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ABSTRAK 

Kondisi kualitas perairan Jembatan beton Suramadu (sisi Surabaya) masih belum banyak diungkap. 
Beberapa limbah seperti domestik, industri, dan aktivitas kapal nelayan di sekitar bermuara di perairan 
sekitar Jembatan beton Suramadu (sisi Surabaya). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kondisi 
kualitas perairan Jembatan beton Suramadu (sisi Surabaya) berdasarkan parameter mikrobiologi. 
Terdapat 3 stasiun pengambilan sampel dengan melakukan 3 kali pengulangan pada setiap 
stasiunnya. Metode isolasi bakteri yang digunakan adalah pour plate (cawan tuang) dengan mengamati 
parameter mikrobiologi berupa Total Plate Count (TPC), keanekaragaman jenis koloni, dan total 
kelimpahan jenis koloni pada masing-masing stasiun pengambilan sampel. Data yang diperoleh 
dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa nilai TPC pada stasiun pertama, 
kedua, dan ketiga secara berurutan sebesar 7,43; 6,71; dan 7,58 Log CFU/ml. Keanekaragaman jenis 
koloni pada seluruh stasiun berjumlah 9 jenis koloni yang terdiri atas 7, 8, dan 9 jenis koloni pada 
stasiun pertama, kedua, dan ketiga secara berurutan. Adapun total kelimpahan jenis koloni tertinggi 
dan terendah pada stasiun pertama (B4: 40 koloni dan B8, B9: 0 koloni), stasiun kedua (B4: 67 koloni 
dan B6: 0 koloni), stasiun ketiga (B4: 69 koloni dan B2: 5 koloni). Berdasarkan hasil perhitungan 
keseluruhan stasiun menunjukkan nilai TPC cukup tinggi dibandingkan dengan peneliti sebelumnya 
sebesar 4,91 Log CFU/ml. 

Kata Kunci: Jembatan Suramadu; Keanekaragaman Jenis; Kualitas Air; Total Kelimpahan Jenis; Total 
Plate Count (TPC) 

PENDAHULUAN 

Surabaya merupakan kota pesisir dengan kondisi geografis yang terletak di bagian tepi selat Madura. 
Bagian sisi utara Kota Surabaya terdapat bangunan Jembatan beton Suramadu yang menghubungkan 
Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Kondisi kualitas perairan Jembatan beton Suramadu (sisi 
Surabaya) masih belum banyak diungkap. Beberapa limbah seperti domestik, industri, dan aktivitas 
kapal nelayan di sekitar bermuara di perairan sekitar Jembatan beton Suramadu (sisi Surabaya). Hal 
tersebut sesuai dengan pendapat Hutomo et al., (2016) yang menyatakan bahwa dampak dari aktivitas 
masyarakat di sekitar perairan selat Madura dapat menimbulkan limbah, baik limbah rumah tangga, 
limbah industri maupun limbah dari aktivitas kapal yang menyeberang di daerah tersebut. Laut adalah 
muara akhir dari limbah organik dan anorganik yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat dan menjadi 
penyebab pencemaran perairan. 

