
 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

1. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  yang observasi dan pemeriksaannya hanya 

dilakukan dalam satu  waktu untuk memperoleh gambaran kualitas air yang digunakan di 

unit perinatologi di Rumah Sakit Abdoel Moeloek dengan melakukan uji coliform pada 

air yang digunakan di unit perinatologi Rumah Sakit Abdul Moeloek dengan metode 

Most Probable Number (MPN) 

 

2. Waktu dan Tempat Penelitian 

Pengambilan sampel dilakukan di unit Perinatologi Rumah Sakit Abdul Moeloek dan 

pengidentifikasian bakteri dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung, Bandar Lampung, pada bulan  Januari 2013. 
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3. Bahan dan Alat Penelitian 

3.1. Media yang Digunakan 

3.1.1. Lactose Broth Single Strength 

3.1.2. Lactose Broth Triple Strength 

3.1.3. Brilliant Green Lactose Bile Broth 

3.1.4. Eosin Metilen Blue 

3.1.5. Agar SIM digunakan untuk uji biokimia bakteri Gram negatif 

3.1.6. Agar sitrat digunakan untuk uji biokimia bakteri gram negatif 

3.1.7. Larutan gula-gula digunakan untuk uji biokimia bakteri Gram negatif 

 

3.2. Alat-alat Penelitian 

Alat-alat yang dipakai pada penelitian ini adalah inkubator, autoklaf, rak dan tabung 

reaksi, gelas ukur, pipet, cawan petri, bunsen, kapas, ose, serta peralatan lainnya yang 

dipergunakan di Laboratorium Mikrobiologi dan alat-alat yang digunakan untuk 

mengambil dan mengolah sampel. 
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4. Sampel Penelitian 

Sampel penelitian ini adalah air yang digunakan di unit Perinatologi Rumah Sakit Umum 

Abdul Moeloek yang non-konsumtif yaitu air yang berasal dari 10 keran yang digunakan 

oleh tenaga medis dan berada di unit perinatologi baik di lantai 1 ataupun di lantai 2. 

 

5. Prosedur Penelitian 

5.1. Pengambilan Sampel 

Sampel berupa air yang diambil dari unit Perinatologi Rumah Sakit Umum Abdul 

Moeloek dengan menggunakan botol steril kemudian dipindahkan sebanyak 100ml 

kedalam dua gelas beker yang sudah disterilkan sebelumnya. 

5.2. Pengolahan Sampel 

5.2.1 Uji Penduga (Presumptive Test) 

Spesimen cair ditanam pada:  

1. Lima tabung Lactose Broth Triple Strenght (5 ml) sebanyak 10 ml. 

2. Satu tabung Lactose Broth Single Strenght (10 ml) sebanyak 1 ml. 

3. Satu tabung Lactose Broth Single Strenght (10 ml) sebanyak 0,1 ml. 

Tabung-tabung tersebut diinkubasi pada suhu 37
o
C selama 48 jam. Tabung-

tabung yang menghasilkan gas dilanjutkan dengan uji penegasan. 
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5.2.2 Uji Penegasan (Confirmed Test) 

1) Dari tabung-tabung Lactose Broth pada uji penduga yang menghasilkan gas 

diambil sedikit dengan mencelupkan ose ke dalamnya kemudian dicelupkan 

kembali ke dalam tabung Brilliant Green Lactose Bile Broth, kemudian 

diinkubasi pada suhu 37
o
C selama 48 jam. 

2) Tabung-tabung yang menghasilkan gas dicatat dan dicocokkan dengan tabel 

MPN untuk menentukan jumlah terdekat bakteri coliform yang terkandung di 

dalam sampel. 

5.2.3 Uji Kelengkapan (Completed Test) 

1) Tabung Brilliant Green Lactose Bile Broth yang menghasilkan gas 

dicelupkan dengan ose, kemudian ditanam pada agar EMB dan diinkubasi 

dalam inkubator 37
o
C selama 24 jam.  

2) Koloni yang terbentuk dilakukan uji biokimia. Ose digoreskan pada koloni 

yang terbentuk kemudian ditanam pada tabung-tabung untuk uji biokimia 

(glukosa, laktosa, manitol, maltosa, sukrosa, SIM, agar sitrat). Tabung-tabung 

tersebut kemudian diinkubasi dalam inkubator 37
o
C selama 24 jam.  

Uji Biokimia 

a. Uji Gula-Gula 

Dengan menggunakan ose steril, diambil biakan bakteri, kemudian 

ditanam pada media Glukosa, Sukrosa, Laktosa dan Manitol dengan cara 
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mengaduk dengan ose secara perlahan-lahan dipermukaan tabung. Lalu 

dihomogenkan. Diinkubasikan pada suhu 37
0
C selama 24 jam. 

Tujuan uji ini adalah untuk mengetahui bakteri yang menghasilkan gas & 

asam. Hasil + ditandai dengan terjadinya perubahan  

dari biru menjadi kuning menandakan bakteri tersebut menghasilkan 

asam, serta adanya gelembung udara menandakaan bakteri tersebut 

menghasilkan gas. 

b. Uji SIM 

Dengan menggunakan ose steril, diambil koloni dari biakan, kemudian 

ditanam pada media SIM dengan cara menusuk ose tegak lurus. 

Inkubasikan pada suhu 37
0
C selama 24 jam. SIM merupakan media 

untuk membedakan tiga parameter yaitu : 

- Reduksi Sulfur→ untuk membedakan bakteri enterik  

- Uji Indol →bagian dari uji IMViC, untuk membedakan family 

Enterobacteriaceae 

- Uji Motilitas →untuk membedakan jenis bakteri secara umum. 

