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1. PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Air merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk hajat hidup orang banyak. Air 

bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan akan menjadi air 

minum setelah dimasak terlebih dahulu. Sebagai batasannya, air bersih adalah air yang 

memenuhi persyaratan bagi sistem penyediaan air minum. Persyaratan yang dimaksud 

adalah persyaratan dari segi kualitas yang meliputi fisik, kimia, biologi dan radiologis, 

sehingga apabila dikonsumsi tidak menimbulkan efek samping (Permenkes No. 

416/PER/IX/1990). Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Semarang 

merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberikan jasa 

pelayanan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sumber air yang 

digunakan PDAM kota Semarang sebagai air baku untuk dijadikan air bersih 70% 

berasal dari air permukaan.  

 

Air bersih berperan sangat penting dalam usaha katering. Dalam usaha katering air 

bersih diperlukan untuk berbagai keperluan seperti pencucian alat, pencucian tangan 

pekerja, pencucian bahan baku dan buah, melarutkan dan sebagainya. Pada usaha 

katering banyak menu yang dapat dijadikan pilihan dalam pemesanan makanan. Menu 

yang dijadikan pilihan sebagian besar berupa makanan yang diolah melalui proses 

pemasakan terlebih dahulu. Akan tetapi, selain menyediakan makanan yang diolah 

melalui proses pemasakan seringkali katering juga menyediakan makanan yang tidak 

diolah. Makanan yang tidak diolah ini berfungsi sebagai pelengkap dari masakan yang 

telah diolah contohnya adalah lalapan, salad, serta buah potong. Makanan yang tidak 

diolah sering disebut sebagai fresh product yaitu makanan yang hanya diberi perlakuan 

pencucian dengan menggunakan air bersih saja tanpa adanya perlakuan panas. Tidak 

adanya perlakuan panas yang diberikan pada fresh product, sangat memungkinkan 

terjadinya kontaminasi antara makanan dengan air yang digunakan untuk mencuci.  

 

Bakteri patogen yang terkandung pada air yang kotor jika kontak dengan fresh product 

nantinya akan menyebabkan gangguan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya. 

Gangguan kesehatan yang dialami meliputi diare, disentri, mual, muntah, sakit kepala 

dan sebagainya. Berdasarkan data World Health Organization (WHO), di bulan juli 
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2017 sekitar 842.000 orang meninggal setiap tahun karena diare akibat air minum, 

sanitasi, dan kebersihan tangan yang tidak aman. Sebanyak 844 juta orang kekurangan 

air minum, termasuk 159 juta orang yang bergantung pada air permukaan. Secara 

global, setidaknya 2 miliar orang menggunakan sumber air minum yang terkontaminasi 

kotoran. Air minum yang terkontaminasi diperkirakan menyebabkan 502.000 kematian 

akibat diare setiap tahunnya. Oleh karena itu perlu memperhatikan kualitas mutu air 

yang baik. Dalam pengolahan fresh product diperlukan juga penerapan prinsip - prinsip 

dasar keamanan pangan seperti higienitas dan sanitasi yang baik. Hal ini bertujuan 

untuk mencegah terjadinya kontaminasi yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan 

bagi tubuh. 

 

1.2.Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Air 

Air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Pada tubuh manusia rata-rata 

memiliki volume air sebesar 65% dari total berat badannya. Kebutuhan air minum 

setiap orang bervariasi mulai dari 2,1 liter hingga 2,8 liter perhari, tergantung pada berat 

badan dan aktivitasnya (Bambang et al., 2014). Dalam setiap kegiatan sehari-hari 

manusia membutuhkan air untuk memasak, minum, mencuci, mandi dan sebagainya. 

Banyaknya keperluan air yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada tiap tempat 

dan tiap tingkatan kehidupan berbeda-beda jumlahnya. Semakin tinggi taraf kehidupan, 

maka semakin banyak jumlah air yang diperlukan (Widiyanti et al., 2004). 

 

Banyaknya kegiatan industri, pertanian, domestik serta kegiatan lain yang berdampak 

negatif terhadap sumber daya air, menyebabkan kualitas air pengalami penurunan. 

