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 VISI Prodi Sanitasi Lingkungan 

“Menghasilkan tenaga sarjana terapan sanitasi lingkungan 

yang profesional dan siap berkompetisi dalam penanganan 

limbah di era global tahun 2026”.  
 

MISI Prodi Sanitasi Lingkungan 

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan 
lulusan sarjana terapan yang profesional 

 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara 
berkelanjutan 

 

3. Menjalin kerja sama dengan organisasi profesi dan 
pengguna untuk meningkatkan nilai tambah institusi 

 

4. Menyelenggarakan penelitian inovatif untuk 
memecahkan permasalahan sanitasi lingkungan 
terutama penanganan limbah 

 

5. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat berbasis 
penelitian dan permasalahan sanitasi lingkungan. 

 

TUJUAN Prodi Sanitasi Lingkungan 

1. Dihasilkannya lulusan PS Sanitasi Lingkungan yang 
kompeten dengan unggulan penanganan limbah 

 

2. Dihasilkannya tenaga pendidik dan kependidikan yang 
berkualitas 

 

3. Terbina kegiatan dan penggunaan lahan praktek yang 
relevan dengan pengguna, pemangku kebijakan dan 
dunia usaha melalui MoU yang berkelanjutan 

 

4. Dihasilkannya penelitian dan pengabdian masyarakat 
yang terpublikasi serta terintegrasi dalam pembelajaran.  
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KATA PENGANTAR 

  

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Modul 

Praktek Matakuliah Mikrobiologi Prodi Sanitasi Lingkungan telah selesai 

disusun. Modul ini merupakan panduan praktek yang wajib dimiliki 

mahasiswa, oleh karenanya Prodi Sanitasi Lingkungan berkewajiban 

untuk menyusun Modul ini sesuai naskah dari pengampu matakuliah 

Modul praktek ini memuat tujuan, proses dan prosedur kerja selama 

di laboratorium, bengkel kerja atau dilapangan. Modul ini juga memuat 

Alat dan Bahan yang dibnutuhkan selama praktek, disertai dengan 

prosedur kerja untuk mempermudah mahasiswa  melaksanakan kegiatan.  

Atas terbitnya modul  ini kami menyampaikan ucapan terima kasih 

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim 

penyusun atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari menggagas 

dan menyusun sampai dengan mensosialisasikan 

Sesuai perkembangan Modul ini masih memungkinkan untuk  

disempurnakan, untuk itu diharapkan saran dan masukan guna 

penyempurnaannya. Demikian Modul Praktek ini dibuat untuk dapat 

digunakan sebagai acuan bagi dosen dan mahasiswa dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar dengan beban praktek sesuai 

matakuliah agar tercpapai luaran yang diinginkan. 

 

Jambi,                                 2020 

Ketua Prodi Sanitasi Lingkungan 

Program Sarjana Terapan 

 

 

Akhsin Munawar, SST., M.Kes 

NIP. 196211071988031003
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PENGANTAR PRAKTIKUM 

 

 
A. TATA TERTIB  SELAMA PRAKTIKUM 

Selama menjalankan praktikum di Laboratorium dan workshop 

Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Jambi, semua 

mahasiswa harus mengetahui dan mentaati peraturan sebagai berikut : 

1. Para mahasiswa harus datang tepat pada waktunya sesuai jadwal 

yang telah ditentukan  

2. Selama didalam laboratorium mahasiswa harus mengenakan jas 

praktikum dengan sopan dan rapi, begitu juga diworkshop.  

3. Setiap akan dilakukan praktikum, diadakan pra uji (pretest) mengenai 

alat dan bahan yang akan digunakan serta prosedur kerja atau telah 

memahami dan memenuhi prasyarat yang tertuang dalam buku 

pedoman kerja praktekum  

4. Praktikum harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan bertingkah 

laku sopan 

5. Apabila mahasiswa merusak atau memecahkan alat-alat/preparat 

laboratorium/workshop dengan alasan apapun tetap diwajibkan 

menganti alat-alat/preparat yang rusak tersebut 

6. Pada waktu praktikum mahasiswa tidak boleh meninggalkan ruangan 

tanpa izin pembimbing praktek 

7. Setelah selesai praktikum, hasil kerja praktikum harus disahkan 

oleh masing-masing pembimbing  praktek 

8. Mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan praktikum pada hari 

yang sudah ditetapkan karena berhalangan (dengan izin) diharuskan 

mengulang pada hari yang lain 

9. Mahasiswa meninggalkan ruang laboratorium harus dalam keadaan 

bersih dan kondisi/letak peralatan seperti sediakala  

 

 

Jambi,                          20 

 

 

 

Suhermanto 
 



 

 MILIK PRODI SANITASI LINGKUNGAN 
Berdasarkah Naskah dari Pengampu Matakuliah 

 2 

 

PRAKTIKUM SESI 1 
STERILISASI 

 

(Oleh : Gustomo Yamistada & Jessy Novita Saeri) 

 