Penurunan kualitas perairan laut dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang berasal dari hulu sungai 
yang bermuara ke laut. Limbah domestik merupakan faktor terbesar yang dapat mencemari kualitas 
perairan laut (Sachoemar dan Wahjono, 2007). Limbah domestik merupakan limbah dari rumah tangga 
yang pada umumnya mengandung bakteri, parasit, dan juga virus yang dapat mengkontaminasi biota 
perairan termasuk manusia yang mengkonsumsi biota perairan yang tercemar (Pratama et al., 2020). 
Selain itu limbah domestik juga mengandung bahan organik dan anorganik. Bahan organik yang 
terdapat pada limbah domestik adalah padatan tersuspensi hingga BOD5 yang tinggi, dan juga bahan 
organik lainnya seperti nitrogen dan phospat yang dapat menyebabkan eutrofikasi. Sedangkan bahan 
anorganik dari limbah domestik di antaranya: plastik, detergen, sampo, cairan pemutih, pewangi dan 
lain-lain (Yudo, 2010). 
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Selain limbah domestik terdapat juga limbah industri yang turut serta menyumbang limbah penyebab 
pencemaran perairan laut. Bidang industri telah berkembang sangat pesat dan membawa implikasi 
negatif besar terhadap pencemaran lingkungan (perairan) yang disebabkan oleh pembuangan limbah 
(cair, padat, gas) dengan jumlah yang sangat besar (Sahubawa, 2008). Meningkatnya jumlah industri 
membawa dampak bertambahnya beban pencemaran yang disebabkan pembuangan limbah ke badan 
perairan. Pencemaran limbah industri akan membuat kerugian besar karena limbah industri 
mengandung zat beracun seperti: klor, raksa, kadmium, khrom, timbal, dan bahan kimia lainnya yang 
sering digunakan dalam bidang industri (Salim, 2018). Paradigma pembangunan industri lebih 
berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kurang diperhatikan dari segi kapasitas lingkungan dalam 
menerima beban limbah yang dihasilkan.  

Pencemaran kualitas perairan laut pada dewasa ini, sedang mendapat perhatian dunia, karena dapat 
menyebabkan terancamnya kelestarian organisme perairan laut. Pencemaran dapat terjadi dari 
berbagai faktor salah satunya adalah dampak dari aktivitas kapal nelayan. Kapal tangker turut serta 
menyumbang pencemaran perairan laut yang berupa tumpahan minyak (oil spill) karena kecelakaan 
dan kebocoran kapal. Pencemaran yang disebabkan oleh tumpahan minyak menyumbang sebesar 
12% dari total zat pencemaran di perairan laut (Anggraini, 2020). 

Mikrobiologi merupakan salah satu parameter biologi yang dapat digunakan sebagai indikator penilaian 
kualitas suatu perairan. Pencemaran perairan dari limbah antropogenik yang berasal dari aktivitas 
masyarakat dapat dideteksi dengan cara mengukur jumlah kelimpahan bakteri heterotrofik, koliform, 
dan fekal koli (Afianti dan Sutiknowati, 2020). Terdapat beberapa jenis bakteri heterotrof yang sering 
ditemukan di perairan antara lain Pseudomonas, Micrococcus, Sarcina, Staphylococcus, dan 
Flavobacterium (Junaedi et al., 2020). Bakteri Jenis Escherichia coli dan Staphylococcus aureus adalah 
bakteri patogen yang biasa ditemukan pada perairan tercemar (Hamidah et al., 2019).  

Salah satu cara untuk mengukur jumlah bakteri yang terdapat dalam sebuah cawan petri adalah 
dengan uji Total Plate Count (TPC). Yunita et al., (2015) menyatakan bahwa pengujian Total Plate 
Count (TPC) digunakan untuk menunjukkan jumlah koloni bakteri atau mikroba yang ditumbuhkan 
dalam media agar. Suwono dan Tampangallo (2015), mejelaskan bahwa hasil penelitian kelimpahan 
bakteri menggu akan metode Total Plate Count TPC pada sampel air tambak udang Vaname berkisar 
3,25x104 – 1,35x105 CFU/ml. Hal ini di perkuat oleh Mangampa (2015), yang memperoleh hasil 
penelitian kelimpahan bakteri pada sampel air tambak udang Vaname ekstensif plus dengan metode 
TPC sebesar 3,55X104 CFU/ml. 

