
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kualitas Air Wudhu

Air bersih yang ideal harusnya jemih, tidak berwarna, tidak berasa, dan

tidak berbau. Air bersih seharusnya tidak mengandung kuman atau bakteri

patogen dan segala mahluk yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

Serta tidak mengandung zat kimia yang dapat mengubah fungsi tubuh, dan

dapat diterima secara estetika, serta tidak merugikan dari segi ekonomis.

Untuk menetapkan standar air yang bersih terdapat banyak faktor

penentu. Faktor penentu teresebut antara lain adalah :

1. Kegunaan air :

A. Air untuk minum

B. Air untuk keperluan rumah tangga

C. Air untuk industri

D. Air untuk mengairi sawah

E. Air untuk kolam perikanan, dll

2. Sumber air / Sumber air mutlak adalah :

A. Air hujan yang berasal dari awan (ma 'u as-sama' atau ma 'u al-

mathar)

B. Air laut yang menampung air asin (ma 'u al-bahr)

C. Sungai yang mengalirkan airtawar (ma'« al-nahr)

D. Sumuryang menampung air (ma 'u al-bi 'r)

E. Mataair yangmemancarkan air (ma 'u al- 'ain)
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F. Salju, yakni air yang membeku (ma'u ats-tsalj)

G. Embun yakni titik air yang jatuh dari udara pada malam hari yang

sering ditemukan diatas dedaunan atau rerumputan

Walaupun penetapan standar air yang bersih tidak mudah, namun ada

peraturan bahwa air yang bersih tidak ditetapkan pada kemumian air, akan

tetapi didasarkan pada keadaan normalnya (Peraturan menteri kesehatan RI

Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 Tanggal 3 September 1990).

Air yang ada di bumi tidak pemah terdapat dalam keadaan murni bersih,

tetapi selalu ada senyawa atau mineral (unsur) lain yang terlarut di dalamnya.

Hal ini tidak berarti bahwa semua air di Bumi ini telah tercemar. Sebagai

contoh air yang diambil dari mata air di pegunungan dan air hujan. Keduanya

dapat dianggap sebagai air yang bersih dan mensucikan, namun senyawa atau

mineral (unsur) yang terdapat didalamnya berlainan.

Selain dari pada itu air sering kali juga mengandung bakteri atau mikro

organisme. Air yang mengandung bakteri atau mikroorganisme tidak dapat

langsung dipergunakan sebagai air minum tetapi harus direbus/diolah terlebih

dahulu agar bakteri dan mikro organismenya mati. Pada batas-batas tertentu air

minum justru diharapkan mengandung mineral agar air itu terasa segar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa, tercemamya

air apabila air tersebut telah menyimpang dari keadaan normalnya. Keadaan

normal air masih tergantung pada faktor penentu, yaitu kegunaan air itu sendiri

dan asal sumber air. ukuran air disebut bersih dan tidak tercemar tidak

ditentukan oleh kemumian air. dapat diartikan sebagai air yang dapat langsung



diminum/dipergunakan, yakni air yang bebas dari unsur Fisika, kimia dan

mikrobiologi sertaamanuntuk dipergunakan.

Pada prinsipnya pengolahan air hanya diperlukan bagi sumber air atau

kondisi yang tidak sesuai dengan kegunaannya. Contoh pada rencana penelitian

ini, air diolah dengan harapan untuk dapat dipergunakan kembali sebagai air

baku kebutuhan harian maupun untuk dipergunakan kembali sebagai air

wudhu.

Pengolahan air baku untuk air bersih sangat tergantung dari jenis air

baku yang akan diolah. Ada beberapa jenis air baku yang terdapat disekitar

kita;

1. Mata air/PDAM.

2. Air tanah.

3. Air permukaan.

4. Air hujan.

Pada setiap air baku, memiliki karakteristik tersendiri dan berbeda-beda

antara satu dan yang lainnya.

