
42 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1  Parameter Fisika dan Kimia Air Sumur  

 Selain dilakukan uji bakteriologis dilakukan juga beberapa uji fisika dan 

kimia air yang digunakan sebagai data sekunder, dengan tujuan untuk mendukung 

hasil dari penelitian ini. Untuk pengujian parameter kimia dilakukan di Balai Riset 

dan Standarisasi Industri Surabaya. Parameter fisika dan parameter kimia yang 

tersaji ditabel 4.1. mengacu pada parameter fisika dan parameter kimia menurut 

Kepmenkes RI No. 907/MENKES/SK/VII/2002.  

Tabel 4.1 Parameter Fisika dan Kimia Air Sumur dari Kelima Kelurahan       
     Kecamatan Semampir 

No. PARAMETER SATUAN KISARAN 
HASIL 

STANDAR BAKU 
MUTU 

A Fisika    
 

Tidak Berbau 
5 

Tidak Berasa 
15 

Suhu Udara + 3C 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Bau 
Kekeruhan 
Rasa 
Warna 
Suhu 

- 
Skala NTU 

- 
Skala TCU 

C 

Tidak berbau 
5  

Tidak berasa 
7-16 
27-28 

B Kimia   
 

 
 

0.05 
250 
10 
3.0 

6.5-8.5 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Krom (Cr) 
Klorida (Cl) 
Nitrat (NO₃) 
Nitrit  (NO₂) 
pH 

mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 

- 

0.02-0.05 
44.3-226 
4.62-24.3 

0.001- 4.24 
7-8  
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 Dari hasil Tabel 4.1. kualitas air sumur tersebut memenuhi standar baku 

mutu air berdasar pada Kepmenkes RI No. 907/MENKES/SK/VII/2002 untuk 

parameter fisika dan kimia airnya. 

4.1.2 Hasil Isolasi 

 Setelah masing-masing sampel ditanam pada media EMB (Eosyn Metylene 

Blue), SSA (Salmonella Shigella Agar), TCBS (Thiosulfate Citrate Bile salt 

Sucrose) dalam waktu 2 hari sudah dapat dilihat koloninya pada cawan petri 

kemudian dari masing-masing media dilanjutkan ke uji berikutnya yaitu 

pewarnaan gram dan uji fisiologis dengan tujuan untuk mendapatkan data yang 

lebih akurat mengenai genus bakteri yang diduga.  

 Pada media EMB diambil koloni bakteri yang diberi kode A yang 

berwarna hijau metalik yang diduga sebagai bakteri Escherichia coli, pada media 

SSA (Salmonella Shigella Agar) diambil koloni bakteri yang memiliki morfologi 

bulat transparan dengan titik hitam ditengahnya yang diduga sebagai bakteri 

Salmonella diberi kode B. Dan yang terakhir pada media TCBS (Thiosulfate 

Citrate Bile Salt sucrose) diambil koloni bakteri yang berwarna putih susu kuning 

dengan bulat tidak beraturan dan menyebar yang diduga sebagai bakteri dari 

genus Vibrio diberi kode C. Data mengenai genus dan lokasi ditemukannya 

disajikan pada tabel 4.2 
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Tabel 4.2 Data Hasil Uji Penduga Berdasarkan Pengamatan Koloni Bakteri pada   
 Air Sumur 

  

4.1.3  Uji Fisiologis Air Sumur  

 Uji fisiologis dilakukan sebagai pada beberapa media sesuai dengan 

bakteri yang terduga yaitu masing-masing diujikan pada media TSIA (Triple 

Sugar Iron Agar), Tryptone broth, MR-VP media, Urea Broth, media semi solid. 

Berikut adalah tabel hasil uji fisiologis pada masing-masing bakteri berikut 

dengan hasilnya dan disesuaikan dengan data yang ada pada buku Bergey’s 

Manual of Determinative  Bacteriology 1994. 

 

 

 

 

Lokasi Sampel 
Air sumur 

Bakteri 
E. coli 

(A) 
Salmonella 

sp (B) 
Shigella 

sp (C)  
Vibrio sp 

(D) 
Kelurahan 

Wonokusumo 
Rumah 1 + 

+ 
+ 

+ 
+ 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Rumah 2 
Rumah 3 

Kelurahan 
Ampel 

Rumah 1 + 
+ 
+ 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Rumah 2 
Rumah 3 