TUJUAN : Untuk membebaskan alat-alat dari kontaminasi mikroba 

METODE 

• Demontrasi dan Peragaan 

 

Diskripsi Sterilisasi 

Sterilisasi adalah suatu usaha untuk membebaskan alat-alat dan 

bahan-bahan dari segala macam bentuk kehidupan  mikroba. Alasan 

utama pengendalian mikroorganisme adalah : 

• Mencegah penyebaran penyakit-penyakit dan infeksi 

• Membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi 

• Mencegah pembusukan dan perusakan bahan oleh mikroorganisme 

Mikroorganisme dapat dihambat atau dibunuh melalui sterilisasi-

strelisasi yang umum dilakukan. Salah satunya menggunakan sterilisasi 

secara fisik. Sterilisasi secara fisik digunakan untuk senyawa kimia yang 

tidak rusak dengan temperatur tinggi /tekanan tinggi, dapat dilakukan 

secara kering atau basah. 

Sterilisasi dengan pemijaran dipakai untuk sterilisasi jarum ose dan 

sebagiannya yang terbuat dari platina atau mikhrom, Caranya ialah 

dengan membakar alat-alat tersebut diatas api lampu spiritus sampai 

pijar. 

Sterilisasi dengan udara kering dipakai menggunakan alat yang 

disebut hot air sterilizer (oven), oven digunakan untuk alat-alat glass 

seperti erlenmeyer, petridish, tabung reaksi, dan alat-alat gelas lainnya. 

Bahan-bahan seperti kapas, kain dan kertas juga dapat disterilisasikan 

dengan alat ini, sebelum disterilisasikan dengan alat ini, sebelum 

disterilisasi alat-alat gelas harus dibungkus terlebih dahulu dengan kertas 

HVS dan kertas perkamen/kopi. Makin tebal kertas yang digunakan maka 

makin lama waktu sterilisasi. Untuk pipet, sebelum pipet disterilisasi. 

Ujung pipet yang akan dihisap harus disumbat terlebih dahulu dengan 

sedikit kapas, selanjutnya pipet dibungkus dengan kertas. 
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ALAT DAN BAHAN : 

- Kertas Putih HVS    -   Pipet ukur 

- Petridish     -   Lap tangan 

- Oven      -  Erlenmeyer 

 

PROSEDUR KERJA 

Cara Kerja : 

• Mempersiapkan alat dan bahan 

• Alat-alat yang disterilkan (erlemenyer dan petridish) dibungkus atau 

dipacking dengan kertas sesuai petunjuk yang telah diajarkan 

dosen. 

• Masukkan alat-alat yang akan disterilkan tadi kedalam oven dengan 

susunan rapi. 

• Tutup pintu oven 

• Hubungkan oven dengan sumber listrik. 

• Hidupkan oven dengan tanda pilot lampu kuning dan hijau 

menyala. 

• Atur suhu ke 170 ºC dan putar “ON” dan biarkan sampai suhu stabil 

170ºC putar timernya dalam waktu 20 – 30 menit. 

• Setelah 20 – 30 menit oven akan mati sendiri, blowernya dibuka 

dan dibiarkan suhunya turun sampai suhu kamar. 

• Pintu oven dibuka, alat yang sudah disterilkan dikeluarkan dengan 

menggunakan lap tangan sacara hati-hati. 

• Kemudian simpan alat-alat yang sudah disterilkan ketempat yang 

tertutup oleh udara. 
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PRAKTIKUM SESI 2 
PEMBUATAN MEDIA AGAR 

 

(Oleh : Gustomo Yamistada & Jessy Novita Saeri) 

 

TUJUAN : Untuk mendapatkan biakan kuman 

METODE 

• Demontrasi dan Peragaan 

 

Diskripsi Kegiatan 

Sterilisasi secara basah dengan menggunakan uap bertekanan ialah 

autoclave. Alat ini terdiri dari suatu bejana yang taan terhadap tekanan 

tinggi yang dilengkapi dengan thermometer dan kleb. Bahan-bahan yang 

disterilisasikan ialah bahan atau alat yang tidak rusak karena pemanasan 

dan tekanan tinggi. 

Cara menggunakan Autoclave 

Pada umumnya yang kita gunakan mempunyai saluran uap panas 

yang dapat dihubungkan dengan pembangkit uap tetapi ada pula yang 

ilengkapi dengan alat pemanasan listrik. Urutan pekerjaan dalam 

menggunakan autoclave adalah sebagai berikut : 

1. Isi tempat air dengan air sampai dekat angsag ( dasar yang 

berlobang-lobang tempat meletakkan alat yang akan disterilisasi ) 

2. Alat yanag akan disterilisasi dimasukkan kedalam autoclave ( 

media yang akan disterilisasi di dalam autoclave seperti Erlenmeyer 

atau tabung reaksi perlu ditutup rapat dengan kapas kemuadian 

dengan kertas perkpen atau keretsa sampah ) 

3. Selanjutnya tutup dipasang dan skrup-skrup dikereskan 

4. Kran pengantar tempat keluar uap air dibiarkan terbuka sampai uap 

saja dan semua udara telah terdesak keluar dengan demikian 

didalam bejana hanya ada tekanan uap air murni saja. Selanjutnya 

kran pengatur tempat keluar uap air ditutup sehingga tekanan uap 

didalam autovlave naik lebih kurang 2 atm dan temperature 121 ºC 

selama 15-30 menit. 