Bakteri pada perairan laut sangat berperan penting yaitu sebagai agen pengurai bahan organik di 
perairan laut. Keanekaragaman jenis bakteri perlu dikaji untuk mengetahui fungsi dari setip bakteri 
tersebut. Keanekaragaman jenis bakteri dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya adalah 
dengan mengamati secara makroskopis. Diarti et al., (2017), menjelaskan bahwa pengamatan bakteri 
secara makroskopis dapat dilakukan dengan cara mengamati warna, bentuk, permukaan, elevasi, 
konsistensi, dan tepian bakteri. Jenis bakteri perairan laut sebagian besar didominasi oleh bakteri Gram 
negatif yang ukurannya lebih kecil dari pada bakteri tanah, sedangkan bakteri Gram positif jumlahnya 
berkisar 10% dari total populasi bakteri laut (Yulma et al., 2018). 

Selama ini belum banyak diungkap kondisi perairan di sekitar Jembatan beton Suramadu  (sisi 
Surabaya) berdasarkan parameter mikrobiologi. Data maupun informasi terkait jumlah kelimpahan 
bakteri penting untuk diketahui agar dapat menentukan tingkat pencemaran perairan di sekitar 
Jembatan beton Suramadu (sisi Surabaya). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kondisi kualitas 
perairan Jembatan beton Suramadu (sisi Surabaya) berdasarkan parameter mikrobiologi. 

MATERI DAN METODE 

Bahan dan Alat 

Sampel yang digunakan adalah sampel air laut yang terdapat di sekitar Jembatan beton Suramadu 
(sisi Surabaya). Pengambilan sampel dilakukan pada tiga stasiun dengan tiga titik sampling, yaitu satu, 
dua, dan tiga. Bahan yang digunakan pada penelitian ini antara lain NA/Nutrient Agar (Difco), NaCl 
fisiologis 0,90%, aquades, alkohol 70%, spirtus, tisu, kertas label, cling wrap, alumunium foil, dan 
kapas. 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya: autoklaf (OSK 6500 AUTOCLAVE OGAWA 
SEIKI CO., LTD), cawan Petri, gelas beker, gelas ukur, erlenmeyer, timbangan analitik, coolbox, 
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magnetic stirer, vortex, hotplate, inkubator, oven, mikropipet, blue tip, yellow tip, bunsen, botol semprot, 
colony counter, botol sampel 600 ml, dan korek api. 

Metode Penelitian 
Preparasi Sampel Air  

Penelitian ini diawali dengan melakukan kegiatan persiapan alat dan bahan untuk pengambilan sampel 
air. Pengambilan sampel dilakukan pada 3 stasiun dan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Jarak 
antar stasiun ± 100 m dengan stasiun ketiga berada di tepian pesisir dan stasiun kedua serta pertama 
menjorok ke tengah laut. Sampel air dimasukkan ke dalam botol 600 ml kemudian disimpan ke dalam 
coolbox dan disemprot menggunakan larutan alkohol 70% agar tetap steril. 

Isolasi Bakteri heterotrof pada media NA (Nutrient Agar) 

Sampel air dilakukan homogenisasi menggunakan vortex, kemudian diambil sebanyak 1 ml dan 
dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml NaCl fisiologis steril 0,90% yang digunakan 
sebagai larutan sampel induk. Sebanyak 120 µl sampel induk diambil dan dimasukkan ke dalam 
microtube yang berisi 1080 µl NaCl fisiologis steril 0,90% (larutan sampel seri pengenceran 10-1). 
Pengenceran dilakukan secara bertahap sampai pada larutan sampel seri pengenceran 10-7. Isolasi 
bakteri heterotrof menggunakan teknik cawan tuang (pour plate), yaitu dengan cara mengambil 
sebanyak 1 ml larutan sampel seri pengenceran 10-5, 10-6, dan 10-7 (Junaedi et al., 2020 yang 
dimodifikasi), kemudian diinokulasikan ke dalam cawan Petri. Media NA sebanyak 10 ml dituangkan ke 
dalam cawan petri yang telah diinokulasikan larutan sampel 1 ml. Homogenisasi dilakukan dengan cara 
menggerakkan cawan petri secara perlahan-lahan sehingga membentuk angka delapan. Setelah 
media NA memadat, kemudian sampel diinkubasi pada inkubator dengan suhu 37⁰C selama 48 jam 
(Yunita et al., 2015). Karakteristik bakteri heterotrof yang berhasil diisolasi pada media NA adalah 
bermacam-macam seperti transparan, putih, krem, kuning, dan kecokelatan (Junaedi et al., 2020). 

