terminum maka dapat menjadi penyakit. Penyakit menular yang 

disebarkan oleh air secara langsung ini sering kali dinyatakan sebagai penyakit 
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bawaan air atau “Water Borne Disease”. Penyakit-penyakit tersebut diantaranya : 

kholera, penyakit  typhoid, penyakit  hepatitis infeksiosa, penyakit disentri basiler.  

b. Water Washed Disease 

 Water Washed Disease adalah penyebaran penyakit yang disebabkan 

karena kelangkaan air sehingga manusia tidak bisa mandi, mencuci baju dan 

perlatan rumah tangga. Cara penularan penyakit ini berkaitan erat dengan air bagi 

kebersihan umum alat-alat terutama alat-alat dapur, makan, dan  kebersihan 

perorangan. Dengan terjaminnya kebersihan oleh tersedianya air yang cukup,  

maka penyakit-penyakit tertentu dapat dikurangi pada manusia. Mutu air yang 

diperlukan tidak seketat mutu air bersih untuk diminum, yang lebih menentukan 

dalam hal ini adalah banyaknya air yang tersedia. 

c. Water Based  Disease 

Water Based Disease ada cara penyebaran penyakit yang disebabkan oleh 

organisme akuatik yang hidup di air yang menjadi host untuk hewan parasit.  

Penyakit pada siklusnya memerlukan host perantara. Perantara ini hidup didalam 

air, contoh  penyakit ini adalah penyakit  schistosomiasis dan dracunculus 

medinensis. Larva schistosomiasis hidup dalam keong-keong air. Setelah 

waktunya, larva ini akan berubah bentuk menjadi  cercaria dan menembus kulit 

(kaki) manusia yang berada dalam air tersebut. Badan–badan air yang potensial 

untuk menjangkitkan jenis penyakit ini adalah badan-badan air yang  terdapat di 

alam yang sering berhubungan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari seperti 

menangkap ikan, mandi, cuci, dan sebagainya.  
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d. Water Rellated Vektor Disease  

 Water Rellated Vektor Disease adalah cara penyebaran penyakit melalui 

serangga yang dalam siklus hidupnya di perairan. Air merupakan tempat 

perindukan bagi beberapa macam insekta yang merupakan vektor beberapa 

macam penyakit. Air yang merupakan salah satu unsur alam yang harus ada di 

lingkungan manusia merupakan media yang baik bagi insekta untuk berkembang 

biak. Beberapa penyakit yang dapat disebabkan oleh insekta ini adalah  malaria, 

yellow fever, dengue, onchocersiasis (river blindness). Nyamuk aedes aegypti 

yang merupakan vektor penyakit dengue dapat berkembang  biak dengan mudah 

bila pada lingkungan terdapat tempat-tempat sementara untuk air bersih seperti 

gentong air, pot, dan sebagainya. 

2.5.2. Penyakit Tidak Menular 

Selain penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kuman parasit akibat 

pencemaran biologis, air juga dapat menimbulkan kerugian dan gangguan yang 

disebabkan oleh bahan-bahan kimia atau zat radioaktif yang ada dalam air,  

terutama logam-logam berat dan berbahaya (logam B3). Penyakit tidak menular 

yang disebabkan oleh bahan-bahan kimia berbahaya tersebut sering menimbulkan 

gejala seperti seperti sakit pinggang dan tulang rapuh yang diakibatkan oleh 

logam Mn (mangan), tekanan darah tinggi oleh admium (Cd), kerusakan ginjal 

dan korosi pada besi.   

  Besi (Fe) dan mangan (Mn) merupakan logam yang sering bersamaan 

keberadaannya di alam maupun dalam air. Logam ini dibutuhkan dalam tubuh 

namun dalam jumlah kecil. Kelebihan logam ini dalam tubuh dapat menimbulkan 
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efek-efek kesehatan seperti serangan jantung, gangguan pembuluh darah bahkan 

kanker hati. Air yang tercemar oleh logam-logam ini biasanya nampak pada 

intensitas warna yang tinggi pada air, berwarna kuning bahkan berwarna merah 

kecoklatan, dan terasa pahit atau masam (Wardhana, 2004).  

