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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Alloh SWT atas tersusunnya Buku sebagai 

bahan acuan proses belajar praktek dan  pedoman pelaksanaan Praktek Mahasiswa Jurusan 

Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Bandung . 

Pedoman ini ersusunnya pedoman ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Dosen dan 

Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan agar kegiatan Proses belajar khususnya dalam 

sampling lingkungan dengan metode swab tersebut dapat berjalan dan memudahkan 

mahasiswa untuk mendapaatkan sumber belajar. 

Panduan ini berisi ketrampilan yang mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa 

dalam dalam melaksanakan praktek Sanitasi rumah sakit dan Penyehatan Makanan 

Minuman. 

Penyusun menyadari Pedoman Pembelajaran  ini masih jauh dari kata sempurna, 

oleh karena itu tim penyusun mengharapkan adanya masukan dan kritik yang membangun 

untuk perbaikan Pembelajaran Praktek di masa yang akan datang. 

Akhir kata semoga Pedoman Pembelajaran Pedoman  ini bermanfaat bagi institusi 

dan mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan dan membantu kelancaran kegiatan 

Pembelajaran Praktek. 

 

 

    Bandung, 28 Januari 2021  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 1.1.Latar Belakang 

     Transmisi Penyakit  melalui lingkungan dapat terjadi melalui udara, air, makanan 

dan minuman, serangga dan binatang, tanah dan sampah. Sumber penyakit dapat 

berasal dari ruangan pelayanan, Linen, alat dan meja kerja ,peralatan medis, 

petugas kesehatan, penjamah makanan  dan peralatan pengelolaan  makanan 

minuman. Semua objek tersebut sangat berperan terhadap kejadian penyakit 

termasuk kejadian keracunan makanan. 

     Menurut Kementerian Kesehatan, 2013 Survei prevalensi  di negara berkembang 

termasuk Indonesia infeksi nosocomial mencapai 15,74% jauh diatas negara maju 

yang berkisar 4,8 – 15,5% (Kemenkes, 2013). World Health Organization tahun 

2016 mengemukakan bahwa 15% dari total pasien rawat inap merupakan bagian 

dari kejadian Healthcare Associated Infections HAIs dengan angka kejadian 

mencapai 75% berada pada Asia Tenggara dan Subshara Afrika, dimana ditemukan 

4-56% merupakan penyebab kematian neonatus. Kasus HAIs tahun 2014 berada 

pada kisaran 722.000 kasus dengan 75.000 pasien di rumah sakit meninggal dengan 

HAIs (CDC, 2016). Angka kasus HAIs mencapai 4,8-15,5% dengan kejadian di 

Indonesia berada pada angka 15,74% melampaui negera maju pasien rumah sakit 

(RS) yang mengalami infeksi nosokomial. Frekuensi infeksi nosokomial yang tinggi 

dilaporkan dari RS di wilayah Asia Tenggara dan Subshara Afrika yaitu 75% 

(Sapardi, 2018).   

      Kualitas udara di ruangan dipengaruhi oleh kebersihan ruangan. Indikator 

kebersihan ruangan dapat diketahui diantaranya dengan mengidentifikasi cemaran 

pada lantai dan dinding ruangan dengan mrtode swab, disamping melakukan 

pengambilan sampel udara ruangan. Beberapa penyakit dapat disebarkan oleh lebih 

dari satu rute. Kontak langsung merupakan jalan utama masuknya mikroba, 

kebanyakan infeksi silang yang didapat di rumah sakit diyakini ditransmisikan oleh 

petugas kesehatan yang tidak mempraktekan  mencuci tangannya dengan benar.  
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      Kebersihan tangan petugas kesehatan di rumah sakit atau tempat pelayanan 

kesehatan lainnya  menjadi hal yang penting. Tangan menjadi perantara paling 

sering penyebaran kuman dan dapat memberikan kontribusi untuk terjadinya infeksi 

nosokomial. Kebersihan tangan meliputi cuci tangan dan disinfeksi tangan. Centers 

for Disease Control (CDC) juga menganjurkan cuci tangan sebagai salah satu upaya 

pencegahan nosokomial pneumoni. Namun fakta dilapangan  menunjukan bahwa 

kepatuhan mencuci tangan petugas Kesehatan sebesar 54,6%, namun yang sudah 

sesuai dengan Standar Operasional Prosedur sebesar 36%. Pengawasan kebersihan  

tangan petugas kesehatan dapat dilakukan dengan mengambil sampel usap tangan.  

     Linen dan peralatan yang digunakan di rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan 

merupakan kebutuhan pasien selama mendapat pelayanan di runmah sakit. 

Indikator Pengelolaan linen dan peralatanan yang baik adalah kebersihan linen dan 

linen serta sterilnya alat medis. Standar kualitas linen diantaranya  total kuman dan 

jumlah spora Bacillus cereus pada linen dan seragam tenaga medis setelah keluar 

dari proses cuci. Standar peralatan pelayanan medis dapat berupa angka cemaran 

kuman, tidak adanya kuman pathogen pada beberapa peralatan dan harus steril 

untuk peralatan medis pelayanan bedah.  Mengidentifikasi bakteri pada linendan 

peralatan medis  dapat dilakukan dengan pengambilan sampel pada linen dan 

peralatan medis yang siap digunakan dalam pelayanan pasien. 

     Kualitas makanan dari pelayanan makanan baik di instalasi gizi rumah sakit, Jasa 

boga/cathering, rumah makan, restoran dan tempat pengolahan makanan lainnya 

dipengaruhi oleh kondisi tempat pengolahan makanan, Peralatan pengelolaan 

makanan, dan penjamah makanan. Penjamah makanan adalah orang yang secara 

langsung berhubungan dengan makanan dan peralatan mulai dari tahap persiapan, 

pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai penyajian. Dalam proses 

pengolahan makanan, peran dari penjamah makanan sangatlah besar. Status 

kesehatan seorang penjamah makanan harus mendapatkan perhatian. 

Mengidentifikasi pencemar pada makanan dan kondisi kesehatan penjamah 

makanan dapat dilakukan dengan melakukan pengambilan sampel dengan metode 

swab. 

  

1.1. Pengambilan Sampel Lingkungan  
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     Kualitas lingkungan merupakan hal penting untuk menetukan kondisi sehat atau 

tidaknya lingkungan. Dari data kualitas lingkungan ini kita dapat menganalisis ada 

tidaknya risiko dari kondisi lingkungan terhadap kesehatan secara individu, 

kesehatan masyarakat dan  lingkungan itu sendiri .  

     Tehnik sampling adalah teknik atau metode untuk memilih dan mengambil 

unsur-unsur atau anggota-anggota dari populasi untuk digunakan sebagai sampel 

secara representatif. Cara melakukan pengambilan sampel merupakan bagian 

penting dalam melakukan kontrol lingkungan. Petugas sanitarian mempunyai tugas 

diantaranya  sebagai petugas kontrol lingkungan, sehingga harus melakukan 

pengambilan sampel . 

    Sampel merupakan sejumlah kecil (beberapa gram, milliliter atau cm2 luas 

permukaan) objek lingkungan. Dikumpulkan dari objek yang homogen atau  

heterogen. Objek lingkungan yang  homogen, dengan mengambil satu sampel akan  

mewakili. Namun,untuk objek lingkungan yang  heterogen,memerlukan jumlah 

sampel yang lebih dari satu unit sampel. Melakukan pengambilan Sampel harus 

dilakukan dengan benar, akurat dan representative serta tidak terjadi bias instrumen 

menurut prosedurnya ( sesuai dengan SNI dan SOP lainnya). Ketika ingin mengambil 

sampel, pertanyaan pentingnya adalah dimana sampel diambil ?, kapan harus 

mengumpulkannya, bagaimana cara mengambilnya? dan berapa banyak sampel 

diambil? Dan alat apa saja yang perlu dipersiapkan?. Sebagian besar domain 

pengukuran lingkungan berukuran besar dan tidak mudah untuk menjawab 

pertanyaan ini. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan 

strategi teknik sampling adalah tujuan pengambilan sampel dan Pola serta  

variabilitas cemaran atau kontaminasi. 

      Kualitas udara (Polusi  udara), kualitas air (pencemaran air) , kualitas makanan 

dan minuman (pencemaran dan kontaminasi makanan minuman), Kepadatan vector 

dan karakteristik serta timbulan sampah dapat diketahui dengan mengambil sampel 

dan menganalisisnya.  Tidak memungkin untuk menganalisis semua objek 

lingkungan tersebut. Sampel atau  sebagian dari objek lingkungan yang diambil 

kemudian  dianalisis untuk menentukan konsentrasi/kadar/kandungan  bahan yang 

terkandung di dalam objek lingkungan tersebut, sehingga dapat menentukan kondisi 

lingkungan (Polusi udara, Pencemaran air,dll), menentukan kepadatan jentik 
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nyamuk, kecoa, tikus dan lalat  dan menentukan timbulan serta karakteristik 

sampah. Cara sampling yang sesuai  merupakan  awal semua pekerjaan 

pemeriksaan lingkungan yang baik. Hasil analisis dari bagian objek ini akan akan 

memberikan informasi tentang kondisi objek lingkungan memenuhi baku mutu atau 

tidak memenuhi baku mutu. 

      Metode pengambilan sampel Lingkungan   dilakukan dengan cara pengukuran 

langsung dilapangan (parameter-parameter lapangan), observasi dan pengambilan 

sampel lingkungan. Salah satu cara Pengambilan sampel lingkungan,dengan tujuan  

pemeriksaan bakteri pada permukaan obyek lingkungan yang padat dilakukan  

dengan metode tes swab atau metode usap.   

     Pengendalian infeksi nosokomial di rumah sakit merupakan salah satu upaya 

meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit kepada masyarakat dengan 

menggunakan angka kejadian infeksi nosokomial sebagai indikator pelayanan. Upaya 

yang dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan pada penyebab infeksi 

nosokomial dengan melakukan pengambilan sampel pada objek lingkungan dan 

menganalisisnya. 
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BAB II 

 TES SWAB 

 

2.1. Pengertian tes swab. 

      Tes swab merupakan cara Pengambilan sampel mikroba pada permukaan 

objek dilakukan dengan teknik swab atau usap. Tes Swab  dilakukan dengan 

mengusapkan swab stic steril pada titik sampling  dengan cara mengusap seluruh 

permukaan titik sampling, kemudian swab stic dimasukkan ke dalam wadah berisi 

media transpot (Phosphat Buffered Saline/ pepton  / larutan Na Cl 0,85%)).Hasil 

swab ini selanjutnya akan digunakan untuk mengidentifikasi  parameter bakteri 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Swab tes memiliki keunggulan 

yaitu kontaminan yang terdeteksi menandakan bahwa pembersihan pada objek 

yang di swab dalam kondisi tidak memenuhi syarat, sehingga memerlukan 

pembersihan ulang.  

Kebersihan akan alat makan, alat dapur, alat kesehatan, dinding dan lantai 

merupakan bagian yang sangat penting untuk rumah Sakit,industri 

makanan/minuman,  perhotelan, dan restoran dan tempat lainnya. Peralatan 

dan bagian dari bangunan tersebut dapat tercemar oleh bahan pencemar dan 

mikroorganisme  dari berbagai sumber. 

Lingkungan (Dinding,lantai), peralatan ( linen, peralatan) dan tangan petugas 

kesehatan dapat  terkontaminasi oleh mikroorganisme  dapat menjadi sumber 

penyakit  Oleh Karena perlu dilakukan pengawasan kebersihan 

lingkungan/ruangan dan peralatan yang digunakan untuk mengetahui kualitas 

dari kondisi lingkungan  dan kualitas peralatan tersebut. 

Hasil uji mikroba dari swab pada dinding dan lantai dapat memberikan 

informasi/menandakan kegiatan pembersihan belum dilakukan dengan baik. 

Demikian halnya hasil swab pada permukaan alat kesehatan, meja kerja tenaga 

kesehatan, tangan petugas kesehatan dan linen yang digunakan di rumah sakit 

dan hotel. Hasil swab tes pada permukaan tangan petugas kesehatan dapat 

memberikan informasi tentang prilaku mencuci tangan dari petugas kesehatan. 

Pada swab alat makan dan minum mengindikasikan bahwa proses penaganan 

alat makan mulai tahap pencucian, tahap pengeringan dan tahap penyimpanan 
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alat makan dan minum sudah memenuhi atau belum memenuhi syarat. Rectal 

swab pada penjamah makanan dapat digunakan untuk mengidentifikasi status 

kesehatan dari penjamah makanan. Evaluasi dapat dilakukan pada sarana dan 

prasarana, ketepatan penggunaan dan kemampuan  desinfektan/sabun/bahan 

pembersih yang digunakan,prilaku pengelolaan dan  pengetahuan petugas . 

Hasil swab pada obyek akan dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium 

untuk mengidentifikasi cemaran bakteri sesuai dengan persyaratan yang 

berlaku. Hasil swab dinding dan lantai pada ruang perawatan, ruang isolasi, UGD 

dan ruang operasi rumah sakit akan digunakan untuk mengidentifikasi total 

kuman dan mikroba pathogen (diruang operasi). Hasil swab Linen (sprei tempat 

tidur, sarung bantal dan guling, pakaian pasien dan jenis linen lain) di rumah 

sakit akan digunakan untuk mengidentifikasi total kuman  (Permenkes no 7 

tahun 2019) dan spora Bacillus cereus (Permenkes 1204 tahun 2004). Dan 

mikroba pathogen (diruang operasi). Swab alat makan dan minum dari rumah 

makan, warung nasi, restaurant , Jasa boga/cathering ,hotel dan instalasi gizi 

rumah sakit dapat digunakan untuk mengidentifikasi Total kuman dan 

Escherichia Coli pada permukaan alat makan. Swab alat Kesehatan digunakan 

untuk mengidentifikasi Jumlah Kuman (ALT), uji sterilitas dan mengidentifikasi 

bakteri pathogen, demikian juga Swab Tangan petugas kesehatan digunakan 

mengetahui kebersihan tangan dengan mengidentifikasi Jumlah Kuman (ALT) 

dan bakteri tertentu. Rectal swab yang dilakukan pada penjamah makanan 

dapat digunakan untuk mengetahui penjamah makanan menderita penyakit 

pencernaan atau sebagai carrier penyakit.  