Karakteristik keanekaragaman jenis koloni bakteri heterotrof  

Karakteristik keanekaragaman jenis koloni bakteri heterotrof yang berhasil diisolasi menggunakan 
media NA, selanjutnya dilakukan pengamatan menggunakan karakter bentuk warna, koloni, tepian, dan 
elevasi (Sabdaningsih et al., 2013). Junaedi et al., (2020) menjelaskan bahwa pengamatan karakteristik 
bakteri dapat dilakukan dengan melihat bentuk permukaan dan ukuran koloni bakteri. 

Perhitungan total kelimpahan jenis koloni bakteri heterotrof 

Perhitungan total kelimpahan jenis bakteri dilakukan dengan cara menghitung secara keseluruhan total 
koloni bakteri. Wibowo dan Andriyani (2016) melaporkan bahwa hasil perhitungan kemudian dikalikan 
dengan faktor pengenceran tertentu sesuai dengan seri pengenceran yang digunakan untuk isolasi 
bakteri. Seri pengenceran yang digunakan pada isolasi bakteri hanya pada seri pengenceran 10-5, 10-

6, dan 10-7. 

Analisis DatA 

Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah hasil isolasi, karakterisasi, dan total kelimpahan jenis 
koloni bakteri yang berasal dari sampel air di sekitar Jembatan beton Suramadu (sisi Surabaya), 
kemudian data dianalisis dengan cara deskriptif berdasarkan visualisasi yang dihasilkan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Total Plate Count (TPC) 

Hasil perhitungan jumlah kelimpahan bakteri pada sampel air di sekitar Jembatan beton Suramadu (sisi 
Surabaya) diperoleh nilai yang berbeda. Metode yang digunakan adalah metode Total plate Count 
(TPC) yaitu metode yang digunakan untuk menghitung jumlah mikroba atau bakteri pada sampel air. 
Jenis metode ini paling sering digunakan dalam analisis karena koloni bakteri dapat diamati secara 
langsung (Nurhayati dan Samallo, 2013). Hasil kelimpahan Total Plate Count (TPC) bakteri yang 
diisolasi menggunakan media Nutrient Agar (NA) adalah pada stasiun pertama, kedua, dan ketiga 
secara berurutan sebesar, sebesar 7,43 Log CFU/ml, stasiun dua sebesar 6,71 Log CFU/ml, dan 
stasiun ketiga sebesar 7,58 Log CFU/ml. 
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Gambar 1. Total Plate Count (TPC) 

Hasil perhitungan Total Plate Count (TPC) disajikan pada Gambar 1. tertinggi kelimpahan Total Plate 
Count (TPC) diperoleh pada stasiun 3 sebesar 7,58 Log CFU/ml. Sedangkan nilai terendah Total Plate 
Count (TPC) diperoleh pada stasiun 2 sebesar 6,71 Log CFU/ml. Penelitan serupa pernah dilakukan 
oleh Sutiknowati (2006) yang mendapatkan hasil kelimpahan Total Plate Count (TPC) bakteri sampel 
air laut sebesar 4,91 Log CFU/ml. Hal ini di perkuat oleh Yuspita et al. (2018) dengan hasil nilai 
kelimpahan bakteri tertinggi menggunakan metode TPC sebesar 6,47 Log CFU/ml. Stasiun 3 
memperoleh jumlah kelimpahan bakteri paling tinggi karena kondisi perairan yang berada di daerah 
pinggiran laut yang terdapat melimpahnnya unsur hara.  

