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ABSTRAK
Ujl KUALITAS AIR MINUM DITINjAU DARI ASPEK BAKTERIOLOGIS DAN RADIOAKTIFITAS {3
TOTAL PADA AIR SUMUR DAN AIR PAM. Telah dilakukan uji kualitas air sumur dan PAM dari
kandungan Entamoeba Coli dan Streptococcus serra radioaktifitas {3 total. Sampel diambil dari Desa
Lodadi dolI Degolan Ngemplak SIemon. Uji kualitas dilakukan dengan mengacu pada prosedur analisis
mikrobiologis dan cuplikan radioaktivitas lingkungan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah E.
Coli dalam air sumur = 5 -920 jPT /100 ml, Streptococcus dalam air sumur 0 -4 jPT /100 ml, jumlah E.
Coli dan Streptococcus dalam air PAM 0 jPT / 100 ml, radioaktifitas {3 total dalam air sumurO,08-O,34
Bq/l dan dalam Air PAM 0,08 -0,31 Bq/l. Berdasarkan data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa
ditinjau dari aspek mikrobiologis hasil yang diperoleh telah melebihi nilai balas ambang yang ditetapkan
oleh Menkes R1 No. 4161Menkes/PER/1X/1990, sedangkan dari aspek radioaktifitas {3 total masih berada di

halvah nilai batas ambang.

ABSTRACT
THE QUALITY TESTING OF WATER FROM MICROBIOLOGY AND RADIOACTIVITY. The quaLity
testing of well water from microbioLogyc and radioactivity has been done. The sampLes were taken from
DegoLan and Lodadi village, Ngemplak. SLeman. The quaLity testing based from standard procedure of
microbioLogyc and environmentaL radioactivity. From the experimentally resuLts sho"'ed that E. CoLi in well
"'ater = 5 -920 jPT / LOO mL, Streptococcus in well water 0 -4 jPT /100 mL, E. CoLi and Streptococcus in
PAM water 0 jPT / 100 mL, radioaktifitas f3 totally in weLL water 0,08-0,34 Bqll and in PAM water 0,08 -

0,31 Bqll. From the dates required could be concluded that in microbiologically aspects the value of E. Coli
and Streptococcus in well water higher than the threhold value from Health Departement Rl
416/Menkes/PER/IX/1990, in radioactivity aspect lower than the threhold value from Health Departement

RI4L6/Menkes/PER/IX/1990.

menimbulkan penyakil yang biasanya melalui
konlaminasi linja.

PENDAHULUAN
A ir merupakan kebutuhan yang mutlak

diperlukan oleh manusia, hewan dan

tumbuhan. Air dimanfaatkan oleh manusia untuk
berbagai keperluan hidupnya seperti untuk mandi,
mencuci, memasak, air minum dan keperluan
lainnya. Oleh karena itu air harus bebas dari
pencemaran dan memenuhi tingkat kualitas tertentu

sesuai dengan kebutuhannya.

Dari segi kualitas, air harus memenuhi
persyaratan fisika, kimia, mikrobiologi dan
radioaktif. Persyaratan fisika untuk air minum yaitu
air terse but tidak berwama, tidak berbau daD tidak
berasa. Sedangkan untuk persyaratan kimia yaitu
tidak mcngandung bahan berbahaya dan bcracun.
Adapun persyaratan mikrobiologi air ditcntukan
oleh ada atau tidak adanya mikroorganisme yang
patogen. Air minum harus bcbas dari bakteri
patogen karcna baktcri patogcn terscbut dapat

Air minum juga tidak boleh tercemar oleh
bahan-bahan buangan radioaktif karena senyawa
radoaktif yang memancarkan radiasi (X, ~ dan y
dapal membahayakan kesehatan manusia.

Dalam penelitian ini air sumur diambil dari
Dusun Degolan dan Air PAM di Dusun Lodadi,
Desa Umbul Martani, Kecamatan Ngemplak
Kabupaten Sleman.

