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Muhammad Ibrahim Pribadi, G0008134, 2011. Perbandingan Efektivitas 
Pemurnian Air dengan Kaporit dan Gel Kaktus (Opuntia ficus-indica) dalam 
Menurunkan MPN Escherechia Coli pada Uji Bakteriologi Air 

 
 
Tujuan : Air yang terkontaminasi dan sanitasi buruk merupakan pembawa 
berbagai penyakit waterborne disease. Oleh karena itu, hendaknya air harus 
mengalami proses pemurnian. Pemurni air kaporit paling banyak digunakan untuk 
pemurnian air. Penggunaan kaporit ini menyebabkan akumulasi klorin dalam 
tubuh dan bisa menyebabkan penyakit ginjal. Kaktus sebagai materi untuk 
memurnikan air mempunyai kandungan  berupa luteolin dan kaempferol yang 
mempunyai efek antibakteri. Untuk itulah penelitian mengenai perbandingan 
efektifitas pemurnian air dengan kaporit dan gel kaktus (Opuntia ficus-indica) 
dalam menurunkan MPN Escherechia coli pada uji bakteriologi air perlu 
dilakukan. 
 
Metode : Penelitian ini bersifat experimental laboratories di Laboratorium 
Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, dengan metode pre 
and post test control group design. Air yang digunakan berasal dari sumur galian 
berada di desa Kedung Tungkul, Rt 01/Rw VII dan desa Sabrang Lor, Rt 01/Rw 
VIII Mojosongo, Surakarta, yang nantinya dibagi menjadi tiga kelompok untuk 
dimurnikan dengan kaporit dan kaktus (Opuntia ficus-indica). Data yang 
diperoleh dari penelitian dianalisis secara statistik dengan Uji Kruskal Wallis 
diteruskan dengan Uji Mann-Whitney. 
 
Hasil : Setelah perlakuan terdapat rata-rata penurunan penurunan MPN E.coli 
pada pemurni  kaporit, gel kaktus 10 g, dan gel kaktus 15 g sebesar 37.9 
KBE/cm2, 37.9 KBE/cm2, dan  37.6 KBE/cm2. Pada Uji Kruskal-Wallis, tidak 
terdapat perbedaan rata-rata penurunan MPN Escherechia coli antara ketiga jenis 
pemurni air (p= 0.958). Pemurni gel kaktus 10 gram memberikan efek penurunan 
MPN E.coli yang sama baiknya dengan kaporit (p= 1.000). 
 
Simpulan : Dari penelitian ini dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan 
efektivitas pemurni kaporit, gel kaktus 10 gram, dan gel kaktus 15 gram, dalam 
menurunkan MPN Escherechia coli (p=0.958) pada air sumur. 
 
Kata kunci : pemurnian air, kaporit, kaktus, Opuntia ficus-indica 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di negara-negara berkembang, air mengalami pencemaran yang tidak 

dapat dihindari dan menjadi masalah yang sangat serius (Lau, 2007). Air 

tersebut terkontaminasi oleh mikroba patogen (bakteri, amuba, dan virus), 

bahan kimia berbahaya dari aktifitas manusia (sisa industri, pestisida, dan 

pupuk), serta bahan kimia dan mineral dari lingkungan (arsen, florida) 

(Skinner dan Shaw, 1998; Toby, 2007).  

Air yang terkontaminasi oleh mikroorganisme menjadi penyebab 

terjadinya waterborne diseases, salah satunya adalah diare (Gherbremichael 

K, 2008). Di negara-negara berkembang  terdapat sekitar 4 miliar kasus diare 

tiap tahunnya (Jordan, 2004). Penyakit tersebut menyebabkan 2,2 juta 

kematian tiap tahunnya. Diare ini kebanyakan terjadi pada anak usia di bawah 

5 tahun (Jordan, 2004).  

Dengan adanya  kontaminan bakteri di air, hendaknya air dimurnikan 

sebelum digunakan untuk kebutuhan manusia (Winarno, 1986). Penggunaan 

klorin dalam bentuk senyawa hipoklorit atau kalsium hidroksida (lime) untuk 

mendesinfektan persediaan air pertama kali dilakukan di Inggris pada tahun 

1887 (Jordan, 2004). Cara yang sering dipakai dalam pemurnian air adalah 

dengan membubuhkan klorin untuk mematikan bakteri, khususnya 

 

1
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Escherechia coli. Klorin yang digunakan terdapat dalam senyawa kalsium 

hipoklorit (kaporit) dalam bentuk tablet maupun bubuk (Jordan, 2004). 

Namun, penggunaan kaporit ini menyebabkan akumulasi klorin dalam tubuh 

dan bisa menyebabkan terbentuknya batu di ginjal dan saluran kemih. Selain 

itu, klorin dapat bersenyawa dengan karat (besi) dan zat organik membentuk 

unsur baru yang disebut trihalomethane (THM) yang bersifat karsinogenik. 

Kandungan klorin dalam air yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) juga menyebabkan kulit menjadi kering dan bersisik (Amrih, 2005). 

Oleh karena itu, suatu materi lain dibutuhkan untuk memurnikan air. 

Materi yang berasal dari tumbuhan dapat dijadikan alternatif pemurni 

air bila relatif mudah didapat, ekonomis dan relatif jarang berdampak buruk 

bagi kesehatan (Butera et al., 2002). Tumbuhan yang diduga bisa digunakan 

sebagai pemurni air adalah kaktus (Opuntia ficus-indica) (Duke, 2004; Miller 

et al., 2008). Beberapa penelitian membuktikan bahwa kaktus dapat 

menurunkan 98% dari tingkat kekeruhan pada pH 10 (Duke, 2004; Miller et 

al., 2008; Rodriguez-Garcia, 2007). Selain itu, kandungan gel kaktus yang 

berupa luteolin dan kaempferol  mempunyai efek antibakteri terhadap E. coli 

(Duke, 2004; Teffo, 2009).  

Kaktus banyak terdapat di Indonesia, mudah ditanam dan tidak 

memerlukan perawatan khusus, namun efektivitas kaktus untuk menurunkan 

jumlah bakteri E. coli  ini belum diteliti.  
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Untuk itulah penelitian mengenai perbandingan efektivitas pemurnian 

air dengan kaporit dan gel kaktus (Opuntia ficus-indica) dalam menurunkan 

MPN E coli pada uji bakteriologi air perlu dilakukan. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian, yaitu bagaimanakah perbandingan efektivitas pemurnian air 

dengan kaporit dan gel kaktus (Opuntia ficus-indica) dalam menurunkan 

MPN E. coli pada uji bakteriologi air? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan efektivitas 

pemurnian air dengan kaporit dan gel kaktus (Opuntia ficus-indica) dalam 

menurunkan MPN Escherechia coli pada uji bakteriologi air. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi ilmiah mengenai 

efektivitas pemurnian air dengan gel kaktus (Opuntia ficus-indica) dalam 

menurunkan MPN E. coli pada uji bakteriologi air. 

