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ABSTRAK 

Perairan Suramadu sisi Madura diperkirakan memiliki populasi dan keanekaragaman mikroorganisme 
yang tinggi akibat adanya aktivitas kegiatan pertambangan, pertanian, pemukiman, industri, dan 
aktivitas nelayan sekitar. Kondisi ini memberikan sumbangan bahan organik di perairan Jembatan 
Beton Suramadu (sisi Madura) sehingga berpengaruh terhadap populasi dan keanekaragaman jenis 
bakteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai Total Plate Count (TPC) dan keanekaragaman 
jenis bakteri pada sampel perairan Jembatan Beton (sisi Madura). Sampel perairan diambil dari 3 
stasiun yang berbeda dengan menggunakan 3 kali ulangan. Metode isolasi bakteri yang digunakan 
pada penelitian ini menggunakan teknik pour plate yaitu dengan cara menuangkan sampel sebanyak 
1 ml kemudian ditambahkan dengan media Nutrient Agar sebanyak + 10 ml. Analisis data 
menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai TPC 
bakteri dari ketiga stasiun secara berurutan sebesar 7,43 Log CFU/ml (stasiun I), 6,71 Log CFU/ml 
(stasiun II), dan 7,58 Log CFU/ml (stasiun III) dengan total keanekaragaman jenis bakteri pada ketiga 
stasiun sejumlah 5 jenis bakteri. 

Kata Kunci: Jembatan Suramadu, Total Plate Count (TPC), Keanekaragaman Jenis Bakteri, Pour 
Plate 

PENDAHULUAN 

Jembatan Suramadu merupakan jembatan yang menghubungkan dan sebagai jalur transportasi 
perjalanan darat dari Madura ke Surabaya. Jalur transportasi untuk menuju Madura dengan 
menggunakan kapal dari Pelabuhan Tanjung Perak ke Pelabuhan Kamal. Pembangunan Jembatan 
Suramadu menjadi pemicu adanya peningkatan aktifitas manusia yang berpeluang memberikan 
tekanan terhadap lingkungan. Intesitas penyeberangan pada Pelabuhan Kamal semakin berkurang 
dikarenakan adanya pembangunan Jembatan Suramadu yang mencapai 20% berdasarkan jumlah tip, 
pengguna jasa, dan waktu operasional (Akbarwati dan Ariastita, 2013).  

Pelabuhan Kamal berada di sekitar pemukiman yang memungkinkan limbah yang terbuang ke perairan 
berupa limbah pertanian, peternakan, industri, maupun limbah domestic. Limbah organik maupun 
anorganik akan bermuara ke perairan laut, sehingga menyebabkan pencemaran bagi perairan (Askar 
et al., 2018).  

Limbah-limbah pertanian, peternakan, industri maupun limbah domestic mengandung bahan organik. 
Bahan organik dalam perairan yang berasal dari limbah akan mengalami pembusukan atau akan di 
degradasi oleh mikroorganisme, sehingga kelimpahan mikroorganisme dalam perairan meningkat 
akibat adanya bahan organik terlarut (Sutiknowati, 2018). Perairan di sekitar Jembatan Suramadu 
dapat dikategorikan relative keruh sehingga suspense sedimen dalam perairan mempengaruhi 
dinamika arus dan gelombang (Ainy et al., 2011). Kritiawan et al (2014) menyatakan bahawa 
keberadaan bahan organik digunakan oleh mikroorganisme sebagai sumber energi dalam proses 
metabolismenya.  

Kajian mikrobiologi dapat digunakan sebagai bioindikator perairan. Kelimpahan bakteri yang juga 
menjadi bioindicator perairan tergantung dengan sifat bakteri tersebut bakteri pathogen atau tidak. 
Keanekaragaman bakteri pada perairan Jembatan Beton Suramadu sisi Madura perlu dikaji 
disebabkan bahan pencemar dari limbah-limbah di sekitar Pelabuhan Kamal masuk kedalam perairan. 



Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Pertanian, Perikanan dan Kelautan 2021 
Hotel Dafam Pacific Caesar Surabaya 8-9 Desember 2021 

25 
 

Oleh karena itu dibutuhkan kajian mengenai total plate count (TPC) dan keanekaragaman jenis bakteri 
dari karakterisasi bakteri khususnya dari sampel air Jembatan Beton Suramadu sisi Madura. 

