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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bakteri patogen yang terkandung dalam 

air sumur warga dan mengetahui kualitas serta kelayakan air sumur di pemukiman kumuh 

warga Kecamatan Semampir Surabaya sebagai air baku untuk pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari ditinjau dari keberadaan bakteri patogen. Sampel diambil dari air sumur di setiap 

kelurahan di Kecamatan Semampir yaitu Wonokusumo, Pegirian, Ampel, Sidotopo, dan 

Ujung. Pada setiap kelurahan diambil 3 lokasi sumur yang berbeda kemudian dilakukan 

pengkulturan pada media EMB (Eosin Methylen Blue), SSA (Salmonella Shigella Agar), dan 

TCBS (Thiosulfate Citrate Salt Sucrose). Setelah itu diambil koloni bakteri dari masing-masing 

media dan dilakukan pewarnaan Gram. Selanjutnya dilakukan uji fisiologis dengan 

menggunakan beberapa media seperti media TSIA (Triple Sugar Iron Agar), Tryptone broth 

untuk uji indol, MR-VP, Urea Broth, dan semi solid agar. Berdasar hasil uji fisiologis 

ditemukan bakteri patogen Escherichia coli pada setiap lokasi sampel, bakteri genus 

Salmonella ditemukan di kelurahan Wonokusumo dan Ujung, dan genus Vibrio ditemukan di 

kelurahan Pegirian dan kelurahan Ujung. Berdasar dari hasil penelitian dan dibandingkan 

dengan data yang ada di Kepmenkes RI No. 907/MENKES/SK/VII/2002 dapat dinyatakan 

kualitas air sumur wilayah penelitian jika ditinjau dari kandungan bakteri patogen tidak 

memenuhi standar dan tidak layak digunakan untuk dikonsumsi secara langsung maupun 

untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari  

Kata kunci : bakteri patogen air, kualitas air sumur, Escherichia coli, Salmonella, Vibrio 
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ABSTRACT 

 This research aims to determine what pathogenic bacteria that contained in 
citizens well waters and to know the quality and feasibility of water wells in slums 
settlement of Semampir district Surabaya as standard water for daily needs in terms 
of the presence of pathogenic bacteria. Samples were taken from water well in every 
village in the Semampir disetrict, they are Wonokusumo, Pegirian, Ampel, Sidotopo, 
and Ujung. In each village was taken three different well locations then cultured it on 
EMB media (Eosin Methylen Blue), SSA (Salmonella Shigella Agar), and TCBS 
(Thiosulfate Citrate Salt Sucrose). After the bacterial colony was taken from each of 
the media then carried Gram stain. Further proceed with physiological testing using 
multiple media like TSIA (Triple Sugar Iron Agar) media, Indole test using Tryptone 
broth, MR-VP, Urea Broth, and semi solid agar. Based on the results of 
physiological tests that found pathogenic bacteria Escherichia coli at each sample 
locations, genus Salmonella were found in the Wonokusumo and Ujung village, 
genus Vibrio were found in the Pegirian and Ujung village. Based on the results of 
the research and compared with the data in Kepmenkes RI No. 
907/MENKES/SK/VII/2002 can be expressed well water quality research areas when 
viewed from the content of pathogenic bacteria do not meet the standard and not 
feasible to use for direct consumption or for the fulfillment of daily needs 
 
 
 Key Word: water pathogen bacteria, wells water quality,  Escherichia  coli, Salmonella, 

Vibrio 

 

PENDAHULUAN 

 Belakangan ini terjadi peningkatan intensitas penurunan kualitas 

keadaan lingkungan yang dipicu oleh adanya peledakan jumlah penduduk. Saat ini, 

selain menghadapi permasalahan pertumbuhan populasi penduduk juga harus 

menghadapi masalah penting lain yang berhubungan dengan pertumbuhan populasi 

yaitu peningkatan pemanfaatan sumber daya alam (Soegianto, 2005). Salah satu 

komponen alam yang mempunyai peranan besar dalam kehidupan adalah air 

(Kusnaedi, 2004).  

Manusia dan makhluk hidup lainnya yang tidak hidup dalam air, senantiasa 

mencari tempat tinggal dekat air agar mudah untuk mengambil air untuk keperluan 
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hidupnya (Prawiro, 1989). Air merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan, 

khususnya bagi manusia yang selama hidupnya selalu memerlukan air.  

Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Air digunakan oleh manusia 

untuk keperluan sehari-hari seperti minum, mandi, cuci, dan kakus. Namun dalam 

banyak hal, air yang digunakan tidak selalu sesuai dengan syarat kesehatan karena 

sering ditemukan air tersebut mengandung bibit penyakit yang justru membahayakan 

kelangsungan hidup manusia. Air bersih memiliki beberapa kriteria yaitu air yang 

jernih, tidak berwarna, berasa tawar, dan tidak berbau (Onny, 2004). Hal yang 

penting dalam penentuan air bersih yaitu tidak adanya kehadiran bakteri patogen yang 

terkandung didalamnya. 

Sebagai usaha penyediaan air bersih dan sebagai pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari, masyarakat melakukan suatu usaha dengan swadaya dana masyarakat 

sendiri yaitu dengan membuat sumur gali.  Berdasarkan data yang ada, sumur gali 

adalah satu konstruksi sumur yang paling umum dan meluas dipergunakan untuk 

mengambil air tanah bagi masyarakat kecil dan rumah-rumah perorangan sebagai air 

minum. Sekitar 45% masyarakat di Indonesia menggunakan sumur sebagai sarana air 

bersih, dan dari 45% yang menggunakan sarana sumur tersebut, diperkirakan sekitar 

75% menggunakan jenis sumur gali (Chandra, 2007).   

Air sumur pada umumnya lebih bersih daripada air permukaan, karena air 

yang merembes ke dalam tanah itu telah difiltrasi (disaring) oleh lapisan tanah yang 

dilewatinya, namun kebersihan air secara kasat mata belum tentu mengindikasikan 

terbebasnya air tersebut dari kontaminasi bakteri, kebersihan dan kontaminasi bakteri 

pada air sumur sangat berkaitan erat dengan lingkungan sekitar sumur (Nurdin, 

2007). 

 Hal ini dapat terjadi pada keadaan sanitasi lingkungan yang kurang baik. 

Sumur menyediakan air yang berasal dari lapisan tanah yang relatif dekat dari 

permukaan tanah. Oleh karena itu, sumur sangat mudah terkontaminasi melalui 

rembesan. Umumnya rembesan berasal dari tempat buangan kotoran manusia dan 

hewan juga dari limbah sumur itu sendiri. Sumur dianggap mempunyai tingkat 
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perlindungan sanitasi yang baik bila tidak terdapat kontak langsung antara manusia 

dengan air di dalam sumur (Entjang, 2000).  

Air dapat mengandung bakteri patogen, meskipun bakteri patogen itu 

umumnya populasinya tidak dapat bertahan lama didalam perairan bebas. Namun 

pengalaman membuktikan bahwa air dapat merupakan wahana bagi berbagai 

penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera (Dwidjoseputro, 2005).  

Pada dasarnya bakteri yang hidup di dalam air dibedakan atas bakteri patogen 

dan non-patogen. Bakteri patogen yang hidup di dalam air ini dapat menyebabkan 

penyakit atau gangguan kesehatan. Beberapa contohnya adalah Salmonella thyposa, 

Shigella dysenteriae, Vibrio colerae, Salmonella parathypi, Salmonella thypi. Untuk 

bakteri non-patogen terdiri atas golongan bakteri Fecal streptococci, Iron bakteri, 

Actinomycetes.  

Kehadiran bakteri patogen menjadi suatu hal yang sangat penting dalam hal 

penentuan kualitas air bersih. Karena apabila air yang sudah tercemar oleh bakteri 

patogen dan air tersebut digunakan oleh manusia maka dapat mengakibatkan 

gangguan pada kesehatan. Dalam jangka pendek, kualitas air yang tercemar bakteri 

patogen dapat mengakibatkan muntaber, diare, kolera, tipus, atau disentri.  

Pemukiman kumuh adalah suatu lingkungan pemukiman yang telah 

mengalami penurunan kualitas atau memburuk (deteriorated) baik secara fisik, sosial 

ekonomi maupun sosial budaya. Menurut UU No. 4 Pasal 22 Tahun 1992 tentang 

Perumahan dan Pemukiman : Pemukiman kumuh adalah pemukiman tidak layak huni 

antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang, kepadatan 

bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan 

penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayani prasarana 

lingkungan yang memadai. 

Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, merupakan 

pusat pertumbuhan orde pertama yang telah menjadi “magnet” terkuat bagi penduduk 

di daerah penyangga, terutama daerah pedesaan sekitar kota tersebut. Hal ini 

mengakibatkan kepadatan penduduk di tiap kecamatan tinggi dikarenakan luas lahan 
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yang tidak memadai sehingga tercipta kondisi daerah yang tidak teratur dan terkesan 

kumuh. Salah satu dari kecamatan tersebut adalah kecamatan Semampir. Semampir 

merupakan salah suatu kecamatan di kota Surabaya, provinsi Jawa Timur, Indonesia. 

Sebagian besar penduduknya adalah masyarakat urbanisasi dari bagian utara kota 

Surabaya, yaitu Pulau Madura. Kecamatan Semampir terdiri atas lima kelurahan yaitu 

Kelurahan Ampel, Pegirian, Ujung, Sidotopo, dan Wonokusumo.  

Menurut data statistik dari Biro Pusat Statistik Surabaya tahun 2000 

kepadatan penduduk Kecamatan Semampir mencapai 17.632 jiwa/km2 sehingga 

menempati peringkat kelima kecamatan terpadat di Surabaya. Dari lima kelurahan 

tersebut mempunyai deskripsi wilayah secara keseluruhan dengan jumlah penduduk 

yang tinggi dan menempati wilayah yang tidak terlalu luas sehingga termasuk dalam 

kategori wilayah yang padat penduduk. Berdasarkan data dari Puskesmas di wilayah 

Kecamatan Semampir Surabaya, diare merupakan penyakit yang menempati urutan 

pertama sebagai penyakit yang sering diderita masyarakat dan ISPA (Infeksi Saluran 

Pernafasan) yang menempati urutan kedua di wilayah Kecamatan Semampir 

Surabaya (Puskesmas Semampir, 2010). 

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dilakukan penelitian mengenai 

keberadaan mikroorganisme dalam hal ini bakteri yang bersifat patogen yang ada di 

air sumur di pemukiman Kecamatan Semampir Surabaya. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada penelitian ini sampel air sumur diambil di rumah-rumah penduduk 

sekitar Kecamatan Semampir Surabaya dari 5 kelurahan diantaranya Ujung, Ampel, 

Pegirian, Wonokusumo, dan Sidotopo. Masing-masing kelurahan di ambil 3 sampel 

air sumur. 

 Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu 1) tahap isolasi sampel 

air yang dianalisis dan dikultur pada media SSA (Salmonella-Shigella agar), EMB 

(Eosin Metilen Blue), dan TCBS (Thiosulfate Citrate Bile salt Sucrose). Setelah 
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koloni tumbuh di masing-masing media kemudian di inokulasikan masing-masing 

koloni tersebut pada NA (Nutrient Agar). 

 Selanjutnya dilakukan pengamatan secara makroskopik dan mikroskopik 

dengan pewarnaan Gram, serta serangkaian uji fisiologis untuk identifikasi spesies 

bakteri yang ada dalam sampel udara. Pengamatan karakter makroskopis koloni 

bakteri meliputi ukuran, pigmentasi (warna koloni), bentuk. Karakter mikrosopis 

meliputi ukuran, warna, bentuk bakteri. Uji fisiologis meliputi uji indol, uji methyl 

red, uji voges-proskauer, uji urease dan uji motilitas.  

HASIL dan 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). 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. 

 Pada isolat dari Kelurahan Wonokusumo, Ujung, dan Sidotopo ditemukan 

bakteri dari genus Salmonella namun tidak semua titik sampel ditemukan bakteri 
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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. Pada uji Indol menunjukkan hasil negatif. Uji motilitas menunjukkan 

hasil positif dengan ditandai adanya pergerakan sel bakteri. 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 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. 

Pada uji Indol menunjukkan hasil positif. Uji motilitas menunjukkan hasil positif 

dengan ditandai adanya pergerakan sel bakteri. 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 
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lokasi sampel, Salmonella sp ditemukan pada kelurahan Wonokusumo dan kelurahan 

Ujung, kemudian Vibrio sp ditemukan di kelurahan Pegirian dan kelurahan Ujung.  

 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, 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 
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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.  