Dampak dari penurunan kualitas air ini dapat menyebabkan timbulnya gangguan, 

kerusakan dan bahaya bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Oleh karena itu perlu 

dilakukannya pengolahan sumber daya air agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan 

dengan tingkat mutu yang diinginkan. Berikut ini adalah macam - macam sumber air 

yang dapat dimanfaatkan, baik untuk keperluan air minum, rumah tangga, maupun 

industri : 
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- Air hujan 

Air hujan merupakan penyubliman uap air menjadi air murni yang ketika turun 

dan melalui udara akan melalui benda-benda yang terdapat di udara seperti CO2, 

O2, N2, zat renik dan debu.  

- Air permukaan 

Air permukaan merupakan air  hujan yang mengalir dipermukaan bumi. 

Dibandingkan dengan sumber lain air permukaan merupakan sumber air yang 

tercemar berat. Yang termasuk ke dalam air permukaan antara lain meliputi air 

yang berasal dari sungai, parit, rawa, bendungan, danau, laut dan sebagainya.                                                                                                                                                                   

- Air tanah 

Air tanah adalah air yang tersimpan atau tertangkap di lapisan batuan yang 

mengalami pengisian atau penambahan secara terus menerus oleh alam. 

Sebagian dari air hujan yang mencapai permukaana bumi juga akan terserap ke 

dalam tanah dan akan menjadi air tanah (Suryana, 2013).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Pengadaan air bersih untuk kepentingan rumah tangga seperti untuk air minum, air 

mandi, dan sebagainya harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan peraturan 

internasional (WHO dan APHA) ataupun peraturan nasional dan setempat. Dalam hal 

ini kualitas air bersih di Indonesia harus memenuhi persyaratan yang tertuang di dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.173/Men.Kes/Per/VII/77. Sejalan dengan kemajuan 

dan peningkatan taraf  kehidupan, jumlah penyediaan air juga selalu meningkat setiap 

saat. Akibatnya perlu dilakukan kegiatan pengadaan sumber-sumber air baru setiap saat 

antara lain dengan cara :  

 Mencari sumber-sumber air baru, baik berbentuk air tanah, air sungai, air danau. 

 Mengolah dan menawarkan air laut 

 Mengolah dan menyehatkan kembali sumber air kotor yang telah tercemar 

seperti air sungai, air danau (Luh et al., 2004). 

 

Air bersih merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting, sehingga wajar apabila 

sektor air bersih mendapatkan prioritas penanganan utama karena menyangkut 

kehidupan orang banyak. Pelayanan air bersih di perkotaan Indonesia dilakukan dengan 

dua cara yaitu sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem perpipaan dikelola oleh 
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Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan sistem non perpipaan dikelola oleh 

masyarakat baik secara individu maupun kelompok. (Agustina, 2007). 

 

Masalah utama yang harus dihadapi dalam pengolahan air bersih adalah semakin 

tingginya tingkat pencemaran air, baik yang berasal dari limbah rumah tangga, limbah 

industri, maupun yang berasal dari mikroorganisme. Pencemaran air oleh 

mikroorganisme pada badan air maupun suplai air minum merupakan kasus yang sering 

terjadi di Indonesia. Pencemaran ini dapat terjadi akibat sumber air bakunya yang 

banyak mengandung mikroorganisme, ataupun terjadi kontaminasi saat pengaliran air 

olahan dari pusat pengolahan ke konsumen (Rahayu et al., 2013). Dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan Nuryani et al (2016) yang berjudul “Kontaminasi Escherichia coli 

pada Makanan Jajanan di Kantin Sekolah Dasar Negeri Wilayah Denpasar Selatan” 

mengatakan bahwa makanan jajanan di sekolah tersebut mayoritas (71%) 

terkontaminasi E.coli. Faktor yang paling dominan berhubungan dengan kontaminasi 

E.coli pada makanan jajan di kantin tersebut adalah faktor fasilitas sanitasi khususnya 

faktor air yang di manfaatkan.   

  

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Semarang merupakan salah satu 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberikan jasa pelayanan bagi masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

mempunyai peran penting dalam mencukupi kebutuhan air kota Semarang yang 

jumlahnya terus meningkat. Menurut data statistik PDAM kota Semarang, air 

permukaan memberikan kontribusi kapasitas produksi yang paling besar sebagai sumber 

air baku yaitu sebesar 70% (Rachmawati & Ketut, 2011).  