Dari berbagai ketentuan di atas mengenai sumber air, persyaratan dan

penggunaannya tidak jauh berbeda dengan air wudhu yang bersifat suci dan

mensucikan. Di dalam buku 'Fiqih Lima Mazhab" pembagian kondisi airuntuk

bersuci adalah sebagai berikut:

1. Air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang boleh diminum dan sah

dipergunakan untuk mensucikan (membersihkan) benda yang lain. Yaitu

air yang jatuh dari langit atau terbit dari bumi dan masih tetap (belum



berubah) keadaannya, seperti air hujan, air laut, air sumur, air es yang

sudah hancur kembali, air embundan air yang keluar dari mata air.

Perubahan air yang tidak menghilangkan keadaannya atau sifat suci

mensucikan, baik perubahan itu pada salah satu dari semua sifatnya yang

tiga(warna, rasa, dan baunya), adalah sebagai berikut:

A. Berubah dengan sebab tempatnya, seperti air yang tergenang atau

mengalir di batu belerang.

B. Berubah karena lama terletak, seperti air kolam.

C. Berubah karena sesuatu yang terjadi padanya, seperti berubah

dengan sebab ikan atau yang lainnya.

D. Berubah dengan sebab tanah yang suci, begitu juga segala

perubahan yang sukar memeliharanya, seperti berubah oleh sebab

daun-daunan yang jatuh dari pohon-pohon yang berdekatan

dengan sumur atau tempat-tempat itu.

2. Air suci, tetapi tidak mensucikan. Berarti zatnya suci tetapi tidak sah di

pakai untuk mensucikan sesuatu. Termasuk dalam bagian ini ada tiga

macam air:

A. Air yang telahberubah salah satusifatnya dengan sebab bercampur

dengan suatu benda yang suci selain dari perubahan yang tersebut

di atas, seperti air kopi, teh, dan sebagainya.

B. Air sedikit, berarti kurang dari dua qullah, sudah terpakai untuk

mengangkatkan hadast atau menghilangkan hukum najis, sedang

air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah

timbangannya.



C. Air pohon-pohon atau air buah-buahan, seperti air yang keluar dari

tekukan pohon kayu (air nira), air kelapa dan sebagainya.

3. Airyang bernajis. Air yang masuk bagian ini ada dua macam:

A. Sudah berubah salah satu sifatnya sebab najis, air ini tidak boleh di

pakai lagi, baik aimya sedikit ataupun banyak, hukumnya seperti

najis.

B. Air bernajis tetapi tidak berubah salah satu sifatnya, air sedikit,

berarti kurang dari dua kullah tidak boleh dipakai lagi, malahan

hukumnya sama dengan najis. Kalau air itu banyak, berarti dua

qullah atau lebih, hukumnya tetap suci dan mensucikan.

4. Air yang makruh dipakai. Yaitu yang terjemur pada matahari dalam

bejana selain bejana emas atau perak, air ini makruh dipakai untuk badan,

tidak untuk pakaian, terkecuali air yang terjemur di tanah seperti air

sawah, air kolam, dan tempat-tempat yang bukan bejana yang mungkin

berkarat.

Atas dasar ketentuan tersebut dapat dibuat standar kualitas air suci

mensucikan yang memberikan petunjuk tentang konsentrasi berbagai

parameter yang diperbolehkan dalam air wudhu agar tujuan dari

pengolahan/treatment air wudhu dapat dilakukan.

Dengan demikian akan banyak memberikan manfaat terhadap

berbagai faktor ekonomi maupun teknologi altematif sebagai antisipasi

kekurangan air dimasa mendatang.

