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ABSTRAK 
 

 
Anisa Intan Sari Wulan, 2005. Kualitas Air Bersih Untuk Pemenuhan 
Kebutuhan Rumah Tangga Di Desa Pesarean Kecamatan  Adiwerna Kabupaten 
Tegal. Skripsi. Pendidikan Geografi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri 
Semarang. 57 h. 
 

Desa Pesareaan merupakan salah satu desa yang terkenal dengan industri 
khususnya untuk pembuatan alat–alat rumah tangga, elektronika, dan peralatan 
mobil yang menggunakan rumah sebagai tempat usaha.  Industri rumah tangga 
tersebut tidak dilengkapi fasilitas pembuangan limbah sehingga mengakibatkan 
terjadinya pencemaran air sumur. Hal ini dapat dilihat dari sifat fisik air yang mulai 
kelihatan keruh. Berdasarkan kenyataan tersebut peneliti tertarik melakukan 
penelitian tentang kualitas air yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan rumah 
tangga di Desa Pesarean Kecamatan  Adiwerna Kabupaten Tegal.  Tujuan 
penelitian ini adalah 1) Mengetahui kualitas air yang digunakan penduduk baik 
secara fisik, kimia, maupun biologis dan 2) Mengetahui kebutuhan air bersih yang 
digunakan oleh penduduk setempat. 

Populasi dalam penelitian ini adalah sumur penduduk yang ada di Desa 
Pesarean, dengan jumlah 629 sumur dan kepala keluarga 878. Sampel dalam 
penelitian ada dua yaitu sampel air dari 6 sumur yang diambil secara acak dan 
sampel masyarakat penggunan air bersih yang diambil secara acak pula dengan 
jumlah 84 keluarga. Variabel penelitian ada dua yaitu kualitas air dan volume 
pemanfaatan air masyarakat di Pesarean. Data diambil, melalui teknik observasi, 
angket dan uji laboratorium. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis 
deskriptif kuantitatif dan analisis komparasi yaitu membandingkan antara kualitas 
air di daerah penelitian dengan kriteria baku mutu air Peraturan Menteri 
Kesehatan RI No 82 / 2001.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa air sumur yang digunakan oleh 
sebagian besar penduduk Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten ditinjau 
dari sifat fisiknya tidak memenuhi syarat karena terlihat keruh, berwarna, 
kandungan TDS lebih tinggi dari standar yaitu 1.500,00. Sifat kimianya tidak 
memenuhi syarat karena memiliki kandungan zink lebih besar dari standar yaitu 
15 Mg/L, kandungan besi lebih besar dari 0,1 Mg/L dan kandungan aluminium 
lebih besra dari 0,2 Mg/L. Sifat biologinya tidak memenuhi syarat karena 
memiliki kandungan BOD dan COD yang tinggi dan lebih tinggi dari standar 
untuk BOD yaitu 6 Mg/L dan COD yaitu 12 Mg/L. Kondisi demikian 
berpengaruh pada kesehatan misalnya gatal-gatal pada kulit, sakit perut dan 
menyebabkan batuk. Kebutuhan air bersih setiap hari dari penduduk Desa 
Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal relatif cukup besar yaitu rata-
rata 424,4 liter/hari untuk tiap-tiap keluarga sedangkan standar rata-rata 300 
liter/keluarga/hari. 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1) Masyarakat di 
Pesarenan hendaknya tidak menggunakan air sumur tersebut untuk keperluan 
masak dan minum khususnya pada musim hujan, 2) Anggota masyarakat yang 
memiliki industri hendaknya membuang limbah industri tersebut dengan baik agar 
tidak mencemari lingkungan disekitarnya, dan 3) Untuk mencegah banyaknya 
limbah yang menumpuk yang mengakibatkan pencemaran lingkungan maka 
masyarakat yang memiliki industri sebaiknya menggunakan limbah tersebut 
sebagai bahan campuran dalam pembuatan alat-alat rumah tangga, ataupun 
peralatan mobil. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  Masalah 

Air tanah adalah air yang menempati rongga-rongga dalam lapisan 

geologi. Air tanah merupakan sumber daya penting dalam irigasi, industri dan air 

minum makin meluas. Air sebagai materi esensial dalam kehidupan tampak dari 

kebutuhan terhadap air untuk keperluan sehari-hari dilingkungan rumah tangga 

ternyata berbeda-beda di setiap tempat, setiap tingkatan, kehidupan atau setiap 

bangsa dan negara. Semakin tinggi taraf kehidupan seseorang semakin meningkat 

pula kebutuhan manusia akan air. Jumlah penduduk dunia setiap hari bertambah, 

sehingga mengakibatkan jumlah kebutuhan air (Unus S,1996:3 &13). 

Upaya pemenuhan kebutuhan air oleh manusia dapat mengambil air dari 

dalam tanah, air permukaan, atau langsung dari air hujan. Dari ke tiga sumber air 

tersebut air tanahlah yang paling banyak digunakan karena air tanah memiliki 

beberapa kelebihan di banding sumber-sumber lainnya antara lain karena kualitas 

airnya yang lebih baik serta pengaruh akibat pencemaran yang relatif kecil (Jovita, 

2002 : 1). 

Perkembangan peradaban serta semakin bertambahnya jumlah penduduk 

dengan sendirinya menambah aktivitas kehidupan terutama di daerah industri   

khususnya di Desa  Pesarean yang terletak di sebelah selatan kota Tegal. Desa 

Pesareaan ini merupakan salah satu desa yang terkenal dengan industri khususnya 

logam yang merupakan bahan dasar pembuatan alat – alat rumah tangga, 
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elektronika, dan peralatan mobil. Jenis indusrtri logam ini antara lain 

memanfaatkan bahan dasar dari aki bekas dan aluminium yang limbahnya sangat 

berpengaruh sekali terhadap kondisi air. Apalagi ketika musim hujan tiba sisa – 

sisa peleburan dari aki bekas dan aluminium tersebut yang hanya ditaruh di tanah 

akan terasa menyengat dan resapan air tersebut mengakibatkan hambar. Jenis 

industri ini merupakan mata pencaharian penduduk dimana tempat produksi 

sekaligus dijadikan tempat tinggal. Penambahan fungsi rumah sebagai tempat 

usaha tidak diikuti penambahan fasilitas pendukungnya terutama penambahan 

fasilitas pembuangan limbah tersebut. 

 Limbah yang berasal dari aluminium berawal dari pasir aluminium yang 

dilebur menjadi cair, cairan tersebut diambil dan dipadatkan menjadi batangan 

aluminium. Sisa dari peleburan tersebut dinamakan karakal atau awu. Sedangkan 

untuk aki diperoleh dari aki yang telah dibongkar kemudian elemen timahnya 

diambil dan dikeringkan, setelah kering baru dilakukan proses peleburan menjadi 

elemen cair kemudian dipadatkan sebagi bahan dasar, sisa peleburan tersebut 

dinamakan karakal yang dibuang begitu saja diatas tanah.  Sebuah rumah sebagai 

tempat tinggal haruslah memenuhi syarat – syarat kesehatan, diantaranya 

mengenai air.  

Air merupakan faktor penting dalam pemenuhan kebutuhan vital bagi 

mahluk hidup diantaranya sebagai air minum atau keperluan rumah tangga 

lainnya. Air yang digunakan harus bebas dari kuman penyakit dan tidak 

mengandung bahan beracun. Sumber air minum yang memenuhi syarat sebagai air 

baku air minum jumlahnya makin lama makin berkurang sebagai akibat ulah 

manusia sendiri baik sengaja maupun tidak disengaja.  Sumber air bagi penduduk 
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Desa Pesarean berasal dari air sumur, dimana sebagian besar rumah penduduk 

sudah memiliki sumur sendiri.  

Air sumur yang digunakan penduduk saat ini dirasakan sudah terpengaruh oleh 

adanya limbah industri logam sehingga dilihat secara fisik  yaitu dari segi warna  agak 

keruh, dan dari segi rasa hambar apabila air itu di konsumsi. Berbagai keluhan datang 

dari penduduk yang mengatakan bahwa air yang mereka gunakan untuk keperluan 

hidup sehari-hari sudah tidak sehat lagi.  

Dengan adanya keluhan dari masyarakat tersebut peneliti mencoba 

meneliti kualitas air yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga 

yang ada di Desa Pesarean Kecamatan  Adiwerna Kabupaten Tegal.  

 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas pokok permasalahan yang timbul dalam 

masalah ini adalah : 

1. Bagaimana kualitas air yang digunakan penduduk Desa Pesarean Kecamatan 

Adiwerna Kabupaten Tegal baik secara fisik, kimia, maupun biologi ? 

2. Berapa banyak air bersih yang digunakan penduduk Desa Pesarean Kecamatan 

adiwerna Kabupaten Tegal ? 

 

C.  Penegasan Istilah 

      Penegasan istilah memberikan batasan operasional atas istilah pokok 

yang digunakan dalan penelitian dan untuk menghindari kesalahan maka perlu  

dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut : 
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1. Air bersih 

Merupakan air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang 

kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak 

(Peraturan Menteri Kesehatan RI No 82 / 2001). 

2. Kebutuhan Air Bersih 

Adalah banyaknya air yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan air 

dalam kegiatan sehari-hari misalnya mandi, mencuci, memasak menyiram         

tanaman, mencuci mobil, dan lain sebagainya (Purwodarminto, 1976 : 23). 

3. Kualitas Air 

Adalah standar kualitas yang terdapat dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan RI No 82/2001 yang digunakan sebagai paramater air yang meliputi 

aspek fisik, kimia, biologi (Peraturan Menteri Kesehatan RI No 82/2001).  

4. Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga     

Merupakan usaha untuk mencukupi hal yang dibutuhkan untuk 

keperluan rumah tangga ( Depdiknas, 2001 : 50 ). Yang dimaksud pemenuhan 

kebutuhan rumah tangga dalam penelitian ini adalah upaya untuk memenuhi 

kebutuhan air bersih untuk mandi, masak, minum, dan mencuci.  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian dengan judul "Kualitas Air Bersih Untuk Pemenuhan            

Kebutuhan  Rumah  Tangga  di  Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna 

Kabupaten Tegal ", bertujuan untuk: 
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1). Mengetahui kualitas air yang digunakan penduduk secara fisik, kimia, 

maupun biologis. 

2). Mengetahui kebutuhan air bersih yang digunakan oleh penduduk setempat.  

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dan 

praktis yaitu :  

1). Sebagai salah satu sumbangan ilmu pengetahuan geografi khususnya   

hidrologi lingkungan. 

2). Memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan air bersih yang semakin hari terancam kualitasnya. 

3). Untuk penelitian yang sejenis hendaknya menjadikan skripsi ini sebagai 

bahan referensi. 

 

E. Sistematika Skripsi 

Bagian awal skripsi terdiri atas judul skripsi, abstrak, pengesahan,    

motto,dan  persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, 

dan, lampiran.  