2. 6.   Kualitas Air  

2.6.1. Standard Kualitas Air   

  Dengan adanya standard kualitas air, orang dapat mengukur kualitas dari 

berbagai macam air. Setiap jenis air dapat diukur konsentrasi kandungan unsur 

yang tercantum didalam standard kualitas, dengan demikian dapat diketahui syarat 

kualitasnya, dengan kata lain standard kualitas dapat digunakan sebagai tolak 

ukur. Standard kualitas air bersih dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan 

berdasarkan Kepmenkes RI No. 907/MENKES/SK/VII/2002 yang biasanya 

dituangkan dalam bentuk pernyataan atau angka yang menunjukkan persyaratan–

persyaratan yang harus dipenuhi agar air tersebut tidak menimbulkan gangguan 

kesehatan, penyakit, gangguan teknis, serta gangguan dalam segi estetika. 

Peraturan ini dibuat dengan maksud bahwa air yang memenuhi syarat kesehatan 

mempunyai peranan penting dalam rangka pemeliharaan, perlindungan serta 

mempertinggi derajat kesehatan masyarakat. Dengan peraturan ini telah diperoleh 

landasan hukum dan landasan teknis dalam hal pengawasan kualitas air bersih.  

 Demikian pula halnya dengan air yang digunakan sebagai kebutuhan air 

bersih sehari-hari, sebaiknya air tersebut tidak berwarna, tidak berasa, tidak 

berbau, jernih, dan mempunyai suhu yang sesuai dengan standard yang ditetapkan 

sehingga menimbulkan rasa nyaman. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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



20 

 

 

 

 

terpenuhi maka besar kemungkinan air itu tidak sehat karena mengandung 

beberapa zat kimia, mineral, ataupun zat organis/biologis yang dapat mengubah 

warna,  rasa, bau, dan kejernihan air (Azwar, 1996).  

2.6.2. Syarat Kualitas Air  

a. Syarat Fisik  

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor. 907/MENKES/SK/VII/2002, 

menyatakan bahwa air yang layak dikonsumsi dan digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari adalah air yang mempunyai kualitas yang baik sebagai sumber air 

minum maupun air baku (air bersih), antara lain harus memenuhi persyaratan 

secara fisik, tidak berbau, tidak berasa, tidak keruh, serta tidak berwarna. Pada 

umunya syarat fisik ini diperhatikan untuk estetika air. Adapun sifat-sifat air 

secara fisik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya sebagai berikut :  

1) Suhu  

 Suhu atau temperatur air akan mempengaruhi penerimaan masyarakat 

akan air tersebut dan dapat pula mempengaruhi reaksi kimia dalam 

pengolahannya terutama apabila temperature sangat tinggi. Temperatur yang 

diinginkan adalah ± 3˚C suhu udara disekitarnya yang dapat memberikan rasa 

segar, tetapi iklim setempat atau jenis dari sumber-sumber air akan mempengaruhi 

temperatur air. Disamping itu, temperatur pada air mempengaruhi secara langsung 

toksisitas banyaknya bahan kimia pencemar, pertumbuhan mikroorganisme, dan 

virus.  Suhu atau temperatur air diukur dengan menggunakan termometer air.  
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2) Bau dan Rasa  

 Bau dan rasa biasanya terjadi secara  bersamaan dan biasanya disebabkan 

oleh adanya bahan-bahan organik yang membusuk, tipe-tipe tertentu organisme 

mikroskopik, serta persenyawaan-persenyawaan kimia seperti phenol. Bahan–

bahan yang menyebabkan bau dan rasa ini berasal dari berbagai sumber. Intensitas 

bau dan rasa dapat meningkat bila terdapat klorinasi. Karena pengukuran bau dan 

rasa ini tergantung pada reaksi individu maka hasil yang dilaporkan tidak mutlak. 

Untuk standard dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 

907/MENKES/SK/VII/2002menyatakan bahwa air bersih tidak berbau dan tidak  

berasa .   

