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A QUALITY OF ICE CUBES  

BASED ON MICROBIOLOGY PARAMETERS ON BEVERAGE 

SELLERSIN TOURIST AREA OF SANUR BEACH 

 

ABSTRACT 

Background: Ice cubes for beverage sellers are use as an additional ingredient in 

beverage, so beverage become fresher. Ice cubes made from drinking water must 

include the requirements in physics, microbiology, chemistry, and radioactivity 

(Permenkes 492 of 2010). Ice cubes that do not include the requirements will 

cause health problems. Purpose: The research was to determine the quality of ice 

cubes based on microbiological parameters. Method: Use descriptive with the 

MPN method (Most Probable Number) involving 25 respondents from 125 

populations. The study conducted in February-May 2019 in the Sanur Beach 

tourist area. Result: All of ice cubes (100%) did not include to drinking water 

quality standards based on microbiological parameters (Permenkes 492 of 2010) 

because ice cubes contained total Coliform bacteria with MPN numbers which 

varied from 96/100 ml to 240/100 ml samples, and Escherichia coli with MPN 

numbers that vary from 38/100 ml to 240/100 ml samples. Conclusion: for the 

seller, it recommend to improve sanitation hygiene to avoid contamination of ice 

cubes. 

 

Keywords : Microbiology Parameters, Ice Cube, MPN, Beverage seller 
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TINJAUAN KUALITAS ES BATU  

BERDASARKAN PARAMETER MIKROBIOLOGI 

 PADA PENJUAL MINUMAN DI WILAYAH 

 WISATA PANTAI SANUR 

ABSTRAK 

Latar Belakang: Es batu pada penjual minuman digunakan sebagai bahan 

tambahan pada minuman, sehingga minuman menjadi lebih segar. Es batu yang 

berbahan dasar air minum harus memenuhi persyaratan secara fisika, 

mikrobiologi, kimia, dan radioaktif (Permenkes 492 tahun 2010). Es batu yang 

tidak memenuhi persyaratan akan menimbulkan gangguan kesehatan. Tujuan: 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui kualitas es batu berdasarkan parameter 

mikrobiologi. Metode: Penelitian menggunakan deskrisptif dengan metode MPN 

(Most Probable Number) yang melibatkan 25 responden dari 125 populasi. 

Penelitian dilakukan pada bulan Februari-Mei 2019 di wilayah wisata Pantai 

Sanur. Hasil: Seluruh sampel (100%) es batu tidak memenuhi standar kualitas air 

minum berdasarkan parameter mikrobiologi (Permenkes 492 tahun 2010) karena 

mengandung total bakteri Coliform dengan angka MPN yang bervariasi mulai dari 

96/100 ml sampai 240/100 ml sampel, dan Escherichia coli dengan angka MPN 

yang bervariasi mulai dari 38/100 ml sampai  240/100 ml sampel. Simpulan: 

Bagi penjual, disarankan untuk meningkatkan higienitas sanitasi untuk 

menghindari kontaminasi es batu.  

 

Kata kunci: Parameter Mikrobiologi, Es Batu, MPN, Penjual minuman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix   

 

 

RINGKASAN PENELITIAN 

TINJAUAN KUALITAS ES BATU BERDASARKAN PARAMETER 

MIKROBIOLOGI PADA PENJUAL MINUMAN DI WILAYAH WISATA 

PANTAI SANUR 

 

Oleh : ADELIA GHIFARY HERMAWAN (P07134016 039) 

 Pembuatan es batu yang berbahan dasar air minum ini harus aman bagi 

kesehatan dan memenuhi persyaratan secara fisika, mikrobiologi, kimia, dan 

radioaktif. Es batu yang tidak memenuhi persyaratan akan menimbulkan 

gangguan kesehatan. Oleh karena itu, bahan baku es batu harus memenuhi standar 

kesehatan sesuai Permenkes 492 tahun 2010. Berdasarkan parameter mikrobiologi 

total bakteri Coliform dan Escherichia coli tidak diperkenankan ada dalam es batu 

(0 dalam 100 ml). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas es batu pada 

penjual minuman di wilayah wisata Pantai Sanur dengan metode Most Probable 

Number (MPN) 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang dilakukan di 

wilayah wisata Pantai Sanur dan pemeriksaan total bakteri Coliform dan 

Escherichia coli dilakukan di Laboratorium Kesehatan Lingkungan RSUP 

Sanglah. Selain itu, didukung pula dengan data observasi dan wawancara untuk 

mengetahui karakteristik penjual minuman meliputi jenis kelamin, lama berjualan, 

pendidikan terakhir, cara pembuatan air baku es batu, cara pengambilan es batu, 

bentuk es batu yang digunakan dan higienitas sanitasi tempat penjualan es batu di 

wilayah wisata Pantai Sanur. Jumlah sampel penelitian ini adalah 25 sampel es 

batu yang digunakan penjual minuman di wilayah wisata Pantai Sanur. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Simple Random 

Sampling atau pengambilan sampel secara acak sederhana.  

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat penjual yang didominasi oleh 

perempuan sebanyak 18 orang (72%) dengan masa lama bekerja responden yaitu 

bervariasi selama 5-10 tahun ada sebanyak 10 orang (40%). Tingkat pendidikan 

terakhir responden yang paling banyak adalah dengan tingkat pendidikan SMP 

yaitu sebanyak 13 orang (52%). Pada cara pembuatan air baku untuk es batu, 
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terdapat 23 orang (92%) tidak membuat es batu sendiri, melainkan membeli di 

distributor dengan penggunaan es batu ≥ 1 kg perharinya, namun masih ada yang 

menggunakan es batu produksi rumahan sebanyak 2 orang (8%). Hasil observasi 

menunjukkan pula bahwa penjual yang langsung menggunakan tangan, tidak 

menggunakan alat bantu seperti skop pada saat mengambil es batu adalah 

sebanyak 7 orang (28%), Karakteristik bentuk es batu yang djual oleh penjual 3 

bentuk es batu yaitu Kristal, balok dan pecahan kecil. Namun, sebagian besar es 

batu berbentuk pecahan kecil sebanyak 20 (80%) es batu. Pada hasil observasi 

higiene sanitasi pada warung makan yang menjual minuman yang memiliki bahan 

dasar es batu, sebanyak 14 warung makanan dan minuman (56%) berada dalam 

kategori tidak memenuhi syarat. 

  Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa semua sampel (100%) es batu 

tidak memenuhi standar kualitas air minum berdasarkan parameter mikrobiologi 

(Permenkes 492 tahun 2010) karena mengandung total bakteri Coliform dengan 

angka MPN yang bervariasi mulai dari 96/100 ml sampai 240/100 ml sampel, dan 

Escherichia coli dengan angka MPN yang bervariasi mulai dari 38/100 ml sampai  

240/100 ml sampel. Bagi penjual, disarankan untuk meningkatkan higienitas 

sanitasi untuk menghindari kontaminasi es batu.  

Daftar bacaan  : (34) (Tahun 2008-2018) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Air merupakan salah satu kebutuhan hidup dan merupakan dasar bagi 

perikehidupan di bumi. Tanpa air, berbagai proses kehidupan tidak dapat 

berlangsung. Oleh karena itu, penyediaan air merupakan salah satu kebutuhan 

utama bagi manusia untuk kelangsungan hidup dan menjadi faktor penentu dalam 

kesehatan dan kesejahteraan manusia (Sumantri, 2010). Air adalah kebutuhan 

dasar manusia, baik untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, cuci, masak dan 

minum. Air tidak hanya digunakan sebagai minum saja, tetapi juga dapat dipakai 

sebagai olahan. Salah satunya diolah menjadi es batu. (Yulianti, 2018). Pengadaan 

air bersih untuk keperluan air minum harus memenuhi persyaratan yang sudah 

ditetapkan oleh pemerintah. Pembuatan es batu yang berbahan dasar air minum ini 

harus aman bagi kesehatan dan memenuhi persyaratan secara fisika, mikrobiologi, 

kimia, dan radioaktif (Permenkes, 2010). 

Es batu biasanya digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Es batu 

menjadi solusi pendingin minuman paling mudah, baik untuk konsumsi rumah 

ataupun minuman-minuman yang dijual di pasaran. Bertempat tinggal di daerah 

tropis menjadikan kebutuhan minuman sebagai prioritas utama, jika disajikan 

dengan tambahan es batu akan menjadi lebih segar. Minuman dingin dipercaya 

mampu membangkitkan semangat kembali untuk beraktivitas. Sehingga setiap 

rumah, restoran, tempat jajanan lainnya menyediakan es batu.  

Seperti halnya pada daerah wisata Pantai Sanur. Menurut survey 

pendahuluan yang peneliti lakukan, wilayah wisata ini sering dikunjungi oleh para 

https://wiratech.co.id/mesin-es-batu
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wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal ini dapat dijadikan suatu peluang 

untuk berjualan makanan dan minuman pada pengunjung. Tetapi tidak semua 

pedagang yang menjual minuman dengan bahan tambahan berupa es kristal 

menerapkan prinsip higienitas dan sanitasi yang baik ketika menyajikan minuman. 

Es kristal dapat tercemar oleh bakteri atau mikroorganisme jika tangan pedagang 

kurang bersih atau wadah penyimpanan dan cara penyajian es kristal yang kurang 

higienis. Kemungkinan juga pada saat pembuatan es kristal, tangki air yang 

digunakan juga dapat meningkatkan resiko pertumbuhan mikroorganisme seperti 

bakteri Escherichia coli, ketika tidak adanya proses produksi, air yang tersisa 

dibawah tangki akan mengalami pengendapan dan dapat tercemar oleh bakteri. 

Apabila sisa air ini digunakan untuk proses pembuatan selanjutnya, maka es 

kristal dapat terkontaminasi oleh bakteri (Sinaga, 2017). 

Pengolahan makanan minuman yang tidak higienis dan sanitasi yang 

tidak mendukung dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada konsumen. 

Makanan dan minuman dapat menimbulkan penyakit disebabkan karena 

terkontaminasi mikroorganisme patogen. Gangguan kesehatan yang terjadi berupa 

gangguan pada saluran pencernaan den gan gejala mual, perut mulas, muntah dan 

diare. Diare merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh kualitas air yang 

buruk. Menurut data dari Puskesmas II Denpasar Selatan menunjukkan daerah 

wilayah Pantai Sanur memiliki kasus diare yang cukup tinggi, yaitu pada tahun 

2016 sebanyak 176, tahun 2017 meningkat menjadi  199, dan pada tahun 2018 

sebanyak 113. 

Evaluasi mengenai mutu mikrobiologis es batu terutama evaluasi 

mengenai keberadaan Coliform, menjadi penting untuk mengetahui tingkat 



3   

 

sanitasi dan tingkat bahaya akibat mikroba patogen dari es batu yang dikonsumsi 

secara luas oleh masyarakat. Bakteri coliform adalah golongan bakteri yang 

digunakan sebagai indikator pencemaran adanya bakteri pada air (Nurahman, 

2016). 