Bab I Pendahuluan 

Berisi latar belakang, permasalahan, penegasan istilah, tujuan penelitian, 

dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II Landasan Teori   

Bagian ini memaparkan konsep, teori, hukum, atau ketentuan yang baku, 

dan relevan dengan variabel penelitian mengenai air bersih.  
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Bab III Metodologi Penelitian 

Berisi tentang metode yang diterapkan dalam penelitian yang terdiri  hari 

populasi, sampel, variabel, metode pengumpulan data, dan                      

metode analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Merupakan pemaparan dari hasil penelitian yang akan dianalisis dalam 

pembahasan sehingga memberikan uraian makna dari hasil penelitian.  

Bab V Penutup 

Terdiri dari kesimpulan yang memberikan pertanyaan singkat dari 

penelitian dan saran tentang tindakan yang perlu dilakukan untuk   

memperbaiki kondisi tersebut. Sedangkan bagian akhir skripsi terdiri dari 

daftar pustaka dan lampiran-lampiran.  
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BAB II 
 

                                                 LANDASAN TEORI 

 

A. Arti Penting Air 

Air adalah sarana utama untuk meningkatkan derajat kesehatan   

masyarakat karena air merupakan media penularan penyakit, disamping out juga 

pertambahan jumlah penduduk didunia ini yang semakin bertambah jumlahnya 

sehingga menambah aktivitas kehidupan yang mau tidak mau menambah 

pencemaran air yang pada hakikatnya dibutuhkan (Sutrisno, 2000:  12) 

Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, mengakibatkan sumber daya air 

di dunia telah menjadi salah satu kekayaan yang sangat penting. Air merupakan 

hal pokok bagi konsumsi dan sanitasi umat manusia, untuk produksi barang 

industri, serta untuk produksi makanan dan kain. Air tidak tersebar merata di atas 

permukaan bumi, sehingga ketersediaannya disuatu tempat akan sangat bervariasi 

menurut waktu (Linsty 1989 : 76). 

Air juga merupakan  salah satu sumber daya alam yang sangat berharga, 

tanpa air tidak mungkin ada kehidupan di muka bumi ini. Salah satu sumber air 

yang dapat dimanfaatkan adalah air tanah (Johanes dalam Suparmin, 2000 : 7). 

Air tanah adalah air yang bergerak pada tanah yang terdapat di dalam ruang-ruang 

butir-butir tanah yang membentuk dan di dalam retak-retak batuan (Suyono 1993 : 

93). Air tanah ditemukan pada zone geologi permeable (tembus air) yang dikenal 

dengan akuifer yang merupakan formasi pengikat air. Berdasarkan pada kondisi 

air tanah, air tanah diklasifikasikan dalam lima jenis antara lain air tanah dalam 

dataran alluvial, air tanah dalam kipas detrital, air tanah dilluvial, air tanah di kaki 

7 
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gunung api dan air tanah dalam zone batuan retak (Suyono, 1993 :  98). Air juga 

mengalami sirkulasi yang disebut daur hidrologi, yaitu pola pendauran air yang 

umum dan terdiri susunan gerakan-gerakan air yang rumit dan transformasi-

tranformasinya (Lee, 1988 : 43).  

Proses ini berawal dari air di permukaan tanah dan laut yang menguap ke 

udara kemudian berubah menjadi titik-titik air yang mengumpul dan membentuk 

awan, kemudian uap air ini mengalami titik jenuh, dan jatuh ke bumi sebagai 

hujan dan salju. Sebagian air yang jatuh diserap tumbuhan, sebagian menguap lagi 

dan sebagian lainnya meresap ke dalam tanah. Air dari mata air, sumur, sungai, 

dan lain-lain sepintas terlihat bersih kecuali ada pengaruh dari luar misalnya 

tercemar atau setelah hari hujan dan sebagainya, sehingga air tampak keruh.  

 

B. Sumber Air Minum 

Sumber air merupakan salah satu komponen utama yang ada pada suatu 

sistem penyediaan air bersih, karena tanpa sumber air maka suatu sistem 

penyediaan air bersih tidak akan berfungsi (Sutrisno, 2000 : 13). Macam-macam 

sumber air yang dapat di manfaatkan sebagai sumber air minum sebagai berikut : 

1. Air laut 

Mempunyai sifat asin, karena mengandung garam NaCl.Kadar garam 

NaCl dalam air laut 3 % dengan keadaan ini maka air laut tidak memenuhi syarat 

untuk diminum. 

2. Air Atmosfer 

Untuk menjadikan air hujan sebagai air minum hendaknya pada waktu 

menampung air hujan mulai turun, karena masih mengandung banyak kotoran. 
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Selain itu air hujan mempunyai sifat agresif terutama terhadap pipa-pipa penyalur 

maupun bak-bak reservoir, sehingga hal ini akan mempercepat terjadinya korosi 

atau karatan. Juga air ini mempunyai sifat lunak, sehingga akan boros terhadap 

pemakaian sabun. 

3. Air Permukaan  

Adalah air hujan yang mengalir di permukaan bumi. Pada umumnya air 

permukaan ini akan mendapat pengotoran selama pengalirannya, misalnya oleh 

lumpur, batang-batang kayu, daun-daun, kotoran industri dan lainnya. Air 

permukaan ada dua macam yaitu air sungai dan air rawa. Air sungai digunakan 

sebagai air minum, seharusnya melalui pengolahan yang sempurna, mengingat 

bahwa air sungai ini pada umumnya mempunyai derajat pengotoran yang tinggi. 

Debit yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan akan air minum pada umumnya 

dapat mencukupi.  Air rawa kebanyakan  berwarna disebabkan oleh adanya zat-

zat organik yang telah membusuk, yang menyebabkan warna kuning coklat, 

sehingga untuk pengambilan air sebaiknya dilakukan pada kedalaman tertentu di 

tengah-tengah. 

4. Air tanah 

Air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan tanah didalam zone 

jenuh dimana tekanan hidrostatiknya sama atau lebih besar dari tekanan atmosfer. 

(Suyono,1993 :1) 

Air tanah terbagi atas air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah 

dangkal, terjadi karena adanya daya proses peresapan air dari permukaan tanah. 

Air tanah dangkal ini pada kedalaman 15,0 m2 sebagai sumur air minum, air 
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dangkal ini ditinjau dari segi kualitas agar baik, segi kuantitas kurang cukup dan 

tergantung pada musim. 

Air tanah dalam, terdapat setelah lapis rapat air yang pertama. 

Pengambilan air tanah dalam, tak semudah pada air tanah dangkal karena harus 

digunakan bor dan memasukkan pipa kedalamannya sehingga dalam suatu 

kedalaman biasanya antara 100-300 m2. 

5. Mata air 

Yaitu air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah dalam 

hampir tidak terpengaruh oleh musim dan kualitas atau kuantitasnya sama dengan 

air dalam. 

 

C.  Kebutuhan Air Bersih 

Yaitu banyaknya air yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan air 

dalam kegiatan sehari – hari misalnya mandi, mencuci, memasak, menyiram 

tanaman dan lain sebagainya. Sumber air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-

hari secara umum harus memenuhi standar kuantitas dan kualitas.  

1. Ditinjau dari segi kuantitas 

Air adalah salah satu diantara kebutuhan hidup yang paling penting. 

Air termasuk dalam sumber alam yang dapat diperbaharui, karena secara terus 

menerus dipulihkan melalui siklus hidrologi yang berlangsung menurut 

kodrat. Namun air merupakan sumber alam yang lain dari pada yang lain 

dalam arti bahwa jumlah keseluruhan air yang bisa didapat di seluruh dunia 

adalah tetap, persediaan totalnya tidak dapat ditingkatkan atau dikurangi 

melalui upaya-upaya pengelolaan untuk mengubahnya. Persediaan total dapat 
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diatur secara lokal dengan dibuatnya bendungan atau sarana-sarana lainnya. 

Disepakati bahwa volume total air di bumi adalah sekitar 1,4 milyar Km yang 

97 % adalah air laut. Sisanya 2.7 % adalah air tawar yang terdapat didaratan 

dan berjumlah 37,8 juta Km berupa lapisan es dipuncak-puncak gunung 

gletser (77,3%), air tanah resapan (22,4%), air danau dan rawa-rawa (0,35%), 

uap air diatmosfir (0.04%), dan air sungai (0,01%) (Salim, 1986 : 193). 

Kebutuhan dasar air bersih adalah jumlah air bersih minimal yang 

perlu disediakan agar manusia dapat hidup secara layak yaitu dapat 

memperoleh air yang diperlukan untuk melakukan aktivitas dasar sehari-hari 

(Sunjaya dalam Karsidi, 1999 : 18). Ditinjau dari segi kuantitasnya, kebutuhan 

air  rumah tangga menurut Sunjaya adalah:  

a. Kebutuhan air untuk minum dan mengolah makanan 5 liter / orang perhari. 

b. Kebutuhan air untuk higien yaitu untuk mandi dan membersihkan dirinya 

25 – 30 liter / orang perhari. 

c. Kebutuhan air untuk mencuci pakaian dan peralatan 25 – 30 liter  / orang 

perhari. 

d. Kebutuhan air untuk menunjang pengoperasian dan pemeliharaan    

fasilitas sanitasi atau pembuangan kotoran 4 – 6 liter / orang perhari, 

sehingga total pemakaian perorang adalah 60 – 70 liter / hari di kota. 

Banyaknya pemakaian air tiap harinya untuk setiap rumah tangga 

berlainan, selain pemakaian air tiap harinya tidak tetap banyak keperluan 

air bagi tiap orang atau setiap rumah tangga itu masih tergantung dari 

beberapa faktor diantaranya adalah pemakaian air di daerah panas akan 
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lebih banyak dari pada di daerah dingin, kebiasaan hidup dalam rumah 

tangga misalnya ingin rumah dalam keadaan bersih selalu dengan 

mengepel lantai dan menyiram halaman, keadaan sosial rumah tangga 

semakin mampu atau semakin tinggi tingkat sosial kehidupannya semakin 

banyak menggunakan  air serta pemakaian air dimusim panas akan lebih 

banyak dari pada  dimusim hujan. 

2. Ditinjau Dari Segi Kualitas (Mutu) Air 

Secara langsung atau tidak langsung pencemaran akan berpengaruh 

terhadap kualitas air. Sesuai dengan dasar pertimbangan penetapan kualitas air 

minum, usaha pengelolaan terhadap air yang digunakan oleh manusia sebagai 

air minum berpedoman pada standar kualitas air terutama dalam penilaian 

terhadap produk air minum yang dihasilkannya, maupun dalam merencanakan 

sistem dan proses yang akan dilakukan terhadap sumber daya air (Saiful, 

2001:4). 

Kualitas air tanah dipengaruhi beberapa hal antara lain iklim, litologi, 

waktu dan aktivitas manusia. Seperti diuraikan berikut: 

a. Iklim meliputi curah hujan dan temperatur. Perubahan temperatur 

berpengaruh terhadap pelarutan gas. Semakin rendah temperatur maka gas 

yang tertinggal sebagai larutan semakin banyak. Curah hujan yang jatuh ke 

permukaan tanah akan melarutkan unsur – unsur kimia antara lain, 

oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan unsur lainnya. 

b. Litologi yaitu jenis tanah dan batuan dimana air akan melarutkan unsur – 

unsur padat dalam batuan tersebut. 
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c. Waktu yaitu semakin lama air tanah itu tinggal disuatu tempat akan 

semakin banyak unsur yang terlarut. 

d. Aktivitas manusia yaitu kepadatan penduduk berpengaruh negatif terhadap 

air tanah apabila kegiatannya tidak memperhatikan lingkungan seperti 

pembuangan sampah dan kotoran manusia (Suparmin, 2000 : 10 – 11 ). 

