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VI. PEMBAHASAN 

Mikroorganisme berdasarkan pengaruh hidupnya terhadap kehidupan manusia 

terbagi menjadi dua yaitu mikroorganisme pathogen dan mikroorganisme non- 

pathogen. Mikroorganisme pathogen adalah mikroorganisme yang keberadaannya 

akan bersifat merugikan bagi kehidupan manusia. Kerugian yang dapat disebabkan 

akibat mikroorganisme pathogen ini salah satunya adalah sebab timbulnya penyakit 

seperti tipes, diare dan sebagainya. Sedangkan mikroorganisme non- pathogen adalah 

mikroorganisme yang keberadaannya tidak merugikan bahkan dapat bersifat 

menguntungkan bagi manusia.  

Mikroorganisme banyak terdapat di udara, air, tanah maupun beberapa tempat 

lainnya yang mengandung nutrisi baginya untuk tumbuh. Selain dari segi nutrisi, 

pertumbuhan dari mikroorganisme juga turut dipengaruhi oleh faktor lingkungan 

berupa suhu, kelembaban dan cahaya. 

Praktikum kali ini adalah mengenai pengujian sanitasi baik udara maupun 

ruangan. Prosedur pengujian sanitasi udara adalah dengan cara penyiapan dua buah 

cawan petri yang diberi media tumbuh yang berbeda. Satu cawan petri diisi dengan 

media NA sedangkan yang lainnya diisi dengan media PDA. Perbedaan jenis media 

ini bertujuan untuk menumbuhkan mikroorganisme yang berbeda. NA digunakan 

untuk menumbuhkan bakteri sedangkan PDA untuk menumbuhkan kapang dan 

khamir. Setelah pengisian media tersebut kemudian cawan petri ditutup kembali dan 

media dibiarkan membeku. Apabila media tersebut telah membeku, tutup cawan petri 

dibuka dan dibiarkan pada ruangan tertentu selama 30 menit. Hal ini dilakukan untuk 

membiarkan mikroorganisme yang ada pada udara dapat menempel pada media agar 

dan tumbuh. Setelah 30 menit, dilakukan inkubasi selama 2 hari dengan suhu 30ºC. 

Apabila masa inkubasi selesai dilakukan perhitungan jumlah koloni mikroorganisme 

pada masing-masing cawan petri dan dilakukan perhitungan densitas. 

 

Densitas = Jumlah koloni/cawan x 60m/30m x Luas cawan 
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Uji Sanitasi Udara 

Kel Ruangan 
Jumlah Koloni Densitas 

NA PDA NA PDA 

1 Lab. Pendidikan 1 36 18 1413 706.5 

2 Koridor Lantai 2 46 17 1952.83 694.20 

3 Tangga 12 32 490.0296 1306.7456 

4 Perpustakaan 14 6 571.6998 245.0141 

5 Lab. Sensori 24 6 1058.43 235.5 

(Dokumentasi Pribadi,2012) 

 

 Berdasarkan tabel pengujian sanitasi udara diatas jumlah bakteri yang paling 

banyak tumbuh adalah pada koridor lantai 2 sebanyak 46 koloni sedangkan yang 

paling sedikit adalah pada tangga sebanyak 12 koloni. Jumlah koloni kapang dan 

khamir yang paling banyak tumbuh terdapat pada tangga sebanyak 32 dan yang 

paling sedikit adalah pada laboratorium sensori dimana tidak ditemukannya koloni 

kapang maupun khamir. 

 Koridor lantai 2 merupakan perlakuan yang paling banyak terdapat koloni 

bakteri, ini disebabkan karena koridor adalah tempat yang sering digunakan untuk 

berlalulalang dan banyak aktifitas yang dilakukan di koridor tersebut. Koridor ini 

juga berada di ruang terbuka sehingga udara pada koridor bebas keluar masuk dan 

menyebabkan bakteri bebas berkembangbiak. Berbeda dengan koridor, pada tangga 

jumlah koloni bakteri merupakan yang paling sedikit, akan tetapi jumlah koloni 

kapang dan khamir pada tangga merupakan jumlah koloni yang paling banyak. 

