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ABSTRAK
IDENTIFIKASI PROTOZOA USUS DAN BAKTERI COLIFORM DARI
BERBAGAI JENIS LALAT DI PASAR PASIR GINTUNG
BANDAR LAMPUNG
Oleh:
RINA
Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Lalat merupakan jenis Arthropoda yang termasuk ke dalam ordo Diptera. Lalat dapat
berperan sebagai vektor mekanis dari protozoa usus dan bakteri Coliform.
Penyebarannya melalui anggota tubuh seperti rambut-rambut pada kaki, badan,
sayap, dan type mulutnya yang penjilat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni
2017. Lokasi pengambilan sampel lalat di TPS dan 5 pedagang Pasar Induk Pasir
Gintung Bandar Lampung. Tempat pengamatan protozoa usus dan bakteri Coliform
yaitu di Laboratorium Balai Veteriner Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui identifikasi protozoa usus dan bakteri Coliform dari berbagai jenis lalat di
Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung. Lalat ditangkap dengan metode fly trap.
Teknik yang digunakan dalam penelitian protozoa usus yaitu metode apung dengan
ditumbuk dan tanpa ditumbuk. Sedangkan metode yang digunakan pada bakteri
Coliform yaitu pour plate. Jenis lalat yang diperoleh yaitu Chrysomya megacephala,
Musca domestica, dan Lucilia sp. Hasil penelitian pada protozoa usus menunjukkan
bahwa tidak ditemukkan protozoa usus pada tubuh lalat baik metode apung dengan
ditumbuk maupun metode apung tanpa ditumbuk. Selanjutnya hasil penelitian koloni
bakteri Coliform berasal dari sampel lalat yang sama digunakan untuk meneliti
protozoa usus. Sampel tersebut berasal dari TPS dan 5 pedagang yang hasilnya
positif. Sampel lalat dengan ditumbuk, mengandung jumlah bakteri Coliform yang
paling banyak baik dengan media MC maupun EMB, dibandingkan dengan sampel
lalat tanpa ditumbuk. Hal ini dikarenakan kemungkinan baik dipermukaan maupun di
dalam tubuh lalat tersebut terdapat banyak bakteri. Permukaan tubuh luar lalat
merupakan organ yang kontak secara langsung dengan habitat tempat hidupnya. Hal
ini memungkinkan banyaknya jumlah bakteri yang dapat terbawa oleh tubuh hewan
tersebut, karena tubuh lalat memiliki banyak bulu dan bentuk type mulut penjilat serta
terdapat cairan perekat pada kakinya. Sedangkan di dalam usus terjadi berbagai
perombakan berbagai bahan makanan yang masuk ke dalamnya.