Karakteristik air dipengaruhi oleh faktor –faktor manusia, sehingga 

kualitas air sangat beragam dari satu tempat ke tempat lain. Standar – standar 

kualitas air merupakan harga–harga yang ekstrim yang digunakan untuk 

meningkatkan tingkat–tingkat air dimana air menjadi ofensif secara estetik, tidak 

sesuai secara ekonomik maupun tidak layak secara higienik untuk penggunaan air 

(Lee, 1988 : 270 dan 276). 

Kualitas air yang baik adalah : 

a. Secara fisik 

1) Rasa 

Kualitas air bersih yang baik adalah tidak berasa. Rasa dapat ditimbulkan 

karena adanya zat organik atau bakteri / unsur lain yang masuk ke badan air.  

2) Bau 

Kualitas air bersih yang baik adalah tidak berbau, karena bau ini dapat 

ditimbulkan oleh pembusukan zat organik seperti bakteri serta kemungkinan 

akibat tidak langsung dari pencemaran lingkungan, terutama sistem sanitasi. 
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3) Suhu   

Secara umum, kenaikan suhu perairan akan mengakibatkan kenaikan aktivitas 

biologi sehingga akan membentuk O2 lebih banyak lagi. Kenaikan suhu 

perairan secara alamiah biasanya disebabkan oleh aktivitas penebangan 

vegetasi di sekitar sumber air tersebut, sehingga menyebabkan banyaknya 

cahaya matahari yang masuk tersebut mempengaruhi akuifer yang ada secara 

langsung atau tidak langsung (Chay, 1995: 54 ). 

4) Kekeruhan 

Kekeruhan air dapat ditimbulkan oleh adanya bahan – bahan organik dan 

anorganik, kekeruhan juga dapat mewakili warna. Sedang dari segi estetika 

kekeruhan air dihubungkan dengan kemungkinan hadirnya pencemaran 

melalui buangan dan warna air tergantung pada warna buangan yang 

memasuki badan air.  

5) TDS atau jumlah zat padat terlarut (total dissolved solids) 

Bahan pada adalah bahan yang tertinggal sebagai residu pada penguapan dan 

pengeringan pada suhu 1030 – 105o C, dalam portable water kebanyakan bahan 

bakar terdapat dalam bentuk terlarut yang terdiri dari garam anorganik selain 

itu juga gas-gas yang terlarut. Kandungan total solids pada portable water 

biasanya berkisar antara 20 sampai dengan 1000 mg/l dan sebagai satu 

pedoman kekerasan dari air akan meningkatnya total solids, disamping itu 

pada semua bahan cair jumlah koloit yang tidak terlarut dan bahan yang 

tersuspensi akan meningkat sesuai derajat dari pencemaran (Sutrisno, 1991 : 

33). 
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Zat pada selalu terdapat dalam air dan kalau terlalu banyak tidak baik untuk 

air minum, banyaknya zat padat yang disyaratkan untuk air minum adalah 

kurang dari 500 mg/l. pengaruh yang menyangkut aspek kesehatan dari pada 

penyimpangan kualitas air minum dalam hal total solids ini yaitu bahwa air 

akan meberikan rasa tidak enak pada lidah dan rasa mual. 

b. Secara kimia 

Kandungan zat atau mineral yang bermanfaat dan tidak mengandung zat 

beracun. 

1) pH (derajat keasaman)  

Penting dalam proses penjernihan air karena keasaman air pada umumnya 

disebabkan gas Oksida yang larut dalam air terutama karbondioksida. 

Pengaruh yang menyangkut aspek kesehatan dari pada penyimpangan standar 

kualitas air minum dalam hal pH yang lebih kecil 6,5 dan lebih besar dari 9,2 

akan tetapi dapat menyebabkan beberapa senyawa kimia berubah menjadi 

racun yang sangat mengganggu kesehatan. 

2) Kesadahan 

Kesadahan ada dua macam yaitu kesadahan sementara dan kesadahan 

nonkarbonat (permanen). Kesadahan sementara akibat keberadaan Kalsium 

dan Magnesium bikarbonat yang dihilangkan dengan memanaskan air hingga 

mendidih atau menambahkan kapur dalam air. 

Kesadahan nonkarbonat (permanen) disebabkan oleh sulfat dan karbonat, 

Chlorida dan Nitrat dari Magnesium dan Kalsium disamping Besi dan 

Alumunium.  
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Konsentrasi kalsium dalam air minum yang lebih rendah dari 75 mg/l dapat 

menyebabkan penyakit tulang rapuh, sedangkan konsentrasi yang lebih tinggi 

dari 200 mg/l dapat menyebabkan korosifitas pada pipa-pipa air. Dalam 

jumlah yang lebih kecil magnesium dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan 

tulang, akan tetapi dalam jumlah yang lebih besar 150 mg/l dapat 

menyebabkan rasa mual. 

3) Besi 

Air yang mengandung banyak besi akan berwarna kuning dan   menyebabkan 

rasa  logam  besi   dalam  air,  serta menimbulkan korosi pada bahan yang 

terbuat dari metal. Besi merupakan salah satu unsur yang merupakan hasil 

pelapukan batuan induk yang banyak ditemukan diperairan umum. Batas 

maksimal yang terkandung didalam air adalah 1,0 mg/l 

4) Aluminium 

Batas maksimal yang terkandung didalam air menurut Peraturan Menteri 

Kesehatan No 82 / 2001 yaitu 0,2 mg/l. Air yang mengandung banyak 

aluminium menyebabkan rasa yang tidak enak apabila dikonsumsi. 

5) Zat organik 

Larutan zat organik yang bersifat kompleks ini dapat berupa unsur hara 

makanan maupun sumber energi lainnya bagi flora dan fauna yang hidup di 

perairan (Chay, 1995:541) 

6) Sulfat 
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Kandungan sulfat yang berlebihan dalam air dapat mengakibatkan kerak air 

yang keras pada alat merebus air (panci / ketel)selain mengakibatkan bau dan 

korosi pada pipa. Sering dihubungkan dengan penanganan dan pengolahan air 

bekas. 

7) Nitrat dan nitrit 

Pencemaran air dari nitrat dan nitrit bersumber dari tanah dan tanaman. Nitrat 

dapat terjadi baik dari NO2 atmosfer maupun dari pupuk-pupuk yang 

digunakan dan dari oksidasi NO2 oleh bakteri dari kelompok Nitrobacter. 

Jumlah Nitrat yang lebih besar dalam usus cenderung untuk berubah menjadi 

Nitrit yang dapat bereaksi langsung dengan hemoglobine dalam daerah 

membentuk methaemoglobine yang dapat menghalang perjalanan oksigen 

didalam tubuh. 

8) Chlorida 

Dalam konsentrasi yang layak, tidak berbahaya bagi manusia. Chlorida dalam 

jumlah kecil dibutuhkan untuk desinfektan namun apabila berlebihan dan 

berinteraksi dengan ion Na+ dapat menyebabkan rasa asin dan korosi pada 

pipa air.     

9) Zink atau Zn 

Batas maksimal Zink yang terkandung dalam air adalah 15 mg/l. 

penyimpangan terhadap standar kualitas ini menimbulkan rasa pahit, sepet, 

dan rasa mual. Dalam jumlah kecil, Zink merupakan unsur yang penting untuk 

metabolisme, karena kekurangan Zink dapat menyebabkan hambatan pada 

pertumbuhan anak. 
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c. Secara Biologis 

1) Colli  

Air minum tidak boleh mengandung bakteri-bakteri penyakit (patogen) sama 

sekali tidak boleh mengandung bakteri coli melebihi batas–batas yang telah 

ditentukan yaitu 1 coli/100 ml air (Sutrisno, 1991 : 23). 

2) COD (Chemical Oxygen Demand) 

COD yaitu suatu uji yang menentukan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh 

bahan oksidan misalnya kalium dikromat untuk mengoksidasi bahan-bahan 

organik yang terdapat dalam air (Nurdijanto, 2000 : 15). Kandungan COD 

dalam air bersih berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 82 / 2001 

mengenai baku mutu air minum golongan B maksimum yang dianjurkan 

adalah 12 mg/l. apabila nilai COD melebihi batas dianjurkan, maka kualitas 

air tersebut buruk. 

3) BOD (Biochemical  Oxygen Demand) 

Adalah jumlah zat terlarut yang dibutuhkan oleh organisme hidup untuk 

memecah bahan – bahan buangan didalam air (Nurdijanto, 2000 : 15). Nilai 

BOD tidak menunjukkan jumlah bahan organik yang sebenarnya tetepi hanya 

mengukur secara relatif  jumlah oksigen yang dibutuhkan. Penggunaan 

oksigen yang rendah menunjukkan kemungkinan air jernih, mikroorganisme 

tidak tertarik menggunakan bahan organik makin rendah BOD maka kualitas 

air minum tersebut semakin baik. 

Kandungan BOD dalam air bersih menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI 

No 82 / 2001 mengenai baku mutu air dan air minum golongan B maksimum 

yang dianjurkan adalah 6 mg/l 

 

 



 19

Tabel 1.  Syarat kualitas air bersih untuk Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga 

No Parameter Satuan 
Kadar maksimum 

yang 
diperbolehkan 

Keterangan 

 A.Fisik    
1 Bau - - Tidak berbau 
2. Kekeruhan Skala NTU 25 - 
3. Rasa - - Tidak Berasa 
4. Suhu ° C Suhu Udara + 3 °C  
5. Warna - - - 
 B. Kimia    

1. Besi (Fe) Mg/L 1,0 - 
2. PH Mg/L 6,5-9,0 Merupakan 

batas minimum 
dan maksimum 
khusus air hujan 
Ph minimum 
5,5 

3. Zink (Zn) - 15 - 
4. Aluminium (Al) Mg/L 0,2 - 
5. Total Dissolved 

Solid (TDS) 
Mg/L 1.500 - 

 C. Biologi    
1. 
 

BOD 
(Biochemical 
Oxygen 
Demand) 

Mg/L 6 - 
 

2.  COD (Chemical 
Oxygen 
Demand) 

Mg/L 12 - 

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 82 / 2001 

 
D. Manfaat Air Tanah Dangkal (Sumur) 

Air tanah dangkal adalah air tanah sampai kedalaman 15 m. Dinamakan 

juga air tanah bebas karena lapisan air tersebut tidak berada di dalam tekanan. 

Profil permukaan air tanah dangkal tergantung dari profil permukaan tanah dan 

lapisan tanah sendiri (Surbakti,1987 : 4). 
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Pemanfaatan air tanah dangkal untuk memenuhi keperluan rumah tangga 

akan air bersih dan air untuk industri sudah banyak dilakukan. Di daerah dataran 

rendah umumnya didapat cukup air tanah dangkal. Bi la tidak ada sumber air 

minum lainnya air tanah dangkal merupakan sumber utama dan sebagian besar 

dieksploitasi dengan jalan membuat sumur. Sehingga air sumur merupakan 

sumber air yang penting maka dari itu lingkungan sumur maupun konstruksinya 

harus diperhatikan (Surbakti,1989 :53). 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sumur dangkal adalah : 

1. Sumur harus diberi tembok rapat air 3,00 m2 dari muka tanah,agar perembesan 

air permukaan dapat dihindari. 