2. Manfaat aplikatif 

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa 

terutama yang belum dijangkau oleh PDAM, dalam memanfaatkan 

kaktus (Opuntia ficus-indica) sebagai bahan pemurnian air yang alami. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Kaktus (Opuntia ficus-indica) 

a. Taksonomi 

Spesifikasi tanaman kaktus (Opuntia ficus-indica) adalah 

sebagai berikut : 

Sinonim  : Opuntia vulgaris 

Klasifikasi : 

Kerajaan : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas : Eudicots 

Sub Kelas : Core eudicots 

Bangsa  : Caryophyllales 

Suku  : Cactaceae 

Marga  : Opuntia 

Jenis  : Opuntia ficus-indica 

Nama Daerah 

Mexico : Nopalito 

Inggris  : Prickly Pear  

4

http://en.wikipedia.org/wiki/Eudicots
http://en.wikipedia.org/wiki/Core_eudicots
http://en.wikipedia.org/wiki/Caryophyllales
http://en.wikipedia.org/wiki/Cactaceae
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b. Deskripsi Kaktus 

Habitus  :  

Kaktus ini bercabang, tingginya mencapai 2 m. Pada musim 

kemarau tanaman ini bisa bertahan di tanah yang kering.  

Bunga  :  

Bunga ada 3 warna : putih, kuning, dan merah.  

Buah  :  

Buah kaktus ini disebut juga Tuna. Mengandung banyak air, 

berwarna hijau, kuning, merah muda atau merah tergantung 

jenisnya. (Crop and Food Research, 2002). 

Gel :  

Gel mengandung getah yang diproduksi dalam sel yang 

ditemukan pada lapisan klorenkim dan parenkim. Gel ini 

membantu kaktus untuk menyimpan air. (Saenz, 2004) 

Kandungan Kimia :  

Hampir seperti sayuran hijau, mempunyai kandungan diuretik, 

analgesik, kardiotonik, laxatif dan antiparasit. Buahnya 

mengandung kadar vitamin yang tinggi (Crop and Food 

Research, 2002). 
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Gambar 2.1 . Opuntia ficus-indica 

(Crop and Food Research, 2002) 

  

c. Syarat tumbuh 

Syarat tumbuh tanaman kaktus ini antara lain : berada pada 

ketinggian 1200 mdpl, suhu udara berkisar antara 160-340C. Untuk 

perkecambahan biji (benih), membutuhkan suhu antara 260-350C. 

Khusus untuk kaktus Opuntia ficus-indica, dapat tumbuh di daerah 

pegunungan bersuhu 160-240C. Dapat pula hidup di dataran rendah 

bersuhu panas, tetapi menyebabkan warna batang cenderung kusam. 

Kelembaban udara (rH) berkisar antara 30 %-90 %. Curah hujan 

rendah, 60 mm/bulan. Intensitas penyinaran 50 % - 80 % (Crop and 

 



17 
 

 

Food Research, 2002). 

Tanaman kaktus ini dapat berkembangbiak dengan 

menggunakan dua cara yaitu : 

1) Perkembangbiakan generatif 

Kaktus dapat diperbanyak dengan menggunakan biji yang 

telah diseleksi terlebih dahulu (El Kossori et al., 1998). 

2) Perkembangbiakan vegetatif 

Perkembangbiakan vegetatif Opuntia ficus-indica dapat 

dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: 

a) Stek batang atau cabang.  

Perbanyakan ini bertujuan untuk memproduksi batang 

bawah. 

b) Anakan 

Jenis Opuntia ficus-indica yang dapat diperbanyak dengan 

cara ini adalah kaktus yang berukuran bulat dan pendek (El 

Kossori et al., 1998). 

c) Penyambungan (Grafting,Enting) 

Prinsip penyambungan adalah menggabungkan dua jenis 

kaktus untuk memperoleh tanaman baru yang berkualitas 

baik dan memiliki harga jual yang tinggi (El Kossori et al., 

1998). 
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d. Kegunaan Kaktus 

Opuntia ficus-indica tidak hanya ditemukan di gurun-gurun 

Amerika akan tetapi juga ditemukan di kebun dan halaman rumah dengan 

persyaratan hidupnya kaktus yang telah diterangkan di atas. Opuntia ficus-

indica dipetik, dan dipanen karena bisa menjadi pengobatan alternatif. 

Bahkan setiap komponen dari tumbuhan dapat dimanfaatkan 

meningkatkan vitalitas tubuh (El Kossori et al., 1998).  

Opuntia ficus-indica merupakan salah satu bahan makanan yang 

sudah biasa dikonsumsi oleh masyarakat Meksiko. Bahkan masyarakat 

Meksiko sudah lama mengobati penyakit dan keluhan ringan dengan 

kaktus ini. Suku-suku India dan Meksiko telah menggunakan kaktus 

sebagai berbagai bahan makanan, mulai sup, selai, hingga keju. Bahkan 

kaktus digunakan untuk menyembuhkan iritasi atau luka minor pada kulit. 

Efek antiperadangan kaktus sangat cepat melawan gigitan serangga, gatal-

gatal kemerahan bahkan reaksi alergi. Dalam sebuah penelitian, secuil 

kaktus ternyata sangat kaya flavonoid. Flavonoid sangat dikenal terutama 

atas kemampuan antioksidan sehingga disebut "pengubah respon biologi 

alami". Zat ini mampu mendukung mengubah reaksi tubuh terhadap 

alergen dan virus. Banyak penelitian menyatakan jika flavonoid berperan 

besar melawan karsinogen, dan menciptakan aktivitas anti kanker. Zat ini 

sendiri banyak dikandung teh hijau, coklat, dan beberapa jenis buah. 

Setiap bagian kaktus pir berduri dapat digunakan, dan bagian pipih besar, 

berwarna hijau berukuran seperti piring oval, memiliki nutrisi berkadar 
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besar. Mineral seperti potasium, kalsium, zat besi, magnesium, banyak 

ditemukan dalam bagian itu, ditambah beta-caroten (bentuk awal vitami A) 

dan vitami C. Semua zat yang juga ditemukan dalam bayam-sayuran kerap 

digunakan untuk diet kesehatan (Butera et al., 2002). 

Pada getah kaktus terdapat senyawa L-arabinose, D-galactose, L-

rhamnose, D-xylose, dan galacturonic acid. Beberapa penelitian 

menyebutkan kandungan getah kaktus tersebut berbeda-beda 

efektivitasnya, yaitu D,L-arabinose ± 99 %, D-(+)-galactose ± 99 %, L-

rhamnose ± >99 %, dan D-(+)- galacturonic acid ± 97 % (Saenz, 2004). 

