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Manfaat Air 

 

Kehidupan manusia tidak lepas dari tanah, air dan udara, tanah merupakan tempat 

berpijak dan sumber dari segala bahan makanan yang ditanam pada tanah. Udara 

(oksigen) digunakan untuk bernafas dan bersama-sama darah mengalir dengan 

dipompa jantung menuju paru-paru dan seluruh tubuh untuk mensuplay zat-zat yang 

dibutuhkan oleh manusia. Sekitar tiga per empat bagian dari tubuh kita terdiri dari air 

dan tidak seorangpun dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Selain 

itu, air juga dipergunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran 

yang ada di sekitar rumah. Air juga digunakan untuk keperluan industri, pertanian, 

peternakan, perkebunan, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, rumah makan, hotel, 

transportasi, dan berbagai keperluan lainnya. Penyakit-penyakit yang menyerang 

manusia dapat juga ditularkan dan disebarkan melalui air. Kondisi tersebut tentunya 

dapat menimbulkan wabah penyakit dimana-mana. 

Volume air dalam tubuh manusia rata-rata 65% dari total berat badannya, dan volume 

tersebut sangat bervariasi pada masing-masing orang, bahkan juga bervariasi antara 

bagian-bagian tubuh seseorang. Beberapa organ tubuh manusia yang mengandung 

banyak air, antara lain, otak 74,5%, tulang 22%, ginjal 82,7%, otot 75,6%, dan darah 

83%. 

 

Setiap hari kurang lebih 2.272 liter darah dibersihkan oleh ginjal dan sekitar 2,3 liter 

diproduksi menjadi urine. Selebihnya diserap kembali masuk ke aliran darah. Dalam 

kehidupan sehari-hari, air dipergunakan antara lain untuk keperluan minum, mandi, 

memasak, mencuci, membersihkan rumah, pelarut obat, dan pembawa bahan buangan 

industri. 

 

Ditinjau dari sudut ilmu kesehatan masyarakat, penyediaan sumber air bersih harus 

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena persediaan air bersih yang terbatas 

memudahkan timbulnya penyakit di masyarakat. Volume rata- rata kebutuhan air setiap 

individu per hari berkisar antara 150-200 liter atau 35-40 galon. Kebutuhan air tersebut 

bervariasi dan bergantung pada keadaan iklim, standar kehidupan, dan kebiasaan 

masyarakat 

 

Fungsi dan Peran Air  

 

Salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat 

terpisahkan adalah Air. Tidak hanya penting bagi manusia Air merupakan bagian yang 

penting bagi makhluk hidup baik hewan dan tubuhan. Tanpa air kemungkinan tidak ada 

kehidupan di dunia inti karena semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk 

bertahan hidup. 

Manusia mungkin dapat hidup beberapa hari akan tetapi manusia tidak akan bertahan 

selama beberapa hari jika tidak minum karena  sudah mutlak bahwa sebagian besar zat 

pembentuk tubuh manusia itu terdiri dari 73% adalah air. 

Jadi bukan hal yang baru jika kehidupan yang ada di dunia ini dapat terus berlangsung 

karen tersedianya Air yang cukup. 

 

Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia berupaya 

mengadakan air yang cukup bagi dirinya sendiri. 

Berikut ini air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dengan segala macam 

kegiatannya, antara lain digunakan untuk: 

http://www.artikellingkunganhidup.com/manfaat-air-bagi-kehidupan-manusia.html
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 keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, masak, mandi, cuci dan 

pekerjaan lainnya, 

 keperluan umum, misalnya untuk kebersihan jalan dan pasar, pengangkutan air 

limbah, hiasan kota, tempat rekreasi dan lain-lainnya. 

 keperluan industri, misalnya untuk pabrik dan bangunan pembangkit tenaga listrik. 

 keperluan perdagangan, misalnya untuk hotel, restoran, dll. 

 keperluan pertanian dan peternakan 

 keperluan pelayaran dan lain sebagainya 

Oleh karena itulah air sangat berfungsi dan berperan bagi kehidupan makhluk hidup di 

bumi ini. Penting bagi kita sebagai manusia untuk tetap selalu melestarikan dan 

menjaga agar air yang kita gunakan tetap terjaga kelestariannya dengan melakukan 

pengelolaan air yang baik seperti penghematan, tidak membuang sampah dan limbah 

yang dapat membuat pencemaran air sehingga dapat menggangu ekosistem yang ada. 