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya jumlah kelimpahan bakteri Total Plate 
Count (TPC) di lingkungan perairan. Mahrus et al., (2019), menjelaskan bahwa jumlah ketersediaan 
bahan organik di lingkungan perairan dapat mempengaruhi jumlah kelimpahan bakteri di suatu 
lingkungan. Keberadaan bakteri juga dapat digunakan sebagai bioindikator tingkat kesuburan perairan. 
Hal ini juga diperkuat penelitian oleh Kristiawan et al., (2014), yang menganalisis hubungan antara 
bahan organik dengan kelimpahan bakteri di perairan estuari dengan hasil bahwa semakin banyak 
kandungan bahan organik di perairan akan diikuti juga melimpahnya jumlah bakteri di perairan tersebut. 
Selain itu kelimpahan bakteri juga dipengaruhi oleh beberapa parameter kualitas air seperti suhu, 
salinitas, pH, DO, dan curah hujan (Yuspita et al., 2018). 

Keanekaragaman Jenis Koloni Bakteri 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeterminasikan masing-masing jenis koloni bakteri yang 
tumbuh dengan beberapa bentuk karakter morfologi di antara warna, bentuk, tepian, elevasi, 
permukaan, dan ukuran seperti yang disajikan pada Tabel 1 dan menunjukkan bahwa jenis koloni 
bakteri yang berhasil diisolasi dari sampel air laut di sekitar Jembatan beton Suramadu (sisi Surabaya) 
berjumlah 9 jenis koloni. Masing-masing jenis koloni bakteri mempunyai karakteristik morfologi yang 
berbeda-beda. Karakter morfologi yang mencolok berupa warna, bentuk, permukaan, elevasi, 
konsistensi, dan tepian bakteri (Diarti et al., 2017). 

Karakteristik keanekaragaman jenis koloni bakteri yang terdapat dalam sampel air laut di sekitar 
Jembatan beton Suramadu (sisi Surabaya) menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Terdapat 9 jenis 
koloni bakteri yang berhasil diisolasi dengan karakteristik yang berbeda-beda. Pada stasiun pertama, 
kedua, dan ketiga secara berurutan ditemukan keanekaragaman jenis koloni bakteri sebesar 7, 8, dan 
9. Karakterisasi menggunakan beberapa parameter seperti warna, bentuk, tepian, elevasi, permukaan, 
ukuran, dan diameter. Parameter ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Junaedi et al., (2020) 
yang menggunakan karakterisasi keanekaragaman jenis koloni bakteri di antaranya color, form, margin, 
elevation, surface, dan size. Penelitian yang dilakukan oleh Sabdaningsih et al., (2013) menggunakan 
pengamatan morfologi dengan melihat bentuk koloni, warna, tepian, dan juga elevasi. Hal ini juga 
diperkuat oleh Candra et al., (2007), yang menggunakan karakterisasi morfologi koloni bakteri secara 
makroskopis dengan beberapa paramter seperti bentuk atas, bentuk samping, bentuk penonjolan, dan 
warna koloni bakteri. Morfologi koloni bakteri dengan bentuk yang berbeda dan ditandai dengan adanya 
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sifat karakteristik yang berbeda dapat diindikasikan bahwa koloni bakteri tersebut berasal dari spesies 
bakteri yang berbeda (Sari, 2014).  