Sedangkan galacturonic acid dapat menurunkan lebih dari 50 % kekeruhan 

(Gregory dan Duan, 2001). Bagian getah kaktus yang menunjukkan 

adanya efek koagulasi terdapat pada bagian isi secara keseluruhan pada 

kaktus segar ataupun kaktus yang dikeringkan pada suhu 80oC (Miller et 

al., 2008).  

Selain itu kandungan gel kaktus yang berupa luteolin dan 

kaempferol mempunyai efek antibakteri dan juga beta sitosterol yang 

punya efek antivirus (Duke, 2004). Penelitian yang lain menyebutkan 

derivat luteolin yaitu 2-carbon spacer at C-7 position dan potential 

pharmacophore 1,4-benzodioxintersebut mempunyai efek antibakteria 

terhadap Escherechia coli (Peng-Cheng et al., 2007). Mekanisme 

antibakteri luteolin dengan cara menghambat DNA topoisomerase yang 

berdampak pada penurunan sintesis protein dan asam nukleat. Sedangkan 

untuk kaempferol, berbagai penelitian sudah membuktikan bahwa senyawa 
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mempunyai daya antibakteri terhadap Escherechia coli (Saeed and Tariq, 

2008; Teffo et al., 2008). 

Suatu partikel dapat mengendap dan mengalami pemurnian pada 

suatu larutan melalui empat dasar mekanisme antara lain : double layer 

compression, flokulasi, adsorbsi dan perubahan pH, serta adsorbsi dan 

penyatuan antarpartikel.  Kaktus sebagai koagulan alami didasarkan pada 

mekanisme adsorbsi dan penyatuan. Adsorbsi partikel tanah liat terjadi 

melalui ikatan hydrogen atau interaksi dipole (Crittenden et al., 2005). 

Kemungkinan elektrolit alami yang ada dalam getah kaktus, khususnya 

kation divalen yang sangat penting untuk koagulasi dengan polimer 

anionlah yang memfasilitasi adsorbsi tersebut (Rodriguez-Garcia et al., 

2007). Tidak seperti flokkulan yang dibentuk oleh kaporit dan flokkulan 

biji kelor berbentuk bola. (Ramirez-Orduna et al., 2005) 

2. Kaporit 

Kaporit mempunyai nama internasional calsium hypochlorite 

dengan rumus kimia Ca(OCl)2 (Dunlevy, 2001). Kaporit tersedia secara 

bebas di pasaran baik dalam bentuk tablet maupun bubuk, kaporit sendiri 

mengandung 70 %-75 % Chlorine (Cl2) (Jordan, 2004). Sedangkan dalam 

bentuk tablet kaporit mengandung 4,6 gram chlorine (CL2) (Sutherland et 

al.,  1994; Winarno, 1986). 

Jika Kaporit ditambahkan ke dalam air, maka akan terjadi reaksi :  

                   Ca (OCL)2              Ca ++    +   2OCL- 
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Selanjutnya ion hipoclorite bergabung dengan ion hydrogen dari air 

untuk membentuk asam hypochlorus, reaksi :  

         H+   +   OCL-              HOCL 

Asam hypochlorus inilah yang nantinya mengerjakan proses 

desinfeksi di mana mampu menurunkan jumlah mikroba yang terkandung 

dalam air. Proses Desinfeksinya ialah dengan merusak enzym ekstraseluler 

dari sel bakteri, sehingga memungkinkan untuk masuk melewati dinding 

sel dan menyerang sistem intraseluler dari bakteri itu sendiri (Mahida, 

1982 ; Stell dan Mc Ghee, 1981). 

 Akumulasi klorin dalam tubuh lama kelamaan bisa menyebabkan 

penyakit batu ginjal. Klorin juga dapat bersenyawa dengan karat (besi) dan 

zat organik membentuk THM. THM merupakan bahan karsinogenik. 

Kandungan klorin dalam Air PAM juga menyebabkan kulit menjadi 

kering dan bersisik, sehingga tidak cocok untuk dipergunakan dalam 

perawatan kulit (Amrih, 2005). 

Cara pemurnian air dengan kaporit dapat dibagi menjadi dua yaitu 

kaporit dengan bentuk bubuk (Bleaching powder) dan dengan bentuk 

tablet. Ada sedikit perbedaan mengenai proses pengerjaannya. Adapun 

proses pengerjaannya masing-masing adalah sebagai berikut : 

a. Bubuk Kaporit ( Bleaching powder ) 

1) Pertama disiapkan air yang akan dimurnikan. 

2) Lalu setelah itu dibuat dahulu stock solution ( bahan campuran 

yaitu dengan menambahkan 15 gram bubuk kaporit ke dalam 1 
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liter air ). Stock solution inilah yang nantinya diteteskan sebagai 

obat pemurnian air. 

3)  Selanjutnya ditambahkan 3 tetes ( 0,6 ml ) Stock solution pada 

setiap 1 liter air yang akan dimurnikan. Untuk 10 liter tambahkan 

6 ml (1 sendok teh  dan 6 tetes). Untuk 100 liter tambahkan 60 mL 

(12 sendok teh). 

4)  Kemudian campur dengan baik. Tunggu 10 menit kemudian 

lakukan uji residual klorin (dengan colorimetrik residual chlorine) 

atau cara yang kedua yaitu bau klorin. 

5) Jika residual klorin kurang dari 5 mg/L setelah 10 menit atau tidak 

tercium bau kaporit maka ulangi langkah ke-3 dengan dobel dosis 

dari stock solution. 

6)  Jika residual klorin kurang lebih 5 mg/L setelah 10 menit atau 

tercium bau klorin tunggu 20 menit lagi baru diminum. 

Verifikasi : Ada bau klorin yang ringan dalam 30 menit merupakan 

suatu tanda bahwa air sudah aman untuk diminum ( Jordan , 2004 ). 

b.  Kaporit Berbentuk Tablet 

1) Pertama disiapkan air yang akan dimurnikan. 

2) Jangan lupa perhatikan label yang tertera pada bungkus untuk 

petunjuk dosis dan tanggal kadaluwarsa. 

3)  Kemudian diikuti petunjuk yang  terdapat pada masing-masing 

label (tiap pabrik mempunyai klasifikasi tersendiri) untuk 
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memasukkan tablet kaporit ke dalam air dengan takaran yang telah 

ditetapkan. 

4)  Sebaiknya ditunggu 5 menit aduk dengan baik agar tablet melarut. 

5) Tunggu 10 menit kemudian lakukan uji residual klorin (dengan 

colorimetrik residual chlorine) atau cara yang kedua yaitu bau 

klorin. 

5) Jika residual klorin kurang dari 5 mg/L setelah 10 menit atau tidak 

tercium bau kaporit maka ulangi langkah ke-3 dengan dobel dosis 

dari stock solution. 

