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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang melukiskan kondisi atau gambaran apa yang 

terjadi, baik secara alami maupun buatan. Penelitian ini ditujukan untuk 

mendeskripsikan kualitas air bak kamar mandi toilet mahasiswa dan dosen 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Waktu 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 20 Juni sampai 4 Juli 2019. 

3.2.2 Tempat 

 Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Malang. Pemeriksaan 

sampel dilakukan di Laboratorium Jasa Tirta Kota Malang. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh toilet dosen dan mahasiswa yang berada di Gedung 

Kuliah Bersama (GKB) 1, 2, dan 3 di Universitas Muhammadiyah Malang Kampus
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III. Gedung Kuliah Bersama (GKB) IV tidak dimasukkan kedalam populasi karena 

GKB IV merupakan gedung kuliah baru dan masih bersih. 

3.3.2 Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2010). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah air bak mandi dari toilet dosen dan mahasiswa di GKB 1, GKB 2, GKB 3. 

Tabel. 1 Kelompok Sampel 

No. Nama Sampel Keterangan 

1 A1 Kamar mandi mahasiswa 1 

2 A2 Kamar mandi mahasiswa 2 

3 A3 Kamar mandi mahasiswa 3 

4 B1 Kamar mandi dosen 1 

5 B2 Kamar mandi dosen 2 

6 B3 Kamar mandi dosen 3 

 

3.3.3 Teknik Sampling 

 Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan atas tujuan-tujuan tertentu 

sesuai dengan permasalahan. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang 

diambil karena pertimbangan tertentu. 
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3.4 Variabel dan Definisi Operasional 

1. Air yang digunakan adalah yang diambil dari bak yang berada di toilet dosen 

dan mahasiswa Gkb 1, Gkb 2, Gkb 3. 

2. Kualitas mikrobiologi air adalah keadaan mutu air yang memenuhi 

persyaratan kualitas mikrobiologi (total coliform) air bersih berdasarkan atau 

mengacu pada Permenkes RI No. 32 Tahun 2017. 

3. Metode yang digunakan adalah uji analisis mikrobiologi MPN (Most 

Probable Number). 

4. Penelitian yang akan dilakukan hanya untuk mengidentifikasi total bakteri 

koliform dan parameter yang akan diamati dalam penelitian ini adalah 

parameter bakteriologis meliputi terbentuknya gas dan perubahan warna pada 

tabung reaksi. 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Alat dan Bahan 

3.5.1.1 Alat 

1. Tabung reaksi 

2. Cawan petri 

3. Tabung Durham 

4. Alumunium Foil 

5. Gelas Ukur 

6. Ice box 

7. Rak tabung reaksi 
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8. Jarum ose 

9. Tabung reaksi 

10. Beaker glass 

11. Autoclave 

12. Tabung Erlenmeyer 

13. Lampu spirtus 

14. Timbangan 

15. Kertas label 

16. Botol 

3.5.1.2 Bahan 

1. Sampel air bak mandi 

2. Aquades 

3. Alkohol 70% 

4. Media BGLB (Brilliant Green Lactose Bile Broth) 

5. Media KL (Kaldu Lactosa) 

6. Medium MCA Mac Conkey Agar) 

3.5.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

3.5.2.1 Pengambilan Sampel Air: 

1. Pengambilan sampel yaitu sebanyak 3 dari toilet dosen dan 3 dari toilet 

mahasiswa. 

2. Menyiapkan botol steril yang akan digunakan untuk mengambil sampel. 

3. Membuka tutup botol. 
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4. Menenggelamkan botol sampel sampai ¾ bagian botol dengan tujuan agar 

sampel air mudah dihomogenkan saat akan dianalisis. 

5. Menutup kembali botol yang sudah berisi air sampel. 

6. Memberi label pada botol sampel dan dimasukkan pada ice box agar tidak 

terkontaminasi. 

3.5.2.2 Pembuatan Medium Kaldu Lactosa: 

1. Menyiapkan alat dan bahan. 

2. Menuangkan aquades ke beaker glass sebanyak 400ml. 

3. Mencampurkan beef ekstrak 1,35 gram, laktosa 2,25 gram, pepton 2,25 

gram ke dalam beaker glass. 