KESIMPULAN dan SARAN 

 Bakteri patogen yang ditemukan pada air sumur pemukiman kumuh warga 

Kecamatan Semampir Surabaya adalah Escherichia coli, genus Salmonella, dan 

genus Vibrio. Kualitas air sumur di pemukiman kumuh warga Kecamatan Semampir 

Surabaya ditinjau dari keberadaan bakteri patogen tidak memenuhi standar baku mutu 

air bersih yang mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 

907/MENKES/SK/VII/2002. Air sumur di pemukiman kumuh warga Kecamatan 

Semampir Surabaya bila ditinjau dari keberadaan bakteri patogen tidak layak sebagai 

air baku untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari mengacu pada Keputusan Menteri 

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

 Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, maka disarankan masyarakat 

menjaga kondisi lingkungan sekitar sumur seperti tidak membuang sampah 

sembarangan dan juga masyarakat dianjurkan untuk memiliki wc sendiri yang 

berjarak lebih dari 9 meter dari sumur dengan tujuan mencegah merembesnya air dari 

wc ke sumur sehingga terhindar juga dari bakteri Escherchia coli dan bakteri patogen 

yang berasal dari feses manusia. Dan perlu diperhatikan juga bahwa dalam 

menggunakan air sumur tersebut apabila ingin digunakan untuk konsumsi sangat 

dianjurkan untuk memasak air tesebut terlebih dahulu 
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LAMPIRAN 2 

Foto sumur masing-masing kelurahan 

 Wonokusumo 
 

         
       

 

  
     

 Ujung 
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 Ampel 
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LAMPIRAN 3 

Hasil Uji Fisiologis Masing-Masing Bakteri 

 
 Hasil Uji Fisiologis dari Escherchia coli 

 

               
 
 
  
 
 
 

A

  

B C D E 

Keterangan: 

A. TSIA (-) tidak ada perubahan 
warna 

B. Indol (+) terbentuk cincin merah 
C. MR (+) terjadi perubahan warna 

merah 
D. VP (-) tidak terjadi perubahan 

warna 
E. Urease (-) tidak terjadi 

perubahan warna 
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 Hasil Uji Fisiologis Salmonella sp 
 

             
 

  

 Hasil Uji Fisiologis Vibrio sp 

               

 

 

F

  

G

  

H

  

I

  

J

  

Keterangan: 

F. TSIA (+) terjadi perubahan 
warna 

G. Indol (-) terbentuk cincin merah 
H. MR (+) terjadi perubahan warna 

merah 
I. VP (-) tidak terjadi perubahan 

warna 
J. Urease (-) tidak terjadi 

perubahan warna 

K

  

L

  

M

  

N

  

O

  

Keterangan: 

K. TSIA (+) terjadi perubahan 
warna 

L. Indol (-) terbentuk cincin merah 
M. MR (+) terjadi perubahan warna 

merah 
N. VP (+) terjadi perubahan warna 
O. Urease (-) tidak terjadi 

perubahan warna 
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LAMPIRAN 4 

Alat dan Bahan 

 
 Alat 

 

 

Alat-alat gelas : (A) Kapas, (B) pipet volume, (C) pipetor, (D) selotip, (E) cawan 
petri, (F) gelas objek, (G) label, (H) Erlenmeyer, (I) alumunium foil, 
(J) Bunsen, (K) gelas beaker, (L) rak tabung reaksi, (M) tabung 
reaksi, (N) botol sampel, (O) jarum ose 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

I 

J 

F 

G 

H 

K 

L 

M 

N 

O 
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   Neraca analitik            water bath       Autoclava 
       

            

      Double Hot plate          mikroskop         Laminar Air Flow 
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 Bahan 

 

 

 

LAMPIRAN 5 

 Laporan Hasil Uji dari Laboratorium Balai Riset dan Standarisasi Industri 

Surabaya 

Keterangan : 

- Merk A =  Sampel Air Sumur Kelurahan Wonokusumo 

- Merk B =  Sampel Air Sumur Kelurahan Ampel 

- Merk C =  Sampel Air Sumur Kelurahan Ujung  

- Merk D =  Sampel Air Sumur Kelurahan Sidotopo 

- Merk E =  Sampel Air Sumur Kelurahan Pegirian 

A B C F E D 

Keterangan : 

A = Nutrient Agar 

B = Triple Sugar Iron Agar  

C =  MR VP media 

D = TCBS media 

E = SSA media 

F = EMB media 
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