
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Air 

 

Air merpakan suatu zat cair yang tidak memiliki rasa, bau dan warna yang 

terdiri dari hydrogen dan oksigen dengan rumus kimia H2O. Karena air mempunyai 

sifat yang hampir bisa dimanfaatkan untuk semua keperluan, air adalah zat yang 

paling penting bagi semua bentuk kehidupan (tumbuhan, hewan, dan manusia) 

sampai saat ini selain matahari sebagai sumber energi. Air juga merupakan salah 

satu sumber daya alam (SDA) yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan 

manusia, serta untuk menunjukkan kesejahteraan umum sehingga merupakan modal 

dasar dan faktor utama pembangunan masyarakat. 

Air dapat berupa air tawar dan air asin (air laut) yang merupakan bagian 

terbesar di bumi. Di dalam lingkungan alam proses, perubahan wujud, gerakan 

aliran air (di permukaan tanah, di dalam tanah, dan di udara) dan jenis air mengikuti 

suatu siklus keseimbangan dan dikenal dengan istilah siklus hidrologi (Kodoatie, 

2010). 

Menurut Chandra, (2007) air adalah zat yang paling penting dalam 

kehidupan setelah udara. Sekitar tiga per empat bagian dari tubuh kita terdiri dari air 

dan tidak seorangpun dapat bertahan hidup lebih dari 4 – 5 hari tanpa minum air. 

Selain itu, air juga dipergunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan 

membersihkan kotoran yang ada di rumah. Air juga digunakan untuk keperluan 

industri, pertanian, pemadan kebakaran, tempat rekreasi, dan lain – lain. 

B. Sumber – Sumber Air 

 

Air yang berada di permukaan bumi dapat berasal dari berbagai sumber. 

Berdasarkan letak sumbernya, air dapat dibagi menjadi air angkasa (hujan), air 
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permukaan dan air tanah (Chandra, 2007). 
 

1. Air angkasa/hujan (rain water) 

 

Air angkasa atau air hujan merupakan sumber air utama di bumi. Walau pada 

saat partisipasi merupakan air yang paling bersih, air tersebut cenderung mengalami 

pencemaran ketika berada di atmosfer. Permukaan yang berlangsung diatmosfer 

dapat disebabkan oleh partikel debu, mikroorganisme, dan gas, misalnya, karbon 

dioksida, nitrogen, dan ammonia. 

2. Air permukaan (surface water) 

 

Air permukaan yang meliputi badan – badan air semacam sungai, danau, 

telaga, waduk, rawa, terjun, dan sumur permukaan, sebagian besar berasal dari air 

hujan yang jatuh ke permukaan bumi. Air hujan tersebut kemudian akan mengalami 

pencemaran baik oleh tanah, sampah, maupun lainnya. 

3. Air tanah (ground water) 

 

Air tanah berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi yang 

kemudian mengalami perkolasi atau penyerapan ke dalam tanah dan mengalami 

proses filtrasi secara alamiah. Proses – proses yang telah dialami air hujan tersebut, 

didalam perjalannya ke bawah tanah, membuat tanah menjadi lebih baik dan lebih 

murni dibandingkan air permukaan. 

Air tanah digolongkan menjadi tiga, yaitu air dangkal, air tanah dalam, dan 

mata air. Golongan tersebut berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan mineral yang 

terkandung di air tanah (Alamsyah, 2006). 

a. Air tanah dangkal 

 

Untuk memenuhi kebutuhan air tawar, penduduk Indonesia masih banyak 

menggunakan air tanah dengan membuat sumur. Dengan membuat sumur, 

penduduk dapat memperoleh air tanah dangkal yang berada di lapisan akuifer 
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(lapisan buatan yang menyimpan dan mengalirkan air) paling atas. Air dangkal 

terdapat dikedalaman kurang lebih 15 meter di bawah permukaan tanah. Kualitas air 

tanah dangkal cukup baik dan layak digunakan sebagai bahan baku air minum. 

Untuk kuantitas air tanah dangkal dipengaruhi oleh musim. Pada saat musim hujan, 

jumlah air tanah dangkal berlimpah, tetapi jumlahnya terbatas saat musim kemarau. 

b. Air tanah dalam 

 

Air tanah dalam berada di antara dua lapisan batuan yang kedap atau tembus 

air yang dikenal dengan akuifer tertekan. Air tanah dalam dapat memancarkeluar 

dari akuifer secara alami melalui sumur artesis yang terbentuk apabila yangberada 

anatara dua lapisan kedap air (impermeable) mempunyai slope atau kemiringan. Air 

tanah dalam terdapat pada kedalaman 100 – 300 meter di bawah permukaan tanah. 