Kata Kunci : Lalat, Protozoa Usus, Bakteri Coliform
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(Lauh Mahfuz). (QS. Hud 11 : 6).
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Populasi manusia di Indonesia selalu mengalami peningkatan di setiap tahun.
Penduduk yang besar dapat menghasilkan potensi dan menjadi beban apabila dalam
proses pembangunan berkualitas rendah. Provinsi Lampung berdasarkan data Badan
Pusat Statistik Kota Bandar Lampung (BPS), jumlah penduduk setiap tahun
mengalami peningkatan, khususnya Kota Bandar Lampung dimulai dari tahun 2010
berjumlah 885.363 jiwa, 2014 berjumlah 960.695 jiwa dan tahun 2015 berjumlah
979.287.1
Bandar Lampung adalah daerah transit kegiatan perekonomian antara Pulau
Sumatera dan Pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan serta
pengembangan pusat perdagangan, industri, dan pariwisata. Pusat perdagangan
merupakan tempat utama jual-beli berbagai kebutuhan seperti pangan, papan dan
sandang. Sayur-sayuran adalah kebutuhan Pangan konsumen yang dijual diberbagai
pasar, mulai dari modern maupun tradisional.
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Tim Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Menurut
Kabupaten/Provinsi Lampung, 2010,2014, dan 2015, Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung
(Bandar Lampung: BPS Bandar Lampung, 2015)
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Pasar modern adalah salah satu tempat dimana penjual dan pembeli tidak
bertransaksi secara langsung. Pembeli hanya melihat label harga yang tercantum
dalam barang (barcode) yang berada dalam bangunan. Pasar modern mempunyai
bangunan yang lebih bagus dibandingkan dengan tradisional. Pelayanan dilakukan
secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga, musalnya supermarket,
hypermarket, dan minimarket. Pasar modern tidak jauh berbeda dengan tradisional
dimana ada transaksi yang terjadi.
Pasar tradisional merupakan salah satu tempat bertemunya penjual dan pembeli
secara langsung. Penjual dan pembeli biasanya melakukan proses transaksi secara
langsung disertai adanya tawar menawar. Pasar tradisional mempunyai bangunan
yang sederhana seperti kios, los dan lain sebagainya. Masyarakat dapat membeli
barang dalam jumlah besar maupun kecil. Barang yang dijual dalam jumlah relatif
kecil biasanya disebut eceran dan dilakukan oleh pedagang pengecer. Pasar
tradisional tersebut dijadikan tempat penelitian, karena dapat dilihat dari kondisi
pasar dan sarana serta prasarana yang masih kurang memadai dibandingkan dengan
pasar modern yang sudah lengkap.
Kota Bandar Lampung memiliki 15 pasar tradisional yaitu, Pasar Tani Kemiling,
Induk Tamin, Tengah, Bambu Kuning, Bawah Ramayana Tanjung Karang, Koga,
Tugu, Perumnas Way Halim, Way Kandis, Kangkung, Cimeng, Gudang Lelang,
Mambo, Panjang dan Pasir Gintung. Pasir Gintung adalah salah satu pasar induk
tradisional yang berada di Kota Bandar Lampung. Jalur transportasi menuju tempat
tersebut juga cukup strategis karena berada ditengah kota, sehingga para pengunjung
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mudah belanja ke pasar tersebut. Barang dagangan yang sering dijual pada pasar
tersebut adalah sayur-sayuran, buah, daging, ayam dan ikan.
“Pasar Pasir Gintung didirikan pada tahun 1989, dengan luas tanah 1.700 m2 dan
luas bangunan 1.520 m2. Pasar tradisional tersebut memiliki 313 unit tempat
berdagang yang semuanya berbentuk amparan, berada di dalam dan di luar pasar,
sering disebut pedagang kaki lima. Pasar tradisional tersebut seutuhnya menjadi
tanggung jawab pemerintah, Kepala Dinas Pasar Kota Bandar Lampung yaitu
Bapak Drs. Girendra, MM. Pasar Pasir Gintung dibuka setiap hari, tepatnya pada
pukul 01.00 WIB dini hari sampai pukul 17.00 WIB sore hari, dengan jumlah
pengunjung rata-rata ±600 orang per hari pada hari biasa dan ±1000 orang per
hari pada hari raya besar.”2
Jumlah pedagang yang akan digunakan sebagai tempat penelitian di Pasar Pasir
Gintung disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1.1 Jumlah pedagang berdasarkan jenis barang dagangan
No. Jenis barang dagangan Jumlah pedagang (orang)
1. Sayuran
150
2. Buah-Buahan
15
3. Daging
11
4. Ayam potong
15
5. Ikan
10
Total
201
Sumber: Pengelola Pasar Pasir Gintung, 2017
Pasar Pasir Gintung kerap tidak nyaman dikunjungi karena identik sebagai
tempat yang kurang bersih, karena terdapat banyak sisa barang dagangan yang tidak
terjual dan membusuk. Barang yang membusuk tersebut menyisakan tumpukan
sampah. Sampah yang menumpuk menyebabkan bau tak sedap. Selain itu, pada
musim hujan biasanya di pasar tersebut banyak terdapat genangan air. Sampah yang

2

Lampost. “Pasar Pasir Gintung” (On-line) Http://Lampost.Co/Berita/Jalan-Pasar-Pasir-GintungMakin-Memprihatinkan.pdf. (Tanggal 17 Januari 2017, pukul 04:53 WIB), h. 43
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membusuk dan banyak genangan air akan mengundang datangnya serangga.
Serangga yang biasanya berkembang biak di pasar yaitu, kecoa, tikus dan lalat.
Lalat merupakan salah satu jenis serangga yang termasuk Cyclorrapha ordo
Diptera. Ordo Diptera memiliki beberapa genus yaitu, Calliphoridae, Muscidae,
Sarcophagidae, Chloropidae, Gastrophilidae, Oestridae, Phoridae, Piophilidae dan
Cuterebridae.3 Spesies dari ordo-ordo tersebut yang sering kita jumpai dalam
kehidupan sehari-hari yaitu, Musca domestica (lalat rumah), Lucilia sp. (lalat hijau),
Stomoxys calcitrans (lalat kandang), Sarcophaga sp. (lalat daging), dan Fannia sp
(lalat kecil).4 Lalat yang dijumpai di Pasar Pasir Gintung yaitu, Musca domestica,
Chrysomya megacephala, Lucilia sp., Fannia sp., dan Sarcophaga sp. Spesiesspesies tersebut merupakan vektor dari berbagai macam penyakit.
Peran lalat sebagai agen pembawa penyakit didukung oleh struktur tubuh, tingkah
laku, dan habitatnya. Lalat menyukai habitat yang kurang bersih seperti, tempat
pemotongan hewan, pembuangan sampah, pasar, darah, peternakan, rumah makan,
kotoran manusia dan hewan serta bangkai. Lalat dewasa sangat aktif sepanjang hari,
terutama pagi hingga sore hari. Makanan atau minuman yang dihinggapi lalat dapat
terkontaminasi oleh bibit penyakit. Bibit penyakit dapat menempel pada tubuh, kaki,
tarsi, proboscis, bulu badan, dan bulu pada anggota gerak, serta feses berbagai jenis