3) Kekeruhan   

 Air dikatakan keruh apabila air tersebut mengandung begitu banyak 

partikel bahan yang tersuspensi sehingga memberikan warna/rupa yang berlumpur 

dan kotor. Bahan-bahan yang menyebabkan kekeruhan ini meliputi tanah liat, 

lumpur, bahan-bahan organik yang tersebar dari partikel-partikel kecil yang 

tersuspensi Tingkat kekeruhan air dapat diketahui melalui pemeriksaan 

laboratorium dengan alat turbidimeter. Untuk standard air bersih ditetapkan oleh 

Kepmenkes RI No. 907/MENKES/SK/VII/2002, yaitu kekeruhan yang dianjurkan 

maksimum 75 NTU (Depkes RI, 1995).  

b. Syarat Kimia  

 Air bersih yang baik adalah air yang tidak tercemar secara berlebihan oleh 

zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan  antara lain Air raksa (Hg), 

Aluminium (Al), Arsen (As), Barium (Ba), Besi (Fe), Flourida (F), Calsium (Ca), 
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Mangan (Mn), Derajat keasaman (pH), Cadmium (Cd), dan zat-zat kimia lainnya. 

Kandungan zat kimia dalam air bersih yang digunakan sehari-hari hendaknya 

tidak melebihi kadar maksimum yang diperbolehkan seperti tercantum dalam 

Kepmenkes RI No. 907/MENKES/SK/VII/2002. Penggunaan air yang 

mengandung bahan kimia beracun dan zat-zat kimia yang melebihi kadar 

maksimum yang diperbolehkan berakibat  tidak baik bagi kesehatan dan material 

yang digunakan manusia. Contohnya pH, pH Air sebaiknya netral yaitu tidak 

asam dan tidak basa untuk mencegah terjadinya pelarutan logam berat dan korosi 

jaringan. pH air yang dianjurkan untuk air minum adalah 6,5–9. Air merupakan 

pelarut yang baik sekali maka jika dibantu dengan pH yang tidak netral dapat 

melarutkan berbagai elemen kimia yang dilaluinya (Soemirat, 2000).  

c. Syarat Bakteriologis   

 Sumber-sumber air di alam pada umumnya mengandung bakteri, baik air 

angkasa, air permukaan, maupun air tanah. Jumlah dan jenis bakteri berbeda 

sesuai dengan tempat dan kondisi yang mempengaruhinya. Penyakit yang 

ditransmisikan melalui fekal material dapat disebabkan oleh virus, bakteri, 

protozoa, dan metazoa. Oleh karena itu air yang digunakan untuk keperluan 

sehari-hari harus bebas dari bakteri patogen. Bakteri golongan Coli (Coliform 

bakteri) merupakan bakteri indikator dari pencemaran air oleh bakteri patogen 

(Soemirat, 2000). Persyaratan bakteriologis yang harus dipenuhi oleh air 

(digunakan untuk konsumsi) adalah sebagai berikut (Pitojo dan Purwantoyo, 

2003) : 
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1. Tidak mengandung bakteri patogen, misalnya bakteri golongan coli, 

Salmonella typhi Shigella dysenteriae, dan Vibrio cholera. Bakteri-bakteri 

ini mudah tersebar melalui air (transmitted by water). 

2. Tidak mengandung bakteri nonpatogen, seperti Actinomycetes, 

Phytoplankton coliform, Ciadocera. 

 Parameter-parameter yang sering diuji dan kandungan maksimum yang 

diizinkan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut : 
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Tabel 2.1. Parameter Kualitas Air Menurut Kepmenkes RI No.  
 907/MENKES/SK/VII/2002 

No. PARAMETER SATUAN MAKSIMUM 
A Fisika   
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Bau 
TDS (Total Zat Padat Terlarut) 
Kekeruhan 
Rasa 
Warna 
Temperatur 

- 
mg/l 

Skala NTU 
- 

Skala TCU 
C 

Tidak berbau 
1000 

75 
Tidak berasa 

15 
Suhu Udara + 3C 

B Kimia (Anorganik)   
1. 
2. 