 
Kelurahan 
Pegirian 

Rumah 1 + 
+ 
+ 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

+ 
+ 
+ 

Rumah 2 
Rumah 3 

 
Kelurahan 

Ujung 

Rumah 1 + 
+ 
+ 

+ 
- 
- 

- 
- 
- 

+ 
- 
- 

Rumah 2 
Rumah 3 

 
Kelurahan 
Sidotopo 

Rumah 1 + 
+ 
+ 

- 
- 
+ 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Rumah 2 
Rumah 3 
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Tabel 4.3 Hasil Uji Fisiologis Pada Beberapa Bakteri Yang Diperoleh Dari Air 

Sumur Warga Di Kecamatan Semampir 

 
 

Bakteri 

Media 
 

TSIA 
Tryptone 

Broth 
(uji indol) 

Methyl 
Red 

(MR) 

Voges 
Proskauer 

(VP) 

 
Urease 

Semi 
Solid 
Agar 

 
 
Bakteri A 

- Slant dan deep 
kuning 

- ada gas, 
- tidak ada H2S 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
Bakteri B 

- Slant dan deep 
merah 

- Tidak ada gas 
- Ada H2S 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
 
Bakteri C 

- Slant dan deep 
merah 

- Tidak ada gas 
- tidak ada H2S 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 

 Dari hasil yang tertera di tabel 4.2 dan dicocokan dengan yang ada pada 

buku Bergey’s Manual of Determinative  Bacteriology 1994 didapatkan bakteri 

Escherchia coli, Salmonella sp, dan Vibrio sp. 

 Escherichia coli (Bakteri A) 

 Secara makroskopis koloni memiliki ciri-ciri berwarna hijau metalik. 

Secara mikroskopis dilakukan dengan pengamatan dibawah mikroskop dengan 

pewarnaan terlebih dahulu memiliki morfologi berwarna merah gram negatif, 

berbentuk batang lurus.  

 Untuk hasil dari uji fisiologis pada uji pada TSIA hasil negatif karena 

terjadi perubahan warna kuning, pada uji indol hasilnya positif karena 

menghasilkan lapisan merah pada permukaan biakan. Pada uji methyl red hasilnya 

positif karena terbentuk warna merah. Uji Voges Proskauer negatif karena hasil 
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tidak berubah warna.  Uji urease negatif karena tidak ada perubahan warna. Pada 

uji motilitas dengan media semi solid agar hasilnya negatif karena tidak adanya 

pertumbuhan yang menyebar dari garis inokulasi pada tabung. 

    

Gambar 7. koloni Escherchia coli  Gambar 8. koloni Escherchia coli 
                                                          dibawah mikroskop perbesaran 100x10 

 Salmonella (Bakteri B) 

 Secara makroskopis koloni bakteri ini memiliki ciri-ciri bulat transparan 

dengan titik hitam ditengahnya. Secara mikroskopis dilakukan pengamatan 

dibawah mikroskop memiliki morfologi berwarna merah berbentuk batang, gram 

negatif. Untuk hasil dari uji fisiologis pada uji pada media TSIA (Triple Sugar 

Iron Agar) hasilnya positif karena perubahan warna menjadi merah pada tabung 

reaksi. Uji indol hasilnya negatif karena terjadi perubahan warna kuning 

dipermukaan tabung. Uji Methyl Red (MR) hasilnya positif karena terjadi 

perubahan warna menjadi merah. Pada uji Voges Proskauer (VP) hasilnya negatif 

ditandai tidak adanya perubahan warna. Untuk uji urease hasilnya negatif ditandai 

dengan tidak ada perubahan warna. Pada uji motilitas hasilnya positif karena 

tampak adanya pertumbuhan pada media.  
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Gambar 9. koloni Salmonella sp       Gambar 10. koloni Salmonella sp 
                                                   dibawah mikroskop perbesaran 100x10 
 
 
 Vibrio (Bakteri C) 

 Secara makroskopis koloni bakteri ini memiliki ciri-ciri berwarna putih 

susu kuning dengan bulat tidak beraturan dan menyebar. Secara mikroskopis 

bakteri ini memiliki morfologi bentuk seperti koma, berwarna merah saat diamati 

dibawah mikroskop sehingga merupakan bakteri gram negatif. 

 Untuk hasil dari uji fisiologis pada uji di media TSIA (Triple Sugar Iron 

Agar) hasilnya positif ditandai terjadi perubahan warna menjadi merah tidak 

menghasilkan gas dan H2S. Uji indol hasilnya positif karena menghasilkan 

lapisan merah pada permukaan biakan. Pada uji Methyl Red (MR) hasilnya positif 

ditandai dengan terjadi perubahan warna menjadi merah,untuk uji Voges 

Proskauer (VP) hasilnya positif ditandai dengan terbentuk warna merah muda . 

Uji urease hasilnya negatif ditandai dengan tidak terjadinya perubahan warna. 