Escherichia coli merupakan bakteri Gram-negatif, berbentuk batang 

pendek (kokobasil), mempunyai flagel. Escherichia coli tumbuh dengan baik di 

hampir semua media perbenihan, dapat meragi laktosa, dan bersifat 

mikroaerofilik. Infeksi Escherichia coli sering kali berupa diare yang disertai 

darah, kejang perut, demam dan terkadang dapat menyebabkan gangguan pada 

ginjal. Sebagian besar penyakit yang disebabkan oleh infeksi Escherichia coli 

ditularkan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Penularan 

penyakit dapat terjadi melalui kontak langsung dan biasanya terjadi di tempat 

yang memiliki sanitasi dan lingkungan yang kurang bersih (Radji, 2009).  

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 

492/Menkes/Per/IV/2010 Air minum tidak boleh mengandung bakteri - bakteri 

penyakit (pathogen), dimana total bakteri coliform dan E.Coli dari pemeriksaan 

air berarti tidak boleh melewati batas yang ditentukan yaitu 0/100 ml air. 

(Permenkes, 2010). Menurut Dewi tahun 2017 berdasarkan penelitian kualitas 

bakteriologis es batu pada pedagang kaki lima di Kelurahan Panjer tidak 

memenuhi standar kualitas air minum Permenkes 492 tahun 2010. Karena 

berdasarkan hasil penelitian angka MPN total bakteri Coliform es batu berkisar 

antara 8,8 sampai dengan 240 per 100 ml sampel (Dewi, 2017).  

Menurut Nur dan Winarsih tahun 2017, berdasarkan penelitian kualitas 

bakteriologis es batu di warung tegal (warteg) di sekitaran Bojong Raya 



4   

 

Cengkareng Jakarta Barat dari 10 sampel es batu, 8 sampel positif ditemukan 

bakteri E. coli dan 2 sampel negatif. Hal tersebut tidak sesuai dalam Standar 

Nasional Indonesia (SNI) 01-3839-1995, yaitu mutu dari es batu tersebut harus 

memenuhi syarat-syarat air minum sesuai Permenkes RI No. 416/Men. 

Kesehatan/Per/IX/1990 (Nur dan Winarsih, 2017). 

Menurut Sinaga tahun 2017, dari hasil penelitian yang telah dilakukan di 

jalan Kapten Muslim Medan mengenai pemeriksaan es kristal dapat diambil 

kesimpulan dari 8 sampel es kristal yang diperiksa dengan nomor sampel S1 

sampai S8 maka didapatkan hasil positif (+) yang tercemar oleh bakteri 

Escherichia coli yaitu pada sampel S2, S3, S4, S5, S7, S8, sedangkan hasil negatif 

terdapat pada sampel S1 dan S6. Kualitas es kristal yang di jual oleh pedagang di 

Jalan kapten Muslim Medan, 6 sampel tidak layak untuk dikonsumsi sedangkan 2 

sampel layak untuk dikonsumsi (Sinaga, 2017).   

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian 

bakteriologis mengenai jumlah bakteri pada es batu yang digunakan penjual 

minuman disekitar wilayah wisata Pantai Sanur.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas  maka dapat di rumuskan suatu masalah 

penelitian yaitu “Bagaimanakah kualitas bakteriologis es batu penjual minuman di 

wilayah wisata Pantai Sanur? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

  Untuk mengetahui kualitas es batu berdasarkan paramteter mikrobiologi 

pada penjual minuman di wilayah wisata Pantai Sanur. 

 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui karakteristik penjual minuman meliputi jenis kelamin, lama 

berjualan, pendidikan terakhir, cara pembuatan air baku es batu, cara 

pengambilan es batu, bentuk es batu yang digunakan dan higienitas sanitasi 

tempat penjualan es batu di wilayah wisata Pantai Sanur.   

b. Untuk mengetahui total bakteri Coliform dan Escherichia coli es batu pada 

penjual minuman di wilayah wisata Pantai Sanur dengan metode Most 

Probable Number. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat praktis 

  Bagi masyarakat agar dapat memperhatikan cara penyajian, penyimpanan 

dan higienitas sanitasi air minum yang akan dikonsumsi khususnya es batu. 

2. Manfaat teoritis  

  Dapat menambah wawasan peneliti dan sebagai refrensi penelitian 

selanjutnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu bakteriologi 

dan higienitas sanitasi air minum khususnya es batu.  



BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

A.  Es batu  

1. Pengertian es batu 

Es batu yaitu air yang dibekukan pada suhu 0o C, yang sering digunakan 

sebagai pelengkap minuman dingin (Hadi, 2014). Proses pembuatan es batu yang 

dilakukan secara umum, salah satunya adalah air PDAM atau air sumur yang 

sudah diolah, lalu dipanaskan sampai pada suhu 100˚C. Tujuannya diharapkan 

agar bakteri mati dalam proses pemanasan, kemudian setelah air dipanaskan, air 

tersebut dibiarkan hingga dingin. Lalu dimasukkan ke container. Agar dapat 

membeku dan menjadi es, simpan di freezer pada suhu 00 C. Selain menggunakan 

cara yang seperti di atas ada cara lain dalam membuat es batu yaitu menggunakan 

mesin pembuat es yang digunakan dalam industri : 

a. Mesin pembuat es salju. Es yang dihasilkan putih, bersih dan lembut seperti 

salju. Digunakan untuk es campur, dipadukan dengan minuman dan bisa untuk 

pendingin ikan  

b. Mesin untuk membuat es batu berbentuk pecahan kecil-kecil. Digunakan untuk 

mendinginkan ikan, campuran minuman dll  

c. Es bola ini dibuat secara manual dengan mengisi air (yang sudah difilter/air 

mineral) ke dalam cetakan es bola dan dibekukan  

d. Mesin untuk membuat es batu berbentuk tabung seperti kristal aplikasinya 

yaitu pabrik es batu dijual dalam kemasan kantong  

e. Mesin untuk membuat es batu berbentuk kubus aplikasinya pabrik es batu yang 

dijual dalam kemasan kantong (Gea, 2015).  
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2.  Perbedaan es batu yang terbuat dari air matang dan mentah  

a. Es air matang  

Es dari air matang akan terlihat bening karena gas di dalam air terlepaskan 

ketika proses perebusan. Biasanya, es seperti ini disebut es Kristal (Michael, 

Philips, dan Djaja. 2010).  

b. Es air mentah :  

Es dari air mentah berwarna putih karena masih banyak gas yang 

terperangkap di dalamnya. Biasanya, es yang dibuat dari air mentah adalah es 

Balok. Es ini jelas-jelas tidak baik dikonsumsi, terlebih lagi jika airnya diambil 

dari air sungai yang tercemar (Michael, Philips, dan Djaja. 2010).  

3. Penyimpanan es batu 

Suhu dan kelembaban merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam 

penyimpanan bahan makanan. Dengan teknik penyimpanan dingin (Refrigrated 

Storage) memungkinkan pertambahan bakteri tidak terjadi. Namun, beberapa 

bakteri pathogen dapat bertahan di tempat penyimpanan dingin. Berdasarkan 

klasifikasi F.G Winarno (Anwar, dkk. 2010), digolongkan menjadi tiga yaitu 

a. Penyimpanan sejuk 

1) Antara 15-250 C.  

2) Untuk minuman keras, umbi – umbian, sayuran.  

b. Pendinginan  

1) Pada suhu <5,60 C.  

2) Dapat menghambat pertumbuhan mikroba psikrofilik dan mencegah 

pertumbuhan mikroba pathogen. 

3) Botulinum tipe E dapat memproduksi racun pada suhu 3,30 C.  
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c. Penyimpanan beku 

1) Dengan penyelupan bahan ke dalam refrigerator.  

2) Kontak langsung dengan refrigerant. 

3) Dengan menggunakan udara dingin (1-7,80C sampai -34,40C). Pada suhu beku 

sel vegetatif lama kelamaan mati. Kapang akan tumbuh lambat pada suhu -

8,90C sampai dengan -6,670C dan Khamer tumbuh pada suhu  ≥- 8,90 C. 

Mikroba tak dapat hidup lagi pada suhu -120 C. Untuk mikroba psikophilik 

tumbuh pada suhu 0-50C.   

4. Hubungan es batu dengan kehadiran bakteri indikator pencemaran air  

 Es kristal dapat tercemar oleh bakteri atau mikroorganisme jika tangan 

pedagang kurang bersih atau wadah penyimpanan dan cara penyajian es kristal 

yang kurang higienis. Kemungkinan juga pada saat pembuatan es kristal, tangki 

air yang digunakan juga dapat meningkatkan resiko pertumbuhan mikroorganisme 

seperti bakteri Escherichia coli, ketika tidak adanya proses produksi, air yang 

tersisa dibawah tangki akan mengalami pengendapan dan dapat tercemar oleh 

bakteri. Apabila sisa air ini digunakan untuk proses pembuatan selanjutnya, maka 

es kristal dapat terkontaminasi oleh bakteri (Sinaga, 2017).   

B. Air Sebagai Bahan Baku Pembuatan Es Batu   

1.  Pengertian air  

Air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H2O. Kehidupan sangat 

tergantung pada keberadaan air, tidak ada kehidupan di bumi tanpa adanya air. 

Fungsi utama air bagi kehidupan yang tidak dapat digantikan adalah mutlak 

diperlukan dalam proses fotosintesis, pendistribusian nutrient dan pengontrol suhu 

tubuh. Air merupakan sumber daya vital bagi kehidupan makhluk hidup. Dampak 
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dari kerusakan lingkungan ini bagi manusia adalah terganggunya sanitasi dan 

kesehatan serta berkurangnya jumlah cadangan air (Suyasa, 2015).  

2. Kriteria kualitas air  

Air yang digunakan untuk keperluan sehari–hari sebaiknya adalah air yang 

memenuhi kriteria sebagai air bersih. Air bersih merupakan air yang dapat 

digunakan untuk keperluan sehari–hari yang kualitasnya memenuhi syarat–syarat 

kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sedangkan yang dinamakan 

air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tahap proses 

pengolahan memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Waluyo, 

2009). Persyaratan kesehatan untuk air bersih dan air minum meliputi persyaratan 

fisik, kimiawi, radioaktif, dan bakteriologis. Syarat–syarat tersebut menurut 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum adalah 

sebagai berikut:  

a. Persyaratan fisik  

Kriteria fisik ditentukan oleh faktor–faktor kekeruhan, warna, bau, total 

zat padat terlarut (TDS), suhu, maupun rasa. Secara fisik air bersih atau air minum 

harus jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Selain itu juga suhu air bersih 

sebaiknya sama dengan suhu udara atau kurang lebih 25oC, dan apabila terjadi 

perbedaan maka batas yang diperbolehkan adalah 25oC ± 3oC.  

b. Persyaratan kimia  

Air bersih tidak boleh mangandung bahan–bahan kimia dalam jumlah 

yang melampaui batas. Beberapa persyaratan kimia antara lain adalah: aluminium, 

pH, kesadahan, besi (Fe), mangan (Mn), tembaga (Cu), seng (Zn), chloride (Cl), 
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Sulfat, Amonia. Jenis parameter lainnya: bahan anorganik, bahan organik, 

pestisida, desinfektan dan hasil samping desinfektan. 

c. Persyaratan radiologis  

Persyaratan radiologis mensyaratkan bahwa air bersih tidak boleh 

mengandung zat yang menghasilkan bahan–bahan yang mengandung radioaktif, 

seperti sinar alfa, beta, dan gamma.  

d. Persyaratan bakteriologis atau mikrobiologis  

Air bersih tidak boleh mengandung kuman pathogen dan parasitik yang 

mengganggu kesehatan. Persyaratan bakteriologis ini ditandai dengan tidak 

adanya bakteri E.coli atau Fecal coli dalam air (Waluyo, 2009). 