6)  Jika residual klorin kurang lebih 5 mg/L setelah 10 menit atau 

tercium bau klorin tunggu 20 menit lagi baru diminum. 

Verifikasi : Ada bau klorin yang ringan dalam 30 menit merupakan 

suatu tanda bahwa air sudah aman untuk diminum ( Jordan , 2004 ). 

 

3. Escherechia coli sebagai Mikroorganisme Indikator Uji 

Bakteriologis Air pada Pemurnian Air 

 

Mikroorganisme dapat dikatakan sebagai mikroorganisme 

indikator sebagaimana digunakan dalam analisis air mengacu pada 

kehadirannya yang merupakan bukti air itu tercemar, maksudnya 

terdapat peluang mikroorganisme patogenik yang masuk ke dalam air 

tersebut.  
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Beberapa ciri penting suatu mikroorganisme indikator (Babu, 

2005) : 

a. Sifat seragam, mantap, dan mudah dideteksi 

b. Tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. 

c. Terdapat pada air bila ada mikoorganisme patogen. 

d. Jumlah berkorelasi dengan kadar polusi 

e. Terdapat pada air tercemar dan tidak pada air bersih. 

f. Kemampuan bertahan hidup lebih dari mikroorganisme 

patogen. 

g. Terdapat lebih banyak daripada mikroorganisme patogen. 

 

Beberapa spesies atau kelompok bakteri telah di evaluasi untuk 

menentukan sesuai tidaknya untuk digunakan sebagai organisme 

indikator. Di antara organisme-organisme yang dipelajari, Escherechia 

coli lah organisme yang hampir memenuhi semua persyaratan suatu 

organisme indikator yang ideal. Bakteri-bakteri tersebut dianggap 

sebagai indikator polusi tinja yang dapat diandalkan (Babu , 2005). 

Spesifikasi dari Escherechia coli adalah sebagai berikut : 

a. Flora normal usus, aerob/ fakultatif anaerob, suhu optimal 37°C 

b. Batang soliter, flagel peritrichia, tanpa kapsul, tanpa spora, 

gram negatif (-), tahan berbulan dalam tanah dan air. 
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c. Membentuk vitamin B complex dan vitamin K, menghambat 

mikroorganisme proteolitik, membentuk colicin bakteriosid 

terhadap mikroorganisme gram negatif (-). 

d. Klinis : diare infantil, diare anak, uretritis, meningitis  

(Melnick, 1996). 

Escherichia coli adalah salah satu jenis bakteri yang secara normal 

hidup dalam saluran pencernaan baik manusia maupun hewan yang sehat. 

Nama bakteri ini diambil dari nama seorang bacteriologist yang berasal 

dari German yaitu Theodor Von Escherich, yang berhasil melakukan 

isolasi bakteri ini pertama kali pada tahun 1885. Escherich juga berhasil 

membuktikan bahwa diare dan gastroenteritis yang terjadi pada infant 

adalah disebabkan oleh bakteri Escherichia coli (Jawetz et al., 1995). 

Escherichia coli enteroagregatif (EAEC) menyebabkan diare akut 

dan kronik pada masyarakat di negara berkembang. Bakteri ini ditandai 

dengan pola khas pelekatannya pada sel manusia. 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 IgM. 

Sepsis dapat terjadi akibat infeksi saluran kemih (Jawetz et al., 1995). 
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Gambar 2.2 Escherichia coli 

Escherichia coli dan streptokokus 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 KI. Antigen ini bereaksi silang 

dengan polisakarida simpai golongan B dari N meningitidis. Mekanisme 

virulensi yang berhubungan dengan antigen KI tidak diketahui (Jawetz et 

al., 1995). 

.  

4.  Uji Bakteriologi Air 

Metode yang digunakan dalam uji bakteriologi air ada dua 

metode yakni dapat dilakukan dengan metode konvensional ataupun 

metode rapid test  untuk mengetahui MPN (Most Probability Number) 

dari Escherechia coli.  

Metode lama terdiri atas 3 tahap yaitu :  

a. Uji dugaan (presumptif test) ,  

b. Uji penegasan (confirmed test), dan  
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c. Uji lengkap (complete test).  

Penjelasan tahapan dari masing-masing uji tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a.  Uji dugaan (presumptif test) 

Tabung uji medium hara yang mengandung laktosa 

diinokulasikan bersama cuplikan air yang jumlahnya telah diukur. 

Tabung ini juga berisi tabung durham yang terbalik untuk 

menangkap gas yang terjadi dan indikator asam basa untuk 

memperlihatkan apakah terbentuk asam, karena  Escherechia coli 

dapat memfermentasikan laktosa (Babu , 2005). 

b.  Uji penegasan (confirmed test) 

Tabung yang mengandung gas dalam kaldu laktosa harus 

diperiksa ulang untuk meyakinkan bahwa gas itu dihasilkan oleh 

fermentasi laktosa yang dilakukan oleh organisme enterik (Babu, 

2005). 

c.  Uji lengkap (complete Test) 

Setiap tabung pada media BGLB ( Brilliant Green Lactose 

Bile Broth ) yang menunjukkan hasil positif (terjadi pembentukan 

gas) kemudian digoreskan pada medium Endo atau EMB (Eosin 

Metylen Blue) untuk melihat koloni terisolasi yang nyata, setelah 

diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37oC (Babu , 2005) 
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Sedangkan metode baru adalah dengan mempergunakan 

Envirocheck® Contact Slides C . Metode baru ini dikenal dengan 

Rapid test  untuk mengetahui MPN (Most Probability Number) dari 

Escherechia coli  karena dengan Envirocheck® Contact Slides C  ini 

dapat diketahui langsung hasilnya hanya dengan satu langkah tidak 

seperti metode lama yang  butuh 2 hari untuk mengetahui Most 

Probability Number (MPN) Escherechia coli, dengan metode baru 

cukup 1 hari ( Merck , 2007 ). 

Dengan mempergunakan Envirocheck® Contact Slides C dapat 

diperoleh berbagai keuntungan. Keuntungan – keuntungan itu antara 

lain adalah :  

a.  Contact Slides ini sangat mudah digunakan, fleksibel dapat 

menjangkau pengambilan sample di tempat yang sulit. 

b. Aman, Sebelum dan sesudah pengambilan sample paddle agar 

selalu tertutup oleh plastic tube. 

c. Cepat, waktu yang dibutuhkan hanya sehari. 

d. Pembacaan hasilnya sangat mudah. 