Parameter-parameter yang menjadi acuan dalam pengolahan air

bersih dibagi dalam beberapa bagian seperti berikut:
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1. Parameter Fisika

2. Parameter Kimiawi

3. Parameter Biologis

Dalam penelitian ini parameter fisika dan mikrobiologi lebih

diutamakan karena perubahan kualitas air yang sedang dikaji saat ini adalah

perubahan fisik dan mikroorganisme yang terdapat dalam air. Untuk

parameter fisika menurut peraturan menteri kesehatan RI Nomor

416/MENKES/PER/IX/1990 Tanggal 3 September 1990 adalah bau, jumlah

zat padat terlarut(TDS), kekeruhan, rasa, suhu dan wama. Sedangkan

parameter biologi adalah mikrobiologi dengan jenis bakteri yang diambil

sebagai indikator penelitian adalah E. Coli dan Total Coliform, karena E. Coli

merupakan indikator bagi kelompok bakteri patogen lainnya.

Penelitian ini bersifat Perencanaan yang dimaksudkan untuk

mengetahui kualitas dan kuantitas, serta perencanan pengolahan air bekas

wudhu di Masjid Ulil Albab Universitas Islam Indonesia.

2.2 Kuantitas Air Wudhu

Masyarakat Indonesia pada umumnya boros dalam penggunaan air

wudhu dibanding masyarakat lainnya5. Hal ini dapat dimaklumi karena pada

umumnya hampir seluruh daerah di Indonesia tidak mengalami kesulitan air.

Meskipun demikian, kita sebagai masyarakat yang beragama dan

berpendidikan tentu tidak akan melakukan hal tersebut setelah mengetahui

dampak/akibat apabila perbuatan tersebut terus dilakuakan, sebagai mana

juga telah dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW sebagai berikut:

Dinukil dari buku "Sifat Wudhu Nabi SAW"



Dalam shahihain dari Abdullah bin zaid al-anshari mengatakan:
"Dikatakan kepadanya, 'berwudhulah untuk kami dengan wudhu
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka ia meminta satu bejana air
hingga perkataannya: Lalu ia berkumur dan beristinsyaq dari satu telapak
tangan (cidukan), dan ia melakukannya tigakali'. "(Bukhari Muslim).

DariAnnas Radhyallahu Anhu berkata: "Nabi Shallallah Alaihi waSallam
berwudhu dengan satu mud dan mandi dengan satu shok6 hingga lima
mud. " (HR. Muslim 1/156, Muhtasar Shahih Muslim 136 danyang lainnya)

Kebutuhan air di Universitas Islam Indonesia ± sebesar 9000m3 dengan

biaya sebesar 35 Juta Rupiah per bulan. Dengan demikian apabila teknologi

altematif dan penghematan tidak dilakuakan mulai saat ini, maka permasalahan

besar akan menimpa generasi dan anak cucu kita nanti. Ditandai dengan

peristiwa tahun 2006, mengindikasikan bahwa kekurangan air telah melanda di

berbagai daerah di Indonesia saat musim kemarau.

Dari hadist di atas telah dicontohkan oleh suri tauladan kita bahwa kita

harus bisa berlaku hemat dalam penggunaan air. Pada masa ini belum banyak

masyarakat yang mengerti atau menyadari betapa pentingnya dalam

penghematan air, contohnya kalau kita lihat diberbagai masjid-masjid masih

banyak masyarakat yang membuka kran air untuk berwudhu dengan besar dan

bahkan sambil bercakap-cakap sehingga air dibiarkan mengalir dan

penggunaannya sangattidakefektif, yaitu lebih banyak yangterbuang dari pada

yang dipergunakan.

6Keterangan: 1 shok: 4 mud; 1mudyaitu: ukuran yangmencakup satusepertiga rotl (pound)
Dikatakan: dinamakan mud itu, karena ia mencakup sepenuh kedua telapak manusia/40 cm3,
(dinukil dari buku: "Sifat Wudhu Nabi SAW dan Fiqih Sunah")
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2.3 Proses Pengolahan Air Bekas Wudhu

Sumber air bekas wudhu berasal dari air yang telah dipergunakan untuk

wudhu yang bercampur dengan berbagai kontaminan/pengotor. Kontaminan

yang mungkin terdapat dalam air bekas wudhu adalah :

1. Zat buangan dari tubuh manusia, yaitu keringat, air ludah, kotoran

hidung (baik padat maupun cair), minyak (jika kulitnya berminyak),

kotoran telinga, darah, dan urine.