3. Mekanisme penyebaran penyakit melalui air  

Air minum atau air yang dikonsumsi oleh masyarakat yang telah tercemar 

oleh bakteri penyebab berbagai penyakit dapat menular kepada manusia atau 

hewan melalui 4 mekanisme yaitu (Waluyo, 2009):  

a. Water–borne mechanism  

Mekanisme penyebaran penyakit dimana pathogen penyebab penyakit 

berada dalam air yang telah tercemar dan dapat menyebabkan penyakit infeksi 

bila terminum oleh manusia atau hewan. Hal ini karena air tersebut mengandung 

kuman pathogen. Penyakit–penyakit yang ditularkan melalui mekanisme tersebut 

dinamakan water–borne disease. Diantara penyakit– penyakit yang ditularkan 

melalui mekanisme ini adalah penyakit kolera, penyakit tifoid, penyakit hepatitis 

infeksiosa, penyakit disentri, dan gastroenteritis.  
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b. Water–washed mechanism  

Water–washed mechanism merupakan mekanisme penyebaran penyakit 

bila suatu penyakit infeksi dapat dicegah dengan memperbanyak volume dan 

pemakaian air serta memperbaiki higienitas perorangan. Penyakit yang 

disebabkan oleh kurangnya air untuk pemeliharaan higienitas perorangan dan air 

bagi kebersihan alat–alat terutama alat dapur dan alat makan disebut water–

washed disease. Dengan terjaminnya kebersihan oleh tersedianya air yang cukup 

maka penularan penyakit–penyakit tertentu pada manusia dapat dikurangi. 

Penyakit yang disebabkan oleh water–washed mechanism sangat banyak dan 

dikelompokkan menjadi: penyakit infeksi saluran pencernaan, penyakit infeksi 

kulit dan selaput lendir, penyakit yang ditimbulkan oleh insekta pada kulit dan 

selaput lendir.  

c. Water–based mechanism  

Cara penyebaran penyakit ini terjadi bila sebagian siklus hidup penyebab 

penyakit memerlukan hospes perantara. Penyakit yang disebarkan melalui 

mekanisme ini disebut water–based disease, misalnya  Schistosomiasis.  

d. Insect–vector mechanism  

Cara penyebaran dengan mekanisme ini berkaitan dengan air memerlukan 

serangga sebagai vector penyebaran pathogen penyebab penyakit. Penyakit yang 

disebarkan dengan mekanisme ini disebut water related insects vector. contoh–

contoh penyakit yang ditularkan melalui vector yang hidupnya bergantung pada 

air, misalnya malaria, demam berdarah, filariasis, yellow fever, dan lain 

sebagainya. Mengingat air dapat berfungsi sebagai media penularan penyakit, 

maka untuk mengurangi timbulnya penyakit-penyakit atau menurunkan angka 
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kematian tersebut salah satu usahanya adalah meningkatkan penggunakan air 

minum yang memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas (Waluyo, 2009): 

C. Bakteri Indikator Sanitasi  

Bakteri indikator sanitasi adalah bakteri yang keberadaannya dalam 

pangan menunjukkan bahwa air atau makanan tersebut pernah tercemar oleh 

kotoran manusia. Karena bakteri – bakteri indikator sanitasi tersebut pada 

umumnya adalah bakteri yang lazim terdapat dan hidup pada usus manusia. Jadi, 

adanya bakteri tersebut pada air atau menunjukkan bahwa dalam satu atau lebih 

tahap pengolahan air atau makanan tersebut pernah terjadi kontak dengan kotak 

dengan kotoran yang berasal dari usus manusia dan oleh karenanya mungkin 

mengandung bakteri pathogen lainnya yang berbahaya. Sampai saat ini ada 3 jenis 

bakteri yang dapat digunakan untuk menunjukkan adanya masalah sanitasi, yaitu 

Escherichia coli, kelompok streptokokus (enterokokus) fekal dan Clostridium 

perfringens (Kuswiyanto, 2014). 

1. Bakteri coliform  

Coliform adalah bakteri yang terdapat di saluran pencernaan dari hewan, 

termasuk manusia dan juga ditemukan pada limbah yang mereka hasilkan. 

Coliform juga ditemukan di dalam tanaman dan material tanah (New York State 

Department of Health, 2011). Bakteri coliform dalam air minum diklasifikasikan 

menjadi tiga golongan, yaitu coliform total, fecal coliform, dan E. coli. Coliform 

total yaitu termasuk bakteri yang ditemukan dalam tanah, air yang telah 

dipengaruhi oleh permukaan air, dan limbah manusia atau hewan. Fecal coliform 

adalah kelompok dari coliform total tetapi lebih spesifik hanya untuk bakteri yang 

juga dapat hidup dalam saluran cerna atau tinja manusia ataupun hewan berdarah 
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panas. Karena asal usul dari fecal coliform lebih spesifik maka fecal coliform 

dianggap sebagai indikasi yang lebih akurat untuk menentukan kontaminasi air 

oleh tinja manusia atau hewan berdarah panas daripada total coliform. Sedangkan 

Escherichia coli (E.coli) adalah spesies yang utama dalam kelompok fecal 

coliform, dari lima kelompok umum bakteri coliform, hanya E.coli yang 

umumnya tidak bereproduksi dan tumbuh di lingkungan. Akibatnya, E.coli 

dianggap sebagai spesies bakteri coliform untuk indikator terbaik dari pencemaran 

tinja dan kemungkinan disertai adanya bakteri yang patogen (New York State 

Departmen Of Health, 2011).   

2. Escherichia coli  

Escherichia coli adalah batang Gram negatif dengan ukuran 0,4 – 0,7 x 1 – 

3 mm. Escherichia coli adalah fakultatif anaerob dan dapat tumbuh di media 

sederhana dengan sebagian koloni dapat bergerak, sebagian tidak. Biasanya 

meragi laktosa dan memproduksi gas dari glukosa seperti indol dan asetat tetapi 

tidak memproduksi sitrat. Beberapa strain memproduksi beta hemolisin (Jawetz, 

Melnick dan Alberg. 2013).  

Escherichia coli yang disekresikan dalam jumlah besar melalui feses akan 

mengkontaminasi lingkungan dan bakteri ini akan bertahan hidup (tidak tumbuh) 

dalam beberapa hari sampai beberapa minggu di luar tubuh. Apabila Escherichia 

coli ditemukan dalam persedian air, harus diperhitungkan indikasi bahwa 

persediaan air tersebut telah terkontaminasi oleh feses manusia dan hewan. Air 

yang terkontaminasi ini dapat menimbulkan gejala jika jumlah 

mikroorganismenya berkisar antara 108 – 109 bakteri/ml air (Jawetz, Melnick dan 

Alberg. 2013).  
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 Escherichia coli biasanya tidak merugikan manusia bahkan Escherichia 

coli membentuk vitamin K tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan 

Escherichia coli dapat berbahaya :   

a. Apabila bakteri keluar dari saluran pencernaan dan masuk ke traktus urinarius 

ini dapat menyebabkan infeksi biasanya disebut honey moon cystitis karena       

      intercourse dapat menyebabkan bakteri masuk kandung kemih.  

b. Ketika bakteri keluar dari saluran pencernaan melalui perforasi lalu masuk ke       

      abdomen menyebabkan peritonitis.  

c. Beberapa strain Escherichia coli bersifat toksik (beberapa menghasilkan 

toksin yang mirip disentri) dan dapat menyebabkan keracunan makanan 

(terkontaminasi saat penyimpanan, pemakaian) dapat fatal apabila di makan 

anak kecil, orang dewasa dengan imunodefisiensi.  

Escherichia coli adalah penyebab yang paling sering dari infeksi saluran 

kemih dan merupakan penyebab infeksi saluran kemih pertama pada kira-kira 

90% wanita muda, gejala dan tanda-tandanya antara lain sering kencing, disuria, 

hematuria, dan piuria. Nyeri pinggang berhubungan dengan infeksi saluran kemih 

bagian atas. Infeksi saluran kemih dapat mengakibatkan bakteremia dengan tanda-

tanda klinik sepsis. Escherichia coli yang menyebabkan diare sangat sering 

ditemukan di seluruh dunia. Escherichia coli ini diklasifikasikan oleh ciri khas 

sifat virulensinya, dan setiap grup menimbulkan penyakit melalui mekanisme 

yang berbeda (Jawetz, Melnick dan Alberg. 2013).  

Bila pertahanan inang normal tidak mencukupi, Escherichia coli dapat 

memasuki aliran darah dan menyebabkan sepsis. Bayi yang baru lahir dapat 

sangat rentan terhadap sepsis  Escherichia coli karena tidak memiliki antibodi 
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IgM. Sepsis dapat terjadi akibat infeksi saluran kemih. Escherichia coli dan 

streptokokus golongan B adalah penyebab utama meningitis pada bayi. 

Escherichia coli merupakan penyebab pada sekitar 40% kasus meningitis 

neonatal, dan kira-kira 75% Escherichia coli dari kasus meningitis ini mempunyai 

antigen K1. Antigen ini bereaksi silang dengan polisakarida sampai golongan B 

dari N. meningitides (Jawetz, Melnick dan Alberg. 2013).  

D.    Analisis Mikroba dalam Air  

Dalam ilmu bakteriologi, ada hal mendasar yang juga perlu diperhatikan, 

yaitu analisis kualitatif, yakni perhitungan jumlah bakteri. Analisis ini sangat 

penting untuk mengetahui jumlah mikroorganisme yang terdapat pada suatu 

sampel tertentu, apakah banyak atau sebaliknya. Analisis kualitatif atau biasa 

disebut dengan enumerasi mikroorganisme dapat dilakukan dengan perhitungan 

langsung terhadap suatu sampel (misalnya dengan alat bantu mikroskop) atau 

dengan cara tidak langsung (misalnya, dengan beberapa metode perhitungan) 

(Kuswiyanto, 2015). Untuk menentukan jumlah coliform total atau coliform tinja 

di dalam sampel air, dipakai prosedur tabung fermentasi atau yang disebut juga 

prosedur MPN (Most Probable Number) (Waluyo, 2009).  

