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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

1. Gambaran umum lokasi penelitian 

Mata Air ”Taman” Sari terletak di Banjar Sidembunut, Kelurahan Cempaga, 

Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli yang merupakan wilayah kerja Puskesmas 

Bangli Utara. Mata Air ”Taman Sari” berada ±7 kilo meter dari pusat Kota Bangli. 

Sebelah Utara berbatasan dengan  Desa Kubu yang berjarak ±1 kilometer dari 

Banjar Sidembunut, sebelah Timur terdapat Desa Jehem yang berjarak ±2 

kilometer dari Banjar Sidemunut dan sebelah Selatan berbatasan dengan Banjar 

Sidembunut.   

Banjar Sidembunut memiliki 876 KK, ± 80% (700 KK) warganya 

memanfaatkan Mata Air ”Taman Sari” untuk memenuhi kebutuhan air bersih 

dalam kehidupan  sehari-hari. Tidak hanya warga Banjar Sidembunut, warga luar 

Banjar Sidembunut juga memanfaatkan mata air ini untuk keperluan air bersih 

seperti mandi, mencuci dan termasuk untuk kebutuhan air minum.   

Apabila dilihat dari kondisinya, Mata Air ”Taman Sari” termasuk kondisi 

yang tidak memenuhi syarat perlindungan mata air jika dibandingkan dengan teori 

dalam buku Penyediaan Air Bersih Bagi Masyarakat oleh Sugiharto (1983). Tutup 

perlindungan mata air (PMA) terbuat dari bahan seng dalam kondisi tidak layak 

karena terdapat banyak lubang dan berkarat, saluran yang menghubungkan 

sumber mata air dengan pipa hanya merupakan saluran terbuka, seperti yang 

terlampir pada lampiran 2, hal ini memungkinkan terjadinya pencemaran atau 

masuknya bahan pencemar ke dalam air. Di sekeliling mata air  terdapat 
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pepohonan rindang dan  sampah yang berserakan. Mata air  ditumbuhi  lumut 

dengan kondisi tanah yang rapuh dan bebatuan. Air dari mata air disalurkan 

dengan menggunakan saluran bambu dan pipa sehingga masyarakat dapat 

mengambil air  pada pancuran tersebut. Lokasi sumber Mata Air Taman Sari 

tergolong daerah yang rawan longsor sehingga memungkinkan material pencemar 

masuk ke dalam air. 

Berdasarkan  informasi dari petugas sanitarian Puskesmas Bangli Utara, tidak  

ada intervensi atau pemantauan dalam hal pengawasan kualitas air maupun 

pengawasan kondisi fisik bangunan.   Hal ini yang menyebabkan semakin 

buruknya kondisi perlindungan Mata Air ”Taman Sari” dan semakin buruknya 

kualitas air tersebut. 

Mata Air ”Taman Sari” ini dikelola secara konvensional tanpa ada 

pengelolaan khusus hanya dibuatkan  bangunan untuk melindungi sumber mata 

air oleh desa setempat, tetapi pihak desa tidak membuat saluran tertutup agar mata 

air terhindar dari faktor yang dapat memcemari air. 
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2. Kualitas air 

a. Kualitas fisik 

Berdasarkan hasil pengamatan kualitas fisik pada Mata Air ”Taman Sari” 

didapatkan hasil seperti pada tabel : 

Tabel 2 

Hasil Pemeriksaan Kualitas Fisik Mata Air ”Taman Sari” 

 

N

o. 
Indikator 

Hasil Pemeriksaan Persyaratkan  

(Permenkes RI 

No. 

492/Menkes/Per/I

V/2010) 

Minggu I Minggu II 

Pagi Sore Pagi Sore 

1 Warna Tidak 

Berwarna 

Tidak 

Berwarna 

Tidak 

Berwarna 

Tidak 

Berwarna 

Tidak Berwarna 

2 Rasa Tidak 

Berasa 

Tidak 

Berasa 

Tidak 

Berasa 

Tidak 

Berasa 

Tidak Berasa 

3 Bau Tidak 

Berbau 

Tidak 

Berbau 

Tidak 

Berbau 

Tidak 

Berbau 

Tidak Berbau 

4 Suhu 25°C 

(suhu 

udara 

26°C) 

25°C 

(suhu 

udara 

26°C) 

