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THE CORRELATION BETWEEN DISTANCE OF CONTAMINANTS SOURCE, 
PHYSICAL CONDITIONS OF DUG WELLS, AND USERS’ CONDITIONS AND BEHAVIOUR, AND THE QUALITY OF DUG WELLS 
IN PADANG PARIAMAN MUNICIPALITY

Abstract
Water is part of physical environment that plays very important roles in human life. Dug wells are one of the water sources that are used to meet people needs for water. The survey in Pariaman municipality shows that 65.86 percent of the people still use dug wells for their water needs because dug wells are relatively easy to construct and the construction can be performed by themselves with simple tools and relatively cheap cost. Unfortunately, the wells are potentially susceptible to contaminants if they do not pay enough attention to construction requirements and well location. The independent variables that were observed in this study are distance of contaminants source, physical conditions of dug wells, and users’ conditions and behaviour, and the dependent variable is the quality of dug wells. The parameters that were analysed to determine the quality of dug wells include pH, COD, BOD, and CaCO3. The analysis shows that the BOD is higher than the standard value as stipulated in Government Regulation No. 82 2001. This higher BOD is attributable to poor management of domestic waste and inadequate distance (11 metres) of contaminants source from the dug well.    
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  PENDAHULUAN
Air merupakan bagian dari lingkungan fisik yang mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan manusia. Air dibutuhkan oleh manusia untuk menunjang pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari seperti untuk minum, memasak, mencuci, mandi, memelihara kebersihan lingkungan maupun keperluan lainnya. Oleh kare-na itu air harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai dengan standar bagi peruntukannya sebagai air bersih.
	Di Indonesia sumber air bersih bagi keperluan ru-mah tangga ke-banyakan berasal dari sumur gali sekitar 45 persen. Hal ini disebabkan karena sumur gali mudah dalam pembuatan dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri dengan peralatan yang sederhana dan biaya yang murah (Sanropie, et al., 1984). Sehingga masyarakat lebih suka memanfaatkan air sumur gali dalam kehidupannya sehari-hari.
	  Air sumur gali merupakan sarana penyedian air bersih tradisional yang banyak dijumpai pada masyarakat desa, serta konstruksi paling umum dan meluas dipergunakan untuk mengambil air tanah yang banyak diterapkan di daerah pedesaan. Sumur gali menyediakan air yang ber-asal dari air lapisan tanah yang rela-tif dekat dari tanah permukaan.
Air sumur gali memang kurang baik karena mudah mengalami pencemar-an, apa bila tidak memperhatikan syarat-syarat pembuatan serta konstruksi dari sumur gali tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan kualitas air sumur gali kurang baik yaitu  jarak septic tank dengan sumur gali yang kurang dari 11 meter, kondisi septic tank yang tidak kedap air serta terletak pada tanah berpasir. Sehing-ga air sumur gali tercemar oleh tinja yang mengandung E.Coli dan mengakibatkan kualitas air sumur gali tidak sesuai lagi dengan standar peruntukannya sebagai sumber air bersih. 
Jarak pembuangan limbah rumah tangga dengan sumur gali yang kurang dari 11 meter, serta konstruksi dari tempat pembuangan dari limbah itu sendiri yang tidak diperhatikan  dapat mempengaruhi kualitas air sumur gali baik secara kimia, fisika maupun biologi air sumur gali. Karena air limbah rumah tangga ada-lah air limbah yang tidak mengandung ekskreta manusia dan dapat barasal dari buangan dapur, kamar mandi, cuci pakaian dan lain-lain yang mungkin mengan-dung mikroorganisme pathogen (Kusnoputranto, 1983). Atas dasar hal tersebut maka jarak limbah rumah tangga dengan sumur gali  juga harus diperhitungkan dalam keberadaan zat organik air sumur gali. 
 Tumpukan sampah yang tidak diperhatikan jaraknya dengan sumur gali, hal ini  dapat menurunkan kualitas air sumur gali. Karena sampah padat tidak hanya disusun oleh komponen-komponen padat saja, tetapi terkandung juga cairan sam-pah atau lindian yang disusun oleh unsur-unsur kimia, baik zat organik maupun anorganik dan sejumlah bakteri patogen yang dapat mencemarkan air sumur gali, karena sampah secara terus menerus berhubungan dengan air tanah. Sedangkan untuk mengurangi pengaruh kandang ternak terhadap kualitas air sumur gali maka jarak dengan sumur gali 11 meter. Kotoran ternak bercampur dengan sisa pakan merupakan limbah yang dapat mencemarkan air sumur gali (Sutomo, et al., 1994).
Kondisi fisik sarana sumur gali juga mempengaruhi kualitas air sumur ga-li. Kebanyakan sumur gali yang dibuat tidak memperhatikan kondisi fisik sumur gali, asal sekedar dapat air. Untuk mendapatkan air sumur gali sesuai dengan standar peruntukannya sebagai sumber air bersih, maka sumur gali yang dibuat harus diperhitungkan syarat-syarat konstruksi seperti ketebalan dinding sumur, ti-nggi dinding sumur, lantai sumur, saluran pembuangan limbah dan kedalam din-ding sumur. Disamping itu lokasi dari sumur gali juga diper-hatikan dan tidak boleh di bawah sumber pengotor, serta tidak boleh dibuat pada tanah rendah yang mungkin terendam pada musim hujan, sehingga kualitas air sumur gali tidak sesuai lagi dengan standar peruntukannya sebagai air bersih.
           Secara ekonomi pengunaan air sumur gali memang men-guntungkan karena tidak mengeluarkan uang untuk membeli air. Tetapi dari segi kualitasnya air tersebut belum tentu memenuhi syarat peruntukannya sebagai air bersih karena mudah mengalami pencemaran. Penyediaan air bersih selain kuantitasnya, kualitasnya pun harus meme-nuhi standar yang berlaku (Soemirat, 1994). Syarat kualitas air bersih meliputi persyaratan mikrobiologi, fisika dan kimia. Air yang tidak memenuhi persyaratan kualitas sebagai sumber air bersih  dapat membaha-yakan kesehatan masyarakat.
Dari hasil survai awal ke desa pantai di kota Pariaman maka rata-rata ma-syarakat mengunakan sumur gali sebagai sumber air bersih untuk kebutuhannya sehari-hari seperti untuk minum, memasak, mandi, mencuci dan untuk keperluan lainnya. Berdasarkan survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2005 me-nyatakan  65,86 persen rumah tangga di Kota Pariaman masih mengunakan air su-mur gali untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih (BPS Kota Pariaman 2005). 
 Berdasarkan hasil pengamatan sumur gali yang dimiliki oleh masyarakat pinggir pantai dikota Pariaman banyak yang tidak memenuhi syarat-syarat lokasinya maupun konstruksi. Untuk menghindari pengotoran air sumur gali, hal yang harus diperhatikan adalah jarak sumur dengan kakus, lubang galian sampah, serta lubang galian air limbah. Disamping itu konstruksi dari sumur seperti dinding sumur 3 meter dari permukaan tanah, lantai sumur yang kedap air. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Yuliastuti, 2000) bahwa kondisi saluran pembuangan air limbah pada rumah tangga belum begitu baik, kebanyakan air dari kamar mandi dan dapur dibiarkan mengalir kebelakang rumah tanpa saluran air limbah, walaupun ada tapi belum memenuhi persyaratan. Disamping itu jarak sumber pencemar yang dekat dengan sumur gali serta konstruksi yang tidak memenuhi syarat akan mempengaruhi kualitas air sumur gali. 