Alasan pemilihan lokasi ini karena semua
penduduk Degolan menggunakan air minum berasal
dari air sumur dan mayorilas penduduk mcmelihara
lernak seperli sari dan ayam. Pramudya Sunu, p(l)
menyatakan bahwa kotoran ternak dan manuisa
mengandung bateri seperti E. Coli, Stretokoki fekal
atau Clostridium perfingens. Air PAM diambil dari
Dusun Lodadi yang sumbernya bcrasal dari Dusun
Candi yang mempunyai kcdalaman yang tinggi.
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Uji Radioaktifitas ~ Total (2)

Mula-mula disiapkan 2 liter sampel air dari
masing-masing pos pengambilan di dusun Degolan
dan Lodadi Ngemplak Sleman kemudian sampel
dituang di mangkok porselin dan diuapkan sampai
residu tinggal kira-kira 10 ml dengan kompor
pemanas selama kurang lebih 5 jam. Selanjutnya
residu tersebut dimasukkan dalam planet. setelah
kering sampel ditimbang dan akhirnya dicacah
dengan LBC.

Rumus yang digunakan untuk menghitung
radioaktifitas :

£. = effisiensi (%)

V= Volume air / liter

Padahal di dalam kedalaman yang tinggi selalu
terjadi peluruhan radioaktif alamo Sehingga terbuka
kemungkinan pencemaran air oleh radioaktivitas
alam antara lain radioaktivitas ~.

Metode yang dipakai dalam uji bakteriologi
air minum adalah metode jumlah perkiraan terdekat
(JPT). Metode ini sering kali dipakai untuk
pemeriksaan bakteriologi karena mudah dilakukan
dan hasilnya cukup valid.

Pemeriksaan bakteriologi menggunakan
parameter E. Coli dan Streptococcus. Keberadaan
E. Coli dapat di deteksi dengan adanya tes
perkiraan dalam wakru 24 jam dan kemudian
dilanjutkan dengan tes penegasan dan tes lengkap.
Tabung yang mengandung gas disebut tabung
positif. Keberadaan streptococcus dapat dideteksi
dengan terbentuknya lingkaran ungu di dasar

tabung. Tabung yang mempunyai lingkaran ungu
atau keruh disebut tabung positif.

Mengingat Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990. air minum
yang dikonsumsi manusia mempunyai batas
ambang untuk bakteri Coli dan radioaktivitas dan
apabila kedua aspek tersebut tidak diperhatikan
maka akan membahayakan kesehatan manusia.
Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan
penelitian dengan tujuan untuk mengetahui kualitas
air minum baik air sumur maupun air PAM ditinjau
dari aspek bakteriologis dan radioaktivitas dan hasil
yang diperoleh dapat dijadikan sebagai acuan untuk
mengetahui kualitas air yang berasal dari sumur dan

PAM.

Uji Bakteriologisl3)

METODOLOGI PENELITIAN

J. Tes Jumlah Perkiraan Terdekat (JPT) untuk
Golongan Koli

Sampel air minum dipanaskan dalam
waterbath pada 35°C ditanam ke dalam beberapa
deret tabung yang berisi kaldu laktosa dicampur
dengan jalan dikocok.

Tabung pembiakan dieramkan pada suhu
35°C selama 24 jam. setelah 24 jam inkubasi.
tabung dikocok dengan hati-hati clan diperiksa

adanya gas.

Apabila terbentuk gas disebut dengan
perkiraan positif clan hila tidak terbentuk gas
menandakan bahwa tes perkiraan adalah negatif.Alat dan Bahan

Alat yang digunakan untuk analisa

radioaktifitas ~ total terdiri dari kompor listrik,

lampu pemanas, cawan porseJin, pJanset, pengaduk,
timbangan ana!itik, aJat cacah Jatar rendah (LBC).