25°C 

(suhu 

udara 

26°C) 

25°C 

(suhu 

udara 

26°C) 

Suhu udara ±3°C 

dari suhu normal 

 

Berdasarkan tabel diatas didapatkan hasil pada pemeriksaan minggu  pertama 

dan kedua yaitu, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau baik pada pemeriksaan 

pagi maupun sore hari, suhu 25°C dan memenuhi syarat secara kualitas fisik 

Menurut Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas 

Air Minum. 
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b. Kualitas bakteriologis 

Berdasarkan hasil pengamatan kualitas bakteriologis pada Mata Air ”Taman 

Sari” didapatkan hasil seperti pada tabel : 

 Tabel 3  

Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kualitas Bakteriologis  

Mata Air ”Taman Sari” 

 

N

o

. 

Indikator 

Hasil Pemeriksaan Persyaratkan  

(Permenkes RI No. 

492/Menkes/Per/IV/2010

) 

Minggu I Minggu II 

Pagi Sore Pagi Sore 

1 E. Coli 0/100 

ml 

0/10

0 ml 

0/100 ml 0/100 ml 0/100 ml 

2 Coliform 21/10

0 ml 

0/10

0 ml 

2.400/10

0 ml 

2.400/10

0 ml 

0/100 ml 

Berdasarkan tabel diatas didapatkan hasil pada pemeriksaan minggu pertama 

di pagi hari untuk E. Coli 0/100 ml dan Coliform 21/100 ml, di sore hari untuk E. 

Coli 0/100 ml dan Coliform 0/100 ml. Sedangkan pada pemeriksaan minggu kedua 

di pagi hari untuk E. Coli 0/100 ml dan Coliform 2.400/100 ml, di sore hari untuk 

E. Coli 0/100 ml dan Coliform 2.400/100 ml dan tidak memenuhi syarat secara 

bakteriologis Menurut Peremenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang 

Persyaratan Kualitas Air Minum. 

Terdapat perbedaan hasil untuk Coliform pada minggu I dan minggu II. Hal 

ini disebabkan oleh cuaca, dimana pada minggu I cuaca tidak hujan, sedangkan 

pada minggu II terdapat hujan yang mengakibatkan perbedaan pada hasil tersebut. 

 

3. Faktor risiko pencemar mata air 

Untuk mengetahui faktor risiko pencemar mata air, penulis menggunakan 

lembar observasi yang mengacu pada Buku Penyediaan Air Bersih Bagi 

Masyarakat oleh Sugiharto (1983). Setelah melakukan penilaian lembar observasi 
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dengan  dua  kategori yaitu jika jawaban ya/benar 0-7 katagori berisiko dan 8-14  

katagori tidak berisiko didapatkan hasil bahwa dari 14 item , 7 item  mendapatkan 

nilai ya (1) dan 7 pernyataan mendapatkan nilai tidak (0) yang berarti Mata Air 

”Taman Sari” berisiko terhadap faktor pencemar dengan nilai 7, seperti yang 

terlampir pada lampiran 1. 

 

B. Pembahasan 

1. Kualitas fisik 

a. Rasa, bau dan warna 

Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas fisik yang meliputi bau, rasa dan 

warna di lapangan didapatkan hasil yaitu Mata Air ”Taman Sari” tidak berasa, 

tidak berbau dan tidak berwarna. Jika dibandingkan dengan standar baku mutu 

dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Persyaratan Kualitas 

Air Bersih yaitu air tidak berasa dan tidak berbau dan untuk parameter warna 

mempunyai nilai ambang batas 15 TCU dan 50 TCU, akan tetapi pada penelitian 

ini karena keterbatasan biaya dalam pemeriksaan laboratorium penulis hanya 

menggunakan pengamatan lapangan pada parameter warna dan menggunakan dua  

indikator yaitu berwarna dan tidak berwarna. Maka Mata Air ”Taman Sari” masih 

memenuhi syarat jika di lihat dari parameter rasa, bau dan warna . Untuk 

mengetahui parameter rasa dilakukan dengan cara memasak air terlebih dauhulu 

sebelum dirasakan. 

