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4. PEMBAHASAN 

4.1. Karakteristik Fisika Air PDAM pada Katering di Semarang 

4.1.1. Bau dan Rasa 

Dalam pengujian bau dan rasa dilakukan dengan cara mencium bau dan mencecap 

sampel air PDAM tersebut, kemudian menganalisa mengenai bau (berbau atau tidak 

berbau) dan rasa (berasa atau tidak berasa) (Aprilino et al., 2015). Analisa bau dan rasa 

dalam pengujian sampel ini dilakukan oleh tiga orang panelis. Dari analisa yang telah 

dilakukan, sampel air PDAM yang diambil pagi dan sore hari dari bermacam-macam 

katering memiliki bau dan rasa yang berbeda-beda. Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa 

sebagian besar yaitu 53,33% sampel memiliki karakteristik berbau tanah dan berasa 

tanah. Sebanyak 26,67% berbau klorin dan berasa klorin, dan sebanyak 20% sampel 

tidak berbau dan tidak berasa. Begitu pula dengan hasil tabel pengujian fisika yang 

diambil sore hari pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa sebagian besar yaitu 53,33% 

katering memiliki juga memiliki karakteristik berbau tanah dan berasa tanah. Sebanyak 

26,67% sampel memiliki karakteristik berbau klorin dan berasa klorin. Dan 20% sampel 

memiliki karakteristik bau dan rasa yang tidak berbau dan tidak berasa.  

 

Perbedaan dari masing-masing sampel ini dapat disebabkan karena jarak yang ditempuh 

air dari tempat pengolahan yaitu PDAM Tirta Moedal hingga ke tempat katering 

tersebut.  Asryadin et al (2012) mengatakan bahwa semakin jauh jarak tempuh air kadar 

sisa klor pada air PDAM semakin mengalami penurunan sampai diperoleh kadar sisa 

klor tidak memenuhi persyaratan (< 0,2 mg/L). Hal ini disebabkan karena selama 

perjalanan daya kerja klor aktif dan kontak dengan mikroorganisme penyebab 

kontaminasi air. Berikut ini adalah informasi mengenai jarak masing-masing katering 

dengan PDAM : 
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Tabel 7. Jarak masing-masing katering dengan PDAM Tirta Moedal 

Kode Katering Jarak Katering dengan PDAM Tirta Moedal (Km) 

A 11,3 

B 9,4 

C 7,5 

D 7,6 

E 7,2 

F 6,8 

G 2,7 

H 2,3 

I 4 

J 13 

K 4,8 

L 5,6 

M 9,3 

N 13,2 

O 14,2 

 

Dari hasil survei yang telah dilakukan diketahui ada hubungan jarak antara katering 

dengan tempat pengolahan air yaitu PDAM Tirta Moedal. Pada katering yang memiliki 

karakteristik berbau dan berasa klorin seperti katering G, H, I dan L memiliki rentang 

jarak sekitar 2,3 km – 5,6 km. Sedangkan pada katering yang memiliki karakteristik 

berbau dan berasa tanah seperti katering A, B, D, E, F, M, N, O memiliki rentang jarak 

sekitar 6,8 km – 14,2 km. Hal ini sesuai dengan hasil dari Asryadin et al (2012) 

mengatakan bahwa semakin jauh jarak tempuh air kadar sisa klor pada air PDAM 

semakin mengalami penurunan sampai diperoleh kadar sisa klor tidak memenuhi 

persyaratan (< 0,2 mg/L). 

 

Menurut Washington State Department of Health (2011) bau dan rasa pada air dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti sumber persediaan air bersih yang digunakan, 

pipa yang digunakan untuk mengalirkan air, serta disebabkan karena sistem pipa ledeng 

rumah tangga yang tidak baik. Adanya bau dan rasa klorin pada beberapa sampel 

disebabkan karena adanya penambahan klorin dalam air tersebut serta adanya interaksi 

antara klorin dengan senyawa organik dalam pipa tersebut. Adanya bau dan rasa tanah 

pada kebanyakan sampel disebabkan karena beberapa faktor seperti adanya 

pertumbuhan bakteri pada saluran pembuangan atau dari bahan organik. Yang termasuk 

dalam bahan organik disini adalah tumbuhan, hewan, atau bakteri yang secara alami 
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terdapat di danau dan waduk selama beberapa waktu tertentu sehingga dapat 

menyebabkan bau.  