METODA PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan bulan Mai 2007 sampai dengan Juli 2007. Lokasi penelitian ini meliputi Desa Pantai dikota Pariaman. Dengan jumlah sampel sebanyak 90 dari 1140 populasi yang ada.   Pengambilan sampel dilakukan dengan metoda acak sistematis. 
	Berdasarkan tujuan dari penelitian ini maka metoda yang digunakan adalah metoda survei yang bersifat deskriptif analitik dengan rancangan penelitian “Cross Sectional”. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Observasi dan pengukuran Interview, Pemeriksaan kualitas air sumur gali yaitu memeriksa COD, BOD,  E.coli, kesadahan (CaCO3), DHL, pH.
	Analisis data dengan mengunakan uji statistik chi Square. Untuk melihat kemaknaan hasil perhitungan statistik digunakan (batas kemaknaan dengan α = 0,05) sehingga apabila ditemukan hasil analisis statistik nilai P < 0,05 maka hubungan kedua variabel tersebut dinyatakan bermakna atau significant.  Untuk melihat perbedaan yang paling dominan, baik variabel independen maupun dependen yang diamati secara sekaligus digunakan analisis multivariat. Analisis multivariat ini dilakukan dengan analisis regresi logistik dengan mempergunakan komputer program SPSS 11,5.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hubungan Jarak Sumber Pencemar terhadap Kualitas Air Sumur Gali 
1)   Jarak Septiktank 
Tabel 1. Hubungan Jarak Septic Tank dengan Kualitas Air Sumur Gali
Kualitas air sumur gali
Jarak septic tank 
Total
(%)

< 11 (%)
> = 11 (%)

Memenuhi syarat
(n=26) 28,9
(n=35) 38,9  
(n=61)   67,8
Tidak memenuhi syarat
(n=23) 25,6
(n=6)     6,7
(n=29)   32,2
Total
(n=49) 54,5
(n=41) 45,6
(n=90) 100
n = Jumlah Sampel                                                                                        P=0,001
	  Berdasarkan Tabel 1 terlihat kualitas air sumur gali yang memenuhi syarat di sumbangkan jarak > 11 meter sebanyak 38,9 % sedangkan kualitas air sumur gali yang tidak memenuhi syarat disumbangkan oleh jarak < 11 meter sebanyak 25,6 %
2)   Jarak Kandang
Tabel 2. Hubungan Jarak Kandang dengan Kualitas Air Sumur Gali
Kualitas air sumur gali
Jarak Kandang
Total
(%)