Kandungan Media SIM : Nutrisi ( salah satunya peptone yang 

mengandung asam amino termasuk Triptofan), Iron, dan Natrium 

thiosulfat. 
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Prinsip Reduksi Sulfur : 

Bakteri dapat mereduksi sulfur menjadi hydrogen sulfide, maka hydrogen 

sulfide akan bereaksi dengan zat besi ( Iron) menjadi ferric sulfide yang 

mengendap berwana hitam. 

Uji Reduksi Sulfur Positif → Warna hitam pada media  

Urutan tes : Tes Reduksi Sulfur → Tes Motilitas →Uji Indol. 

c. Uji TSIA 

Dengan menggunakan ose steril, diambil biakan, lalu ditanam pada 

media TSIA dengan cara menusuk ose sampai sepertiga dasar tabung. 

Kemudian diangkat dan digores secara zig zag pada permukaannya. 

Diinkubasikan pada suhu 37
0
C selama 24 jam. 

Tujuan: 

untuk melihat bakteri yang bisa memfermentasikan glukosa dan 

menghasilkan gas 

Reaksi: 

a. pembentukan H2S dari cystein asam amino dimana peptone terdapat 

dalam media 

b. pembentukan H2S dari reaksi anorganik bahan yang mengandung 

sulfur yaitu Na2S2O3 
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d. Uji Sitrat 

Dengan menggunakan ose steril, diambil biakan, lalu ditanam pada 

media Simmon’s citrat dengan cara digores secara zig zag pada 

permukaannya. Diinkubasikan pada suhu 37
0
C selama 24 jam. 

Tujuan: 

untuk mengetahui bakteri yang dapat menggunakan sitrat sebagai sumber 

carbonnya. Hasil + ditandai dengan terjadinya perubahan hijau menjadi 

biru. 
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Bagan Uji Biokimia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Bagan uji biokimia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koloni yang terbentuk 

Uji gula-gula 

- Glukosa 

- Sukrosa 

- Laktosa 

- Manitol 

- Maltosa 

Jika fermentasi gula, 

warna larutan akan 

berubah menjadi 

kuning 

Uji TSIA 

Jika hanya 

fermentasi glukosa, 

dasar berwarna 

kuning bagian 

miring berwarna 

merah. 

Jika fermentasi 

sukrosa dan laktosa, 

dasar dan bagian 

miring berwarna 

kuning. 

Uji Sitrat 

Jika bakteri dapat 

menggunakan 

sitrat sebagai 

sumber karbon 

untuk 

metabolisme, 

maka agar yang 

berwarna hijau 

akan menjadi biru 

Uji SIM 

Jika bakteri 

menghasilkan 

sulfur, maka akan 

terbentuk warna 

hitam. Jika bakteri 

motil, maka akan 

terbentuk seperti 

kabut disekitar 

penusukan ose. 

Jika bakteri 

mendegradasi 

triptofan, setelah 

diberi kovac akan 

terbentuk cincin 

merah 
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Tabel Uji Biokimia: 

 

Tabel 1. Identifikasi bakteri Gram negatif 

 

Bakteri Glu Lakt Man Malt Sukr Sitrat S I M 

Klebsiella 

pneumoniae 

+g + + + + + - - - 

Klebsiella 

oxytosa 

+g + + + + + - + - 

Klebsiella 

ozaenae 

+ + + + + + - - - 

Klebsiella 

rhinoscleromatis 

+ - + + - + - - - 

Escherichia coli + + + + +/- - - + +/- 

Pseudomonas 

aeruginosa 

+ - - - - + - - + 

Pseudomonas 

putrefactiens 

+ - - - - - - - + 

Enterobacter 

aerogenes 

+g + + + + + - - + 

Enterobacter 

gergoviae 

+g + + + + + - - + 
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5.3. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Inkubasi pada suhu 37
o
C, 48 jam 

 

 Tanam pada media BGLB, diinkubasi  

 pada suhu 37
o
C, 48 jam 

 

        Cocokkan dengan tabel perkiraan  

  terdekat jumlah bakteri coliform,  

       kemudian tanam pada EMB pada  

  suhu 37
o
C selama 24 jam 

 

 Uji biokimia dan diinkubasi pada suhu  

 37
o
C selama 24 jam 

 

 

Gambar 7. Alur Penelitian (Meutia, 2008) 

 

Sampel air yang digunakan di unit 

perinatologi 

Lactose Broth Triple 

Strenght 5 ml  

(5 tabung) 

Hasil 

10 ml 1 ml 0,1 ml 

Lactose Broth 

Single Strenght 10 

ml (1 tabung) 

Lactose Broth 

Triple Strenght 5 ml  

(1 tabung) 

Gas (+) 

Gas (+) 

Koloni 
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6. Definisi Operasional 

Tabel 3. Definisi Operasional 

Variabel Definisi Cara Ukur Alat Ukur 

Mikroorganisme air Bakteri yang 

berkembangbiak di air 

Kultur identifikasi Media pertumbuhan, 

Uji biokimia 

Kualitas air Kelas I : Fecal 

coliform = <100 

/100ml, Total 

coliform= <1000 

/100ml 

Kelas II: Fecal 

coliform= 

<1000/100ml, Total 

coliform= 

<5000/100ml 

Kelas III: Fecal 

coliform= 

<2000/100ml, Total 

coliform= 

<10000/100ml 

Kelas IV: Fecal 

coliform= 

>2000/100ml, Total 

coliform= 

>10000/100ml. 

Metode MPN Media pertumbuhan 

 

7. Penyajian Data 

Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. 