2. Sekeliling sumur harus diberi lantai rapat air selebar 1 – 1,5 m2 untuk 

mencegah terjadinya pengotoran dari luar. 

3. Pada lantai sekelilingnya harus diberi saluran pembuangan air kotor agar air 

dapat tersalurkan dan tidak akan mengotori sumur. 

4. Pengambilan air sebaiknya dengan pipa kemudian air dipompa ke luar. 

5. Pada bibir sumur hendaknya diberi tembok pengaman setinggi 1 m2.         

(Sutrisno, 1991 : 17) 

 
E. Peranan Air Dalam Kehidupan 

Air merupakan satu kebutuhan pokok yang tidak kita pisahkan dengan 

kehidupan sehari-hari makhluk hidup didunia. Air merupakan bagian yang 

esensial bagi makhluk hidup baik hewan, tumbuhan, maupun, manusia. Semua 

makhluk hidup memerlukan air bahkan tanpa air memungkinkan tidak ada 
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kehidupan. Demikian pula manusia mungkin dapat hidup selama beberapa hari 

tanpa makan tetapi tidak akan bertahan hidup selama beberapa hari tanpa minum. 

Air sangat penting untuk kehidupan bukanlah suatu yang baru karena telah lama 

diketahui bahwa tidak satupun kehidupan yang ada didunia dapat berlangsung 

terus tanpa tersedianya air yang cukup. 

Bagi manusia kebutuhan akan air ini amat mutlak karena sebenarnya zat 

pembentuk tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air yang jumlahnya sekitar 

73% dari bagian tubuh  ( Azwan, 1996 : 31 ). Sehingga untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya manusia berupaya mengadakan air yang cukup bagi 

dirinya. Akan tetapi banyak hal air yang dipergunakan tidak selalu sesuai dengan 

syarat kesehatan, karena sering ditemui air tersebut mengandung bibit ataupun 

zat-zat tertentu yang dapat menimbulkan penyakit yang justru membahayakan 

kelangsungan hidup manusia. Padahal dalam menjalankan fungsi kehidupan 

sehari-hari manusia amat tergantung pada air, karena air dipergunakan pula untuk 

mencuci, membersihkan, mandi, dan lain sebagainya. Manfaat lain dari air berupa 

pembangkit tenaga,  irigasi,   alat  transportasi,   dan  lain  sebagainya  yang 

sejenis dengan ini. Semakin maju tingkat kebudayaan masyarakat maka 

penggunaan air makin meningkat. 
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BAB III 

                                           METODE PENELITIAN  

 

A. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian. Terdapat 2 macam 

populasi dalam penelitian ini yaitu populasi sumur adalah seluruh sumur di Desa 

Pesarean, jumlah populasi sumur sebanyak 629 sumur, dan populasi kepala 

keluarga adalah seluruh kepala keluarga yang menggunakan air bersih di desa 

Pesarean, jumlah populasi kepala keluarga sebanyak 878 KK. 

2. Sampel 

Adalah sebagian atau perwakilan dari populasi yang akan diteliti 

(Suharsimi, 2002). Ada 2 sampel yaitu, sampel air dan sampel masyarakat 

pengguna air bersih.  

a. Sampel air 

Cara pemilihan sampel air diambil secara acak yaitu 6  sumur dari jumlah 

keseluruhan 629 sumur dengan ketentuan yaitu  2 sampel air sumur yang dekat 

dengan limbah 2 sampel air yang agak jauh dari limbah, dan 2 sampel air lagi 

yang jauh dari limbah (lihat Gambar 1 Peta Persebaran Sampel Air Sumur di Desa 

Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, hal 23). Pengambilan sampel 

airnya diambil langsung dari beberapa sumur yang telah diacak terlebih dahulu. 

Parameter kimia pengambilan sampel masing – masing 1 liter air untuk  

dimasukkan dalam botol yang sebelumnya telah dibersihkan dan dibilas dengan 
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 23

air suling dahulu, kemudian dikeringkan. Lebih jelasnya rak sumur tempat 

pengambilan sampel air dengan sumber limbah dapat disajikan pada Tabel berikut 

ini : 

Tabel 2.  Sampel Air Bersih di Desa Pesarean dan Kondisi Pembuangan Limbah 

No. 
Sampel 

Lokasi dengan Jarak 
Pembuangan Limbah 

Tempat Pembuangan Limbah 

1 50 - 
2 20 Dikumpulkan lalu dibuang 
3 15 Dibuang di kebun 
4 2 Dibuang di kebun 
5 3 Dikumpulkan lalu dibuang 
6 11 Dibuang di kebun 

 
Untuk mengambil sampel pada kedalaman tertentu,disediakan botol 

tertutup yang dapat membuka bila sampai pada kedalaman yang dikehendaki. 

Sampel sebaiknya harus mengisi botol pengambilan hingga penuh dan botol harus 

ditutup dengan baik untuk menghindari kontak dengan udara. Salah satu cara 

pengawetan sampel yang umum adalah suasana dingin, sampel diangkut dalam 

kotak isotermis yang mengandung es, kemudian diteliti dengan Uji Laboratorium. 

Pengambilan sampel kualitas air secara biologi dilakukan dengan menggunakan 

botol yang sebelumnya dibakar terlebih dahulu dalamnya sehingga kemungkinan 

mengandung bakteri dalam botol tersebut sangat kecil baru air dimasukkan ke 

dalam botol dan diuji dilaboratorium.  

Apabila terjadi kesalahan dalam prosedur pengambilan sampel air secara 

biologis akan berakibat fatal, karena hasil tes laboratorium akan sangat jauh 

berbeda dari hasil tes bila menggunakan prosedur yang benar sehingga perlu 

pemahaman dan pengetahuan yang baik dalam prosedur pengambilan sampel 

secara biologis. 
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b. 

PETA PERSEBARAN SAMPEL
AIR SUMUR DI DESA PESAREAN
KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL

LEGENDA :
                : Batas Kecamatan
                : Batas Desa
                : Jalan Aspal
                : Jalan Diperkeras
                : Sungai
                : Sampel Air Sumur
                : Lokasi Industri

KABUPATEN TEGAL

Lokasi Penelitian

Digambar oleh : Anisa Intan Sari Wulan, 3214000020, 2005
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Gambar 1. Peta Persebaran Sampel Air Sumur di Desa Pesarean
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Sumber: Peta Topografi Tegal Sheet XIX
              Tahun 1995
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Sampel masyarakat pengguna air bersih 

Teknik pengambilan sampel masyarakat pengguna yang digunakan adalah 

proporsional random sampling yaitu 10% dari jumlah populasi (Suharsimi, 2002). 

Hal ini karena jumlah KK dalam setiap RW tidak sama sehingga untuk 

memperoleh data yang representatif pengambilan subyek dari setiap wilayah 

ditentukan sebanding dengan banyaknya subyek dalam masing – masing wilayah.   

Keseluruhan masyarakat pengguna air bersih adalah 878 KK yang terbagi 

dalam 8 RW. Jumlah masyarakat pengguna dari masing-masing RW dan jumlah 

sampel untuk tiap-tiap RW dapat disajikan sebagai berikut : 

Tabel 3.  Sampel Masyarakat Pengguna Air Bersih di Desa Pesarean  

No RW Jumlah Populasi 
(KK) 

Jumlah Sampel 
 (KK) 

1 I 73 7 
2 II 145 14 
3 III 113 11 
4 IV 88 8 
5 V 123 12 
6 VI 134 13 
7 VII 75 7 

8 VIII 127 12 

Jumlah 878 84 

Sumber : Data Penelitian 2004 
 

 
B. Variabel Penelitian 

Variabel yang dimaksud dalm penelitian ini adalah : 

1. Kualitas air  

Adalah standar kualitas yang terdapat dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan RI No 82 / 2001 yang digunakan sebagai parameter air yang 
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digunakan oleh penduduk Desa Pesarean, yang meliputi aspek fisik, kimia, 

dan, biologi. 

2. Volume pemanfaatan air 

Adalah banyaknya air yang dikonsumsi oleh penduduk Desa Pesarean, 

untuk berbagai kebutuhan yaitu masak, minum, mencuci, MCK, serta yang 

lainnya. 

                                                                                                                                                    

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Metode observasi di gunakan untuk mengamati secara langsung keadaan di 

lapangan sejak awal yaitu pada saat survai hingga pelaksanaan penelitian. 

Peneliti mengamati proses pertama pembuatan barang industri sampai 

menjadi barang setengah jadi, serta hasil akhir yang berupa limbah sampai 

pada kondisi air yang ada di daerah penelitian. 

2. Angket berisi tentang daftar pertanyaan terhadap keluarga untuk mengetahui 

jumlah pemanfaatan air untuk kebutuhan rumah tangga setiap harinya. 

3. Analisis Laboratorium 

Analisis laboratorium dilakukan setelah sampel air yang ada didalam botol 

terisi air penuh, tidak boleh terdapat gelembung udara dan diberi bahan 

pengawet berupa Asam Sulfat untuk parameter BOD, COD, kemudian  

ditutup dengan menggunakan penutup yang rapat udara. Langkah selanjutnya 

air sampel yang telah diambil untuk diujikan tidak boleh melebihi batas 

waktu yang telah ditentukan yaitu 72 jam setelah pengambilan. Pemeriksaan 
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dilakukan di Balai Laboratorium Semarang, untuk mendapatkan standar baku 

mutu air bersih agar air tersebut dapat diketahui boleh tidaknya digunakan 

oleh penduduk untuk keperluan sehari – hari, kendala yang dihadapi dalam 

hal kualitas air  dan solusinya bagi penduduk. Adapun parameter yang 

digunakan dalam uji laboratorium adalah : 

1) Kekeruhan 

Alat lilin turbidity, pengukuran dengan lilin turbidity meter 

menggunakan tabel gelas yang dikalibrasi menurut tabel dan standar, lilin. 

Sampel dituangkan ke tabung sampai nyala lilin tidak kelihatan. Tinggi tabung 

diukur dan dibandingkan dengan standar turbidity (1 unit turbidity = mg/l 1 Si 

O2). Pengukuran turbidity berdasarkan atas penetrasi sinar lilin melalui sampel 

air sehingga nyala lilin tidak dapat diamati melalui air. Pengukuran ini hanya 

dapat menentukan turbidity terendah 25 unit 

2) Temperatur 

Alat Termometer air raksa, pengukuran temperatur digunakan untuk 

perhitungan indek kualitas air dan identifikasi sumber air. Pengukuran 

temperatur dapat dilakukan menggunakan termometer air raksa dari celcius, 

dan dapat dilakukan diperairan atau pada waktu air masih berada disampler. 

Untuk memperoleh ketelitian, temperatur agar setiap kali dicek dengan 

standar. 