< 11 meter (%)
> = 11 meter (%)

Memenuhi syarat
(n=33) 36,7 
(n=28) 31,1 
(n=61)  67,8 
Tidak memenuhi syarat
(n=17) 18,9 
(n=12) 13,3 
(n=29)  32,2 
Total
(n=50) 55,6 
(n=40) 44,4 
(n=90) 100 
n = Jumlah Sampel                                                                                      P=0,687
	Berdasarkan perhitungan di peroleh P=0,687 dimana angka tersebut > 0,05 ini menunjukkan bahwa tidak ada  hubungan yang bermakna antara jarak kandang dengan kualitas air sumur gali
3)   Jarak Sampah
Tabel 3. Hubungan Jarak Sampah dengan Kualitas Air Sumur Gali
Kualitas air sumur gali
Jarak sampah
Total
(%)

< 11 meter (%)
>= 11 meter (%)

Memenuhi syarat
(n=26) 28,9
(n=35)38,9
(n=61)   67,8
Tidak memenuhi syarat
(n=23) 25,6
(n=6)    6,7 
(n=29)   32,2
Total
(n=49) 54,4
(n=41) 45,6
(n=90) 100 
n = Jumlah Sampel                                                                                        P=0,001
	Berdasarkan Tabel 3  dapat dilihat bahwa jarak sampah yang > 11 meter dapat menyumbang terhadap air yang memenuhi syarat sebesar 38,9%, sedangkan air yang tidak memenuhi syarat disumbangkan oleh jarak yang < 11 meter seba-nyak 25,6 %.  
4)  Jarak Limbah 
Tabel 4. Hubungan Jarak Limbah dengan Kualitas Air Sumur Gali
Kualitas air sumur gali
Jarak Limbah
Total
(%)

< 11 meter (%)
>  11 meter (%)

Memenuhi syarat
(n=24) 26,7
(n=37) 41,1
(n=61)   67,8
Tidak memenuhi syarat
(n=21) 23,3
(n=8)     8,9
(n=29)   32,2
Total
(n=45) 50,0
(n=45) 50,0
(n=90) 100
n = Jumlah Sampel                                                                                      P = 0,003
	
	 Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa jarak limbah > 11 meter berkontribusi terhadap air yang memenuhi syarat sebesar 41, 1%.  Sedangkan air yang tidak me-menuhi syarat disumbangkan oleh jarak yang kurang dari 11 meter sebanyak 23,3 %.  
b.	Hubungan Kondisi Fisik Sarana  dengan Kualitas Air Sumur Gali	
1)   Jenis Dinding	
Tabel 5. Hubungan Jenis Dinding dengan Kualitas Air Sumur Gali
Kualitas air sumur Gali
Jenis Dinding
Total
(%)

Kedap Air (%)
Tidak Kedap Air (%)

Memenuhi Syarat
(n =8)     8,9
(n = 53) 58,9
(n=61)  67,81
Tidak Memenuhi Syarat
(n =16) 17,8
(n = 13) 14,4
(n=29)  32,2
Total
(n =24) 26,7
(n = 66) 73,3
(n=90)100
n = Jumlah Sampel                                                                                        P=0,000
	  Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran 5 diperoleh P=0,000.  Dimana P < 0,05 artinya terdapat hubungan yang signifikan antara jenis dinding dengan kualitas air.  
2)   Kedalaman Dinding
Tabel 6. Hubungan Kedalaman Dinding dengan Kualitas air Sumur Gali
Kualitas air sumur Gali
Kedalaman Dinding
Total
(%)

< 3 meter (%)
> 3 meter (%)

Memenuhi Syarat
(n=13) 14,4
(n=48) 53,3
(n=61)   67,81
Tidak Memenuhi Syarat
(n=12) 13,3
(n=17) 18,9
(n=29)   32,2
Total
(n=25) 27,7
(n=65) 72,2
(n=90) 100
n=Jumlah                                                                                                      P=0,047
	Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa kedalaman dinding sumur > 3 meter menyumbang terhadap kualitas air sumur gali yang memenuhi syarat sebesar 53,3 %, karena dinding sumur yang dibuat sedalam 3 meter dari permukaan untuk meghindarkan pengotor oleh air permukaan (Sutrisno, 1987). Sedangkan kedalaman yang < 3 meter juga menyumbang terhadap kualitas air yang memenuhi syarat sebesar 14,4 %.  Dari hasil perhitungan diperoleh P=0,047, dimana P < 0,05 men-yatakan hubungan yang signifikan. 
3)   Tinggi Bibir sumur
Hasil pengukuran dari tinggi bibir sumur serta bagaimana kualitas air sumur gali dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Hubungan Tinggi Bibir Sumur Dengan Kualitas Air Sumur Gali
Kualitas air sumur Gali
Tinggi Bibir Sumur
Total
(%)

< 80 cm (%)
> 80 cm (%)