1.  Pengertian MPN 

Tiga uji dasar untuk mendeteksi bakteri total Coliform di dalam air adalah 

uji penduga, uji penegasan, dan uji pelengkap. Ketiga uji ini dilakukan secara 

berurutan pada setiap sampel yang dianalisis. Uji – uji ini mendeteksi adanya 

bakteri total Coliform, yang merupakan basilus gram negatif bukan pembentuk 

spora yang memfermentasi laktosa sehingga membentuk asam dan gas yang dapat 

dideteksi setelah periode inkubasi 24 jam pada suhu 37° C (Cappuccino dan 
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Sherman, 2014). Dengan demikian, setelah diinkubasi, diharapkan terjadi 

pertumbuhan pada beberapa tabung yang dinyatakan sebagai tabung positif, 

sedangkan tabung lainnya negatif. (Kuswiyanto, 2015).  

Nilai MPN adalah perkiraan jumlah unit tumbuh (growh unit) atau unit 

pembentuk koloni (colony forming unit) dalam sampel. Namun pada 

umumnya,nilai MPN juga diartikan  sebagai perkiraan jumlah individu bakteri. 

Satuan yang biasa digunakan adalah per 100 ml atau per gram. Perhitungan 

dilakukan berdasarkan jumlah tabung yang positif, yaitu tabung yang mengalami 

perubahan pada mediumnya, baik berupa perubahan warna atau terbentuknya 

gelembung gas pada dasar tabung Durham (Kuswiyanto, 2015). 

2. Prinsip metode MPN  

Symmetric Dilution System adalah metode MPN yang menggunakan 

banyak tabung secara parallel setiap pengencerannya. Semakin banyak jumlah 

tabung yang digunakan setiap serinya maka semakin presisi nilai yang dihasilkan. 

Disarankan untuk menggunakan lima atau lebih tabung setiap serinya jika 

menginginkan presisi yang lebih baik (Cappuccino dan Sherman, 2014). 

Pemilihan media sangat berpengaruh terhadap metode MPN yang dilakukan. 

Umumnya media yang digunakan mengandung bahan nutrisi khusus untuk 

pertumbuhan bakteri tertentu. Misalnya dalam mendeteksi kelompok coliform 

dapat menggunakan media Brilliant Green Lactose Broth (BGLB). Di dalam 

media ini mengandung lactose yang akan mendukung pertumbuhan organisme 

gram negatif seperti coliform dan Pseudomonas sp dan garam empedu (bile salt) 

untuk menyeleksi terhadap bakteri gram positif (Pradhika, 2014).  
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3. Tahap uji metode MPN  

Metode MPN (Most Probable Number) adalah metode yang digunakan 

untuk menghitung coliform di dalam air dengan menggunakan pengujian 

fermentasi dalam tabung (Cappuccino dan Sherman, 2014). 

a. Uji pendugaan (Presumptive Test)  

Uji pendugaan merupakan uji spesifik untuk mendeteksi bakteri coliform. 

Aliquot terukur dari air yang akan diuji ditambahkan ke dalam kaldu fermentasi 

laktosa yang didalamnya diberi sebuah tabung gas terbalik. Karena bakteri ini 

mampu menggunakan laktosa sebagai sumber karbon (organisme enterik yang 

lain tidak mampu), deteksi bakteri coliform dipermudah dengan penggunaan 

media ini. Dalam percobaan ini, digunakan kaldu fermentasi laktosa yang diberi 

satu tabung Durham terbalik untuk mengumpulkan gas. Tabung – tabung berisi 

media laktosa diinokulasikan dengan aliquot sampel air sebanyak 10 ml, 1 ml, dan 

0,1 ml. Seri pengujian terdiri atas minimal tiga kelompok; setiap kelompok terdiri 

atas lima tabung media spesifik. Tabung – tabung pada setiap kelompok kemudian 

diinokulasikan dengan sejumlah volume sampel air, seperti yang disebutkan pada 

“Prosedur”. Semakin banyak jumlah tabung dalam setiap kelompok, semakin 

tinggi tingkat sensitivitas pengujian. Gas yang terbentuk di dalam tabung Durham 

merupakan petunjuk terhadap dugaan adanya bakteri coliform di dalam sampel. 

Uji praduga juga dapat digunakan oleh para ahli mikrobiologi untuk 

memperkirakan jumlah bakteri coliform yang ada di dalam sampel analisis dengan 

menggunakan uji nilai duga terdekat (most probable number, MPN). MPN 

ditentukan dengan menghitung jumlah tabung dalam setiap kelompok yang 

menunjukkan adanya gas setelah periode inkubasi.  
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b. Uji konfirmasi (Confirmed Test)  

 Hasil uji duga positif atau meragukan secara langsung menyatakan bahwa 

sampel air yang diuji tidak layak diminum. Penegasan hasil uji ini diperlukan 

karena hasil uji duga positif mungkin saja dihasilkan oleh organisme bukan 

coliform, yang bukan merupakan indikator polusi feses. Pada uji penegasan, 

media selektif dan diderensial, seperti agar eosin-metilen biru (eosin-methylene 

blue, EMB) atau agar Endo, diinokulasi dengan biakan dari tabung kaldu laktosa 

yang positif pada uji duga dengan menggunakaan teknik gores. Eosin-metilen biru 

mengandung pewarna metilen biru, yang menghambat pertumbuhan organisme – 

organisme Gram-positif. Pada lingkungan asam, EMB membentuk kompleks yang 

mengendap diatas permukaan koloni – koloni bakteri coliform sehingga 

menghasilkan kemilau hijau metalik dan gelap di bagian tengah. Reaksi ini khas 

untuk Escherichia coli, indikator utama polusi feses. Agar Endo adalah suatu 

media nutrient yang mengandung pewarna fuksin, yang berada dalam bentuk tidak 

berwarna. Dengan adanya asam yang dihasilkan oleh bakteri – bakteri coliform, 

fuksin membentuk kompleks berwarna merah muda pekat yang menyebabkan 

kolini E. coli dan medium di sekelilingnya berwarna merah muda.  

c. Uji kelengkapan (Completed Test)  

Uji lengkap merupakan analisis tahap akhir untuk sampel air. Uji ini 

digunakan untuk memeriksa koloni coliform yang tampak pada lempeng agar 

EMB atau Endo pada uji penegasan. Suatu koloni yang terpisah (isolate) diambil 

dari lempeng uji penegasan dan diinokilasikan ke dalam tabung berisi kaldu 

laktosa dan digoreskan pada suatu nutrient agar miring untuk dilakukan 

pewarnaan Gram. Setelah inokulasi dan inkubasi, tabung – tabung yang 
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menunjukkan adanya asam dan gas dalam kaldu laktosa dan adanya basilus Gram-

negatif pada pemeriksaan mikroskopik menegaskan dengan lebih jelas adanya 

pertumbuhan E.coli ini menandakan hasil uji lengkap positif (Cappuccino dan 

Sherman, 2014). 

 



BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

A. Kerangka Konsep 

  

         

 

 

          Pengolahan Es Batu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    : Variabel yang diteliti 

    : Variabel yang tidak diteliti 

Gambar 1 : Kerangka Konsep  

Faktor – faktor yang 

mempengaruhi kualitas es batu 

Penyimpanan Es Batu Bahan Baku Air 

Kualitas Es Batu 

 

Parameter Pemeriksaan Berdasarkan 

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 

492/Menkes/Per/IV/2010 

 

Kimia Fisika Mikrobiolologi Radioaktif 

Uji Most Probable 

Number (MPN) 

Total bakteri Coliform dan E. Coli Angka Kuman 

Memenuhi syarat sesuai 

Permenkes 492 tahun 

2010 = 0/100 ml 

 

Tidak memenuhi syarat 

sesuai Permenkes 492 

tahun 2010 = 0/100 ml  
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Keterangan :  

Es batu adalah air yang dibekukan pada suhu 0o C. Proses pembuatan es 

batu dilakukan secara umum yaitu menggunakan air PDAM atau air sumur yang 

sudah diolah, lalu dipanaskan sampai pada suhu 100˚C. Tujuannya diharapkan 

agar bakteri mati dalam proses pemanasan, kemudian setelah air dipanaskan, air 

tersebut dibiarkan hingga dingin. Lalu dimasukkan ke container. Agar dapat 

membeku dan menjadi es, simpan di freezer pada suhu 00 C. Namun dalam segi 

pengolahan terdapat beberapa pedagang yang kurang memerhatikan cara 

pengolahan dalam es tersebut. Dalam pengolahannya terdapat tangan pedagang 

kurang bersih atau wadah penyimpanan dan cara penyajian es kristal yang kurang 

higienis. Berdasarkan Permenkes RI nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 pembuatan 

es batu yang berbahan dasar air minum ini harus aman bagi kesehatan dan 

memenuhi persyaratan secara fisika, mikrobiologi, kimia, dan radioaktif. Pada 

penelitian ini diperiksa kualitas es batu dengan metode Most Probable Numer 

untuk mengetahui angka MPN total Coliform. Setelah dilakukan pemeriksaan 

kualitas bakteriologis dengan metode Most Probable Numer, berdasarkan 

Permenkes RI nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Air minum tidak boleh 

mengandung bakteri - bakteri penyakit (pathogen), apabila total bakteri coliform 

dan E.Coli dari pemeriksaan es batu melewati batas yang ditentukan yaitu 0/100 

ml air, maka es batu tidak memenuhi persyaratan.  
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B. Variabel dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini adalah kualitas bakteriologis es batu dengan total 

bakteri Coliform dan Escheria coli sebagai indikator pemeriksaannya. 

2.  Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Tabel 1. 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Cara 

Pengukuran 

Skala Data 

Es batu Es batu adalah air yang 

membeku berbentuk kotak dan 

berukuran kecil, yang biasanya 

digunakan untuk minuman 

dingin.  

Observasi Nominal 

Penjual 

Minuman 

Penjual minuman yang 

berjualan di wilayah wisata 

Pantai Sanur, seperti Pantai 

Matahari Terbit, Pantai 

Sindhu, Pantai Segara, Pantai 

Karang dan Pantai Merta Sari.  

Observasi Nominal 

 

 

 

 

Parameter 

Mikrobiologi 

Standar angka MPN total 

bakteri Coliform dan 

Escherichia Coli yang tidak 

diperbolehkan dalam sampel 

pada Permenkes RI. No. 492 

tahun 2010 adalah (0/100 ml). 

Pemeriksaan 

laboratorium 

dengan 

metode MPN 

Ratio 



BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penelitian deskriptif. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang 

kualitas es batu yang digunakan penjual minuman yang berada di wilayah wisata 

Pantai Sanur. Dalam penelitian ini yang ingin diketahui adalah kandungan total 

bakteri Coliform dan E. coli. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

observasional yang merupakan peneltian yang mencakup semua proses yang 

diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pada sebuah penelitian yang 

merupakan struktur konseptual yang diperlukan untuk mengumpulkan, mengukur 

dan menganalisis data secara koefisien (Nasir, Muhith dan Ideputri, 2011). 