Apabila telah selesai, autoclave dibiarkan hingga dingin sampai 

tekanan menunjukkan angka nol yaitu dengan membuka kran pengatur 

dan setelah itu baru tutup bejana dibuka. 

Media dapat dianggap sebagai kumpulan zat-zat organic maupun 

anorganik yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri dengan syarat- 
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syarat tertentu. Dalam pemeriksaan laboratorium mikrobiologi, 

menggunakan media angat penting, baik untuk isolasi, identifikasi 

maupun differensiasi. Untuk mendapatkan suatu lingkungan yang cocok 

bagi pertumbuhan bakteri, maka syarat-syarat pembuatan media harus 

terpenuhi dalam hal : 

- Susunan makanan 

- Tekanan osmose 

- Derajat kesamaan (PH) 

- Temperature 

- Sterilisasi 

ALAT DAN BAHAN : 

➢ Alat 

- Timbangan analitik   -   Autoclave 

- Spatula     -   Enlenmeyer 

- Tungku kaki tiga   -   Pipet poliletrik 

- Kapas     -   Aluminium foil 

- Lampu spiritus 

➢ Bahan 

- MC ( Macconcey ) 

- PCA (Plate count agar) 

- Nutrien Agar (NA) 

- Aquades 

PROSEDUR KERJA 

Cara kerja : 

• Sebelumnya alat-alat harus dalam keadaan steril. 

• Pertama-tama dalam pembuatan media, kita timbang dahulu 

powder MC, NA atau PCA sesuai dosis pembuatan pada tabung 

media agar 

• Ambil aquades sesuai dengan perhitungan. 

• Masukkan powder media agar dan aquadest tersebut kedalam 

tabung elenmeyer dan diletakkan diatas tungku kaki tiga, yang 

dibawahnya dinyalakan lampu bunsent. 
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• Aduk sampai merata antara bubuk media agar dan aquadest 

sampai mendidih dan jernih dengan spatula (larutan berubah 

warna). 

• Setelah dingin, tutup enlenmeyer dengan kapas, kemudian 

dibungkus dengan aluminium foil. 

• Panaskan pada autoclave pada suhu 121ºC atau 15-30 menit yang 

dapat dilihat pada manometer dan thermometer sebelumnya 

autoclave tadi diisi dengan air sampai dekat angsang (dasar yang 

berlubang-lubang tenpat meletakkan alat-alat yang disterilkan). 

• Setelah enlenmeyer yang berisi larutan agar tadi dimasukkan, lalu 

bejana ditutup, skrup ditutup dikencangkan dengan cara 

berpasang-pasangan. 

• Klep pengamanan dibuka sampai semua udara dalam bejana 

keluar. Maksudnya supaya didalam bejana terdapat uap air asaja 

dan semua udara terdesak keluar,  dengan demikian didalam 

bejana hanya ada tekanan uap air murni saja. 

• Klep pengamatan ditutup, biarkan suhu naik sampai 12ºC, 

pertahankan suhu tersebut sampai 15 menit. 

• Setelah 15 menit, angat tutupnya sedikit demi sedikit sehingga 

tekanan uapnya menjadi 0 ºC. 

• Setelah tekanan kembali 0 ºC, maka autoclave pun bisa dibuka 

dengan cara mengendorkan skrup tutup berpasang-pasangan. 

• Setelah itu, keluarkan media agar dan masukkan kedalam kulkas. 

 

CONTOH PERHITUNGAN DOSIS MEDIA AGAR   ( PENTING 

UNTUK DIFAHAMI 

1. Media Nutrient agar (NA) dosis 20 gram untuk 1 liter aquades 

Pertanyaan : Buat Media Agar NA sebanyak 200 ml, Berapa gram 

media NA yang dibutuhkan ? 

Jawab 

1 liter = 1000 ml 

20 gram   =   A gram       ( dikali silang) 
1000 ml       200 ml 
 
20 x 200  = A  x  1000 

 
 

A = 20 x 200 
       1000 
 

A = 4 gram   , Jadi untuk membuat media NA sebanyak 200 ml 
maka dibutuhkan 4 gram media NA 
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2. Media Nutrient agar (NA) dosis 20 gram untuk 1 liter aquades. 

Ketentuan  untuk pembuatan media agar dibutuhkan setiap 1 

petridish dimasukkan 10 ml media agar 

Pertanyaan : Buat Media Agar NA sebanyak 25 Petridish, Berapa 

gram media NA yang dibutuhkan ? 