3

Sinaga Sukri Imron, Keragaman Lalat Diptera Pada Bangkai Kelinci Di Dalam Ruangan,
(Skripsi Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor, 2014), h. 1
4
Sayono, Pengaruh Posisi dan Warna Impregnated Cord Terhadap Jumlah Lalat yang
Tertangkap, (Staf Pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Semarang,
2004), h.1
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lalat. Lalat dapat bereproduksi dengan cepat sehingga jumlahnya yang banyak
membahayakan manusia.
“Lalat memiliki kemampuan reproduksi yang cepat. Siklus hidup lalat
memerlukan waktu sekitar lima belas hari. Dalam waktu hidupnya seekor lalat
betina mampu bertelur 5-6 kali dengan 100-150 butir untuk setiap kalinya, atau
500-900 butir sepanjang hidupnya, kemampuan reproduksi akan meningkat jika
berada pada lingkungan yang sesuai. Kepadatan dan penyebaran lalat sangat
dipengaruhi oleh reaksi terhadap cahaya, suhu dan kelembaban udara, serta warna
dan tekstur permukaan tempat. Lalat memiliki sifat fototrofik (tertarik pada
cahaya) sehingga beraktifitas pada siang hari dan beristirahat pada malam hari.”5
Penyakit yang ditularkan oleh lalat tergantung spesiesnya. Larva Musca
domestica dapat membawa telur Ascaris, spora Anthrax dan Clostridium tetani.
Musca domestica dapat menularkan telur cacing usus (Ascaris, cacing tambang,
Trichuris trichiura, Oxyuris vermicularis, Taenia solium, Taenia saginata), protozoa
usus (Entamoeba histolytica, Giardia lamblia dan Balantidium coli) dan bakteri
(Salmonella, Shigella, Escherichia coli). Fannia dewasa dapat menularkan berbagai
jenis miasis seperti gastric, intestinal, dan genitourinary. Lalat hijau (Phaenicia dan
chrysomyia) dapat menularkan miasis kulit, hidung, anus, jaringan, vagina dan usus.6
Penyakit miasis adalah infestasi atau invasi larva dipteral, baik pada organ tubuh
atau jaringan manusia maupun hewan vertebrae. Infestasi larva lalat dipteral pada
manusia terjadi pada luka yang bernanah, luka terbuka terutama lubang atau rongga
seperti mata, telinga, hidung, mulut, vagina dan anus. Insidensi miasis hidung sangat

5

Sayono, Sifak Mardhotillah, Martini. Pengaruh Aroma Umpan Dan Warna Kertas
Perangkat Terhadap Jumlah Lalat Yang Terperangkat. (Fakultas Masyarakat, Jurnal Litbang
Universitas Muhammadiyah Semarang, 2005), h. 31
6
Sayono. Op. Cit. h. 2
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jarang terjadi dibandingkan miasis kulit.7 Lalat selain sebagai vektor penyakit juga
memiliki penawar atau obat pada salah satu sayapnya. Rasulullah SAW menjelaskan
dalam sabdanya sebagai berikut :
“Jika ada seekor lalat yang terjatuh pada minuman kalian maka tenggelamkan,
kemudian angkatlah (lalat itu dari minuman tersebut), karena pada satu
sayapnya ada penyakit dan pada sayap lainnya terdapat obat.” (HR. Al Bukhari)
Hadis di atas menjelaskan bahwa lalat memiliki dua sayap masing-masing
berfungsi secara kontradiktif. Sayap satu mengandung penyakit atau bakteri, yang
lainnya berfungsi sebagai penawar atau obatnya. Hadis tersebut tidak disebutkan
sayap bagian mana yang mengandung penyakit dan penawarnya. Ulama-ulama yang
mempelajari kitab syarah dari Ibn Hajar al-Asqalani menyimpulkan bahwa bakteri
terdapat pada sayap kiri, dan kanan sebagai penawarnya.8 Seekor lalat jatuh ke dalam
wadah (makanan atau minuman), membawa mikroba di salah satu sayapnya, sebagai
pertahanan diri. Imam Ibnu Hajar mengatakan dalam komentarnya tentang hadis ini
bahwa salah satu ulama mengamati lalat melindungi dirinya dengan sayap kiri, jadi
jika lalat direndam di wadah tempat ia jatuh, obat penawar itu akan menghancurkan
racun atau mikroba dengan kehendak Allah. Beberapa orang tidak senang dengan ide
membenamkan lalat dalam makanan atau minuman. Namun, ini bisa diterapkan
dalam kasus-kasus darurat misalnya, seseorang berada di padang pasir, hanya
memiliki sedikit air atau minuman. Orang itu tidak punya pilihan selain untuk
melakukan seperti yang direkomendasikan oleh Nabi. Jika tidak, maka ia akan mati
7