Air tanah dalam memiliki kualitas yang lebih baik dari pada air tanah dangkal. 

Kuantitas air tanah dalam cukup besar dan tidak terlaludipengaruhi oleh musim. 

c. Mata air 

 

Menurut Hendrayana dan Mada, (2015) Mata air adalah tempat dimana air 

tanah merembes atau mengalir keluar ke permukaan tanah secara alamiah. Mata air 

adalah tempat pemunculan air tanah pada lapisan akuifer dari bawah permukaan 

tanah ke atas permukaan tanah secara alamiah. Selanjutnya, air yang keluar dari 

mata air akan mengalir di permukaan tanah sebagai air permukaan melalui alur – 

alur sungai. Mata air sering didefinisikan sebagai asalh sumber air bagi sungai – 

sungai yang ada. 

Mata air memiliki kualitas air hampir sama dengan kualitas air minum, mata 

air dapat dipergunakan untuk keperluan lainnya. Seperti mandi dan mencuci. 

Kuantitas air yang dihasilkan oleh mata air cukup banyak dan tidak dipengaruhi oleh 

musim, sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan umum dalam jangka waktu 
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yang lama (Alamsyah, 2006). 

 

C. Sifat Penting Air 

 

Air mempunyai banyak sifat istimewa. Sifat air yang penting dapat 

digolongkan ke dalam sifat fisis, kimiawi, dan biologis (Soemirat, 2011). 

1. Sifat fisis 

 

Air sebagai zat, air tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa. Air memuai 

bila membeku menjadi zat padat dalam suatu proses sering disertai dengan 

timbulnya panas reaksi atau panas gerakan mesin dan zat kimia terlarut. 

2. Sifat kimiawi 

 

Air dikatakan bersih memiliki pH = 7, dan oksigen terlarut (DO) jenuh pada 

 

9 mg/l. Air juga merupakan cairan biologis, yaitu terdapat di semua tubuh 

organisme. 

3. Sifat biologis 

 

Sifat biologis merupakan kelompok atau komunikator organisme yang 

kehadirannya di dalam air berkolerasi dengan kondisi lingkungan sehingga dapat 

digunakan sebagai petunjuk kualitas perairan. Organisme yang termasuk yaitu, 

ganggang, bakteri protozoa makrobentos, dan ikan. Keberadaan Coliform yang 

berlebihan dalam air dapat mengidentifikasinya terdapat pathogen dalam air. 

D. Peranan Air Bagi Kehidupan 

Menurut Sumardjo, (2008), air adalah salah satu sumber daya alam yang 

sangat penting diperlukan sepanjang masa hingga menjadi kebutuhan manusia yang 

amat penting. Oleh karena itu, sumber daya air harus dilindungi dan dijaga 

kelestariannya. Pada tatanan kehidupan masyarakat, air memiliki banyak peranan 

seperti kebutuhan keluarga, untuk kebersihan desa atau kota, untuk irigasi dan 

penyiraman, untuk keperluan industri, dan lain sebagainya. Kemampuan air untuk 
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melarutkan berbagai zat sangat penting dalam proses kehidupan dan mempunyai 

pengaruh besar terhadap lingkungan, karena seluruh proses metabolisme dalam 

makhluk hidup membutuhkan air. 

E. Penyakit Yang Ditularkan Air 
 

Air juga mempunyai peranan besar dalam penularan beberapa penyakit 

menular. Besarnya peranan memberikan manfaat yang menguntungkan dan dapat 

juga memberikan pengaruh buruk terhadap kesehatan manusia. Selain itu, air yang 

tidak memenuhi syarat sangat baik sebagai media penularan penyakit. Penyakit – 

penyakit yang berhubungan dengan air dapat dibagi menjadi kelompok – kelompok 

berdasarkan cara penularannya. Mekanisme penularan penyakit terdiri menjadi 

empat, yaitu (Chandra, 2007) : 

1. Kuman patogen di dalam air (water borne mechanism) 

 

Penyakit pada mekanisme ini disebabkan oleh kuman patogen dalam air 

yang ditularkan kepada manusia melalui mulut atau sistem pencernaan. Contoh 

penyakit yaitu, kolera, tifoid, disentri. 

2. Kebersihan perorangan (water washed mechanism) 

 

Mekanisme penularan ini berkaitan dengan kebersihan umum dan 

perorangan. Dengan terjaminnya kebersihan oleh tersediannya air yang cukup, 

maka penyakit tertentu dapat dikurangi penularannya pada manusia. 

