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ABSTRACT 

The aim of this research was to analyze the physico-chemical parameters and the total 

microbial indicators in water. Water samples were taken in July 2013 from four 

sampling sites at Siak river in Tualang, Meredan. The results showed that the range of 

pH, TDS, and nitrate in water samples were 6.03-6.13, 32 mg/L, 0.413-0.752 mg/L 

respectively, which below maximum allowable level, according to PP No. 82, 2001. 

The water temperature and phosphate content ranged between 29-30
o
C, 0.427-2.356 

mg/L, which were higher than the standard. The level of Coliform and E. coli 

contamination in water samples were 1.5×10
2
-5.4×10

3
 CFU/mL and 0.2×10

2
-0.6×10

3
 

CFU/mL, respectively. The level of total bacteria contamination in water samples was 

2.3×10
3
-1.5×10

5
 MPN/mL while the fungi contamination  was 1×10

2
-1×10

3  
CFU/mL. 

Keywords: Coliform, E. coli, nitrate, phosphate, Siak river. 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis parameter fisika-kimia dan total mikroba 

indikator air. Sampel air diambil pada empat titik sampling pada bulan Juli 2013 di 

sungai Siak di Kecamatan Tualang, Meredan. Hasil analisis parameter pH, TDS, dan 

kandungan nitrat masing-masing menunjukkan nilai pada kisaran 6,03-6,13, 32 mg/L, 

0,413-0,752 mg/L, masih di bawah standar kualitas air berdasarkan PP No. 82, Tahun 

2001. Parameter suhu dan kandungan fosfat masing-masing menujukkan nilai pada 

kisaran 29-30
o
C, 0,427-2,356 mg/L, melebihi standar baku mutu air. Tingkat 

kontaminasi Coliform dan E.coli masing-masing menunjukkan nilai pada kisaran 

angka1,5×10
2
-5,4×10

3 
CFU/mL dan 0,2×10

2
-0,6×10

3 
CFU/mL. Kontaminasi total 

bakteri pada semua titik sampling menunjukkan nilai pada kisaran                       

2,3×10
3
-1,5×10

5 
MPN/mL, sedangkan kontaminasi jamur menunjukkan nilai pada 

kisaran 1×10
2
-1×10

3  
CFU/mL. 

 

Kata kunci: Coliform, E. coli, fosfat, nitrat, sungai Siak. 
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PENDAHULUAN 

Aktivitas industri, perkebunan dan pemukiman penduduk banyak terdapat di 

daerah aliran sungai (DAS) Siak (Mulyadi, 2005). Berbagai aktivitas tersebut diduga 

dapat menyebabkan penurunan kualitas air, baik secara fisika-kimia maupun 

mikrobiologi. Parameter fisika-kimia seperti daya hantar listrik, total padatan terlarut, 

oksigen terlarut, pH, nitrat dan fosfat, dapat mempengaruhi kualitas air. Begitu juga 

dengan adanya mikroba di dalam air seperti bakteri Coliform, Escherichia coli (E. coli), 

dan jamur. Penelitian ini difokuskan di bagian hilir sungai Siak khususnya di 

Kecamatan Tualang, Meredan. 

Keberadaan nitrat dan fosfat di dalam air dapat berasal dari perkebunan yang 

masuk ke badan sungai melalui aliran air hujan. Senyawa tersebut merupakan nutrisi 

untuk biota perairan dan sebagai faktor pembatas dalam menentukan produktivitas 

perairan. Keberadaannya sangat berhubungan dengan kondisi perairan dan 

kelangsungan hidup biota yang berada di dalamnya. 

Tingkat pencemaran air oleh mikroorganisme dapat ditentukan dengan 

menggunakan mikroba indikator. Mikroba indikator biasanya ditentukan dengan 

keberadaan bakteri Coliform yaitu bakteri E. coli. Keberadaan Coliform di dalam air 

sangat berhubungan dengan kesehatan manusia karena bakteri ini dapat menyebabkan 

penyakit (Sudjianto, 2003). 