 

Kelangkaan Sumber Air Bersih 

 
air bersih 

Air merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap makhluk hidup, tidak terkecuali 

manusia. Dapat dipastikan manusia tidak akan mampu bertahan hidup tanpa air, 

karena air merupakan salah satu elemen dasar yang menunjang proses metabolisme 

tubuh manusia. Ketergantungan manusia terhadap air bersih tidak hanya berhenti 

pada kebutuhan biologis semata. 

Air memiliki peranan yang penting dalam perekonomian. Penyediaan pangan dari yang 

paling sederhana berupa ladang dan tegalan, hingga pertanian modern berupa sawah 

maupun penanaman hidroponik pasti membutuhkan air. Sektor industri juga tak dapat 

lepas dari ketergantungan terhadap air. Bahkan perkembangan suatu wilayah juga 

ditentukan oleh ketersediaan air bersih yang memadai. Begitu besarnya 

ketergantungan manusia terhadap air disebabkan oleh sifat air yang tidak dapat 

disubstitusi dengan barang yang lain. 

Seiring meningkatnya populasi manusia maka tingkat kebutuhan terhadap air bersih 

juga semakin tinggi. Saat ini di berbagai belahan dunia muncul fenomena kelangkaan 

air. Pada tahun 1998, sebanyak 208 negara mengalami kesulitan atau kelangkaan air, 

dan diperkirakan akan bertambah 56 negara pada tahun 2025. Pada rentang waktu 

tahun 1990 hingga 2025, jumlah orang yang yang hidup di negara yang kekurangan air 

diperkirakan akan meningkat dari 131 juta jiwa menjadi 817 juta jiwa. Fenomena 

kelangkaan air saat ini telah menjadi isu global yang menjadi permasalahan bersama. 
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Indonesia ternyata juga mengalami permasalahan dengan air. Tentunya kondisi 

kurangnya sumber daya air yang dapat dimanfaatkan memerlukan sebuah pengelolaan 

yang memadai untuk mencukupi kebutuhan akan air bersih. Upaya pemenuhan 

kebutuhan air bersih ini seringkali tidak hanya dihadapkan pada kurangnya sumber air 

yang dapat dieksploitasi, namun juga kurangnya sumber daya lainnya, seperti modal 

dan sumber daya manusia yang tidak mendukung upaya pemenuhan kebutuhan air 

bersih. Pada daerah yang miskin dan jauh dari pusat pelayanan publik, kurangnya 

sumber air menjadi masalah yang tidak mudah untuk dipecahkan. Pembangunan 

infrastruktur penunjang upaya pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan investasi 

yang sangat tidak menguntungkan bagi sektor privat untuk dapat mengambil bagian, 

karena tingkat pengembalian investasi yang sangat kecil. 

 

kelangkaan air bersih 

Sedangkan bagi pemerintah, untuk melakukan investasi pada sektor ini di daerah yang 

jauh dari pusat pelayanan seringkali dihadapkan pada keterbatasan anggaran, 

sehingga daerah yang demikian ini tidak menjadi prioritas bagi pemerintah. Kondisi ini 

mengakibatkan tidak tercapainya permintaan air bersih rata-rata perkapita di Indonesia 

125 s/d 150 l/org/hari bahkan untuk mencapai standar kebutuhan air bersih minimum 

untuk hidup (basic water requirement) sebesar 50 l/org/hari sulit untuk dilakukan. 