3. Siklus hidup di dalam air (water based meachanism) 

 

Penyakit yang ditularkan dengan mekanisme ini memiliki agent penyebab 

yang mengalami Sebagian siklus hidupnya di dalam tubuh vektor sebagai 

intermediate host yang hidup di dalam air. 
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4. Gigitan serangga di dalam air (water related insect vecktor meachanism) 

 
Agen penyakit ditularkan melalui gigitan serangga yang berkembang biak 

di dalam air. Contoh penyakit filariasis, DBD, malaria. 

F. Pengaruh Air Terhadap Kesehatan 

 

Menurut Soemirat, (2006) pengaruh air bagi kesehatan dapat bersifat 

langsung dan tidak langsung. 

1. Pengaruh langsung 

 

Pengaruh langsung air terhadap kesehatan sangat bergantung pada kualitas 

air, karena air berfungsi sebagai penyalur atau penyebar penyebab penyakit ataupun 

sarang insekta penyebar penyakit. Bertambahnya jumlah serta insensitas aktivitas 

penduduk yang tidak hanya meningkatkan kebutuhan akan air tetapi juga 

meningkatkan jumlah air buangan. 

2. Pengaruh tidak langsung 

 

Pengaruh tidak langsung air terhadap kesehatan terjadi karena 

penyalahgunaan air yang dapat meningkatkan dan menurunkan kesejahteraan 

masyrakat. Zat – zat kimia yang dapat menurunkan kadar oksigen terlarut, zat – zat 

kimia yang tidak beracun yang sukar diuraikan secara almiah dan menyebabkan 

masalah khusus seperti estetika, kekeruhan karena adanya zat – zat kimia. 

G. Perlindungan Mata Air 

 

Tujuan Perlindungan Mata Air (PMA) adalah untuk melindungi mata air dari 

gangguan pencemaran lingkungan fisik, kimia dan biologis. Menurut (Tjakrawarsa 

dan Handoko, 2013) untuk mendukung dalam perlindungan mata air perlu dilakukan 

kegiatan seperti, pemetaan daerah tangkapan air, identifikasi jenis tanah, 

pengukuran ketebalan hujan, dan pengayaan tanaman di daerah tangkapan air. 
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Kearifan lokal yang berlaku di dalam masyarakat pedesaan juga berpengaruh 

terhadap kesadaran masyarakat itu sendiri dalam mengelola sumber daya air yang 

ada.(Siswadi, dkk 2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kearifan lokal 

terbukti efektif mencegah kerusakan fungsi lingkungan mata air secara 

berkelanjutan. 

H. Pencemaran Air 
 

Dalam PP No. 20/1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, pencemaran 

air didefinisikan sebagai: “pencemaran air adalah masuknya atau dimasukannya 

makhluk hidup, zat, energi dan atau kompenen lain ke dalam air oleh kegiatan 

manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan 

air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya” (Pasal 1, angka2). Indikator 

atau tanda bahwa air lingkungan telah tercemar adalah adanya perubahan atau tanda 

yang dapat diamati dan dapat juga digolongkan menjadi: 

1. Pengamatan secara fisis, yaitu pengamatan pencemaran air yang 

berdasarkan tingkat dari kejernihan air (kekeruhan), perubahan suhu, 

warna dan adanya perubahan warna, bau dan rasa. 

2. Pengamatan secara kimiawi, yaitu pengamatan pencemaran air 

berdasarkan zat kimia yang terlarut, perubahan pH. 

3. Pengamatan secara biologis, yaitu pengamatan air berdasarkan 

mikroorganisme yang ada di dalam air, terutama ada tidaknya bakteri 

pathogen. 

I. Syarat Air Minum 

 

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 

tentang Persyatan Kualitas Air Minum. Air minum adalah air yang melalui proses 

pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan 
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dapat langsung diminum. Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi 

persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radiaktif yang dimuat dalam 

parameter wajib dan parameter tambahan. 

Syarat air bersih maupun air minum meliputi dua aspek yaitu aspek 

kuantitatif dan aspek kualitatif, ketentuan – ketentuan yang harus terpenuhi yaitu: 

1. Aspek kuantitatif 

 

Aspek kuantitatif memenuhi jumlah kebutuhan sehari – hari, pemakaian rata 

 

- rata per orang per hari berbeda dengan antara desa yang satu dengan desa lain. 

Standar kebutuhan air untuk masyarakat pedesaan adalah 60 liter/orang/hari, 

sedangkan masyarakat perkotaan 150 liter/hari. 

2. Aspek kualitatif 

 
Selain air bersih memenuhi syarat kuantitatif, dari segi kualitatif pun harus 

memenuhi syarat kesehatan. Penyimpangan dari persyaratan akan mengakibatkan 

kerugian dalam bentuk gangguan kesehatan atau penyakit, gangguan teknis dan 

gangguan segi estetika. 