 

B.  Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat penelitian 

a. Penelitian dilakukan di wilayah wisata Pantai Sanur, seperti Pantai Matahari 

Terbit, Pantai Sindhu, Pantai Segara, Pantai Karang dan Pantai Merta Sari.  

b. Pemeriksaan dilakukan di Laboratorium Kesehatan Lingkungan RSUP 

Sanglah  

2. Waktu penelitian 

Waktu penelitian dilakukan selama bulan Februari sampai Mei tahun 2019 

 

 

 



24   

 

C.  Populasi dan Sampel Penelitian 

1.  Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah penjual minuman di wilayah wisata 

Pantai Sanur. Jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 125 

penjual minuman.  

2. Sampel penelitian 

a.  Jumlah dan besar sampel  

  Menurut Arikunto (2006), apabila jumlah subjeknya besar atau lebih dari 

100 dapat diambil antara 10% - 15% atau 20%-25% atau lebih tergantung dari 

kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana. Sampel dalam penelitian 

ini diambil 20% dari populasi penjual minuman di wilayah wisata Pantai Sanur. 

Jumlah besar sampel yang diperoleh yaitu 25 penjual minuman. 

b.    Unit Analisis 

  Unit analisis dalam penelitian ini adalah kualitas es batu pada penjual 

minuman di wilayah wisata Pantai Sanur dengan metode Most Probable Number. 

c. Teknik sampling 

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah secara Simple 

Random Sampling atau pengambilan sampel secara acak sederhana yaitu semua 

individu berpeluang diambil sebagai sampel tanpa memberikan strata yang ada 

dalam populasi. Untuk memilih es batu pada penjual minuman yang akan dijadikan 

sampel maka digunakan teknik random dengan cara undian agar pengambilan 

terlepas dari perasaan objektif  (Sugiyono, 2012).  
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D. Pengumpulan Data  

a. Data primer  

Data primer meliputi data hasil observasi, hasil wawancara dan 

pemeriksaan jumah nilai MPN total bakteri coliform dan Escherichia Coli pada es 

batu di Laboratorium Kesehatan Lingkungan RSUP Sanglah.  

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain, misalnya 

dengan mengutip data dalam bentuk yang sudah jadi. Data diperoleh dari referensi 

dan informasi yang didokumentasikan oleh kantor/dinas/instansi terkait, 

diantaranya berupa jumlah kasus diare di daerah wilayah wisata Pantai Sanur 

tahun 2016-2018. 

1. Cara Pengumpulan Data 

Cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Wawancara pada penjual minuman di wilayah wisata Pantai Sanur. 

b. Observasi higienitas sanitasi es batu dengan 16 check list observasi pada 

penjual minuman di wilayah wisata Pantai Sanur, dengan kategori memenuhi 

syarat atau tidak memenuhi syarat.  

c. Pemeriksaan laboratorium untuk menetukan kualitas es batu dengan parameter 

mikrobiologi berdasarkan Permenkes 492 tahun 2010 yang  digunakan penjual 

minuman di wilayah wisata Pantai Sanur.  

2. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu : 

a. Alat tulis yang digunakan untuk membantu dalam proses pengisian data 

observasi, pelabelan, dan pencatatan hasil pemeriksaan MPN es batu. 
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b. Lembar observasi higienitas sanitasi es batu pada penjual minuman di wilayah 

wisata Pantai Sanur. 

c. Lembar wawancara pada penjual minuman di wilayah wisata Pantai Sanur. 

d. Kamera digunakan untuk dokumentasi. 

3. Metode Pemeriksaan 

Metode yang digunakan adalah metode Most Probable Number (MPN). 

Setelah selesai dengan pemeriksaan Persumtif Test dan Confirmatif Test. 

E. Alat, Bahan, dan Prosedur Penelitian  

1. Alat 

Erlenmeyer (Iwaki-Pyrex®) volume 100 mL (4 buah), gelas ukur (Iwaki-

Pyrex®) volume 500 mL (2 buah), tabung reaksi (Iwaki-Pyrex®) volume 20 mL 

(50 buah), Coolbox (1 buah), rak tabung (2 buah), spiritus (1 buah), spidol (1 

buah), batang pengaduk (1 buah), ballpipet (2 buah), spatula (2 buah), ose (1 

buah), neraca analitik (RADWAG) (1 buah), inkubator ( T01892-ESCO) (1 buah), 

autoclave (Tomysx-500) (1 buah), Biosafety Cabinet (BIOBASE) (1 buah), 

magnetic stirrer (JISICO), aluminium foil, benang gulung, kapas berlemak, korek 

api.  

2. Bahan 

 Sampel es batu, Aquadest (BRATACO), Media Lactose Broth Single 

Strength (LBSS), Media Briliant Green lactose Bile Broth (BGLB) 

3. Prosedur penelitian 

 Menurut Radji (2009) untuk pemeriksaan bakteriologis pada sampel 

produk air seperti es batu, digunakan metode MPN dengan 5 tabung. Adapun cara 

prosedur pemeriksaan sebagai berikut:  
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a. Tahap persiapan sampel 

1) Difiksasi terlebih dahulu tempat sampel steril diatas api bunsen. 

2) Sampel es batu diambil dan dimasukkan ke dalam tempat sampel steril 

minimal 250 ml. 

3) Diberi label pada botol kaca steril. 

4) Dimasukkan ke dalam cool box. 

b. Tahap pemeriksaan 

1) Pembuatan Media 

a) Ditimbang masing – masing media Lactose Broth, Brilliant Green Lactose 

Bile Broth 

b) Dilarutkan dengan aquadest dan dihomogenkan menggunakan kompor listrik. 

c) Dilakukan pengecekan pH. 

d) Disterilisasi menggunakan autoklaf. 

e) Disiapkan media untuk pengujian dan untuk control. Media untuk control 

diikutkan dalam setiap tahap pengujian hingga inkubasi, namun tidak 

ditambahkan sampel. 

2) Uji Penduga 

a) Disiapkan 7 tabung reaksi yang masing – masing berisi media Lactose Broth 

sebanyak 10 ml yang didalamnya terdapat tabung Durham yang terbalik. 

Tabung disusun pada rak tabung reaksi, masing – masing tabung diberi tanda 

nomor urut, volume, dan tanggal pemeriksaan. 

b) Dengan pipet steril ambil bahan pemeriksaan yang telah disiapkan masukkan 

ke dalam tabung 1-5 masing – masing sebanyak 10 ml. Tabung ke 6 sebanyak 
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1 ml dan tabung ke 7 sebanyak 0,1 ml. Masing masing tabung tersebut 

digoyang – goyang agar spesimen dan media bercampur rata.  

c) Inkubasikan pada suhu 35 – 370 C, selama 18 – 24 jam. Setelah itu dilihat ada 

tidaknya pembentukan gas pada tabung durham dan catat semua tabung yang 

menunjukkan peragian lactose membentuk gas. Pembentukkan gas pada 

tabung durham pada tes pendahuluan dinyatakan tes positif, dan dilanjutkan 

dengan tes penegasan. Apabila tes dalam waktu 24 jam tidak membentuk gas, 

dimasukkan ke inkubator kembali pada suhu 370 C selama 24 jam. Bila 

terbentuk gas pada tabung durham. Hasil menunjukkan positif dan tes 

dilanjutkan dengan tes penegasan. Bila tes negatif berarti total bakteri 

Coliform negatif.  

3) Uji penegasan 

Media yang dipergunakan adalah BGLBB (Brilliant Green Lactose Bile 

Broth). Tes ini untuk menegaskan hasil positif dari tes penduga. 

a) Dari tiap – tiap  tabung pada uji penduga yang hasilnya positif, dipindahkan 1-

2 ose ke dalam tabung uji penegasan yang berisi 10 ml BGLBB 2%. Dari 

masing – masing tabung uji penduga diinokulasi ke dalam tabung BGLBB. 

b) Satu seri tabung BGLBB 2% diinkubasi pada suhu 35 – 370 C selama 24 – 48 

jam (untuk memastikan adanya bakteri total bakteri Coliform dan satu seri 

yang lain diinkubasi pada suhu 440 C selama 24 jam (Untuk memastikan 

adanya Escherichia Coli). 

c) Pembacaan dilakukan setelah 24 – 48 jam dengan melihat jumlah tabung 

BGLBB 2% yang menunjukkan positif gas.  
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Tes penegasan ini merupakan tes yang minimal harus dikerjakan untuk 

pemeriksaan bakteriologis makanan atau minuman. (SNI, 2008).  

   Uji Kualitatif tidak harus selalu dilakukan tergantung dari berbagai faktor 

misalnya waktu, mutu contoh yang diuji, biaya, dan tujuan analisis (Cappuccino 

dan Sherman, 2014).  

4) Pelaporan hasil 

 Pembacaan hasil dari tes penegasan dilakukan dengan cara menghitung 

jumlah tabung yang menunjukkan adanya gas, baik pada inkubasi 370 C maupun 

pada suhu 440 C. Angka yang diperoleh dicocokkan dengan tabel MPN, maka 

akan diperoleh indeks MPN total bakteri Coliform untuk tabung yang 

diinkubasikan pada suhu 370 C dan indeks MPN Escherichia Coli untuk tabung 

yang diinkubasikan pada suhu 440 C.  

F. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

 Menurut Sugiyono (2012) dalam analisa deskriptif dapat disajikan dalam 

bentuk tabel, grafik, perhitungan modus, median, mean, presentase dan dapat 

menganalisis perbandingan rata – rata data sampel atau populasi, sehingga data 

yang diperoleh dari hasil penelitian akan dikumpulkan dan diolah kemudian 

disajikan dalam bentuk tabel dan uraian kalimat.  

2. Analisis data 

 Analisis deskriptif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh baik data 

kuantitatif berupa hasil MPN pada es batu yang diperoleh dari hasil pemeriksaan 

laboratorium dan data kualitatif dengan membandingkan hasil MPN es batu 

dengan persyaratan air minum Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492 tahun 
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2010. Dinyatakan sudah memenuhi syarat apabila dalam 100 ml air sampel, tidak 

ditemukan bakteri total bakteri Coliform dan Escherichia Coli adalah nol.  
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Gambaran lokasi penelitian 

Pantai Sanur termasuk wilayah Kota Denpasar Provinsi Bali dengan posisi 

geografis 8°40'25,1"LS dan 115°15'47,7"BT. Secara administratif, pantai Sanur 

terletak di bagian kota Denpasar, terletak di sebagian Kecamatan Denpasar 

Selatan yaitu terdiri dari wilayah kelurahan Sanur, wilayah Desa Sanur Koja, 

wilayah Desa Sanur Kauh, serta di Kecamatan Denpasar Timur yaitu wilayah desa 

Kesiman Petilan dan wilayah Desa Kesiman Kertalangu. Untuk menuju ke lokasi 

tersebut sangat mudah karena sekitar 50 m dari pantai sudah berdiri berbagai hotel 

serta jalan yang lebar dan beraspal (Widiyani, 2017).  