2. Zat buangan dari luar tubuh manusia, misalnya air bekas lap pel,

bekas bersih-bersih (sabun, pasta gigi, sampo), berbagai minuman

(sirup, kopi, teh, cola, susu, dan Iain-lain), berbagai cairan (minyak,

oli, alkohol, pestisida, dan Iain-lain), berbagai zat padat (tanah, pasir,

logam, dan Iain-lain). Diantara berbagai zat buangan tersebut,

kemungkinan terdapat senyawa kimia yang berbahaya.

Masalah utama pada air bekas wudhu adalah sistemnya yang terbuka untuk

umum. Sistem ini terbuka untuk siapa saja, dan setiap orang bisa berperan

dalam mempengaruhi kadar air bekas wudhu- selanjutnya disebut influen.

Kondisi influen ini bisa bervariasi disetiap harinya yang merupakan salah satu

dampak dari faktor kegiatan manusia.

Berbeda dengan sistem air di industri. Sistem ini tertutup bagi orang luar.

Kondisi influen bisa dikatakan relatif tetap. Sehingga peneliti merencanakan

pengolahan dengan metode penyaringan/filtrasi yang memberikan banyak

kemudahan baik perawatan instalasinya maupun kontrol hasil pengolahannya.
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Filtrasi adalah suatu proses pemisahan bahan tersuspensi dari air dengan

cara melewatkan air pada media berpori. Media ini dapat berupa pasir, antrasit,

zeolit, karbon aktif atau saringan lembut lainnya. Dari Pengalaman telah

diketahui bahwa melewatkan air kedalam lapisan pasir/sejenisnya yang berpori,

bahan-bahan terlarut dan koloid hampir seluruhnya dapat dihilangkan, bahan

kimia berubah dan jumlah bakteri berkurang dari dalam air. Hal-hal tersebut

dapat terjadi karena di dalam pengaliran tersebut terjadi proses penapisan,

pengendapan, adsorpsi dan sedikit terjadi perubahan biologis.

Pada filtrasi dengan media berbutir, terdapat tiga fenomena proses,

yaitu :

a. Transportasi : meliputi proses gerak Brown, sedimentasi, dan gaya tarik

antar partikel.

b. Kemampuan menempel: meliputi proses mechanical straining, physical

adsorption, biologis seperti pada gambar 2.3 berikut.

OOt)0 OOQO
Mechanical Straining Physical Adsorption

Gambar 2.3. Mechanical straining dan physical adsorption

c. Kemampuan menolak : meliputi tumbukan antar partikel dan gaya tolak

menolak.

Pengolahan air bekas wudhu Masjid Ulil Albab-UII adalah dengan

menggunakan media karbon aktif arang tempurung kelapa. Karena karbon aktif

tersebut sangat efektif menyerap zat-zat kimia berbahaya seperti kaporit,
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karsineger, detergen, insektisida, wama tertentu dan mampu menghilangkan

bau dan rasa.

Karbon aktif terdiri dari berbagai mineral yang dibedakan berdasarkan

kemampuan adsorpsi (daya serap) dan karakteristiknya. Sumber bahan baku

dan proses yang berbeda akan menghasilkan kualitas karbon aktif yang

berbeda. Sumber bahan baku karbon aktif berasal dari kayu, batu bara, arang

tempurung kelapa, lignite.(Ronald,1997)

Saat ini, karbon aktif telah dipergunakan secara luas dalam industri

kimia makanan/minuman dan farmasi. Pada umumnya arang aktif digunakan

sebagai bahan penyerap, dan penjemih dalam jumlah kecil digunakan juga

sebagai katalisator. Berbagai penggunaan karbon aktif dapat dilihat pada tabel

2.3.1.