 

Soesanto (1996) juga mengatakan bahwa kadar senyawa atau zat organik yang 

berlebihan dalam air minum tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan warna, 

bau, dan rasa yang tidak diinginkan. Zat organik yang terdapat dalam air minum itu 

sendiri dapat berasal dari alam dan dari kegiatan manusia. Yang berasal dari alam 

adalah asam humat dari daun dan batang pohon yang membusuk, senyawa nitrogen 

(amina) dan senyawa sulfurik (merkaptan) dari organisme yang membusuk. Yang 

berasal dari kegiatan manusia adalah limbah tinja, limbah cair, limbah padat dan gas 

baik yang berasal dari kegiatan rumah tangga maupun kegiatan pertanian, industri, 

transportasi, pertambangan dan sebagainya. 

 

4.1.2. Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS) 

Dari analisa yang telah dilakukan pagi hari didapatkan hasil jumlah zat padat terlarut 

(TDS) yang berkisar antara 166,66±53,16 (mg/L) hingga 426,66±73,39 (mg/L). Nilai 

terendah dari hasil analisa TDS terdapat pada katering G yaitu sebesar 166,66±53,16 

(mg/L)  dan untuk nilai tertinggi dari hasil analisa TDS terdapat pada katering C yaitu 

sebesar 426,66±73,394 (mg/L). Hasil jumlah zat padat terlarut (TDS) yang diambil sore 

hari dari 15 katering yang ada memiliki TDS yang berkisar antara 160,00±43,81 (mg/L)  

hingga 383,33 ± 91,57 (mg/L).  Nilai terendah terdapat pada katering G sedangkan 

untuk nilai tertingginya ada pada katering C. 

 

Dari hasil percobaan diatas dapat disimpulkan bahwa dari ke 15 sampel katering yang 

telah diuji memiliki TDS yang sudah sesuai atau memenuhi standart dari Permenkes R.I 

No. 416MENKES/PER/IX/1990 yang ada yaitu dibawah 1500 (mg/L). Pengujian TDS 

merupakan pengujian mineral, garam organik dan sejumlah kecil bahan organik yang 

larut dalam air. Beberapa diantaranya meliputi kalsium, magnesium, sodium, klorida, 

besi, mangan, serta komponen sulfur (Benham et al., 2011). Penyebab utama terjadinya 

TDS adalah adanya bahan anorganik berupa ion-ion seperti molekul sabun, deterjen, 

dan surfaktan yang berasal dari air buangan rumah tangga dan industri pencucian 

(Isnaini, 2011).  
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Pada Gambar 3 dapat diketahui bahwa nilai TDS pada katering C dan F lebih besar 

dibandingkan dengan katering yang lainnya. Tetapi masih sesuai dengan standar dari 

Permenkes R.I No. 416/MENKES/PER/IX/1990 yaitu dibawah 1500 mg/L. Tingginya 

nilai TDS pada katering C dan F disebabkan karena sumber air diambil dari tempat 

penampungan air terbuka yang dekat dengan tempat pencucian. 

  

4.1.3. Kekeruhan 

Untuk hasil analisa kekeruhan yang dilakukan pagi hari katering C memiliki nilai 

kekeruhan yang paling rendah dibandingkan dengan katering lainnya yaitu sebesar 

0,05±0,03 (NTU). Nilai tertinggi dari hasil analisa kekeruhan ini adalah sebesar 

2,27±0,06 (NTU)  yang ada pada katering O. Hasil analisa kekeruhan yang dilakukan 

pada sore hari dapat dilihat bahwa katering J memiliki nilai kekeruhan yang paling 

rendah yaitu sebesar 0,01±0,00 (NTU). Sedangkan katering O memiliki nilai kekeruhan 

yang paling tinggi yaitu sebesar 1,34±44,27 (NTU).  