Hasil identifikasi pada semua objek yang di swab memberikan informasi yang 

berguna ketika menilai kebersihan secara umum. Pemantauan terhadap 

kebersihan alat makan, alat dapur, alat kesehatan, dinding dan 

lantai,linen,peralatan kesehatan dan tangan petugas kesehatan  dapat dilakukan 

secara rutin untuk mencegah terjadinya cemaran dan kontaminasi, keracunan 

atau infeksi.  Adanya bakteri pada permukaan alat makan, alat dapur, alat 

kesehatan, dinding dan lantai dapat dilakukan uji dengan cara Uji Usap/Swab. 

 

2.2.  Jenis – jenis metode swab . 
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                Pengambilan sampel dengan metode swab dilakukan dengan tujuan 

pemeriksaan bakteri. Sesuai dengan kondisi ssaran yang akan di swab,ada 

beerapa jenis tes swab sebagai berikut :   

a. Swab personal adalah suatu uji untuk mengetahui kondisi sanitasi dan 

higiene karyawan/petugas kesehatan/penjamah makanan yang menangani 

pelayanan ( tangan, atribut kerja seperti baju proses, apron, sarung tangan, 

anus penjamah makanan untuk mengetahui carrier atau tidak). 

b. Swab peralatan kerja adalah suatu uji untuk mengetahui kondisi sanitasi dan 

hiegene peralatan yang digunakan untuk proses produksi ( seperti kranjang, 

box fiber, meja, telenan, longpan, layer, tutup inner, linen rumah sakit ). 

c. Swab udara adalah suatu uji untuk mengetahui kondisi sanitasi dan higiene 

lingkungan  ( untuk lingkungan yang ada didalam ruang produksi ). 

      Tehnik Pengambilan Sampel swab tangan perawat yang dilakukan mengacu 

pada Lennette, E.H., et.al. (1985) yang telah dimodifikasi. Pengambilan sampel. 

Petugas kesehatan  diminta menggosok-gosok kedua telapak tangannya. Hanya 

tangan kanan saja yang di-swab dengan alasan sebagian besar perawat 

menggunakan tangan kanannya untuk beraktifitas. Kapas lidi steril dicelupkan ke 

dalam media transpot (Na Cl 0,85% atau larutan PBS), kemudian kapas lidi 

tersebut digunakan untuk mengusap/men-swab seluruh permukaan tangan dan 

selasela jarinya.  

Sarana yang digunakan pengambilan sampel swab diantaranya adalah : 

a. Kapas pengusap steril  (cotton swab) 

b. Botol berisi media transpot bakteri hasil swab   

c. Alat untuk membantu menetapkan luas area dengan daerah usapan 

100 cm2. 

d. Cool box (untuk membawa sampel swab). 

                Pengujian laboratorium untuk mengidentifikasi bakteri pada 

permukaan obejek ditentukan sesuai dengan parameter yang dipersyaratkan. 

Beberapa parameter uji dalam pengujian swab antara lain : Total Plate Count 

(TPC), Coliform, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella sp, Shigella 

sp, Vibrio Cholerae. 
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2.3. Baku Mutu Tes Swab 

        Hasil dari identifikasi Total bakteri, bakteri pathogen  ini akan dianalisis dan 

dapat dikategorikan memenuhi syarat atau tidak berdasarkan regulasi yang 

berlaku, sehingga diketahui kualitas bakteriologi dari lantai dan dinding ruangan 

di rumah sakit  dengan regulasi persyaratan dinding, lantai, linen, alat 

kesehatan, alat makan minum, kebersihan tangan petugas kesehatan dan 

kesehatan penjamah makanan. 

        Baku mutu yang digunakan untuk kebersihan alat makan, lantai dan 

dinding, linen, alat kesehatan,peralatan kesehatan  rumah sakit berdasarkan 

Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor  1204 tahun 2004 Tentang Persyaratan 

Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, Peraturan Menteri Keseghatan RI nomor 

7/2019 tentang Kesehatan Lingkungan rumah Sakit. Baku mutu kualitas alat 

makan dan minum  dan Kesehatan Penjamah makanan yaitu  Peraturan Menteri 

Kesehatan nomor 1096/ 2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga, Peraturan 

Menteri Kesehatan nomor 1098/2003 tentang Persyaratan Hygiene rumah 

Makan dan restaurant. 

     A). Beberapa Persyaratan bakteri pada objek dan Baku Mutu  

           Pesyaratan parameter bakteri pada beberapa objek swab antara lain :   

(a). Persyaratan Total bakteri  atau Total  Kuman dan Esherichia Coli Alat 

Makan dan minum                              

1. Total Bakteri    : 100 cfu/cm2 permukaan alat makan minum (               

untuk jenis iempat pengolahan makanan : rumah makan dan restaurant). 

2. Total Bakteri   : 0 cfu/cm2 permukaan alat makan  minum (untuk  jenis 

tempat pengolahan makanan Cathering atau Jasa Boga)                                    

3. Esherichia Coli : 0 cfu/cm2 permukaan alat makan minum (untuk jenis 

Tempat pengolahan makanan : rumah makan, restaurant, warung nasi 

dan Jasa boga). 

(b).Persyaratan Total Bakteri pada  Lantai dan Dinding Ruangan di Rumah      

     sakit 

1. Ruang Operasi : 0 - 5 cfu/cm2 permukaan lantai atau dinding dan 

bebas patogen 

2. Ruang Perawatan : 5 - 10 cfu/cm2 permukaan lantai atau dinding 
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3. Isolasi   : 0 - 5 cfu/cm2 permukaan lantai atau dinding 

4. UGD   : 5 - 10 cfu/cm2 permukaan lantai atau dinding  . 

(c  ). Kebersihan Linen  rumah sakit . 

1. Total Kuman  linen :  20 koloni/cm2 permukaan linen. 

2. Spora B. cereus : 6 x 103 spora Bacillus cerreus. 

(d). Alat Kesehatan   : Harus steril atau tidak ada bakteri. 

  

B.) Parameter Pemeriksaan Objek tes Swab . 

    Objek tes swab  berupa dinding, lantai, alat makan dan minum, bahan 

makanan, alat-alat kesehatan dan penjamah makanan. Objek dan  dan 

parameter Pemeriksaannya adalah sbb : 

a) Rectal Swab:  

1. Identifikasi bakteri Salmonella sp, Shigella sp, Escherichia coli dan   

    Vibrio Cholerae 

b) Swab lantai dan dinding : 

1. Jumlah Kuman (ALT) 

2. Identifikasi bakteri pathogen  

 c).  Swab alat:  

1. Alat Makan/Masak : 

(a).Jumlah Kuman (ALT) 

(b). Identifikasi Bakteri  

     2. Alat Kesehatan: 

(a). Jumlah Kuman (ALT) 

(b).Uji Sterilitas 

(c . Identifikasi bakteri 

d).Swab Tangan : 

1.Jumlah Kuman (ALT) 

2.Identifikasi bakteri 

e). Swab Linen : 

1. Jumlah Kuman  

2. Identifikasi  Spora Bakteri 
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2.4. SASARAN TES SWAB  

      Sasaran tes swab adalah ruangan, peralatan, makanan dan orang 

diantaranya petugas pelayanan kesehatan dan penjamah makanan dengan objek 

swab yag berbeda. Penetapan Sasaran tes swab dapat  dipertimbangkan 

berdasarkan  sasaran lokasi dan sasaran contoh. Penetapan sasaran ini 

dimaksudkan terwakilinya lokasi dan obyek/alat  yang akan di swab.  

  A). Sasaran Lokasi 

      a). Total coverage 

          Seluruh Tempat pengelolaan makanan diperiksa. Hal ini dilakukan   

          bila jumlah  terbatas dan penyebarantidak meluas. 

      b). Random 

          mengambil sejumlah sampel dengan memilih sasaran berdasar metode  

          acak. 

      c). Pengulangan 

          menetapkan yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan fisik dengan  

          maksud sebagai bahan pembanding tentang keadaan fisik dengan kualitas  

          higenis. 

 B). Sasaran Contoh  

      a) . Pengambilan Contoh  Alat Makan & Minum 

         Sasaran contoh pada usap  alat  makan dan minum   pengelolaan,  

meliputi : piring, gelas, sendok, garpu, mangkok, plato, pisau, panci atau   

sejenisnya yang sudah bersih dan  siap digunakan untuk kegiatan 

pengelolaan makanan minuman dengan mengambil   usap jenis specimen 

alat. Pada prinsipnya semua jenis alat makan minum yang digunakan 

terwakili untuk di swab.  

          Metode swab alat makan dan minum ada 2 (dua) macam yaitu 

metode paket dan metode tunggal. Pada metode tunggal, banyaknya 

Jumlah  alat makan dan minum menentukan banyaknya unit sampel usap 

alat makan minum, setiap 5 (lima) alat makan akan di wakili dengan 1 

(satu) unit sampel swab. Jika tempat pengolahan makanan  mempunyai 

65 (enam puuh lima)gelas dan 34 (tiga puluh empat) piring, maka jumlah 

piring yang akan di swab sebanyak 13 (tiga belas) gelas dan  7 (tujuh) 
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piring yang di swab.  Sejumlah gelas dan piring yang akan di swab akan 

di ambil secara acak/random.Kita dapat mengetahui cemaran pada  setiap 

alat makan dan minum.  

           Metode Paket pada 1 unit sampel usap alat makan minum terdiri dari 

minimal 2 spesimen alat makan minum. Prinsip 1 (satu) paket alat makan 

di swab dengan1 (satu) lidi kapas. Pada swab alat makan minum metode 

paket,  beberapa alat makan akan di swab menjadi 1 unit sampel swab 

alat makan minum, kita tidak dapat mengetahui berapa cemaran pada 

setiap alat makan dan minum. 

            

 b). Pengambilan contoh alat lainnya 

(a).  1(satu)  usap dari alat lainnya, seperti baki, meja dll. Alat yang 

diambil diutamakan alat yang siap digunakan atau yang telah selesai  

di cuci.Jenis alat yang diguanakan  harus terwakili. 

(b). Usap dari alat Kesehatan. Alat yang diambil adalah alat yang siap 

digunakan atau yang telah disterilkan. 

c).Pengambilan contoh Rectal swab.Rectal swab dilakukan pada semua 

tenaga penjamah makanan yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan 

makanan mulai dari tahap pemilihan bahan makanan sampai dengan 

penyajian makanan, Penjamah makanan yang terlibat dalam 

menanganan alat makan minum. Setiap tenaga penjamah makanan 

harus diambil sampel rectal swab untuk mengetahui status kesehatan 

penjamah makanan. 

d).Pengambilan contoh dinding dan lantai. Satu (1)  usap dinding dan lantai 

untuk 1(satu)  diambil dari 5 titik  dinding atau lantai. Penentuan titik 

yang di swab berdasarkan risiko kontaminasi atau tercemar. Luas tiap 

titik yang di swab sebesar 36 cm2, total luas lantai atau dinding yang 

diswab seluas 180 cm2  dalam satu ruangan.  Pengambilan swabdinding 

dan  lantai dilakukan pada ruangan setelah dilakukan kegiatan 

pembersihan ruangan . 

e). Pengambilan contoh Linen. Linen yang diambil adalah linen yang siap 

digunakan atau yang telah dicuci atau telah disterilkan. Setiap jenis linen 
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yang bersih harus terwakili. Luas usapan untuk linen ditentukan 

berdasarkan jenis linen yang di swab, sebagai contoh untuk sarung 

bantal dan sarung guling dapat diambil 1 (satu) titik dengan luas 36 cm2 

permukaan linen, dengan penetapan titik dilakukan secara acak/random. 

Linen dengan permukaan luas seperti sprei, perlak Kasur, selimut maka 

dapat diambil 5 (lima) titik dengan luas yang diusap per titik seluas 36 

cm2 per.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

PENGAMBILAN SAMPEL DENGAN CARA SWAB. 
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Pengambilan sampel dengan cara swab ditujukan untuk mendapatkan cemaran 

bakteri pada permukaan objek. Persyaratan perlatan dan pengerjaan pada 

metode swab ini adalah steril dan aseptis. 

 

3.1. Pengambilan Sampel Usap lantai 

 

A.Tujuan  : Mendapatkan  bakteri di lantai. 

B.Metode : Usap (swab) 

C. Alat 

1. Lidi kapas steril, yaitu lidi dililit kapas 

2. Plastik transparent berlubang  6 cm x 6 cm  

3. Formulir pengambilan pemeriksaan laboratorium 

4. Label 

5.  Bunsen/api spiritus 

6. Korek api 

7. Alat tulis 

8. Termos es/ cool box 

 

D. Bahan 

1. Larutan Buffer NaCl 0,85% sebanyak 100 ml dalam botol 

2. Alkohol 

3. Es Batu 

 

E.Prosedur Kerja 

1. Persiapkan alat, formulir pemeriksaan dan aseptiskan tangan 

2. Nyalakan api bunsen  

3. Bersihkan seluruh permukaan tangan petugas pengambil sampel  dengan 

menggunakan kapas beralkohol. 

4. Bersihkan seluruh permukaan plastik transparan dengan menggunakan 

kapas beralkohol. 

5. Menentukan titik pengambilan sample pada ruangan yang akan  diusap.  

   ( 5 titik sampel  @ titik 6 cm x 6 cm)  
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6. .Lidi kapas steril dibuka dari pembungkus di dekat api bunsen. 

7. Selanjutnya masukkan bagian kapas dari lidi kapas kedalam larutan buffer  

yang ada didalam botol, angkat dari larutan buffer  dengan menekankan 

pada dinding botol  dan keluarkan lidi kapas dari larutan buffer  secara   

aseptis 

8.  Lakukan Pengambilan sample dengan cara mengusapkan lidi kapas ke 

lantai  sesuai  dengan titik sampel yang sering dilalui orang .dan luas  

sampelnya   

      Catatan : 

1)  Satu lidi kapas untuk satu titik pengambilan  

2) Usap permukaan  lantai  dengan menggunakan  seluruh  permukaan     

lidi kapas. 