Tabel 1. Keanekaragaman jenis koloni bakteri 

Keanekaragaman Jenis Koloni Bakteri 

Jenis 
Bakteri 

Karakter Makroskopis 

Warna Bentuk Tepian Elevasi Permukaan Ukuran Diameter 

1 Putih Tak beraturan Tak beraturan Convex Halus 
 

   Kecil 
 

4 mm 

2 
Putih agak 
transparan 

Tak beraturan Tak beraturan Datar Kasar  
 

Sedang 
 

15.2 mm 

3 
Putih agak 
transparan 

Panjang sedikit 
lonjong 

Tak beraturan Datar  Halus  
 

Kecil  
 

3 mm 

4 Putih  Bulat Bulat beraturan Convex Halus  Sedang  4 mm 

5 
Putih agak 
transparan 

Bulat  Bulat beraturan Datar  Halus Sedang  7 mm 

6 
Putih agak 
transparan 

Tak beraturan Tak beraturan Datar  Halus  Besar 40 mm 

7 Transparan  Bulat  Beraturan  Datar  Kasar  Kecil  2 mm 

8 
Putih agak 
transparan 

Tak beraturan Tak beraturan Datar Kasar Besar  45 mm 

9 Putih  Tak beraturan Tak beraturan Datar Kasar Sedang  19 mm 

Total Kelimpahan Jenis Koloni Bakteri 

Total kelimpahan jenis koloni bakteri dari sampel air laut di sekitar Jembatan beton Suramadu (sisi 
Surabaya) disajikan pada Gambar 2. Berdasarkan Gambar 2 dapat diketahui bahwa total kelimpahan 
jenis koloni bakteri pada setiap stasiun berbeda-beda. Pada stasiun pertama, total kelimpahan jenis 
koloni bakteri diperoleh pada jenis bakteri B4 sebesar 40 dan kelimpahan terendah diperoleh pada jenis 
bakteri B8, B9 sebesar 0. Stasiun kedua diperoleh jumlah kelimpahan tertinggi jenis koloni bakteri pada 
jenis bakteri B4 sebesar 67 dan jumlah terendah pada jenis koloni bakteri B6 sebesar 0. Sedangkan 
pada stasiun ketiga jumlah kelimpahan tertinggi diperoleh pada jenis bakteri B4 sebesar 69 dan jumlah 
terendah pada jenis koloni bakteri B2 sebesar 5. Nilai kelimpahan jenis koloni bakeri tertinggi dari 
semua stasiun yaitu terdapat pada stasiun ketiga pada jenis bakteri B4 sebesar 69 koloni bakteri. Koloni 
bakteri yang dapat tumbuh dengan melimpah atau dominan di dalam cawan Petri maka dapat 
diindikasikan bahwa koloni bakteri tersebut dapat beradaptasi dengan baik dan mengambil nutrisi 
pertumbuhan media di dalam cawan Petri. Rinawati et al., (2015) menjelaskan bahwa bakteri yang 
mampu beradaptasi dan mampu mengambil nutrisi media pertumbuhan di dalam cawan Petri akan 
dapat tumbuh dengan cepat dan terjadi kompetisi untuk mendapatkan nutrisi. Sedangkan koloni bakteri 
yang tidak mampu beradaptasi dan kalah bersaing untuk mengambil nutrisi media pertumbuhan, maka 
akan mengalami aktivitas pertumbuhan yang lambat dan berukuran kecil (Junaedi et al., 2020). 
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Gambar 2. Kelimpahan Jenis Bakteri pada Setiap Stasiun Pengamatan 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa nilai TPC pada stasiun pertama, kedua, dan 
ketiga secara berurutan sebesar 7,43; 6,71; dan 7,58 Log CFU/ml. Keanekaragaman jenis koloni 
bakteri pada seluruh stasiun berjumlah 9 jenis koloni. Dengan urutan sebagai berikut: 7 jenis (stasiun 
pertama), 8 jenis (stasiun kedua, 9 jenis (stasiun ketiga). Total kelimpahan jenis koloni bakteri tertinggi 
dan terendah pada stasiun pertama (B4: 40 koloni dan B8, B9: 0 koloni), stasiun kedua (B4: 67 koloni 
dan B6: 0 koloni), stasiun ketiga (B4: 69 koloni dan B2: 5 koloni). Saran yang perlu dilakukan untuk 
kesempurnaan dari kegiatan penelitian ini adalah melanjutkan kegiatan identifikasi spesies dari jenis 
koloni bakteri yang ditemukan menggunakan metode identifikasi secara genetik menggunakan gen 16S 
RNA. 
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