Pantai Sanur ini merupakan salah satu pantai yang memiliki pengunjung 

yang banyak. Pada sore hari, wisatawan yang datang semakin banyak untuk 

sekadar berjalan di pesisir pantai maupun bermain air. Pantai sanur ini juga 

merupakan pantai yang terdapat penyedia layanan penyebrangan menuju Pulau 

Nusa Penida. Selain itu, banyak warung-warung penjaja makanan ringan, 

minuman, maupun makanan berat. Terdapat pula pedagang kaki lima yang 

menjajakan dagangannya di sepanjang pesisir pantai sanur. Adapun batas 

Kelurahan Sanur adalah sebagai berikut :  

a. Sebelah Utara    : Desa Sanur Kaja 

b. Sebelah Timur    : Laut Bali 

c. Sebelah Selatan  : Selat Badung/Samudra Indonesia 

d. Sebelah Barat     : Desa Sanur Kauh 
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2. Karakteristik Penjual Minuman  

a. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

Berdasarkan hasil wawancara, adapun karakteristik responden berdasarkan 

jenis kelamin yakni sebagian besar (72%) berjenis kelamin perempuan dan (28%) 

berjenis kelamin laki - laki 

b. Karakteristik responden berdasarkan lama berjualan 

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penjual minuman, yang 

paling lama berjualan adalah 6-10 tahun yaitu sebanyak 10 orang (40%) dan yang 

paling sedikit adalah <1 tahun yaitu sebanyak 2 orang (8%). Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini : 

Tabel 2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Berjualan  

 

No Lama berjualan Jumlah Persentase (%) 

1 <1 tahun 2 8 

2 1 – 5 tahun 6 24 

3 6-10 tahun 10 40 

4 >10 tahun 7 28 

Total 25 100 

 

c. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir 

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penjual minuman, 

responden paling banyak adalah dengan tingkat pendidikan SMP yaitu sebanyak 

13 orang (52%) dan yang paling sedikit yaitu SD berjumlah 2 orang (8%). Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini : 
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Tabel 3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir  

 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

1 SD 2 8 

2 SMP 13 52 

3 SMA 10 40 

Total 25 100 

 

d. Karakteristik responden berdasarkan cara pembuatan air baku es batu 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penjual minuman, 

responden paling banyak adalah dengan membeli air baku es batu yaitu sebanyak 

23 orang (92%) dan responden dengan penggunaan es batu ≥ 1kg perharinya yaitu 

sebanyak 25 orang (100%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 

dibawah ini : 

Tabel 4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Cara Pembuatan Air Baku Es Batu  

 

No Cara pembuatan Jumlah Persentase (%) 

1 Membuat sendiri 2 8 

2 Tidak membuat sendiri 

(Membeli) 

23 92 

Total 25 100 

e. Karakteristik responden berdasarkan cara pengambilan es batu saat 

berjualan 

Berdasarkan hasil observasi pada penjual minuman, responden paling 

banyak pengambilan es batu dengan sekop adalah sebanyak 18 orang (72%) dan 

pengambilan es batu dengan tangan langsung tanpa bantuan alat sebanyak 7 orang 

(28%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini : 
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 Tabel 5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Cara Pengambilan  

Es Batu Saat Berjualan 

 

No Observasi Pengambilan 

Es Batu 

Jumlah Persentase (%) 

1 Dengan tangan 7 28 

2 Dengan sekop 18 72 

Total 25 100 

f. Karakteristik responden berdasarkan bentuk es batu yang digunakan 

 

Berdasarkan hasil observasi pada penjual minuman, responden paling 

banyak adalah responden yang mempunyai es batu berbentuk pecahan kecil yaitu 

sebanyak 17 orang (68%) dan yang paling sedikit adalah responden yang 

mempunyai es batu berbentuk balok yaitu berjumlah 2 orang (8%). Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini : 

Tabel 6 

Karakteristik Responden Berdasarkan Bentuk Es Batu yang Digunakan 

 

No Bentuk es batu yang 

digunakan responden 

Jumlah Persentase (%) 

1 Kristal 6 24 

2 Balok 2 8 

3 Pecahan kecil 17 68 

Total 25 100 

 

Berdasarkan hasil observasi, responden paling banyak adalah responden 

yang mempunyai es batu berbentuk pecahan kecil yaitu sebanyak 17 orang (68%). 

g. Karakteristik responden berdasarkan observasi higienitas sanitasi tempat 

penelitian 

 

Berdasarkan hasil observasi, responden paling banyak dengan higientas 

sanitasi tempat tidak memenuhi syarat yaitu sebanyak 14 tempat (56%) sedangkan 

yang memiliki sanitasi tempat memenuhi syarat sebanyak 11 tempat (44%). 
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3. Parameter Pemeriksaan Mikrobiologi 

a. Total Bakteri Coliform 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 25 sampel es batu, dengan 

menggunakan metode MPN, semua sampel (100%) mengandung total bakteri 

Coliform melebihi persyaratan Permenkes RI. No. 492 tahun 2010.  

b. Escherichia coli 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 25 sampel es batu, dengan 

menggunakan metode MPN, semua sampel (100%) mengandung bakteri 

Escherichia coli melebihi persyaratan Permenkes RI. No. 492 tahun 2010,  

4. Higienitas Sanitasi Berdasarkan Parameter Mikrobiologi Pada Penjual 

Minuman di wilayah wisata Pantai Sanur 

Berdasarkan hasil penelitian, higienitas sanitasi berdasarkan parameter 

mikrobiologi pada penjual minuman di wilayah wisata Pantai Sanur didapatkan 

hasil, terdapat 56% sampel tidak memenuhi syarat total bakteri coliform dan 

Escherichia coli yang tidak memenuhi syarat higientas sanitasi tempat dan 

terdapat 44% sampel tidak memenuhi memenuhi syarat total bakteri coliform dan 

Escherichia coli  yang memenuhi syarat higientas sanitasi tempat.  

B. Pembahasan  

1. Karakteristik Penjual Minuman 

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat penjual yang didominasi oleh 

perempuan sebanyak 18 orang (72%) dengan masa lama bekerja responden yaitu 

bervariasi selama 5-10 tahun ada sebanyak 10 orang (40%). Tingkat pendidikan 

terakhir responden yang paling banyak adalah dengan tingkat pendidikan SMP 

yaitu sebanyak 13 orang (52%). Pada cara pembuatan air baku untuk es batu, 

terdapat 23 orang (92%) tidak membuat es batu sendiri, melainkan membeli di 
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distributor dengan penggunaan es batu ≥ 1 kg perharinya, namun masih ada yang 

menggunakan es batu produksi rumahan sebanyak 2 orang (8%).  

Hasil observasi menunjukkan pula bahwa penjual yang langsung 

menggunakan tangan, tidak menggunakan alat bantu seperti skop pada saat 

mengambil es batu adalah sebanyak 7 orang (28%), dengan tidak dilakukannya 

pencucian tangan sebelum bekerja. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan 

oleh Naria (2005) disebutkan bahwa tangan yang tidak dicuci dengan sabun dan 

menyentuh minuman dapat meningkatkan risiko pencemaran bakteri pathogen. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2013) yang 

menyatakan bahwa mencuci tangan dapat menghilangkan sejumlah besar bakteri 

dan virus penyebab penyakit seperti diare dan influenza. Kegiatan sebelum 

mengolah minuman seperti mengambil uang, membuang sampah, atau buang air 

besar tentunya akan menyebabkan kontaminasi pada tangan. Escherichia coli 

terkandung dalam tinja manusia yang dapat ditularkan melalui jalur fecal-oral 

(Sopandi dan Wardah, 2014). Oleh karenanya, mencuci tangan yang benar dan 

bersih harus dilakukan sebelum mengolah minuman.  

Karakteristik bentuk es batu yang djual oleh penjual minuman di wilayah 

wisata Pantai Sanur, terdapat 3 bentuk es batu yaitu Kristal, balok dan pecahan 

kecil. Namun, sebagian besar es batu berbentuk pecahan kecil sebanyak 20 (80%) 

es batu. Es batu berbentuk pecahan kecil biasanya dihancurkan dengan bantuan 

alat seperti palu ataupun pisau. Proses pengahancuran es batu yang menggunakan 

alat dapat meningkatkan risiko kontaminasi apabila peralatan tidak dibersihkan 

terlebih dahulu. Menurut Anwar, dkk (2010) pencucian alat – alat penting 

dilakukan untuk mencegah timbul serta menularnya penyakit.  
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Pada hasil observasi higiene sanitasi pada warung makan yang menjual 

minuman yang memiliki bahan dasar es batu, sebanyak 14 warung makanan dan 

minuman (56%) berada dalam kategori tidak memenuhi syarat, Seperti memiliki 

tempat penyimpanan es batu yang terdapat noda pada bagian sisi atau tutup 

wadah, tidak menggunakan celemek, tidak menggunakan skop untuk pengambilan 

es batu dan tidak mencuci tangan sebelum bekerja. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Syarifatun, Utami, dan Agung (2012) yang 

dalam penelitiannya menunjukkan bahwa higiene sanitasi berkaitan erat dengan 

kualitas dari es batu yang dihasilkan. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada 

setiap tahapan dalam mengelola minuman, yaitu dari proses produksi sampai 

penyajian minuman untuk siap dikonsumsi. Faktor yang harus diperhatikan untuk 

menjaga higiene sanitasi minuman yang efektif antara lain berkaitan dengan 

bahan minuman, manusia, peralatan dan lingkungan (Sopandi dan Wardah, 2014). 

2. Pemeriksaan Total Bakteri Coliform pada es batu  

  Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 25 sampel es batu pada penjual 

minuman di wilayah wisata Pantai Sanur, semua sampel (100%) mengandung 

total bakteri Coliform dengan angka MPN yang bervariasi mulai dari 96/100 ml 

sampai  240/100 ml. Hasil tersebut melebihi persyaratan kualitas air minum yang 

tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 492 tahun 2010. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dewi tahun 2017, berdasarkan 

penelitian kualitas bakteriologis es batu pada pedagang kaki lima di Kelurahan 

Panjer tidak memenuhi standar kualitas air minum Permenkes 492 tahun 2010. 

Karena berdasarkan hasil penelitian angka MPN total Coliform es batu berkisar 

antara 8,8 sampai dengan 240 per 100 ml sampel (Dewi, 2017). 
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  Hasil total bakteri Coliform yang didapatkan kemungkinan besar 

disebabkan oleh kurangnya higiene sanitasi baik dari bahan pangan, manusia, 

peralatan, dan tempat kerja. Tingginya persentase dan jumlah cemaran pada 

sampel es batu yang terkontaminasi total bakteri Coliform memberikan gambaran 

rendahnya kualitas es batu (Irianto, 2013). 

3. Pemeriksaan Escherichia coli pada es batu  

Pemeriksaan Escherichia coli dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 

bakteri pencemar Escherichia coli dalam sampel es batu. Dalam jumlah 

berlebihan bakteri Escherichia coli  dapat mengakibatkan diare, dan bila bakteri 

ini menjalar ke sistem atau organ tubuh yang lain dapat menginfeksi sistem atau 

organ tersebut (Dewi, Mastra, dan Merta 2016). Bakteri Escherichia coli sendiri 

normalnya berada di usus manusia, namun apabila terjadi perubahan pada hospes 

atau apabila bakteri dapat masuk ke dalam bagian tubuh lain dapat menyebabkan 

penyakit. Saat berada di luar hospes, biasanya bakteri Escherichia coli ini sering 

ditemukan pada feses (Radji, 2009). Sehingga, pemeriksaan bakteri Escherichia 

coli dalam sampel es batu bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kontaminasi 

dari kotoran manusia ataupun hewan.  