( Merck , 2007 ) 
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Gambar 2.3 Envirocheck® Contact Slides C 

Cara pengerjaan uji bakteriologis air dengan mempergunakan 

Envirocheck® Contact Slides C  adalah sebagai berikut (Merck, 2007) 

: 

a.  Pertama diputar tutup plastic tube kemudian pisahkan 

Envirocheck® Contact Slides C dengan plastic tube-nya dan 

jangan menyentuh bagian agarnya 

b. Setelah itu dicelupkan Envirocheck® Contact Slides C selama 5 -

10 detik ke dalam sampel air yang akan diketahui Most Probability 

Number (MPN) Escherechia coli-nya. 

c.  Jangan lupa menempelkan slide pada kertas yang dapat menyerap 

air untuk mengeringkan sisa air yang tertinggal kemudian pasang 

kembali plastic tube-nya tutup dengan rapat. 
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d.  Kemudian masukkan dalam inkubator dengan suhu 37oC selama 24 

jam. 

e.  Setelah diinkubasi selama 24 jam diambil Envirocheck® Contact 

Slides C  buka tutupnya kemudian hitung Most Probability Number 

(MPN) Escherechia coli-nya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Baca Hasil Envirocheck® Contact Slides C 

Envirocheck ® Contact Slides C digunakan untuk mendeteksi 

koliform total / E. coli. Untuk jumlah total dapat dilihat dalam lapisan 

pertama yang menggunakan agar plate. Sedangkan untuk spesifik coliform 
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total dari Escherichia coli dapat dilihat pada lapisan kedua dengan 

Chromocult ® Coliform Agar. Lapisan kedua merupakan analogi dari 

lapisan pertama (Haslinger, 2006). 

Komposisi dari lapisan yang ada pada Envirocheck® Contact 

Slides C adalah  Plate Count  Agar 22.5 dengan pH: 7.0 ± 0.2 (25 °C) dan 

Chromocult® Coliform Agar 26.5 dengan pH: 6.8 ± 0.2 (25 °C) 

(Haslinger, 2006). 

 

Tabel 2.1 Kualitas kontrol dari Envirocheck® Contact Slides C (Haslinger, 2006).  

Test strain Plate Count Agar Chromocult® Coliform Agar 

Escherichia coli 
ATCC 11775 

Pertumbuhan baik Pertumbuhan baik, warna koloni dari biru 
tua hingga violet, dan tes indole positif 

Citrobacter 
freundii ATCC 
8090 

Pertumbuhan baik Pertumbuhan baik, warna koloni dari 
merah muda hingga merah 

E. coli 0157:H7 
ATCC 35150 

Pertumbuhan baik Pertumbuhan sedang/baik, warna koloni 
dari merah muda hingga merah, dan tes 
indole positif 

Salmonella 
enteritidis 

Pertumbuhan baik Pertumbuhan baik, warna koloni pucat atau 
tidak berwarna. 
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B. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adsorbsi dan 
Penyatuan Partikel 

Menurunkan Kekeruhan dan 
Mengendapkan Bakteri 

Penurunan 
Most Probability Number (MPN)) 

Pengendapan 
Bakteri 

Menurunkan Sintesis 
Protein dan Asam 

Nukleat 
H+   +   OCL-       HOCL 

HOCL  
(Asam Hypoclorus) 

L-arabinose, 
D-galactose, 
L-rhamnose, 
D-xylose, dan 
galacturonic 

acid 

Denaturasi Protein 
Plasma 

Ca (OCL)2         Ca ++    +   2OCL- 

2OCL- Ca ++ 

Escherechia coli 

Kaporit 

Anti Microbal Agent Anti Microbal Agent Coagulation  

Pemurnian Air 

Pemurnian Air 
Dengan Kaporit 

Pemurnian Air 
dengan Opuntia ficus-indica 

Gel  Opuntia ficus-indica 

Luteolin dan Kaempferol 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat experimental laboratories, dengan metode 

pre and post test control group design. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas 

Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 

 

C. Subjek Penelitian 

Air yang digunakan berasal dari mata air perkampungan warga 

desa yang berupa sumur galian berada di Desa Kedung Tungkul, Rt 

01/Rw VII dan Desa Sabrang Lor, Rt 01/Rw VIII Mojosongo, Surakarta, 

yang nantinya dibagi menjadi tiga kelompok untuk dimurnikan dengan 

kaporit, gel kaktus 10 gram dan gel kaktus 15 gram. 

 

D. Teknik Sampling 

Dalam penelitian ini pengambilan data dilakukan dengan teknik quota 

sampling.  

 

23
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E. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas : Konsentrasi kaktus (Opuntia ficus-indica) 

2. Variabel terikat : MPN Escherechia coli 

3. Variabel Perancu 

a. Kandungan Klorin 

b. Asal kaktus (Opuntia ficus-indica) 

c. Umur kaktus (Opuntia ficus-indica) 

 

F. Definisi Operasional 

1. Kaktus (Opuntia ficus-indica) 

Kaktus (Opuntia ficus-indica) yang digunakan adalah kaktus yang 

umurnya sama dan tumbuh di Kecamatan Purwantoro, Wonogiri. 

2. Kaporit 

Kaporit yang digunakan pada penelitian ini adalah kaporit yang 

diproduksi oleh “TJIWI KIMIA”, dengan kadar klorin yang terkandung 

60 %. 

3. Kandungan Klorin 

Semakin tinggi kadar klorin semakin kuat daya anti mikroba yang 

dihasilkan. 

4. Asal kaktus (Opuntia ficus-indica) 

Kaktus pada daerah yang tumbuh pada daerah yang iklimnya tidak 

kering, kandungan air lebih banyak, sehingga konsentrasi kandungannya 

lebih sedikit. 
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5. Umur kaktus (Opuntia ficus-indica) 

Semakin tua umur kaktus semakin tinggi konsentrasi kandungan 

senyawa kimianya. 

G. Penentuan Konsentrasi  

1. Konsentrasi kaporit : 0,6 ml/L (15 gram kaporit dalam 1 liter air). 

2. Konsentrasi kaktus (Opuntia ficus-indica) 

a. K I  : Gel 10 gram/L 

b. K II  : Gel 15 gram/L 

 (Miller et al., 2008; Lau, 2007) 
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H. Alur Penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPN  
E. coli  

Kelompok I 

MPN  
E. coli  

Kelompok II 

Uji Kruskal Wallis dan Uji Mann-Whitney 

Cek Penurunan  

MPN  
E. coli  

Kelompok III 

MPN  
Escherechia coli  

Uji Bakteriologis Air  

Air Hasil 
Pemurnian 

Air Hasil 
Pemurnian 

Air Hasil 
Pemurnian 

Sampel air perkampungan warga 
desa yang berupa sumur galian 

(10 sumur) 

Pemurnian Air  

Uji Bakteriologis Air Sebelum Proses Pemurnian 

Kaktus  
(Opuntia ficus-indica)  

Pemurnian Air  
Kaporit (Calsium 

clorohypochlorite) 

Kontrol :  

10 g/L 15 g/L 

Uji Bakteriologis 
Air Sebelum Proses 

Pemurnian 
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I. Alat dan Bahan 

1. Alat yang digunakan: 

a. Envirocheck® Contact 

Slides.   

b. Bekker Glass ( 10 buah , 

ukuran 1000 ml )    

c. Pipet Pasteur ( 10 Buah )                       

  

d. Kapas Lidi Steril ( 10 

Buah )                        

e. Pengaduk kaca Steril ( 5 Buah )    

2. Bahan yang digunakan: 

a. Bubuk Kaporit (Calsium 

clorohypochlorite). 

b. Gel Opuntia ficus-indica.             

c. Sampel Air ( Masing-

masing 1 liter ). 