 

Air baku yang digunakan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang untuk pasokan air bersih 

berasal dari 3 sumber yang meliputi :  

 Sumber mata air : Moedal Besar, Moedal Kecil, Lawang I, Kalidoh Besar, 

Ancar, Seleses, Abimanyu, Lawang II 

 Sumber air permukaan : IPA Kaligarang I, IPA Kaligarang II, IPA Kaligarang 

III, IPA Kaligarang IV, IPA Pucang Gading, IPA Kudu, IPA Meteseh (jarang 

digunakan/pasif) 
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 Serta sumber air tanah dalam atau sumur dalam : Grajegan, Tampingan, 

Katilongas, Campurejo, Kalilengko, Cangkiran A, Gowok Medini, Jati 

Kalangan, Cangkiran B, Bubakan, Rejosari, Kuncen, Paramasan, Ngabean, 

Kalidoh, Kandang Babi II, Sicepit, Gowongan, Nglablak, Genuk, Blanten, 

Sembungan, Karangbolo, Kretek, Kaligarang, Sumur Jurang, Karang Geneng, 

Jurang Dampit, Pengkol, Plalangan, Beringin, Ngresep, Cendrawasih. 

(PDAM kota Semarang, 2012). 

 

Dari ketiga sumber diatas yang paling banyak dijadikan air baku untuk pembuatan air 

bersih adalah yang berasal dari sumber air permukaan. Air permukaan adalah air hujan  

yang mengalir di permukaan bumi dimana yang termasuk didalamnya adalah air sungai, 

rawa, parit, bendungan, danau, laut dan sebagainya. Pada umumnya air permukaan ini 

akan mendapat pengotoran selama pengaliran. Dibandingkan dengan sumber yang lain 

air permukaan merupakan sumber air yang tercemar berat. Hal ini disebabkan karena 

hampir semua air buangan dan sisa kegiatan manusia termasuk flora dan fauna 

semuanya akan dibuang ke dalam badan air permukaan. Oleh karena itu, mutu air 

permukaan yang akan dipakai untuk bahan baku air bersih perlu mendapat pengawasan 

kualitas mutu yang baik. Pengawasan kualitas mutu air yang baik meliputi kualitas fisik, 

kimiawi, dan bakteriologi agar kualitas air bersih yang diproduksi tetap terjaga. 

(Suryana, 2013). 

 

1.2.2. Katering 

Katering merupakan salah satu jasa dibidang pangan yang melalukan kegiatan 

pengolahan dan penyajian makanan di luar tempat usaha atas dasar pemesanan dalam 

jumlah yang banyak. Seiring berkembangnya waktu bisnis usaha katering terus 

mengalami peningkatan. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

adanya perubahan gaya hidup penduduk kota besar yang ingin hidup lebih praktis. Salah 

satu kota besar yang ada di Indonesia adalah kota Semarang yang juga merupakan 

Ibukota Provinsi Jawa Tengah. Penduduk di kota Semarang memiliki jam kerja yang 

tinggi sehingga, sebagian besar dari mereka memilih untuk makan makanan diluar 

secara langsung ataupun dengan memesan makanan siap jadi. Sekarang ini bisnis usaha 

katering tidak hanya untuk acara pesta besar seperti pernikahan saja. Bisnis usaha 
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katering telah berkembang menyesuaikan kebutuhan masyarakat contohnya katering 

untuk karyawan, katering rumah sakit, katering untuk rapat, katering untuk program diet 

dan masih banyak lagi. Katering itu sendiri dibedakan menjadi 2 macam, yaitu inside 

katering dan outside katering. Inside katering merupakan pelayanan katering dimana 

makanan dan minuman yang dipesan diolah dalam tempat itu juga seperti restauran, 

hotel dan lainnya. Outside katering merupakan pelayanan katering dimana makanan dan 

minuman yang dipesan diolah pada tempat yang tidak sama kemudian, dibawa keluar 

tempat ke tempat pemesanan, contohnya acara ulang tahun, resepsi pernikahan dan 

lainnya (Pamudji, 1996). 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 

katering atau jasaboga merupakan usaha pengelolaan makanan yang disajikan di luar 

tempat usaha berdasarkan pesanan yang dikelola oleh badan usaha atau perseorangan. 

