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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
musim terhadap total bakteri dan Coliform air sumur dari 
usaha sapi perah dan untuk mengetahui tingkat korelasi 
total bakteri dan Coliform antara air sumur denaan air 
susu dari usaha sapi perah pada musim hujan dan musim 
kemarau. 

Dalam penelitian ini diaunakan 60 sampel air sumur 
dan 60 sampel air eusu yana diambil dari 30 usaha sapi 
perah di Kabupaten Pasuruan dan 30 usaha sapi perah di 
Kotamadya Surabaya yang mempunyai jarak tempat pembuangan 
kotoran dengan sumber air sumur sekitar 8 - 13 meter. 
Penelitian ini menggunakan metode Viable Count Technique 
yang dilakukan dengan cara Standard Dropping Pipettes 
untuk menghituna jumlah kuman yana terdapat pada sampel 
air sumur dan air susu. Prinsip dari metode ini adalah 
menghitung sel-sel kuman yang mampu hidup pada media 
biakan. Peubah yang diamati adalah jumlah semua koloni 
yang tumbuh pada media Nutrient Agar dan koloni berwarna 
merah/pink yang tumbuh pada Hac Conkay Agar. 

Data yang diperoleh terlebih dahulu ditrans
formasikan dalam log (Y + 1) kemudian dilakukan analisa 
statistik dengan menggunakan uji t berpasangan dan uji 
korelasi. Hasil analisa statistik melalui uji t 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah rata-rata 
total bakteri air sumur dari usaha sapi perah pada musim 
hujan dengan musim kemarau pada p<0,05 dan terlihat bahwa 
total bakteri air sumur pada musim hujan lebih tinggi 
dari pada total bakteri air sumur pada musim kemarau, 
sedangkan jumlah rata-rata bakteri Coliform air sumur 
pada musim hujan dan musim kemarau tidak menunjukkan 
perbedaan yang nyata (p>0,05). Hasil uji korelasi total 
bakteri dan Coliform antara air sumur dengan dengan air 
susu dari usaha sapi perah pada musim huj an dan musim 
kemarau menunjukkan tingkat korelasi yang lemah. 
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