Memenuhi Syarat
(n=23) 25,6
(n=38) 42,2
(n=61)   67,8
Tidak Memenuhi Syarat
(n=7)     7,8
(n=22) 24,4
(n=29)   32,2
Total
(n=30) 34,4
(n=60) 66,6
(n=90) 100
n = Jumlah Sampel   	P = 0,202
	Pada Tabel 7 terlihat P=0,202 angka ini menunjukan tidak ada hubungan yang signifikan antara tinggi bibir sumur < 80 cm maupun tinggi bibir sumur yang lebih dari 80 cm.  
4)   Jenis Lantai sumur Gali
Tabel 8. Hubungan Jenis Lantai Sumur Gali dengan Kualitas Air Sumur Gali
Kualitas air sumur Gali
Jenis Lantai Sumur
Total
(%)

Tidak Kedap air (%)
Kedap air 
(%)

Memenuhi Syarat
(n=7)     7,8
(n=54) 60,0
(n=61)   67,8
Tidak Memenuhi Syarat
(n=9)   10,0
(n=20) 22,2
(n=29)   32,2
Total
(n=16) 17,8
(n=74) 82,2
(n=90) 100
n = Jumlah Sampel 	P=0,023
	 Berdasarkan data pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa jenis lantai sumur yang kedap air menyumbang terhadap kualitas air yang memenuhi syarat sebesar 60 % sedangkan jenis lantai yang kedap air itu juga menyumbang terhadap air sumur gali yang tidak memenuhi syarat sebesar 22,2 %, berdasarkan data penelitian bahwa jenis lantai sumur yang kedap air ini tetapi kualitas airnya tidak memenuhi syarat disebabkan oleh karena kedalaman dinding sumur yang kurang dari tiga meter. 
5)   Luas Lantai
Tabel 9. Hubungan Luas Lantai dengan Kualitas Air Sumur Gali
Kualitas air sumur Gali
Luas Lantai
Total
(%)

< 1 meter (%)
≥ 1 meter (%)

Memenuhi Syarat
(n=15) 16,7
(n=46) 51,1
(n=61)  67,8
Tidak Memenuhi Syarat
(n=3)     3,3
(n=26) 28,9
(n=29)  32,2
Total
(n=18) 20,0
(n=72) 80,0
(n=90) 100
n = Jumlah Sampel  	P=0,114
	Berdasarkan Tabel 9 dapat dilihat bahwa luas lantai sumur tidak ada hubugannya dengan kualitas air sumur gali. Berdasrkan hasil perhitungan yaitu P = 0,114 berarti  P > 0,05 dan menyatakan hubungan yang tidak signifikan.  
6)     Tebal Dinding Sumur
Tabel 10.  Hubungan Tebal Dinding Sumur dengan Kualitas Air Sumur Gali
Kualitas air sumur Gali
Tebal dinding sumur
Total
(%)

< 10 cm (%)
>  10 cm (%)

Memenuhi Syarat
(n=25) 27,8
(n=36) 40,4
(n=61)   67,8
Tidak Memenuhi Syarat
(n=13) 14,4
(n=16) 17,8
(n=29)   32,2
Total
(n=38) 42,2
(n=52) 57,8
(n=90) 100
n = Jumlah Sampel  	P=0,730
	Berdasarkan Tabel 10 dapat dilihat bahwa tebal dinding sumur antara yang < 10 cm dengan ketebalan > 10 cm tidak ada hubungannya. 
Jenis Saluran Limbah
Tabel 11 Hubungan Jenis Saluran Limbah dengan Kualitas Air Sumur Gali
Kualitas air sumur Gali
Jenis saluran Limbah
Total
(%)

Tidak Kedap air (%)
Kedap air
(%)

Memenuhi Syarat
(n=33) 36,7
(n=28)  31,1
(n=61)  67,8
Tidak Memenuhi Syarat
(n=20) 22,2
(n=9)   10,0
(n=29)  32,2
Total
(n=53) 59,9
(n=37) 41,1
(n=90) 100
n = Jumlah Sampel  	P=0,180
Setelah dilakukan penelitian ternyata jenis saluran limbah responden ada yang kedap air dan ada yang tidak kedap air. Sedangkan jenis dinding yang tidak kedap air menyumbang terhadap kualitas air yang memenuhi syarat sebesar 36,7 %. Tetapi dari hasil perhitungan diperoleh P=0,180 dimana P > 0,05 menyatakan hubungan yang tidak signifikan.
Jenis Tempat Limbah
Tabel 12 Hubungan Jenis Tempat Limbah dengan Kualitas Air Sumur Gali
Kualitas air sumur Gali
Jenis Tempat limbah 
Total
(%)

Tidak Kedap air (%)
Kedap air
(%)

Memenuhi Syarat
(n=39) 43,3
(n= 22) 24,4
(n=61)   67,8
Tidak Memenuhi Syarat
(n=21) 23,3
(n=  8)    8,9
(n=29)   32,2
Total
(n=60) 66,7
(n= 30) 33,3
(n=90) 100
n = Jumlah Sampel  	P=0,425
	Berdasarkan Tabel 12 dapat dilihat bahwa jenis tempat limbah yang kedap air menyumbang terhadap kualitas air yang memenuhi syarat sebesar 24,4 %. Ada hal yang menarik kita bahas disini bahwa jenis tempat limbah yang tidak kedap air tetapi menyumbang terhadap kualitas air yang memenuhi syarat sebesar 43,3 %. Tetapi berdasarkan perhitungan diperoleh P=0,425 yang menyatakan hubungan tidak signifikan karena P > 0.05.