Jawab 

1 liter = 1000 ml 

1 Petridish = 10 ml maka untuk 25 Petridish dibutuhkan media 

agar sebanyak  10 ml x 25 petridish yang berjumlah 250 ml 

Untuk menentukan jumlah gram media NA yang dibutuhkan 

digunakan rumus seperti  

nomor 1  

 

20 gram   =   A gram       ( dikali silang) 
1000 ml       250 ml 
 
20 x 250  = A  x  1000 
 
A = 20 x 250 
       1000 
 
A = 5 gram   , Jadi untuk membuat media NA sebanyak 250 ml 
maka dibutuhkan 5 gram media NA 
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PRAKTIKUM SESI 3 
ISOLASI KUMAN  DAN JAMUR DI UDARA 

 

(Oleh : Gustomo Yamistada & Jessy Novita Saeri) 

 

TUJUAN : Untuk mengetahui angka kuman yang terdapat di udara 

METODE 

• Demontrasi dan Peragaan 

 

Diskripsi Kegiatan 

Media pembiakan adalah media yang digunakan dalam suatu 

material adanya kuman yang dicari dalam jumlah yang sangat sedikit, juga 

terdapat kuman-kuman lain dalam jumlah besar. Untuk hal tersebut 

material perlu dimasukkan dalam media pembiakan, dimana kuman yang 

dicari akan tumbuh subur, sedangkan kuman yang lain akan dihambat 

pertumbuhannya. 

Contoh : 

✓ Media SC (selenite cystein broth) sebagai penyuburan untuk 

salmonella. 

✓ Media alkali peptone cair sebagai media penyuburan untuk vebrio. 

✓ Media yang digunakan untuk mempelajari sifat-sifat biokimia dari 

bakteri terhadap berbagai macam zat. Contoh media gula seperti 

glukosa, maltose, laktosa, saccharosa, dll. 

Alat dan bahan : 

- 2 petridish yang telah disterilkan 

- Larutan media agar PCA dan NA 

 

PROSEDUR KERJA 

Cara kerja 

• Keluarkan media agar dari kulkas 
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• Panaskan diatas lampu spiritus sampai mencair. Atau buat media 

agar sesuai dengan dosis yang dtentukan. Khusus pembuatan 

media agar untuk Isolasi JAMUR maka media agar yang dibuat 

ditambahkan antibiotic (Clorofenicol) sehingga kuman akan mati 

atau tidak tumbuh dan yang tumbuh hanya jamur 

• Setelah mencair masukkan media agar ke 2 buah petridish dengan 

menggunakan pipet volumetrik dan karet penghisap sebanyak 10 

ml (masing-masing petridish), dan ratakan dengan 

menggoyangkan petridish. 

• Pengambilan media secara aseptis, dengan mendekatkan lampu 

bunsent yang nyala. 

• Membuka tutup petridish sedikit saja, cukup sebatas pipet bisa 

masuk agar media tidak terkontaminasi lagi dengan mikroba. 

Kemudian masukan media agar ke petridish, tunggu sampai 

dingin. 

• Sisanya didalan enlenmeyer ditutup dengan kapas dan dibungkus 

kertas aluminium foil dan disimpan dilemari es. 

• Setelah dingin, media agar dalam petridish dibuka selama 10 menit 

untuk isolsasi kuman di udara. 

• Petridish ditutup kembali, kemudian dimasukkan kedalam 

incubator dengan posisi terbalik selama 2x24 jam dengan suhu 35 

37 oC.. 

• Kemudian lihat pada pratikum selanjutnya. 
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PRAKTIKUM SESI 4 
INDETIFIKASI KUMAN/BAKTERI DAN JAMUR 

 
(Oleh : Gustomo Yamistada & Jessy Novita Saeri) 

 

TUJUAN : Untuk membedakan kuman/bakteri 

METODE 

• Demontrasi dan Peragaan 

 

Diskripsi Kegiatan 

Bakteri dan Jamur (Fungi) adalah dua kelompok besar (kingdom) dalam 

klasifikasi makhluk hidup. Bakteri dan jamu sama-sama memiliki sifat berupa 

dapat ditemui dalam bentuk sel tunggal, serta sama-sama berdinding sel. 

Namun antara keduanya terdapat perbedaan penting. 

Bakteri adalah organisme prokaryotik, sehingga tidak memiliki membran inti sel 

(nukleus), dan materi genetik seperti DNA hanya menggumpal dan tidak terpisah 

dengan cairan sitoplasma. Sebaliknya jamur, seperti tanaman (Plantae) dan hewan 

(Animalia), bersifat eukaryotik dan memiliki membran inti yang memisahkan inti 

sel dan sitoplasma. 

Meski sama-sama berdinding sel, penyusun bagian ini pada jamur dan bakteri 

berbeda. jamur memiliki dinding sel dari chitin sementara dinding sel bakteri 

terbuat dari peptidoglikan. 