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 25 sampel es batu pada penjual 

minuman di wilayah wisata Pantai Sanur, semua sampel (100%) mengandung 

Escherichia coli dengan angka MPN yang bervariasi mulai dari 38/100 ml sampai  

240/100 ml. Hasil tersebut melebihi persyaratan kualitas air minum yang 

tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 492 tahun 2010. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, cemaran mikroba ini 

disebabkan oleh penyimpanan yang kurang baik, kontaminasi saat proses 
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pengolahan serta tidak higienisnya bahan yang dipakai. Apabila penyimpanan 

yang kurang baik maka dimungkinkan terjadi kontaminasi silang.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Rifta, 

Budiyono dan Yusniar tahun 2016, kontaminasi Escherichia coli diperkirakan 

terjadi pada proses produksi dan distribusi es batu sebelum sampai di tangan 

pedagang warung makan. Proses pengisian air, penyortiran es batu dan distribusi 

es batu melibatkan pekerja yang mungkin membawa mikroba ini. Proses distribusi 

dan penyimpanan es batu juga dapat menjadi kesempatan mikroba ini bertahan 

dan tumbuh. Escherichia coli diketahui memiliki kemampuan bertahan pada suhu 

pembekuan, bahkan tumbuh pada es batu yang sedang mencair ketika disimpan 

pada suhu ruang. Penyimpanan es batu yang tidak tertutup rapat dapat 

menyebabkan kontaminasi oleh serangga seperti lalat yang kemungkinan 

sebelumnya telah hinggap pada feses dari binatang liar seperti tikus dan kucing 

yang berada di sekitar warung makan. Selain itu, pada saat melakukan 

pengamatan peneliti menemukan beberapa pedagang yang menggunakan wadah 

es batu berupa box es selain keadaannya tidak tertutup rapat pada bagian atas 

wadah tersebut digunakan untuk meletakkan piring-piring yang kotor bekas 

konsumen. Bakteri mudah sekali timbul pada peralatan kotor. Bercampurnya 

perabotan bekas makanan dengan air akan menjadi kelembaban yang disukai oleh 

mikroba penyebab penyakit ini. Hal inilah yang sangat memungkinkan terjadi 

kontaminasi mikroorganisme pada es batu.   
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4. Higienitas Sanitasi Berdasarkan Parameter Mikrobiologi Pada Penjual 

Minuman di wilayah wisata Pantai Sanur 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa hasil total bakteri coliform 

dan Escherichia coli tidak memenuhi syarat namun hasil observasi higienitas 

memenuhi syarat sebanyak 11 warung (44%), hal ini dapat terjadi karena 

tingginya persentase dan jumlah cemaran pada sampel es batu yang 

terkontaminasi total bakteri Coliform dan Escherichia coli memberikan gambaran 

rendahnya kualitas es batu yang digunakan oleh penjual makanan dan minuman. 

Munculnya bakteri bisa di sebabkan karena kurang higienis dalam pembuatan es 

batu di pabrik pensuplai es, proses pendistribusian dan pengemasan es dengan 

plastik tipis yang mudah robek saat pengangkutan (Irianto, 2013).  

Sedangkan pada hasil total bakteri coliform dan Escherichia coli tidak 

memenuhi syarat dan hasil observasi higienitas tidak memenuhi syarat sebanyak 

14 warung (56%), menandakan bahwa sesuai dengan hasil observasi yang telah 

dilakukan, seperti dapat dilihat dari cara pengambilan es batu, tidak mencuci 

tangan sebelum bekerja sebanyak 25 (100%), tidak menggunakan celemek saat 

bekerja sebanyak 21 (84%), dan kondisi kesehatan penjual. Selain itu menurut 

Permenkes 1096 tahun 2011 bahwa perlunya memperhatikan kebersihan wadah 

penyimpanan, sanitasi peralatan, ketersediaan sumber air dan sabun, kontaminasi 

silang dan tempat pembuangan sampah untuk menghindari terjadinya kontaminasi 

bakteri. Pada wadah penyimpanan, terdapat noda pada bagian dinding dalam 

maupun luar wadah sebanyak 18 (72%). Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Bestari, Joseph, dan Ratag (2015) mengenai Hubungan Antara 

Tempat Penyimpanan Dengan Keberadaan Bakteri Coliform bahwa ada 
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hubungan antara sanitasi tempat penyimpanan dengan keberadaan total bakteri 

Coliform di es batu. Sehingga memungkinkan menyebabkan kontaminasi bakteri. 

Kemudian pada kebersihan alat, ini merupakan poin penting untuk menghindari 

adanya kontaminasi pada es batu mulai dari pencucian, penyimpanan hingga 

pengeringan alat. Dari hasil observasi peneliti didapatkan 17 (68%) peralatan 

tidak disimpan ditempat yang bersih dan 12 (48%) dikeringkan dengan lap tidak 

bersih. Ketersediaan sumber air sangatlah penting seperti untuk mencuci 

peralatan. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan 

peneliti terhadap ketersediaan sumber air mengalir, sebanyak 22 (88%) tempat 

berdagang tidak tersedia sumber air mengalir. Pada lokasi berdagang yang tidak 

memiliki sumber air mengalir, menggunakan air yang ditampung pada ember 

untuk melakukan pencucian dengan cara perendaman. Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan Azari (2013) Perbedaan Pencucian Peralatan Dengan 

Perendaman Dan Dengan Air Mengalir, diperoleh hasil bahwa penurunan jumlah 

kuman pada peralatan sebelum dicuci dengan yang sudah dicuci menggunakan air 

mengalir lebih besar (3140/koloni/cm2) daripada yang dicuci dengan perendaman 

(1192,5 koloni/cm2). Untuk ketersediaan sabun cuci hanya 9 (36%) yang memiliki 

sabun cuci, sedangkan penjual lain tidak. Faktor kontaminasi silang juga dapat 

menyebabkan tingginya pencemaran mikroba pada es batu. Berdasarkan 

observasi, sumber kontaminasi silang yang ditemukan berupa lokasi yang 

berdekatan dengan pasir pantai, sebagian besar kontak langsung dengan udara 

(terbuka) sehingga memperbesar kesempatan partikel debu beserta kumannya 

untuk menempel pada peralatan yang telah dicuci.  
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan: 

1.  Karakteristik responden yang didominasi oleh perempuan sebanyak 18 orang 

(72%) dengan masa lama bekerja responden selama 5-10 tahun sebanyak 10 

orang (40%). Tingkat pendidikan terakhir responden yaitu SMP sebanyak 13 

orang (52%). Terdapat 23 orang (92%) tidak membuat es batu sendiri, dengan 

penggunaan es batu ≥ 1 kg perharinya, cara pengambilan es batu dengan skop 

sebanyak 18 orang (72%). Sebagian besar es batu berbentuk pecahan kecil 

sebanyak 20 es batu (80%). Pada hasil observasi higiene sanitasi sebanyak 14 

warung (56%) tidak memenuhi syarat. 

2. Semua sampel (100%) es batu tidak memenuhi standar kualitas air minum 

berdasarkan parameter mikrobiologi (Permenkes 492 tahun 2010).  

3. Sampel es batu mengandung total bakteri Coliform dengan angka MPN yang 

bervariasi mulai dari 96/100 ml sampai 240/100 ml sampel, dan Escherichia 

coli dengan angka MPN yang bervariasi mulai dari 38/100 ml sampai  

240/100 ml sampel.  

B. Saran 

1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Denpasar disarankan mengadakan pemantauan 

secara berkala dan penyuluhan tentang higiene sanitasi makanan minuman 

kepada seluruh penjual makanan ataupun minuman di wilayah wisata Pantai 

Sanur. 
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2. Bagi penjual disarankan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar 

terutama penggunaan bahan baku, kondisi sanitasi diri, alat serta pengolahan 

minuman yang akan dijajakan. Sedangkan untuk konsumen agar lebih 

memperhatikan kehigienisan makanan dan minumaan yang dijajakan di 

wilayah wisata Pantai Sanur. 
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Lampiran 1 

Surat Ijin Penelitian Poltekkes Denpasar 
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Lampiran 2 

Surat Ijin Penelitian Kesbangpol Linmas Provinsi Bali 
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Lampiran 3 

Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kota Denpasar 

 

 



51   

 

 

 

 

 



52   

 

Lampiran 4 

Surat Penelitian dari Desa Sanur Kaja 
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Lampiran 5 

ETHICAL APPROVAL 
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Lampiran 6 

Rumus Perhitungan Besar Sampel 

Data penjual minuman di wilayah wisata Pantai Sanur 

Nama Pantai Rumus Perhitungan Besar 

Sampel 

Besar Sampel 

Pantai Matahari 

Terbit 

n = 20% x N 

n = 20% x 40  

= 8 

8 penjual minuman 

Pantai Segara n = 20% x N = 

n = 20% x 25 

 = 5 

5 penjual minuman 

Pantai Sindhu n = 20% x N = 

n = 20% x 20  

= 4 

4 penjual minuman 

Pantai Karang n = 20% x N = 

n = 20% x 15  

= 3 

3 penjual minuman 

Pantai Merta Sari n = 20% x N = 

n = 20% x 25  

= 5 

5 penjual minuman 

Keterangan : (n = besar sampel ; N = besar populasi) 
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Lampiran 7 

LEMBAR WAWANCARA KARAKTERISTIK  

PENJUAL MINUMAN DI WILAYAH WISATA PANTAI SANUR 

  

No. sampel    : 

Nama     : 

Jenis kelamin    : 

Pendidikan Terakhir   : 

1.  Es batu yang dijual berasal dari? 

 Membuat sendiri   (lanjut ke pertanyaan nomor 2) 

 Membeli 

2. Bila membuat sendiri, sumber bahan es batu berasal dari? 

 Air matang 

 Air mentah 

3. Berapa jumlah penjualan es batu setiap harinya? 

 ≥1kg 

 ≤1kg 

4. Jenis es batu yang digunakan? 

 Kristal 

 Balok 

 Pecahan kecil 
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Lampiran 8 

Check list Observasi Higienitas Sanitasi Tempat Penjualan Es Batu 

Tanggal Pengamatan Sampel : 

Nama Penjual Minuman  : 

Jenis Kelamin   : 

No Objek Pengamatan Hasil 

Pengamatan 

Skor 

1 Wadah yang digunakan tertutup 1. Ya  

2. Tidak  

2. Wadah tidak terdapat noda pada bagian 

sisi atau tutup wadah 

1. Ya  

2. Tidak 

3 Wadah tidak berlubang bocor 1. Ya  

2. Tidak 

4 Pedagang menggunakan alat dalam 

mengambil es batu  (skop es)   