Rasa, bau dan warna biasanya terjadi secara bersama dan di sebabkan oleh 

adanya bahan-bahan organik yang membusuk, tipe-tipe tertentu organisme 
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mikroskopik, serta persenyawaan kimia. Bahan-bahan yang menyebabkan rasa, 

bau, dan warna ini berasal dari berbagai sumber, seperti sampah, pestisida, 

kotoran manusia maupun hewan dan lain-lain. Karena pengukuran rasa, bau dan 

warna ini tergantung pada reaksi individu maka hasil yang dilaporkan tidak 

mutlak.  

b. Suhu  

Berdasarkan dari hasil pengukuran suhu di lapangan maka didapatkan nilai 

suhu air sebesar 25
o
C dan suhu udara sebesar 26.

o
C Jika di bandingkan dengan 

standar baku mutu dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Persyaratan Kualitas 

Air Bersih yaitu ± 3°C dari suhu nomal, maka  air dari Mata Air ”Taman Sari” 

memenuhi syarat berdasarkan parameter suhu karena pada saat itu suhu udara 

setempat  atau di sekitar Mata Air ”Taman Sari” adalah  26°C. 

Menurut Siregar, (2012) suhu sebaiknya sejuk atau tidak panas agar tidak 

terjadi pelarutan zat kimia yang ada pada air yang dapat membahayakan 

kesehatan. Kenaikan suhu akan menyebabkan penurunan oksigen terlarut dan 

organisme dalam air dapat berkembang pada suhu optimum tertentu serta pada 

suhu tinggi zat beracun sangat aktif sehingga berbahaya bagi kesehatan. 

2. Kulitas bakteriologis 

a. Escherichia Coli 

Berdasarkan dari hasil pemeriksaan E. Coli di Laboratorium Kesehatan 

Masyarakat Panureksa Utama di dapatkan hasil 0 per 100 ml pada keempat 

sampel. Jika dibandingkan dengan standar baku mutu dari Peraturan Menteri 
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Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang 

Persyaratan Kualitas Air Minum dan Menurut Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Persyaratan 

Kualitas Air Bersih yaitu 0 per 100 ml sampel maka air dari Mata Air ”Taman 

Sari” memenuhi syarat jika dilihat berdasarkan parameter E. Coli.  

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. Oleh karena itu air 

yang dikonsumsi untuk keperluan sehari-hari harus bebas dari bakteri patogen. 

Bakteri golongan Coli (Coliform bakteri) tidak merupakan bakteri patogen, tetapi 

bakteri ini merupakan indikator dari pencemaran  air oleh bakteri patogen 

(Siregar, 2012). 

Menurut Kurniawan, (2006) E. Coli sudah lama diketahui sebagai indikator 

adanya pencemaran tinja manusia pada minuman ataupun makanan. Beberapa 

alasan mengapa E.Coli disebut sebagai indikator pencemaran pada tinja dibanding 

bakteri lainnya adalah : 

1) Jumlah organisme cukup banyak dalam usus manusia. Sekitar 200-400 miliar 

organisme ini dikeluarkan melalui tinja setiap harinya. Oleh karena jarang 

sekali ditemukan dalam air, keberadaan kuman ini dalam air memberi bukti 

kuat adanya kontaminasi tinja manusia. 

2) Organisme ini lebih mudah dideteksi melalui metode kultur (walau hanya 

terdapat 1 kuman dalam 100 cc air) dibanding tipe kuman patogen lainnya. 

3) Organisme ini lebih tahan hidup dibandingkan dengan kuman usus patogen 

lainnya. 
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4) Organisme ini lebih resisitensi terhadap proses purifikasi air secara alamiah. 

Bila Coliform organisme ini ditemukan di dalam sampel air maka dapat 

diambil suatu kesimpulan bahwa kuman usus patogen yang lain dapat juga 

ditemukan dalam sampel air tersebut di atas walaupun dalam jumlah yang 

kecil. 

Adanya E. Coli pada perairan menunjukan adanya limbah yang dapat 

mencemari perairan yang berasal dari kotoran manusia, kotoran binatang atau 

burung, dan dedaunan. Jika di dalam 100 ml contoh air didapatkan 500 sel bakteri 

E. Coli memungkinkan terjadinya gastroenteritis yang segera diikuti oleh demam 

thypus. E. Coli salah satu bakteri phatogen . E. Coli sebagai salah satu contoh jenis 

coli, pada keadaan tertentu dapat mengalahkan mekanisme pertahanan tubuh, 

sehingga dapat tinggal di dalam blader (cystitis) dan pelvis (pyelititis) ginjal dan 

hati, serta sangat mengkhawatirkan. Bakteri tersebut juga dapat menyebabkan 

diarrhea septimia, peritonitis, meningitis dan infeksi lainnya (Aryana, 2010). 