Air raksa (Hg) 
Aluminium (Al) 

mg/l 
mg/l 

0,001 
0,2 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Arsen (As) 
Besi (Fe) 
Kesadahan (CaCO₃) 
Klorida (Cl) 
Mangan (Ma) 
Nitrat sebagai N (NO₃) 
Nitrit sebagai N (NO₂) 
pH 
Sianida (Si) 
Sulfat (SO₄) 
Tembaga (Cu) 
Timbel (Pb)  
Kromium (Cr) 

mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 

- 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l  

0,01 
0,3 
500 
250 
0,1 
10 
3,0 

6,5 s/d 8,5 
0,07 
250 
2.0 
0,05 
0,05 

C. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Kimia ( Oganik) 
Benzene 
Chloroform 
DDT 
Detergen 
Pestisida total 
Zat organik (KMnO₄) 

 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 

 
10 

0,02 
2 

0,05 
0,10 
10 

D. 
1. 
2. 

Mikrobiologi 
E. coli 
Total koliform 

 
Koloni/100 ml 
Koloni/100 ml 

 
0 
0 

E. 
1. 

Radioaktif 
Gross Alpha Activity 

 
Bq/l 

 
0,1 

2. Gross Beta Activity Bq/l 1,0 
Keterangan : mg = miligram, ml = mililiter, l = liter, Bq = Bequerel, NTU = 
Nephelometrik Turbidity Units, TCU = True Colour Units. 
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2.7. Tinjauan Umum Mengenai Bakteri Patogen 

 Bakteri adalah makhluk bersel tunggal, tanpa inti dan dapat 

memperbanyak diri dengan cara pembelahan sel. Bakteri termasuk dalam 

golongan prokaryotes, ukurannya sangat kecil (dalam ukuran mikron) dan tidak 

dapat dilihat dengan mata telanjang (Pelezar, M.J..Jr dan Chan, E.C.S, 1998). 

 Bentuk bakteri bermacam-macam, ada yang berbentuk bulat (kokus), 

batang (basil), dan ada yang berbentuk spiral. Inti dari bakteri terdiri dari DNA 

dan RNA, dan tidak memiliki pembungkus inti. Dinding selnya terdiri atas 

peptidoglikan, berkembang biak secara binary fission, dapat dibiakkan pada 

perbenihan buatan serta dapat dihambat dengan antibiotika. Beberapa bakteri ada 

yang dapat bergerak aktif karena memiliki flagella. Bakteri ada yang 

menguntungkan ada pula yang merugikan. Bakteri dapat merugikan karena secara 

langsung atau tidak langsung keberadaan dari bakteri tersebut mengganggu dan 

merugikan baik pada tumbuhan, hewan, maupun manusia. Contoh bakteri yg 

tergolong patogen adalah coliform, campylobacter, dan salmonella (Winarno, 

1994). Bakteri patogen sebagai salah satu penyebab infeksi, infeksi merupakan 

proses ketika bakteri yang patogen atau parasit memasuki tubuh host, 

mengadakan invasi, berkembang biak dalam tubuh host dan menimbulkan 

penyakit. 

Penyakit asal-air terjadi karena menggunakan atau mengkonsumsi air 

tercemar. Sebenarnya sumber infeksi itu bukanlah airnya, melainkan tinja yang 

berasal dari manusia atau hewan yang telah mencemari air tersebut (Pelezar, 

M.J..Jr dan Chan, E.C.S, 1998) 
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Bakteri patogen dalam air dapat masuk ke dalam tubuh dengan 

perantaraan air minum atau infeksi pada luka yang terbuka. Bakteri ini umumnya 

tumbuh dengan baik di dalam saluran pencernaan keluar bersama feses, bakteri ini 

disebut bakteri coliform (Tarigan, 1988). Adanya hubungan antara tinja dengan 

coliform, maka bakteri ini dijadikan indikator alami kehadiran materi fekal. 

Artinya, jika pada suatu substrat atau benda didapatkan bakteri ini maka langsung 

ataupun tidak langsung substrat atau benda tersebut sudah dikenal atau dicemari 

oleh materi fekal.  