9. Kemudian lidi kapas tersebut dimasukan dalam botol yang berisi larutan 

buffer   yang digunakan untuk membasahi lidi kapas dan patahkan bagian 

Lidi   yang terpegang, bibir botol panaskan dekat Bunsen. 

   Botol tersebut diberi label yang berisi : 

1) Jenis sampel 

2) Tanggal pengambilan 

3) Waktu pengambilan 

4) lokasi,  

5) Tujuan Pemeriksaan 

6)  nama petugas  pengambil  sample. 

10. Masukan sampel  yang  telah diberi  label  ke   dalam cool box  pada   

suhu 0 - 4°C, segera  kirim   ke laboratorium  paling  lambat 1 x 24 jam. 

Catatan : Setiap membukan dan akan menutup erlenmeyer selalu dilidah 

apikan mulut labu erlenmeyer. 

 

 

 

 

3.2. Pengambilan Sampel Usap Dinding 
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A.Tujuan  : untuk mendapatkan  bakteri  di dinding ruangan. 

B.Metode : Usap (swab) 

C. Alat 

1. Lidi kapas steril. 

2. Plastik transparent berlubang 6 cm x 6 cm 

3. Formulir pengambilan pemeriksaan laboratorium 

4. Label 

5.  Bunsen/api  spiritus 

6. Korek api 

7. Alat tulis 

8. Termos es/ cool box 

D. Bahan 

1. Larutan Buffer  NaCl 0,85% sebanyak 100 ml dalam botol 

2. Alkohol 

3. Es Batu 

E.Prosedur Kerja 

1. Persiapkan alat, formulir pemeriksaan dan aseptiskan tangan 

2. Nyalakan api bunsen  

3. Bersihkan seluruh permukaan tangan petugas pengambil sampel  dengan 

menggunakan kapas beralkohol. 

4. Bersihkan seluruh permukaan plastik transparan dengan menggunakan kapas 

beralkohol. 

5. Menentukan titik pengambilan sample pada ruangan yang akan  diusap.  

( 5 titik sampel  @ titik 6 cm x 6 cm)  

6. Lidi  kapas  steril dibuka  pembungkusnya  didekat  Bunsen  yang  menyala 

7. Selanjutnya masukkan bagian kapas dari lidi kapas kedalam larutan buffer  

yang ada didalam botol, angkat dari larutan buffer peras dengan tekankan 

pada dinding botol  dan keluarkan lidi kapas dari larutan buffer  secara   

aseptis 

Lakukan Pengambilan sample dengan cara mengusapkan lidi kapas ke dinding  

sesuai  dengan titik sampel yang  sering di lalui  orang .atau aktifitas sekitar dinding tinggi 

dan luas  sampelnya   5 titik @ titik 6 cm x 6 cm. 
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      Catatan :  

1) Satu lidi kapas untuk satu titik pengambilan  

2) cara  mengusap  dengan  menggunakan  seluruh  permukaan  lidi  kapas. 

8. Kemudian lidi kapas tersebut dimasukan dalam botol yang berisi larutan 

buffer   yang digunakan untuk membasahi lidi kapas dan patahkan  bagian 

Lidi yang terpegang, bibir botol panaskan dengan  Bunsen 

         Botol tersebut diberi label yang berisi : 

1) Jenis sampel 

2) Tanggal pengambilan 

3) Waktu pengambilan 

4) lokasi,  

5) Tujuan Pemeriksaan 

6) nama petugas  pengambil  sample , tambahkan  paraf  petugas 

9. Masukan sampel  yang  telah  diberi  label  ke   dalam  cool box  pada  suhu  

0 - 4°C, segera kirim  ke  laboratorium  paling  lambat  1 x 24 jam. 

 

Catatan : Setiap membukan dan akan menutup erlenmeyer selalu dilidah apikan 

mulut labu erlenmeyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Pengambilan Sampel Usap Meja  

 

A.Tujuan  : untuk mendapatkan  bakteri di meja kerja. 
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B.Metode : Usap (swab) 

C. Alat 

1. Lidi kapas steril, yaitu lidi dililit kapas 

2. Plastik transparent berlubang 20 cm x 20 cm 

3. Formulir pengambilan pemeriksaan laboratorium 

4. Label 

5.  Bunsen/api spiritus 

6. Korek api 

7. Alat tulis 

8. Termos es/ cool box 

 

D. Bahan 

1. Larutan Buffer NaCl 0,85% steril sebanyak 100 ml dalam botol 

2. Alkohol 

3. Es Batu 

E.Prosedur Kerja 

1. Persiapkan alat, formulir pemeriksaan dan aseptiskan tangan 

2. Nyalakan api bunsen  

3. Bersihkan seluruh permukaan tangan petugas pengambil sampel  dengan 

menggunakan kapas beralkohol. 

4. Bersihkan seluruh permukaan plastik transparan dengan menggunakan kapas 

beralkohol. 

5. Tentukan titik sampel ( meja kerja digunakan pelayanan pada pasien). 

6. Lidi kapas steril dibuka  pembungkusnya  didekat Bunsen  yang  menyala 

7. Selanjutnya masukkan bagian kapas dari lidi kapas kedalam larutan buffer  

yang ada didalam botol, angkat dari larutan buffer peras dengan tekankan 

pada dinding botol  dan keluarkan lidi kappa dari larutan buffer  secara   

aseptis 

8. Lakukan Pengambilan sample dengan cara mengusapkan lidi kapas ke meja 

kerja  sesuai  dengan titik sampel yang  sering di gunakan/aktivitas  kerja  .dan luas  

sampelnya  (ber ukuran 20 cm x 20 cm) . 

Catatan :  



18 

 

1)  Satu lidi kapas untuk satu titik pengambilan  

        2) cara  mengusap  dengan  menggunakan  seluruh  permukaan  lidi   kapas. 

9. Kemudian lidi kapas tersebut dimasukan dalam botol yang berisi larutan buffer   

yang digunakan untuk membasahi lidi kapas dan patahkan bagian Lidi yang 

terpegang, bibir botol panaskan dengan  Bunsen 

     Botol tersebut diberi label yang berisi : 

1) Jenis sampel 

2) Tanggal pengambilan 

3) Waktu pengambilan 

4) lokasi,  

5) Tujuan Pemeriksaan 

6) nama  petugas  pengambil  sample , tambahkan  paraf  petugas 

10. Masukan sampel  yang  telah diberi  label  ke   dalam  cool box  pada  suhu 0 - 

4°C, segera  kirim  ke laboratorium  paling  lambat  1 x 24 jam 

 

Catatan : Setiap membukan dan akan menutup erlenmeyer selalu dilidah apikan 

mulut labu erlenmeyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Pengambilan Sampel Usap alat Kesehatan 

 

A.Tujuan  : Mendapatkan  bakteri di alat Kesehatan. 

B.Metode :  Usap (swab) 
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C. Alat 

1. Lidi kapas steril, yaitu lidi dililit kapas 

2.  Formulir pengambilan pemeriksaan laboratorium 

3.  Label 

4.  Bunsen/api spiritus 

5. Korek api 

6. Alat tulis 

7. Termos es/ cool box 

 

D. Bahan 

1. Larutan Buffer NaCl 0,85% steril sebanyak 100 ml dalam tabung reaksi. 

2. Alkohol 

3. Es Batu 

 

E.Prosedur Kerja 

1. Persiapkan alat, formulir pemeriksaan dan aseptiskan tangan 

2. Bersihkan seluruh permukaan meja kerja seluas 1 m x 1 m  dengan 

menggunakan kapas beralkohol  

3. Menyiapkan  alat yang akan  diusap.  

4. Nyalakan api bunsen 

5. Bersihkan seluruh permukaan tangan petugas pengambil sampel  dengan 

menggunakan kapas beralkohol  

6. Lidi kapas steril dibuka  pembungkusnya  didekat  Bunsen  yang  menyala 

7. Selanjutnya masukkan bagian kapas dari lidi kapas kedalam larutan buffer  

yang ada didalam botol, angkat dari larutan buffer peras dengan tekankan 

pada dinding botol  dan keluarkan lidi kapas dari larutan buffer  secara   

aseptis 

8. Lakukan Pengambilan sample dengan cara mengusapkan lidi kapas ke alat  

sesuai  dengan titik sampel pada bagian kritis (semua permukaan alat 

merupakan bagian kritis yang kontak dengan pasien) dan luas  sampelnya 

seluruh permukaan yang kontak dengan pasien  . 

Catatan :  
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1)Satu lidi kapas untuk satu alat kesehatan  

2) cara mengusap dengan  menggunakan  seluruh  permukaan  lidi  

kapas. 

9. Kemudian lidi kapas tersebut dimasukan dalam tabung reaksi yang berisi 

larutan buffer   yang digunakan untuk membasahi lidi kapas dan patahkan 

bagian Lidi yang terpegang, bibir tabung reaksi panaskan dengan  Bunsen 

          Tabung reaksi tersebut diberi label yang berisi : 

a. Jenis sampel 

b. Tanggal pengambilan 

c. Waktu pengambilan 

d. lokasi,  

e. Tujuan Pemeriksaan 

f. nama petugas  pengambil  sample , tambahkan  paraf  petugas 

10. Masukan sampel yang telah diberi  label  ke   dalam  cool box  pada  suhu 

0 - 4°C, segera  kirim  ke  laboratorium  paling  lambat  1 x 24 jam 

 

Catatan : Setiap membukan dan akan menutup erlenmeyer selalu dilidah apikan 

mulut labu erlenmeyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.5.Pengambilan Sampel Usap Tangan  

 

A.Tujuan  : mendapatkan bakteri  di Tangan petugas Kesehatan. 

B.Metode : Usap (swab) 
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C. Alat 

1. Lidi kapas steril, yaitu lidi dililit kapas 

2.  Formulir pengambilan pemeriksaan laboratorium 

3. Label 

4.  Bunsen/api spiritus 

5. Korek api 

6. Alat tulis 

7. Termos es/ cool box 

 

D. Bahan 

1. Larutan Buffer NaCl 0,85% steril sebanyak 100 ml dalam tabung reaksi. 

2. Alkohol 

3. Es Batu 

 

E. Prosedur Kerja 

1. Persiapkan alat, formulir pemeriksaan dan aseptiskan tangan 

2. Tentukan perawat yang akan di usap tangan. 

3. Nyalakan api bunsen  

4. Bersihkan seluruh permukaan tangan petugas pengambil sampel  dengan 

menggunakan kapas beralkohol. 

5. Lidi kapas steril dibuka pembungkusnya didekat Bunsen yang menyala 

6. Selanjutnya masukkan bagian kapas dari lidi kapas kedalam larutan buffer  

yang ada didalam tabung reaksi, angkat dari larutan buffer peras dengan 

tekankan pada dinding tabung reaksi  dan keluarkan lidi kappa dari larutan 

buffer  secara   aseptis. 

7. Persilahkan Petugas kesehatan menggosok-gosokan kedua telapak tangan, 

Lakukan Pengambilan sample dengan cara. mengusapkan lidi kapas ke 

seluruh permukaan tangan dan selasela jarinya tangan kanan   petugas 

kesehatan. 

 

 Catatan :  

a. Satu lidi kapas untuk satu petugas kesehatan  
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b. cara mengusap dengan menggunakan seluruh permukaan lidi kapas. 

8. Kemudian lidi kapas tersebut dimasukan dalam tabung reaksi yang berisi 

larutan buffer   yang digunakan untuk membasahi lidi kapas dan patahkan 

bagian Lidi yang terpegang, bibir botol panaskan dengan  Bunsen 

9. Tabung  tersebut diberi label yang berisi : 

1) Nama Petugas Kesehatan : 

2) Jenis sampel 

3) Tanggal pengambilan 

4) Waktu pengambilan 

5) lokasi,  

6) Tujuan Pemeriksaan 

7) nama petugas pengambil sample , tambahkan paraf petugas 

10. Masukan sampel yang telah diberi label ke   dalam cool box pada suhu 0 - 

4°C, segera kirim  ke laboratorium paling lambat 1 x 24 jam 

 

Catatan : Setiap membukan dan akan menutup erlenmeyer selalu dilidah apikan 

mulut labu erlenmeyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Pengambilan Sampel Usap Linen  

 

A.Tujuan  : untuk mendapatkan  bakteri  di Linen bersih 

B.Metode : Usap (swab) 

C. Alat 
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1. Lidi kapas steril, yaitu lidi dililit kapas 

2. Plastik transparent berlubang 6  cm x 6 cm 

3. Formulir pengambilan pemeriksaan laboratorium 

4. Label 

5.  Bunsen/api  spiritus 

6. Korek api 

7. Alat tulis 

8. Termos es/ cool box 

 

D. Bahan 

1. Larutan Buffer NaCl 0,85% sebanyak 100 ml dalam botol 

2. Alkohol 

3. Es Batu 

E.Prosedur Kerja 

1. Persiapkan alat, formulir pemeriksaan dan aseptiskan tangan. 

2. Nyalakan api bunsen  

3. Bersihkan seluruh permukaan tangan petugas pengambil sampel  dengan 

menggunakan kapas beralkohol. 

4. Bersihkan seluruh permukaan plastik transparan dengan menggunakan kapas 

beralkohol. 

5. Menentukan titik pengambilan sample pada linen yang akan  diusap. (sampel 

usap linen diambil dari 5 titik, dimana @ titik luasnya 6 cm x 6 cm pada linen 

per jenis linen )  

6. Lidi  kapas  steril dibuka  pembungkusnya  didekat  Bunsen  yang  menyala 

7. Selanjutnya masukkan bagian kapas dari lidi kapas kedalam larutan buffer  

yang ada didalam botol, angkat dari larutan buffer peras dengan tekankan 

pada dinding botol  dan keluarkan lidi kapas dari larutan buffer  secara   

aseptis 

8. Lakukan Pengambilan sample dengan cara mengusapkan lidi kapas ke linen 

sesuai  dengan titik sampel.dan luas  sampelnya  ( @ titik ber ukuran  6  cm x  6  cm) . 

Catatan :  

a) Linen yang di usap adalah linen yang siap digunakan 
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b) Satu lidi kapas untuk satu titik pengambilan  

c) cara  mengusap  dengan  menggunakan  seluruh  permukaan  lidi  kapas. 