Berdasarkan hasil laboratorium pengamatan air tersebut tidak mengandung 

E. Coli. Ini menandakan air di Mata Air ”Taman Sari” sedang tidak tercemar oleh  

feses/kotoran  manusia. 

 

b. Coliform 

Berdasarkan  hasil pemeriksaan Coliform di Laboratorium Kesehatan 

Masyarakat Panureksa Utama didapatkan hasil pada pengambilan sampel pertama 

tanggal minggu I hasil di pagi hari 21 per 100 ml dan disore hari 0 per 100 ml, 

sedangkan pada pengambilan sampel pada minggu II hasil dipagi hari 2.400 per 

100 ml dan disore hari 2.400 per 100 ml sampel. Jika dibandingkan dengan standar 

baku mutu dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
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492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum yaitu 0 per 100 

ml sampel dan Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Persyaratan Kualitas Air Bersih yaitu kadar 

maksimum yang diperbolehkan untuk total Coliform (MPN) air perpipaan yaitu 

10/100 ml sampel maka, air dari Mata Air ”Taman Sari” tidak memenuhi syarat 

jika dilihat berdasarkan parameter Coliform.  

Perbedaan hasil laboratorium untuk Coliform dikarenakan cuaca, pada 

minggu I penulis mengambil sampel disaat cuaca tidak hujan, sedangkan minggu 

II penulis mengambil sampel pada saat hujan. Perbedaan hasil yang signifikan 

diakibatkan karena pada saat musim hujan mata air akan mengalami pencemaran 

karena sampah yang berada disekitar mata air mengalir di saluran (terbuka) 

sebelum sampai pada pancuran. Rembesan dan limpasan  air hujan juga 

mengakibatkan pencemaran.  

Menurut Kurniawan, (2006) Coliform bacteria lebih banyak pada air 

permukaan yang mempunyai hubungan dengan pengaruh pembuangan kotoran 

manusia maupun unggas. Grup Coliform  ini pada umumnya aerobic dan hanya 

sedikit secara fakultatif anaerob. Adanya Coliform pada air di Mata Air ”Taman 

Sari” di Banjar Sidembunut, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten 

Bangli di sebabkan oleh tidak adanya sarana perlindungan mata air yang layak 

sehingga kemungkinan terjadinya kontaminasi air dari kotoran binatang sangat 

tinggi seperti burung maupun binatang lainnya. 

Untuk itu perlindungan mata air sangat diperlukan untuk melindungi mata air 

tersebut. Perlindungan mata air merupakan prasarana air minum yang 

memanfaatkan mata air tanah sebagai sumber air untuk air minum, dengan cara 
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melindungi dan menangkap mata air untuk di tampung dan disalurkan kepada 

masyarakat pemakai. 

 

3. Faktor risiko pencemar mata air 

Melalui observasi  secara langsung Mata Air ”Taman Sari” dikatakan berisiko 

terhadap pencemaran yang ada disekitarnya. Dari 14 item yang telah disediakan 

oleh penulis Mata Air ”Taman Sari” termasuk dalam kategori berisiko dengan 

skor nilai jawaban ya/benar 7 item.  

Melihat dari hal tersebut, ada beberapa faktor yang menyebabkan  bahwa 

Mata Air ”Taman Sari” berisiko. Kondisi disekitarnya sangat memprihatinkan, 

karena terdapat sumber pengotoran yaitu sampah (organik dan anorganik) seperti 

yang terlampir pada lampiran 2. Sampah tersebut dibawa oleh masyarakat yang 

berkunjung ke mata air ini. Sehingga banyak terdapat tumpukan sampah. Sumber 

mata air tidak dibuatkan bangunan yang layak agar terhindar dari pencemaran 

serta mata air ini terletak pada lokasi rawan longsor. Sambungan dari sumber mata 

air hingga sampai ke tangan masyarakat hanya menggunakan aliran alami, bambu 

dan pipa yang terbuka dan sudah berlumut, seperti yang terlampir pada lampiran 

2. Penggunaan bahan bambu sebagai pancuran memungkinkan terjadi 

pembusukan pada bambu karena bambu merupakan material yang mudah 

membusuk. Hasil pembusukan akan mencemari atau mempengaruhi kualitas air.  