Hubungan Keadaan dan Prilaku Pengguna sumur gali dengan Kualitas Air  Sumur Gali.
Umur
Tabel 13. Hubungan Umur terhadap Kualitas Air Sumur Gali
Kualitas air sumur gali
Umur
Total
(%)

Muda (%)
Tua (%)

Memenuhi syarat
(n=24) 26,7
(n=37) 41,1 
(n=61)   67,8
Tidak memenuhi syarat
(n=11) 12,2
(n=18) 20 
(n=29)   32,2
Total
(n=35) 38,9
(n=55) 61,1
(n=90) 100
n = Jumlah Sampel  	P=0,898

	Berdasarkan perhitungan diperoleh P=0,898 dimana angka tersebut > 0,05 dan tidak signifikan. Artinya usia tidak mempunyai hubung-an dengan kualitas air sumur gali.  Dimana usia tua menyumbang terhadap kuali-tas air yang memenuhi syarat sebesar 41,1 %, sedangkan usia muda juga me-nyumbang terhadap kualitas air yang tidak memenuhi syarat sebesar 12,2 %. Umur tua menyumbang terhadap kualitas air yang tidak memenuhi syarat sebanyak 20 %. 
2) Pendidikan 
Tabel 14. Hubungan Pendidikan dengan Kualitas Air Sumur Gali 
Kualitas air sumur gali
Pendidikan 
Total
(%)

Tamat SMA (%)
Tidak Tamat SMA
(%)

Memenuhi syarat
(n=23) 25,6
(n=38) 42,2
(n=61)   67,8
Tidak memenuhi syarat
(n=5)     5,6
(n=24) 26,7
(n=29)   32,2
Total
(n=28) 31,2
(n=62) 68,9 
(n=90) 100
n = Jumlah Sampel  	P=0,050
	 Berdasarkan Tabel 14 responden yang tidak tamat SMA juga berkontribusi  terhadap kualitas air sumur gali yang memenuhi syarat sebesar 42,2 %. Dari data juga terlihat bahwa jumlah responden yang tidak tamat SMA menyumbang terhadap air yang tidak memenuhi syarat sebesar 26,7 %.  Semakin rendah pendidikan maka kualitas air sumur gali tidak memenuhi syarat. 

3)   Jumlah Anggota Keluarga 
Tabel 15. Hubungan Jumlah Anggota Keluarga dengan Kualitas Air Sumur Gali
Kualitas air sumur gali
Jumlah anggota keluarga
Total
(%)

> = 5 orang (%)
< 5 orang
(%)

Memenuhi syarat
(n=37) 41,1
(n=24) 26,7
(n=61)   67,8
Tidak memenuhi syarat
(n=24) 26,7
(n=5)     5,6 
(n=29)   32,3
Total
(n=61) 67,8
(n=29) 32,2
(n=90) 100
n = Jumlah Sampel  	P=0,036
	
  Berdasarkan Tabel 15 terlihat kualitas air sumur gali yang memenuhi syarat disumbangkan oleh jumlah anggota keluarga < 5 orang sebanyak 26,7 %.  Se-dangkan kualitas air sumur gali yang tidak memenuhi syarat disumbangkan oleh jumlah anggota keluarga > 5 sebanyak 26,7 %.  
4)   Letak Timba setelah Mengambil Air
	 Berdasarkan Tabel 16 dapat dilihat bahwa timba yang digantung pada dinding yang bersih menyumbang terhadap kualitas air yang memenuhi syarat sebesar 60%.  Berdasarkan perhitungan didapat bahwa P=0,211 dan angka ini menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan karena P > 0,05
Tabel 16.	Hubungan Letak Timba Setelah Mengambil Air dengan Kualitas Air Sumur Gali
Kualitas air sumur Gali
Letak timba setelah mengambil air
Total
(%)

Sembarangan (%)
Digantung (%)

Memenuhi Syarat
(n=7)  7,8 
(n=54) 60,0 
(n=61)   67,8
Tidak Memenuhi Syarat
(n=1) 1,1 
(n=28) 31,1 
(n=29)   32,2
Total
(n=8) 8,9 
(n=82) 91,1 
(n=90) 100
n = Jumlah Sampel  	P=0,211
5)   Letak Timba Waktu Mencuci Piring
Tabel 17. 	Hubungan Letak Timba Waktu Mencuci Piring dengan Kualitas Air Sumur Gali
Kualitas air sumur Gali
Letak timba waktu mencuci piring
Total
(%)

Dilantai (%)
Digantung (%)