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan penelitian di sungai Siak, 

khususnya di Kecamatan Tualang, Meredan, Kabupaten Siak. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis parameter fisika-kimia dan total mikroba indikator air, dengan 

mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 82, Tahun 2001 Tentang Pengelolaan 

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan bahan  

 Alat-alat yang akan digunakan pada penelitian ini adalah termometer, pH meter 

(lovibond Senso Direct), turbidimeter (Lovibond Turbicheck), spektrofotometer UV-VIS 

IR dekat (P Selecta V-1100D), Inkubator (Model Heraeus Instrument D6450), Autoklaf 

(All American Mode 25X-2), DO Meter (Thermoscientific ORION 3 STAR), 

konduktometer (ORION 3 STAR Conductivity Portable), GPS (OREGON 550), 

Waterbath (Grant InstrumentType SUB 28). 

 Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Eosin Methylene Blue 

Agar (Merck, Cat.No.101347.0500), Potato Dextrose Agar (Merck, 

Cat.No.1.1030.0500), Nutrient Broth (Merck, Cat.No.1.05443.0500), ammonium 

molibdat, kalium antimonil tartrat, kalium nitrat, natrium klorida, asam sulfat, brussin 

sulfat, asam sulfanilat, asam klorida pekat, kalium dihidrogen fosfat, asam askorbat, 

indikatorfenolftalein, dan bahan lainnya sesuai prosedur kerja. 

 

b. Rancangan penelitian 
 Penelitian ini merupakan satu bagian dari tiga kegiatan penelitian hulu dan hilir 

sungai Siak. Sampel air pada penelitian ini diambil dari empat titik sampling yang 

diberi nomor 5, 6, 7, dan 8 di perairan sungai Siak daerah Meredan.  
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c. Pengambilan sampel 

  Pengambilan sampel air dilakukan pada empat titik di daerah perairan Meredan 

sungai Siak. Sampel air diambil pada masing-masing titik dari air permukaan dan air 

kedalaman 30 cm. Setiap sampel air dari masing-masing titik dikompositkan menjadi 

satu bagian. Sampel air untuk analisis nitrat dan fosfat diambil sebanyak 50 mL disaring 

dengan kertas Whatman No. 42, selanjutnya dilakukan pengawetan dengan penambahan 

200 μL HgCl2 (0,1289 M). Sampel air untuk analisis mikrobiologi diambil sebanyak     

50 mL dan disimpan dalam ice box.  

 

d. Penentuan nitrat 

  Penentuan nitrat dilakukan dengan cara sebanyak 2 mL sampel dimasukkan ke 

dalam erlenmeyer 50 mL, selanjutnya ditambahkan 0,1 mL pereaksi NaCl 30% dan 2 

mL larutan H2SO4 (4:1). Larutan diaduk perlahan-lahan dan dibiarkan hingga dingin. 

Setelah dingin 0,1 mL brusin sulfanilat ditambahkan ke dalam erlenmeyer. Setelah 

semua pereaksi tercampur, erlenmeyer tersebut dipanaskan pada suhu 95
o
C selama 20 

menit dan kemudian didinginkan selanjutnya absorbansi diukur dengan 

spektrofotometer pada panjang gelombang 410 nm. Pengukuran dilakukan sebanyak 

tiga kali pengulangan. 

 

d. Penentuan fosfat  

 Penentuan fosfat dilakukan dengan cara mengambil 5 mL larutan sampel lalu 

dimasukkan ke dalam erlenmeyer dan ditambahkan 1 tetes indikator fenolftalein 0,5%, 

jika terbentuk warna merah, ditambahkan larutan asam tetes demi tetes hingga warna 

merah hilang. Setelah itu sampel air ditambah reagen pengompleks 0,8 mL yang terdiri 

dari campuran: asam sulfat H2SO4 5N (50 mL), potassium antimonyl tartrate/PAT         

(5 mL), ammonium molybdate (15 mL), dan asam askorbat (30 mL). Larutan didiamkan 

selama 10 menit, kemudian diukur absorbansinya dengan spektrofotometer pada 

panjang gelombang 880 nm, pengukuran dilakukan sebanyak tiga kali pengulangan 

(APHA-AWWA-WEF, 1999). 

 

e. Total bakteri metode MPN 

Sebanyak 10 mL dari masing-masing sampel diinokulasikan kedalam 90 mL 

media NB dan dihomogenkan. Dari larutan suspensi induk tersebut diambil 0,5 mL dan 

diinokulasikan kedalam tabung yang berisi 4,5 mL medium NB. Pengenceran dibuat 

sampai 10
-9

. Masing-masing tabung diinkubasi pada suhu 37
o
C selama 24-48 jam, 

selanjutnya setelah diinkubasi media yang keruh diindikasikan positif. Kemudian 

dihitung dan dicocokkan dengan tabel MPN. 