Puspa Zuleika, Penatalaksanaan Tiga Kasus Miasis Hidung, (Jurnal Kedokteran dan Kesehatan,
Vol 2 (3), 2015), h. 325
8
Nizar Ali, Hadis Versus Sains, Cet.1 (Yogyakarta:Teras, 2008), h. 30
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kehausan atau infeksi. Hadits ini sangat otentik, seperti yang diriwayatkan oleh Imam
al-Bukhari.9
Perspektif pemahaman etis, melalui simbol yang mengindikasikan kanan sebagai
hal baik dan kiri tidak baik. Dengan demikian, dapat diketahui sayap sebelah kiri
mengandung bakteri atau protozoa, sedangkan bagian kanan sebagai penangkalnya.
Protozoa merupakan mikroorganisme yang berada ditubuh lalat selain bakteri, seperti
yang dijelaskan dalam firman Allah SWT Al-Qur’an surat Al-Baqarah: 26 sebagai
berikut :

              

             
              

Artinya: “Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk
atau yang lebih rendah dari itu Adapun orang-orang yang beriman,
Maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka,
tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan
ini untuk perumpamaan?." dengan perumpamaan itu banyak orang yang
disesatkan Allah dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang
diberi-Nya petunjuk. dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orangorang yang fasik.”10
Surat Al-Baqarah ayat 26 di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan
perumpamaan kepada manusia untuk menjelaskan segala hakikat dengan bermacam
makhluk hidup dan benda, baik kecil maupun besar. Orang-orang yang tidak beriman

9

Arrahmah, “Tafsir Hadis” (On-line) di http://com/news/2015/07/24/penjelasan-ilmiah-haditsnabi-tentang-lalat-yang-jatuh-ke-air-minum.html (03 Februari 2017. Pukul 08.30 WIB)
10
Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya.Toha Putra. Bandung. 2007. h. 5
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menganggap remeh perumpamaan dengan makhluk-makhluk kecil seperti lalat dan
laba-laba ini. Allah menjelaskan bahwa dia tidak merasa enggan seperti yang
dirasakan manusia, maka dia pun tidak segan-segan untuk menggambarkan bagi
hamba-hamba-Nya segala sesuatu yang dikehendaki-Nya meskipun dengan hal-hal
yang sangat kecil. Allah dapat menjadikan nyamuk atau yang lebih rendah dari itu
sebagai perumpamaan. Orang-orang yang beriman mengetahui maksud perumpamaan
itu dan mengetahui pula bahwa hal itu adalah kebenaran dari Allah. Orang-orang
yang kafir menerimanya dengan sikap ingkar dengan mengatakan, "Apa yang
dikehendaki Allah dengan perumpamaan ini?" Perumpamaan ini menjadi sebab
kesesatan orang-orang yang tidak mencari dan menginginkan kebenaran, dan
sebaliknya, merupakan sebab datanganya petunjuk bagi orang-orang Mukmin yang
mencari kebenaran. Maka, tidak akan tersesat kecuali orang-orang yang
membangkang dan keluar dari jalan-Nya.11
Spesies protozoa yang terdapat di tubuh nyamuk Anopheles yaitu plasmodium.
Plasmodium merupakan protozoa penyebab penyakit malaria dan ditularkan melalui
gigitannya. Protozoa dapat ditularkan oleh nyamuk Anopheles betina. Spesies
protozoa yang terdapat ditubuh lalat yaitu Trypanosoma brucei gambies
menyebabkan sakit tidur afrika. Protozoa ini ditularkan melalui gigitan lalat Tsetse
yang terinfeksi. Protozoa dan bakteri merupakan organisme hidup yang berukuran
sangat kecil dan hanya dapat diamati dengan menggunakan mikroskop. Hewan

11

Quraish shihab, “Tafsir Qur’an” (On-line), tersedia di http:///com/2-al-baqarah/ayat-26#tafsirquraish-shihab ( 03 Februari 2017)
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tersebut ada yang bermanfaat dan merugikan manusia misalnya protozoa usus dan
bakteri Coliform.
“Protozoa merupakan mikroorganisme eukariot uniseluler yang kehilangan
dinding selnya dan termasuk ke dalam kerajaan protista. Terdapat sekitar 20.000
spesies protozoa, ada yang menyebabkan penyakit. Kebanyakan protozoa
berkembang dalam fase-fase kehidupan dalam bentuk trofozoit dan siste. Siste
adalah satu bentuk kehidupan protozoa yang mengalami kondisi lingkungan yang
kurang kondusif untuk kehidupan protozoa seperti kurang makanan, temperatur
tinggi atau kondisi kurang air (kering). Dalam bentuk siste protozoa dapat
bertahan hidup dan dapat berkembang di luar media hidupnya.”12
Bakteri