J. Cara Kerja 

1. Pengambilan sampel air. 

2. Uji Bakteriologis air sebelum dilakukan penjernihan air yang akan 

digunakan untuk masing-masing sampel air. 
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a. Pertama diputar tutup plastic tube kemudian pisahkan 

Envirocheck® Contact Slides C dengan plastic tube-nya dan 

jangan menyentuh bagian agarnya 

b. Setelah itu dicelupkan Envirocheck® Contact Slides C selama 5 

-10 detik ke dalam sampel air yang akan diketahui Most 

Probability Number (MPN) Escherechia coli-nya. 

c.  Menempelkan Slide pada kertas yang dapat menyerap air untuk 

mengeringkan sisa air yang tertinggal kemudian pasang kembali 

plastic tube-nya tutup dengan rapat. 

d.   Masukkan dalam inkubator dengan suhu 37oC selama 24 jam. 

e.  Setelah diinkubasi selama 24 jam, diambil Envirocheck® Contact 

Slides C  buka tutupnya kemudian hitung Most Probability 

Number (MPN) Escherechia coli-nya 

3. Lakukan pemurnian air dengan kaporit pada kelompok I  

a. Pertama disiapkan air yang akan dimurnikan. 

b. Setelah itu dibuat dahulu Stock solution (bahan campuran yaitu 

dengan menambahkan 15 gram bubuk kaporit ke dalam 1 liter air). 

Stock solution inilah yang nantinya diteteskan sebagai obat 

pemurnian air. 

c. Selanjutnya ditambahkan 3 tetes (0,6 ml) Stock solution pada setiap 

1 liter air yang akan dimurnikan. Untuk 10 liter tambahkan 6 ml (1 

sendok teh  dan 6 tetes). Untuk 100 liter tambahkan 60 mL (12 

sendok teh). 
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d. Kemudian campur dengan baik. Tunggu 10 menit kemudian lakukan 

uji residual klorin (dengan colorimetrik residual chlorine) atau cara 

yang kedua yaitu bau klorin 

Verifikasi : Ada bau klorin yang ringan dalam 30 menit merupakan 

suatu tanda bahwa air sudah aman untuk diminum 

 

4. Lakukan pemurnian air dengan kaktus pada kelompok II dan III 

a. Pertama disiapkan air yang akan dimurnikan. 

b. Setelah itu disiapkan kaktus, kupas, ambil gelnya, timbang gelnya 10 

gram dan 15 gram, kemudian masukkan masing – masing ke dalam 1 

L air yang akan dimurnikan. Untuk memurnikan air lebih dari 1 L, 

maka berat kaktus yang digunakan kelipatannya. 

c. Kemudian aduk lagi secara perlahan dan beraturan selama 5 menit 

dengan kecepatan 15-20 putaran/menit. 

d. Setelah dilakukan pengadukan, air diendapkan selam 1-24 jam. 

Semakin lama waktu pengendapan semakin jernih air yang diperoleh  

e. Dipisahkan air yang jernih dari endapan. Pemisahan harus dilakukan 

dengan hati-hati agar endapan tidak naik lagi. 

f. Untuk lebih mempermudah proses pembuangan endapan dan sisa air 

kotor, akan lebih baik dasar bak diberi kran yang dapat dibuka 

sehingga endapan dan sisa air kotor dapat langsung dibuang. 

(Miller et al., 2008; Lau, 2007) 
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5. Lakukan uji bakteriologis air sama seperti cara b. pada kelompok II dan 

III. 

K. Teknik Penyajian Data 

 Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara statistik 

dengan uji Kruskal Wallis untuk mengetahui perbedaan rata-rata MPN E.coli 

pada tiga jenis pemurni, dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney untuk 

membandingkan efektivitas pemurnian dari masing-masing jenis pemurni. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Pada penelitian ini, sampel air diambil dari sepuluh sampel, di mana  

diambil dari sepuluh sumber mata air penduduk yang berbeda. Sampel didapat 

dari mata air perkampungan warga desa yang berupa sumur galian dengan 

topografi yang relatif sama. Kedalaman sumur 20-30 m dengan letak relatif 

sama yaitu dekat dengan toilet. Mata air yang diambil oleh peneliti adalah 

sebagai berikut 

Tabel 4.1 Distribusi sampel menurut tempat pengambilan  

No Sampel Tempat Pengambilan 

1 1,II,III,IV,V Desa Kedung Tungkul, Rt 01 /Rw VIII , 

Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres. 

2 VI , VII , VIII , IX , X Desa Sabrang Lor, Rt 01 / Rw VIII, 

Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres 

 

Langkah selanjutnya adalah menghitung MPN Escherechia coli pada 

tiap-tiap sampel sebagai kontrol. Dari hasil hitung MPN Escherechia coli 

didapatkan data kuantitas jumlah penurunan MPN Escherechia coli yang 

diperoleh dari pengurangan jumlah MPN Escherechia coli sebelum proses 

pemurnian dikurangi dengan MPN Escherechia coli setelah proses pemurnian.  
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Proses pemurnian air dengan kaporit dijadikan sebagai kontrol positif 

pada penelitian ini. Pemurnian ini dapat dilihat dan dibaca hasilnya pada tabel 

4.2. 

30 

Tabel 4.2 Penurunan MPN E.coli pada Proses Pemurnian Air dengan Kaporit 

Sampel 
Air 

MPN E.coli 
Sebelum 
Proses 

Pemurnian 

MPN E.coli Setelah 
Proses Pemurnian 

Penurunan 
MPN 
E.coli  

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

58 

58 

58 

58 

3,5 

3,5 

58 

58 

17 

17 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

57 

57 

57 

57 

2,5 

2,5 

57 

57 

16 

16 

 

Angka layak minum untuk air bisa diminum mempunyai MPN E.coli 

sebesar 1 KBE/cm2. Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa kaporit mampu 

menurunkan MPN E.coli menjadi angka yang layak minum yaitu MPN E.coli-

nya menjadi 1 KBE/cm2. Penurunan MPN E.coli dapat dilihat dengan cara 

hasil  mengurangi MPN E.coli sebelum proses pemurnian dengan sesudah 

proses pemurnian, yang terdapat dalam kolom Penurunan MPN E.coli. 