Memenuhi Syarat
(n=15) 16,7 
(n=46) 51,1 
(n=61)   67,8
Tidak Memenuhi Syarat
(n=6)     6,7 
(n=23) 25,6 
(n=29)   32,2
Total
(n=21) 23,3 
(n=69) 76,7 
(n=90) 100
n = Jumlah Sampel  	P=0,683
	  Berdasarkan Tabel 17 dapat dilihat bahwa letak timba yang digantung pada saat mencuci piring menyumbang terhadap kualitas air yang memenuhi syarat sebesar 51,1 %. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa P=0,683 dimana angka ini menyatakan hubungan yang tidak signifikan karena P > 0,683. 
6)   Letak Timba Waktu Mencuci Pakaian
Tabel 18	Hubungan Letak Timba Waktu Mencuci Pakaian dengan Kualitas Air Sumur Gali

Kualitas air sumur Gali
Letak timba waktu mencuci pakaian
Total
(%)

Dilantai (%)
Digantung (%)

Memenuhi Syarat
(n=9)   10,0 
(n=52) 57,8 
(n=61)   67,8
Tidak Memenuhi Syarat
(n=7)     7,8 
(n=22) 24,4 
(n=29)   32,2
Total
(n=16) 17,8 
(n=74) 82,2 
(n=90) 100
 n= Jumlah Sampel 							          P=0,277
	
Dari Tabel 18 dapat dilihat bahwa letak timba yang digantung pada saat mencuci piring menyumbang terhadap kualitas air sumur gali yang memenuhi syarat sebesar 57,8 %. Berdasarkan perhitungan diperoleh P=0,277 yang menyatakan hubungan tidak signifikan karena P > 0,05.  
7)   Mencuci Tangan Sebelum Mengambil Air
Tabel 19.	Hubungan Mencuci Tangan Sebelum Mengambil Air dengan Kualitas Air Sumur 
Kualitas air sumur Gali
Mencuci tangan sebelum mengambil air
Total
 (%)

Dicuci (%)
Tdk dicuci (%)

Memenuhi Syarat
(n=50) 55,6 
(n=11) 12,2
(n=61)   67,8
Tidak Memenuhi Syarat
(n=21) 23,3 
(n=8)     8,9 
(n=29)   32,2
Total
(n=71) 78,9 
(n=19) 21,1 
(n=90) 100
n = Jumlah Sampel  	P=0,299
	  Dari Tabel 19 terlihat bahwa tangan yang dicuci sebelum memegang timba akan menyumbang terhadap kualitas air yang memenuhi syarat sebesar 55,6 %  dari hasil perhitungan didapat P=0,299 dimana angka ini menyatakan hubungan yang tidak signifikan karena P > 0,05.  Hal ini berdasarkan hasil penelitian bahwa perilaku responden sudah baik karena yang mencuci tangan lebih banyak dan menyumbang terhadap kualitas air yang memenuhi syarat. 
8)   Membersihkan lantai sumur
Tabel 20.	Hubungan Membersihkan Lantai Sumur dengan Kualitas Air Sumur Gali
Kualitas air sumur Gali
Membersihkan lantai sumur 
Total
(%)

< 3 x (%)
>=3 x  (%)

Memenuhi Syarat
(n=4)     4,4 
(n=57) 63,3
(n=61)   67,8
Tidak Memenuhi Syarat
(n=6)     6,7 
(n=23) 25,6 
(n=29)   32,2
Total
(n=10) 11,1 
(n=80) 88,9 
(n=90) 100
n = Jumlah Sampel  	P=0,046
	
	  Pada Tabel 20 terlihat bahwa responden yang membersihkan lantai > = 3x dalam satu minggu akan menyumbang terhadap kualitas air yang memenuhi sya-rat sebesar 63,3 %.  Dari hasil perhitungan diperoleh P=0,046 dan menyatakan hubungan yang signifikan karena P < 0,05.  
9)   Menutup sumur setelah mengambil air
Tabel 21	Hubungan Menutup Sumur Setelah Mengambil Air dengan Kualitas Air Sumur Gali
Kualitas air sumur Gali
Menutup sumur 
Total
(%)

Ditutup (%)
Tdk ditutup (%)

Memenuhi Syarat
(n=17) 18,9 
(n=44) 48,9 
(n=61)  67,8
Tidak Memenuhi Syarat
(n=10) 11,1 
(n=19) 21,1 
(n= 9)   32,2
Total
(n=27) 30,0 
(n=63) 70,0 
(n=90) 100
n = Jumlah Sampel  	P=0,522
 Berdasarkan Tabel 21 dapat dilihat bahwa sumur yang  tidak ditutup setelah mengambil air menyumbang terhadap kualitas air yang memenuhi syarat sebesar 48,9 % sedangkan sumur yang ditutup menyumbang terhadap kualitas air yang memenuhi syarat 18,9 %. 