2. Tes Penegasan
Semua tabung yang memperlihatkan

timbulnya gas diinokulasi dalam tes peegasan
dengan jalan menanamkannya ke dalam 10 ml
BGLB 2% (Brilian Green Lactosa Bile Broth) atau

media kaldu laktosa.Alat yang digunakan untuk analisa

bakteriologi terdiri dari lnkubator. Sterilisator.

otoklaf. alai penanam pada media biakan. 3. Tes Lengkap

Setiap BGLB yang positif (terbentuk gas)
ditanam dalam Eosin Metilen Blue Agar (EMB

Agar) segera mungkin.

Bahan yang digunakan unluk analisa ~ tolal

lerdiri dari air sumur dan air PAM.

Bahan yang digunakan unluk analisa
bakleriologi melipuli air sumur, PAM, Media

Kaldu Laklosa, Brilian Green Lactose Bile Broth,

Kaldu Asam Deklrosa.

4. Interpretasi Ha.\'i/
Timbulnya gas pada media BOLB

menandakan tes lengkap positif untuk golongan

Koli Tinja.
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bakteriologis dikategorikan kurang baik karena
sudah diatas nilai batas ambang.

Tabel2 Pemeriksaan bakteri patogen pada air
sumur tanpa ternak dari 3 lokasi di
dusu/l Degolan dan 2 lokasi di dusun
Lodadi

Tes Jumlah Perkiraan Terdekat (Jpt) Untuk

Streptococcus Tinja

1. Satu seri tabung yang berisi media kaldu asam
dekstrosa ditanami dengan sampel sebanyak 10
mI.

2. Kemudian tabung-tabung diinkubasikan pacta
suhu 35°C, setiap tabung diperiksa
kekeruhannya pacta akhir jam ke 24. Bila tidak
terlihat adanya kekeruhan, inkubasi dlanjutkan
dan diamati kembali pacta akhir jam ke 48.

Tes penegasan

Semua tabung kaldu asam dektrosa yang
menunjukkan kekeruhan dimasukkan kedalam
tabung yang berisi kaldu asam etil ungu. Tabung
diinkubasikan selama 24 jam pacta suhu 25 C.
Adanya streptokoki tinja ditandai dengan
terbentuknya lingkaran ungu didasar tabung atau

kekeruhan yang pekat

Data yang terdapat pada Tabel 2
menunjukkan jumlah bakteri terbanyak kedua
setelah sampel A. Jumlah bakteri E. Coli masih
lebih banyak dibandingkan bakteri Streptococcus.
Jumlah bakteri E. Coli dan Streptococcusnya
berturut-turut untuk sampel IB, 2B, 3B, 4B dan 5B
adalah 11 dan 4,8 dan 4,8 dan 2,5 dan 4 serta 11
dan O. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan
bakteri kemungkinan di pengaruhi oleh suhu,
adanya sanitasi yang kurang menguntungkan di
tempat pengambilan sampel yaitu lubang sumur
yang terlalu dekat dengan penampungan linja
(septic tank). Keadaan sumur yang kurang
memenuhi syarat yaitu dinding sumur yang kedap
air dan adanya genangan air di sekitar sumur. Hal
ini menyebabkan kemungkinan angka kuman
(jumlah E. Coli 1 100 ml) cukup besar. Menurut
Azwaf4) pencemaran oleh bakteri tidak hanya
melalui perembesan di dalam tanah, tetapi dapat
juga melalui udara, dan sampel yang dileliti adalah
sampel yang diambil dari sumur yang selalu
terbuka. Dengan demikian jumlah bakteri E. Coli
dan Streptococcus yang terdapat pada lokasi
sampel B sudah melebihi batas ambang yang
ditetapkan oleh Peraluran Menteri Kesehalan RI
No. 416/MENKES/PER/IX/1990 sebesar 0/100 mt

baik untuk E. Coli maupun streptococcus. Sehingga
kondisi kualitas air minum dilinjau dari aspek
bakteriologis dikalegorikan kurang baik karena

sudah melebihi batas ambang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil lPT yang sudah dilakukan.
diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabell. Pemeriksaan bakteri patogen pada air
sumur yang diantbil 5 lokasi dari dusun
Degolan yang letaknya dekat dengan
pemelilwraan ternak.