Selain itu terdapat habitat binatang (sarang burung) pada pepohonan yang terdapat 

di sekitar  sumber mata air, yang menyebabkan adanya kemungkinan pencemaran. 

Jika dibandingkan dengan teori dalam  buku Penyediaan Air Bersih Bagi 

Masyarakat oleh Sugiharto (1983) Mata Air ”Taman Sari” termasuk dalam 

kategori berisiko. 



39 
 

Untuk mengurangi dampak pencemaran pada mata air perlu adanya perbaikan 

kualitas serta perbaikan sarana untuk melindungi air dari pencemaran. Perbaikan 

kualitas dilakukan oleh instansi yang terkait yaitu pihak puskesmas Bangli Utara 

(tenaga sanitarian), seperti melakukan pemantauan dan pengawasan perlindungan 

mata air dan melakukan pemeriksan kualitas fisik, kimia dan bakteriologis secara 

berkala. Perbaikan sarana mata air wajib dilakukan, melihat Mata Air ”Taman 

Sari” memiliki sumber air yang bangunannya tidak layak karena terdapat banyak 

lubang di atas bangunan tersebut. Untuk mengalirkan air dari sumber hingga 

sampai ke pancuran hanya menggunakan saluran terbuka, serta ada empat 

pancuran yang mengalirkan air hingga sampai ke tangan masyarakat, diantaranya 

tiga pancuran terbuat dari pipa, satu pancuran terbuat dari bamboo seperti yang 

terlampir pada lampiran 2. Melihat kondisi tersebut perbaikan yang dilakukan 

ialah membangun bangunan yang layak untuk sumber mata air, membuat saluran 

tertutup sehingga kualitas air masih terjaga, dan mengganti pancuran yang terbuat 

dari bambu dengan pipa, menggunakan bambu akan merusak kualitas air 

dikarenakan bambu cempat mengalami pembusukan jika terkena air. Perbaikan 

lebih baik dilakukan oleh pihak banjar atau pihak desa, agar petugas bisa membuat 

perlindungan mata air yang memenuhi syarat sesuai dengan syarat lokasi dan 

kontruksi menurut Rohim (2006) yaitu untuk syarat lokasi harus terhindar dari 

sumber pengotoran atau pencemaran dan sumber air terdapat pada lokasi tidak 

rawan longsor. Syarat konstruksi, tutup bak dan dinding bak perlindungan 

dibuatkan saluran atau selokan, pada bak perlindungan dilengkapi pipa peluap 

yang dipasang dengan saringan kawat kasa, tutup bak terbuat dari bahan yang kuat 

dengan ukuran garis tengah minimum 60 cm pada atas bak penampungnya, lantai 
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bak penampung harus rapat air dan dilengkapi dengan saluran pembuangan air 

limbah yang rapat air dengan kemiringan minimal 2%. Untuk jaringan dan 

distribusi air PMA dibagi dalam beberapa bak penangkap seperi broncaptering, 

reservoir utama, reservoir sekunder, kran umum dan sambungan rumah atau kran 

rumah. Agar mempermudah  pengawasan,  sebaiknya penggunaan mata air 

sebaiknya dilimpahkan kepada pengelola khusus atau dikelola oleh desa dinas 

atau desa adat setempat. Masyarakat mempunyai peran penting dalam 

pemanfaatan air dan menjaga kualitas air, jika masyarakat ingin kualitas air tetap 

terjaga dan mata air terhindar dari pencemar, diwajibkan masyarakat tidak 

membuang sampah di area mata air dan tidak melakukan aktivitas yang dapat 

mencemari seperti buang air besar ataupun buang air kecil disekitar mata air. 

Disarankan bagi masyarakat yang memanfaatkan mata air untuk minum agar 

dimasak sampai mendidih terlebih dauhulu untuk membunuh atau menjamin air 

yang dikonsumsi oleh masyarakat terbebas dari mikroorganisme pathogen. 

 