Fenomena kelangkaan air bersih akan semakin parah jika tidak segera dilakukan 

penanganan yang serius, dan tentunya dapat menghambat perkembangan wilayah. 

Berbagai pendekatan telah dilakukan untuk mengatasi kelangkaan air, dari penyediaan 

dan pengelolaan oleh pemerintah melalui PDAM, program penyediaan air bersih 

perdesaan, kerjasama pemerintah-swasta baik dalam tahap konstruksi maupun 

operasional, keterlibatan sektor swasta yang menyediakan air bersih dalam truk tangki, 

hingga sektor informal yang menjajakan air bersih dalam  jerigen dari rumah ke rumah 

dengan alat angkut gerobak dorong. 

SEP20 

Pengaruh Air Terhadap Kesehatan 

Pengaruh tidak langsung Pengaruh tidak langsung adalah pengaruh yang timbul 

sebagai akibat pendayagunaan air yang dapat meningkatkan ataupun menurunkan 

kesejahteraan masyarakat. Misalnya air yang dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga 

http://airbersihairminum.com/pengaruh-air-terhadap-kesehatan/


listrik, industri, irigasi, perikanan, pertanian, dan rekreasi. Pemanfaat air untuk hal 

tersebut diatas dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. 

Sebaliknya pengotoran dan pencemaran air dapat menurunkan kesejahteraan hidup 

manusia. 

Seperti Apa Standar Air Bersih? 

Air jernih yang kita lihat sehari-hari, yang biasa kita minum, apakah sudah bener-benar 

sehat dan juga layak untuk kita konsumsi? Dari mana kita tahu air tersebut memang 

bersih. Mengutip Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1405/menkes/sk/xi/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran 

dan industri terdapat pengertian mengenai Air Bersih yaitu air yang dipergunakan untuk 

keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diminum 

apabila dimasak. 

Air bersih disini kita kategorikan hanya untuk yang layak dikonsumsi, bukan layak untuk 

digunakan sebagai penunjang aktifitas seperti untuk MCK. Karena standar air yang 

digunakan untuk konsumsi jelas lebih tinggi dari pada untuk keperluan selain 

dikonsumsi. Ada beberapa persyaratan yang perlu diketahui mengenai kualitas air 

tersebut baik secara fisik, kimia dan juga mikrobiologi. 

1. Syarat fisik, antara lain:  

 

a. Air harus bersih dan tidak keruh 

b. Tidak berwarna apapun 

c. Tidak berasa apapun 

d. Tidak berbau apaun 

e. Suhu antara 10-25 C (sejuk) 

f. Tidak meninggalkan endapan 

2. Syarat kimiawi, antara lain: 

a. Tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun 

b. Tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan 

c. Cukup yodium 

d. pH air antara 6,5 – 9,2 

3. Syarat mikrobiologi, antara lain: 

Tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, kolera, dan bakteri 

patogen penyebab penyakit. 

Seperti kita ketahui jika standar mutu air sudah diatas standar atau sesuai dengan 

standar tersebut maka yang terjadi adalah akan menentukan besar kecilnya investasi 

dalam pengadaan air bersih tersebut, baik instalasi penjernihan air dan biaya operasi 

serta pemeliharaannya. Sehingga semakin jelek kualitas air semakin berat beban 

masyarakat untuk membayar harga jual air bersih. Dalam penyediaan air bersih yang 

layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat banyak mengutip Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia No. 173/Men.Kes/Per/VII/1977, penyediaan air harus 

memenuhi kuantitas dan kualitas, yaitu: 

a. Aman dan higienis. 

b. Baik dan layak minum. 

c. Tersedia dalam jumlah yang cukup 

d. Harganya relatif murah atau terjangkau oleh sebagian besar masyarakat 



Parameter yang ada digunakan untuk metode dalam proses perlakuan, operasi dan 

biaya. Parameter air yang penting ialah parameter fisik, kimia, biologis dan radiologis 

yaitu sebagai berikut: 

Parameter Air Bersih secara Fisika 

1. Kekeruhan 

2. Warna 

3. Rasa & bau 

4. Endapan 

5. Temperatur 

Parameter Air Bersih secara Kimia 

1. Organik, antara lain: karbohidrat, minyak/ lemak/ gemuk, pestisida, fenol, protein, 

deterjen, dll. 