4. Menghomogenkan semua bahan yang dicampur sambil direbus sampai 

berwarna kuning dan diaduk hingga hampir mendidih. 

5. Memasukkan bahan tersebut ke dalam tabung reaksi yang berisi tabung 

durham dengan makropipet sebanyak 3,5 ml. 

6. Mensterilisasikan menggunakan autoklaf dengan suhu 121℃, tekanan 15 

lbs selama 15 menit. 

3.5.2.3 Pembuatan Medium BGLB (Brilliant Green Lactose Bile Broth) 

1. Menyiapkan semua alat dan bahan 

2. Menuangkan aquades ke beaker glass sebanyak 400 ml. 

3. Mencampurkan BGLB 18 gram ke dalam beaker glass. 

4. Menghomogenkan semua bahan yang dicampur sambil direbus dan 

diaduk hingga larutan berwarna hijau dan hampir mendidih. 
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5. Memasukkan bahan tersebut ke dalam tabung reaksi yang berisi tabung 

durham dengan makropipet sebanyak 3,5 ml. 

6. Mensterilisasikan menggunakan autoklaf dengan suhu 121℃, tekanan 15 

lbs selama 15 menit. 

3.5.2.4 Pembuatan Medium MCA (Mac Conkey Agar) 

1. Menyiapkan alat dan bahan. 

2. Menuangkan aquades ke beaker glass sebanyak 800 ml. 

3. Mencampurkan MCA 40 gram kedalam beaker glass. 

4. Menghomogenkan semua bahan yang dicampur sambil direbus dan diaduk 

hingga larutan hampir mendidih. 

5. Memasukkan bahan tersebut ke dalam cawan petri dengan makropipet 

sebanyak 10 ml. 

6. Mensterilisasikan menggunakan autoklaf dengan suhu 121℃, tekanan 15 lbs 

selama 15 menit 

3.5.2.5 Teknik Pemeriksaan Bakteri Koliform 

Ada 3 tahap pemeriksaan yang perlu dilakukan yaitu presumtive test (tes 

perkiraan), confirm test (tes penegasan), completed test (tes kesempurnaan). 

a. Tes Perkiraan (presumtive test) 

Media yang biasa digunakan adalah lactose bort dan tabung Durham yang 

terbalik dituangkan sampel air yang akan diperiksa. Kemudian dieramkan 

selama 24 jam dalam inkubator dalam termperatur 37℃. Jika dalam waktu 72 
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jam terdapat gas pada tabung durham, maka presumtive test dinyatakan 

positif. 

b. Tes Penegasan (confirm test) 

Media yang digunakan adalah Brilliant Green Lactose Bile Broth (BGLBB). 

Dari tiap-tiap tabung yang positif dipindahkan ose ke dalam tabung 

konfirmasi yang berisi BGLBB. Selama proses diinokulasi pada suhu 44℃ 

selama 2x24 jam, terdapat gas dalam tabung, maka confirmed test dinyatakan 

positif. 

 

c. Tes Kesempurnaan (completed test) 

Tes kesempurnaan dilakukan sebagai kelanjutan dari uji-uji yang dilakukan 

dari uji tes penegasan yang positif (adanya gas pada tabung durham). Tes 

kesempurnaan ini dilakukan dengan menggunakan prosedur sebagai berikut: 

Dengan menggunakan ose ambil 1 ose atau 2 ose dari tabung BGLBB yang 

positif, kemudian dilakukan goresan atau streak pada media MCA (Mac 

Conkey Agar). Pembacaan hasil dari tes penegasan dilakukan dengan 

menghitung jumlah tabung yang menunjukkan adanya gas, pada seri tabung 

yang diinkubasi pada suhu 37℃ angka yang diperoleh dicocokkan dengan 

table MPN, maka akan diperoleh indeks MPN (Most Probable Number), 

merupakan indeks dari jumlah golongan coli yang paling mungkin tapi bukan 

berarti perhitungan yang sebenarnya. 
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Cara Kerja : 