9. Kemudian lidi kapas tersebut dimasukan dalam botol yang berisi larutan 

buffer   yang digunakan untuk membasahi lidi kapas dan patahkan  bagian 

Lidi yang terpegang, bibir botol panaskan dengan  Bunsen 

Botol tersebut diberi label yang berisi : 

a) Jenis sampel 

b) Tanggal pengambilan 

c) Waktu pengambilan 

d) lokasi,  

e) Tujuan Pemeriksaan 

f) nama petugas  pengambil  sample , tambahkan  paraf  petugas 

10. Masukan sampel  yang  telah  diberi  label  ke   dalam  cool box  pada  suhu  0 - 

4°C, segera kirim  ke  laboratorium  paling  lambat  1 x 24 jam 

 

Catatan : Setiap membukan dan akan menutup erlenmeyer selalu dilidah 

apikan mulut labu erlenmeyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Pengambilan Sampel Makanan (dengan cara swab) 

 

A. Tujuan :  Penentuan jumlah bakteri pada permukaan ikan . 

B. Prinsip :  

     Permukaan Permukaan ikan dengan luas area tertentu diusap dengan kapas 

pengusap steril. Kapas pengusap kemudian dimasukkan kedalam larutan pepton 
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atau larutan garam steril. Larutan diuji dengan metode ALT untuk mengetahui 

jumlah bakterinya. 

Metode pengujian mikrobiologi – Produk perikanan penentuan jumlah total 

kandungan bakteri per area dari ikan dan permukaan alat– alat prosessing ikan 

(The Swab Technique) . 

C. Peralatan  

Peralatan :  

1. Botol pengencer/tabung reaksi;  

2. kapas pengusap steril (sterile cotton swab). 

3. Alat untuk membantu menetapkan luas area dengan daerah usapan 100 cm2 , 

dapat menggunakan plastic slide transparent yang diberi lubang ( 10 cm x 10 

cm) . 

D. Bahan  

1. larutan pepton 1 % atau larutan garam steril 0,85 %;  

2. Plate Count Agar ;  

3. larutan Butterfield’s phosphate buffered . 

 

  E. Prosedur  

1.   luas area untuk daerah usapan adalah 100 cm 2 permukaan ikan.  

               Menetapkan luas area dapat menggunakan bahan yang dapat disterilkan 

dan mempunyai luas daerah usapan 100 cm2. jika permukaan yang akan diusap 

kering, celupkan kapas pengusap steril pada cairan larutan pengencer steril 

sebelum digunakan. jika yang akan diusap adalah ikan, lakukan pengusapan 

pada bagian samping ikan. 

2. usapkan secara aseptis kapas pengusap steril dengan cara memutar memutar 

secara seksama untuk mendapatkan bakteri yang menempel pada permukaan 

ikan. 

3.  masukkan kapas pengusap steril secara secara aseptis kedalam botol pengencer 

atau tabung reaksi yang berisi 10 ml larutan pepton 1 % atau larutan garam 

steril 0,85 %.  

4. kocok larutan secara seksama untuk untuk melepaskan bakteri yang menempel 

pada kapas pengusap.  
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5. Lakukan pengujian ALT Total Plate Count (TPC), Coliform, Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, sesuai SNI 01-2332.3-2006 . 

    Untuk pelaporan hasil uji swab berdasarkan SNI 2332.8:2010 adalah dinyatakan 

jumlah bakteri per 100 cm2. 

6. Untuk menentukan batas cemaran dapat dibandingkan dengan baku mutu 

cemaran dan kontaminan pada makanan. 

    Hasil uji swab ini merupakan kewaspadaan apabila bakteri yang terdeteksi 

jumlahnya banyak berarti tingkat kebersihannya perlu ditingkatkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. PENGAMBILAN SAMPEL USAP ALAT MAKAN-MINUM 
 

 

A. TUJUAN 

1. Mahasiswa tepat menentukan titik sampel usap alat makan dari jenis alat 

makan minum. 

2. Mahasiswa terampil melakukan pengambilan sampel usap alat makan. 

3. Mahasiswa terampil menentukan kualitas bakteriologi alat makan minum. 
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B. Dasar Teori 

      Dalam penyehatan makanan dan minuman, kebersihan alat makan 

merupakan bagian sangat penting dan berpengaruh terhadap kualitas 

makanan dan minuman. Alat makan yang tidak dicuci dengan bersih dapat 

menyebabkan organisme atau bibit penyakit yang tertinggal akan 

berkembang biak dan mencemari makanan yang akan diletakkan diatasnya. 

Angka kuman dan adanya bakteri coli pada permukaan makan yang telah 

dicuci dapat diketahui dengan melakukan uji dengan cara usap alat makan 

pada permukaan alat makan. Uji alat makan atau alat masak perlu dilakukan 

untuk mengetahui tingkat kebersihan alat tersebut. Sehingga melalui uji 

sanitasi alat tersebut, petugas inspeksi dari dinas kesehatan dapat 

menetapkan apakah alat makan tersebut sudah layak digunakan atau belum. 

Menurut Petunjuk Pemeriksaan Mikrobiologi Usap Alat Makan dan Masak. Alat 

makan yang digunakan harus sesuai dengan yang dipersyaratkan seperti 

bahan peralatan, keutuhan peralatan, fungsi dan letak peralatan. Kandungan 

bakteri dalam alat makan harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh Depkes 

RI, yaitu peralatan makan yang kontak langsung dengan makanan yang siap 

disajikan tidak boleh mengandung angka kuman yang melebihi 100/cm2 

 permukaan alat dan tidak boleh mengandung E.Coli/cm2 permukaan alat. Bila 

lebih dari angka kuman yang ditentukan berarti tidak memenuhi syarat 

kesehatan. Untuk membuktikan apakah lingkungan tempat penjualan 

makanan dan higiene perorangan dalam mengelola kebersihan alat makan 

dalam kondisi yang baik maka perlu pemeriksaan angka kuman alat makan 

tersebut. Semua alat makan yang mempunyai peluang bersentuhan dengan 

makanan harus selalu dijaga dalam keadaan bersih dan tidak ada sisa 

makanan yang tertinggal pada bagian- bagian alat makan tersebut. Apabila 

hal tersebut dibiarkan, akan memberi kesempatan kuman yang tidak 

dikehendaki untuk berkembang biak dan membusukkan makanan.  Menurut 

ketentuan Direktur Jenderal PPM & PLP, inspeksi atau uji sanitasi alat makan 

atau alat masak perlu dilakukan pada tempat – tempat pengolahan makanan 

dan sampel sebaiknya diambil dari lima jenis alat makan atau alat masak yang 

ada. 
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Ketepatan titik sampel memberikan informasi penting tentang kualitas 

bakteriologi pada alat makan dan minum. Pada prinsipnya titik sampel ada 

usap alat makan adalah bagian peralatan makan yang kontak dengan 

makanan. Adapun Parameter bakteri pada alat makan meliputi Angka Total 

Kuman dan Escherichia Coli. 

 

C. Alat  

Alat  perlu dipersiapkan :  

1. Lidi kapas steril 

2. Api bunsen. 

3. Korek api. 

4. Tabung reaksi dan rak 

 

D. Bahan  

         Bahan yang diperlukan sbb :  

1. Kapas. 

2. Alkohol. 

3. NaCl 0,85% atau PBS (Media transpot). 

4. Cool Box. 

5. Es kering. 

6.  Kertas Label. 

 
E. Prosedur Kerja. 

 

1. Tentukan metode pengambilan sampel usap alat (Paket atau tunggal). 

2. ( catatan : Metode tunggal, melakukan usap alat makan dan minum dengan 

mengusap masing-masing alat makan dan minum dan mendapatkan 

beberapa unit sampel usap alat makan dan minum sesuai dengan jumlah alat 

yang di usap. Metode paket dalam usap alat makan dan minum dilakukan 

dengan cara mengusap beberapa alat makanminum ( minimal 2 spesimen 

diusap menjadi 1 unit sampel usap alat makan dan minum)   

3. Bersihkan meja kerja dengan kapas beralkohol. 
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4. Bersihkan tangan pengambil sampel dengan kapas beralkohol.(tutup botol 

alkohol) 

5. Nyalakan api bunsen. 

6. Melakukan usap alat makan : 

a) Buka pembungkus lidi kapas steril. 

b) Lidi kapas masukan kedalam tabung reakasi yang berisi PBS atau NaCl, 

basahi bagian kapasnya. Tekankan pada tabung supaya larutan yang ada 

pada lidi kapas tidak menetes. 

c) Lakukan usapan pada alat makan minum. 

           (Perlu diperhatikan  titik sampel dari tiap jenis alat makan) 

a) Untuk cangkir atau gelas, bagian yang diusap  sbb :  

1) Sekeliling bibir gelas/cangkir  bagian atas setinggi 1 cm. 

2) Sekeliling bibir gelas/cakir  bagian dalam setinggi 1 cm. 

3) Sekeliling bibir gelas bagian atas. 

b) Untuk sendok, bagian yang diusap sbb : 

1) Seluruh permukaan cekungan/mangkok sendok bagian atas. 

2) Seluruh permukaan cengkungan/mangkok sendok bagian bawah. 

3) Sekeliling mangkok sendok. 

4) Pegangan sendok bagian atas dan bawah setinggi 1 cm dari mangkok 

sendok. 

c)   Untuk Garpu, bagian yang diusap sbb : 

1) Seluruh  permukaan bagian atas penusuk makanan 

2) Seluruh permukaan bagian bawah penusuk makanan. 

3) Seluruh permukaan celah jari-jari penusuk makanan. 

4) Sekelilig bagian penusuk makanan 

5) Pegangan garpu bagian atas dan bawah setinggi 1 cm dari badan 

garpu. 

d) Untuk Piring dan Mangkok, bagian yang diusap sbb: 

      Permukaan piring dan mangkok bagian dalam yang kontak dengan       

makanan ( dengan luas minmal  20 cm2 permukaan). 

Catatan : untuk metode paket setiap perpindahan alat makan minum, maka 

lidi kapas dibasahi dengan media transpot dari tabung reaksi yang sama). 
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7. Ambil kembali tabung reaksi berisi Na Cl 0,85% atau PBS (pada langkah ke 5   

     point b). 

 masukan lidi kapas yang sudah digunakan kedalam tabung reaksi in, 

patahkan lidi kapas sampai batas yang terpegang tangan  dan tutup. 

8. Matikan api Bunsen dan bersihkan meja kerja. 

9. Beri Label pada tabung reaksi. Isi label sbb :  

1) Jenis specimen 

2) Tanggal Pengambilan sampel 

3) Waktu Pengambilan sampel 

4) Lokasi Pengambilan sampel 

5) Tujuan Pemeriksaan 

6) Petugas Pengambil Sampel 

7) Nama Petugas Pengambil sampel. 

10. Sampel dikirim /dibawa ke laboratorium dengan menyimpan sampel usap alat  

     makan minum dalam cool box pada suhu 0 – 4OC.  

11. Hitung luas usapan pada Permukaan setiap alat makan yang di usap. 

3.9. PENGAMBILAN SAMPEL REKTAL SWAB 

 

A.Tujuan 

Untuk mengisolasi  kuman pathogen (gastroenteritis) pada saluran pencernaan 

Penjamah makanan  

B. Metode  : Metode swab 

C. Dasar Teori 

Rektal swab merupakan apusan yang dilakukan pada daerah rectum + 2-3 cm diatas 

lubang anus. Kuman-kuman pathogen penyebab gastroenteritis dapat diisolasi dari 

swab rectum. Kuman-kuman yang ditemukan dari swab rectum juga terdapat pada 

saluran pencernaan. (M astra,2010). 

Status Kesehatan  penjamah makanan tidak hanya diperoleh dari pemeriksaan 

kesehatan saja, tetapi dapat dilengkapi dengan rectal swab/usap dubur. Melakukan 

swab pada rectum penjamah makanan akandapat didentifikasi bakteri penyebab 
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gastro enteritis yaiti Salmonella sp, Shygella sp, Escherichia coli dan Vibrio Cholerae , 

dari hasil identifikasi ini akan diperoleh status penyakit gastroenteritis. Seperti kita 

ketahui penjamah yang mempunyai baru akan sakit dan sudah ada gejala  dan baru 

dinyatakan sembuh dari gastroenteritis di dalam tubuhnya masih membawa kuman 

penyebab penyakit.  

Menurut persyaratan sorang penjamah makanan harus di ambil swab duburnya 

minimal setiap 6 bulan sekali atau 2 kali dalam setahun. Rectal swab pada penjamah 

makanan ditujukan untuk mengetahui status “carrier” penyakit dari penjamah 

makanan.  

 

D. Alat  

1. Sarung Tangan 

2. kertas label 

3. lidi kapas. 

4. Kain Perca dengan ukuran  1 m x 1 m yang telah diberi lobang pada ¾ 

bagian atas dengan diameter 40 cm 
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E.Bahan 

1. Larutan Carry and Blair atau larutan Pepton. 

2. Faeces/rectal swab. 

3. Sabun Cuci tangan 

F. Prosedur kerja : 

a. Melakukan komunikasi dengan penjamah makanan, berkenaan dengan penyakit 

yang pernah diderita,  penjamah bekerja memegang apa, lama bekerja. 

b. Gunakan Sarung Tangan. 

c. Persilahkan penjamah makanan diminta menurunkan pakaian bagian bawah, 

kemudian persilahkan bersimpuh dan menungging di atas tempat tidur atau 

tangan memenggang pinggang  dan kaki agak membuka  (mengangkang)  dan 

persilahkan membungkuk. 

d. Ambil lidi kapas steril , buka pembungkus dan basahi lidi kapas dengan larutan 

Carry and blair. 

e. Posisi petugas swab ada di sebelah kiri dari penjamah yang akan di swab. 

f. Tangan kiri petugas membuka lubang anus penjamah makanan dan  tangan 

kanan memegang lidi kapas mengambil swab dengan menempelkan lidi kapas 

pada lubang anus dan  memasukan lidi kapas seteril ke dalam lubang anus 

dengan cara memutar searah jarum jam dengan mendorong perlahan-lahan 

sampai kurang lebih 2-3 cm ke dalam lubang anus. Setelah itu lidi kapas ditarik 

ke luar dengan sambil tetap diputar searah jarum jam dengan gerakan menarik 

lidi kapas. 

 g. Penjamah makanan dipersilahkan mengenakan pakaian bagian bawah dan 

persilahkan telah selesai. 

h. Selanjutnya lidi kapas tadi dimasukkan dalam media carry and blir sampai 

terendam ke dalam media. Jika lidi kapas terlalu panjang maka patahkan 

pegangan lidi sampai batas sehingga tabung atau botol yang berisi larutan carry 

and blair dapat di tutup. 