 

e. Angka lempeng total Coliform dan E. coli 

 Sebanyak 0,1 mL suspensi sampel hasil pengenceran bertingkat dengan 

konsentrasi 10
-2

, 10
-3

, dan 10
-4

 diinokulasi ke media EMB agar dengan menggunakan 

metoda cawan sebar (spread plated), diinkubasi pada suhu 37
o
C selama 24-48 jam. 

Hasil pertumbuhan dihitung dari cawan yang ditumbuhi koloni dalam kisaran              

25-250 CFU/mL, sebagai Angka Lempeng Total (ALT) Coliform. Koloni berwarna 

hitam dan kilapan perak dihitung sebagai ALT E.coli (Benson, 2001). E.coli yang 

diperoleh disimpan untuk koleksi Lab Biokimia UR. 
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f. Angka lempeng total jamur 

 Pengenceran bertingkat dibuat dari larutan suspensi induk sampel hingga 

konsentrasi 10
-4 

dengan menggunakan larutan NaCl 0,85% steril. Sebanyak 0,1 mL 

suspensi hasil pengenceran bertingkat sampel dengan konsentrasi 10
-2

, 10
-3

, 10
-4

, 

diinokulasi ke media PDA dengan menggunakan metoda cawan sebar (spread plated). 

Kemudian diinkubasi pada suhu 25
o
C selama 24-48 jam, dan dihitung koloni yang 

tumbuh dalam kisaran 5-25 CFU/mL (Benson, 2001).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. Analisis in situ 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa selisih suhu air dengan suhu udara tidak 

memenuhi syarat baku mutu air menurut PP No. 82, Tahun 2001. Pengukuran pH dan 

TDS semua titik sampling memenuhi syarat. Pengukuran DO di titik sampling 8 masih 

memenuhi syarat, sedangkan di titik lain tidak memenuhi syarat untuk biota perairan. 

Analisis in situ, fisika-kimia (suhu, TDS, DHL, kekeruhan, pH dan DO) pada penelitian 

ini dapat dilihat pada Tabel  

Tabel 1 : Analisis fisika-kimia air sungai Siak di Kecamatan Tualang, Meredan. 

Keterangan: 

NAB I : Nilai standar baku mutu kualitas air berdasarkan PP No. 82, Tahun 2001 tentang     

pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air kelas II (untuk biota 

perairan). 

DHL : Daya hantar listrik 

TDS : Total padatan terlarut 

DO : Oksigen terlarut 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selisih suhu air dengan suhu udara tidak 

memenuhi syarat baku mutu air menurut PP No. 82, Tahun 2001. Suhu mempunyai 

peranan penting dalam menentukan pertumbuhan biota perairan khususnya ikan. 

Perubahan kimia atau reaksi kimia selalu disertai dengan perubahan energi panas. 

Perubahan panas atau kalor dalam suatu sistem dapat ditandai dengan berkurang atau 

bertambahnya suhu lingkungan (Effendi, 2003). Pengukuran pH semua titik sampling 

memenuhi syarat. Hal ini menunjukkan bahwa pH di semua titik sampling masih berada 

dalam batas alami. pH yang ideal bagi kehidupan biota air adalah antara 6,5-8,2. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pH sedikit di bawah ideal yaitu berkisar 6,03-6,13. 

Pengukuran DO di titik sampling 8 masih memenuhi syarat, sedangkan di titik 

lain tidak memenuhi syarat kualitas air untuk biota perairan.Tingginya DO di titik 8 

diduga dari fotosintesis baik itu fitoplankton, maupun dari reaksi fotosintesis alga. 

Tingginya DO juga dapat berasal dari atmosfir. Menurut Miller 2007, kualitas air dapat 

Titik 

Sampling 

Suhu 
o
C TDS 

mg/L 

DHL Kekeruhan  pH DO 

Air Udara Selisih mS/cm NTU mg/L 

5 29 34,5 -5,5 32 65,2 71 6,10 2,51 

6 30 36 -6,0 32 65,5 64,9 6,03 2,73 

7 30 35 -5,0 32 66,6 81,5 6,13 2,70 

8 29,5 35,5 -6,5 32 66,2 73,2 6,12 4,04 

NAB I ±3 1000 - - 6-9 >4 
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ditentukan dari nilai DO. Konsentrasi DO <4,5 mg/L menunjukkan air tercemar berat 

sedangkan konsentrasi DO < 4 mg/L menunjukkan air tercemar parah. 