Jamur, sebagaimana hewan, tidak dapat membuat makanan sendiri, dan harus 

mendapatkan makanan dari sumber lain. Umumnya jamur mendapat makanan 

dengan mengurai sisa makhluk hidup lain (bersifat saprofit). Sementara bakteri 

dari jenis tertentu, seperti Cyanbacteria, mampu menghasilkan makanan sendiri, 

melalui proses fotosintesis seperti pada tanaman. 

Jamur dapat berbentuk multiselular, dan berukuran besar, sehingga kasat mata. 

Pada jamur multiselular, bagian-bagiannya terhubung dengan jaringan yang 

disebut hifa. 
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Alat dan bahan : 

➢ Alat 

- Pena 

- Pensil 

- Spidol berwarna 

- Kertas HVS 

➢ Bahan 

- Media agar yang sudah jadi 

 

PROSEDUR KERJA 

Cara Kerja: 

• Ambil media didalam incubator yang telah ditumbuhi kuman. 

• Amati berapa banyak bakteri yang terdapat pada media tersebut, 

hitung dan catatlah pada kertas HVS. 

• Gambar bentuk bakteri yang terdapat pada media dan warnai 

gambar sesuai dengan warnanya. 

• Kumpulkan hasil pengamatan pada dosen pembimbingnya. 

• Tutup kembali dan bungkus media dengan kertas HVS. 

• Masukkan media kedalam incubator dengan posisi terbaik. 

• Hitung koloni kuman dengan ciri ; Mengkilat, Berwarna (putih, hijau, 

merah, kuning dsb), Bentuk bulat, bergerigi, bulat berinti, seperti 

titik 

• Untuk Jamur dengan ciri: Berhifa, Warna buram  dan cenderung 

putih, Bentuk menyebar dan tidak beraturan. 
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PRAKTIKUM SESI 5 & 6 
PEWARNAAN BAKTERI & IDENTIFIKASI 

 
(Oleh : Gustomo Yamistada & Jessy Novita Saeri) 

 

TUJUAN : 1. Untuk mengetahui bentuk dari bakteri dan mengetahui 

apakah bakteri tersebut termasuk bakteri gram positif 

atau bakteri gram negative 

  2. Untuk mengetahui bentuk dari bakteri dan mengetahui 

apakah bakteri  tersebut termasuk bakteri gram positif 

atau bakteri gram negative melalui mikroskop 

METODE 

• Demontrasi, Peragaan dan mikoskopis 

 

Diskripsi Kegiatan 

Pengamatan gram termasuk pengecatan diferensial (untuk 

membedakan), karena dapat membedakan bakteri-bakteri yang bersifat 

gram positif dan gram negative. 

a. Bakteri gram positif adalah bakteri yang mengikat cat utama dengan 

kuat, sehingga tidak dapat dilunturkan dengan peluntur dan tidak 

diwarnai lagi oleh cat lawan. Pada pengamatam mikroskop sel-sel 

bakteri tampak berwarna biru unggu (violet) 

b. Bakteri gram negative adalah bakteri yang dapat mengikat cat utama 

tidak kuat, sehingga dapat dilunturkan oleh peluntur dan dapat 

diwarnai oleh cat lawan. Pada penggunaan mikroskop sel-sel bakteri 

tampak berwarna merah. 
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Bahan yang diperlukan 

- Biakan dar bakteri 

- Larutan crystal violet (gram A) 

- Komposisi : -  Serbuk gention violet 1 gram 

  -  Kristal phenol 2 gram 

  -  alcohol 96% 10 ml 

  -  Aquades 300 ml 

 

Larutanligol (gram B) 

- Komposisi : -  Kristal I2 1 gram 

  -  Kristal Kl 2 gram 

  -  Aguades 300 ml 

Larutan pencuci atau alkohol (gram C) 

- Komposisi : -  Alkohol 96%  100 ml 

 

Larutan cat safranin (gram D) 

- Komposisi :-Safranin/basic fuchsin 1 gram 

 -Alkohol 96%  4 ml 

 -Aquades 360 ml 

- Objek glass 

 

Alat dan bahan : 

• Alat : 

- Objek glass 

- Tangkrus 

- Lampu Bunsen 

- ose 

- Tissue 

- Spidol berwarna 

- Pipet tetes 

- Mikroskop 

• Bahan : 

- Biakan bakteri pada media MC 

- Larutan Kristal violet (gram A)/genti violet 
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- Larutan lugol (gram B) 

- Larutan pencuci alkohol (gram C)  

- Larutan fuchsin/safranin (gram D) 

- Air bersih 

- Lautan anisol 

 

PROSEDUR KERJA 

Cara kerja 1 (pewarnaan): 

• Objek gelas dijepit/dipegang dengan tang krus, kemudian 

bersihkan objek glass dengan menggunakan alkohol sehingga 

bebas dari lemak, kemudian lakukan fiksasi diatas nyalakan lampu 

spiritus. Sebelumnya objek gelas ditandai dengan spidol dengan 

berbentuk lingkaran 

• Ambil secara aseptic 1 ose suspense bakteri dan letakkan pada 

objek glass yang sudah ditandai tadi , penganbilan sedikit saja 

(tipis) lalu ratakan. 