. Bakteri-bakteri patogen yang biasa ditemukan pada perairan adalah 

Escherichia coli, Salmonella sp, Shigella sp, dan Vibrio sp. 

2.7.1. Tinjauan Tentang Bakteri Escherichia coli 

          

          
           Gambar2  Sel Escherchia coli (10.000x)    
                          (sumber : http.photoresearcher.com) 
 

 

 

Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif, berbentuk batang lurus 

dan memiliki ukuran dengan lebar 1,1 – 1,5μm dan panjang 2,0-6,0 μm (Supardi 

dan Sukamto, 1999). Escherichia coli hidup secara koloni atau tunggal, 

Kingdom : Bakteri 

Filum  : Proteobakteria 

Kelas  : Gammaproteobakteria  

Ordo  : Enterobakteriales 

Famili  : Enterobakteriaceae 

Genus  : Escherichia  

Spesies : Escherichia coli  

(sumber : Bergey’s Manual of 
Determinative  Bacteriology 1994) 
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Escherichia coli memiliki timbica dan bersifat motil (Supardi dan Sukamto, 

1999), Escherichia coli mempunyai flagel. 

 Escherichia coli adalah bakteri enterik dan merupakan flora normal pada 

usus manusia dan hewan berdarah panas (Supardi dan Sukamto, 1999). Secara 

normal Escherichia coli merupakan mikroba dominan pada usus besar manusia 

(Irianto, 2006). Di dalam usus Escherichia coli bersifat anaerob fakultatif dan 

anaerob. Escherichia coli merupakan mikroorganisme yang tidak berbahaya 

selama di usus besar, tetapi jika terdapat pada bagian tubuh lain, seperti kandung 

kemih kemih paru-paru, luka, dapat mengakibatkan infeksi saluran kencing, 

infeksi paru-paru, dan bisul bernanah (Kronkvist, 2006). 

2.7.2. Tinjauan Tentang Bakteri Genus Salmonella  

                    

                  Gambar 3. Sel Salmonella (3.5000x)  
                 (sumber : http. photoresearcher.com) 

 

 

Salmonella adalah genus bakteri berbentuk batang, gram negatif, tidak 

membentuk spora kebanyakan motil enterobakteria dengan flagela di segala arah. 

Salmonella termasuk bakteri anaerob fakultatif. Kebanyakan spesies dari genus ini 

Kingdom : Bakteri 

Filum  : Proteobakteria 

Kelas  : Gammaproteobakteria  

Ordo  : Enterobakteriales 

Famili  : Enterobakteriaceae 

Genus  : Salmonella  

Spesies : Salmonella sp  

(sumber : Bergey’s Manual of 
Determinative  Bacteriology 1994) 
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memproduksi hidrogen sulfida. Salmonella memiliki hubungan kekerabatan 

dengan genus Escherichia dan ditemukan dimana-mana dalam hewan berdarah 

dingin maupun hewan berdarah panas (temasuk manusia) dan di lingkungan.  

Genus ini menyebabkan penyakit demam tifoid, demam paratifoid. 

Penyakit demam tifoid ataupun demam paratifoid terjadi di semua bagian dunia, 

tetapi jarang berjangkit di tempat-tempat yang sanitasinya baik, yaitu bila 

pembuangan sampah biologis dan pemurnian air dilakukan dengan baik. Air atau 

makanan yang tercemari tinja manusia baik secara langsung maupun tidak 

langsung merupakan rute infeksi (Peleczar et al, 1998). 

2.7.3. Tinjauan Tentang Bakteri Genus Shigella  

                   

       Gambar 4 Sel Shigella (2.300x)  
      (sumber : http. photoresearcher.com) 

 

 

 

Genus Shigella adalah bakteri dengan bentuk batang pendek, gram negatif, 

tidak bergerak, tidak membentuk spora, aerobik dan anaerobik fakultatif. 