Tingginya konsentrasi TDS dapat menyebabkan kekeruhan air                 

(Subekti, dkk., 2009). Kekeruhan air sungai Siak di Kecamatan Tualang, Meredan, 

tertinggi berada di titik sampling 7 yaitu dengan nilai 81,5 NTU. Hal ini kemungkinan 

karena adanya plankton, mikroorganisme air, dan bahan organik terlarut dari tanaman 

yang mengalami pelapukan, sehingga mengakibatkan tingkat kekeruhan semakin tinggi 

dibandingkan titik sampling lainnya. Kekeruhan menunjukkan sifat optik air, yang 

mengakibatkan pembiasan cahaya ke dalam air. Kekeruhan terjadi karena adanya jasad 

renik, lumpur, tanah liat dan bahan organik yang terapung, maupun bahan organik yang 

terurai. Bahan tersebut dapat membatasi masuknya cahaya ke dalam air, sehingga 

menghambat fotosintesis dan mengakibatkan berkurangnya kadar oksigen dalam air. 

Air yang keruh biasanya banyak terdapat padatan terlarut (Effendi, 2003). 

b. Analisis ex situ 

Kandungan nitrat masih memenuhi syarat baku mutu air menurut PP No. 82 

Tahun 2001. Titik sampling 5 memiliki konsentrasi nitrat tertinggi dengan nilai sebesar 

0,752 mg/L, sedangkan titik sampling 8 memiliki konsentrasi nitrat terendah dengan 

nilai sebesar 0,413 mg/L serta berbeda nyata (P≤0,05) dengan titik sampling lainnya. 

Hasil analisis konsentrasi nitrat dan fosfat dapat dilihat pada Tabel 2. 
 

Tabel 2: Kandungan nitrat dan fosfat pada air sungai Siak di Kecamatan Tualang, 

Meredan. 

Keterangan  
Huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan signifikan (P≤0,05) 

berdasarkan uji Duncan New Multiple Range Tast (DNMRT). 

NAB I: Nilai standar baku mutu kualitas air berdasarkan PP No. 82, Tahun 2001 tentang 

pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air kelas II (untuk biota 

perairan). 

 

 Titik sampling 5 memiliki konsentrasi nitrat tertinggi dengan nilai sebesar 0,752 

mg/L. Tingginya kandungan nitrat kemungkinan berasal dari difusi udara, proses 

nitrifikasi oleh bakteri perombak nitrit menjadi nitrat maupun dari limbah perkebunan 

(pupuk). Kenyataaan tersebut didukung oleh rendahnya kandungan oksigen terlarut di 

titik sampling 5 yaitu dengan nilai sebesar 2,51 mg/L. Pada kondisi normal, kandungan 

nitrat berbanding terbalik dengan oksigen terlarut, karena dalam proses nitrifikasi, untuk 

pembentukan nitrat membutuhkan oksigen terlarut (Effendi, 2003). 

 Kandungan fosfat tidak memenuhi syarat baku mutu air menurut PP No. 82, 

Tahun 2001. Titik sampling 5 memiliki konsentrasi fosfat tertinggi dengan nilai sebesar 

2,356 mg/L. Tingginya fosfat diduga berasal dari pupuk perkebunan kelapa sawit, dan 

Titik sampling Konsentrasi nitrat  Konsentrasi fosfat  

(mg/L) (mg/L) 

5 0,752±0,00251
a
 2.356±0,00288

a
 

6  0,639±0,01789
b
 0,714±0,00577

c
 

7  0,521±0,00173
c
 1.215±0,01789

b
 

8  0,413  ±0,00346
d
 0,427±0,00000

d
 

NAB I 10 0,2 
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pestisida dari aktivitas pertanian. Fosfat merupakan kunci bagi produktivitas perairan. 

Fosfat di perairan dapat berasal dari pelapukan mineral fosfat dan pupuk perkebunan. 