Setelah diberi label, sbb : 

a) Nama Penjamah dan bagian kerja  ,  Aan, Pengolah makanan.    

b) Tanggal sampel. 

c) Waktu pengambilan sampel. 
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d) Lokasi pengambilan sampel 

e) Tujuan Pemeriksaan  

f) Nama Petugas sampling. 

g) Paraf Petugas sampling. 

i. specimen dikirim  ke laboratorium untuk diperiksa, dengan menggunakan 

pendingin suhu 0 – 40C. 
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BAB IV. 

ISOLASI dan IDENTIFIKASI BAKTERI 

 

4.1. Isolasi bakteri  

     Isolasi bakteri merupakan suatu proses pengambilan bakteri dari medium atau 

lingkungan asalnya lalu menumbuhkannya pada medium buatan sehingga dapat 

memperoleh biakan bakteri yang murni (Singleton & Sainsbury, 2006). Cara atau 

metode yang dapat dilakukan untuk memperoleh mikroorganisme yang murni dari 

suatu biakan campran yaitu metode cawan gores dan metode cawan tuang 

(Hadioetomo, 1993). 

a). Metode Cawan Gores 

     Metode cawan gores dalam isolasi bakteri bertujuan untuk membuat garis 

sebanyak mungkin pada permukaan medium biakan menggunakan jarum ose. 

Mikroba yang terlepas pada garis-garis goresan tersebut semakin lama semakin 

sedikit, sehingga pada garis terakhir koloni yang terbentuk akan terpisah agak 

jauh dan sebagai koloni tunggal.  

b). Metode cawan tuang 

     Metode cawan tuang yang dilakukan dalam isolasi bakteri bertujuan untuk 

menentukan perkiraan jumlah bakteri hidup dalam suatu sampel dan isolasi 

mikroorganisme. Hasil perhitungan jumlah bakteri dengan cara ini dinyatakan 

dalam bentuk koloni (Irianto, 2012). Menurut Hadioetomo (1993) metode cawan 

tuang digunakan untuk memperoleh koloni murni dari populasi campuran 

mikroorganisme. 

d) Metode pengenceran (dilution method). 

     Metode pengenceran (dilution method) pada prinsipnya adalah cara untuk 

melarutkan sampel ke dalam akuades seteril sehingga lebih mudah dalam isolasi 

mikroorganisme. Suspensi sampel yang berupa campuran bermacam-macam 
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spesies diencerkan dengan medium steril dengan harapan pada akhirnya akan 

diperoleh pertumbuhan dari satu sel (Stanier, 1982). 

d).. Metode cawan tebar 

     Pada metode ini suspense bakteri yang telah diencerkan diambil 

menggunakan ose. Kemudian ose dibuat serangkaian goresan sejajar yang tidak 

saling menutupi di atas permukaan medium yang telah memadat (Stanier, 1982). 

 

4.2. Identifikasi Bakteri 

      Identifikasi merupakan upaya mengelompokan mahluk hidup kedalam suatu 

kelompok tertentu berdasarkan karakteristik persamaan dan perbedaan yang 

dimiliki oleh masing-masing mahluk hidup. Untuk mengidentifikasi 

mikroorganisme dilakukan dengan membandingkan ciri-ciri satuan yang ada yang 

belum diketahui dengan satuan-satuan yang sudah dikenal. Identifikasi 

mikroorganisme yang baru diisolasi memerlukan perincian, deskripsi, dan 

perbandingan yang cukup dengan deskripsi yang telah dipublikasikan untuk 

jasad- jasad lain yang serupa (Pelczar & Chan, 1986). 

Pada bahasan kali ini identifikasi bakteri yang digunakan adalah mengamati 

karakteristik makroskopis dari koloni bakteri. Bentuk koloni (titik, bulat, tidak 

teratur, seperti akar, berfilamen, serta berbentuk kumparan. Tepi koloni dapat 

berbentuk utuh, berombak, berbelah, bergerigi, berbenang dan keriting. Warna 

koloni terdiri dari keputihan, kekuningan, kemerahan, coklat, jingga, orange, 

ping, hijau dan ungu. Elavansi koloni meliputi rata, timbul, datar melengkun, dan 

cembung. Struktur koloninya halus mengkilat, kasar, berkerut, atau kering 

seperti bubuk. Selain itu ukuran yang beragam yang dapat dilakukan dengfan 

cara mengukur diameter dari koloni bakteri yang tumbuh (Irianto, 2012).  

     Karakteristik mikroskopis bakteri terdiri dari bentuk sel, ukuran sel, dan 

pewarnaan. Bentuk sel bakteri yaitu bentuk basil, bentuk kokus dan bentuk 

spiral. Pengukuran bakteri secara mikroskopis dilakukan menggunakan 
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mikrometer. Pewarnaan yang dilakukan meliputi pewarnaan gram dan 

pewarnaan endospora (Carg, 2005). Pada hasil swab dalam buku ini identifikasi 

mikroskopik dilakukan untuk spora Bacillus cereus linen. 
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4.3. Identifikasi Bakteri Hasil Swab 

             Pengambilan sampel lingkungan dengan cara swab akan dilanjutkan 

dengan melakukan pemeriksaan terhadap sampel swab. Arah pemeriksaan 

disesuaikan dengan persyaratan baku mutu obyek yang diswab.  

 

4.3.1..Identifikasi Angka Total Kuman  lantai dan dinding ruangan  

 

A.Tujuan : 

Mengetahui jumlah bakteri dalam sampel usap lantai dan dinding  dengan    

perhitungan Angka Kuman. 

  B.Dasar teori 

      Penjamah makanan sangat besar perannya dalam menjaga kualitas 

makanan. Mikroba yang dapat disebarkan dari penjamah makanan diantaranya 

mikroba penyebab penyakit gastro enteritis dan mikrba pathogen lainnya. 

Mikroba penyebab gastro enteritis yaitu Vivrio Cholera, Salmonella Thyposa, 

Escherichia Coli dan Shygella dysentriae.  

Angka lempeng total merupakan salah satu cara untuk menghitung cemaran 

mikroba, dimana cara ini merupakan bagian dari metode hitung cawan. Prinsip 

pada metode hitungan cawan adalah jika sel jasad renik yang masih hidup 

ditumbuhkan pada medium agar, maka sel jasad renik tersebut akan 

berkembang biak membentuk koloni yang  dapat  dilihat  langsung   dan   dapat   

dihitung   dengan   menggunakan mata   tanpa mikroskop.   Metoda   hitungan   

cawan   merupakan   cara   yang   paling   sensitive   untuk menentukan jumlah 

jasad renik karena beberapa hal yaitu : 

 1. Hanya sel yang masih hidup yang dapat dihitung. 

2. Beberapa jenis jasad renik dapat dihitung satu kali.  

3. Dapat digunakan untuk isolasi dan identitas jasad renik karena koloni yang    

     terbentuk   mungkin   berasal   dari   jasad   renik   yang   menetap    
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     menampakkan  pertumbuhan yang spesifik.  

    Cara penumbuhan dalam perhitungan cawan dapat dibedakan atas dua 

yaitu : 

metoda tuang (pour plate) dan metoda permukaan (surface plate). Dalam 

metoda tuang sejumlah contoh pengenceran yang dikehendaki dimasukkan 

kedalam cawan Petri, kemudian ditambahakn agar cair steril yang telah 

didinginkan sebanyak 15 – 20 ml dan digoyangkan supaya sel – sel mikroba 

dalam contoh menyebar rata pada permukaan, dengan metode permukaan, 

terlebih dahulu dibuat agar dan tuang kedalam cawan kemudian  sebanyak   

0,1   ml  contoh  yang   diencerkan dipipet  pada   permukaan  agar tersebut 

dan diratakan . 

    Metode hitungan cawan menggunakan anggapan bahwa setiap sel akan 

hidup berkembang menjadi satu koloni.  Jumlah koloni yang muncul  menjadi 

indeks bagi jumlah oganisme yang terkandung di dalam sampel.  Teknik 

pengitungan ini membutuhkan kemampuan melakukan pengenceran dan 

mencawankan hasil pengenceran.Cawan-cawan tersebut kemudian 

diinkubasi dan kemudian dihitung jumlah koloni yang terbentuk. 

C. Alat dan Bahan 

1. Pipet Ukur 

2. Petri dish 

3. Tabung reaksi steril  

4. Erlemeyer 

5. Incubator 

6. Oven 

7. Autoklaf 

8. Rak tabung  

9. Bunsen/api spiritus 

10. Korek api. 



39 

 

 

11. Spidol signpen 

 

Ket :  

Alat pada huruf a,b,c,d, harus steril 

        Bahan: 

a. Sampel 

b. PBS/Na Cl  

c. Agar Nutrisi. 

d. Alkohol 

Ket : 

Bahan pada huruf b,c harus steril. 

 

`D. Prosedur Kerja : 

1). Pengenceran  sampel usap dinding/lantai. 

       Buat pengenceran sampel usap dinding atau lantai mulai dari 10-1 sampai 

pada 10-5. Pengenceran dilakukan dengan menggunakan larutan Na Cl atau PBS. 

Pengenceran bertujuan untuk mengurangi kepadatan bakteri/kuman pada 

sampel usap dinding atau lantai sehingga memudahkan dalam melakukan 

pembacaan. 

Cara Kerja : 

a. Siapkan 1(satu)  cawan petri beri kode tertulis control, kemudian masukan 1 ml 

larutan Na Cl ke dalam petri tsb. 

b. Sampel usap lantai atau dinding sebanyak 100 ml di buat pengenceran 10-1 

dengan cara menghomogenkan sampel , kemudian ambil 10 ml sampel masukan 

ke labu erlemeyer volume 100 ml yang telah berisi 90 ml Na Cl 0,85%. 

c. Lanjutkan dengan pengenceran 10-2 ,yaitu  dari pengenceran 10-1 ambil 1 ml dan 

masukan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi 9 ml Na Cl dan berlabel (10-2 

s.d 10-5), dst sampai pengenceran 10-5. 
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2). Penanaman dan inkubasikan sampel usap dinding atau lantai. 

Sampel usap dinding atau lantai yang telah diencerkan sampai pada 10-5. . 

kemudian ditanam dengan menggunakaan media  Agar Nutrisi /PCA. 

Menanaman dan inkubasikan sampel usap alat dimaksudkan menumbuhkan 

bakteri pada media dan mengkondisikan kebutuhan kuman atau bakteri untuk 

hidup. 

 

Cara nya : 

a. Ambil 1 ml Sampel usap lantai atau dinding pada  pengenceran 10-1  tabung 

reaksi , kemudian masukan ke dalam cawan petri yang telah diberi kode 10-

1.(langkah 1) b). 

b. ambil 1 ml sampel pada tabung reaksi pengenceran 10-2, masukan ke cawan 

petri berkode 10-2 dan seterusnya hal ini dilakukan sampai menanam hingga 

pengenceran 10-5 (langkah nomor 1) c). 

c. kemudian tuangkan  20 ml agar nutrisi atau PCA hangat-hangat kuku ke cawan 

petri 10-1 ,         

d. homogenkan (menggoyangkan secara perlahan) biarkan hingga agar mengeras. 

e. Lakukan langkah  pada  cawan petri pengenceran  10-2,10-3,10-4,10-5 dan  cawan 

petri berkode control .(Catatan : tutup Cawan petri dibuka sekecil mungkin).  

f. Inkubasikan semua sampel usap lantai atau dinding  tsb dengan menyimpan 

cawan petri pada langkah b sampai c dalam incubator pada suhu 37oC selama 1 

x 24 jam 

 

3)  Membaca hasil penanaman sampel usap lantai atau dinding 

a. Amati morfologi koloni yang tumbuh dan hitung jumlah koloni  

b. hitung angka kuman.  

c. Perhitungan jumlah kuman.  
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Catatan : Setiap membukan dan akan menutup erlenmeyer, tabung reaksi  selalu 

dilidah apikan mulut labu erlenmeyer. 

 

Hasil Pengamatan  : 

1. Koloni Total Kuman pada media Agar Nutrisi  

 

 

2. Cara menghitung Angka Pencemaran memungkinkan : 

Setelah di inkubasi hitung jumlah koloni yang tumbuh dari setiap pengenceran 

No Pengenceran Jumlah Koloni 

1 1/10 A koloni 

2 1/100 B koloni 

3 1/1000 C  koloni 

4 1/10000 D koloni 

5 1/100.000 E koloni 

7 dst ----- koloni 

8 Kontrol F koloni 
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Perhitungan : 

Batas perhitungan : 

Jumlah koloni pada cawan petri control  tidak lebih dari 10 koloni. 

Jumlha koloni pada cawan petri hasil pengenceran yang dapat dihitung antara 30 – 300 

koloni ( dengan catatan semakin besar pengenceran jumlah koloni semakin berkurang 

atau semakin kecil dibandingkan dengan pengenceran sebelumnya). 

Rumus perhitungan :  

Total bakteri = (A – F) . 10-1 + ( B - F ) . 10-2 + (C - F). 10-3 +( D - F). 10-4 +( E – F).    
                                         Jumlah petri pengenceran 

10-5 + dst . 

                                  =  ………….. CFU/luas sampel. 

                                  =  …………… CFU/cm2 

 

Standar angka kuman pada lantai dan dinding (Permenkes No.1204 / Men Kes /SK / 10 

/ 2004)  : 

a. Ruang pelayanan medis : 0 - 5 CFU/cm2permukaan lantai atau dinding 

b. Ruang penunjang medis : 5 - 10 CFU /cm2 permukaan lantai atau dinding   
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4.3.2. Penentuan Staphylococcus sp  tangan petugas kesehatan 

 

A.Tujuan :  Mengetahui jumlah Staphylococcus sp tangan petugas kesehatan   . 