10)   Penampungan Air untuk Mandi
Tabel 22 .	Hubungan Air yang Ditampung untuk Mandi dengan Kualitas Air Sumur Gali
Kualitas air sumur Gali
Air ditampung 
Total
(%)

Ditampung (%)
Tdk ditampung (%)

Memenuhi Syarat
(n=37) 41,1 
(n=24)  26,7 
(n=61)  67,8
Tidak Memenuhi Syarat
(n=20) 22,2 
(n=9)   10,0
(n=29)  32,2
Total
(n=57) 63,3 
(n=33) 36,7 
(n=90) 100
n = Jumlah Sampel  	P=0,445
	
 Berdasarkan Tabel 22 dapat dilihat bahwa air yang ditampung dulu sebelum mandi akan menyumbang terhadap kualitas air yang memenuhi syarat sebesar 41,1 %. Sedangkan air yang tidak ditampung untuk mandi juga menyumbang terhadap kualitas air yang memenuhi syarat sebesar 26,7 % hal ini disebabkan karena bibir sumur yang tinggi dan jarak mandi jauh dari bibir sumur sehing-ga air bekas mandi tidak masuk kedalam sumur. 
11)   Persediaan air di sumur 
Tabel 23. Hubungan Persediaan Air Di Sumur dengan Kualitas Air Sumur Gali
Kualitas air sumur Gali
Persediaan air di sumur 
Total
(%)

Ada (%)
Tdk ada (%)

Memenuhi Syarat
(n=32) 35,6 
(n=29) 32,2 
(n=61)   67,8
Tidak Memenuhi Syarat
(n=14) 15,6 
(n=15) 16,7 
(n=29)   32,2
Total
(n=46) 51,1 
(n=44) 48,9
(n=90) 100
n = Jumlah Sampel  	P=0,711

  Dari Tabel 23 terlihat bahwa yang mempunyai persedian air di sumur menyumbang terhadap kualitas air yang memenuhi syarat sebesar 35,6 % dan yang tidak mempunyai persedian air disumur juga menyumbang terhadap kualitas air sebesar 32,2 %. Berdasarkan hasil perhitungan didapat P=0,711 dan menyatakan hubungan yang tidak signifikan karena P > 0,711. 



Hubungan Antara Jarak Sumber Pencemar, Kondisi Fisik Sarana Serta Keadaan dan Perilaku Pengguna Sumur Gali Terhadap Kualitas Air Sumur Gali.

Hubungan Antara Jarak Sumber Pencemar Terhadap Kualitas Air     Sumur Gali 
Tabel  31.	Hubungan antara Jarak Sumber Pencemar terhadap Kualitas Air Sumur Gali
Kualitas air sumur Gali
Jarak sumber pencemar 
Total
(%)

Memenuhi syarat
(%)
Tidak memenuhi syarat (%)

Memenuhi Syarat
(n=38) 42,2
(n=23) 25,6
(n=61)  67,81
Tidak Memenuhi Syarat
(n=26) 28,9
(n=3)     3,3
(n=29)  32,2
Total
(n=64) 71,1
(n=26) 73,3
(n=90) 100
n = Jumlah Sampel  	P=0,008
  Berdasarkan Tabel 31  dapat kita lihat bahwa jarak yang memenuhi syarat dapat menyumbang terhadap air yang memenuhi syarat sebesar 42,2%, sedangkan jarak yang tidak memenuhi syarat dapat menyumbang terhadap air yang meme-nuhi syarat sebesar 25,6%.  Hal ini disebabkan karena keadaan dan perilaku peng-guna sumur gali baik serta kondisi fisik yang baik akan menyebabkan air sumur gali akan memenuhi syarat. Berdasarkan perhitungan bahwa P=0,008 dimana < 0,05 yang menyatakan hubungannya signifikan. Jarak sumber pencemar dianta-ranya jarak septic tank, kandang, sampah dan limbah rumah tangga adalah penyumbang terhadap kualitas air sumur gali, karena sumber pencemar ini banyak mengandung zat organik dan an organik serta bakteri yang terlarut bersama air tanah dan masuk kedalam air sumur gali. 
Hubungan antara Kondisi Fisik Sarana terhadap Kualitas Air Sumur  Gali
Tabel 32. Hubungan antara Kondisi Fisik Sarana terhadap Kualitas Air Sumur Gali
Kualitas air sumur Gali
Kondisi Fisik Sumur Gali
Total
(%)

Tidak memenuhi syarat (%)
Memenuhi syarat (%)

Tidak Memenuhi Syarat 
(n=15) 16,7
(n=14) 15,6
(n=29)  32,2
Memenuhi Syarat
(n=29) 32,2
(n=32) 35,6
(n=61)  67,8
Total
(n=44) 48,9
(n=46) 51,1
(n=90) 100
n = Jumlah Sampel  	P=0,711

  Dari Tabel 32 dapat dilihat bahwa kondisi fisik yang memenuhi syarat dapat menyumbang terhadap kualitas air yang memenuhi syarat sebesar 35,6%, untuk kondisi fisik yang tidak memenuhi syarat juga menyumbang terhadap kualitas air yang memenuhi syarat sebesar 32,2%. Hal ini disebabkan karena jarak sumber pencemar yang jauh dari sumur gali serta keadaan dan perilaku yang baik.  Sedangkan kondisi fisik tidak memenuhi syarat menyumbang terhadap air yang tidak memenuhi syarat sebesar 16,7%. 
c. Hubungan antara Keadaan dan Perilaku Pengguna Sumur Gali      terhadap Kualitas Air Sumur Gali