 

Kekeruhan yang terdapat pada air dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti endapan 

pasir dan lumpur, adanya kandungan bakteri dan kuman, serta presipitat kimia (Benham 

et al., 2011). Dari hasil pengujian yang dilakukan dapat dilihat bahwa masing-masing 

sampel telah sesuai dengan standar Permenkes R.I No. 416/MENKES/PER/IX/1990 

yang ada dimana nilai maksimal untuk kekeruhan adalah 25 NTU. Dari hasil pengujian 

nilai kekeruhan tertinggi hanyalah sebesar 2,27 NTU. 

 

Pada Gambar 4 dapat dilihat bahwa katering O memiliki nilai kekeruhan yang paling 

tinggi dibandingkan dengan katering yang lain. Tetapi masih sesuai dengan standar dari 

Permenkes R.I No. 416/MENKES/PER/IX/1990 yaitu dibawah 25 NTU. Tinggginya 

kekeruhan pada katering O ini disebabkan karena sumber air diambil dari tempat 

penampungan terbuka yang kondsinya tidak bersih. 

 

4.1.4. Suhu 

Dari hasil analisa suhu yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa sebagian besar suhu 

dari masing-masing katering baik pada pengambilan pagi hari dan pengambilan sore 
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hari adalah sebesar 25ºC. Namun ada beberapa katering seperti katering A, katering B, 

katering E, katering F,  katering I memiliki suhu 25,5ºC dan sisanya memiliki suhu 

sebesar 26ºC. Dari hasil yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa suhu dari masing-

masing katering sudah memenuhi syarat dari standar Permenkes R.I No. 416 

MENKES/PER/IX/1990. Batas maksimal dari parameter suhu untuk air bersih adalah 

sebesar 28°C yang didapatkan dari suhu ruang ±3
o
C.  

 

Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kenaikan suhu pada air antara lain adalah 

tempat penampungan air yang digunakan, serta cuaca. Ada banyak macam tempat untuk 

penampung air salah satunya adalah menampung air pada tandon berbahan plastik PE 

(polyethylene) yang kemudian biasanya diletakkan di atap rumah sehingga dapat 

terpapar sinar matahari secara langsung. Hal ini dapat menyebabkan temperatur air 

menjadi naik menyesuaikan suhu disekitarnya. Sesuai dengan Environmental Protection 

Agency (2002) yang mengatakan bahwa air yang stagnan atau dalam kondisi tidak 

bergerak akan mendekati suhu sekitar. Isnaini (2011) juga mengatakan  bahwa suhu 

dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang masuk ke dalam air. Cahaya matahari yang 

masuk ke air akan mengalami penyerapan dan perubahan menjadi energi panas. 

Dampak yang diakibatkan dari adanya kenaikan suhu ini dapat memicu pertumbuhan 

bakteri yang tidak diinginkan seperti Escherichia coli. Escherichia coli atau disebut 

juga dengan coliform fecal adalah salah satu bakteri yang tergolong coliform dan hidup 

secara normal dalam kotoran manusia maupun hewan (Isnaini, 2011). Escherichia coli 

dapat bertahan dan tumbuh di lingkungan yang memiliki suhu lebih dari 15
o
C, pH 

netral, serta adanya kandungan bahan kimia seperti karbon, nitrogen, dan fosfor 

(Ainsworth, 2004) 

 

4.2. Karakteristik Kimiawi Air PDAM pada Katering di Semarang 

4.2.1. Besi (Fe) dan Kadmium (Cd) 

Berdasarkan hasil penelitian pengujian besi dan kadmium menggunakan 

Spektrofotometer Serapan Atom (SSA).  Pada sampel air yang diambil pagi hari dan 

diambil sore hari dari masing-masing katering didapatkan hasil not detected (ND). Hal 

ini disebabkan karena standar SSA yang digunakan hanya dapat mendeteksi 0,01 ppm, 
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kemungkinan akan terdeteksi jika standar yang digunakan <0,01 ppm (Nuraini et al., 

2015).  