 B. Dasar teori 

      Pengendalian infeksi nosokomial di rumah sakit merupakan salah satu upaya 

meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit kepada masyarakat dengan 

menggunakan angka kejadian infeksi nosokomial sebagai indikator pelayanan  

Infeksi nosokomial dapat ditransmisikan melalui petugas dan lingkungan. 

Kebanyakan infeksi silang yang didapat di rumah sakit ditransmisikan oleh petugas 

kesehatan yang gagal mencuci tangannya. Kebersihan tangan perawat menjadi hal 

yang penting karena tangan petugas kesehatan merupakan vehicle paling sering 

untuk infeksi nosokomial. 

       Metode hitungan cawan menggunakan anggapan bahwa setiap sel akan hidup 

berkembang menjadi satu koloni.  Jumlah koloni yang muncul  menjadi indeks bagi 

jumlah oganisme yang terkandung di dalam sampel.  Teknik pengitungan ini 

membutuhkan kemampuan melakukan pengenceran dan mencawankan hasil 

pengenceran.Cawan-cawan tersebut kemudian diinkubasi dan kemudian dihitung 

jumlah koloni yang terbentuk. 

C.Alat dan Bahan 

1. Pipet Ukur 

2. Petri dish 

3. Tabung reaksi  

4. Cawan petri 

5. Incubator 

6. Oven 

7. Autoklaf 

8. Rak tabung  

9. Bunsen/api spiritus 
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10. Korek api. 

11. Spidol signpen 

 

Ket :  

Alat pada huruf a,b,c,d, harus steril 

 Bahan: 

1. Sampel 

2. MSA ( Manitol Salt agar) 

3. Alkohol 

Ket : 

Bahan pada huruf b dan c harus steril. 

D. Prosedur  Kerja : 

1. Pengenceran, penanaman dan pembacaan hasil 

1). Pengenceran  sampel usap tangan. 

          Buat pengenceran sampel usap tangan mulai dari 10-1 sampai pada 10-5. 

Pengenceran dilakukan dengan menggunakan larutan Na Cl 0,85% atau PBS. 

Pengenceran bertujuan untuk mengurangi kepadatan bakteri/kuman pada 

sampel usap tangan sehingga memudahkan dalam melakukan pembacaan. 

Cara Kerja : 

a. Siapkan 1(satu)  cawan petri beri kode tertulis control, kemudian masukan 

1 ml larutan Na Cl ke dalam petri tsb. 

b. Siapkan 5 buah tabung reaksi steril beri label (10-1 s.d 10-5), dan tiap 

tabung reaksi masing-masing beri label 10-1 sampai 10-5, ke 5 nya 

masing-masing diisi dengan 9 ml Na Cl. 

c. Membuat pengenceran 10-1 dengan cara  : Sampel usap tangan pada 

dihomogenkan  kemudian ambil sebanyak 1 ml  masukan ke tabung 

reaksi yang telah diisi dengan 9 ml Na Cl,  
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d. Lanjutkan dengan pengenceran 10-2 ,yaitu  dari pengenceran 10-1ambil 1 

ml dan masukan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi 9 ml Na Cl dan 

dst sampai pengenceran 10-5. 

2). Penanaman dan inkubasikan sampel usap tangan. 

     Sampel usap tangan yang telah diencerkan pada 10-1,10-2,10-3,10-4,10-5 

kemudian ditanam dengan menggunakaan media MSA, selanjutnya 

diinkubasikan pada suhu 37oC selama 1 x 24 jam. Menanaman dan 

inkubasikan sampel usap tangan dimaksudkan menumbuhkan Staphylococcus 

sp pada media MSA dan mengkondisikan kebutuhan untuk hidup. 

Cara nya : 

1. Siapkan 5 cawan petri steril yang masing-masing  diberi kode 10-1,10-2, 

2. 10-3,10-4,10-5 . 

3. Ambil 1 ml Sampel usap tangan pada  pengenceran 10-1 , kemudian 

masukan ke dalam cawan petri yang telah diberi kode 10-1. 

4. ambil 1 ml sampel pada tabung reaksi pengenceran 10-2, masukan ke 

cawan petri berkode 10-2 dan seterusnya hal ini dilakukan sampai 

menanam hingga pengenceran 10-5. 

5. kemudian tuangkan  20 ml agar nutrisi atau MSA hangat-hangat kuku 

ke  cawan petri ber kode 10-1, homogenkan (menggoyangkan secara    

perlahan) biarkan hingga agar mengeras. 

6. Lakukan langkah  pada  cawan petri pengenceran  10-2,10-3,10-4,10-5 

dan  cawan petri berkode control .(Catatan : tutup Cawan petri dibuka 

sekecil mungkin).  

7. Inkubasikan  dengan menyimpan cawan petri pada dalam incubator 

pada suhu 37oC selama 1 x 24 jam 
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Gambar : 

 

 

 

                                  25 ml sampel  

                                      225 ml LB(10-1)          10-2                                  10-3 

 

 

 

 

    1 ml 

 

 

 

        MSA 15 - 20 ml          MSA 15 - 20 ml                        MSA 15 - 20 ml   

 

4)  Membaca penanaman sampel usap tangan 

d. Amati dan catat pertumbuhan coloni serta 

( bila hasilnya positif (ada perubahan warna media dari ungu menjadi 

kuning) maka jenis kuman tersebut adalah Staphylococcus aureus dan jika 

tidak ada warna /putih  maka hasilnya Staphylococcus epidermis) .  

e. hitung jumlah koloni.  

f. Perhitungan jumlah Staphylococcus aureus.  

 

9 ml Na Cl  

I ml I ml I ml 

I ml I ml  

ml

ml

 

I ml  

+M

SA 

ml

 

dst 

NaCl 100 ml 
Sampel 
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          Koloni Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidemis pada MSA : 

 

 

Gambar  2 

Hasil Pengamatan  : 

No Pengenceran Jumlah Koloni teridentifikasi 

Staphylococcus aureus 

1 1/10 A koloni 

2 1/100 B koloni 

3 1/1000 C  koloni 

4 1/10000 D koloni 

5 1/100.000 E koloni 

7 dst ----- koloni 

8 Kontrol F koloni 

Perhitungan : 

Batas perhitungan : 

control  tidak lebih dari 10 koloni. 

Total bakteri = (A – F) . 10-1 + ( B - F ) . 10-2 + (C - F). 10-3 +( D - F). 10-4 +( E – F).  

Jumlah petri pengenceran 

10-5 + dst  =  ………….. CFU pada tangan . 
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4.3.3.  Identifikasi Staphylococcus sp   alat kesehatan. 

 

A. Tujuan : 

Mengetahui ada tidaknya  Staphylococcus sp alat kesehatan   . 

B. Metode : 

      ALT (Angka Lempeng Total) yang menyatakan bahwa satu sel bakteri akan 

menghasilkan satu koloni dan berdasarkan pada dugaan bahwa jumlah koloni yang 

tumbuh pada agar dalam cawan sesuai dengan jumlah bakteri semula. 

C. Dasar teori 

       Pengendalian infeksi nosokomial di rumah sakit merupakan salah satu upaya 

meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit kepada masyarakat dengan 

menggunakan angka kejadian infeksi nosokomial sebagai indikator pelayanan . 

Infeksi nosokomial dapat ditransmisikan melalui petugas dan lingkungan. Transmisi 

melalui petugas bisa berasal dari kontaminasi tangan petugas; kontaminasi benda 

oleh darah,ekskreta, cairan tubuh lainnya; udara: dengan bersin dan batuk. 

Salah satu bentuk pelayanan keperawatan tersebut adalah memelihara dan 

membersihkan alat-alat kesehatan.  Mendesinfeksi alat menurut Kusyati Erni, NS 

2004, yaitu Suatu tindakan membunuh kuman  pathogen  dan apatogen, tetapi 

tidak termasuk  sporanya  pada peralatan keperawatan dan kedokteran. 

            Saat ini banyak sekali ditemukan masalah yang berkaitan dengan alat-alat 

kesehatan.Contohnya : Kurangnya kebersihan pada alat-alat kesehatan serta tidak 

sterilnya ketika digunakan. Akibatnya, infeksi mudah terjadi dan membawa dampak 

pada lama rawat inap pasien bertambah, disamping itu bertambahnya pula biaya 

pengobatan yang harus dikeluarkan untuk perawatan pasien. 

            Sterilisasi yaitu proses membunuh semua mikroorganisme termasuk spora 

bakteri pada benda yang telah didekontaminasi dengan tepat. Tujuan sterilisasi 

yaitu untuk memusnahkan semua bentuk kehidupan mikroorganisme patogen 

termasuk spora, yang mungkin telah ada pada peralatan kedokteran dan perawatan 
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yang dipakai. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode sterilisasi yaitu 

sifat bahan yang akan disterilkan.          

       Mengidentifikasi kualitas bakteriologi pada alat kesehatan dapat dilakukan 

dengan metode hitungan cawan.  Koloni yang muncul  menjadi indeks bagi 

oganisme yang terkandung di dalam sampel.   

D. Alat dan Bahan 

1. Pipet Ukur 

2. Petri dish 

3. Tabung reaksi steril  

4. Erlemeyer 

5. Incubator 

6. Rak tabung  

7. Bunsen/api spiritus 

8. Korek api. 

9. Spidol signpen 

 

Ket :  

Alat pada huruf a,b,c,d harus steril 

 Bahan: 

a) Sampel 

b) LB (Lactose Broth) 

c) MSA ( Manitol Salt agar) 

d) Alkohol. 

Ket : 

Bahan pada huruf  b dan c harus steril. 
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D.Prosedur  Kerja : 

1. Pengenceran, penanaman dan pembacaan hasil 

1). Pengenceran  sampel usap alat kesehatan. 

     Buat pengenceran sampel usap alat kesehatan menjadi 10-1.  Pengenceran 

dilakukan dengan menggunakan larutan Na Cl atau PBS. Pengenceran 

bertujuan untuk mengurangi kepadatan bakteri/kuman pada sampel usap alat 

kesehatan  sehingga memudahkan dalam melakukan pembacaan. 

Cara Kerja : 

a. Siapkan 1 (satu) buah cawan petri, beri kode control  dan masukan 1 ml 

Nacl 0,85% atau PBS stock. 

b. Siapkan satu (1) tabung reaksi steril yang telah diisi dengan 9 ml larutan 

NaCl 0,85% atau PBS.  

c. Ambil 1 ml dari sampel usap alat lalu masukan dalam tabung reaksi yang 

telah diisi 9 ml Na Cl  (pengenceran 10-1)  

2). Penanaman dan inkubasikan sampel usap alat kesehatan. 

Sampel usap alat yang telah diencerkan sampai pada 10-1.. kemudian ditanam 

dengan menggunakaan media  MSA, selanjutnya diinkubasikan. Menanaman 

dan inkubasikan sampel usap alat kes dimaksudkan menumbuhkan 

Staphylococcus sp pada media MSA dan mengkondisikan kebutuhan untuk 

hidup. 

Cara nya : 

          a. Siapkan 1 cawan petri steril yang diberi kode 10-1. 

b. Ambil 1 ml Sampel usap alat kesehatan  pada  pengenceran 10-1  ,     

    masukan ke dalam cawan petri yang telah diberi kode 10-1. 

d. kemudian tuangkan  20 ml MSA hangat-hangat kuku ke  cawan petri kode   

      control dan kode  10-1  homogenkan (menggoyangkan secara perlahan)   

      biarkan hingga agar   mengeras. 

    ( Catatan : tutup Cawan petri dibuka sekecil mungkin).          
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d.Inkubasikan  dengan menyimpan cawan petri kontrol dan sampel dalam 

incubator pada suhu 37oC selama 1 x 24 jam. 

3) Membaca penanaman sampel usap alat kesehatan 

a. Amati dan catat pertumbuhan coloni  

( bila hasilnya positif (ada perubahan warna media dari ungu menjadi 

kuning) maka jenis kuman tersebut adalah Staphylococcus aureus dan jika 

tidak ada perubahan warna  maka hasilnya Staphylococcus epidermis) .  

b. Jika ada pertumbuhan koloni Staphylococcus aureus berarti alat    

     terkontaminasi. 

Standar angka kuman pada alat kes (Permenkes No.1204 / Men Kes /SK / 

10 / 2004)  : harus steril.    
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4.3.4.Identifikasi E. Coli  alat makan dan minum  

 

  A.Tujuan : Mengetahui jumlah Escherichia Coli pada alat makan dan minum  

B. Metode ALT (Angka Lempeng Total) yang menyatakan bahwa satu sel bakteri 

akan menghasilkan satu koloni dan berdasarkan pada dugaan bahwa jumlah koloni 

yang tumbuh pada agar dalam cawan sesuai dengan jumlah bakteri semula. 

C.Dasar teori 

Alat makan yang digunakan harus sesuai dengan yang dipersyaratkan 

seperti bahan peralatan, keutuhan peralatan, fungsi dan letak peralatan. 

Kandungan bakteri dalam alat makan harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh 

Depkes RI, yaitu peralatan makan yang kontak langsung dengan makanan yang 

siap disajikan tidak boleh mengandung angka kuman yang melebihi 100/cm2 

 permukaan alat dan tidak boleh mengandung Escherichia coli/cm2 permukaan alat 

makan minum atau dengan kata lain bahwa Escherichia Coli pada permukaan alat 

makan dan alat minum harus 0 cfu/ cm2 permukaan alat makan minumkali. Bila 

lebih dari angka kuman yang ditentukan berarti tidak memenuhi syarat kesehatan. 

Untuk membuktikan apakah lingkungan tempat penjualan makanan dan higiene 

perorangan dalam mengelola kebersihan alat makan dalam kondisi yang baik 

maka perlu pemeriksaan angka kuman alat makan tersebut. Semua alat makan 

yang mempunyai peluang bersentuhan dengan makanan harus selalu dijaga 

dalam keadaan bersih dan tidak ada sisa makanan yang tertinggal pada bagian-

 bagian alat makan tersebut.  

