
 

BAB V 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

 

1. Kondisi lokasi penelitian 

 

Sumber Mata Air Pakerisan merupakan salah satu sumber mata air yang ada 

di Desa Medahan yang merupakan wilayah kerja UPT Kesmas Blahbatuh I. Desa 

Medahan memiliki tiga banjar diantaranya yaitu, Banjar Anggarkasih, Banjar 

Penulisan dan Banjar Medahan. Warga dari Banjar Anggarkasih lebih banyak yang 

memanfaatkan sumber mata air dikarenakan jarak sumber mata air berdekatan 

dengan wilayah Banjar Anggarkasih. 95% warga yang memanfaatkan air dari 

Sumber Mata Air Pakerisan. 

Sumber mata air Pakerisan bersifat alami yang berada di dalam tanah yang 

disalurkan melalui pipa untuk mengeluarkan air dari sumber mata air tersebut. 

Sumber mata air ini dipercaya oleh masyarakat sebagai air yang dapat diminum 

secara langsung tanpa dimasak terlebih dahulu. Selain masyarakat Desa Medahan, 

masyarakat dari luar pun juga memanfaatkan Sumber Mata Air Pakerisan untuk 

memenuhi kebutuhan air minum. 

2. Pemeriksaan kualitas air 

 

a. Kualitas mikrobiologi 

 

Dalam pemeriksaan di laboratorium dilakukan dengan pengambilan 

sampelair untuk pemeriksaan mikrobiologi. Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas 

mikrobiologi pada Sumber Mata Air Pakerisan didapatkan hasil seperti pada tabel : 
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Tabel 2 

Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kualitas Mikrobiologi 

Pada Sumber Mata Air Pakerisan Blahbatuh Kabuapten Gianyar 

Tahun 2022 
 

 
Parameter 

Mikrobiologi 

 
Hasil 

 
Persyaratkan 

(Permenkes RI No. 
492/Menkes/Per/IV/2010) 

 
Keterangan 

E. Coli 26 0/100 ml Tidak 

memenuhi 

syarat 

 
Coliform 

 
63 

 
0/100 ml 

 
Tidak 

memenuhi 

syarat 
 

 

 
 

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil pada pemeriksaan kualitas 

mikrobiologi yang diperiksa pada tanggal 7 Maret 2022, untuk E. Coli yaitu 26/100 

ml dan Coliform yaitu 63/100 ml dengan keterangan yaitu tidak memenuhi syarat 

secara mikrobiologi Menurut Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang 

Persyaratan Kualitas Air Minum. 

b. Kualitas fisik 

 

Berdasarkan hasil pengamatan kualitas fisik sumber mata air Pakerisan 

mendapatkan hasil seperti pada tabel yaitu : 
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Tabel 3 

Hasil Pemeriksaan Kualitas Fisik 

Pada Sumber Mata Air Pakerisan Blahbatuh Kabuapten Gianyar 

Tahun 2022 
 

No Indikator Hasil Pemeriksaan Persyaratkan (Permenkes RI 
                                           No. 

492/Menkes/Per/IV/2010) 
Pagi Sore 

1 Suhu 25°C 

 

(suhu 

udara 

26°C) 

25°C 

 

(suhu 

udara 

26°C) 

Suhu udara ±3°C dari suhu 

normal 

 
2 

 
Rasa 

 
Tidak 

Berasa 

 
Tidak 

Berasa 

 
Tidak Berasa 

 
3 

 
Bau 

 
Tidak 

Berbau 

 
Tidak 

Berbau 

 
Tidak Berbau 

 

4 

 

Warna 

 

Tidak 

Berwarna 

 

Tidak 

Berwarna 

 

Tidak Berwarna 

 

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil pemeriksaan pada tanggal 7 Maret 

2022 yaitu suhu 26°C baik pada pemeriksaan pagi maupun sore hari, tidak berasa, 

tidak berbau dan tidak berwarna. Hasil pemeriksaan memenuhi syarat secara 

kualitas fisik Menurut Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang 

Persyaratan Kualitas Air Minum. 

