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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Perhitungan Koloni Bakteri Dan Perhitungan Nilai Error  

Perhitungan koloni bakteri yang terbentuk pada 5 petridisk/cawan petri 

dengan menggunakan alat colony counter. Bakteri yang dihitung adalah: E.coli. 

Perhitungan koloni bakteri dilakukan terhadap 5 pengamat yang berbeda dan 

dibandingkan dengan hasil perhitungan manual yang dilakukan oleh petugas 

laboratorium. Maka diperoleh hasil seperti di bawah ini. 

4.1.1 Perhitungan koloni bakteri E.coli dengan pengamat ke-1 

Pada pengujian hasil perhitungan koloni bakteri dengan menggunakan 

perbandingan hasil perhitungan secara manual dengan menggunakan alat colony 

counter  menghasilkan hasil sebagai berikut yang tercantum pada Tabel 4.1 di 

bawah ini. 

Tabel 4. 1 Data hasil perhitungan koloni bakteri E.coli dengan pengamat ke-1 

Faktor 

Pengenceran 

Ke- 

Alat Colony 

Counter 

(mL/gr) 

Perbandingan 

dengan hasil 

perhitungan 

secara 

manual 

(mL/gr) 

penyimpangan % error 

10
-1 

2060 2010 -50 0.024 

10
-2

 13100 13500 400 0.029 

10
-3

 115000 109000 -6000 0.055 

10
-4

 320000 310000 -10000 0.032 

10
-5

 0 0 0 0 

Rata-rata 90032 86902 -3130 0.016 
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Gambar 4. 1 Penyimpanan Data Pada Text Personal Computer Pengamat ke-1 

Hasil perhitungan dari Tabel 4.1 data di atas yang di dapatkan oleh 

pengamat ke-1 dengan faktor pengenceran 10
-1 

, 10
-2 

, 10
-3 

, 10
-4 

, dan 10
-5 

. 

perhitungan nilai pada tabel terdapat pada lembar lampiran. Alat ini dikatakan 

cukup baik karena error masih berada dalam batas jangkauan toleransi yaitu 

sebesar ± 10% artinya alat ini dalam segi akurasi dikatakan baik. Jika dilihat dari 

perbandingan hasil perhitungan antara perhitungan yang dilakukan secara manual 

dengan perhitungan menggunakan alat colony counter mendapatkan nilai rata-rata 

error sebesar 0.016%, nilai ini dikatakan cukup baik karena semakin kecil nilai 

error yang di dapatkan maka alat tersebut semakin presisi. Dan dilihat dari nilai 

rata-rata ketidakpastian sebesar 0.016 % maka alat ini culup baik karena nilai 

ketidakpastiannya cenderung kecil mendekati angka 0, sehingga tingkat faktor 

kesalahan pengukuran semakin kecil dan menjadikan kualitas pengambilan data 

semakin baik. 

4.1.2 Perhitungan koloni bakteri E.coli dengan pengamat ke-2 

Pada pengujian hasil perhitungan koloni bakteri dengan menggunakan 

perbandingan hasil perhitungan secara manual dengan menggunakan alat colony 
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counter  menghasilkan hasil sebagai berikut yang tercantum pada Tabel 4.2 di 

bawah ini. 

Tabel 4. 2 Data hasil perhitungan koloni bakteri E.coli dengan pengamat ke-2 

Faktor 

Pengenceran 

Ke- 

Alat Colony 

Counter 

(mL/gr) 

Perbandingan 

dengan hasil 

perhitungan 

secara 

manual 

(mL/gr) 

penyimpangan % error 

10
-1 

2090 2010 -80 0.039 

10
-2

 14000 13500 -500 0.037 

10
-3

 105000 109000 4000 0.036 

10
-4

 340000 310000 -30000 0.096 

10
-5

 0 0 0 0 

Rata-rata  92218 86902 -5316 0.027 

 

Gambar 4. 2 Penyimpanan Data Pada Text Personal Computer Pengamat ke-2 

Hasil perhitungan dari Tabel 4.2 data di atas yang di dapatkan oleh 

pengamat ke-2 dengan faktor pengenceran 10
-1 

, 10
-2 

, 10
-3 

, 10
-4 

, dan 10
-5

. 