 

4.2.2. Klorida  

Klorida merupakan hasil peluruhan dari berbagai macam batuan ke tanah dan air 

melalui proses pelapukan. Ion klorida sangat mudah bergerak dan berpindah tempat ke 

ke dalam lembah sungai maupun ke lautan. Klorida tersebar luas di alam sebagai garam 

natrium, kalium, magnesium dan kalsium. Ketika garam seperti natrium klorida larut di 

dalam air, ia akan memecah menjadi ion bermuatan positif (kation) dan bermuatan 

negatif (anion). Natrium klorida akan memecah menjadi ion natrium dan klorida di 

dalam air (World Health Organization, 1996). 

 

Dari Gambar 6 dapat dilihat hasil analisa klorida yang diambil pagi hari memiliki 

kandungan paling tinggi sebesar 27,49±4,67 (mg/L) dan terendah sebesar 10,13±3,49 

(mg/L). Sedangkan hasil analisis klorida yang diambil sore hari berkisar antara 11 – 26 

(mg/L). Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil uji 

klorida dari 15 sampel katering telah memenuhi standar Permenkes R.I 

No.46/MENKES/PER/IX/1990. Batas maksimal kandungan klorida untuk air bersih 

adalah sebesar 600 (mg/L).  

 

Adanya kandungan klorida pada air permukaan dan air tanah dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu ada secara alami terkandung dalam air tersebut, akibat kegiatan manusia 

seperti penggunaan pupuk anorganik, limbah industri, limbah septik tank, aliran dan 

lain sebagainya. Kandungan klorida yang tinggi pada air dapat menyebabkan air 

menjadi berasa asin serta terjadinya korosi pada pipa logam. Untuk ambang batas rasa 

pada anion klorida itu sendiri bergantung dengan kation yang terkait pada kisaran 200-

300 mg/liter untuk kalium, natrium, dan kalsium klorida. Dalam pipa logam klorida 

akan bereaksi dengan ion logam untuk membentuk garam terlarut, sehingga 

menyebabkan peningkatan kadar logam dalam air minum (World Health Organization, 

1996).  
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4.2.3. Kesadahan (CaCO3) 

Kesadahan merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan adanya kandungan 

garam kalsium dan magnesium yang terlarut dalam air dan dinyatakan ekuivalen dengan 

kalsium karbonat (CaCO3). Air sadah itu sendiri merupakan air yang mengandung 

beberapa jenis mineral seperti Ca, Mg, Sr, Fe, Mn yang konsentrasinya tinggi. Air sadah 

dapat menyebabkan warna air menjadi keruh, dapat mengurangi daya kerja sabun serta, 

dapat menimbulkan kerak pada dasar ketel. Sumber alami dari kesadahan pada air 

adalah ion logam polivalen yang terlarut dari batuan sedimen, rembesan dan limpasan 

dari tanah. Kalsium dan magnesium merupakan ion utama yang paling banyak terdapat 

dalam batuan sedimen. Tingkat kesadahan pada air dikelompokkan menjadi empat 

golongan yaitu air lunak atau soft water yang mengandung kadar CaCO3 <60 mg/liter. 

Moderately hard yang mengandung kadar CaCO3 60-120 mg/liter. Hard yang 

mengandung CaCO3 120-180 mg/liter. Dan very hard yang mengandung CaCO3 >180 

mg/liter (World Health Organization, 2011). 