c. Faktor risiko pencemar pada mata air 
 

Untuk mengetahui faktor risiko pencemar pada mata air Pakerisan 

menggunakan formulir inspeksi santasi mata air dan mendapatkan hasil seperti tabel 

yaitu : 
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Tabel 4 

Hasil Inspeksi Sanitasi Lingkungan Fisik Mata Air Pakerisan Di 

DesaMedahan Blahbatuh Kabupaten 

Gianyar Tahun 2022 
 

 
No 

 
Item Penilaian 

 
Ya 

 
Tidak 

 
Keterangan 

1 Sumber mata air tidak 

terlindung oleh bangunan / 

PMA 

 √ Mata air terlindung oleh 

bangunan PMA. 

2 Sumber mata air tercemar 

dari sumber pengotoran 

(dari sampah). 

√ 
 

Terdapat pengotoran dari 

sampah organik maupun 

anorganik disekitar 

sumber mata air. 

 

3 
 

Sumber mata air tercemar 

dari sumber pengotoran 

(tinja manusia). 

  

√ 
 

Tidak ada pengotoran 

(tinja manusia) disekitar 

sumber mata air. Karena 

sumber mata air dilindungi 

oleh PMA. 

 
4 

 
Sumber mata air terletak 

pada 

lokasi rawan longsor. 

 
√ 

  
Terletak pada lokasi rawan 

longsor, walaupun sudah 

terdapat batu untuk 

membatasi. 

 

5 

 

Sumber mata air tidak 

tertutup rapat dengan bahan 

rapat air. 

  

√ 
 

Mata air tertutup rapat 

dengan bahan rapat air. 
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6 Lokasi sumber mata air 

dekatn dengan 

pemukiman. 

√  Untuk lokasi mata air 

dekat dengan pemukiman 

warga. 

7 Sumber mata air tidak 

dilindungi dengan 

bangunan tertutup. 

 
√ Sumber mata air 

dilindungi dengan 

bangunan tertutup. 

8 Saluran mata mata air 

tercemar dari pencemaran 

(kotoran hewan). 

 
√ Saluran mata air tidak 

tercemar oleh kotoran 

hewan. 

9 Disekitar mata air terdapat 

tumbuhan yang 

berpotensi 

mencemari sumber 

mata air. 

√ 
 

Terdapat tumbuhan baik 

diluar maupun di dalam 

sumber mata air yang 

berpotensi dapat 

mencemari. 

 
10 

 
Di atas atau disekitar mata 

air merupakan habitat 

burung/binatang lainnya. 

 
√ 

  
Terdapat habitat 

burung/binatang disekitar 

sumber mata air. 

 Jumlah 6 4  

 

Skor Risiko Pencemar : 

 

6 – 10  :Berisiko 

 

0 – 5 : Tidak berisiko 

 

Berdasarkan hasil penilaian keadaan lingkungan faktor risiko pencemar 

sumber mata air Pakerisan diperoleh hasil yaitu 6 untuk skor risiko pencemar. Jadi 

hasil inspeksi lapangan mengenai faktor risiko pencemar sumber mata air Pakerisan 

dengan formulir inspeksi sanitasi sumber mata air mendapatkan skor risiko 

pencemar yaitu dengan nilai 6. 
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B. Pembahasan 

 

1. Kualitas mikrobiologi 

 

a. Escherichia coli (E.Coli) 

 

Berdasarkan dari hasil pemeriksaan E.Coli di UPTD LaboratoriumKesehatan 

Mayarakat Kabupaten Gianyar didapatkan hasil 26 per 100ml sampel. Jika 

dibandingkan dengan standar baku mutu dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum 

maka sumber mata air Pakerisan tidak memenuhi syarat berdasarkan parameter E.Coli. 

Jika dibandingkan dari pemeriksaan sebelumnya pada lokasi penelitian sampai saat ini 

belum pernah terdapat kasus penyakit terkait E. Coli msupun Coliform. 

