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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air tanah merupakan salah satu dari sumber air yang paling sering digunakan 

karena dianggap membutuhkan biaya yang lebih murah dengan membangun sebuah 

sumur gali jika dibandingkan dengan membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) 

untuk air permukaan. Namun yang perlu diperhatikan adalah kualitas dari air sumur 

gali tersebut karena berkaitan dengan penggunaannya baik secara langsung (mandi 

dan cuci) maupun tidak langsung (sebagai air minum). Penelitian Katiho dkk. (2012) 

dan Kumarijati dkk. (2006) menyebutkan bahwa sumur gali yang letaknya relatif 

dekat dengan permukaan tanah menyediakan air yang mudah terkontaminasi bakteri 

patogen akibat rembesan yang berasal dari kotoran manusia, hewan, maupun 

keperluan domestik sehingga mampu menimbulkan gangguan terhadap kesehatan. 

Jalan Dinoyo Tambangan Kecamatan Tegalsari merupakan salah satu 

kecamatan di Surabaya dengan penduduk yang tergolong ke dalam masyarakat 

miskin. Salah satu permasalahan yang ada adalah kesulitan mendapatkan air bersih 

dan minimnya sarana MCK (Mandi, Cuci, Kakus), terbatasnya ketidaktersediaan air 

bersih untuk masak dan minum serta kegiatan mandi, mencuci, dan buang air yang 

dilakukan di jamban bersama  (Alkaff, 2012). Diare merupakan salah satu penyakit 

yang mengancam kesehatan warga karena berkaitan dengan kualitas air bersih yang 

digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh warga, yang berpotensi mengandung 
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bakteri patogen yakni Escherichia coli (E. coli) sehingga mampu menjadi penyebab 

penyakit diare. E. coli juga menjadi salah satu parameter mikrobiologis untuk 

persyaratan air minum. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 tahun 

2010, jumlah bakteri E. coli dalam air minum disyaratkan 0 MPN/100 ml (Anonim, 

2010). Kehadirannya dalam air minum merupakan indikasi bahwa sumber air telah 

terkontaminasi dan perlu untuk dilakukan pengolahan. 

Desinfeksi merupakan salah satu metode pengolahan dalam air minum yang 

berfungsi untuk membunuh bakteri patogen yang tidak dikehendaki keberadaannya. 

Proses desinfeksi dapat dilakukan secara fisik maupun kimiawi dengan menggunakan 

desinfektan. Desinfektan dengan gas klorin maupun senyawa klorin paling banyak 

digunakan karena dianggap efektif dan efisien. Meskipun banyak digunakan, 

teerdapat dampak negatif yang besar bagi kesehatan manusia karena zat organik yang 

tersisa dalam air setelah tersaring akan bereaksi dengan klorin membentuk senyawa 

trihalomethanes (THMs) yang bersifat karsinogenik (Hadi, 2000).  

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dilakukan penelitian yang mampu 

memberikan alternatif terhadap proses desinfeksi air minum yang lebih aman. 

Moringa oleifera atau yang lebih dikenal sebagai kelor merupakan tanaman yang 

memiliki berbagai fungsi di antaranya sebagai koagulan, water softening dan 

desinfektan (Bichi, 2013). Penelitian Bukar et al. (2010) menyebutkan bahwa 

terdapat suatu agen antimikroba aktif di dalam biji kelor yang mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri. Penelitian Thilza et al. (2010)  juga menyebutkan bahwa 

ekstrak dari tangkai daun kelor memiliki kemampuan menyisihkan bakteri E. coli dan 
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pada penelitian Chetia dan Gogoi (2011) kulit batang kelor juga dilaporkan 

mengandung zat aktif antimikroba yang mampu melawan keberadaan bakteri patogen 

khususnya E. coli. 

Pada penelitian Silva et al. (2013), digunakan desinfektan berupa biji kelor 

dan didapatkan kecenderungan peningkatan persentase penyisihan E. coli akibat 

penambahan konsentrasi biji yang digunakan, yaitu 250 mg/l dengan efisiensi 62% 

dan 500 mg/l dengan efisiensi 69%. Penelitian Reddy et al. (2010) dan Zaffer et al. 

(2012) menyebutkan bahwa kulit batang M. oleifera mengandung zat aktif, seperti 4 

(α-L-rhamnopiranosiloksi)-benzilglukosinolat pada lapisan kulit batangnya yang juga 

dimiliki oleh biji M. oleifera berupa 4 (α-L-rhamnopiranosiloksi)-benzilisothiosianat 

dan biasa digunakan sebagai desinfektan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan 

terhadap kemampuan desinfeksi dari ekstrak kulit batang kelor terhadap bakteri E. 

coli yang terdapat dalam sumber air baku yang dikonsumsi masyarakat dengan 

menggunakan konsentrasi yang sama dengan penelitian Silva et al. (2013), yaitu 250 

mg/l dan 500 mg/l serta penambahan satu variasi konsentrasi 750 mg/l dengan 

harapan persentase penyisihan E. coli semakin besar. 

Penelitian terhadap penyisihan bakteri E. coli akibat penambahan desinfektan 

berupa senyawa organik yakni kulit batang kelor dilakukan terhadap sumur gali 

masyarakat. Variasi konsentrasi atau dosis (C) dari kulit batang dan waktu kontak (T) 

merupakan variabel yang akan digunakan terhadap air sumur agar memperoleh hasil 

yang optimal (Hadi, 2000). Konsentrasi yang diberikan adalah 250, 500, dan 750 

mg/l. Untuk variasi waktu, diberikan selama 15 dan 30 menit sesuai dengan waktu 
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kontak yang umum digunakan pada pengolahan air minum yakni 10 – 30 menit 

(Masduqi dan Assomadi, 2012). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada perbedaan persentase penyisihan populasi Escherichia coli pada air 

sumur gali dengan penambahan desinfektan kulit batang Moringa oleifera dengan 

variasi konsentrasi 250, 500, dan 750 mg/l? 