perhitungan nilai pada tabel terdapat pada lembar lampiran. Alat ini dikatakan 

cukup baik karena error masih berada dalam batas jangkauan toleransi yaitu 

sebesar ± 10% artinya alat ini dalam segi akurasi dikatakan baik. Jika dilihat dari 

perbandingan hasil perhitungan antara perhitungan yang dilakukan secara manual 

dengan perhitungan menggunakan alat colony counter mendapatkan nilai rata-rata 
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error sebesar 0.027%, nilai ini dikatakan cukup baik karena semakin kecil nilai 

error yang di dapatkan maka alat tersebut semakin presisi. Dan dilihat dari nilai 

rata-rata ketidakpastian sebesar 0.027 % maka alat ini culup baik karena nilai 

ketidakpastiannya cenderung kecil mendekati angka 0, sehingga tingkat faktor 

kesalahan pengukuran semakin kecil dan menjadikan kualitas pengambilan data 

semakin baik. 

4.1.3 Perhitungan koloni bakteri E.coli dengan pengamat ke-3 

Pada pengujian hasil perhitungan koloni bakteri dengan menggunakan 

perbandingan hasil perhitungan secara manual dengan menggunakan alat colony 

counter  menghasilkan hasil sebagai berikut yang tercantum pada Tabel 4.3 di 

bawah ini. 

Tabel 4. 3 Data hasil perhitungan koloni bakteri E.coli dengan pengamat ke-3 

Faktor 

Pengenceran 

Ke- 

Alat Colony 

Counter 

(mL/gr) 

Perbandingan 

dengan hasil 

perhitungan 

secara 

manual 

(mL/gr) 

penyimpangan % error 

10
-1 

2030 2010 -20 0.009 

10
-2

 13000 13500 500 0.037 

10
-3

 109000 109000 0 0 

10
-4

 340000 310000 -30000 0.096 

10
-5

 0 0 0 0 

Rata-rata  92806 86902 -5904 0.014 
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Gambar 4. 3 Penyimpanan Data Pada Text Personal Computer Pengamat ke-3 

Hasil perhitungan dari Tabel 4.3 data di atas yang di dapatkan oleh 

pengamat ke-3 dengan faktor pengenceran 10
-1 

, 10
-2 

, 10
-3 

, 10
-4 

, dan 10
-5

. 

perhitungan nilai pada tabel terdapat pada lembar lampiran. Alat ini dikatakan 

cukup baik karena error masih berada dalam batas jangkauan toleransi yaitu 

sebesar ± 10% artinya alat ini dalam segi akurasi dikatakan baik. Jika dilihat dari 

perbandingan hasil perhitungan antara perhitungan yang dilakukan secara manual 

dengan perhitungan menggunakan alat colony counter mendapatkan nilai rata-rata 

error sebesar 0.014%, nilai ini dikatakan cukup baik karena semakin kecil nilai 

error yang di dapatkan maka alat tersebut semakin presisi. Dan dilihat dari nilai 

rata-rata ketidakpastian sebesar 0.014 % maka alat ini culup baik karena nilai 

ketidakpastiannya cenderung kecil mendekati angka 0, sehingga tingkat faktor 

kesalahan pengukuran semakin kecil dan menjadikan kualitas pengambilan data 

semakin baik. 
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4.1.4 Perhitungan koloni bakteri E.coli dengan pengamat ke-4 

Pada pengujian hasil perhitungan koloni bakteri dengan menggunakan 

perbandingan hasil perhitungan secara manual dengan menggunakan alat colony 

counter  menghasilkan hasil sebagai berikut yang tercantum pada Tabel 4.4 di 

bawah ini. 

Tabel 4. 4 Data hasil perhitungan koloni bakteri E.coli dengan pengamat ke-4 

Faktor 

Pengenceran 

Ke- 

Alat Colony 

Counter 

(mL/gr) 

Perbandingan 

dengan hasil 

perhitungan 

secara 

manual 

(mL/gr) 

penyimpangan % error 

10
-1 

2010 2010 0 0 

10
-2

 14000 13500 -500 0.037 

10
-3

 104000 109000 5000 0.045 

10
-4

 330000 310000 -20000 0.064 

10
-5

 0 0 0 0 

Rata-rata  90002 86902 -3100 0.011 

 

 