Menentukan banyaknya mikroba dalam suatu bahan, alat ,benda dilakukan 

untuk mengetahui sampai seberapa jauh bahan, alat, benda  itu tercemar oleh 

mikroba. Dengan mengetahui jumlah mikroba, maka dapat diketahui kualitas 

mikribiologi dari bahan tersebut. (Nidiyanti, 2011). 
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    D.Alat dan Bahan 

1. Pipet Ukur 

2. Petri dish 

3. Tabung reaksi steril  

4. Incubator 

5. Oven 

6. Autoklaf 

7. Rak tabung  

8. Bunsen/api spiritus 

9. Korek api. 

10. Spidol signpen 

 

Ket :  

Alat pada huruf a,b,c, harus steril 

        Bahan: 

a) Sampel 

b) PBS/Na Cl  

c) Agar EMB (Eosin Metilene Blue). 

d) Alkohol 

Ket : 

Bahan pada huruf b,c harus steril. 

 

`E. Prosedur Kerja : 

1). Pengenceran  sampel usap alat makan dan minum. 

       Buat pengenceran sampel usap alat makan minum  mulai dari 10-1 

sampai pada 10-5. Pengenceran dilakukan dengan menggunakan larutan Na Cl 

atau PBS. Pengenceran bertujuan untuk mengurangi kepadatan bakteri/kuman 
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pada sampel usap alat makan minum  sehingga memudahkan dalam 

melakukan pembacaan. 

Cara Kerja : 

d. Siapkan 1(satu)  cawan petri beri kode tertulis control, kemudian masukan 

1 ml larutan Na Cl ke dalam petri tsb. 

e. Sampel usap alat makan minum  sebanyak 10 ml di buat pengenceran 10-1 

dengan cara menghomogenkan sampel , kemudian ambil 1 ml sampel 

masukan ke labu tabung reaksi yang telah berisi 90 ml Na Cl 0,85%. 

f. Lanjutkan dengan pengenceran 10-2 ,yaitu  dari pengenceran 10-1 ambil 1 

ml dan masukan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi 9 ml Na Cl dan 

berlabel (10-2 s.d 10-5), dst sampai pengenceran 10-5. 

 

2). Penanaman dan inkubasikan sampel usap alat makan minum  . 

Sampel usap alat makan minum  yang telah diencerkan sampai pada 10-5. . 

kemudian ditanam dengan menggunakaan media  Agar EMB. Menanaman dan 

inkubasikan sampel usap alat dimaksudkan menumbuhkan bakteri pada media 

dan mengkondisikan kebutuhan kuman atau bakteri untuk hidup. 

Cara nya : 

a. Ambil 1 ml Sampel usap alat makan minum  pada  pengenceran 10-1  

tabung reaksi , kemudian masukan ke dalam cawan petri yang telah 

diberi kode 10-1.(langkah 1) b). 

b. ambil 1 ml sampel pada tabung reaksi pengenceran 10-2, masukan ke 

cawan petri berkode 10-2 dan seterusnya hal ini dilakukan sampai 

menanam hingga pengenceran 10-5 (langkah nomor 1) c). 

c. kemudian tuangkan  20 ml EMB hangat-hangat kuku ke cawan petri 

10-1 ,         

d. homogenkan (menggoyangkan secara perlahan) biarkan hingga agar 

mengeras. 
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e. Lakukan langkah  pada  cawan petri pengenceran  10-2,10-3,10-4,10-5 

dan  cawan petri berkode control .(Catatan : tutup Cawan petri dibuka 

sekecil mungkin).  

f. Inkubasikan  dalam incubator pada suhu 37oC selama 1 x 24 jam 

 

5)  Membaca hasil penanaman sampel usap alat makan dan minum 

a. Amati morfologi koloni yang tumbuh dan hitung jumlah koloni  

Koloni E Coli pada media EMB (Koloni warna kehijauan Metalik/mengkilap 

dapat atau tidak disertai bintik hitam ditengah koloni dan kilap logam) 

b. hitung angka kuman.  

c. Perhitungan jumlah kuman.  

 

Catatan : Setiap membukan dan akan menutup erlenmeyer, tabung reaksi  selalu 

dilidah apikan mulut labu erlenmeyer. 

 

Gambar 2 : Esherichia Coli pada EMB agar dengan metode gores 

 



56 

 

 

Hasil Pengamatan  : 

No Pengenceran Jumlah Koloni teridentifikasi 
Escherichia Coli 

1 1/10 A koloni 

2 1/100 B koloni 

3 1/1000 C  koloni 

4 1/10000 D koloni 

5 1/100.000 E koloni 

7 dst ----- koloni 

8 Kontrol F koloni 

Perhitungan : 

Batas perhitungan : 

control  tidak lebih dari 10 koloni. 

Total bakteri = (A – F) . 10-1 + ( B - F ) . 10-2 + (C - F). 10-3 +( D - F). 10-4 +( E – F).  

Jumlah petri pengenceran 

10-5 + …..dst  =  

                                  =  ………….. CFU/luas sampel. 

                                  =  …………… CFU/cm2  (E coli pada alat makan tidak boleh ada) 
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4.3.5.Identifikasi Bacillus cereus linen. 

 

A.Tujuan   : Mengidentifikasi Bacillus Sp 

B.Metode    : Angka Lempeng Total 

C.Dasar Teori  : 

             Bacillus sp merupakan bakteri gram positif dengan sel batang berukuran 0,3-

2,2 x 1,27-7 mikro meter, sebagian bersifat motil, jika di panaskan akan membentuk 

endospora, bersifat aerob sampai anaerob fakultatif, metabolism dengan fermentasi 

dan respirasi. Untuk memastikan bahwa koloni koloni tersebut adalah bacillus, maka 

dilakukan serangkaian pengujian yang bersifat spesifik yaitu pewarnaan gram, 

pewarnaan negative dan motilitasnya. 

Spora Bacillus memiliki daya tahan terhadap panas, iridiasi, dan desikasi 1000 kali lebih 

kuat dibandingkan dengan sel vegetative (Levin et.al.,1992). Bacillus adalah bakteri 

yang tahan terhadap pemanasan,termasuk gram positif, membentuk spora, bersifat 

aerob sampai anaerob fakultatif, dan bacillus kebanyakan adalah saprofit. Masing-

masing bacillus hanya menghasilkan satu spora yang resisten terhadap perlawanan 

suhu, radiasi, desikasi dan desinfektan. 

 

Ciri morfologi dan Fisiologi Bacillus sp : 

Bentuk selnya batang, diameter koloni berkisar 0,5-2 µm. koloni muncul di atas 

permukaan media NA. warna koloni kuning. Termasuk ke dalam gram positif. Motil, 

katalase negatif, dapat tumbuh pada media yang diberi 5 % NaCl, tidak dapat tumbuh 

pada 500C, sitrat negatif, glukosa positif. Suhu optimum untuk pertumbuhannya 26-

280C. dapat tumbuh pada kondisi aerobik dan anaerobik. 

 

D. Alat dan Bahan  

    Alat -alat :   

1. jarum ose,  
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2. objek glass, 

3. mikroskop,  

4. micrometer,  

5. tabung reaksi,  

6. pipet tetes,  

7. beaker glass, 

8. cawan petri,  

9. oven,  

10. pembakar sepirtus,  

11. incubator,  

12. wrapper. 

 

Bahan yang digunakan dalam praktikum adalah 

1. aquades,  

2. Nutrient Broth 

3. Manitol Yolk Polymyxin (MYP) 

4. alcohol 70%,  

5. malachite green,  

6. Kristal violet,  

7. lugol’s iodine, 

8. safranin, etanol 96%,  

 

E. Prosedur  

I. Identifikasi Bacillus Sp 

1. Pra Pengayaan (pre-enrichment). 

      Sampel hasil usap linen sebanyak 25 ml dimasukan kedalam 225 ml Nutrient  broth  

0,5% , kemudian inkubasikan pada temperatur 37 oC selama 1 x 24 jam.    

2. Pengenceran, penanaman dan pembacaan hasil 
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1). Pengenceran  sampel usap linen. 

     Buat pengenceran sampel usap linen mulai dari 10-1 sampai pada 10-5. 

Pengenceran dilakukan dengan menggunakan larutan Na Cl atau PBS. Pengenceran 

bertujuan untuk mengurangi kepadatan bakteri/kuman pada sampel usap linen 

sehingga memudahkan dalam melakukan pembacaan. 

Cara Kerja : 

a. Siapkan 1(satu)  cawan petri beri kode tertulis control, kemudian masukan 1 ml  

larutan Na Cl ke dalam petri tsb. 

b. Siapkan 4 buah tabung reaksi steril beri label (10-2 s.d 10-5), dan tiap tabung 

reaksi masing-masing beri label 10-2 sampai 10-5, ke 4 nya masing-masing diisi 

dengan 9 ml Na Cl. 

c. Sampel usap tangan pada tabung pre pengayaan diambil sebanyak 1 ml di buat 

pengenceran 10-2 dengan cara menghomogenkan sampel , kemudian ambil 1 ml 

sampel masukan ke tabung reaksi yang telah diisi dengan 9 ml Na Cl. 

d. Lanjutkan dengan pengenceran 10-3 ,yaitu  dari pengenceran 10-2 ambil 1 ml dan 

masukan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi 9 ml Na Cl dan dst sampai 

pengenceran 10-5. 

2). Penanaman dan inkubasikan sampel usap linen 

 Sampel usap linen yang telah diencerkan sampai pada 10-5.  kemudian ditanam 

dengan menggunakaan media  MYP, selanjutnya diinkubasikan pada suhu 37oC 

selama 1 x 24 jam. Menanaman dan inkubasikan sampel usap linen dimaksudkan 

menumbuhkan pada media MYP dan mengkondisikan kebutuhan untuk hidup. 

Cara nya : 

b. Siapkan 4 cawan petri steril yang masing-masing  diberi kode 10-1,10-2,10-3, 

    10-4,10-5 . 

c. Ambil 1 ml Sampel usap linen pada  pengenceran 10-1  tabung reaksi , kemudian   

masukan ke dalam cawan petri yang telah diberi kode 10-1. 
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c. ambil 1 ml sampel pada tabung reaksi pengenceran 10-2, masukan ke cawan 

petri berkode 10-2 dan seterusnya hal ini dilakukan sampai menanam hingga 

pengenceran 10-5. 

d. kemudian tuangkan  20 ml media selective MYP hangat-hangat kuku ke cawan 

petri 10-1 ,         

e. homogenkan (menggoyangkan secara perlahan) biarkan hingga agar mengeras. 

f. Lakukan langkah  pada  cawan petri pengenceran  10-2,10-3,10-4,10-5 dan  cawan 

petri berkode control .(Catatan : tutup Cawan petri dibuka sekecil mungkin).  

g. Inkubasikan  dengan menyimpan cawan petri pada dalam incubator pada suhu   

    37oC selama 1 x 24 jam. 

a. Pengamatan morfologi koloni ( Koloni Bacillus Sp pada media selective MYP 

adalah koloni berwarna merah muda dan dikelilingi zona keruh) 

b. Menghitung jumlah koloni bakteri 

 

II. Uji Pewarnaan Gram 

 

A. Tujuan : Mengetahui golongan bakteri pada linen ( gram positif atau gram 

negatif)  

B. Alat dan bahan :  

Alat : 

a. Objek glas 

b. Mikroskop 

c. Kertas lensa 

d. Suspensi bakteri 

e. Api bunsen 

f. Pinsil glas 

g. Olie immmersi 

h. Kapas 
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i. Alkohol 

j. Larutan xylen 

k. Pinset 

 

C. Bahan :  

1. Carbol Gentian Violet. 

2.  Larutan Lugol (J-KJ) 

3.  Larutan safranin (counter stain). 

 

D. Cara Kerja : 

a. Membuat  sediaan pada objek gelas, keringkan, kemudian rekatkan (fiksasi)  

3x di atas api   Bunsen. 

b. Dittetesi larutan karbol-gentian-violet (sesudah sediaan dingin), biarkan 

selama 5 menit. 

c. Zat warna dibuang dan bubuhi dengan larutan mordant (lugol), diamkan 

selama kira-kira 1-3 menit. 

d. Lugol dibuang dan preparat dicelupkan ke dalam alkohol 96%, sampai 

warna gentian violet lepas (sampai gentian violet tidak ada luntur lagi). 

e. Cuci dengan air kran sampai bersih, kemudian bubuhi dengan cat-

penutup (counter stain) larutan water-fuchsin, biarkan kira-kira 1-2 menit. 

f. Cuci dengan air kran, keringkan dalam temperatur kamar, lihat dengan 

mikroskop memakai lensa rendam minyak. (Gram positif  = ungu. Gram 

negatif = merah). 

   Koloni Baccilus cereus pada media Mannitol egg yolk polymyixin (MYP) adalah  

Koloni B. cereus pada MYP memiliki latar belakang ungu-merah dan dikelilingi oleh zona 

endapan kuning telur. 
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Gambar 4 : Tipikal koloni Bacillus cereus pada media MYP 

 

 

4. Uji pewarnaan endospora 

1. Metode  : Schaeffer fulton 

Tujuan  : Mengetahui bakteri hasil penanaman sampel usap linen pembentuk spora . 

2. Alat dan bahan 

Bahan  

a. Larutan Malachiet hijau 5% dalam aquadest. (sesudah dibuat biarkan dahulu ½ 

jam, kemudian disaring, baru dapat dipakai). 

b. Larutan Safranin 0,5% dalam aquadest. 

c. Suspensi bakteri 

d. Olie immersi 

Alat : 

a. Tabung reaksi 

b. Penangas air 

c. Objek Glas  

d. Bunsen 

e. Mikroskop 

Cara kerja 
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a. Masukkan 1 ml malachit green pada tabung reaksi 

b. Masukkan 0,5 ml suspensi bakteri  panaskan pada penamgas air biarkan 6 menit 

c. Oleskan Pada objek glas  dengan mengguhnakan ose biarkan kering  kemudian 

fiksasi 

d. Cuci dengan air kran, kemudian tetesi  dengan larutan Safranin 0,5% selama 1½ 

menit. 

e. Cuci lagi dengan air, kemudian keringkan dengan kertas saring, periksa dengan 

mikroskop. 

f. Hasil pewarnaan: 

g. Spora   : berwarna hijau. 