Untuk sampel air sumur yang terdapat
ternak, ditemukan jumlah bakteri E. Coli lebih
ban yak dibandingkan dibandingkan jumlah bakteri
streptococcus. Jumlah bakteri E.Coli yang terukur
pada sampel lA, 2A, 3A, 4A dan SA berturut-turut
adalah 920,120,130,220 dan 39. Terlihat bahwa
bakteri E.Coli untuk sampel lA paling tinggi yaitu
920/100 ml, hal ini karena jenis ternak yang
terdapat disekitar sumur yaitu jenis ayam,
sedangkan keempat sampel lainnuya berupa ternak
sapui. Dengan demikian jumlah bakteri E. Coli dan
streptococcus yang terdapat pada lokasi sampel A
sudah diatas batas ambang yang ditetapkan oleh
Peraturan Menteri Kesehatan RI No.
4l6/MENKES/PER/lX/1990 sebesar 0/100 ml baik

untuk E. Coli maupun streptococcus. Sehingga
kondisi kualitas air minum ditinjau dari aspek

Tabel 3. Pemeriksaan bakteri patogen pada air
PAM desa Lodadi

Hasil Pcmeriksaan IPT / 100 ml
Kode Streptococcus

Tinia
E.Coli

0
0
0
0
0

0
0
0
8
0

lC
2C
3C
4C
SC
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Untuk sampel air PAM tidak ditemukan
adanya bakteri E. Coli maupun Streptococcus,
kecuali sampel 4C (lihat label 3). Adanya ini
kemungkinan disebabkan karena pengambilan
sampel yang kurang hati-hati. Tidak ditemukannya
bakteri dalam sampel ini dikarenakan sumber air
PAM sebelum dialirkan ke rumah-rumah penduduk
terlebih dahulu sudah dibubuhi kaporit sehingga
dapat membunuh kuman-kuman yang terdapat
dalam air. Dengan demikian jumlah bakteri E. Coli
dan Streptococcus yang terdapat pacta lokasi
sampel A masih dibawah batas ambang menurut
Peraturan Menteri Kesehatan RI No.
416/MENKES/PER/IXlI990 sebesar 0/100 ml baik
untuk E. Coli dan Streptococcus. Sehingga kondisi
kualitas air minum ditinjau dari aspek bakteriologis
dikategorikan baik karena masih di bawah batas

ambang.

--.
Dari data yang terdapat pada Tabel 5,

terlihat bahwa nilai aktifitas 13 total yang terukur
berturut-turut adalah 0,15, 0,34, 0,34, 0,32 dan
0,22. Nilai aktivitas 13 total untuk sampel 2B dan
3B adalah yang tertinggi yaitu 0,34 Bq/l, hal ini
dipengaruhi oleh kedalaman sumur sampel lainnya,
namun demikian nilai aktivitas 13 total di kelim
lokasi sampel masih di bawah batas ambang
menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.
314/MENKES/PER/IX/1990 sebesar 1 Bq/l,
sehingga kondisi air minum ditinjau dari aspek
radioaktifitas masih dikategorikan baik.

Tabel 6. Hasil pemeriksaan radioaktifitas .8 total
pada air PAM

Kode Bq/literVolume sampel (liter)

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

0,25
0,08
0,16
0,31
0,08

Tabel 4. Hasil pemeriksaan radioaktifitas .B total
pada air sumur yang diambil dari Dusun
Degolan yang letaknya dekat dengan
pemeliharaan ternak.

~
2C

i
I 3C

4C

L_~
Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai aktifitas ~

total di kelima lokasi sampel masih di bawah batas
ambang menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI
No. 314/MENKES/PER/IX/1990 sebesar 1 Bq/l,
sehingga kondisi kualitas air minum ditinjau dari
aspek radioaktifitas masih dikategorikan baik.