3) pH 

Alat  pH meter, pengukuran pH dapat menggunakan pH meter pada 

dasarnya menentukan kegiatan ion hidrogen menggunakan elektroda yang 
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sangat sensitif terhadap kegiatan ion merubah signal arus listrik. Cara ini 

praktis, teliti serta dapat digunakan untuk mengukur pH pada lokasi dan posisi 

sampel. 

4) Dissolved Oksigen 

Alat Wingkler DO meter, alat ini menggunakan dua elektroda yang 

terbuat dari timah (lead) dan perak (silver) diletakkan dalam larutan elektrolit 

disertai alat pengukur arus (mikroameter) yang terjadi pada reaksi perpindahan 

elektron. Reaksi ini hanya terjadi apabila terdapat DO bebas di air. Sebelum 

melakukan pengukuran dengan DO meter, harus diadakan kalibrasi 

meter,sehingga arus listrik yang dicatat sebanding dengan konsentrasi O2.  

5) Biochemical Oxygen Demand 

Pengukuran BOD pada dasarnya dilakukan dengan menempatkan 

sampel pada botol 300 ml di inkubasi pada temperatur 200C selama lima hari. 

Perbedaan konsentrasi DO pada akhir dan semula dihitung.                     

6) Phospat 

Total phospat dapat diukur langsung dengan cara kalori meter, atau 

melalui proses digestasi lebih dulu. Sebelum pengukuran sampel air disaring 

melalui saringan berukuran 0,45 m. Digestasi dilakukan untuk membebaskan 

phospat inorganik, sehingga dengan demikian dapat ditetapkan phospat 

organik. 

7) Nitrat 

Semua bentuk nitrogen dapat diukur secara analisa dengan 

menggunakan calori meter. Pengukuran ini berdasar adanya nitrat didalam 
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sampel air terikat dengan senyawa Nassler dan membentuk warna. Warna ini 

kemudian dibandingkan dengan tabung Nassler atau diukur dengan 

photometer, sehingga konsentrasinya dapat ditentukan. 

8) Bakteri-coli 

Cara menentukan bakteri-coli disini menggunakan Multiple tube 

fermentation (MPN) menggunakan larutan lactose di mana bakteri-coli 

membentuk gas dan larutan keruh. Produksi gas ditentukan dengan 

menempatkan tabung kecil terbalik (tabung durham) ke dalam tabung besar 

(tabung reaksi) sehingga tidak timbul gelembung udara. Setelah inkubasi, 

apabila diproduksi gas sebagian ditangkap oleh tabung kecil dan adanya 

kekeruhan menunjukkan infeksi bacteri-coli. Masalahnya ialah dibutuhkan 

banyak tabung, satu backteri-coli dapat menyebabkan tabung positif seperti 

halnya 1000 bakteri coli, dan sulit memperhitungkan konsentrasi dengan satu 

tabung.  

 

D. Metode Analisis Data 

1. Metode Deskriptif Kuantitatif 

Yaitu metode yang digunakan untuk menjelaskan data-data yang 

diperoleh dalam penelitian untuk memperoleh kesimpulan. Jenis analisis 

deskriptif yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan 

pendekatan persentase. 
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2. Metode Komparasi 

Yaitu Metode yang digunakan untuk membandingkan kesamaan 

pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang terhadap suatu 

peristiwa. Dalam penelitian ini membandingkan antara kualitas air di daerah 

penelitian dengan kriteria baku mutu air Peraturan Menteri Kesehatan RI No 

82 / 2001 (lihat Tabel 1).  Analisis kualitas air melalui uji laboratorium sangat 

menentukan karena hasil dari analisis dapat bermanfaat untuk mendapatkan 

standar baku mutu air agar air tersebut dapat diketahui boleh tidaknya 

digunakan oleh penduduk untuk keperluan sehari-hari, kendala yang dihadapi 

dalam hal kualitas air, dan solusinya bagi penduduk. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Desa Pesarean 

a. Letak dan Luas Desa Pesarean 

Secara astronomis Desa Pesarean terletak antara 6o 55’ 24” LS sampai 6o  

58’ 58” LS dan 109o 07’ 16 “ BT sampai 109o 07’ 52”. Batas–batas geografis 

Desa Pesarean adalah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Talang, 

sebelah timur berbatasan dengan Desa Lemahdhuwur, Sebelah selatan berbatasan 

dengan Desa Ujungrusi, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Kaliwadas 

(lihat Gambar 2 Peta Administrasi Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna 

Kabupaten Tegal, hal 31). 

Secara administrasi obyek penelitian terletak di Desa Pesarean Kecamatan 

Adiwerna Kabupaten Tegal, yang mempunyai luas 130.827 Ha. Jarak Desa 

Pesarean dengan pusat Pemerintahan Kecamatan 4 Km, dengan ibukota 

Kabupaten Tegal 7,9 Km.  

(sumber : Monografi Desa Pesarean 2004 ) 

b. Kondisi Iklim 

Keadaan curah hujan di daerah penelitian dapat diketahui dengan 

menggunakan data curah hujan Kabupaten Tegal yang dikeluarkan oleh Dinas 

Pertanian. Iklim di Desa Pesarean secara umum tidak berbeda jauh dengan iklim 

dibeberapa wilayah lainnya di Kabupaten Tegal. Berikut ini adalah data tentang 

curah hujan Kabupaten Tegal dari tahun 1994 sampai dengan 2003. 
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                  Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal

KABUPATEN TEGAL

Lokasi Penelitian

Sumber: Peta Topografi Tegal Sheet XIX
              Tahun 1995
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Metode yang akan peneliti gunakan dalam menentukan iklim di Desa Pesarean 

yaitu Metode Schmidt – Ferguson (dalam Suhandini 1991 : 86) 

Sifat curah hujan yang diambil pada metode ini adalah curah hujan 

bulanan yaitu bulan basah dan bulan kering. Bulan basah adalah bulan yang 

memiliki curah hujan lebih dari 100 mm, sedang bulan kering adalah bulan yang 

memiliki curah hujan kurang dari 60 mm. Curah hujan yang memiliki antara 60–

100 mm dinamakan bulan lembab. 

Klasifikasi iklim Schmidt – Ferguson didasarkan nilai rasio dengan 

formula sebagai berikut :  

100%x 
basahjumlah  rata-Rata

keringbulan jumlah  rata-Rata Q =  

 
Nilai Q di daerah penelitian berdasarkan lampiran adalah sebagai berikut: 

%85,34%100
6,6
3,2

== xQ  

Schmidt – ferguson membagi tipe curah hujan di Indonesia menjadi 

beberapa tipe sebagai berikut : 

Tipe Iklim A. 0 < Q < 14,3 sangat basah, hutan hujan tropis 

                  B 14,3 < Q < 33,3 basah, hutan hujan tropis 

                  C. 33,3 < Q < 60 agak basah, hutan musim 

                  D. 60 < Q < 100 sedang, hutan musim 

                  E. 100 < Q < 167 agak kering, terdapat hutan belantara 

                  F. 167 < Q < 300 kering, ilalang 

                  G. 300 < Q < 700 sangat kering 

                  H, 700 Q   luar biasa 
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Dengan demikian berdasarkan kriteria iklim menurut ferguson maka 

daerah penelitian mempunyai tipe iklim C (agak basah) yaitu dengan nilai Q = 

34,85 dengan ciri terdapat hutan musim, hutannya berdaun lebar/jarum, cenderung 

homogen, intensitas penyinarannya sedang, misalnya hutan jati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 3. Pembagian Iklim Menurut Schmidt – ferguson 

c. Kondisi Hidrologi dan Geologis Desa Pesarean 

Kondisi hidrologi menggambarkan suatu keadaan terjadinya pergerakan 

dan distribusi air di bumi, baik diatas maupun dibawah permukaan bumi tentang 

sifat–sifat kimia air serta reaksinya terhadap lingkungan dan hubungannya dengan 

kehidupan. Dilihat dari topografinya Desa Pesarean merupakan dataran alluvium 

pantai terutama endapan dataran pantai. Pada muara sungainya tercampur dengan 

endapan alluvium sungai yang memiliki jenis sifat batuan akuifer (lapisan 

pembawa air). Lapisan ini mempunyai susunan sedemikian rupa sehingga dapat 

menyimpan dan mengalirkan air yang cukup berarti dibawah kondisi lapang. 

Batuan dari akuifer ini bersifat permeabel dengan jenis batuan pasir 
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d. Kondisi Tanah dan Jenis Tanah 

Kondisi tanah di Desa Pesarean memiliki jenis batuan pasir yang 

bertekstur kasar dengan diameter berukuran 2,0 sampai 0,05 millimeter. 

Berdasarkan system USDA, warna abu-abu terang merupakan tanda dari bahan 

induk seperti marl/pasir kuarsa sehingga kondisi ini tidak sesuai untuk jenis 

pertumbuhan tanaman serta akumulasi bahan organic pada tanah jenih selama 

pembentukan tanah. Jenis tanah termasuk alluvial soil yaitu tanah yang 

berkembang dari endapan alluvium yang masih baru dan dengan sifat utamanya 

belum mempunyai perkembangan horison atau perubahan bahan endapan yang 

baru. 

e. Kondisi Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan suatu daerah atau wilayah sangat dipengaruhi oleh 

kegiatan manusia yang tinggal di dalam dan di sekitar  wilayah tersebut. Tata 

guna lahan yang ada digunakan untuk bangunan atau pemukiman dan berbagai 

infrastruktur yang mengikutinya (lihat Gambar 4 Peta Tata Guna Lahan Desa 

Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, hal 35) . Berdasarkan hasil 

pengamatan menunjukkan bahwa sebagain besar wilayah penelitian digunakan 

sebagai pemukiman yang sekaligus sebagai tempat home industri. 
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f. Kondisi Industri Kecil di Desa Pesarean 

Jenis industri kecil yang berkembang di desa Pesarean diantaranya yaitu 

industri alumunium yang memproduksi peralatan mobil, alat-alat rumah tangga, 

industri timah yang memperoduksi alat-alat pancing dan jaring,  dan industri seng 

yang memproduksi kompor, timba dan lain-lain. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. contoh hasil industri logam dari aluminium 

 
Pengaruh limbah industri yang ada di desa Pesarean tersebut diantaranya 

yaitu menyebabkan polusi udara dan air sehingga tidak dapat dikonsumsi karena 

terasa hambar dan warnanya agak keruh. Tercemarnya air tanah di daerah 

pesarean disebabkan oleh penggunaan aki bebas sebagai bahan dasar industri 

timah yang menyisakan limbah berupa krakal atau abu yang dibuang ke kebun. 

Proses produksi alumunium yang menggunakan bahan dasar pasir alumunium 

melalui proses pencarian dan pemadatan menjadi batang alumunium yang 

menyisakan limbah berupa krakal atau abu 
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Gambar 6 : Limbah krakal / abu 

2. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dalam penelitian ini ditinjau dari umur dan jumlah 

anggota keluarganya dapat disajikan seperti pada Tabel 4 berikut ini. 