Gambar 4. 4 Penyimpanan Data Pada Text Personal Computer Pengamat ke-4 

Hasil perhitungan dari Tabel 4.4 data di atas yang di dapatkan oleh 

pengamat ke-4 dengan faktor pengenceran 10
-1 

, 10
-2 

, 10
-3 

, 10
-4 

, dan 10
-5

. 

perhitungan nilai pada tabel terdapat pada lembar lampiran. Alat ini dikatakan 

cukup baik karena error masih berada dalam batas jangkauan toleransi yaitu 
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sebesar ± 10% artinya alat ini dalam segi akurasi dikatakan baik. Jika dilihat dari 

perbandingan hasil perhitungan antara perhitungan yang dilakukan secara manual 

dengan perhitungan menggunakan alat colony counter mendapatkan nilai rata-rata 

error sebesar 0.011%, nilai ini dikatakan cukup baik karena semakin kecil nilai 

error yang di dapatkan maka alat tersebut semakin presisi. Dan dilihat dari nilai 

rata-rata ketidakpastian sebesar 0.011 % maka alat ini culup baik karena nilai 

ketidakpastiannya cenderung kecil mendekati angka 0, sehingga tingkat faktor 

kesalahan pengukuran semakin kecil dan menjadikan kualitas pengambilan data 

semakin baik. 

4.1.5 Perhitungan koloni bakteri E.coli dengan pengamat ke-5 

Pada pengujian hasil perhitungan koloni bakteri dengan menggunakan 

perbandingan hasil perhitungan secara manual dengan menggunakan alat colony 

counter  menghasilkan hasil sebagai berikut yang tercantum pada Tabel 4.5 di 

bawah ini. 

Tabel 4. 5 Data hasil perhitungan koloni bakteri E.coli dengan pengamat ke-5 

Faktor 

Pengenceran 

Ke- 

Alat 

Colony 

Counter 

(mL/gr) 

Perbandingan 

dengan hasil 

perhitungan 

secara 

manual 

(mL/gr) 

Penyimpangan % error 

10
-1 

2040 2010 -30 0.014 

10
-2

 13800 13500 -300 0.022 

10
-3

 110000 109000 -1000 0.009 

10
-4

 350000 310000 -40000 0.129 

10
-5

 0 0 0 0 

Rata-rata  95 168 86902 -8266 0.035 
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Gambar 4. 5 Penyimpanan Data Pada Text Personal Computer Pengamat ke-5 

Hasil perhitungan dari Tabel 4.5 data di atas yang di dapatkan oleh 

pengamat ke-5 dengan faktor pengenceran 10
-1 

, 10
-2 

, 10
-3 

, 10
-4 

, dan 10
-5

. 

perhitungan nilai pada tabel terdapat pada lembar lampiran. Alat ini dikatakan 

cukup baik karena error masih berada dalam batas jangkauan toleransi yaitu 

sebesar ± 10% artinya alat ini dalam segi akurasi dikatakan baik. Jika dilihat dari 

perbandingan hasil perhitungan antara perhitungan yang dilakukan secara manual 

dengan perhitungan menggunakan alat colony counter mendapatkan nilai rata-rata 

error sebesar 0.035%, nilai ini dikatakan cukup baik karena semakin kecil nilai 

error yang di dapatkan maka alat tersebut semakin presisi. Dan dilihat dari nilai 

rata-rata ketidakpastian sebesar 0.035 % maka alat ini culup baik karena nilai 

ketidakpastiannya cenderung kecil mendekati angka 0, sehingga tingkat faktor 

kesalahan pengukuran semakin kecil dan menjadikan kualitas pengambilan data 

semakin baik. 

4.2 Perbandingan Hasil Perhitungan Koloni Bakteri Antar Pengamat 

Setelah dilakukan pengambilan data di Lab RSUD Penembahan Senopati 

Bantul, Yogyakarta. Dari data yang di dapatkan dari lima pengamat di atas, 
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penulis melakukan perbandingan data TPC antar pengamat. Hasil perbandingan 

data di tunjukkan pada Tabel 4.6 di bawah ini. 

Tabel 4. 6 Data perbandingan perhitungan TPC koloni bakteri antar pengamat ke 1-5. 