 

Dari Gambar 7 dapat dilihat bahwa tingkat kesadahan tertinggi yang diambil pagi hari 

sebesar 186,66±7,44 (mg/L) dan yang terendah sebesar 94,66±13,30 (mg/L). Nilai 

kesadahan tertinggi yang diambil sore hari sebesar 189,33±3,26 (mg/L) dan terendah 

sebesar 101,33 (mg/L). Dari hasil yang didapatkan ini dapat disimpulkan bahwa nilai 

kesadahan total dari masing-masing katering telah memenuhi standar dari Permenkes 

R.I No. 416/MENKES/PER/IX/1990, dimana batas maksimum dari kesadahan total air 

bersih adalah sebesar 500 mg/L.  

 

4.2.4. Derajat Keasaman (pH) 

Dari Gambar 8 dapat diketahui bahwa rata-rata nilai pH dari tiap-tiap katering adalah 

berkisar antara 6-7. Dari hasil pengujian pH yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa pH dari 15 sampel katering yang diambil pagi hari dan sore hari telah memenuhi 

standar Permenkes R.I No.416 MENKES/PER/IX/1990. Batas maksimal dari nilai pH 

untuk air bersih adalah sebesar 9.  

 

Derajat keasaman atau pH merupakan ukuran keasaman atau alkalinitas larutan air. 

Keasaman atau alkalinitas larutan air ditentukan oleh jumlah relatif ion hidrogen (H
+
) 
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atau ion hidroksil (OH
-
) yang ada. Derajat keasaman atau pH sangat penting dalam 

menentukan korosivitas. Secara umum semakin rendah nilai pH maka semakin tinggi 

tingkat korosi (World Health Organization, 1996). Fluktuasi pH sangat dipengaruhi 

oleh proses respirasi, karena gas karbondioksida yang dihasilkannya. Semakin banyak 

karbondioksida (CO2) yang dihasilkan dari proses respirasi, maka pH akan semakin 

rendah. Namun sebaliknya jika aktivitas fotosintesis semakin tinggi maka akan 

menyebabkan pH semakin tinggi (Isnaini, 2011).  

 

Mempertahankan pH dalam air bersih sangatlah penting, hal ini disebabkan karena pH 

memiliki hubungan dengan kandungan klor dalam air. Apabila pH dalam air tepat maka 

kinerja klor dalam air yang berfungsi sebagai desinfektan dapat bekerja secara 

maksimal. pH yang tepat untuk air itu sendiri adalah 7-8,5 (Anam, 2016). Pada proses 

desinfeksi dengan klor, kontaminasi mikroorganisme meningkat sejalan dengan 

kenaikan pH. Klorinasi efektif pada pH cenderung asam sedangkan pada pH basa (>8,5) 

daya infeksi klor akan berkurang. Kegunaan lain pengaturan pH dalam instalasi air 

minum adalah ubtuk mengendalikan korosif perpipaan dalam sistem distribusi 

(Asryadin et al., 2012).  

 

4.3. Pembahasan Hasil Uji Mikrobiologi 

Koliform merupakan suatu grup bakteri yang digunakan sebagai indikator adanya polusi 

kotoran dan kondisi yang tidak baik terhadap air, makanan, susu dan produk-produk 

susu. Koliform sebagai suatu kelompok dicirikan sebagai bakteri berbentuk batang, 

gram negatif, tidak membentuk spora, aerobik dan anaerobik fakultatif. Koliform 

memfermentasi laktosa dengan menghasilkan asam dan gas dalam waktu 48 jam suhu 

35
o
C. Bakteri koliform dibedakan menjadi 2 grup yaitu koliform fekal contohnya adalah 

Escherichia coli, dan koliform nonfekal contohnya adalah Enterobacter aerogenes. 

Eschericia coli merupakan bakteri yang berasal dari kotoran hewan atau manusia 

sedangkan Enterobacter aerogenes biasanya ditemukan pada hewan atau tanaman yang 

telah mati (Widiyanti & Ristiati, 2004).  