2. Anorganik, antara lain: kesadahan, klorida, logam berat, nitrogen, pH, 

fosfor,belerang, bahan-bahan beracun. 

3. Gas-gas, antara lain: hidrogen sulfida, metan, oksigen. 

Parameter Air Bersih secara Biologi 

1. Bakteri 

2. Binatang 

3. Tumbuh-tumbuhan 

4. Protista 

5. Virus 

Parameter Air Bersih secara Radiologi 

1. Konduktivitas atau daya hantar 

2. Pesistivitas 

3. PTT atau TDS (Kemampuan air bersih untuk menghantarkan arus listrik) 

Dengan standar tersebut maka air konsumsi yang kita gunakan akan aman bagi 

kesehatan kita, karena itu jadilah manusia yang selektif demi kesehatan dan juga 

keberlangsungan kita.  

 

Air bersih dan sumber air baku 

- Pengertian air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat 

kesehatan yang dapat diminum.  

- Pengertian standar kualitas air minum adalah batas operasional dari kriteria kualitas 

air dengan memasukkan pertimbangan non teknis, misalnya kondisi sosial-ekonomi, 

target atau tingkat kualitas produksi, tingkat kesehatan yang ada, dan teknologi yang 

tersedia.  

- Berdasarkan Permenkes No.416/Menkes/Per/ IX/1990, yang membedakan antara 

kualitas air bersih dan air minum adalah standar kualitas setiap parameter fisik, 

kimia, biologis dan radiologis maksimum yang diperbolehkan. 

- Persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam sistem penyediaan air bersih meliputi 

persyaratan kualitatif, persyaratan kuantitatif dan persyaratan kontinuitas 

 

Sumber air baku  

Sumber air baku yang digunakan untuk penyediaan air bersih dapat berasal dari : 

1. Air Hujan 

- Sifat kualitas air hujan adalah bersifat lunak karena tidak mengandung larutan 

garam dan zat-zat minera. Air hujan pada umumnya bersifat lebih bersih. 



- Air hujan dapat bersifat korosif karena mengandung zat-zat yang terdapat di udara 

seperti NH3, CO2 agresif, ataupun SO2. Adanya konsentrasi SO2 yang tinggi di 

udara yang bercampur dengan air hujan akan menyebabkan terjadinya hujan asam 

(acid rain). 

- Ketersediaan air hujan tergantung pada besarkecilnya curah hujan, sehingga air 

tidak mencukupi untuk persediaan umum karena jumlahnya berfluktuasi.  

- Air hujan tidak dapat diambil secara terus menerus, karena tergantung pada musim. 

Pada musim kemarau kemungkinan air akan menurun karena tidak ada 

penambahan air hujan. 

2. Air permukaan 

- Air permukaan yang biasanya dimanfaatkan sebagai sumber atau bahan baku air 

bersih adalah air waduk (berasal dari air hujan), air sungai (berasal dari air hujan 

dan mata air), air danau (berasal dari air hujan, air sungai atau mata air) 

- Pada umumnya air permukaan telah terkontaminasi dengan berbagai zat-zat yang 

berbahaya bagi kesehatan, sehingga memerlukan pengolahan terlebih dahulu. 

- Kontaminan dapat berasal dari buangan domestik, buangan industri dan limbah 

pertanian. 

- Kontinuitas dan kuantitas dari air permukaan dapat dianggap tidak menimbulkan 

masalah 

Sumber: 

- http://www.presidenri.go.id (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan sistem 

penyediaan Air minum) 

Pustaka 
Pengantar Kesehatan Lingkungan Dr. Budiman Chandra , Penerbit Buku Kedokteran EGC 

 