MATERI DAN METODE 
Bahan dan Alat  

Lokasi penelitian terdiri dari tiga stasiun dan berada di Perairan Jemabtan Suramadu sisi Madura. 
Pengambilan sampel pada tiga stasiun dilakukan pengulangan tiga kali pada setiap stasiun. Penelitian 
dilakukan pada bulan September 2021. Pengambilan sampel dilakukan pada kondisi surut 
menggunakan botol winkler gelap, selanjutnya sampel ditempatkan pada cool box dan disimpan dalam 
show case di UPT Laboratorium Terpadu, Universitas Trunojoyo Madura. Bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini antara lain sampel air Jembatan Suramadu sisi Madura, media Nutrient Agar (NA), spirtus, 
alkohol 70%, spirtus, akuades, NaCl, selotip, kapas, kertas coklat, aluminium foil dan tisu. 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: mikropipet, autoclave, timbangan analitik, 
vortex, hot plate, oven,  erlenmeyer, pipet volumetrik, cawan petri, gelas beaker, tabung reaksi, bunsen, 
buret, rak tabung reaksi, jarum ose, magnetic strirer, kaca preparate, dan microtube. 

Metode Penelitian 
Preparasi Sampel Air 

Penelitian ini diawali dengan membuat larutan NaCl fisiologis 0,9% yang akan digunakan untuk larutan 
baku dalam tabung reaksi sebanyak 9 mL. Satu mL larutan sampel diambil dengan menggunakan 
mikropipet, kemudian masukkan kedalam tabung reaksi yang sudah terdapat larutan NaCl fisiologis 
0,9%. Larutan induk yang sudah dibuat di homogenkan dengan menggunakan vortex selama kurang 
lebih 30 detik. 

Isolasi bakteri pada media NA (Nutrient Agar) 

Satu mL larutan sampel pada larutan induk diencerkan ke dalam 9 mL larutan NaCl fisiologis. 
Pengenceran dilakukan secara bertahap sampai pada larutan sampel seri pengenceran 10-7. Isolasi 
bakteri dengan menggunakan teknik pour plate, yaitu mengambil 1 mL larutan sampel dari seri 
pengenceran 10-5 , 10-6, 10-7, kemudian diinokulasi ke dalam cawan petri. Media NA dituang sebanyak 
10 mL ke dalam cawan petri. Homogenisasi sampel dan media dalam cawan petri secara perlahan 
dengan menggerakkan cawan petri membentuk angka delapan. Sampel isolatdiinkubasi pada suhu 
37°C selama 1x24 jam. Bakteri yang tumbuh kemudian dihitung kelimpahannya dengan teknik TPC 
(Total Plate Count). 

Identifikasi Morfologi Koloni Bakteri 

Identifikasi koloni bakteri dilakukan dengan makroskopis pada media NA dalam cawan petri. Identifikasi 
morfologi bakteri meliputi bentuk, warna, elevasi, bagian tepi, tekstur dan optikal koloni. Sedangkan 
pengamatan mikroskopis dilakukan dengan melihat bentuk dan warna sel yang dilakukan dengan 
metode pewarnaan gram dengan alat mikroskop (Hengkengbala et al., 2021). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisa Total Plate Count pada sampel air laut bulan September 2021 dari Perairan Jembatan 
Beton Suramadu sisi Madura menunjukkan jumlah total bakteri pada sampel stasiun 1 adalah 6,27 
Cfu/mL, pada stasiun 2 sebanyak 7,41 Cfu/mL; dan stasiun 3 sebanyak 6,79 Cfu/mL. Nilai total bakteri 
pada ketiga stasiun tertinggi pada stasiun 2. Stasiun 2 terletak ditengah dengan 3 kali ulangan 
pengambilan sampel dan perlakuan pengambil sampel yang sama. Jumlah koloni bakteri pada air dari 
9 sampel dan perlakuan duplo diperoleh hasil stasiun 1 sebanyak 1866666,67, stasiun 2 sebanyak 
25605555,56, dan stasiun 3 diperoleh rata-rata sebanyak 6194444,44. Junaedi et al., (2020) 
menyatakan bahwa semakin banyak bakteri yang tumbuh pada media isolasi, maka dalam media 
tersebut akan terjadi persaingan untuk bertahan hidup. Hasil total plat count dapat dilihat pada Tabel 
1.  

Bakteri yang tumbuh pada media NA (Nutrient Agar) setelah dikarakterisasi diketahui bakteri B3 yang 
kelimpahannya paling banyak. Bakteri B3 paling banyak diketahui pada stasiun II3 sebanyak 88 koloni. 
Bakteri dengan kelimpahan tertinggi diperoleh oleh B4 pada stasiun II3 sebanyak 65 koloni. Pada 
stasiun I bakteri yang tumbuh pada sangat sedikit. Stasiun I1 tidak ditemukan bakteri yang tumbuh 
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pada media isolasi, sedangkan pada stasiun I2 ditemukan 1 koloni bakteri yaitu bakteri B1, pada stasiun 
I3 ditemuka 5 jenis bakteri dengan urutan 1 koloni B1, 1 koloni B2, 11 koloni B3, 1 koloni B4, dan 5 
koloni B5. 

