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Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2006 sampai dengan Januari 2007 di Desa 
Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dan di laboratorium Dinas Kesehatan Kota 
Blitar. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas air sumur di lokasi peternakan ayam 
petelur Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar berdasarkan uji penduga pada 

standar kualitatif pemeriksaan air.  
Subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah air sumur dari lima sumur di lokasi 
peternakan ayam petelur Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Parameter yang 

diukur dalam penelitian ini adalah parameter fisika (bau, rasa, pH, suhu) dan parameter 
bakteriologis (total koliform, koliform tinja). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode observasi yaitu dengan cara mengamati dan menganalisis secara langsung sampel air 
yang ada. Uji bau dan rasa dilakukan dengan organoleptik, pengukuran pH menggunakan pH 
stick dan pengukuran suhu menggunakan thermometer. Uji bakteriologis menggunakan metode 

MPN 9 tabung model seri 3-3-3 menggunakan media laktosa broth. Masing-masing tabung diisi 
tabung Durcham dengan posisi terbalik. Tiga tabung seri pertama diisi 10 ml sampel, seri kedua 

diisi 1 ml sampel dan seri ketiga diisi 0.1 ml sampel. Masing-masing sampel diulang sebanyak 3 
kali. 
Hasil uji laboratorium menunjukkan tidak terjadi pencemaran fisik air di lokasi peternakan ayam 

petelur yang ditandai oleh tidak adanya bau dan rasa dalam air sumur. Rata-rata pH air sumur 
adalah 7.15 dan suhu rata-rata 29.34 0C. Dari aspek bakteriologis berdasarkan uji MPN, air 

sumur telah tercemar bakteri E. coli dengan kandungan rata-rata 1.151,3 coli/100ml sampel. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan air sumur di lokasi peternakan ayam petelur termasuk 
golongan baku mutu air B yaitu air baku yang baik untuk air minum dan rumah tangga dan dapat 

digunakan untuk kepentingan lain dengan syarat diolah terlebih dahulu misalnya dipanaskan atau 
penambahan kaporit terlebih dahulu. Saran yang dapat diberikan sebaiknya sebelum digunakan 

untuk kebutuhan sehari-hari sebaiknya air diolah terlebih dahulu. Pengolahan dimaksudkan 
untuk membunuh bakteri E. coli yang ada dalam air tersebut.  

 