2. Apakah ada perbedaan persentase penyisihan populasi Escherichia coli pada air 

sumur gali dengan penambahan desinfektan kulit batang Moringa oleifera dengan 

variasi waktu kontak 15 serta 30 menit? 

3. Apakah ada interaksi antara kombinasi variasi konsentrasi 250, 500, dan 750 mg/l 

dan waktu kontak 15 menit dengan kombinasi variasi konsentrasi 250, 500, dan 

750 mg/l dan waktu kontak 30 menit terhadap penyisihan populasi Escherichia 

coli? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan persentase penyisihan populasi 

Escherichia coli pada air sumur gali dengan penambahan desinfektan kulit batang 

Moringa oleifera dengan variasi konsentrasi 250, 500, dan 750 mg/l. 
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2. Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan persentase penyisihan populasi 

Escherichia coli pada air sumur gali dengan penambahan desinfektan kulit batang 

Moringa oleifera dengan variasi waktu kontak 15 serta 30 menit. 

3. Mengetahui ada atau tidaknya interaksi antara kombinasi variasi konsentrasi 250, 

500, dan 750 mg/l dan waktu kontak 15 menit dengan kombinasi variasi 

konsentrasi 250, 500, dan 750 mg/l dan waktu kontak 30 menit terhadap 

penyisihan populasi Escherichia coli. 

 

1.3.2 Manfaat 

  Manfaat dalam penelitian ini antara lain: 

1.  Memberikan informasi proses pengolahan air minum dengan menggunakan kulit 

batang Moringa oleifera sebagai desinfektan alami. 

2.  Memberikan salah satu alternatif pengolahan  air  minum  yang  sederhana 

sehingga dapat diaplikasikan pada skala domestik. 

 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini terdiri atas 2 jenis, yaitu hipotesis kerja dan 

hipotesis statistika. 

1. Hipotesis Kerja 

a. Jika penambahan konsentrasi larutan kulit batang Moringa oleifera 

berpengaruh terhadap persentase penyisihan viabilitas Escherichia coli, maka 

penambahan konsentrasi dari 250, 500, dan 750 mg/l kulit batang Moringa 
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oleifera akan menghasilkan persentase penyisihan viabilitas Escherichia coli 

yang berbeda. 

b. Jika waktu kontak berpengaruh terhadap persentase penyisihan viabilitas 

Escherichia coli, maka penambahan larutan kulit batang Moringa oleifera 

dengan variasi waktu kontak 15 dan 30 menit akan menghasilkan persentase 

penyisihan viabilitas Escherichia coli yang berbeda. 

c. Jika penambahan konsentrasi larutan kulit batang Moringa oleifera dan waktu 

kontak berpengaruh terhadap persentase penyisihan viabilitas Escherichia coli, 

maka penambahan konsentrasi dari 250, 500, dan 750 mg/l kulit batang 

Moringa oleifera pada waktu kontak 15 menit dengan penambahan konsentrasi 

dari 250, 500, dan 750 mg/l kulit batang Moringa oleifera pada waktu kontak 

30 menit akan menghasilkan persentase penyisihan viabilitas Escherichia coli 

yang berbeda. 

2. Hipotesis Statistika 

a. H0 : Tidak ada beda nyata persentase penyisihan populasi Escherichia coli pada 

penambahan 250, 500, dan 750 mg/l kulit batang Moringa oleifera. 

H1 : Ada beda nyata persentase penyisihan populasi Escherichia coli pada 

penambahan 250, 500, dan 750 mg/l kulit batang Moringa oleifera. 

b. H0 : Tidak ada beda nyata persentase penyisihan populasi Escherichia coli pada 

penambahan kulit batang Moringa oleifera dengan variasi waktu kontak 15 dan 

30 menit. 
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H1 : Ada beda nyata persentase penyisihan populasi Escherichia coli pada 

penambahan kulit batang Moringa oleifera dengan variasi waktu kontak 15 dan 

30 menit. 

c. H0 : Tidak ada interaksi antara penambahan 250, 500, dan 750 mg/l kulit batang 

Moringa oleifera pada waktu kontak 15 menit dengan penambahan 250, 500, 

dan 750 mg/l kulit batang Moringa oleifera pada waktu kontak 30 menit 

terhadap penyisihan populasi Escherichia coli. 

H1 : Ada interaksi antara penambahan 250, 500, dan 750 mg/l kulit batang 

Moringa oleifera pada waktu kontak 15 menit dengan penambahan 250, 500, 

dan 750 mg/l kulit batang Moringa oleifera pada waktu kontak 30 menit 

terhadap penyisihan populasi Escherichia coli. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini dilakukan dalam skala laboratorium meliputi, proses pengolahan air 

bersih menggunakan desinfektan kulit batang Moringa oleifera. 

2. Bahan baku air bersih yang digunakan dalam penelitian ini adalah air sumur. 

3. Variabel bebas yang ditetapkan, yaitu konsentrasi desinfektan 250, 500, dan 750 

mg/l, dan waktu kontak 15 dan 30 menit. 

4. Variabel terikat yang ditetapkan, yaitu jumlah Escherichia coli dalam air sumur, 

dengan parameter pendukung, yaitu pH dan suhu. 
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