Dalam peraturan ini katering katering digolongkan menjadi tiga golongan berdasarkan 

luas jangkauan yang dilayani. Golongan yang pertama adalah golongan A merupakan 

industri jasaboga yang melayani masyarakat dalam skala kecil. Kedua golongan B 

merupakan industri jasaboga yang melayani masyarakat dalam skala besar. Ketiga 

golongan C merupakan industri jasaboga sangat besar yang melayani kebutuhan 

masyarakat didalam angkutan udara. Dalam penelitian ini katering yang digunakan 

adalah katering golongan A yaitu untuk industri jasaboga skala kecil dan golongan B 

yaitu untuk industri jasaboga skala besar. 

 

Dalam industri katering air dibutuhkan pada semua proses produksi makanan, mulai 

dari pencucian bahan, peralatan, hingga pengolahan pangan. Apabila kualitas air tidak 

memenuhi persyaratan kesehatan, maka dapat menjadi media penularan banyak 

penyakit (Yunus et al., 2015). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

18 tahun 2012  keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk 

mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang 

dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak 

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehinggga aman untuk 

dikonsumsi. Industri jasa boga atau katering sekarang ini semakin banyak dan 

berkembang menyesuaikan kebutuhan dari konsumen. Akan tetapi pertumbuhan ini 
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masih belum diikuti dengan pengetahuan dari produsen mengenai keamanan pangan 

yang memadai seperti higienitas dan sanitasi yang baik. Dalam usaha katering higienitas 

dan sanitasi sangatlah penting terutama dalam menangani produk yang diolah secara 

minimal (fresh product) seperti buah potong, salad buah, dan lalapan.  

 

1.2.3. Penjaminan Kualitas Mutu Air 

Berdasarkan data dari UN WWAP (2010) setiap hari sebanyak 2 juta ton limbah baik 

itu limbah industri, pertanian, maupun rumah tangga terbuang dan mencemari air. PBB 

juga memperkirakan bahwa jumlah air limbah yang dihasilkan setiap tahunnya adalah 

sekitar 1.500 km
3
. Oleh karena itu perlu dilakukannya perlakuan sanitasi air yang baik 

agar ketika dikonsumsi tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan. 

 

Kualitas air merupakan karakteristik mutu yang dibutuhkan  untuk pemanfaatan tertentu 

dari sumber-sumber air. Dengan adanya standard kualitas air, berbagai macam air dapat 

diukur kualitasnya, dengan kata lain standard kualitas dapat digunakan sebagai tolok 

ukur. Standart kualitas air bersih berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI 

No.416/MEN.KES/PER/IX/1990 dan standar kualitas air minum berdasarkan 

Permenkes RI No.492/MENKES/PER/IV/2010 biasanya dituangkan dalam bentuk 

pernyataan atau angka. Pernyataan dan angka yang ada menunjukkan persyaratan-

persyaratan yang harus dipenuhi agar air tersebut tidak menimbulkan gangguan 

kesehatan, penyakit, gangguan teknis, serta gangguan dalam segi estetika (Suryana, 

2013). 

 

Air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan bagi sistem penyediaan air minum. 

Adapun persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan dari segi kualitas air yang 

meliputi kualitas fisik, kimia, biologis dan radiologis Berikut ini adalah persyaratan 

kualitas untuk air bersih : 

1. Persyaratan Fisik 

Secara fiisik air bersih harus bening, tidak berasa dan berbau. Untuk suhu air 

bersih sebaiknya sama dengan suhu udara atau kurang lebih 25
o
C dan apabila 

terjadi perbedaan maka batas yang diperbolehkan adalah 25
o
C ± 3°C. 
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2. Persyaratan Kimiawi 

Air bersih tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia dalam jumlah yang 

melampaui batas. Beberapa persyaratan kimia untuk air bersih antara lain 

meliputi : pH, zat organik, kesadahan, total solid, kalsium (Ca), CO2 agresif, 

besi (Fe), mangan (Mn), seng (Zn), tembaga (Cu), chlorida (Cl), flourida (F), 

nitrit, serta logam berat. 