Tabel 33.	Hubungan antara Keadaan dan Perilaku Pengguna Sumur Gali terhadap Kualitas Air Sumur Gali
Kualitas air sumur Gali
Keadaan dan Perilaku Pengguna
Total (%)

Buruk (%)
Baik (%)

Tidak Memenuhi Syarat 
(n=9)   10 
(n=20) 22,2
(n=29)   32,2
Memenuhi Syarat
(n=14) 15,6
(n=47) 52,2
(n= 61)  67,8
Total
(n=23) 25,6
(n=67) 74,4
(n=90) 100
n = Jumlah Sampel  	P=0,411

 Berdasarkan Tabel 33 dapat dilihat bahwa keadaan dan perilaku baik akan menyumbang terhadap kualitas air yang memenuhi syarat sebesar 52,2%.  Ada hal yang menarik di sini bahwa kualitas air yang tidak memenuhi syarat disum-bangkan oleh perilaku yang baik sebesar 22,2 %. 
Analisis Multivariat (Pengaruh Variabel Bebas Terhadap Kualitas Air    Sumur Gali)
 Tabel 34. Hasil Analisis Regresi Logistik Multivariat dengan Metode Stepwise Variabel Analisis terhadap Kualitas Air Sumur Gali Di Kota Pariaman.
Konstanta
Variabel Analisis

Jarak Sumber Pencemar
0,318
0,235
1,375
1,404
0,011
4,.073

	  Setelah dianalisis menggunakan metode Stepwise maka yang muncul dari variabel analisis adalah jarak sumber pencemar. Artinya, bahwa yang paling berpengaruh dari variabel analisis terhadap kualitas air sumur gali adalah jarak sumber pencemar. 

4.2.   Pembahasan 
	Rata-rata jarak sumber pencemar ke air sumur gali yang dimiliki oleh responden adalah < 11 meter.  Dari hasil analisis air ternyata ada 29 responden yang airnya tidak memenuhi syarat kesehatan dimana BOD nya diatas standar baku mutu. Hal ini ditandai dengan adanya lumut pada dinding sumur akibat adanya air limbah yang merembes kesumur gali.  Hal ini dikarenakan air limbah dibiarkan mengalir di belakang rumuh tanpa adanya saluran air limbah
	 Septic tank terdiri dari tanki sedimentasi yang kedap air.  Dimana tin-ja dan air buangan masuk dan mengalami dekomposisi. 
	 Jarak kandang ternak tidak ada hubungannya dengan kualitas air sumur gali karena ternak yang dimiliki hanya ayam saja, tidak ada ternak yang lainnya, karena mata pencaharian responden itu lebih banyak nelayan serta daerah nya pa-sir tidak mendukung untuk perternakan lainnya. Kandang ternak seharus dibuat terpisah dari rumah, karena dapat berdampak terhadap kesehatan. 
Jarak sampah ada hubugannya dengan kualitas air sumur gali, semakin dekat jarak sampah maka semakin banyak zat tersuspensi didalam air. Hal ini di-sebabkan karena sampah mengalami dekomposisi dan terlarut bersama air tanah. Sehingga mempengaruhi air tanah. Sebaik nya jarak antara limbah dengan tum-pukan sampah minimal 11 meter.
  Jarak limbah berhubungan secara signifikan dengan air sumur gali, karena limbah rumah tangga mengandung banyak zat organik dan an organik serta bak-teri lainnya. Tetapi responden tidak mengelola limbahnya dengan baik, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran responden dalam mengelola lingkungan. Penanganan limbah yang belum saniter disekitar tempat tinggal responden, terjadi pemandangan serta bau yang tidak sedap.  Penigkatan populasi nyamuk dan lalat.
  Keadaan dan perilaku penguna sumur gali sudah mengarah kearah perilaku hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan.  Walaupun pendidikan formal rendah, tetapi perubahan perilaku ini dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan perilaku mencontoh.  Dari hasil penelitian ternyata yang berpengaruh terhadap kualitas air sumur gali adalah jarak sumber pencemar, karena septic tank, limbah, kandang, dan sampah mengandung zat polutan yang banyak serta terlarut didalam air tanah sehingga mempengaruhi air tanah dan masuk kedalam sumur gali.  

  KESIMPULAN  DAN SARAN 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa jarak sumber pencemar ada hubungannya dengan kualitas air sumur gali. Dimana semakin dekat jarak sumber pencemar dengan sumur gali maka kualitas air sumur gali semakin tidak memenuhi syarat sebagai sumber air bersih, dan semakin jauh jarak sumber pencemar dari sumur gali maka air sumur gali  akan memenuhi syarat sebagai air bersih. Selanjutnya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kondisi fisik sumur gali dengan kualitas air sumur gali. Sedangkan keadaan dan perilaku penguna sumur gali juga tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan kualitas air sumur gali. Variabel bebas yang paling berpengaruh terhadap kualitas air sumur gali adalah jarak sumber pencemar.
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