E.Coli adalah salah satu jenis spesies utama bakteri gram negatif. Kualitas 

mikrobiologi adalah tingkat standar keberadaan jumlah suatu organisme hidup yang 

berukuran mikroskopis yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. E. Coli adalah 

bakteri komensal pada usus manusia dan umumnya bukan pathogen penyebab 

penyakit. Tetapi apabila di dalam air tersebut terdeteksi adanya E. Coli yang bersifat 

fecal, apabila dikonsumsi terus menerus dalam jangka panjang maka akan berdampak 

pada timbulnya penyakit seperti radang usus, diare, infeksi pada saluran kemih dan 

saluran empedu. 

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 pathogen. Bakteri 

golongan coli (Coliform bakteri) tidak merupakan bakteri pathogen, tetapi bakteri ini 

merupakan indikator dari pencemaran air oleh bakteri pathogen (Slamet 2009 dalam 

Siregar, 2012). 
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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 menyebabkandiarrhea septimia, 

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

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium pada sumber mata airPakerisan 

menandakan sumber mata air tercemar oleh feses ternak maupun manusia karena 

mendapatkan hasil 26 per 100ml sampel. 

b. Coliform 

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan Coliform di UPTD Laboratorium Kesehatan 

Mayarakat Kabupaten Gianyar didapatkan hasil 63 per 100 ml. dibandingkandengan 

standar baku mutu dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Peersyaratan Kualtas 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 sumber mata air Pakerisan tidak memenuhi syarat 

jika   dilihat berdasarkan parameter Coliform. 

Terdapatnya bakteri Coliform dalam air dapat menjadi indikasi besar adanya 

organisme patogen lainya, Coliform merupakan parameter mikrobiologis terpenting. 

Meskipun jenis bakteri ini tidak menimbulkan penyakit tertentu secara langsung,  
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keberadaanya didalam air menujukkan tingkat sanitasi rendah, oleh karena itu air 

harus bebas dari semua jenis Coliform. Bakteri Coliform dapat dibedakan menjadi 

dua bagian : 

1) Coliform fekal, misalanya E. Coli, merupakan bakteri yang berasal dari kotaran 

hewan dan manusia. 

2) Coliform non-fekal, misalnya Entrerrobacter aeroginosa, biasanya ditemukan 

pada hewan atau tanaman mati (Nugroho 2016). 

Semakin tinggi tingkat kontaminasi bakteri Coliform, semakin tinggi pula 

risiko kehadiran bakteri – bakteri pathogen lain yang biasa hidup dalam kotoran 

manusia dan hewan. Salah satu contoh bakteri pathogen yang kemungkinan terdapat 

dalam air terkontaminasi kotoran manusia atau hewan berdarah panas ialah bakteri 

E. Coli, yaitu bakteri penyebab gejala diare, demam, kram perut, dan muntah – 

muntah (Entjang, 2003 dalam Bambang, Andrian G 2014). 

Hasil pemeriksaan Coliform pada sumber mata air Pakerisan didapatkan 

63 per 100 ml sampel, dengan adanya Coliform dalam air disebabkan karena cuaca 

yang berubah setiap harinya. Maka dari itu sumber mata air Pakerisan yang 

dikonsumsi masyarakat bisa dikatakan belum layak untuk diminum. 
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2. Kualitas fisik 

 

a. Suhu 

 
Berdasarkan dari hasil pengukuran suhu yang dilakukan didapatkan nilai 

suhu airsebesar 26oC dan suhu udara. Suhu air akan mempengaruhi penerimaan 

masyarakat terhadap air tersebut dan dapat pula mempengaruhi reaksi kimia dalam 

pengolahannya terutama apabila suhu sangat tinggi (Dewi Elfidasari, 2015). 

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 

darisuhu nomal, maka air dari sumber mata air Pakerisan memenuhi syarat 

berdasarkan parameter suhu. 