adalah yang paling berkelimpahan dari semua organisme. Mereka

tersebar (berada dimana-mana) di tanah, air, dan simbiosis dari organisme lain.
Banyak patogen merupakan bakteri. Peran bakteri sangat besar dan penting dalam
siklus kehidupan di muka bumi. Mulai dari penyiapan nutrisi untuk tumbuhan berupa
penambatan zat lemas nutrisi makro (nitrogen) yang sangat penting untuk
pertumbuhan rantai awal kehidupan mahluk. Tanpa zat nitrogen yang tersedia sebagai
nutrisi tidak akan ada tumbuhan yang hidup. Jika tumbuhan tidak ada, maka binatang
herbivora (pemakan tumbuhan) juga tida aka nada. Selain itu, hewan omnivora
(pemakan segala) dan karnivora (pemakan daging) juga tidak ada. Itu artinya tidak
ada kehidupan. Protozoa usus dan bakteri Coliform dapat menimbulkan penyakit
diare, myasis, kolera dan infeksi cacing tertentu.
“Bakteri merupakan mikroba prokariotik uniseluler, termasuk klas Schizomycetes,
berkembangbiak secara aseksual dengan pembelahan sel.. Bakteri tidak
berklorofil kecuali beberapa yang bersifat fotosintetik. Cara hidup bakteri ada
yang hidup bebas, parasitik, saprofitik, patogen pada manusia, hewan dan
tumbuhan. Habitatnya tersebar luas di alam, dalam tanah, atmosfer (sampai ± 10
km di atas bumi), di dalam lumpur dan di laut. Bakteri mempunyai bentuk dasar
12

Subandi, Mikrobiologi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012), h. 177
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bulat, batang, dan lengkung. Bentuk bakteri juga dipengaruhi oleh umur dan
syarat pertumbuhan tertentu.”13
Diare adalah penyakit yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi buang air
besar lebih dari biasanya (3 atau lebih perhari). Penyakit ini berlangsung kurang dari
14 hari yang disertai perubahan bentuk dan konsistensi tinja dari penderita. Diare
sering terjadi pada anak dibawah lima tahun (balita) dengan disertai muntah dan
mencret. Anak dapat mengalami dehidrasi apabila tidak segera diberi pertolongan
pertama.14
Identifikasi protozoa usus dan bakteri Coliform pada berbagai jenis tubuh lalat
yang ada di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung, diharapkan dapat memberikan
kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Dunia pendidikan dewasa ini memasuki era
yang lebih menekankan kepada siswa untuk lebih kreatif. Pembelajaran menuntut
dikuranginya metode ceramah dan diganti dengan pemakaian banyak media. Siswa
dituntut untuk lebih aktif dalam belajar dan menemukan sumber belajarnya sendiri.
Proses eksperimen identifikasi protozoa dan bakteri Coliform yang ditemukan pada
tubuh lalat ini juga dapat digunakan sebagai sumber belajar.
Aplikasi penelitian ini akan digunakan dalam meningkatkan pemahaman serta
penambahan wawasan pengetahuan siswa dan sumber pembelajaran dalam sub materi
Archaeabacteria dan Eubacteria bagi peserta didik kelas X semester ganjil tentang
13

Sumarsih Sri, Mikrobiologi Dasar, (Jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian UPN”VETERAN”
Yogyakarta, 2003), h. 23
14
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Kejadian Diare pada Anak Balita Di Pemukiman Sekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampah Namo
Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, (Fakultas Kesehatan Masyarakat,
Universitas Sumatera Utara, 2015). h. 1
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materi Monera dan protozoa usus pada bab Kingdom Animalia kelas X semester
genap. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai media pembelajaran, sumber belajar
dan panduan praktikum pada materi pokok Kingdom Animalia. Penelitian tentang
protozoa usus dan bakteri Coliform berbagai jenis lalat sebagai vektor mekanis dan
biologis belum banyak dilakukan di Indonesia khususnya Lampung. Oleh karena itu,
penelitian tentang lalat menarik untuk dilakukan.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi
adalah:
1. Populasi pertumbuhan masyarakat tiap tahunnya mengalami peningkatan
khususnya Kota Bandar Lampung, hal ini tentunya akan membawa
peningkatan pula terhadap kebutuhan pokok
2. Pasar merupakan pusat perdagangan dan tempat utama jual-beli berbagai
kebutuhan seperti pangan, papan dan sandang serta tempat bertemunya
pembeli dan penjual
3. Pasar Pasir Gintung kurang nyaman dikunjungi karena identik dengan tempat
kurang bersih. Hal ini karena terdapat banyak sampah berserakan sehingga
menyebabkan bau tak sedap dan mengundang banyak serangga
4. Terdapat berbagai jenis lalat yang ada di Pasar Pasir Gintung Bandar
Lampung
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5. Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa lalat merupakan vektor
penyakit bagi manusia
6. Identifikasi protozoa usus dan bakteri Coliform dari berbagai jenis lalat di
Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung
7. Pemahaman peserta didik mengenai materi protozoa dan bakteri belum
diaplikasikan langsung dikehidupan sehari-hari.
C. Pembatasan Masalah
Mengingat keterbatasan yang ada pada penulis, baik dalam hal kemampuan,
waktu, tempat maupun biaya yang ada maka pembatasan masalah dalam penelitian
ini, penulis membatasi permasalahan sebagai berikut :
1. Lokasi penelitian adalah di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung
2. Objek penelitian ini adalah berbagai jenis lalat di Pasar Pasir Gintung Kota
Bandar Lampung
3. Penelitian ini mengidentifikasi protozoa usus dan bakteri Coliform, serta
sampel identifikasi hanya sebatas pemeriksaan parasitologi dan mikrobiologi.

D. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat protozoa
usus dan bakteri Coliform dari berbagai jenis lalat di Pasar Pasir Gintung Bandar
Lampung?”
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E. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui identifikasi protozoa usus
dan bakteri Coliform dari berbagai jenis lalat di Pasar Pasir Gintung Bandar
Lampung.
F. Kegunaan Penelitian
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah kepada
masyarakat mengenai protozoa usus dan bakteri Coliform dari berbagai jenis
lalat di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung sehingga dapat meningkatkan
pola hidup bersih dan sehat
2. Bagi peneliti sendiri penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu biologi dan
membuat petunjuk praktikum pada uraian materi Kingdom Animalia dan
Monera, serta bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan
3. Sebagai bahan masukan untuk Dinas Kesehatan Provinsi Lampung agar dapat
mengendalikan lalat yang berada di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung
4. Bagi guru diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam mengembangkan
petunjuk praktikum materi protozoa dan bakteri serta dapat mempermudah
pemahaman peserta didik dalam rangka pendalaman Kingdom Animalia dan
materi Monera.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Lalat
Lalat merupakan jenis serangga yang termasuk ordo Diptera yang hidupnya
dekat dengan lingkungan manusia dan penyebarannya sangat luas di seluruh
dunia. Serangga berperan dalam ekosistem untuk mewujudkan kesejahteraan
hidup secara keseluruhan. Hewan tersebut berperan sebagai agen pembawa
penyakit didukung oleh struktur tubuh, tingkah laku, dan habitatnya yang kotor,
tempat pembuangan sampah, pasar, rumah makan, dan peternakan. Lalat dewasa
sangat aktif, terutama pagi hingga sore hari. Serangga ini sangat tertarik pada
makanan manusia sehari-hari seperti gula, susu, dan makanan olahan. Selain itu,
lalat juga tertarik dengan darah, bangkai, kotoran manusia dan hewan.
“Lalat merupakan salah satu insekta (serangga) yang termasuk ordo diphtera,
mempunyai sepasang sayap berbentuk membran. Lalat juga merupakan
spesies yang berperan dalam masalah kesehatan masyarakat, yaitu sebagai
vektor penular penyakit saluran pencernaan seperti, kolera, typhus, disentri
dan lain-lain. Pada saat ini dijumpai ± 60.000-100.000 spesies lalat, tetapi
tidak semua spesies diawasi karena beberapa diantaranya tidak berbahaya
terhadap kesehatan masyarakat.”1

1

Devi Santi Nuraini, Manajemen Pengendalian Lalat, (Fakultas Kedokteran, Universitas
Sumatera Utara, 2001), h. 1
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“Lalat memiliki sifat fototrofik (tertarik pada cahaya) sehingga beraktifitas
siang dan beristirahat pada malam hari. Kepadatan dan penyebaran lalat sangat
dipengaruhi oleh reaksi terhadap cahaya, suhu, dan kelembaban udara, serta
warna dan tekstur permukaan tempat. Aktifitas maksimal lalat terjadi pada
suhu 20-25% ºC, berkurang (hinggap) pada suhu 35-40%ºC atau 15-20ºC, dan
menghilang (tidak terdeteksi) pada suhu di bawah 10ºC atau di atas 40ºC.”2
Penyakit dapat ditularkan melalui semua bagian dari tubuh lalat seperti, bulu
badan, kaki, sayap, bulu pada anggota gerak, mulut dan fesesnya. Upaya
pengendalian penyakit menular tidak terlepas dari usaha peningkatan kesehatan
lingkungan, salah satu kegiatannya adalah pengendalian vektor penyakit.
Pengendalian penyakit merupakan tindakan pengendalian untuk mengurangi
gangguan yang ditimbulkan oleh binatang pembawa penyakit. Prinsip dari metode
pengendalian lalat adalah dapat mencegah perindukan lalat yang menyebabkan
gangguan terhadap kesehatan manusia. Lalat memiliki beberapa jenis berbeda
baik dari ciri fisik maupun pola hidup, serta penyakit yang ditularkan.
1. Klasifikasi lalat
Lalat diklasifikasikan sebagai berikut :
Kingdom : Animalia
Filum
: Arthropoda
Kelas
: Insecta
Ordo
: Diptera
Subordo : Cyclorrhapha
Famili
: Calliphoridae
Famili
: Muscidae
Famili
: Fannidae
Famili
: Sarcophagidae
2