Pada uji motilitas hasilnya positif karena ada pertumbuhan yang menyebar dari 

garis inokulasi. 
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Gambar 11. koloni Vibrio sp   Gambar 12. koloni Vibrio sp   
             dibawah mikroskop perbesaran 100x10 
 
 Dari hasil uji fisiologis didapatkan data bahwa bakteri Escherichia coli 

ditemukan disemua lokasi sampel. Dengan membandingkan hasil dari tabel 4.3 

dengan persyaratan mengenai parameter bakteriologis dari Kepmenkes RI No. 

907/MENKES/SK/VII/2002 dapat diketahui kualitas air sumur lokasi 

pengambilan sampel buruk karena hasil dari penelitian diatas ambang batas 

standar baku mutu dan tidak layak sebagai air baku.  

4.2 Pembahasan 

 Pengamatan bakteri dilakukan secara makroskopis, mikroskopis, dan uji 

fisiologis. Isolat bakteri Escherichia coli ditemukan pada setiap lokasi sampel dari 

kelurahan Wonokusumo, Pegirian, Ampel, Ujung, dan Sidotopo. Hal ini 

berdasarkan pengamatan makroskopis berupa hijau metalik pada permukaan 

media, pengamatan mikroskopis berupa gram negatif dengan bentuk batang.  

Hasil uji fisiologis pada media TSIA (Triple Sugar Iron Agar) dinyatakan 

negatif (slant dan deep bewarna kuning, terdapat gas, dan tidak menghasilkan H2S 

karena isolat tidak mampu memfermentasi laktosa untuk membentuk H2S 

(hydrogen sulfida) berarti isolat bakteri tersebut tidak mampu menguraikan asam 
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amino yang terkandung didalam media tanpa menambahkan bahan lain). Hasil uji 

Indol menunjukkan hasil positif berarti isolate tersebut mampu menghidrolisis 

triptofan menjadi indol. Uji Methyl Red menunjukkan hasil positif dan Voges 

Proskauer menunjukkan hasil negatif. Uji urease menunjukkan hasil negatif, uji 

motilitas menunjukkan hasil positif dengan ditandai adanya pergerakan sel bakteri 

atau taksis yang dapat dipicu oleh adanya stimulus dari  lingkungan. 

 Pada isolat dari Kelurahan Wonokusumo, Ujung, dan Sidotopo ditemukan 

bakteri dari genus Salmonella namun tidak semua titik sampel ditemukan bakteri 

tersebut. Berdasarkan pengamatan secara makroskopis koloni bakteri bulat 

transparan dengan titik hitam ditengahnya, pengamatan secara mikroskopis 

memiliki morfologi berwarna merah berbentuk batang. Untuk hasil uji fisiologis 

bakteri Salmonella pada media TSIA menunjukkan hasil positif  karena perubahan 

warna menjadi merah pada tabung reaksi. Hal ini karena isolat mampu 

memfermentasi laktosa untuk membentuk H2S (hydrogen sulfida) yang berarti 

isolat mampu menguraikan asam amino yang terkandung didalam media tanpa 

menambahkan bahan lain. Pada uji Indol menunjukkan hasil negatif disebabkan 

isolat tidak mampu menghidrolisis triptofan menjadi indol. Uji motilitas 

menunjukkan hasil positif dengan ditandai adanya pergerakan sel bakteri atau 

taksis yang dapat dipicu oleh adanya stimulus dari  lingkungan.  

 Kemudian isolat dari kelurahan Pegirian dan Ujung ditemukan strain 

bakteri dari genus Vibrio. Pada kelurahan Pegirian disemua titik sampel ditemui 

bakteri tersebut namun untuk kelurahan Ujung hanya pada satu titik sampel saja. 

Berdasarkan pengamatan makroskopis koloni bakteri tersebut berwarna putih susu 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Analisis Bakteri Patogen pada Air Sumur Warga: Studi Kasus di Pemukiman ... Marosa, Desweri



50 
 

kuning dengan bentuk bulat tidak beraturan dan menyebar, hasil pengamatan 

mikroskopis berupa gram negatif dengan bentuk seperti koma.  

 Untuk hasil uji fisiologis bakteri Vibrio pada TSIA menunjukkan hasil 

positif  karena perubahan warna menjadi merah pada tabung reaksi. Pada uji Indol 

menunjukkan hasil positif disebabkan isolat mampu menghidrolisis triptofan 

menjadi indol. Uji motilitas menunjukkan hasil positif dengan ditandai adanya 

pergerakan sel bakteri atau taksis yang dapat dipicu oleh adanya stimulus dari  

lingkungan. Uji Methyl Red (MR) dan Voges Proskaur (VP) menunjukkan hasil 

positif. 