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. 

b. Rasa, bau dan warna 
 

Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas fisik yang meliputi rasa, bau dan 

warna pada sumber mata air Pakerisan didapatkan hasil yaitu 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 
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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 sumber mata air Pakerisan 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. 

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. 

c. Faktor risiko pencemar pada mata air 

 

Hasil observasi menggunakan formulir inspeksi sanitasi mata air, dari 10 

item penilaian yang telah disediakan, faktor risiko pencemar pada sumber mata air 

Pakerisan termasuk dalam kategori berisiko dengan skor risiko pencemar yaitu 6 

item. 

Dari hasil pengamatan ada beberapa faktor yang menyebabkan sumber mata 

air Pakerisan berisiko tercemar. Kondisi disekitar sumber mata air kurang baik, 

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

dedauan,bunga yang sudah kering, bekas canang yang selesai dihaturkan. Sampah 

tersebut dibawa oleh masyarakat yang berkunjung ke mata air ini, sehingga terdapat 

tumpukan sampah. Sumber mata air dibuatkan bangunan yang layak agar terhindar 

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

dari sumber mata air hingga sampai ketangan masyarakat hanya menggunakan pipa 

yang terbuka dan sudah berlumut. Sumber mata air tidak tertutup, hanya dibiarkan 

terbuka. Maka dari  itu, sampah dedauan atau bunga yang sudah kering 
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kemungkinan jatuh ke dalam sumber mata air. Jika dibandingkan dengan teori dalam 

buku Penyediaan Air Bersih Bagi Masyarakat oleh Sugiharto (1983) Sumber Mata 

Air Pakerisan termasuk dalam kategori berisiko. 

Menurut Harmayanti K.D dan Konsukartha I G. M (2007) pencemaran air 

dapat menentukan indikator yang terjadi pada air lingkungan. Pencemaran air 

dikelompokan sebagai berikut : 

a. Bahan buangan organik 

 

Bahan buangan organik pada umumnya berupa limbah yang dapat 

membusuk atau terdegredasi oleh mikroorganisme. Sehingga hal ini dapat 

mengakibatkan semakin berkembangnya mikroorganisme dan mirkoba pathogen 

pun ikut juga berkembang biak dimana hal ini dapat mengakibatkan berbagai 

macam penyakit. 

b. Bahan buangan anorganik 

 

Bahan buangan anorganik pada umumnya berupa limbah yang tidak dapat 

membusuk dan sulit didegrasi oleh mikroorganisme. Apabila bahan buangan 

anorganik ini masuk ke air lingkungan maka akan terjadi peningkatan jumlah ion 

logam didalam air, sehingga hal ini dapat mengakibatkan air menjadi bersifat sadah. 

c. Bahan buangan zat kimia 

 

Bahan buangan zat kimia banyak ragamnya seperti bahan pencemar air yang 

berupa sabun, bahan pemberantas hama, zat warna kimia, larutan penyamak kulit 

dan zat radioaktif. Zat kimia ini di air lingkungan merupakan racun yang 

mengganggu dan dapat mematikan hewan liar, tanaman air, dan mungkin juga 

manusia. 

Untuk mengurangi dampak pencemaran pada sumber mata air Pakerisan 

perlu adanya perbaikan kualitas serta perbaikan sarana untuk melindungi air dari 
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pencemaran. Perbaikan kualitas dilakukan oleh instansi yang terkait yaitu pihak UPT 

Kesmas Blahbatuh I (tenaga sanitarian), seperti melakukan pemantauan dan 

pengawasan perlindungan mata air dan melakukan pemeriksan kualitas fisik, kimia 

dan bakteriologis secara berkala. 

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 bahanyang 

kuat dengan ukuran garis tengah minimum 60 cm pada atas bak penampungnya, 

lantai bak penampung harus rapat air dan dilengkapi dengan saluran pembuangan 

air limbah yang rapat air dengan kemiringan minimal 2%. 

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 

kecildisekitar 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. 