Sayono, Sifak Mardhotilah, Martini, Pengaruh aroma Umpan dan Warna Kertas Perangkap
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Spesies dari Calliphoridae yang sering ditemukan yaitu, Calliphora vicina, C.
vomitoria, Lucilia sericata, Chrysomya megacephala. Muscidae yang sering
ditemukan yaitu, M. domestica, Muscina stabulans. Spesies Fannidae yang
ditemukan yaitu, Fannia canicularis dan Sarcophagidae yang sering ditemukan
yaitu, Sarcophaga haemorrhoidalis, Sarcophaga sp., Wohlfartia magnifica).
“Lalat famili Calliphoridae (blow fly) terdiri atas lebih dari 1000 spesies dan
dapat ditemukan hampir di seluruh dunia. Famili Calliphoridae terbagi atas
subfamili Chrysomynae dan Calliphorinae. Lalat ini diketahui sebagai
penyebab miasis obligat dan miasis fakultatif. Lalat penyebab miasis obligat
di Indonesia adalah C. bezziana dan Sarcophaga sp. Lalat ini biasanya
mendatangi bangkai pada awal kematian hewan maupun manusia. Spesies
lalat famili Calliphoridae yang bisa dijadikan indikator waktu kematian
diantaranya adalah C. megacephala, C. albiceps, C. rufifacies, dan Calliphora
sp. Lalat-lalat ini mempunyai kemampuan mendeteksi bangkai yang baik
sehingga paling cepat dan paling banyak datang ke bangkai.”3
Jenis-jenis lalat yang ditemukan pada lokasi Pasar Pasir Gintung Bandar
Lampung adalah sebagai berikut:
a. Lalat Hijau Kebiruan Metalik (Chrysomya megacephala)
Lalat rumah dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini :

Gambar 2.1 Lalat Hijau Kebiruan Metalik (Chrysomya megacephala)
Sumber: Skripsi Irene Soteriani Uren 2014

3

Imron Sukri Sinaga, Keragaman Lalat Diptera Pada Bangkai Kelinci Di Dalam Ruangan,
(Skripsi Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor, 2014), h. 2
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1) Klasifikasi Lalat Hijau Kebiruan Metalik (Chrysomya megacephala) sebagai
berikut :
Kingdom
Phylum
Class
Ordo
Famili
Genus
Spesies

: Animalia
: Arthropoda
: Insecta
: Diptera
: Calliphoridae
: Chrysomya
: Chrysomya megacephala

2) Morfologi Lalat Hijau Kebiruan Metalik (Chrysomya megacephala)
Morfologi lalat C. megacephala yaitu warna tubuh hijau kebiruan metalik.
Panjang tubuh 9,5 mm, panjang venasi sayap 5 mm, thorax, berwarna hijau
metalik kecoklatan, permukaan tubuh tertutup dengan bulu-bulu pendek keras dan
jarang letaknya. Abdomen berwarna hijau metalik mempunyai garis-garis
transversal. Pada bagian mulutnya berwarna kuning. Mata berukuran besar dan
berwarna merah gelap. Sayap jernih dengan guratan urat-urat yang jelas.4
3) Reproduksi dan Siklus Hidup Lalat C. megacephala
C. megacephala mengalami metamorfosis sempurna yaitu telur, larva, pupa
dan dewasa. Lalat dewasa betina menyebabkan miasis fakultatif yang meletakkan
telurnya pada tepi luka yang terbuka sejumlah 95-245 butir dalam satu kelompok.
Telur C. megacephala berwarna putih transparan dengan panjang 1.25 mm dan
diameter 0.26 mm, berbentuk silindris serta tumpul pada kedua ujungnya. Telur
4

Yunita Panca Putri, Keanekaragaman Spesies Lalat (Diptera) dan Bakteri Pada Tubuh Lalat
Di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) dan Pasar, (Jurnal Teknik Lingkungan, Pasca
Sarjana Universitas Sriwijaya, Vol 12 (2), 2015), h. 82
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akan menetes menjadi larva dalam waktu sepuluh jam pada suhu 30ºC dan masuk
ke dalam jaringan serta memakan jaringan tersebut. Pada fase ini larva banyak
makan dengan tujuan mengumpulkan energi.
“Stadium larva terdiri atas tiga stadium yaitu stadium larva instar I, II dan III.
Perkembangan L1 sampai dengan L3 memerlukan waktu enam hingga tujuh
hari. L3 akan membentuk pupa dalam waktu tujuh sampai delapan hari. Pupa
kemudian menjadi lalat yang akan bertelur setelah enam hingga tujuh hari.
Ketiga instar dapat dibedakan dari panjang tubuh dan warnanya. Panjang L1
adalah 1.6 mm dengan diameter 0.25 mm dan berwarna putih. L2 mempunyai
panjang 3.5-5.5 mm dengan diameter 0.5-0.75 dan berwarna putih sampai
krem. L3 mempunyai panjang sekitar 6.1-15.7 mm dengan diameter 1.1-3.6
mm dan berwarna krem atau merah muda. Larva kemudian menjatuhkan diri
dari jaringan dan berkembang menjadi pupa dalam waktu 2 jam pada suhu
28ºC. Pupa akan menetas menjadi lalat dewasa dalam waktu seminggu pada
suhu 25-30ºC. sedangkan pada suhu yang lebih rendah akan lebih lama.”5

Gambar 2.2 Metamorfosis Lalat Chrysomya megacephala
Sumber : Skripsi Irene Soteriani Uren 2014
b. Lalat Rumah (Musca domestica)
Lalat rumah dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini :

5

Fitriani Yulia, Ragam Jenis Lalat Di Sekitar Kampus Institut Pertanian Bogor Dramaga,
(Faklutas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor, 2013). h. 4
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Gambar 2.3 Lalat Rumah (Musca domestica)
Sumber: Skripsi, Epi Kumala dewi 2006
1) Klasifikasi Lalat Rumah (Musca domestica) sebagai berikut :
Kingdom
Phylum
Class
Ordo
Famili
Genus
Spesies

: Animalia
: Arthropodagm
: Insecta
: Diptera
: Muscidae
: Musca
: Musca domestica.