Kedalaman
(meter)

Volume~a~pel 
(liter)

Kode Bq/liter

0,25
0,11
0,08
0,21
0,14

lA
2A
3A
4A
SA

12
13
15
16

15

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Dari data yang terdapat pada tabel 4, terlihat
bahwa nilai aktifitas J3 total berturut-turut adalah
0,25 Bq/l, 0,11 Bq/l, 0,08 Bq/l. 0,27 Bq/l dan 0,14
Bq/l. nilai aktifitas J3 total untuk sampel 4A adalah
yang tertinggi yaitu 0,27 Bq/l, hal ini dipengaruhi
oleh kedalaman sumur sampel 4A paling tinggi
dibandingkan keempat sampel lainnya. Namun
demikian nilai aktivitas J3 total di kelima lokasi
sampel masih di bawah batas ambang menurut
Peraturan Menteri Kesehatan RI No.
314/MENKES/PER/IX/ 1990 sebesar 1 Bq/l,
sehingga kondisi kualitas air minum ditinjau dari
aspek radioaktivitas masih dikategorikan baik.

KESIMPULAN

Tabel 5. Hasil pemeriksaan radioaktifitas {J total
pada air sumur yang diambil daTi Dusun
Degolan yang letaknya dekat dengan

pemeliharaan ternak.

Bq/literKode

22
5
23
20
20

~

0,15
0,34
0,34
0,32
0,22

IB
2B
3B
4B
5B

1. Dari hasil pemeriksaan bakteriologis bahwa
kualitas air sumur dari 8 lokasi yang diambil
dari Dusun Degolan daD 2 lokasi dari Dusun
Lodadi Desa Umbulmartani Kecamatan
Ngemplak Kabupaten Sleman dinyatakan
kurang baik sebagai air minum karena sudah
melewati batas ambang yang diijinkan menurut
Peraturan Menteri Kesehatan RI No,
314/MENKES/PER/IX/1990 yaitu jumlah E.
Coli dan Streptococcus scbesar 0/100 mi.

2. Dari hasil pemeriksaan bakteriologis bahwa
kualitas air dari 5 lokasi di Dusun Lodadi Desa
Umbulmartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten
Ngemplak dinyatakan baik sebagai air minum
karena belum melewati batas ambang yang
diijinkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan
RI No. 314/MENKES/PER/IX/1990 yaitu
jumlah E. Coli daD Streptococcus sebesar
0/100 mI.

;'

3. Dari hasil pemeriksaan radioaktifitas ~ bahwa
kualitas sumur dari 8 lokasi di Dusun Dwgolan,
2 lokasi di dusun Lodadi dan air PAM dari 5
lokai di Dusun Lodadi desa Umbulmartani

Degolan
Degolan
Degolan
Lodadi
Lodadi I
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kecamatan Ngemplak kabupaten Sleman
dinyatakan baik sebagai air minum karena
belum melewati batas ambang yang diijinkan
menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.
314/MENKES/PER/IX/1990 sebesar 1 Bq/l.

Zainul Kamal
.Karena baku mutu atau ambang batas untuk

air minum yang baru tersedia oleh DepKes RI
adalah E.Coli dan S.Coli
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Zainol Kamal
.Air sumur diambil dari lokasi pemilik rumah

yang bekerja sebagai petemak maupun bukan
petemak. Sedangkan air PAM diambil dari
lokasi pemilik rumah dengan jarak J 00 -

200 m sebanyak 5 lokasi.

.Air PAM secara bakteriologis layak
digunakan sebagai air minum sedangkan
untuk air sumur perlu kehati-hatian dalam

pemakaiannya setidak-tidaknya dipanaskan
sampai mendididih lebih dahulu.

Supriyono
..Apakah kedalaman pengambilan

mempengaruhi kualitas air minum
TANYAjAWAB sampe

Wiwik Sofiarti
...Mengapa dalam air minum hanya E.Coli clan

S.Coli yang diuji secara bakteriologis ?

Zainul Kamal
.Renar, karena tingkat kedalaman sangat

berkaitan dengan tingkat kandungan
bakteriologis dan radioaktifitas {3 total.
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