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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Air merupakan bahan yang penting bagi kehidupan, baik manusia, hewan, dan 

tumbuhan (Suryani, 2004).  Meningkatnya kebutuhan air disebabkan oleh jumlah 

penduduk dunia yang semakin bertambah, dan peningkatan kebutuhan air untuk 

keperluan rumah tangga, industri, rekreasi dan pertanian (Achmad, 2004). 

Menurut WHO dan APHA, kualitas air secara umum ditentukan berdasarkan 

karakteristik fisik, kimia, dan mikrobiologis air (Widiyanti, 2004).  Secara 

mikrobiologis, kualitas air ditentukan oleh adanya Escherichia coli. 

 

Escherichia coli merupakan contoh mikroba patogen, berupa bakteri yang banyak 

ditemukan pada air tanah, seperti air sumur dan air sumur bor.  Apabila bakteri 

tersebut ditemukan dalam jumlah besar dalam air yang terkontaminasi oleh 

kotoran manusia atau hewan, maka air akan menjadi tercemar serta 

mengakibatkan menurunnya kualitas air. 

 

Air sumur bor yang digunakan di Laboratorium Biomassa diduga memiliki 

kandungan bakteri Escherichia coli karena jarak air sumur bor tersebut yang 

berdekatan dengan tempat pembuangan feses, limbah rumah tangga, dan limbah 

zat-zat kimia.  Selain menggunakan zat-zat kimia, penelitian di Laboratorium 
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Biomassa juga banyak menggunakan mikroorganisme, khususnya bakteri 

Escherichia coli.  Bakteri Escherichia coli dapat digunakan sebagai salah satu 

indikator kualitas air, dengan semakin sedikit kandungan Escherichia coli, maka 

kualitas air semakin baik.  Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk 

menghitung jumlah bakteri Escherichia coli yang terdapat  pada air di sekitar 

Laboratorium Biomassa. Data informasi awal ini dapat digunakan sebagai 

pembanding atau monitoring untuk tahun-tahun berikutnya. 

 

Pada penelitian ini dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif.  Untuk 

analisis kualitatif dilakukan dengan cara isolasi dan identifikasi bakteri, 

sedangkan untuk analisis kuantitatif dilakukan menggunakan colony counter.  

Colony counter ini adalah alat untuk menghitung jumlah koloni bakteri atau 

mikroorganisme.  Pada alat colony counter, penghitungan jumlah koloni bakteri 

dipermudah dengan adanya counter electronic.  Dengan adanya counter tersebut 

peneliti tinggal menandai koloni bakteri yang dihitung dengan menggunakan pen 

yang terhubung dengan counter.  Setiap koloni yang ditandai maka counter akan 

menghitung secara otomatis. 

 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis keberadaan bakteri Escherichia coli pada air sumur bor di sekitar 

Laboratorium Biomassa. 

2. Mengetahui kualitas air sumur bor yang digunakan di sekitar Laboratorium 

Biomassa secara mikrobiologi. 



3 
 

3. Mengetahui jumlah bakteri Escherichia coli pada air sumur bor di sekitar 

Laboratorium Biomassa menggunakan colony counter. 

 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk  memberikan informasi data awal 

mengenai keberadaan bakteri Escherichia coli pada air di sekitar Laboratorium 

Biomassa. 