Tabel 2.3.1. Manfaat karbonaktif untuk zat cair

Maksud / Tujuan Pemakaian

1. Industri obat dan makanan
Menyaring dan menghilangkan wama,

bau, rasa, yang tidak enak pada makanan

2. Minuman ringan, minuman keras
Menghilangkan wama, bau pada

arak/minuman keras dan minuman ringan

3. Kimia perminyakan Penyulingan bahan mentah, zat perantara

4. Pembersih air

Menyaring/menghilangkan bau, wama, zat

pencemar dalam air, sebagai pelindung dan

penukaran resin alat/penyulingan air

5. Pembersih air buangan
Mengatur dan membersihkan air buangan

dan pencemar, wama, bau dan logam berat

6. Pelarut yang dipergunakan kembali
Penarikan kembali berbagai pelarut, sisa

metanol, etil asetat dan Iain-lain

Sumber: http://www.warintek.net
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Tempurung kelapa merupakan bahan yang baik sekali untuk dibuat

arang aktif yang dapat dipergunakan sebagai bahan penyerap (adsorbant).

Selain karena kekerasannya juga karena bentuknya yang tidak terlalu tebal

sehingga memungkinkan proses penyerapan berlangsung secara merata. Syarat

mutu karbon aktif dapat dilihat pada tabel 2.3.2. berikut

Tabel 2.3.2 Syarat mutu arang aktif

Jenis Uji Persyratan %

1. bagian yang hilang pada pemanasan 950'C Maksimum 15

2. Air Maksimum 10

3. Abu Maksimum 2,5

4. Daya serap terhadap larutan Maksimum 20

Sumber: http://www.warintek.net

2.4 Mikrobiologi Dalam Air

Hampir disetiap badan air, dalam tanah, pada tumbuh-tumbuhan, kulit

manusia dan hewan, serta dalam sistem pencemaan manusia dan hewan

berdarah panas, terdapat jenis-jenis bakteri tertentu. Ada ribuan jenis bekteri

dan setiap jenis mempunyai sifat-sifat sendiri. Sebahagian besar dari jenis

bakteri tersebut tidak berbahaya bagi manusia, bahkan ada yang bermanfaat

bagi kehidupan manusia seperti bakteri pencemaan dan yang berperanan

penting dalam lingkungan hidup kita.

Organisme-organisme tersebut tumbuh dalam suasana yang cocok bagi

dirinya yaitu usus manusia dan hewan berdarah panas. Namun bila tinja

seseorang yang sakit mengandung bakteri tersebut masuk ke badan air, maka

bakteri-bakteri tersebut tetap hidup selama beberapa hari sebelum mati. Bilaair

tersebut diminum oleh manusia maka bakteri patogen masuk sekali lagi ke

dalam usus manusia dan akan berkembang biak sehingga dapat menyebabkan
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penularan. Jadi air disini berfungis sebagai pembawa penyakit. Tetapi dalam

penelitian ini tidak akan membahas banyak tentang hal tersebut, karena air

baku yang terdapat di Masjid Ulil Albab adalah dari sumber mata air yang telah

diolah melaiui PAM.

Memang dapat dimungkinkan terdapat mikroorganisme di dalam

sumber air baku tersebut seperti bakteri, virus, protozoa, ataupun cacing-

cacing parasit. Coliform bakteria yang dikenal sebagai Escherichia coli dan

fecal streptococci (enterococci) yang sering terdapat pada hewan-hewan

berdarah panas dalam jumlah besar rata-rata sekitar 50juta pergram tinjanya

(Hammer, 1977, him. 68).

E Coli adalah bakteri yang berbentuk batang gram negatif yang dapat

membentuk spora. Pada umumnya tidak dapat memproduksi H2S, tetapi

beberapa strain mendapatkan plasmid dari salmonella sehingga mampu

memproduksi gas H2S. Sporanya mudah dirusak oleh panas, germisida dan

disinfektan pada konsentrasi rendah. Tigajenis antigen yang dimiliki adalah

O, H, dan K. Mempunyai sejumlah fimbrae atau phili sebagai alat melekat

pada host. Bakteri ini biasanya dapat menyebabkan penyakitdiare.