Tangga juga merupakan tempat yang sering digunakan untuk melintas sehingga 

kemungkinan kapang maupun khamir untuk tumbuh lebih besar. 

 Laboratorium pendidikan dan laboratorium sensori memiliki jumlah koloni 

bakteri yang cukup banyak karena cawan petri diletakkan di dekat jendela atau 

ventilasi udara. Sehingga udara yang tercemar oleh bakteri tersebut menempel pada 

media agar tumbuh. Jumlah mikroorganisme pada perpustakaan cenderung sedikit 

karena ruangan perpustakaan menggunakan AC atau Air Conditioner. Sehingga udara 

dalam ruangan tersebut berputar dan mengurangi jumlah mikroorganisme di dalam 

perpustakaan. 
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 Pengamatan lain yang dilakukan adalah menghitung densitas mikroba di 

udara. Densitas ini adalah jumlah mikroba yang jatuh pada permukaan agar per cm
2
 

selama satu jam. Berdasarkan hasil pengamatan, pada koridor lantai 2 selama satu 

jam terdapat 1952.83 bakteri yang jatuh ke dalam agar. Sedangkan pada tangga 

selama satu jam terdapat 1306.7456 kapang ataupun khamir yang jatuh ke dalam 

agar. 

 Praktikum yang dilakukan selanjutnya adalah pengujian sanitasi ruangan. 

Sanitasi ruangan perlu diperhatikan karena dalam pengolahan pangan diperlukan 

ruangan yang bersih dan terbebas dari bakteri pathogen sehingga produk makanan 

yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Prosedur dalam pengujian sanitasi 

ruangan adalah dengan cara meletakkan cawan petri kecil di dalam cawan petri besar. 

Kemudian cawan petri kecil diisi oleh media PCA hingga penuh. Media PCA 

digunakan untuk menumbuhkan semua jenis mikroorganisme baik itu bakteri, kapang 

atau khamir. Cawan petri besar digunakan agar saat media dituangkan ke dalam 

cawan petri kecil, media agar tidak tumpah dan menyebabkan kesterilan cawan petri 

berkurang. Setelah dituangkan media PCA tersebut kemudian dibiarkan hingga beku. 

Media PCA yang telah membeku, kemudian tutup cawan petri dibuka dan cawan 

petri tersebut dibalikkan dan ditekan selama 4 detik ke tempat-tempat yang telah 

ditentukan. Waktu yang digunakan adalah 4 detik karena selama 4 detik tersebut 

mikroorganisme yang berada dalam ruangan dapat berpindah ke dalam cawan petri. 

Tutup kembali cawan petri tersebut dan diinkubasi selama 2 hari dengan suhu 30ºC. 

Setelah 2 hari diinkubasi, hitung jumlah koloni yang tumbuh pada media tersebut dan 

nyatakan dalam unit koloni per cawan petri atau per 100 cm
2
. 

 

Uji Sanitasi Ruangan 

Kel Perlakuan Jumlah Koloni (PCA) Unit Koloni 

1 Meja yang tidak dibersihkan 4 20.38 

2 Meja dibersihkan dengan air - 0 

3 Meja dibersihkan dengan 2 9.4222 
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desinfektan 

4 Lantai tidak dibersihkan 1 4.897 

5 

Lantai dibersihkan dengan 

desinfektan 
3 13.065 

(Dokumentasi Pribadi,2012) 

 

 Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat perbedaan jumlah mikroorganisme 

pada tiap-tiap jenis perlakuan. Jumlah mikroorganisme yang paling banyak terdapat 

pada perlakuan meja yang tidak dibersihkan. Sedangkan jumlah mikroorganisme 

yang paling sedikit adalah pada perlakuan meja yang dibersihkan dengan air. 