Fosfat di perairan terdapat dalam dua bentuk yaitu terlarut dan tersuspensi            

(Effendi, 2003). 

c. Analisis mikrobiologi 

Hasil analisis total bakteri sampel air yang diambil dari empat titik lokasi 

sampling sungai Siak di Kecamatan Tualang, Meredan menunjukkan nilai yang 

bervariasi. Kontaminasi Coliform, E. coli, jamur dan total bakteri pada sampel air 

sungai Siak di Kecamatan Tualang Meredan dapat dilihat pada Tabel 3. 
 

Tabel 3:  Analisis Coliform, E. coli, jamur dan total bakteri pada sampel air sungai Siak    

di Kecamatan Tualang, Meredan 

Titik Coliform E. coli Jamur Total bakteri 

Sampling (CFU/mL) (CFU/mL) (CFU/mL) (MPN/mL) 

5 5,0×10
3
 0,6×10

3
 1×10

3
 4,6×10

4
 

6 1,7×10
3
 0,3×10

3
 1×10

3
 2,3×10

3
 

7 1,5×10
2
 0,2×10

2
 1×10

3
 2,3×10

3
 

8 5,4×10
3
 0,4×10

3
 1×10

2
 1,5×10

5
 

 Kontaminasi Coliform sampel air sungai Siak di Kecamatan Tualang, Meredan, 

tertinggi berada di titik sampling 8 yaitu dengan nilai 5,4×10
3 

CFU/mL, sedangkan 

untuk kontaminasi E.coli tertinggi diperoleh di titik sampling 5 yaitu dengan nilai                   

0,6×10
3 

CFU/mL. Tingginya E. coli diduga berasal dari kontaminasi fecal hewan 

berdarah panas. E. Coli semakin banyak apabila sumber nitrogen dan fosfor terpenuhi. 

Sumber nutrisi tersebut dapat berasal dari nitrat dan fosfat yang berada di dalam air. 

E.coli membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhan maupun perkembangan dalam proses 

metabolisme  sel(Suriawiria, 2003). 

 Analisis kontaminasi jamur sampel air sungai Siak Kecamatan Tualang, 

Meredan dari semua titik sampling berkisar 1×10
3
-1×10

2 
CFU/mL. Titik sampling 8 

memiliki kontaminasi jamur terendah dari titik sampling lainnya dengan nilai sebesar 

1×10
2 

CFU/mL. Kontaminasi jamur pada penelitian ini dipengaruhi sumber nutrisi 

nitrat, dimana titik sampling 8 memiliki kandungan nitrat terendah sebesar 0,413 mg/L. 

Sumber nitrogen jamur di perairan diduga dapat berasal dari senyawa nitrat (Suriawiria, 

2003). Total bakteri pada penelitian ini berada pada kisaran 2,3×10
3
-1,5×10

5 
MPN/mL. 

Titik sampling 8 memiliki total bakteri tertinggi dengan nilai sebesar 1,5×10
5
 MPN/mL. 

Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kandungan DO yang tinggi dari titik sampling 

lainnya dan layak untuk organisme air, dengan nilai sebesar 4,04 mg/L. Sehingga 

dengan layaknya DO di perairan, maka bakteri aerob mudah untuk berkembang. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Parameter pH, TDS, kandungan nitrat dan DO di titik sampling 8 masih 

memenuhi syarat, sedangkan parameter suhu dan kandungan fosfat tidak memenuhi 

syarat kualitas air menurut PP No. 82, Tahun 2001. Nitrat tertinggi berada di titik 

sampling 5 yaitu sebesar 0,752 mg/L dan berbeda nyata (P≤0,05) dengan titik sampling 

lainnya. Fosfat tertinggi berada di titik sampling 5 yaitu sebesar 2.356 mg/L dan 
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berbeda nyata (P≤0,05) dengan titik sampling lainnya. Tingkat kontaminasi Coliform 

dan E.coli masing-masing pada kisaran angka 1,5×10
2
-5,4×10

3
 CFU/mL, 0,2×10

2
-

0,6×10
3
 CFU/mL. Total bakteri pada kisaran angka 2,3×10

3
-1,5×10

5 
MPN/mL, 

sedangkan kontaminasi jamur pada kisaran 1×10
2
-1×10

3
 CFU/mL. Dari hasil penelitian 

disarankan untuk analisis bakteri pengurai fosfat yang berperan dalam proses siklus 

fosfor untuk mengurangi kadar fosfat di perairan Meredan sungai Siak. 
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