• Kering anginkan kemudian selanjutnya lakukan fiksasi di atas nyala 

lampu spiritus. 

• Setelah dingin, bubutkan cat utama yaitu crytal violet (gram A) 

sebanyak 2-3 tete dan diamkan selama 1 menit. 

• Kemudian cuci dengan air mengalir dan kemudian kering anginkan. 

• Selanjutnya teteskan dengan larutan lugol (gram B) sebanyak 1-2 

tetes dan diamkan selama 1 menit, lalu cuci dengan air mengalir, 

lalu kering anginkan. 

• Kemudian cuci dengan alcohol 96% (gram C) sebanyak 1-2 tetes 

dan diamkan selama 30 detik, selanjutnya cuci dengan air mengalir 

dan keringkan anginkan. 

• Beri larutan fuchsin atau safranin (gram D) sebanyak 1-2 tetes dan 

diamkan selama 2 menit. 

• Kemudian cuci dengan air mengalir dan keringkan anginkan. 

• Setelah kering bungkus objek glass dengan tissue 

• Kemudian satukan semua objek glass yang telah dibungkus 

dengan tissue, lalu simpan dalam lemari yang aman dan dalam 

kondisi yang bersih dan kering. 
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PROSEDUR KERJA 

Cara kerja 2 (identifikasi): 

• Ambil biakan bakteri 

• Sebelum diamati dibawah mikroskop, objek glass yang terdapat 

mikroba ditetesi dengan larutan anisol sebanyak 1-2 tetes yang 

bertujuan untuk memperjelas bentuk bakteri. 

• Amati bentuk, dan warna. Kemudian tentukan apakah bakteri 

tersebut termasuk gram positif atau gram negatif.  

• Gambarkan hasil pengamatan pada lembar kerja. 
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PRAKTIKUM SESI 7 
PEMERIKSAAN E. COLI PADA AIR BERSIH 

 
(Oleh : Gustomo Yamistada & Jessy Novita Saeri) 

 

TUJUAN : Untuk mengetahui kondisi air bersih secara bakteriologis 

  

METODE 

• Demontrasi, Peragaan dan mikoskopis 

 

Diskripsi Kegiatan 

Escherichia coli atau sering disebut dengan nama E. coli adalah sejenis bakteri 

yang umum ditemukan di dalam usus manusia yang sehat. Bakteri E. coli sendiri 

terdapat beberapa jenis. dan kebanyakan dari bakteri ini tidak berbahaya. Meski 

demikian, sebagian di antaranya bisa menyebabkan keracunan makanan dan 

infeksi yang cukup serius. 

Infeksi Bakteri E. coli dapat terjadi karena hal berikut ini: 

1. Melalui makanan terkontaminasi. Cara yang paling umum bagi seseorang bisa 

terinfeksi bakteri E. coli adalah melalui makanan yang terkontaminasi, misalnya 

mengonsumsi daging giling yang tercemar bakteri E. coli dari usus binatang, 

meminum susu mentah, dan memakan produk-produk mentah, terutama 

sayuran bayam dan selada. 

2. Melalui air yang terkontaminasi. Kotoran manusia dan binatang bisa mencemari 

air tanah dan juga air di permukaan. Rumah dengan sumur pribadi sangat 

berisiko tercemar bakteri E. coli karena biasanya tidak memiliki sistem 

pembasmi bakteri. Kolam renang atau danau yang terkontaminasi dengan 

kotoran juga bisa menginfeksi seseorang dengan bakteri E. coli. 
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Alat dan Bahan 

a. Alat yang digunakan 

• Inkubator 

• Autoclave 

• Oven 

• Timbangan 

• Becker glas 

• Pengaduk (Spatula) 

• Pipet Volume 10 ml, 5 ml, 0,5 
ml 

• Bunsen 

• Tabung reaksi  

• rak tabung 

• Ose 

• Tabung durham 
 
 
 
b. Bahan yang digunakan 

• Aquades 

• Kapas 

• Spiritus 

• Kertas packing 

• Lactose Broth (LB) 

• Billiant Green lactose Broth (BGLB) 

• Alkohol 
 

 
PROSEDUR KERJA 
Cara kerja 
a. Persiapan  
o Kumpulkan alat dan bahan yang diperlukan 
o Melakukan sterilisasi terhadap alat yaitu pipet volume  dengan 

menggunakan oven (170 – 180 oC selama 20 – 30 menit) 
o Bersihkan dan sterilisasi meja kerja dengan alkohol 
o Membuat media LB dan BGLB yang diperlukan dengan cara: 

 
* Media LB 
o Siapkan tabung reaksi dengan ragam  Tiga-tiga atau Lima- lima (3 x 

10, 3 x 1, dan 3 x 0,1) 
o Untuk ragam 3 x 10, media LB dbuat denga  kepekatan 3x (triple 

strength) masing. Masing-masing tabung reaksi disi dengan media 
LB sebanyak 5 ml dan diberi tabung durham terbalik dan diusahakan 
tidak ada gelembung udara. 

o Untuk ragam 3 x 1 dan 3 x 0,1 media lactose broth dibuat dengan 
kepakatan 1x (single strength) masing-masing diisi 10 ml media LB 
dan diberi tabung durham terbalik dan diusahakan tidak ada 
gelembung udara. 

o Tabung reaksi diberi penutup tabung atau kapas, selanjutnya 
disterilkan dengan Autoclave dengan suhu 121 oC selama 15 menit. 