Bakteri : merah. 
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4.3.6. IDENTIFIKASI TOTAL KUMAN PADA LINEN 

 

A. Tujuan : 

Mengetahui jumlah bakteri dalam sampel usap lantai dan dinding  dengan    

perhitungan Angka Kuman. 

B.Dasar teori 

Metode ALT (Angka Lempeng Total) yang menyatakan bahwa satu sel bakteri 

akan menghasilkan satu koloni dan berdasarkan pada dugaan bahwa jumlah 

koloni yang tumbuh pada agar dalam cawan sesuai dengan jumlah bakteri 

semula. 

Menentukan banyaknya mikroba dalam suatu bahan, alat ,benda dilakukan untuk 

mengetahui sampai seberapa jauh bahan, alat, benda  itu tercemar oleh 

mikroba. Dengan mengetahui jumlah mikroba, maka dapat diketahui kualitas 

mikribiologi dari bahan tersebut. (Nidiyanti, 2011) 

    Angka lempeng total merupakan salah satu cara untuk menghitung cemaran 

mikroba, dimana cara ini merupakan bagian dari metode hitung cawan. Prinsip 

pada metode hitungan cawan adalah jika sel jasad renik yang masih hidup 

ditumbuhkan pada medium agar, maka sel jasad renik tersebut akan 

berkembang biak membentuk koloni yang  dapat  dilihat  langsung   dan   dapat   

dihitung   dengan   menggunakan mata   tanpa mikroskop.    

    Cara penumbuhan dalam perhitungan cawan dapat dibedakan atas dua yaitu : 

metoda tuang (pour plate) dan metoda permukaan (surface plate). Dalam 

metoda tuang sejumlah contoh pengenceran yang dikehen daki dimasukkan 

kedalam cawan Petri, kemudian ditambahakn agar cair steril yang telah 

didinginkan sebanyak 15 – 20 ml dan digoyangkan supaya sel – sel mikroba 

dalam contoh menyebar rata pada permukaan, dengan metode permukaan,  
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terlebih dahulu dibuat agar dan tuang kedalam cawan kemudian  sebanyak   0,1   

ml  contoh  yang   diencerkan dipipet  pada   permukaan  agar tersebut dan 

diratakan . 

    Metode hitungan cawan menggunakan anggapan bahwa setiap sel akan hidup 

berkembang menjadi satu koloni.  Jumlah koloni yang muncul  menjadi indeks 

bagi jumlah oganisme yang terkandung di dalam sampel.  Teknik pengitungan ini 

membutuhkan kemampuan melakukan pengenceran dan mencawankan hasil 

pengenceran.Cawan-cawan tersebut kemudian diinkubasi dan kemudian dihitung 

jumlah koloni yang terbentuk. 

C. Alat dan Bahan 

12. Pipet Ukur 

13. Petri dish 

14. Tabung reaksi steril  

15. Erlemeyer 

16. Incubator 

17. Oven 

18. Autoklaf 

19. Rak tabung  

20. Bunsen/api spiritus 

21. Korek api. 

22. Spidol signpen 

 

Ket :  

Alat pada huruf a,b,c,d, harus steril 

        Bahan: 

e. Sampel 

f. PBS/Na Cl  

g. Agar Nutrisi. 
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h. Alkohol 

Ket : 

Bahan pada huruf b,c harus steril. 

 

`D. Prosedur Kerja : 

1). Pengenceran  sampel usap lINEN 

       Buat pengenceran sampel usap Linen mulai dari 10-1 sampai pada 10-5. 

Pengenceran dilakukan dengan menggunakan larutan Na Cl atau PBS. 

Pengenceran bertujuan untuk mengurangi kepadatan bakteri/kuman pada 

sampel usap dinding atau lantai sehingga memudahkan dalam melakukan 

pembacaan. 

Cara Kerja : 

g. Siapkan 1(satu)  cawan petri beri kode tertulis control, kemudian masukan 

1 ml larutan Na Cl ke dalam petri tsb. 

h. Sampel usap lantai atau dinding sebanyak 100 ml di buat pengenceran 10-1 

dengan cara menghomogenkan sampel , kemudian ambil 10 ml sampel 

masukan ke labu erlemeyer volume 100 ml yang telah berisi 90 ml Na Cl 

0,85%. 

i. Lanjutkan dengan pengenceran 10-2 ,yaitu  dari pengenceran 10-1 ambil 1 

ml dan masukan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi 9 ml Na Cl dan 

berlabel (10-2 s.d 10-5), dst sampai pengenceran 10-5. 

 

2). Penanaman dan inkubasikan sampel usap linen. 

Sampel usap linen yang telah diencerkan sampai pada 10-5. . kemudian 

ditanam dengan menggunakaan media  Agar Nutrisi /PCA. Menanaman dan 

inkubasikan sampel usap alat dimaksudkan menumbuhkan bakteri pada media 

dan mengkondisikan kebutuhan kuman atau bakteri untuk hidup. 
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Cara nya : 

g. Ambil 1 ml Sampel usap linen pada  pengenceran 10-1  tabung reaksi , 

kemudian masukan ke dalam cawan petri yang telah diberi kode 10-

1.(langkah 1) b). 

h. ambil 1 ml sampel pada tabung reaksi pengenceran 10-2, masukan ke 

cawan petri berkode 10-2 dan seterusnya hal ini dilakukan sampai 

menanam hingga pengenceran 10-5 (langkah nomor 1) c). 

i. kemudian tuangkan  20 ml agar nutrisi atau PCA hangat-hangat kuku ke 

cawan petri 10-1 ,         

j. homogenkan (menggoyangkan secara perlahan) biarkan hingga agar 

mengeras. 

k. Lakukan langkah  pada  cawan petri pengenceran  10-2,10-3,10-4,10-5 dan  

cawan petri berkode control .(Catatan : tutup Cawan petri dibuka sekecil 

mungkin).  

l. Inkubasikan semua sampel usap lantai atau dinding  tsb dengan 

menyimpan cawan petri pada langkah b sampai c dalam incubator pada 

suhu 37oC selama 1 x 24 jam 

 

Gambar :1 

 

 

 

10-1 10-2 10-3 10-4 

 

 

 

 

    1 ml 

9 ml Na Cl  

I ml I ml I ml 

I ml I ml  

ml

ml

 

I ml 

ml

 

dst 

10 ml Sampel + 

90 ml Na Cl 

steril 
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6) Membaca hasil penanaman sampel usap linen 

g. Amati morfologi koloni yang tumbuh dan hitung jumlah koloni  

h. hitung angka kuman.  

i. Perhitungan jumlah kuman.  

 

Catatan : Setiap membukan dan akan menutup erlenmeyer, tabung reaksi  selalu 

dilidah apikan mulut labu erlenmeyer. 

 

Hasil Pengamatan  : 

Cara menghitung Total Kuman: 

Setelah di inkubasi hitung jumlah koloni yang tumbuh dari setiap pengenceran 

No Pengenceran Jumlah Koloni 

1 1/10 A koloni 

2 1/100 B koloni 

3 1/1000 C  koloni 

4 1/10000 D koloni 

5 1/100.000 E koloni 

7 dst ----- koloni 

8 Kontrol F koloni 

Perhitungan : 

Batas perhitungan : 

Jumlah koloni pada cawan petri control  tidak lebih dari 10 koloni. 

Jumlha koloni pada cawan petri hasil pengenceran yang dapat dihitung antara 30 – 300 

koloni ( dengan catatan semakin besar pengenceran jumlah koloni semakin berkurang 

atau semakin kecil dibandingkan dengan pengenceran sebelumnya). 

Rumus perhitungan :  

Total bakteri = (A – F) . 10-1 + ( B - F ) . 10-2 + (C - F). 10-3 +( D - F). 10-4 +( E – F).    
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                                         Jumlah petri pengenceran 

10-5 + dst . 

                                  =  ………….. CFU/luas sampel. 

                                  =  …………… CFU/cm2 

 

Standar angka kuman pada lantai dan dinding (Permenkes No.70/2016)  : 

Total kuman Linen  : 20  CFU/cm2permukaan linen. 
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4.3.7 Indentifikasi bakteri Salmonella sp, Shigella Sp, Escherichia Coli dan 
Vibrio   Cholerae hasil Rectal swab 

 

  

A. Tujuan  

       Untuk mengisolasi dan idertifikasi kuman pathogen (gastroenteritis) pada saluran    

      pencernaan 

B. Dasar Teori 

Rektal swab merupakan apusan yang dilakukan pada daerah rectum + 2-3 cm 

diatas lubang anus. Kuman-kuman pathogen penyebab gastroenteritis dapat 

diisolasi dari swab rectum.Kuman-kuman yang ditemukan dari swab rectum juga 

terdapat pada saluran pencernaan. (M astra,2010) 

C. Alat dan Bahan 

Bahan untuk rectal swab terdiri dari:  

1. Faeces/rectal swab. 

2. Carry and blair 

3. Ss agar, mc agar tcbs agar 

4. Antisera salmonela paratyphi A 

5. Antisera salmonela paratiphy B 

6. Antisera salmonela paratyphi C 

7. Antisera coly pathogen 1-5 

8. Antisera coly pathogen 6-11 

9. Antisera shigella Disentriae 

10. Antisera shigella flexineri 

11. Antisera shigella boydii 

12. Antisera  shigella sonii 

13. Alkali pepton 1 % 

14. Seletnite broth 
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15. Alkohol 70 % 

16. Gulagula 

17. TSI, SIM ,simon sitrat. 

18. Thiosulfate Citrate Bile Sucrose (TCB). 

19. Salmonella Shygella Agar ( SS agar). 

20. Mac Coli Agar 

 

 Alat untuk rectal swab terdiri dari :Pinset 

1. Incubator 

2. lampu busen 

3. jarum ose 

4. kertas label 

5. lidi kapas 

6. objek glas 

  
D. Prosedur Kerja: 

 

1. Siapkan media-media TCBS agar, SS agar, Mac Coli agar, selenite broth dan alkali 

pepton 1% dengan diberi label sesuai dengan label pada sampel yang akan 

diperiksa. 

2. Lidi kapas berisi Sampel rectal swab  (lidi kapas) pada media carry dan blair 

diambil dengan pinset secara asepptik dan dioleskan pada TCBS agar, SS agar, 

Mac coli agar, dan lidi kapas juga dikocok-kocok pada selenite broth dan alkali 

pepton 1% broth. 

3. Ambil ose, panaskan sampai membara kemudian dinginkan dengan cara 

menempelkan pada media, setelah itu buat goresan pada masing-masing media 

tadi 

4. Semua media yang telah digores tadi bersma-sama dengan alkali pepton broth 

1% dan selenite broth, diinkubasi pada suhu 35-37 oC selma 18-24 jam. 
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c.Pembacaan Hasil 

1. Vibrio cholera 

a. Koloni yang berwarna kuningpada media TCBS agar, yang dicurigai sebagai kuman 

vibrio colera diuji dengan antesera polyvalen vibrio, apabila hasilnya positif yang 

ditandai dengan terjadinya aglutinasi, tes diulanjutkan dengan biokimia dan 

selanjutnya dikomfirmasi dengan uji antiera ogawa dan bila perlu dengan uji gula-

gula. 

 

pertumbuhannya (Ryan and Ray, 2004; Brooks et al., 2013). 

Gambar 2.2 

Koloni Vibrio cholerae berwarna kuning pada media TCBS 

(Sumber: Brooks et al., 2013). 

 

b. Apabila koloni pada media TCBS menunjang untuk Vibrio colera namun tidak terjadi 

aglutinasi pada tes biokimia, konfirmasikan dengan uji antisera polivalent . Kalau uji 

biokimia positif untuk Vibrio colera, uji lgi dengan Nacl 3%, kalau tidak terjadi 

aglutinasi, diharapkan Vibrio colera non aglutinasi (NAG, Vibrio corela) 

 

 2. Salmonella sp. 

 a. Koloni tersangka pada media SS agar yaitu koloni putih trnasparan, diuji biokimia 

(TSI, SIM, Simon sitrat) apabila terjdi aglutinasi pada salah satu tersebut. Pengujian 
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dkonfirmasikan dengan antesera Salmonella typhi A,B,dan C dan bila perlu diuji dengan 

gula-gula. Sehinga diperoleh hasil yang betul-betul akurat. 

 

b. Apabila koloni pada media SS agar tersebut diuji dengan semua antisera tidak 

menghasilkan hasil positif, kalu laporkan hasil negatif. 

 

3. Shigella sp. 

 a. Koloni yang berwarna putih kemerahan dengan titik merah tua pada media SS agar, 

dicurigai sebagai koloni Shigella sp. Selanjutnya diuji dengan biokimia. Apabila salah 

satu dari tersebut menunjukkan aglutinasi positif, untuk konformasi lakukan pengujian 

dengan antisera Shigella dysentriae, Shigella flexneri, Shigella boydii, dan Shigella sonni 

dan gula-gula 

 

b. Apabila koloni yang dicurigai pada media SS agar setelah dilakukan pengujian 

dengan antisera hasilnya negatif, hasil bisa langsung dikeluarkan. 

    Pada media Salmonella ditemukan koloni bulat cembung dan berwarna itam 

sebagai Salmonella sp. Pada bakteri Shigella sp pada SSA, koloni tampak kecil dan 

halus serta tidak berwarna seperti pada gambar 5, dibawah ini 
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4. E coli pathogen 

 a. Koloni pada media Mc C agar morfologi koloni E.coli pada cawan agar MacConkey. 

Identifikasi dugaan E. coli dilakukan berdasarkan ciri morfologi koloninya pada media 

selektif agar MacConkey. Koloni E. coli yang memfermentasi laktosa secara cepat 

tampak kering, berbentuk seperti donat dan berwarna merah muda gelap serta 

dikelilingi area endapan garam empedu berwarna merah muda gelap. 

b. Lakukan pengujian biokimia dan uji aglutinasi antisera E coli pathogen 1-5 & 6- 11 
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