Tabel 4. Usia Responden Penelitian di Desa Pesarean 
 

Umur Responden Frekuensi Persentase 
25 - 35 15 17.86% 
36 - 45 35 41.67% 
46 - 55 26 30.95% 
56 - 65 8 9.52% 

Jumlah 84 100.00% 
Sumber : Data penelitian 2004 

Berdasarkan Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk 

Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal yang menjadi responden 

dalam penelitian ini memiliki umur antara 25 sampai dengan 65 tahun. Ditinjau 

dari distribusinya menunjukkan bahwa sebagain besar responden memiliki umur 

antara 35 tahun sampai dengan 45 tahun yaitu 41,67%, selebihnya yaitu 30,95% 

memiliki umur antara 46 sampai dengan 55 tahun, 17,86% memiliki umur antara 

25 sampai dengan 35 tahun dan 9,52% memiliki umur antara 56 sampai denga 65 

tahun.  
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Ditinjau dari jumlah keluarga dari penduduk Desa Pesarean Kecamatan 

Adiwerna Kabupaten Tegal yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagian 

besar memiliki anggota keluarga antara 3 sampai dengan 4 orang sebanyak 

44,05% dan antara 5 sampai dengan 6 sebanyak 41,67%, selebihnya yaitu 11,90% 

memiliki anggota keluarga antara 7 sampai dengan 8 orang dan 2,38% memiliki 

anggota keluarga antara 9 sampai dengan 10 orang. Lebih jelasnya hasil tersebut 

terangkum pada Tabel 5 berikut ini : 

Tabel 5. Jumlah Anggota Keluarga di Desa Pesarean 

Jumlah Anggota Keluarga  Frekuensi Persentase 

3 - 4 37 44.05% 
5 - 6 35 41.67% 
7 - 8 10 11.90% 
9 - 10 2 2.38% 

Jumlah 84 100.00% 
Sumber : Data penelitian 2004 

 
3. Karakteristik Sumber Air  

Sumber air yang digunakan penduduk Desa Pesarean Kecamatan 

Adiwerna Kabupaten Tegal yang menjadi responden dalam berdasarkan hasil 

penelitian pada lampiran adalah air sumur.  

Berdasarkan hasil penelitian pada lampiran menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden yaitu 48,81% memiliki sumur dengan kedalam 11 sampai dengan 

14 meter, 42,86% memiliki sumur dengan kedalamam 7 sampai dengan 10 meter, 

4,76% memiliki sumur dengan kedalamam 15 sampai dengan 18 meter dan 3,57% 

memiliki sumur dengan kedalaman 3 sampai dengan 6 meter. Lebih jelasnya hasil 

tersebut dirangkum dalam Tabel 6 berikut ini : 
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Tabel 6. Kedalaman Sumur di Desa Pesarean  

Kedalaman Sumur (m) Frekuensi Persentase 
3 - 6 3 3.57% 
7 - 10 36 42.86% 
11 - 14 41 48.81% 
15 - 18 4 4.76% 

Jumlah 84 100.00% 
Sumber : Data penelitian 2004 

Ditinjau dari cara pengambilan air menunjukkan bahwa  seluruh responden 

atau 100% responden mengambil air dengan menggunakan pompa jet. 

Jarak sumur dengan limbah sangat berpengaruh terhadap kualitas dari air 

sumur itu sendiri. Semakin dekat jarak sumur dengan limbah akan sangat 

memungkinkan tercermarnya air sumur tersebut. Berdasarkan hasil penelitian 

tentang jarak sumur dengan limbah di Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna 

Kabupaten Tegal dituangkan pada Tabel 7 berikut : 

Tabel 7. Jarak Sumur Dengan Limbah di Desa Pesarean 

Jarak Sumur Dengan Limbah  (m) Frekuensi Persentase 
2 - 6 36 42.86% 
7 - 11 23 27.38% 
12 - 16 18 21.43% 
17 - 21 7 8.33% 

Jumlah 84 100.00% 
Sumber : Data penelitian 2004 

Berdasarkan Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden yaitu 42,86% memiliki sumur dengan jarak sumber limbah antara 2 

sampai dengan 6 meter, 27,38% memiliki sumur dengan jarak sumber limbah 

antara 7 sampai dengan 11 meter, 21,43% memiliki sumur dengan jarak sumber 

limbah antara 12 sampai dengan 16 meter dan 8,33% memiliki sumur dengan 

jarak sumber limbah antara 17 sampai dengan 21 meter. Dengan demikian 
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menunjukkan bahwa masih ada sebagian responden yang memiliki sumur tidak 

sehat karena jaraknya dengan sumber limbah yang relatif sangat dekat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu 

91,67% tidak pernah memengalami kekurangan air sumur, 3,57% mengalami 

kekurangan air mualai bulan Juli, 1,19% mengalami kekuarangan air mulai bulan 

Agustus, dan 3,57% mengalami kekurangan air pada bulan september. Hasil 

tersebut selengkapnya dapat dirangkum pada Tabel 8 berikut : 

Tabel 8.  Nama Bulan Kekurangan Air di Desa Pesarean 

Nama Bulan Kekurangan Air Frekuensi Persentase 
Juli 3 3.57% 

Agustus 1 1.19% 
September 3 3.57% 

Tidak Pernah 77 91.67% 
Jumlah 84 100.00% 

Sumber : Data penelitian 2004 
 

Lama tidaknya sumur gali yang digunakan oleh masyarakat di Desa 

Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal akan menjamin kualitas dari 

sumber air yang didaptkan. Semakin lama usia sumur maka kualitas air sumur 

yang akan dihasilkan juga semakin menurun karena semakin banyaknya kotoran 

yang masuk ke dalam sumur. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil tentang 

lama sumur gali yang digunakan oleh masyarakat di Desa Pesarean Kecamatan 

Adiwerna Kabupaten Tegal seperti terangkum pada tabel berikut ini : 

Tabel 9.  Lama Waktu Menggunakan Sumur Gali di Desa Pesarean  

Lama Waktu Sumur Gali (th) Frekuensi Persentase 
1 - 10 36 42.86% 
11 - 20 34 40.48% 
21 - 30 5 5.95% 
31 - 40 9 10.71% 

Jumlah 84 100.00% 
Sumber : Data penelitian 2004 
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Pada Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu 

42,86% menggunakan air sumur yang dimilikinya antara 1 sampai dengan 10 

tahun, 40,48% antara 11 sampai dengan 20 tahun, 10,71% antara 31 sampai 

dengan 40 tahun dan 5,95% antara 21 sampai dengan 30 tahun. 

Upaya untuk menjaga kejernihan air adalah dengan dilakukan penggalian 

ulang. Berikut ini frekuensi dan alasan penggalian sumur oleh masyarakat di 

Pesarean. 

Tabel 10. Frekuensi Menggali Sumur dan Alasannya 

Jumlah dan Alasan Frekuensi Persentase 

1 x agar jernih 28 33.33% 
2 x agar jernih 3 3.57% 

1 x Membersihkan lumut 1 1.19% 
1 x kekurangan air 1 1.19% 

Tidak Pernah 51 60.71% 
Jumlah 84 100.00% 

Sumber : Data penelitian 2004 

Berdasarkan Tabel 10 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden yaitu 60,71% tidak pernah menggali kembali sumur yang mereka 

miliki, 33,33% menggali sebanyak 1 kali dengan tujuan agar airnya jernih, 3,57% 

menggali 2 kali agar airnya jernih, 1,91% menggali 1 kali untuk membersihkan 

lumut dan 1,19% menggali 1 kali karena kekuarangan air. 

 

4. Pengelolaan Limbah Pada Masyarakat Pesarean 

Jenis industri yang berkembang di desa Pesaeran diantaranya : industri 

alumunium untuk peralatan mobil, alat-alat rumah tangga, industri timah untuk 

alat-alat pancing dan jaring, industri seng untuk pembuatan kompor, timba dan 

lain-lain.  
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Pengelolaan limbah oleh masyakat yang memiliki industri di Pesarean 

meliputi tempat pembuangan air besar, sistem pembuangan limbah industri dan 

sistem pembuangan limbah septictank dapat disajikan sebagai berikut : 

Berdasarkan data hasil penelitian pada lampiran menunjukkan bahwa 

seluruh responden atau 100% responden membuang air besar di WC. 

Pembuangan limbah industri oleh penduduk di Pesarean dapat disajikan 

pada Tabel berikut : 

Tabel 11.  Sistem Pembuangan Limbah Industri 

Pembuangan Limbah Industri Frekuensi Persentase 
Di buang ke kebun 7 29.17% 

dikumpulkan lalu dibuang 17 70.83% 
Jumlah 24 100.00% 

Sumber : Data penelitian 2004 

Hasil  penelitian pada Tabel 11 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden yaitu 70,83% membuang limbah industri setelah dikumpulkan terlebih 

dahulu pada tempat yang jauh dari pemukiman penduduk dan 29,17% membuang 

limbah industri langsung ke kebun. 

Tabel 12.  Sistem Pembuangan Limbah Septictank 

Pembuangan Limbah Septictank Frekuensi Persentase 
Dialirkan ke sungai 16 66.67% 

Dialirkan melalui saluran air 2 8.33% 
Dibuang dalam septictank 5 20.83% 

Tidak punya 1 4.17% 
Jumlah 24 100.00% 

Sumber : Data penelitian 2004 

Berdasarkan Tabel 12 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden yaitu 66,67% membuang limbah septictank dengan cara dialirkan ke 

sungai, 20,83% dengan cara dibuang dalam septictank, 5,33% dengan cara 

dialiran ke saluran air, dan 4,17% tidak punya limbah industri. 
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5. Kualitas Air Sumur 

a. Kualitas Fisik Air 

Kualitas fisik air sumur yang digunakan oleh Penduduk Desa Pesarean 

Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal menurut pernyataan responden adalah 

sebagai berikut :  

Tabel 13.  Keadaan Air Pada Musin Hujan di Desa Pesarean 

Kondisi Air Frekuensi Persentase 
Keruh 22 26.19% 

Kecoklatan 5 5.95% 
Kekuningan 2 2.38% 
Kehitaman 4 4.76% 

Jernih 50 59.52% 
Jumlah 84 100,00% 

Sumber : Data penelitian 2004 

Hasil penelitian pada Tabel 13 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden yaitu 59,52% memiliki sumur dengan keadaan air pada musim hujan 

yang jernih, 26,19% keadaanya keruh, 5,65% warnanya kecoklatan, 2,38% 

warnanya kekuningan dan 4,76% warnanya kehitaman. 

Tabel 14.  Keadaan Air Pada Musin Kemarau di Desa Pesarean 

Kondisi Air Frekuensi Persentase 
Keruh 8 9.52% 

Kecoklatan 2 2.38% 
Jernih 74 88.10% 
Jumlah 84 100.00% 

Sumber : Data penelitian 2004 

Berdasarkan Tabel 14 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden yaitu 88,10% memiliki sumur dengan keadaan air pada musim kemarau 

yang jernih, 9,52% keadaanya keruh, dan 2,38% warnanya kecoklatan.  

