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III. METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai Desember 2013 dengan tahapan 

kegiatan, yaitu pengambilan sampel, isolasi dan identifikasi bakteri Escherichia 

coli, serta analisis perhitungan jumlah bakteri menggunakan colony counter 

dilakukan di Laboratorium Biomassa, Universitas Lampung. 

 

 

B. Alat dan Bahan 

 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu gelas kimia, gelas ukur, gelas 

erlenmeyer, pipet tetes, spatula, tabung reaksi, tabung durham, jarum ose, cawan 

petri, bunsen, mikroskop cahaya Carl Zeiss Axio imager A1, autoclave Hirayama 

HV-25L, Laminar air flow Esco, incubator Memmer-Germany/INCO2, magnetic 

stirer, neraca digital Wiggen Houser, mikropipet, dan colony counter Schuett 

Biotec-De Count. 

  

Adapun bahan-bahan yang digunakan adalah air di sekitar Laboratorium 

Biomassa, bakteri Escherichia coli murni lisensi ATCC (American Type Culture 

Collection) Remel Culti-Loop di bawah naungan Remel Inc USA, Brilliant Green  
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Lactosa Bile (BGLB), Eosin Methylen Blue (EMB), Lauryl Tryptose Broth (LTB), 

Escherichia coli (Ec) Broth, Plate Count Agar (PCA), air salin, alkohol 70%, 

spritus, larutan kristal violet, larutan iodin, etanol 95%, larutan safranin, akuades, 

akuabidest, plastik wrab, alumunium foil, kertas label, kapas, dan tissue. 

 

 

C. Prosedur Penelitian 

 

 

1. Persiapan awal  

 

Persiapan awal dilakukan dengan pengambilan sampel di tiga sumber air di sekitar 

Laboratorium Biomassa Universitas Lampung.  Selanjutnya dilakukan persiapan 

alat dan bahan untuk pembuatan medium, lalu alat dan bahan (medium) tersebut 

disterilisasi.  

 

2.  Teknik pengambilan sampel dan penanganan sampel 

 

Adapun teknik pengambilan sampel (sampling) sebagai berikut: 

Sampel diambil dari tiga sumber berbeda pada hari yang sama menggunakan botol 

gelap steril, untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui skema pengambilan sampel 

yang disajikan pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Skema pengambilan sampel. 

 

 

 

Sampel (air sumur) 

titik A (di Laboratorium Biomassa) 

titik B (di Gedung MIPA Terpadu) 

titik C (di Laboratorium Biologi) 



22 

Sampel diambil melalui kran yang terhubung secara langsung dengan sumber air, 

dengan memilih kran yang sering digunakan.  Kemudian ujung kran dan bagian 

dalamnya dibakar dengan nyala api bunsen selama sekitar 5 menit.  Lalu air 

dibiarkan keluar dari kran dengan debit tinggi selama satu menit.  Kemudian botol 

gelap yang pertama diisi dengan sampel air kran sebanyak 100 mL, dan dilakukan 

cara yang sama sampai kelima botol terisi semua.  Teknik sampling pada kedua 

sumber air lainnya dilakukan dengan cara yang sama.  Kemudian kelima sampel 

tersebut dicampurkan ke dalam media spesifik untuk diisolasi dan diidentifikasi 

bakteri Escherichia coli, serta dianalisis menggunakan colony counter untuk 

mengetahui jumlah bakteri.  Sampling diulangi sebanyak dua kali dengan cara 

yang sama dan setiap pengulangan dilakukan 1 bulan setelah pengambilan sampel 

sebelumnya. 

 

3. Isolasi bakteri Escherichia coli  

 

3.1  Uji pendugaan Coliform  

 

Sebanyak 7 g LTB dilarutkan dalam 200 mL akuades dan dihomogenkan 

menggunakan magnetic stirer, kemudian disterilisasi dengan autoclave selama 15 

menit pada suhu 121 
ᴼ

C .  Setelah tahap pembuatan media LTB dilakukan, 

selanjutnya disiapkan pengenceran 10
-1 

dengan cara menambahkan 1 mL sampel 

ke dalam 9 mL air salin dan diencerkan sampai 10
-3

.  Kemudian sebanyak 1 mL 

sampel dari setiap pengenceran dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 

mL LTB dan tabung durham yang letaknya terbalik.  Lalu tabung-tabung tersebut 

diinkubasi selama 48 jam pada suhu 35 
o
C.  Uji positif ditandai dengan kekeruhan 

dan gas dalam tabung durham.   
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Tabung durham ini merupakan tabung yang bentuknya mirip seperti tabung reaksi 

namun ukuran dan diameternya lebih kecil dan berfungsi untuk menampung atau 

menjebak gas  yang terbentuk akibat metabolisme oleh bakteri yang diujikan. 

 

3.2  Uji penegasan Coliform  

 

Sebanyak 13,2 g BGLB dilarutkan dalam 330 mL akuades dengan bantuan 

magnetic stirer, lalu disterilisasi dengan autoclave.  Kemudian diambil 1 ose dari 

tabung-tabung LTB yang positif lalu diinokulasi ke dalam tabung-tabung reaksi 

yang berisi media BGLB dan tabung durham yang diletakkan terbalik.  Setelah itu 

tabung-tabung reaksi tersebut diinkubasi selama 48 jam pada suhu 35 
o
C.  Uji 

positif ditandai dengan terjadinya kekeruhan pada media dan terbentuk gas di 

dalam tabung durham. 