Dari tabel 4.2 kemudian dibuat diagram 4.1 yang menggambarkan  

penurunan MPN E.coli pada proses pemurnian air kaporit. 
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 Diagram 4.1. Penurunan MPN E.coli pada Proses Pemurnian Air dengan Kaporit 

Hasil Pemeriksaan MPN E.coli untuk proses pemurnian gel kaktus 

10 gram terdapat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Proses Pemurnian Air dengan Gel Kaktus 10 gram 

Sampel 
Air 

MPN E.coli 
Sebelum 
Proses 

Pemurnian 

MPN E.coli Setelah 
Proses Pemurnian 

Penurunan 
MPN 
E.coli  

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

58 

58 

58 

58 

3,5 

3,5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

57 

57 

57 

57 

2,5 

2,5 
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VII 

VIII 

IX 

X 

58 

58 

17 

17 

1 

1 

1 

1 

57 

57 

16 

16 
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Diagram 4.2. Penurunan MPN E.coli pada Proses Pemurnian Air dengan Gel Kaktus 10 

gram 

 

Hasil pemeriksaan MPN E.coli untuk proses pemurnian gel kaktus 

15 gram terdapat pada tabel 4.4. 

      Tabel 4.4 Proses Pemurnian Air dengan Gel Kaktus 15 gram 

Sampel 
Air 

MPN E.coli 
Sebelum 
Proses 

Pemurnian 

MPN E.coli Setelah 
Proses Pemurnian 

Penurunan 
MPN 
E.coli  
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I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

58 

58 

58 

58 

3,5 

3,5 

58 

58 

17 

17 

1 

3,5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

57 

54,5 

57 

57 

2,5 

2,5 

57 

57 

16 

16 

 

Pada proses pemurnian air dengan gel kaktus 15 gram juga terjadi 

penurunan MPN E.coli. Penurunan yang terjadi ternyata hampir sama dengan 

proses pemurnian air sebelumnya yaitu proses pemurnian dengan kaporit dan 

gel kaktus 15 gram. Perbedaan terjadi pada proses pemurnian air terhadap 

sampel II, MPN E.coli setelah proses pemurnian sebesar 3,5 KBE/cm2 

sehingga penurunannya hanya sebesar 54,5 KBE/cm2. 
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Diagram 4.3. Penurunan MPN E.coli pada Proses Pemurnian Air dengan Gel Kaktus 15 

gram 

 Untuk menggambarkan perbandingan penurunan MPN E.coli yang 

dilakukan oleh kaporit dan gel kaktus 10 gram dan 15 gram, maka dibuat tabel 

4.5 dan diagram 4.5. 

 

Tabel 4.5 Perbandingan Tiga Proses Pemurnian Air  

Penurunan MPN E.coli  Sampel
Air Kaporit Gel Kaktus 10 gram Gel Kaktus 15 gram 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

57 

57 

57 

57 

2,5 

2,5 

57 

57 

16 

16 

57 

57 

57 

57 

2,5 

2,5 

57 

57 

16 

16 

57 

54,5 

57 

57 

2,5 

2,5 

57 

57 

16 

16 
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KBE/cm2 

Sampel 

Diagram 4.4 Perbandingan Penurunan MPN E.coli Pada Proses Pemurnian Air 

dengan  

                    Kaporit, Gel Kaktus 10 gram dan Gel Kaktus 15 gram.  

 

B. Analisis Statistik 

Data hasil penurunan MPN Escherechia coli pada tiga hasil proses 

pemurnian air kemudian dilakukan uji Kruskal Wallis tentang perbedaan rata-

rata MPN E.coli pada tiga jenis pemurni. Sebelum dilakukan uji tersebut, 

terlebih dahulu dilakukan uji normalitas distribusi data yang diperoleh. Setelah 

dilakukan uji normalistas terhadap selisih MPN E.coli sebelum dan sesudah 

perlakuan ternyata distribusi data tidak normal, seperti terlihat di Boxplot rata-

rata penurunan MPN E.coli pada tiga jenis pemurni pada gambar 4.2. Oleh 
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karena itu, uji yang dapat dipakai dalam penelitian ini adalah uji statistik non 

parametrik yaitu uji Kruskal Wallis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Boxplot rata-rata penurunan 
MPN E.coli pada tiga jenis pemurni 

Tabel 4.6  Uji Kruskal Wallis tentang Perbedaan Rata-Rata MPN E.coli pada Tiga Jenis 
Pemurni 
 
Jenis pemurni n Mean SD Kruskal-

Wallis 
p 

      
Kaporit 10 37.9 25.1 0.09 0.958 
Gel kaktus 10 gram 10 37.9 25.1   
Gel kaktus 15 gram 10 37.6 24.9   
      

 

 



49 
 

 

Tabel 4.6 menunjukkan hasil uji Kruskal-Wallis, tidak terdapat 

perbedaan rata-rata penurunan MPN E.coli antara ketiga jenis pemurni air (p = 

0.958). 

 

 

 

 

 

Sedangkan untuk membandingkan efektivitas pemurnian dari 

masing-masing jenis pemurni dilakukan uji Mann-Whitney. Uji Mann-

Whitney membandingkan perbedaan rata-rata MPN E.coli antara Kaporit, Gel 

Kaktus 10 gram, dan Gel Kaktus 15 gram. 

Tabel 4.7 Uji Mann-Whitney tentang Perbedaan Rata-Rata MPN E.coli antara 
Kaporit, Gel Kaktus 10 gram, dan Gel Kaktus 15 gram 
 
Pemurni 1 Pemurni 2 Beda Mean Mann-

Whitney 
p 

     
Kaporit Gel Kaktus 

10g 
0.00 50.00 1.000 

Kaporit Gel Kaktus 
15g 

0.25 47.00 0.853 

Gel Kaktus 
10g 

Gel Kaktus 
15g 

0.25 47.00 0.853 

     
 

Tabel 4.7 menunjukkan hasil uji Mann-Whitney, tidak terdapat 

perbedaan rata-rata penurunan MPN E.coli antara pemurni Kaporit dan Gel 

Kaktus 10 gram (p = 1.000). 
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Tabel 4.7 menunjukkan hasil uji Mann-Whitney, tidak terdapat 

perbedaan rata-rata penurunan MPN E.coli antara pemurni Kaporit dan Gel 

Kaktus 15 gram (p = 0.853). 

 
Tabel 4.7 menunjukkan hasil uji Mann-Whitney, tidak terdapat 

perbedaan rata-rata penurunan MPN E.coli antara pemurni Gel kaktus 10 gram 

dan Gel Kaktus 15 gram (p = 0.853). 