Pertumbuhan optimumnya terjadi pada suhu 370C dalam keadaan aerobik. Inang 

Kingdom : Bakteri 

Filum  : Proteobakteria 

Kelas  : Gammaproteobakteria  

Ordo  : Enterobakteriales 

Famili  : Enterobakteriaceae 

Genus  : Shigella  

Spesies : Shigella sp  

(sumber : Bergey’s Manual of 
Determinative  Bacteriology 1994) 
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alamiah genus Shigella pada hakikatnya terbatas pada manusia. Walaupun 

Shigella dapat menginfeksi primata, manusia adalah sumber alamiahnya dan juga 

penyebarnya. Genus Shigella dapat menyebabkan penyakit disentri 

2.7.4. Tinjauan Tentang Bakteri Genus Vibrio 

                                

            Gambar 5 Sel Vibrio(20.000x) 
        (sumber: http.photoresearcher.com) 

 

 

Bakteri vibrio bersifat aerob, tetapi ada pula yang bersifat anaerob 

fakultatif, tidak membentuk spora, tidak berkapsul, dan bersifat patogenik. Selain 

itu, vibrio juga bersifat motil karena pergerakannya dikendalikan oleh flagela 

polar, tergolong bakteri gram negatif dan berbentuk batang yang melengkung 

(seperti tanda koma). 

Bakteri Vibrio dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Diantaranya 

adalah penyebab penyakit kolera. Kolera adalah penyakit yang disebabkan dari 

salah satu spesies dari genus Vibrio yaitu disebabkan oleh Vibrio chlorea yang 

Kingdom : Bakteri 

Filum  : Proteobakteria 

Kelas  : Gammaproteobakteria  

Ordo  : Vibrionales 

Famili  : Vibrionaceae 

Genus  : Vibrio  

Spesies : Vibrio sp  

(sumber : Bergey’s Manual of 
Determinative  Bacteriology 1994) 
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membentuk koloni di dalam usus kecil. Gejala-gejalanya berupa muntah, dan juga 

diare dalam jumlah banyak yang mengakibatkan dehidrasi. 

2.8.Tinjauan Umum Kecamatan Semampir Surabaya 

 
 Gambar 6 Peta Kelurahan Kecamatan Semampir (sumber: http.googlemaps.com) 

Semampir merupakan salah satu kecamatan di kota Surabaya, provinsi 

Jawa Timur, Indonesia. Sebagian besar penduduknya adalah masyarakat 

urbanisasi dari utara kota Surabaya, yaitu Pulau Madura. Kecamatan Semampir 

terdiri atas lima kelurahan yaitu Kelurahan Ampel, Kelurahan Pegirian, Kelurahan 

Ujung, Kelurahan Sidotopo, dan Kelurahan Wonokusumo. Menurut data statistik 

dari Badan Pusat Statistik Surabaya tahun 2010 kepadatan penduduk Kecamatan 

Semampir mencapai 17632 jiwa/km2 sehingga menempati peringkat lima 

kecamatan terpadat di Surabaya. Dari lima kelurahan tersebut mempunyai 

deskripsi wilayah secara keseluruhan dengan jumlah penduduk yang menempati 

wilayah yang tidak terlalu luas sehingga termasuk dalam kategori wilayah yang 

padat penduduk.  
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Adapun suatu wilayah dikatakan padat penduduk dapat ditinjau dari 

kepadatan penduduk, suatu kawasan dikatakan memiliki kepadatan tinggi apabila 

kepadatan penduduk mencapai 201 – 400 jiwa/Ha dan kepadatan sangat tinggi 

jika kepadatan penduduk mencapai > 400 jiwa/Ha (Tabel 2.2). 