 

3.3  Uji Pendugaan Escherichia coli  

 

Sebanyak 12,6 g media Ec dilarutkan dalam 340 mL akuades dengan bantuan 

magnetic stirer, lalu disterilisasi dengan autoclave.  Kemudian diambil 1 ose dari 

tabung-tabung berisi media BGLB yang positif, lalu diinokulasikan ke dalam 

tabung-tabung reaksi berisi media Ec yang dilengkapi dengan tabung durham 

dalam posisi terbalik.  Tabung-tabung tersebut diinkubasi selama 48 jam pada 

suhu 45 
o
C.  Uji positif ditandai dengan terjadinya kekeruhan pada media dan 

terbentuk gas di dalam tabung durham. 

 

3.4  Uji Penegasan Escherichia coli  

 

Media EMB ditimbang sebanyak 3,75 g, lalu dilarutkan dalam akuades sebanyak 

100 mL dengan bantuan magnetic stirrer dan disterilisasi dengan autoclave.  Dari 

tabung-tabung reaksi berisi media Ec yang positif, dipilih faktor pengenceran 10
-2
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untuk selanjutnya dilakukan pengenceran kembali sampai faktor pengenceran    

10
-4

.  Kemudian pada dua pengenceran terakhir, diambil sebanyak 100 µL, lalu 

ditanamkan ke media EMB secara pour plate (cawan tuang), dan diinkubasi 

selama 48 jam pada suhu 35 ºC.  Hasil uji positif untuk Escherichia coli ditandai 

dengan terbentuknya koloni hitam atau hijau metalik pada bagian tengah media. 

 

Setiap uji pada isolasi bakteri Escherichia coli menggunakan kontrol negatif dan 

kontrol positif.  Kontrol negatif yang digunakan yaitu akuabides steril, sedangkan 

kontrol positif yang digunakan yaitu bakteri Escherichia coli murni lisensi ATCC 

(American Type Culture Collection) Remel Culti-Loop di bawah naungan Remel 

Inc USA.  Masing-masing kontrol tersebut diberi perlakuan yang sama seperti 

pada sampel. 

 

4.  Identifikasi Bakteri Escherichia coli  

 

Identifikasi dilakukan berdasarkan hasil pengujian dari uji morfologi secara 

makroskopis dan mikroskopis.  Adapun tahap-tahap dan prosedur kerja dari uji 

morfologi adalah sebagai berikut  

 

4.1  Uji Markroskopis  
 

Uji morfologi secara makroskopis, dilakukan dengan mengamati koloni yang 

tumbuh pada media EMB secara langsung tanpa bantuan mikroskop.  Pengamatan 

yang dilakukan adalah melihat ciri–ciri yang spesifik dari bakteri Escherichia coli, 

yaitu warna koloni, ukuran, bentuk, margin, dan permukan. 
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4.2  Uji Mikroskopis  
 

Sebanyak 2,35 g Nutrien Agar (NA) dilarutkan dalam 100 mL akuades dengan 

bantuan magnetic stirrer dan disterilisasi dengan autoclave.  Kemudian diambil 1 

ose dari media EMB dan digoreskan ke media NA miring.  Setelah itu media NA 

diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 
o
C.  Selanjutnya dilakukan uji morfologi 

secara mikroskopik dengan melakukan pewarnaan gram dari setiap koloni 

Escherichia coli yang terduga. 

 

Prosedur Pewarnaan Gram 

 

Kultur bakteri dari media NA yang telah diinkubasi selama 24 jam selanjutnya 

dioleskan setipis mungkin pada object glass dan diberi setetes air steril untuk 

membantu menyebarkan bakteri secara merata pada object glass.  Setelah itu 

olesan bakteri dibiarkan mengering dan difiksasi di atas api bunsen, lalu ditutup 

dengan cover glass.  Kemudian ditambahkan kristal violet, dibiarkan selama 1 

menit, dan dicuci dengan air mengalir.  Lalu ditambahkan dengan larutan iodin 

dan dibiarkan terendam selama 1 menit.  Selanjutnya dilakukan dekolorisasi 

(penghilangan warna) dengan menggunakan alkohol 95 % hingga seluruh warna 

biru menghilang (kira-kira 30 detik).  Setelah itu ditambahkan larutan safranin 

selama 1 menit, lalu dicuci kembali dengan air mengalir dan dikeringkan.  

Kemudian diamati di bawah mikroskop cahaya.  Jika penampakan sel berwarna 

ungu, maka bakteri bersifat gram positif, tetapi jika berwarna merah bersifat gram 

negatif. 
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5. Analisis perhitungan jumlah bakteri dengan colony counter 

 

Perhitungan jumlah bakteri dengan colony counter dilakukan menggunakan 

metode Plate Count.  Sampel yang digunakan adalah sampel yang telah diuji 

penegasan Escherichia coli.  Setelah itu koloni bakteri ditandai menggunakan pen 

yang terhubung pada alat colony counter.  Jumlah koloni dalam sampel dapat 

dihitung sel relatifnya (CFU/mL) dengan rumus berikut:  

 

 

dimana Fp adalah faktor pengenceran. 

 