1. Ya  

2. Tidak 

5 Pedagang mencuci tangan sebelum 

bekerja 

1. Ya  

2. Tidak 

6 Pedagang menggunakan celemek saat 

bekerja 

1. Ya  

2. Tidak 

7 Pedagang tidak dalam keadaan sakit 1. Ya  

2. Tidak  

8 Peralatan dicuci dengan sabun 1. Ya  

2. Tidak 

9 Peralatan diletakan di tempat yang 

bersih 

1. Ya  

2. Tidak 

10 Peralatan dikeringkan menggunakan lap 

yang bersih 

1. Ya  

2. Tidak 
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11 Jarak penjualan dekat dengan jalan raya 

(<100 meter) 

1. Ya  

2. Tidak 

12 Jarak penjualan dekat dengan tempat 

pembuangan sampah (<100 meter) 

1. Ya  

2. Tidak 

13 Tersedia tempat sampah 1. Ya  

2. Tidak 

14 Tempat sampah terbuat dari bahan yang 

tidak mudah berkarat 

1. Ya  

2. Tidak 

15 Ada sumber air 1. Ya  

2. Tidak 

16 Ditempat pencucian tersedia sabun dan 

lap 

1. Ya  

2. Tidak 

Jumlah  

Sumber : Anwar dkk Pedoman Bidang Studi Sanitasi Makanan dan 

Minuman pada Institusi Pendidikan Tenaga Sanitasi 2010 

Keterangan perhitungan hasil pengamatan 

Jawaban Ya : 1  

Jawab Tidak : 0  
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Lampiran 9 

Persyaratan Kualitas Air Minum Menurut Permenkes R. I . No. 492 tahun 2010 
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Lampiran 10 

HASIL PEMERIKSAAN KUALITAS ES BATU DI RSUP SANGLAH 

 

Keterangan: 

Tidak memenuhi syarat apabila standar total MPN : 0/100 mL
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Lampiran 11  Hasil Observasi Higienitas Sanitasi Tempat Penjualan Es Batu di Wilayah Wisata Pantai Sanur 

Responden Hasil Observasi Jumlah total 

Skor 

Interpretasi 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 7 TMS 

2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 8 MS 

3 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 10 MS 

4 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 8 MS 

5 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 7 TMS 

6 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 10 MS 

7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 7 TMS 

8 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 7 TMS 

9 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 7 TMS 

10 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 10 MS 

11 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 10 MS 

12 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 7 TMS 

13 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 7 TMS 

14 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 9 MS 

15 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 7 TMS 
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Keterangan perhitungan hasil pengamatan 

Jawaban Ya : 1  

Jawab Tidak : 0  

 

Interpretasi 

Jumlah skor 0 - 8   = TMS (Tidak memenuhi syarat) 

Jumlah skor 9 - 16   = MS (Memenuhi Syarat)

16 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 9 MS 

17 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 7 TMS 

18 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 9 MS 

19 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 7 TMS 

20 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 7 TMS 

21 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 10 MS 

22 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 7 TMS 

23 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 7 TMS 

24 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 9 MS 

25 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 7 TMS 
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Hasil  Observasi Higienitas Sanitasi Tempat Penjualan Es Batu di Wilayah 

Wisata Pantai Sanur 

 

No. Jenis Perilaku 

Perilaku Responden 

Total 

Ya Tidak 

∑ % ∑ % ∑ % 

1. Wadah yang digunakan 

tertutup 

25 100 0 0 25 100 

2. Wadah tidak terdapat noda 

pada bagian sisi atau tutup 

wadah 

7 28 18 72 25 100 

3. Wadah tidak berlubang bocor 25 100 0 0 25 100 

4. Pedagang menggunakan alat 

dalam mengambil es batu  

(skop es)   

18 72 7 28 25 100 

5. Pedagang mencuci tangan 

sebelum bekerja 

0 0 25 100 25 100 

6. Pedagang menggunakan 

celemek saat bekerja 

4 16 21 84 25 100 

7. Pedagang tidak dalam keadaan 

sakit 

22 88 3 12 25 100 

8. Peralatan dicuci dengan sabun 21 84 4 16 25 100 

9. Peralatan diletakan di tempat 

yang bersih 

8 32 17 68 25 100 

10. Peralatan dikeringkan 

menggunakan lap yang bersih 

13 52 12 48 25 100 

11. Jarak penjualan dekat dengan 

jalan raya (<100 meter) 

3 12 22 88 25 100 
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12. Jarak penjualan dekat dengan 

tempat pembuangan sampah 

(<100 meter) 

6 24 19 76 25 100 

13. Tersedia tempat sampah 23 92 2 8 25 100 

14. Tempat sampah terbuat dari 

bahan yang tidak mudah 

berkarat 

14 56 11 44 25 100 

15. Ada sumber air 3 12 22 88 25 100 

16 Ditempat pencucian tersedia 

sabun dan lap 

9 36 16 64 25 100 
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Lampiran 12 

Rekapitulasi Hasil Penelitian di Wilayah Wisata Pantai Sanur 

 

No 

Sampel 

Jenis 

Kelamin 

Lama 

Berjual

an 

Pendidikan 

Terakhir 

Cara Pembuatan Air 

Baku Es Batu 

Rata – rata 

penggunaan 

es batu Setiap 

Hari 

Cara 

Pengambila

n Es Batu 

Saat 

Berjualan 

Bentuk Es 

Batu yang 

digunakan 

Total 

Coliform 

(MPN) 

Escherichi

a coli 

(MPN) 

Higienitas 

Sanitasi 

Tempat 

Membuat 

Sendiri 

Membeli 

1 Perempuan 13 

tahun 

SMP  √ ≥ 1 kg Dengan 

tangan 

Kristal 240/100 ml 240/100 ml Tidak 

Memenuhi 

syarat 

2 Perempuan 2 tahun SMA  √ ≥ 1 kg Dengan 

sekop 

Pecahan 

Kecil 

240/100 ml 240/100 ml Memenuhi 

syarat 

3 Perempuan 7 tahun SMP  √ ≥ 1 kg Dengan 

sekop 

Pecahan 

kecil 

240/100 ml 240/100 ml Memenuhi 

syarat 

4 Perempuan 8 bulan SMA  √ ≥ 1 kg Dengan 

sekop 

Kristal 240/100 ml 240/100 ml Memenuhi 

syarat 

5 Laki – laki 14 

tahun 

SMP  √ ≥ 1 kg Dengan 

tangan 

Kristal 240/100 ml 240/100 ml Tidak 

memenuhi 

syarat 

6 Perempuan 4 tahun SMA  √ ≥ 1 kg Dengan 

sekop 

Pecahan 

kecil 

240/100 ml 108/100 ml Memenuhi 

syarat 
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7 Perempuan 12 

tahun 

SD  √ ≥ 1 kg Dengan 

sekop 

Pecahan 

kecil 

240/100 ml 108/100 ml Tidak 

Memenuhi 

syarat 

8 Perempuan 15 

tahun 

SMP √  ≥ 1 kg Dengan 

tangan 

Balok 240/100 ml 240/100 ml Tidak 

memenuhi 

syarat 

9 Laki – laki 3 tahun SMA  √ ≥ 1 kg Dengan 

sekop 

Kristal 96/100 ml 38/100 ml Tidak 

Memenuhi 

syarat 

10 Perempuan 5 bulan SMA  √ ≥ 1 kg Dengan 

sekop 

Pecahan 

kecil 

96/100 ml 38/100 ml Memenuhi 

syarat 

11 Perempuan 2 tahun SMA  √ ≥ 1 kg Dengan 

sekop 

Pecahan 

kecil 

96/100 ml 96/100 ml Memenuhi 

syarat 

12 Laki – laki 5 tahun SMP  √ ≥ 1 kg Dengan 

sekop 

Pecahan 

kecil 

96/100 ml 96/100 ml Tidak 

Memenuhi 

syarat 

13 Perempuan 7 tahun SMP  √ ≥ 1 kg Dengan 

tangan 

Kristal 240/100 ml 240/100 ml Tidak 

memenuhi 

syarat 

14 Perempuan 2 tahun SMA  √s ≥ 1 kg Dengan 

sekop 

Pecahan 

kecil 

96/100 ml 96/100 ml Memenuhi 

syarat 

15 Laki – laki 5 tahun SMP  √ ≥ 1 kg Dengan 

sekop 

Pecahan 

kecil 

240/100 ml 240/100 ml Tidak 

memenuhi 

syarat 

16 Perempuan 8 tahun SMP  √ ≥ 1 kg Dengan 

sekop 

Pecahan 

kecil 

240/100 ml 240/100 ml Memenuhi 

syarat 

17 Perempuan 4 tahun SMA  √ ≥ 1 kg Dengan 

sekop 

Pecahan 

kecil 

240/100 ml 108/100 ml Tidak 

memenuhi 

syarat 
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18 Laki – laki 11 

tahun 

SD  √ ≥ 1 kg Dengan 

sekop 

Pecahan 

kecil 

240/100 ml 108/100 ml Memenuhi 

syarat 

19 Perempuan 5 tahun SMA  √ ≥ 1 kg Dengan 

sekop 

Pecahan 

kecil 

96/100 ml 96/100 ml Tidak 

Memenuhi 

syarat 

20 Perempuan 15 

tahun 

SMP √  ≥ 1 kg Dengan 

tangan 

Balok 240/100 ml 108/100 ml Tidak 

memenuhi 

syarat 

21 Perempuan 6 tahun SMP  √ ≥ 1 kg Dengan 

sekop 

Pecahan 

kecil 

240/100 ml 108/100 ml Memenuhi 

syarat 

22 Laki – laki 14 

tahun 

SMP  √ ≥ 1 kg Dengan 

sekop 

Pecahan 

kecil 

240/100 ml 240/100 ml Tidak 

memenuhi 

syarat 

23 Perempuan 5 tahun SMA  √ ≥ 1 kg Dengan 

sekop 

Pecahan 

kecil 

96/100 ml 96/100 ml Tidak 

Memenuhi 

syarat 

24 Perempuan 8 tahun SMP  √ ≥ 1 kg Dengan 

sekop 

Pecahan 

kecil 

240/100 ml 108/100 ml Memenuhi 

syarat 

25 Laki – laki 10 

tahun 

SMP  √ ≥ 1 kg Dengan 

tangan 

Kristal 240/100 ml 108/100 ml Tidak 

memenuhi 

syarat 
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Lampiran 13 

Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Proses pemilihan lokasi sampel es batu 

yang akan dipilih diambil dengan cara 

undian 

Dilakukan steril alat sebelum 

digunakan sebagai wadah sampel 

 

  

Proses wawancara kepada penjual 

minuman di wilayah wisata Pantai 

Sanur 

Melakukan observasi di warung penjual 

minuman di wilayah wisata Pantai 

Sanur 
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Proses pengambilan sampel es batu 

pada penjual minuman 

Proses pengiriman sampel es batu dari 

wilayah wisata Pantai Sanur ke 

laboratorium kesling RSUP Sanglah 

  

Proses pengerjaan sampel tahap uji 

penduga (media LB) 

Hasil pemeriksaan uji penegas 

 
 

Proses pengerjaan sampel tahap uji 

penegas (media BGLB) 

Hasil pemeriksaan uji penegas pada 

suhu 37° dan 44° 
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