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap sifat fisik air dari 6 

sampel air yang diambil dari sumur responden yaitu Penduduk Desa Pesarean 

Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal secara acak diperoleh hasil sebagai 

berikut : 
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Tabel 15.  Hasil Pengamatan Sifat Fisik Air   

Sampel Bau Kekeruhan Rasa Warna pH 
1 Tidak Keruh Hambar Kekuningan 6,8 
2 Tidak  Jernih Tidak  Jernih 6,7 
3 Tidak  Jernih   Tidak  Jernih  7,0 
4 Tidak  Keruh Hambar Kehitaman 7,2 
5 Tidak  Jernih  Hambar Jernih  6,8 
6 Tidak  Jernih  Tidak  Jernih  6,7 

Sumber : Data penelitian 2004 
 

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa seluruh sampel 

air yang diambil  tidak berbau, 2 sampel (33,33%) keruh dan 4 sampel (66,67%) 

jernih, 3 sampel (50%) terasa hambar dan 3 sampel (50%) tidak berasa, ditunjau 

dari warnanya 4 diantaranya jernih, 1 diantaranya berwarna kekuningan dan 1 

diantaranya berwarna kehitaman sedangkan ditinjau dari pH-nya menunjukkan 

bahwa seluruhnya bersifat basa. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa dari 6 

sampel air yang peneliti teliti tersebut secara fisik tidak memenuhi standar air 

bersih. 

Berdasarkan hasil uji kualitas fisik dari 6 sampel air yang diambil dari 

sumur responden yaitu Penduduk Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten 

Tegal secara acak diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 16.  Hasil Pengujian Sifat Fisik Air Di Desa Pesarean 

Total Dissolved Solid (TDS) (Mg/L) 
Sampel 

Hasil Lab. Standar Maks. Keterangan 
Jarak dengan 
Limbah (m) 

I 1.280 Sesuai 4 
II 1.700 Tidak 50 
III 1.400 Sesuai 15 
IV 1.710 Tidak  2 
V 1.270 Sesuai  3 
VI 1.230 

1.50 

Sesuai 6 
Sumber : Balai Laboratorium Kesehatan Semarang, 2004 
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Hasil pengukuran TDS (Total Dissolved Solid) pada Tabel 15 tersebut di 

atas menunjukkan 4 sampel masih memenuhi standar dan 2 sampel yang lain tidak 

memenuhi standar. Dengan demikian kandungan fisik air bersih yang digunakan 

oleh penduduk Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal sebagian 

tidak memenuhi batas ambang kandungan TDS karena adanya abu logam sisa 

produksi yang ikut meresap bersama air kedalam sumur.  

b. Kualitas Kimia Air 

Berdasarkan hasil uji kualitas kimia dari 6 sampel air yang diambil dari 

sumur responden yaitu Penduduk Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten 

Tegal secara acak diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 17.  Hasil Pengujian Sifat Kimia Air di Desa Pesarean 

Zink (Zn) (Mg/L) Besi (Fe) (Mg/L) Aluminium (Al) (Mg/L)
Sampel Hasil 

Lab. 
Standar 
Maks.  Ket. 

Hasil 
Lab. 

Standar 
Maks. Ket. 

Hasil 
Lab. 

Standar 
Maks.  Ket. 

I 0,37 Sesuai 0,2 Sesuai 0,04 Sesuai
II 11,83 Sesuai 0,7 Sesuai 0,10 Sesuai
III 5,33 Sesuai 1,2 Tidak 0,09 Sesuai
IV 2,90 Sesuai 28,3 Tidak 4,00 Tidak 
V 20,40 Tidak 12,6 Tidak 2,40 Tidak 
VI 1,41 

15,00 

Sesuai 5,1 

1,00 

Tidak 0,30 

0,20 

Tidak 
Sumber : Balai Laboratorium Kesehatan Semarang, 2004 

 

Berdasarkan Tabel 17 tersebut menunjukkan bahwa kandungan kimia air 

bersih yang digunakan oleh penduduk Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna 

Kabupaten Tegal sebagian tidak memenuhi syarat kimia karena memiliki 

kandungan zink, besi dan aluminium lebih tinggi dari batas ambang karena 

timbunan abu logam sisa produksi terlarut oleh air dan masuk dalam sumur. 
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c. Kualitas Biologis Air 

Berdasarkan hasil uji kualitas biologi dari 6 sampel air yang diambil dari 

sumur responden yaitu Penduduk Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten 

Tegal secara acak diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 18.  Hasil Pengujian Sifat Biologi Air di Desa Pesarean 

BOD (Mg/L) COD (Mg/L) 
Sampel Hasil 

Lab. 
Standar 
Maks. 

Ket. 
Sampel Hasil 

Lab. 
Standar 
Maks. 

Ket 
Jarak dengan 
Limbah (m)

I 3 Sesuai I 7,82 Sesuai 4 
II 84 Tidak II 250,40 Tidak  50 
III 26 Tidak III 78,16 Tidak  15 
IV 18 Tidak IV 54,71 Tidak  2 
V 13 Tidak V 39,08 Tidak  3 
VI 15 

6 

Tidak VI 46,89 

12 

Tidak  6 
Sumber : Balai Laboratorium Kesehatan Semarang, 2004 
 

Berdasarkan Tabel 18 tersebut menunjukkan bahwa kandungan bilogis air 

bersih yang digunakan oleh penduduk Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna 

Kabupaten Tegal tidak memenuhi batas ambang kandungan BOD dan COD. 

Tingginya kandungan BOD disebabkan pembuangan limbah septictang oleh 

penduduk jaraknya relatif dekat dengan sumur dan tingginya kandungan COD 

disebabkan abu logan sisa produksi yang terbawa oleh angin secara langsung 

masuk ke sumur maupun abu logam tersebut terlarut oleh air yang kemudian 

masuk ke dalam sumur. Dengan demikian menunjukkan bahwa sifat biologis air 

sumur di Pesarenan tidak memenuhi syarat secara biologis. 
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6. Kebutuhan Air  

Penggunaan air oleh resposden dalam penelitian ini yaitu penduduk Desa 

Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dapat disajikan pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 19. Penggunaan Air Sumur Oleh Responden di Desa Pesarean 

Jenis Frekuensi Persentase 
Mencuci, MCK 18 21.43% 

Semua 66 78.57% 
Jumlah 84 100.00% 

Sumber : Data penelitian 2004 

Berdasarkan Tabel 19 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

penduduk Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal menjadi 

responden dalam penelitian ini yaitu 78,57% menggunakan sumber sumur untuk 

semua kebutuhan dan hanya 21,43% untuk mencuci dan MCK. 

Ditinjau dari jumlah air yang digunakan oleh responden untuk masing-

masing responden dapat disajikan pada tabel-tabel berikut : 

Tabel 20. Jumlah Air Untuk Masak dan Minum di Desa Pesarean 

Jumlah Air (lt) Frekuensi Persentase 
    Tidak menggunakan 21 25.00% 

8 - 36 44 52.38% 
37 - 65 17 20.24% 
66 - 94 0 0.00% 
95 - 123 2 2.38% 

Jumlah 84 100.00% 
Sumber : Data penelitian 2004 
 

Hasil penelitian pada Tabel 20 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden yaitu 52,38% menggunakan air untuk masak dan minum sebesar 8 

sampai dengan 36 liter setiap hari, selebihnya yaitu 20,24% menggunakan air 

untuk masak dan minum sebesar 37 sampai dengan 65 liter dan 2,38% 

menggunakan air untuk masak dan minum sebesar 95 sampai dengan 123 liter. 
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Tabel 21. Jumlah Air Untuk Mencuci Motor di Desa Pesarean 

Jumlah Air (lt) Frekuensi Persentase 
Tidak Menggunakan 24 28.57% 
15 - 101 58 69.05% 
102 - 188 0 0.00% 
189 - 275 1 1.19% 
276 - 362 1 1.19% 

Jumlah 84 100.00% 
Sumber : Data penelitian 2004 
 
Pada Tabel 21 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu 

69,05% menggunakan air untuk mencuci motor sebesar 15 sampai dengan 101 

liter setiap hari, selebihnya yaitu 1,19% menggunakan air untuk mencuci motor 

sebesar 189 sampai dengan 275 liter dan 1,19% menggunakan air untuk mencuci 

motor sebesar 276 sampai dengan 362 liter. 

Tabel 22. Jumlah Air Untuk Menyiram Tanaman di Desa Pesarean 

Jumlah Air (lt) Frekuensi Persentase 
Tidak menggunakan 24 28.57% 
8 - 18 8 9.52% 
19 - 29 25 29.76% 
30 - 40 28 33.33% 
41 - 51 7 8.33% 

Jumlah 84 100.00% 
Sumber : Data penelitian 2004 

 
Berdasarkan Tabel 22 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden yaitu 33,33% menggunakan air untuk menyiram tanaman sebesar 30 

sampai dengan 40 liter setiap hari, selebihnya yaitu 29,76% menggunakan air 

untuk menyiram tanaman sebesar 19 sampai dengan 29 liter,  9,52% 

menggunakan air untuk menyiram tanaman sebesar 8 sampai dengan 18 liter dan 

8,33% menggunakan air untuk menyiram tanaman sebesar 41sampai dengan 51 

liter. 
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Tabel 23. Jumlah Air Untuk Mandi dan Kakus di Desa Pesarean 

Jumlah Air (lt) Frekuensi Persentase 
60 - 232 35 41.67% 
233 - 405 27 32.14% 
406 - 578 21 25.00% 
579 - 751 1 1.19% 

Jumlah 84 100.00% 
Sumber : Data penelitian 2004 

 

Berdasarkan Tabel 23 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden yaitu 41,67% menggunakan air untuk mandi dan kakuas sebesar 60 

sampai dengan 232 liter setiap hari, selebihnya yaitu 32,14% menggunakan air 

untuk mandi dan kakuas sebesar 233 sampai dengan 405 liter,  25,00% 

menggunakan air untuk mandi dan kakuas sebesar 406 sampai dengan 578 liter 

dan 1,19% menggunakan air untuk mandi dan kakuas sebesar 579 sampai dengan 

751 liter. 

Tabel 24.  Jumlah Air Untuk Mencuci Pakaian di Desa Pesarean 

Jumlah Air (lt) Frekuensi Persentase 
24 - 93 70 83.33% 
94 - 163 12 14.29% 

164 - 233 1 1.19% 
234 - 303 1 1.19% 

Jumlah 84 100.00% 
Sumber : Data penelitian 2004 

 
Berdasarkan Tabel 24 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden yaitu 83,33% menggunakan air untuk mencuci pakaian sebesar 24 

sampai dengan 93 liter setiap hari, selebihnya yaitu 14% menggunakan air untuk 

mencuci pakaian sebesar 94 sampai dengan 163 liter,  1,19% menggunakan air 

untuk mencuci pakaian sebesar 164 sampai dengan 233 liter dan 1,19% 

menggunakan air untuk mencuci sebesar 234 sampai dengan 303 liter. 
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Tabel 25. Jumlah Keseluruhan Penggunaan Air di Desa Pesarean 

Jumlah Air (lt) Frekuensi Persentase 
160 - 367 36 42.86% 
368 - 575 35 41.67% 
576 - 783 11 13.10% 
784 - 991 2 2.38% 

Jumlah 84 100.00% 
Sumber : Data penelitian 2004 

Hasil penelitian yang terangkum pada Tabel 25 di atas menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden yaitu 42.86% dan 41,67% menggunakan air 

untuk seluruh kebutuhan sehari-hari sebesar 160 sampai dengan 367 liter dan 368 

sampai dengan 575 liter, selebihnya yaitu 13,10% menggunakan air sebesar 576 

sampai dengan 783 liter,  dan 2,38% menggunakan air sebesar 784 sampai dengan 

991 liter. Dilihat dari rata-rata penggunaan air bersih dari tiap-tiap keluarga setiap 

harinya berdasarkan hasil penelitian kurang lebih 424,4 liter/hari sedangkan rata –

rata kebutuhan air  untuk desa menurut Mangku Sitepoe, 1997 adalah 300 

liter/keluarga/hari. Sehingga dapat dikatakan bahwa di Desa Pesarean untuk 

penggunaan air bersih melebihi standar yang ditetapkan.  

