
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Air merupakan salah satu unsur Sumber Daya Alam yang sangat penting 

bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup dimuka bumi ini, terutama 

manusia. Manusia memerlukan air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti 

memasak, mencuci, makan dan minum, mandi, dan kegiatan lainnya seperti 

pertanian dan industri. Air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari manusia 

harus memiliki kualitas yang memenuhi standar baku mutu, kuantitas yang cukup, 

serta kontinuitas dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia kedepannya. 

Air merupakan kebutuhan dasar yang paling utama bagi keberlangsungan 

aktivitas ekonomi sehari-hari. Perbandingan kebutuhan air secara internasional 

menunjukkan kebutuhan konsumsi air secara normal per orang sekitar 20 liter per 

hari dengan perincian 4 liter untuk konsumsi dan sisanya untuk aktivitas yang 

lainnya (Fogden dan Wood dalam Sukartini dan Saleh, 2016). 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 7 tahun 2019 tentang 

Sumber Daya Air, air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun di 

bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, 

air hujan, dan air laut yang berada di darat. 

Secara nasional, ketersediaan air di Indonesia mencapai 694 milyar meter 

kubik per tahun. Jumlah ini pada dasarnya adalah potensi yang dapat 

dimanfaatkan, namun faktanya saat ini baru sekitar 23% yang sudah 

termanfaatkan, dimana hanya sekitar 20% yang dimanfaatkan tersebut digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan air baku rumah tangga, kota dan industri, 80% 
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lainnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi (Hartoyo dalam 

Samekto dan Winata, 2010). 

Penggunaan air yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan akan 

air bersih bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, masyarakat 

menggunakan berbagai sumber air bersih seperti sumur bor, sumur gali dan 

PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) untuk memenuhi kebutuhan hidup 

mereka termasuk kebutuhan air untuk dikonsumsi atau air minum. Sebelum 

dikonsumsi, air bersih dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Prinsip pengolahan 

air minum memiliki tujuan utama yang secara teknis yaitu menurunkan tingkat 

kekeruhan air, menurunkan dan mematikan mikroorganisme, menurunkan bau, 

rasa dan warna, menurunkan kesadahan, menurunkan zat atau unsur-unsur yang 

terlarut, dan mengatur tingkat keasaman atau pH. 

Pengolahan air minum dapat dilakukan menggunakan teknologi sederhana 

maupun aplikasi teknologi modern. Salah satu teknologi sederhana dalam proses 

pengolahan air minum yaitu dengan menggunakan saringan Topo/Jempeng. 

Saringan Topo/Jempeng biasanya sering dijumpai di masyarakat pedesaan, 

contohnya di Desa Guwang Kecamatan Sukawati. Masyarakat Desa Guwang 

mendapatkan air bersih yang bersumber dari sumur gali, sumur bor, dan juga 

PDAM. Air yang bersumber dari sumur gali dan sumur bor sering dikeluhkan 

oleh masyarakat karena kekeruhan airnya, sedangkan air PDAM sering 

dikeluhkan masyarakat karena bau kaporitnya. Dalam memenuhi kebutuhan air 

minum masyarakat Desa Guwang memanfaatkan saringan Topo/Jempeng sebagai 

teknologi sederhana dalam proses pengolahan air minum. Keadaan air yang 

dikeluhkan oleh masyarakat seperti kekeruhan air dan bau kaporit menjadi 
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penyebab masyarakat menggunakan Topo/Jempeng dalam proses pengolahan air 

minum. Air PDAM yang seharusnya sudah memenuhi persyaratan kualitas air 

minum diragukan oleh masyarakat karena dianggap mengandung zat kimia yang 

berbahaya untuk tubuh akibat dari terciumnya bau kaporit dari air PDAM 

tersebut. 

Dari permasalahan yang diuraikan diatas, salah satu faktor penting dalam 

menentukan kelayakan air untuk dikonsumsi adalah kandungan Total Dissolved 

Solid (TDS) atau kekeruhan air, dengan parameter pendukung lainnya berupa 

kadar pH dan tingkat temperature/suhu air. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian terkait pengaruh saringan Topo dalam menurunkan kadar 

TDS, pH, dan suhu pada air minum di Desa Guwang Kecamatan Sukawati. Dalam 

pengukuran kualitas air yang dilakukan, penulis memanfaatkan teknologi yang 

sudah berkembang pada saat ini, yaitu menggunakan pengukuran kadar TDS, pH, 

dan suhu air secara real-time dengan menggunakan instrumen alat ukur kualitas 

air.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

didapatkan adalah “Apakah Ada Pengaruh Saringan Topo Dalam Menurunkan 

Kadar TDS, pH, dan Suhu Pada Air Minum di Desa Guwang Kecamatan 

Sukawati ?”. 

 



4 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh saringan 

Topo dalam menurunkan kadar TDS, pH, dan suhu pada air minum di Desa 

Guwang Kecamatan Sukawati. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui kadar TDS air minum sebelum dan sesudah disaring 

menggunakan Topo di Desa Guwang Kecamatan Sukawati. 

b. Mengetahui kadar pH air minum sebelum dan sesudah disaring menggunakan 

Topo di Desa Guwang Kecamatan Sukawati. 

c. Mengetahui tingkat suhu air minum sebelum dan sesudah disaring 

menggunakan Topo di Desa Guwang Kecamatan Sukawati. 

d. Mengetahui pengaruh saringan Topo dalam menurunkan kadar TDS, pH, dan 

suhu air minum di Desa Guwang Kecamatan Sukawati. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk peneliti lain diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai 

bahan bacaan dan acuan dalam melaksanakan penelitian dengan jenis yang sama 

pada waktu yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi, menjadi masukan bagi 

masyarakat dan para pembaca dalam penggunaan Topo sebagai media saringan air 

minum. 