 Setelah dilakukan penelitian terdapat beberapa strain bakteri patogen yang 

berhasil diisolasi dari air sumur warga kecamatan Semampir Surabaya. Bakteri 

patogen yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan bakteri enteropatogenik 

yang dapat menginfeksi gastrointestinal manusia. Jenis-jenis bakteri patogen yang 

berhasil diisolasi dari air sumur warga adalah Escherichia coli ditemukan pada 

setiap lokasi sampel, Salmonella sp ditemukan pada kelurahan Wonokusumo dan 

kelurahan Ujung, kemudian Vibrio sp ditemukan di kelurahan Pegirian dan 

kelurahan Ujung.  

 Sebagaimana dari hasil yang telah disebutkan diatas kemunculan dari 

koloni bakteri Escherichia coli ditemukan disemua lokasi tempat pengambilan 

sampel. Ditemukannya bakteri  Escheriachia coli pada setiap lokasi sampel 

dikarenakan lokasi sumur  yang berdekatan dengan kamar mandi. Setiap lokasi 

pengambilan sampel memiliki jarak kurang dari 10 meter antara sumur dan kamar 

mandi. Keadaan dari lingkungan sekitar sumur pun tidak bersih. Di beberapa 
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lokasi merupakan sumur bersama yang juga berdekatan dengan kamar mandi 

umum. Hal ini juga dikarenakan pola masyarakat yang cenderung pragmatis, 

dapat diketahui bahwa dari sebagian besar lokasi sampel sumur berdekatan 

dengan kamar mandi, lalu melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi, buang 

hajat, mencuci baju serta perlatan rumah tangga yang dilakukan didekat sumur 

bahkan ada yang menggunakan air sumur untuk dikonsumsi (untuk memasak 

nasi). 

 Berdasarkan hasil penelitian dari parameter bakteriologis, hasil yang 

diperoleh dari air sumur warga Kecamatan Semampir semua lokasi terkontaminasi 

bakteri Escherchia coli dan beberapa lokasi terkontaminasi dengan bakteri 

patogen lain seperti Salmonella dan Vibrio sehingga kualitas air tidak memenuhi  

standar baku mutu air bersih untuk kesehatan menurut Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia. Mengacu pada parameter kualitas air menurut 

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 bahwa 

untuk parameter mikrobiologi bakteri Escherichia coli jumlah maksimum adalah 

0 koloni 

 Dikarenakan untuk standar baku mutu air bersih menurut Keputusan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 

jumlah Escherichia coli tidak boleh lebih dari sama dengan 0 koloni maka hal ini  

berarti air tersebut tidak boleh tercemar oleh bakteri Escherichia coli. Dan juga 

persyaratan bakteriologis lainnya yang harus dipenuhi oleh air (digunakan untuk 

konsumsi) adalah tidak mengandung bakteri patogen seperti golongan coli, 
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Salmonella typhii, Shigella dysenteriae, dan Vibrio cholera (Pitojo dan 

Purwantoyo, 2003). 

 Berdasarkan hasil penelitian dari parameter bakteriologis dan juga dari 

data yang mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 907/MENKES/PER/VII/2002, air sumur Kecamatan Semampir tidak 

layak sebagai air baku untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari karena air sumur 

tersebut telah terkontaminasi bakteri patogen seperti Escherchia coli, Salmonella, 

dan Vibrio yang dapat membahayakan kesehatan, walaupun berdasarkan hasil uji 

fisika dan kimia air dari Kecamatan Semampir telah memenuhi standar baku 

mutu.  

 Air bersih adalah air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila 

telah dimasak terlebih dahulu. Untuk itu apabila ingin menggunakan air sumur 

tersebut untuk dikonsumsi maka diharuskan dimasak terlebih dahulu. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Analisis Bakteri Patogen pada Air Sumur Warga: Studi Kasus di Pemukiman ... Marosa, Desweri


	1. COVER
	2. LEMBAR PERNYATAAN
	3. LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI
	4. PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI
	5. KATA PENGANTAR
	6. UCAPAN TERIMA KASIH
	7. ABSTRAK
	8. ABSTRACT
	9. DAFTAR ISI
	10. DAFTAR TABEL
	11. DAFTAR GAMBAR
	12. DAFTAR LAMPIRAN
	13. BAB I: PENDAHULUAN 
	14. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
	15. BAB III: METODE PENELITIAN 
	16. BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 
	17. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 
	18. DAFTAR PUSTAKA
	19. Lampiran