 

B. Pembahasan 

Air merupakan faktor penting dalam pemenuhan kebutuhan vital bagi 

mahluk hidup diantaranya sebagai air minum atau keperluan rumah tangga 

lainnya. Air yang digunakan harus bebas dari kuman penyakit dan tidak 

mengandung bahan beracun. Sumber air minum yang memenuhi syarat sebagai air 

baku untuk minum jumlahnya makin lama makin berkurang sebagai akibat ulah 

manusia sendiri baik sengaja maupun tidak disengaja.   
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Berkurangnya sumber air minum terjadi pula di Desa Pesarean yang 

terletak di sebelah selatan kota Tegal sebagai akibat perkembangan industri logam 

di daerah tersebut. Jenis industri logam yang dikembangkan oleh penduduk di 

Pesarean  sebagian besar memanfaatkan bahan dasar dari aki bekas dan 

aluminium yang limbahnya sangat berpengaruh terhadap kondisi air terutama 

pada saat musim hujan tiba karena sisa–sisa peleburan dari aki bekas dan 

aluminium tersebut akan meresap kedalam tanah dan mencemari air tanah 

sehingga terasa menyengat dan resapan air tersebut terasa hambar apabila 

dikonsumsi.  

1. Kualitas Air yang Digunakan Penduduk 

Ditinjau dari kualitas fisik air bersih yang digunakan oleh masyarakat 

Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal sebagian mereka masih 

dapat menikmati sumber air sumur yang memenuhi kualitias secara fisik yaitu 

tidak berasa, tidak berbau dan tidak berwarna. Namun demikian ada pula diantara 

masyarakat yang tetap menggunakan sumber air sumur yang mereka miliki untuk 

kebutuhan hidup sehari-hari walaupun sudah tidak memenuhi syarat secara fisik  

karena berwarna keruh. Hal ini dapat dilihat pada tabel 12 dan 13 yang 

menunjukkan bahwa hanya 59,52% responden yang memiliki air sumur pada 

musim penghujan yang jernih, selebihnya menggunakan sumber air sumur yang 

berwarna keruh, kecoklatan, kekuningan dan ada yang kehitaman. Sedangkan 

pada musim kemarau sebagian besar diantara air sumur mereka berwarna jernih, 

hanya 9,52% berwarna keruh dan 3,34% yang berwarna kecoklatan.  Berdasarkan 

kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kualitas air bersih di Desa Pesarean 

Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal ditinjau dari sifat fisiknya sudah tidak 

memenuhi standar. 
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Berdasarkan hasil kesimpulan kualitas air dari 6 sampel air sumur 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 26. Hasil Kesimpulan Kualitas Air Sumur di Desa Pesarean 

Sampel Bau Kekeruh-
an 

Rasa Warna PH TDS Zink Besi Alumi-
nium 

BOD COD 

1 Sesuai Tidak  Tidak Tidak Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai 

2 Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Tidak Sesuai Sesuai Sesuai Tidak Tidak 

3 Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Tidak Sesuai Tidak Tidak 

4 Sesuai Tidak Tidak Tidak Sesuai Tidak Sesuai Tidak Tidak Tidak Tidak 

5 Sesuai Sesuai Tidak Sesuai Tidak Sesuai Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

6 Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Tidak Tidak Tidak Tidak 

 Sumber : Data Penelitian 2004 

             Berdasarkan Tabel 26 dapat disimpulkan bahwa untuk kualitas air sumur 

sampel nomor 1, 2, 3, dan 6 masih dibawah batas ambang, sedangkan sampel 

nomor 4, dan 5 sudah tercemar sehingga air sumur ini tidak baik untuk 

dikonsumsi karena akan mengakibatkan gangguan pada kesehatan. Pada sebagian 

besar sumur yang diambil airnya sebagai sampel memiliki kandungan TDS atau 

Total Dissolved Solids dibawah batas ambang yang ditetapkan yaitu 12,00 mg/l. 

tingginya kandungan TDS pada air sumur di Pesarean disebabkan oleh banyaknya 

limbah-limbah industri yang berbentuk padat seperti debu alumunium, seng, 

timah dan lainnya yang  masuk kedalam air sumur bersamaan dengan meresapnya 

air hujan kedalam tanah. Sedangkan ditinjau dari kandungan kimianya 

menunjukkan bahwa air yang digunakan oleh masyarakat Desa Pesarean 

Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal sudah tidak menenuhi syarat karena 

sebagian besar sumur yang diambil airnya memiliki kandungan Zink di atas batas 

ambang yang ditetapkan yaitu 15,00 mg/l. 
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Secara biologis menunjukkan bahwa air yang digunakan oleh masyarakat 

Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal sudah tidak menenuhi 

syarat karena memiliki kandungan BOD lebih besar dari standar yang ditetapkan 

yaitu 6,00 mg/l demikian juga dengan kandungan COD nya yang sudah melebihi 

batas ambang yang ditetapkan sebesar 12,00 mg/l. Tingginya kandungan BOD 

atau Biological Oxygen Demand air bersih di Pesarenan tersebut disebabkan 

sebagian besar penduduk tidak memperhatikan jarak ideal antara sumur dengan 

limbah septictank sehingga zat-zat organik yang berasal dari septictank dapat 

meresap kedalam air sumur sedangkan tingginya kandungan COD atau Chemical 

Oxygen Demand air bersih di Pesarean disebabkan oleh ulah masyarakat pemilik 

industri rumah tangga yang membuang limbah indutri logam secara sembarangan 

sehingga limbah tersebut akan meresap ke dalam air sumur saat musim hujan tiba. 

Tidak sehatnya sumber air bersih yang dimiliki masyarakat Desa Pesarean 

Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tersebut disebabkan oleh perilaku 

masyarakat di daerah tersebut yang tidak memperhatikan pengelolaan limbah 

idustri yang mereka miliki dengan baik. Sebab secara langsung atau tidak 

langsung pencemaran lingkungan akan berpengaruh terhadap kualitas air. 

Sebagian besar dari mereka membuang limbah industri maupun limbah rumah 

tangga pada jarak yang tidak sesuai standar yaitu kurang dari 10 meter dari 

sumber air bersih (sumur). Masih ada sebagian dari mereka yang mebuang limbah 

industrinya di kebun, dialirkan kesungai, dibuang pada saluran air  maupun 

ditampung dalam sephtanch yang jaraknya dari sumur relatif dekat. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Suparmin  (2000 : 10 – 11) yang menyatakan bahwa kegiatan 

manusia yang berupa pembuangan sampah dan kotoran manusia yang tidak 

memperhatikan lingkungan dapat berpengaruh negatif terhadap kualitas air tanah. 
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2. Kebutuhan Air 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh masyarakat 

Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal yang menjadi responden 

dalam penelitian ini menggunakan sumber air tanah yang bersal dari sumur untuk 

memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kebutuhan air yang diperlukan oleh tiap-tiap 

keluarga setiap harinya relatif cukup besar yaitu rata-rata 424,4 liter setiap hari 

sedangkan standar rata-ratanya yaitu 300 liter/keluarga/hari. Besarnya kebutuhan 

air sumur dari masing-masing keluarga tersebut disebabkan hampir seluruh 

kebutuhan air untuk kehiupan sehari hari yaitu masak dan minum, mencuci motor, 

mencuci mobil, menyiram tanaman, mandi/kakus dan mencuci pakaian bersumber 

dari air sumur. 

Secara umum kebutuhan air sumur dari responden dalam penelitian ini 

tidak pernah kekurangan, walaupun kedalam sumur yang mereka miliki relatif 

tidak dalam yaitu antara 3 sampai dengan 18 meter, akan tetapi sepanjang tahun 

mereka tidak pernah kekuarangan air hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian pada 

tabel 16 yang hanya ada 7 responden yang melakukan pengalian sumur karena 

kekurangan air mulai bulan Juli sampai dengan bulan September. Kekurangan air 

yang mereka alami tersebut bukan karena susahnya sumber air tanah di daerah 

tersebut, tetapi lebih disebabkan masih dangkalnya sumur yang mereka miliki 

sehingga mereka perlu melakukan penggalian kembali sumur-sumur tersebut 

untuk mendapatkan air pada bulan-bulan kering berikutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapat diambil 

suatu simpulan sebagai berikut : 

1. Air sumur yang diteliti di Desa Pesarean Kecamatan 

Adiwerna Kabupaten Tegal ditinjau dari sifat fisiknya tidak memenuhi syarat 

karena pada musim penghujan terlihat keruh, berwarna kecoklatan, 

kekuningan dan ada yang kehitaman sedangkan pada musim kemarau hanya 

sebagian kecil saja yang berwarna keruh atau kecoklatan dan memiliki 

kandungan TDS yang lebih rendah dari standar. Sifat kimianya tidak 

memenuhi syarat karena memiliki kandungan seng yang lebih tinggi dari 

standar dan sifat biologinya juga tidak memenuhi syarat karena memiliki 

kandungan BOD dan COD yang lebih tinggi dari standar. 

2. Kebutuhan air bersih setiap hari dari penduduk Desa 

Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal relatif cukup besar yaitu 

rata-rata 424,4 liter/hari untuk tiap-tiap keluarga dengan standar rata-rata 300 

liter/keluarga/hari di desa.  

 

B. Saran 

Saran yang dapat diajukan berdasarkan simpulan di atas adalah sebagai 

berikut : 
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1. Mengingat kualitas fisik,  kimia maupun biologis dari air sumur di Desa 

Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal yang sudah tidak menenuhi 

standar, maka masyarakatt hendaknya tidak menggunakan air sumur tersebut 

untuk keperluan masak dan minum khususnya pada musim hujan. 

2. Masyarakat yang memiliki industri di Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna 

Kabupaten Tegal hendaknya membuang limbah insustri dengan baik agar 

tidak mencemari lingkungan disekitarnya. 

3. Untuk mencegah banyaknya limbah yang menumpuk yang mengakibatkan                        

pencemaran lingkungan maka masyarakat yang memiliki industri sebaiknya 

menggunakan limbah tersebut sebagai bahan campuran dalam pembuatan alat-

alat rumah tangga, ataupun peralatan mobil. 
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           Diperiksa terhadap Sampel 
Besi Aluminium Satuan 

Keterangan 

1 0,2 0,04 Mg/l       Sesuai 
2 0,7 0,10 Mg/l       Sesuai 
3 1,2 0,09 Mg/l        Tidak 
4 28,3 4,00 Mg/l        Tidak 
5 12,6 2,40 Mg/l        Tidak 
6 5,1 0,30 Mg/l        Tidak 
Standar 1,00 0,30 Mg/l        Tidak 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Zink 
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