Tabel 2.2 Klasifikasi Kawasan Berdasarkan Kepadatan Penduduk 

Klasifikasi 
Kawasan 

Kawasan 
Kepadatan 

Rendah 

Kawasan 
Kepadatan 

Sedang 

Kawasan 
Kepadatan 

Tinggi 

Kawasan 
Sangat 
Tinggi 

Kepadatan 
Penduduk 

< 150 jiwa/Km2 151 – 200 
jiwa/Km2 

201 – 400 
jiwa/Km2 

> 400 
jiwa/Km2 

 Sumber : Soemirat 2000 

Masyarakat Kecamatan Semampir terdiri atas 3 golongan masyarakt yaitu 

masyrakat golongan atas, masyarakat golongan menengah, dan masyarakat 

golongan kebawah. Di Kecamatan Semampir golongan masyarakat yang paling 

mendominasi adalah masyarakat golongan bawah kemudian masyarakat golongan 

menengah. Tingkat kemiskinan di kecamatan ini merupakan yang tertinggi di kota 

Surabaya. Data dari kecamatan menyebutkan bahwa ada 15.675 kepala keluarga 

(KK) yang terkategorikan sebagai keluarga miskin, dengan penyumbang terbesar 

dari kelurahan Wonokusumo (4.702 KK) dan Ujung (5.486 KK). 

Kecamatan Semampir hingga saat ini tercatat sebagai wilayah termiskin di 

kota Surabaya. Sebagian besar penduduk di kecamatan tersebut, bermata 

pencaharian sebagai buruh dan tukang (20.874 jiwa), sedangkan tingkat 

pendidikannya, sekitar 35.386 penduduk yang tersebar di lima kelurahan (Ujung, 

Wonokusumo, Ampel, Pegirian, Sidotopo) hanya lulusan SD, lulusan SMP 
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sebanyak 26.191 orang dan SMA berjumlah 28.099 orang (Wikipedia Indonesia, 

2009).  

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya, 4 diantara 5 kelurahan 

yang masuk dalam kategori paling miskin antara lain kelurahan Ujung, 

Wonokusumo, Sidotopo dan Kelurahan Pegirian. Parameter yang digunakan 

antara lain sandang, pangan, papan, dan pekerjaan BPS juga menyatakan bahwa 

wilayah termiskin itu disebabkan beberapa faktor antara lain jumlah penduduk 

yang terlampau banyak di wilayah tersebut.  

Pada Kecamatan Semampir yang jumlah penduduknya sebanyak kurang 

lebih 15 ribu KK terdapat banyak warga sekitar yang menggunakan sumur 

sebagai sarana air bersih. Adapun fungsi sumur bagi warga sekitar digunakan 

untuk mencuci pakaian, alat-alat makan dan minum serta untuk keperluan mandi. 

Menurut Santoso (2010), kepadatan penduduk menyebabkan lahan banyak 

digunakan untuk pemukiman dan pembangunan sehingga jarak antar rumah 

semakin dekat serta perkarangan rumah juga menjadi semakin sempit. 

Perkarangan rumah yang sempit menyebabkan penduduk banyak yang membuat 

septictank di rumahnya dengan letak dekat sumur air bersih. Kepadatan penduduk 

juga menyebabkan semakin tingginya aktifitas penduduk yang berakibat pada 

meningkatnya jumlah limbah rumah tangga penduduk yang dihasilkan untuk 

memenuhi kebutuhan penduduk tersebut.  

Aktifitas penduduk dapat mempengaruhi kualitas air tanah karena semua 

aktifitas penduduk dapat menghasilkan limbah domestik yang berbeda-beda. 

Semakin tinggi tingkat aktifitas penduduk yang banyak melibatkan penduduk 
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berarti semakin banyak limbah domestik yang dihasilkan penduduk dan 

menyebabkan semakin besar dampak yang akan ditimbulkan terhadap kualitas air 

tanah/sumur yang ada di sekitarnya. Sistem sanitasi/sistem pembuangan limbah 

rumah tangga penduduk merupakan hal yang penting dalam menjaga kualitas air 

tanah karena sistem pembungan limbah yang tidak baik akan menyebabkan 

kontaminasi terhadap kualitas air tanah. Kondisi sistem pembuangan limbah yang 

buruk ini dapat menyebabkan tingginya kontaminasi dan pengaruh terhadap 

kualitas air sumur serta dapat menyebabkan tingginya jumlah bakteri patogen di 

daerah penelitian. 

Berdasarkan data dari Puskesmas di wilayah Kecamatan Semampir 

Surabaya, diare merupakan penyakit yang menempati urutan pertama sebagai 

penyakit yang sering diderita masyarakat (Puskesmas Semampir, 2010). 
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