 

 

 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Setelah data didapatkan, ternyata terdapat perbedaan selisih yang besar 

antara MPN E.coli sebelum dan sesudah perlakuan untuk masing-masing jenis 

pemurni. Uji normalitas diperlukan untuk mengetahui normal tidaknya distribusi 

data yang didapatkan. Setelah  dilakukan uji normalitas ternyata ditribusi data 

tidak normal. Hal ini dikarenakan dalam beberapa sampel terdapat perbedaan 

MPN E.coli yang cukup besar. Selain itu, juga didapatkan perbedaan yang cukup 

besar dalam rata-rata penurunan di tiap sampel untuk ketiga jenis pemurni. Oleh 

karena itu dilakukan uji Non-parametrik yaitu uji Kruskal Wallis.  

Pada uji Kruskal Wallis didapatkan hasil bahwa tidak terdapat 

perbedaan rata-rata penurunan MPN E.coli antara ketiga jenis pemurni air. Hal ini 
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menunjukkan baik kaporit, gel kaktus 10 gram maupun gel kaktus 15 gram 

mempunyai efektivitas yang sama dalam menurunkan MPN E.coli. Setelah itu, 

dilakukan uji Mann-Whitney untuk membandingkan efektivitas antarjenis 

pemurni. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara masing-

masing jenis pemurni.  

Pada jenis pemurni ketiga yaitu pemurni gel kaktus 15 gram terdapat 

sedikit perbedaan penurunan MPN E.coli dibanding dengan pemurni yang lain. 

Perbedaan terjadi pada proses pemurnian air terhadap sampel II, MPN E.coli 

setelah proses pemurnian sebesar 3,5 KBE/cm2 sehingga penurunannya hanya 

sebesar 54,5 KBE/cm2. Pada sampel ini sudah dilakukan pengulangan sekali. Akan 

tetapi hasilnya juga tetap sama. Hal tersebut bisa dikarenakan adanya kontaminan 

dari bakteri lain yang terdapat pada sampel yang bisa terdeteksi dengan 

envirocheck dan kurang sterilnya alat. Pencucian yang kurang bersih pada pisau 

yang digunakan untuk memotong gel kaktus kemungkinan menjadi penyebab 

kurang sterilnya bahan kaktus. Selain itu, kurang sterilnya kapas lidi sebagai 

pengganti pengaduk kaca steril juga berpengaruh terhadap hasil penelitian.   

39 

Bagian kaktus yang digunakan untuk pemurnian air adalah bagian gel 

yang mempunyai getah di mana terdapat senyawa L-arabinose, D-galactose, L-

rhamnose, D-xylose, dan galacturonic acid. Beberapa penelitian menyebutkan 

bahwa kandungan getah kaktus tersebut memiliki efektivitas yang berbeda-beda 

yaitu D,L-arabinose ± 99 %, D-(+)-galactose ± 99 %, L-rhamnose ± >99 %, dan 

D-(+)- galacturonic acid ± 97 % (Saenz, 2004). Penelitian lain menyebutkan 

bahwa  komponen individu dari getah kaktus tidak menunjukkan aktivitas 
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koagulasi yang merupakan mekanisme penurunan kekeruhan, akan tetapi apabila 

dikombinasikan dengan galacturonic acid dapat menurunkan kekeruhan antara 30 

% dan 50 % (Miller et al., 2008). Sedangkan galacturonic acid sendiri dapat 

menurunkan kekeruhan sekitar 50% tanpa perlu senyawa yang lain (Gregory dan 

Duan, 2001). Bagian getah kaktus yang menunjukkan adanya efek koagulasi 

terdapat pada bagian isi secara keseluruhan pada kaktus segar ataupun kaktus 

yang dikeringkan pada suhu 80oC (Miller et al., 2008).  

Kandungan gel kaktus yang berupa luteolin dan kaempferol 

mempunyai efek antibakteri dan beta sitosterol memiliki efek antivirus (Duke, 

2004). Peng-Cheng et al. (2007) menyebutkan derivat luteolin yaitu 2-carbon 

spacer at C-7 position dan potential pharmacophore 1,4-benzodioxin tersebut 

mempunyai efek antibakteria terhadap E.coli. Mekanisme antibakteri luteolin 

adalah dengan menghambat DNA topoisomerase yang berdampak pada penurunan 

sintesis protein dan asam nukleat. Luteolin juga  berpengaruh pada instabilitas 

permeabilitas membran sel bakteri, akan tetapi tidak secara langsung merusak 

integritas struktur membran sel bakteri tersebut (Teffo et al., 2008; Wang and Xie, 

2010). Kaempferol mempunyai daya antibakteri terhadap Escherechia coli dengan 

cara menurunkan sintesis protein dan asam nukleat bakteri (Ulanowska et al., 

2006; Saeed and Tariq, 2008; Teffo et al., 2008).  

Pemurnian air dengan kaktus berdasarkan prinsip koagulasi yaitu 

melalui mekanisme adsorbsi dan penyatuan, dengan jalan partikel tanah liat tidak 

kontak langsung dengan sesama partikel atau partikel lain, tetapi diikat dengan 

sebuah material mirip polimer yang ada pada spesies kaktus. Adsorbsi partikel 
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tanah liat oleh senyawa D,L-arabinose, D-(+)-galactose, L-rhamnose, dan D-(+)-

galacturonic acid terjadi melalui ikatan hydrogen atau interaksi dipole (Crittenden 

et al., 2005). Kemungkinan elektrolit alami yang ada dalam getah kaktus, 

khususnya kation divalen yang sangat penting untuk koagulasi dengan polimer 

anionlah yang memfasilitasi adsorbsi tersebut (Rodriguez-Garcia et al., 2007). 

Tidak seperti flokkulan (hasil mekanisme koagulasi) yang dibentuk oleh kaporit 

dan biji kelor yang berbentuk bola, flokkulan yang dibentuk oleh kaktus pada 

kemunculan partikel tanah kaolin lebih panjang, tipis seperti benang, tapi 

flokkulan yang dihasilkan kaktus ini dalam beberapa menit sudah tidak tampak, 

dan airpun akan terlihat jernih (Ramirez-Orduna et al., 2005). 
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1. Tidak terdapat perbedaan efektivitas pemurni kaporit, gel kaktus 10 gram,

dan gel kaktus 15 gram, dalam menurunkan MPN Escherechia coli (p = 

0.958) pada air sumur. 

2. Pemurni gel kaktus 10 gram memberikan efek penurunan MPN

Escherechia coli yang sama baiknya dengan gel kaktus 15 gram. 

3. Pemurni gel kaktus 10 gram dapat digunakan sebagai alternatif pengganti

kaporit untuk menurunkan MPN Escherechia coli pada air sumur. 

B. SARAN 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai uji toksisitas pada gel

kaktus.

2. Masyarakat desa yang belum menggunakan jasa PDAM dapat

memanfaatkan gel kaktus (Opuntia ficus-indica)  dengan konsentrasi

yang sesuai sebagai bahan pemurnian air untuk konsumsi sehari-hari.

42 

BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 


	PERNYATAAN