 
* Media BGLB 
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o Siapkan tabung reaksi dengan jumlah yang cukup 
o Media BGLB dbuat denga  kepekatan 1x (single strength) masing. 

Masing-masing tabung reaksi disi dengan media BGLB sebanyak 5 
ml dan diberi tabung durham terbalik dan diusahakan tidak ada 
gelembung udara. 

o Tabung reaksi diberi penutup tabung atau kapas, selanjutnya 
disterilkan dengan Autoclave dengan suhu 121 oC selama 15 menit. 

 
 
b. Perlakuan Pemeriksaan sampel air 
1. Tes perkiraan 
o Siapkan tabung reaksi yang berisi media LB dengan ragam 3 x 10, 3 

x 1 dan 3, 0,1 yang sudah steril. 
o Siapkan pipet volume yang sudah disterilkan dan lampu bunsen 
o Dengan pipet volume steril ambil sampel air, untuk sampel sebanyak 

10 ml dimasukkan kedalam tabung reaksi dengan media LB 
kepekatan triple strength (3x10), untuk sampel sebanyak 1 dan 0,1 
ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi dengan media LB kepekatan 
single strength. 

o Eramkan ke dalam incubator selama 2 x 24 jam pada temperatur 35 
– 37 oC. 

o Selanjutnya  lihat hasil pengeraman, tabung positif jika terdapat gas 
dalam tabung media LB. Jika tidak tebentuk gas dalam tabung 
durham maka hasilnya negatif. 

 
Untuk memastikan bakteri coliform dilanjutkan pemeriksaan  Confirmaatif 

test (test penegasan). 
 
2. Tes Penegasan 
o Dari masing-masing tabung yang positif diambil 1 – 2 ose secara 

steril dimasukkan kedalam tabung yang berisi BGLB dengan urutan 
sesuai tabung LB positif yang telah disusun pada rak tabung. 

o Eramkan ke dalam incubator selama 2 x 24 jam pada temperatur 35 
– 37 oC. 

o Selanjutnya  lihat hasil pengeraman, tabung positif bakteri coliform 
jika terdapat gas dalam tabung media BGLB. Jika tidak tebentuk gas 
dalam tabung durham maka hasilnya negatif. Untuk menghitung 
jumlah coliform bandingkan jumlah tabung yang pisitif dengan tabel 
MPN. 

 
Sedangkan untuk pemeriksaan E. Coli (Fecal Coliform) dilakukan sebagai 

berikut: 
o Sampel dari tabung BGLB yang menghasilkan gas atau tabung yang 

positif diambil1 – 2 ose secara steril dimasukkan kedalam tabung 
yang berisi BGLB (media yang baru) kembali dengan urutan sesuai 
tabung BGLB positif yang telah disusun pada rak tabung. 

o Eramkan ke dalam incubator selama 2 x 24 jam pada temperatur 43 
– 44 oC. 
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o Selanjutnya  lihat hasil pengeraman, tabung positif bakteri E. Coli jika 
terdapat gas dalam tabung media BGLB. Jika tidak tebentuk gas 
dalam tabung durham maka hasilnya negatif. Untuk menghitung 
jumlah coliform bandingkan jumlah tabung yang pisitif dengan tabel 
MPN. 
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PRAKTIKUM SESI 8 
PEMERIKSAAN ANGKA KUMAN PADA MAKANAN 

 
(Oleh : Gustomo Yamistada & Jessy Novita Saeri) 

 

TUJUAN : Untuk mengetahui kondisi air bersih secara bakteriologis 

  

METODE 

• Demontrasi, Peragaan dan mikoskopis 

 

Diskripsi Kegiatan 

 Hygiene Sanitasi Makanan dan Minuman (HSMM) merupakan salah 

satu upaya dalam pengawasan makanan dan minuman yang berupaya untuk 

mencegah timbulnya bahaya penyakit akibat makanan dan minuman, serta 

untuk mencegah dan menghindari terjadinya penularan penyakit yang terdiri 

dari 6 prinsip pengolahan makanan. Upaya dibidang HSSM meliputi 

penyediaan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengolahan 

makanan, pengangkutan makanan, penyimpanan makanan dan penyajian 

makanan. HSMM dilakukan bertujuan agar makanan dan minuman yang 

dihasilkan kualitasnya terjaga dan aman untuk dikonsumsi. Cimol merupakan 

contoh makanan yang ditujukan untuk umum, sehingga cimol juga 

memerlukan pengawasan terhadap hygiene dan sanitasi makanan dan 

minuman. ( Anwar, 1998 ). 