Pengamat 

Hasil Perbandingan 

Perhitungan Bakteri (ml/gr) 

Simpangan 
Persentase Error 

 
Hasil 

Hitung 

Colony 

Counter 

Hasil Hitung 

Pengamat 1 

2 92218 

90032 

2186 0.024 

3 92806 2774 0.030 

4 90002 -30 0 

5 95168 5136 0.057 

Rata-Rata Error 0.027 

 

Pengamat 

Hasil Perbandingan 

Perhitungan Bakteri (ml/gr) 

Simpangan 
Persentase Error  

 
Hasil 

Hitung 

Colony 

Counter 

Hasil Hitung 

Pengamat 2 

1 90032 

92218 

-2186 0.023 

3 92806 588 0.006 

4 90002 -2216 0.024 

5 95168 2950 0.031 

Rata-Rata Error 0.002 

 

Pengamat 

Hasil Perbandingan 

Perhitungan Bakteri (ml/gr) 

Simpangan 
Persentase Error  

 
Hasil 

Hitung 

Colony 

Counter 

Hasil Hitung 

Pengamat 3 

1 90032 

92806 

-2774 0.029 

2 92218 -588 0.006 

4 90002 -2804 0.030 

5 95168 2362 0.025 

Rata-Rata Error 0.010 
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Pengamat 

Hasil Perbandingan 

Perhitungan Bakteri (ml/gr) 

Simpangan 
Persentase Error  

 
Hasil 

Hitung 

Colony 

Counter 

Hasil Hitung 

Pengamat 4 

1 90032 

90002 

30 0 

2 92218 2216 0.024 

3 92806 2804 0.031 

5 95168 5166 0.057 

Rata-Rata Error 0.028 

 

Pengamat 

Hasil Perbandingan 

Perhitungan Bakteri (ml/gr) 

Simpangan 

 

Persentase Error  

 

Hasil 

Hitung 

Colony 

Counter 

Hasil Hitung 

Pengamat 5 

1 90032 

95168 

-5136 0.053 

2 92218 -2950 0.030 

3 92806 -2362 0.024 

4 90002 -5166 0.054 

Rata-Rata Error 0.041 

Tabel 4.6 diatas merupakan tabel data hasil perhitungan jumlah TPC dari 

lima pengamat dan dilakukan perbandingan hasil TPC antar pengamat untuk 

mendapatkan hasil simpangan dari data TPC yang didapatkan antar pengamat. 

Perhitungan nilai pada tabel terdapat pada lembar lampiran. Dari hasil data 

perbandingan yang di dapatkan rata-rata presentase error paling besar di dapatkan 

pada perbandingan pengamat ke-5 sebesar 0.041% hal tersebut dipengaruhi oleh 

penglihatan, ketelitian dan kondisi dari setiap pengamat yang berbeda-beda. 

4.3 Analisis Keseluruhan 

Dari hasil perbandingan perhitungan jumlah koloni bakteri E.coli 

menggunakan alat colony counter dengan perhitungan manual yang dilakukan 

oleh petugas laboratorium maupun perbandingan antar 5 pengamat di atas hasil 

perhitungannya berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh penglihatan, ketelitian dan 
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kondisi dari setiap orang yang berbeda, kondisi sampel dan juga suhu lingkungan 

dari bakteri. Penglihatan pengamat yang menentukan keakurasian dari 

perhitungan jumlah koloni bakteri tersebut. Dapat terlihat dari perbandingan hasil 

perhitungan data diatas berbeda meskipun dengan sampel dan jumlah faktor 

pengenceran yang sama. Suhu lingkungan juga menjadi faktor utama dalam 

menentukan keakurasian dari perhitungan jumlah bakteri, karena bakteri dapat 

berkembangbiak dalam suhu tertentu. Pada perbandingan nilai TPC dengan secara 

perhitungan manual dengan nilai TPC dengan cara perhitungan menggunakan alat 

Colony Counter di dapatkan rata-rata persentase penyimpangan paling besar pada 

pengamat ke-5 sebesar 0.35% , sedangkan pada perbandingan nilai TPC antar 

pengamat di dapatkan  rata-rata persentase penyimpangan paling besar terdapat 

pada pengamat ke-5 sebesar 0.041%. Dari nilai rata-rata presentase penyimpangan 

yang didapatkan maka alat ini cukup baik karena nilai ketidak pastian cenderung 

kecil mendekati angka 0 dan tidak melebihi batas toleransi sebesar ±10%, 

sehingga tingkat faktor kesalahan pengukuran semakin kecil dan menjadikan 

kualitas pengambilan data semakin baik. 

 