Berdasarkan Gambar 1. ditemukan jenis bakteri yang berbeda-beda yang dapat disebabkan dari saat 
waktu proses homogenisasi di tahap pengenceran sampel. Kailaku et al., (2012) menjelaskan bahwa 
homogeneisasi merupakan tahap tercampurnya dua larutan yang bertujuan untuk memperkecil ukuran 
fase terlarut agar terlarut dengan baik. Semakin lama waktu homogenisasi sampel dilakukan, maka 
semakin homogen pula fase terlarut pada sampel. 

Bakteri dapat tumbuh pada media NA dikarenakan media tersebut mengandung nutrisi yang dapat 
digunakan oleh bakteri untuk proses metabolism sehingga bakteri dapat tumbuh pada media NA 
(Wondal et al., 2019). Koloni bakteri yang tumbuh media isoalsi di karakterisasi berdasarkan warna, 
ukuran, bentuk, elevasi, dan tepiannya. Hasil identifikasi atau karakterisasi makroskopis yang terdapat 
pada Tabel 1 tersebut, dapat dijelaskan bahwa bakteri B1 dan B4 memiliki warna putih, sedangkan 
bakteri yang memiliki warna putih agak transparan adalah bakteri B2, B3, dan B5. Bentuk bakteri tak 
beraturan dimiliki oleh bakteri jenis B1 dan B2, bentuk bakteri panjang agak lonjong yaitu B3 sedangkan 
bentuk bulat dimiliki oleh bakteri jenis B4 dan B5. Bakteri yang memiliki bentuk tak beraturan ialah 
bakteri jenis B1, B2, dan B3, sedangakn bakteri dengan bentuk bulat beraturan ialah bakteri jenis B4 
dan B5. Bakteri yang memiliki elevasi convex adalah bakteri jenis B1 dan B4, sedangkan bentuk elevasi 
datar ialah bakteri B2, B3, dan B5. Bakteri dengan permukaan halus Ialah jenis B1, B3, B4, dan B5, 
sedangkan dengan permukaan kasar hanya bakteri jenis B2. Ukuran bakteri B1 kecil dengan ukuran 4 
mm, bakteri B2 memiliki ukuran sedang dengan diameter 15,2 mm, bakteri B3 memiliki ukuran kecil 
dengan diameter 3 mm, bakteri B4 memiliki ukuran sedang dengan diameter 4 mm, dan bakteri B5 
memiliki ukuran sedang dengan diameter 7 mm. Hasil identifikasi makroskopis diatas dapat dilihat pada 
Gambar 2. 

Ukuran bakteri yang berbeda dapat disebabkan karena pengaruh adaptasi dari masing-masing bakteri. 
Bakteri memiliki karakter sendiri dimana bakteri pada sampel bakteri yang tidak terlalu aktif sehingga 
saat di isolasi pada media NA ada beberapa bakteri yang tidak tumbuh. Bakteri yang di peroleh dari 
sampel air Jembatan Beton Suramadu sisi Madura terdapat 5 jenis berbeda. 

Berdasarkan hasil identifikasi atau karakterisasi makroskopis menunjukkan bahwa setiap jenis bakteri 
memiliki perbedaan karakteristik makroskopis. Hasyimuddin et al., (2016) mengungkapkan bahwa 
adaptasi bakteri terhadap lingkungannya dapat mempengaruhi morfologi dan struktur dari bakteri 
sebagai upaya pertahanan hidup.  
 

 

Gambar 1. Kelimpahan Bakteri 
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Tabel 1. Hasil identifikasi makroskopis bakteri sampel air pada Jembatan Beton Suramadu sisi Madura 

Karakter 
makroskopis 

Sampel Air Madura 

1 2 3 4 5 

Warna Putih Putih agak 
transparan 

Putih agak 
transparan 

Putih Putih agak 
transparan 

Bentuk Tak beraturan Tak beraturan Panjang agak 
lonjong 

Bulat Bulat 

Tepian Tak beraturan Tak beraturan Tak beraturan Bulat 
beraturan 

Bulat 
beraturan 

Elevasi Convex Datar Datar Convex Datar 

Permukaan Halus Kasar Halus Halus Halus 

Ukuran Kecil Sedang Kecil Sedang Sedang 

Diameter 4 mm 15.2 mm 3 mm 4 mm 7 mm 

   

  
Gambar 2. Jenis bakteri pada sampel air Jembatan Beton Suramadu sisi Madura 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian dan kegiatan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa bakteri 
sampel air Jembatan Beton Suramadu sisi Madura terdapat 5 jenis bakteri. Rata-rata jumlah koloni 
bakteri yang ditemukan secara berurutan berkisar 1866666,67; 25605555,56; 6194444,44. Nilai Log 
TPC (CFU/mL) koloni bakteri yang ditemukan memiliki nilai yang berbeda yaitu 7,41 Cfu/mL; dan 
stasiun 3 sebanyak 6,79 Cfu/mL.  
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