3. Persyaratan Bakteriologis 

Air bersih tidak boleh mengandung bakteri patogen dan parasitik yang dapat 

mengganggu kesehatan. Persyaratan bakteriologis ini adalah dengan tidak 

adanya bakteri E.coli atau fecal coli dalam air. 

4. Persyaratan Radioaktifitas 

Persyaratan radioaktifitas mansyaratkan bahwa air bersih tidak boleh 

mengandung zat yang menghasilkan bahan-bahan yang mengandung radioaktif, 

seperti sinar alfa, beta dan gamma (Agustina, 2007). 

 

Persyaratan kualitas air bersih dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Persyaratan Kualitas Air Bersih berdasarkan Permenkes R.I No. 

416/MENKES/PER/IX/1990. 

No. Parameter Satuan 
Kadar Maksimum 

yang diperbolehkan 
Keterangan 

A. FISIKA 

1. Bau - - Tidak berbau 

2. 
Jumlah zat padat 

terlarut (TDS) 
mg/L 1500 - 

3. Kekeruhan Skala NTU     25 - 

4. Rasa - - Tidak berasa 

5. Suhu 0
o
C Suhu udara ±3

o
C - 

6. Warna Skala TCU     50 - 

B. KIMIA 

a. Kimia Anorganik 

1. Air raksa mg/L       0,001  

2. Arsan mg/L       0,05  

3. Besi mg/L       1,0  

4. Flourida mg/L       1,5  

5. Kadmium mg/L       0,005  

6. Kesadahan (CaCO3) mg/L   500,0  

7. Klorida mg/L   600,0  

8. Kronium, valensi 6 mg/L       0,05  

9. Mangan mg/L       0,5  

10. Nitrat, sebagai N mg/L     10,0  

11. Nitrit, sebagai N mg/L       1,0  
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Lanjutan 

No Parameter Satuan 
Kadar Maksimum 

yang diperbolehkan 
Keterangan 

12. pH        6,5-9,0  

13. Selenium mg/L       0,01  

14. Seng mg/L      15,0  

15. Sianida mg/L       0,1  

16. Sulfat mg/L   400,0  

17. Timbal mg/L       0,05  

b. Kimia Organik 

1. Aldrin dan dieldrin mg/L       0,0007  

2. Benzene mg/L       0,01  

3. Benzo (a) pyrene mg/L       0,00001  

4. 
Chloroform (total 

isomer) 
mg/L       0,007  

5. Chloroform mg/L       0,03  

6. 2.4-D mg/L       0,10  

7. DDT mg/L       0,03  

8. Detergen mg/L       0,5  

9. 1,2-Dichloroethene mg/L       0,01  

10. 1,1-Dichloroethene mg/L       0,0003  

11. 
Heptachlor dan 

heptaclor epoxide 
mg/L       0,003  

12. Hexachlorobenzene mg/L       0,00001  

13. 
Gamma-HCH 

(Lindane) 
mg/L       0,004  

14. Methoxychlor mg/L       0,10  

15. Pentachloropenol mg/L       0,01  

16. Pestisida total mg/L       0,10  

17. 2,4,6-trichloropenol mg/L       0,01  

18. Zat organik (KmnO4) mg/L     10,0  

C. MIKROBIOLOGIK 

1. Total Koliform (MPN) 
Jumlah per 

100 ml 
    50,0 Bukan air pipaan 

2. Total Koliform (MPN) 
Jumlah per 

100 ml 
    10,0 Air pipaan 

D. RADIO AKTIVITAS 

1. 
Aktivitas Alpha (Gross 

Alpha activity) 
Bq/L       0,1  

2. 
Aktivitas Beta (Gross 

Beta activity) 
Bq/L       1,0  

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan dan kualitas air PDAM 

khususnya yang digunakan untuk proses pencucian bahan baku melalui pengujian 

secara fisik, kimia dan mikrobiologi pada usaha katering di wilayah kota Semarang.  

 

 