Berdasarkan peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik 

Indonesia No. HK.00.06.1.52.4011 tanggal 28 Oktober 2009 tentang 

penetapan batas maksimum cemaran mikroba dan kimia dalam makanan 

untuk jenis olahan jenis tepung untuk dimakan bahwa Angka Lempeng Total ( 

ALT ) maksimumnya adalah 1 x 104 Koloni/gram. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 MILIK PRODI SANITASI LINGKUNGAN 
Berdasarkah Naskah dari Pengampu Matakuliah 
 21 

 

 
Alat dan Bahan 

a. Alat yang digunakan 

• Inkubator 

• Autoclave 

• Oven 

• Timbangan 

• Becker glas 

• Pengaduk (Spatula) 

• Pipet Volume 10 ml 

• Pelumpang steril 

• Bunsen 

• Tabung reaksi  

• rak tabung 

• Ose 

• Tabung durham 

• Labu erlemeyer 

• Pinset 

• Petridisk 
 

b. Bahan yang digunakan 

• Sampel makanan  

• Aquades/ Phosphate Buffer Saline 

• Plastik steril 

• Spiritus 

• Aluminium Foil 

• Media PCA (plate count agar), atau PDA (Potato dextrosa agar) 

• Kertas packing 

• Alkohol 
 

PROSEDUR KERJA 
Cara kerja 
a. Persiapan  

o Kumpulkan alat dan bahan yang diperlukan 
o Melakukan sterilisasi terhadap alat yaitu pipet volume, 

menggunakan oven (170 – 180 oC selama 20 – 30 menit) 
o Bersihkan dan sterilisasi meja kerja dengan alkohol 
o Membuat media PCA atau PDA sesuai dengan petunjuk pada botol 

media agar. 
o Membuat media pengencer dengan menyiapkan tabung reaksi 

yang diisi 9 ml Phospate Buffer saline/aquades di tiap tabung. Beri 
label pada tabung 10-1, 10-2, 10-3.  

o Selanjutnya sterilkan pada autoclave.  
 
b. Perlakuan pemeriksaan sampel makanan 

o  Ambil sampel makanan dengan pinset yang sudah steril lalu 
masukkan ke dalam pelumpang steril tumbuk hingga halus lalu 
masukkan ke dalam plastik seberat 1 gram yang dikurangi berat 
plastik. 

o  Ambil aquades/phospate buffer saline yang sudah steril, masukkan 
9 ml aquades ke dalam plastik yang sudah berisi makanan. 

o Aduk sampai homogen, maka terjadi pengenceran  10-1(10 x 
pengenceran) , masukkan dari 10-1 ke tabung  10-2   maka terjadi 
pengenceran  10-2(100 x pengenceran) dan seterusnya. 
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o  Gunakan pipet volume steril masukkan sampel makanan yang telah 
diencerkan ke dalam petri dish sebanyak 1 ml lalu ratakan. 

o  Ambil media yang telah disiapkan (PCA atau PDA) usahakan media 
pada suhu 40 0C (hangat-hangat kuku) agar kuman tidak mati 
sebanyak 10 ml dengan menggunakan pipet steril dan ratakan. 

o  Eramkan ke dalam inkubator dengan posisi terbalik pada  suhu 35- 
37oC selama 2 x 24 jam. Begitu juga dengan kontrol yaitu media 
yang dimasukkan ke dalam petridish tanpa sampel. 

o  Selanjutnya hitung koloni kuman dan dikurangi dengan kontrol. 
Hitung koloni kuman yang  berjumlah 30 -300 koloni. Kalau tidak 
ada, yang dihitung hanya yang mendekati 300. 

 
 
 
 
o Hal ini dikarenakan jumlah koloni yang kurang dari 30 dianggap 

negatif karena akan memberikan nilai probabilitias 0, sehingga 
sampel tidak absah secara statistik untuk digunakan dalam 
penghitungan. Jumlah koloni yang lebih dari 300 tidak dapat 
dihitung  
karena saling menumpuknya koloni sehingga perhitungan menjadi 
tidak akurat.  

 Misal : 
Dilusi 10-4 Petri IV  : 340 koloni  

Dilusi 10-3 Petri III  : 260 koloni  

Dilusi 10-2 Petri II : 23 koloni  

Dilusi 10-1 Petri I  : 26 koloni  

Dikarenakan  yang  mengandung  koloni  pada  kisaran  30-300  

adalah hanya Dilusi 10-3 Petri III, maka jumlah koloni adalah 260 x 

103 koloni.  

Jika lebih dari satu pengenceran yang dapat dihitung maka jumlah 

koloni kuman dhitung nilai rata-ratanya: 

A x pengenceran +  B x pengenceran……. 
  Jumlah pengenceran 
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