1. Tahap Pengenceran Air meliputi: (a) mengambil sampel sebanyak 1 ml 

dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambah aquades sebanyak 9 

ml sehingga diperoleh konsentrasi pengenceran 10
-1

, (b) mengambil sampel 

sebanyak 1 ml dari pengenceran 10
-1

 dimasukka dalam tabung reaksi, 

kemudian ditambah aquades sebanyak 9 ml sehingga diperoleh konsentrasi 

pengenceran 10
-2

 (c) mengambil sampel sebanyak 1 ml dari pengenceran 10
-2

 

dimasukkan dalam tabung reaksi, kemudian ditambah aquades sebanyak 9 ml 

sehingga diperoleh konsentrasi pengenceran 10
-3

 (Utami, 2012). 

2. Prosedur Tes perkiraan presumtive test) meliputi: (a) menyiapkan 9 tabung 

reaksi kaldu lactose, memberikan kode A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, dan C3. 

Memasukkan 1 ml sampel dengan pengenceran 10
-1

 ke dalam tabung A1, A2, 

A3. Memasukkan 1 ml sampel dengan pengenceran 10
-1

 ke dalam tabung B1, 

B2, B3. Memasukkan 1 ml sampel dengan pengenceran 10
-3

 ke dalam tabung 

C1, C2, dan C3. (b) menginkubasikan semua tabung reaksi pada suhu 37℃ 

selama 24 jam. Jika timbul gas dalam tabung durham pada bagian dasar, 

melakukan tes penegasan. Jika tidak ada gas, menunggu sampai 24 jam 

berikutnya. Jika tetap tidak ada gas, maka sampel air tersebut tidak perlu 

diperiksa lebih lanjut. 

3. Tes Penegasan (confirm test) meliputi: (a) melakukan inokulasi air bak yang 

menghasilkan gas pada tes perkiraan. Perlakuan yang dilakukan seperti tes 

perkiraan, tetapi medium yang digunakan ialah BGLBB (Brilliant Green 
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Lactose Bile Broth) sebanyak 9 tabung reaksi, masing-masing diberikan 3 ml. 

(b) memasukkan semua tabung reaksi ke dalam inkubator pada suhu 44℃ 

selama 24 jam. Jika terdapat pada bagian dasar tabung durham, berarti dalam 

sampel air terdapat bakteri koliform fekal. 

4. Tes Kesempurnaan (complete test) meliputi: (a) menginokulasikan 0,1 ml 

sampel air pada masing-masing tingkat pengenceran 10
-1

, 10
-2

, dan 10
-3

 pada 

medium MCA, kemudian menginkubasikan pada suhu 44℃ selama 24 jam 

atau 72 jam, kemudian mengamati koloni bakteri yang tumbuh pada 

permukaan medium. Koloni yang berwarna merah merupakan koloni bakteri 

yang memfermentasikan laktose, sedang koloni yang tidak berwarna merah 

merupakan koloni bakteri yang tidak memfermentasikan laktose. Menghitung 

jumlah koloni kedua kelompok bakteri ini, berdasarkan tingkat pengenceran, 

lalu menghitung reratanya. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mencocokkan angka yang diperoleh dengan tabel MPN. Maka akan diperoleh indek 

koliform yang diinkubasi pada suhu 37℃, sedangkan pada suhu 44℃ akan 

didapatkan indek koliform tinja. Penentuan nilai MPN diambil 3 angka terakhir, 

tergantung pada factor penurunan kelipatan 10 yang digunakan, maka nilai MPN 

yang didapatkan dikalikan faktor tersebut. 
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3.7 Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan kondisi 

sebenarnya jumlah bakteri koliform pada air bak kamar mandi dosen dan mahasiswa. 

Data hasil pemeriksaan kualitas air di laboratorium diolah secara manual disajikan 

dalam bentuk table dan narasi. Hasilnya dibandingkan dengan Keputusan Menteri 

Kesehatan RI No.32 Tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan 

dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan hegiene sanitasi. 