 

Escherichia coli merupakan suatu bakteri yang menjadi indikator sanitasi dan juga 

bersifat patogen yang sering menyebabkan berbagai penyakit (Bambang et al., 2014). 



38 
 

 
 

Escherichia coli adalah suatu bakteri gram negatif berbentuk batang bersifat anaerobic 

fakultatif, serta mempunyai flagela periterikat. Escherichia coli dibedakan atas sifat 

serologisnya berdasarkan antigen O (somatif), K (kapsul), dan H (flagel). Escherichia 

coli atau disebut juga dengan coliform fecal adalah salah satu bakteri yang tergolong 

coliform dan hidup secara normal dalam kotoran manusia maupun hewan (Isnaini, 

2011).  

 

Dari Tabel 6 dan Tabel 7 dapat dilihat bahwa hasil jumlah mikrobiologi yang diambil 

pagi dan sore hari dari tiap-tiap katering memiliki data yang bervariasi. Hasil rata-rata 

jumlah mikroorganisme yang diambil pagi hari pada minggu pertama lebih banyak 

dibandingkan dengan minggu ke dua. Hasil mikroorganisme tertinggi di minggu 

pertama adalah pada katering G yaitu sebesar 214±205,03 (CFU/ml). Sedangkan hasil 

mikroorganisme tertinggi di minggu ke dua adalah pada katering M yaitu sebesar 

127,67±88,85 (CFU/ml). Hasil rata-rata jumlah mikroorganisme yang diambil sore hari 

diminggu pertama juga lebih banyak dibandingkan dengan minggu ke dua. Hasil 

mikroorganisme tertinggi di minggu pertama adalah pada katering E yaitu sebesar 

80,33±10,79 (CFU/ml). Sedangkan hasil mikroorganisme tertinggi di minggu ke dua 

adalah pada katering D yaitu sebesar 72,33±125,29 (CFU/ml). Berdasarkan standar dari 

Permenkes R.I No.46/MENKES/PER/IX/1990 jumlah maksimal total koliform air 

perpipaan adalah 10 CFU/ml. Dari hasil yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa 

masih ada sampel yang belum sesuai dengan standar dari Permenkes R.I 

No.46/MENKES/PER/IX/1990.  

 

Tingginya jumlah mikroorganisme di minggu pertama ini disebabkan karena beberapa 

faktor seperti faktor lingkungan, cuaca, dan bak penampung. Fuadi (2012) mengatakan 

bahwa masih adanya kandungan koliform dan E.coli dalam air bersih ini dipengaruhi 

oleh begitu banyak faktor, baik faktor fisik maupun kimiawi. Hal ini disebabkan karena 

kemampuan mikroorganisme untuk bertahan hidup sangat tinggi. Meskipun pada air 

yang mengandung klorin pada konsentrasi tertentu yang menurut teori sudah cukup 

untuk desinfeksi dan membunuh mikroba didalamnya. Apabila faktor lain seperti 

kebocoran pipa, kekeruhan, dan lain sebagainya masih mendukung untuk kelangsungan 

hidup mikroba, maka mikroba masih dapat ditemukan di dalam air. Hal ini juga 
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didukung pernyataan dari Rahayu et al (2013) yang mengatakan bahwa faktor-faktor 

yang menyebabkan terjadinya pencemaran air perpipaan adalah karena adanya 

kebocoran pipa sehingga menyebabkan masuknya bakteri koliform yang berasal dari 

tanah ke dalam pipa berisi air bersih, kondisi sumber air yang sudah tercemar, serta 

tempat penampungan air bersih yang kotor (Rahayu et al., 2013). Escherichia coli juga 

berkaitan dengan suhu, pH, serta kandungan nutrisi yang tersedia di dalam air. 

Escherichia coli dapat bertahan dan tumbuh di lingkungan yang memiliki suhu lebih 

dari 15
o
C, pH netral, serta adanya kandungan bahan kimia seperti karbon, nitrogen, dan 

fosfor (Ainsworth, 2004). 

  

 

    