 Meja yang tidak dibersihkan memiliki jumlah koloni mikroorganisme yang 

lebih banyak dibandingkan dengan meja yang telah dibersihkan baik dengan air atau 

dengan desinfektan. Hal ini disebabkan karena pada meja yang tidak dibersihkan 

mikroorganisme masih banyak akibat dari kontak dengan udara dan mikroorganisme 

tersebut tidak mati. Berbeda dengan meja yang telah dibersihkan baik dengan air 

maupun dengan desinfektan, jumlah mikroorganisme telah berkurang bahkan 

sebagian besar mikroorganisme tersebut mati. Berdasarkan data diatas jumlah koloni 

pada meja yang dibersihkan dengan air lebih sedikit dibandingkan dengan meja yang 

dibersihkan dengan desinfektan. Seharusnya jumlah mikroorganisme pada meja yang 

telah dibersihkan dengan desinfektan memiliki jumlah yang lebih sedikit karena 

desinfektan memiliki kandungan alkohol yang dapat membunuh mikroorganisme 

pathogen. Hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan literatur disebabkan oleh meja 

yang digunakan tiap kelompok berbeda, sehingga tingkat kebersihan meja tersebut 

berbeda-beda.  

 Perlakuan selanjutnya yang diamati adalah lantai yang tidak dibersihkan dan 

lantai yang dibersihkan dengan desinfektan. Jumlah mikroorganisme pada lantai yang 

tidak dibersihkan memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah 

mikrooganisme pada lantai yang dibersihkan dengan desinfektan. Walaupun jumlah 

koloni pada meja yang tidak dibersihkan berjumlah 1 koloni, koloni tersebut 

merupakan kumpulan koloni-koloni yang bergabung dan memenuhi cawan. Sehingga 
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dapat disimpulkan bahwa mikroorganisme pada lantai yang tidak dibersihkan 

memiliki jumlah mikroorganisme yang banyak dibandingkan dengan lantai yang 

dibersihkan. Hal ini disebabkan karena desinfektan memiliki kandungan alkohol yang 

dapat membunuh mikroorganisme pathogen. Desinfektan adalah suatu bahan kimia 

yang dipakai untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme melalui suatu 

mekanisme kerja tertentu. Desinfektan ditujukan untuk mikroorganisme yang terdapat 

pada benda-benda mati seperti: gedung, kandang, feses, dan peralatan. Mekanisme 

penghancuran mikroorganisme oleh desinfektan dilakukan dengan jalan merusak 

struktur dinding sel, mengubah permeabilitas membran sel (Joklik et al., 1984; 

Chatim dan Suhato, 1994), mengadakan perubahan molekul-molekul protein dan 

asam nukleat, menghambat kerja enzim atau dapat pula dengan cara menghambat 

sintesa asam nukleat dan protein. Beberapa faktor yang mempengaruhi kerja 

desinfektan antara lain konsentrasi dan jenis bahan (Pelczar dan Chan, 1998).  

 Secara keseluruhan perlakuan, lantai yang tidak dibersihkan memiliki jumlah 

mikroorganisme yang paling banyak. Hal ini disebabkan karena lantai menjadi tempat 

lalu lalang orang banyak. Sehingga mikroorganisme menempel pada lantai. Apabila 

lantai tidak dibersihkan maka jumlah mikroorganisme tersebut semakin banyak. Oleh 

sebab itu pada ruang pengolahan pangan kebersihan ruangan perlu diperhatikan agar 

tidak menkontaminasi produk makanan yang akan dibuat. 
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VII. KESIMPULAN 

 Hal-hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengamatan dan pembahasan diatas 

diantaranya adalah: 

 Jumlah bakteri yang paling banyak tumbuh adalah pada koridor lantai 2 

sebanyak 46 koloni  

 Koridor lantai 2 banyak ditemukan bakteri karena sebagai tempat untuk 

berlalulalang dan banyak mahasiswa yang beraktifitas di koridor. 

 Jumlah koloni kapang dan khamir yang paling banyak tumbuh terdapat pada 

tangga sebanyak 32 koloni. 

 Tangga banyak ditumbuhi oleh kapang dan khamir karena tangga merupakan 

salah satu akses yang sering digunakan untuk berlalulalang. 

 Pengujian sanitasi ruangan jumlah mikroorganisme yang paling banyak 

terdapat pada perlakuan meja dan lantai yang tidak dibersihkan. 

 Meja dan lantai yang dibersihkan dengan desinfektan memiliki jumlah 

mikroorganisme yang lebih sedikit karena mikroorganisme pathogen telah 

mati akibat kandungan alkohol pada desinfektan. 
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