2) Morfologi Lalat Rumah (Musca domestica)
Morfologi tubuh lalat M. domestica yaitu warna tubuh abu-abu kehitaman,
pada bagian abdomen berwarna kuning orange dan ujungnya coklat kehitaman.
Pada bagian permukaan atas thorax terdapat 4 garis berwarna hitam. Panjang
tubuh tubuh 7 mm dan panjang venasi sayap 6 mm. Kepalanya besar berwarna
coklat gelap, mata besar menonjol dan terpisah. Sayap tipis serta tembus cahaya,
dan berpangkal kuning. Ciri-ciri yang ditemukan yaitu tubuh berwarna abu-abu
kehitaman. Dorsal dari thorax mempunyai 4 garis hitam longitudinal. Abdomen

20

ditandai dengan warna dasar kekuningan serta didapatkan garis hitam di bagian
median.6
3) Reproduksi dan Siklus Hidup Lalat Rumah (Musca domestica)
Lalat betina akan mulai bertelur pada waktu 4-20 hari setelah muncul dari
stadium larva. Telur-telur putih, berbentuk oval dengan ukuran panjang ± 1 mm
dan setiap bertelur menghasilkan 75-150 telur. biasanya 4-7 hari, larva-larva itu
berubah menjadi pupa. Larva-larva akan mati pada suhu yang terlalu panas. Suhu
yang disukai ± 30-3500ºC, tetapi pada waktu akan menjadi pupa mereka mencari
tempat-tempat yang lebih dingin dan lebih kering.7 Lalat dewasa panjangnya lebih
kurang ¼ inci, dan mempunyai 4 garis yang agak gelap hitam dipunggungnya.
Beberapa hari kemudian sudah siap untuk berproduksi, pada kondisi normal lalat
dewasa betinda dapat bertelur sampai 5 kali.8
“Pupa berbentuk lonjong ± 7 mm panjang, dan berwarna merah coklat tua,
serta terdapat pada pinggir medium yang kering atau didalam tanah. Stadium
pupa berlangsung 4-5 hari, bisa juga 3 hari pada suhu 35ºC atau beberapa
minggu pada suhu rendah. Lalat dewasa keluar dari pupa, kalau perlu
menembus keluar dari tanah, kemudian jalan-jalan sampai sayap-sayapnya
berkembang, mengering dan mengeras. Ini terjadi dalam waktu 1 jam pada
suhu panas sampai 15 jam untuk ia bisa terbang. Lalat dewasa bisa kawin
setiap saat setelah ia bisa terbang dan bertelur dalam waktu 4-20 hari setelah
keluar dari pupa. Jangka waktu minimum untuk satu siklus hidup lengkap 8
hari pada kondisi yang menguntungkan.”9
6

Yunita Panca Putri, Op. Cit. h. 82
Devi Nuraini Santi, Op. Cit. h. 1
8
Kotrun Nida, Hubungan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Terhadap Daya Tarik Vektor
Musca domeca (Lalat Rumah) dengan Risiko Diare Paa Bauta Di Kelurahan Ciputat, (Skripsi
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Syarif Hidayatullah Jakrta, 2014), h. 35
9
Devi Nuraini Santi, Op. Cit. h. 1-2
7
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“Mata majemuknya besar, pada bentuk jantan kedua mata majemuk agak
berdekatan, tetapi bentuk betina lebih berjauhan. Lalat rumah mengalami
metamorphosis sempurna, yaitu telur, larva, pupa, dan bentuk dewasa.
Sesudah nenerapa hari telur menetas menjadi larva dengan panjang larva
dewasa 3-9 mm, berwarna putih, berbentuk silinder, tetapi meruncing pada
bagian kepala dan tanpa tungkai. alat-alat mulut berbentuk kail. Larva
mengalami 3 kali pengupasan kulit. Sebelum berpupasi, larva dewasa
(berukuran 8-12) merangkak ke tempat yang kering dan menjadi pupa. Pupa
berwarna coklat tua dengan panjang 8 mm. Pupa keluar dari kantung pupa
melalui proses pembengkakan dan pengerutan yang disebut ptilinum pada
bagian depan kepala. Bentuk dewasa lalat berukuran panjang 6-7 mm,
biasanya bentuk betina lebih besar dari jantan dan dapat hidup sampai 25
hari.”10

Gambar 2.4 Metamorfosis Lalat Rumah

Sumber : Skripsi, Epi Kumala dewi 2006
c. Lalat Hijau (Lucilia sp.)
Lalat hijau (Lucilia sp.) dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini:

Gambar 2.5 Lalat hijau (Lucilia sp.)
Sumber : Jurnal Teknik Lingkungan UNAND

10

Dantje T Sembel, Entomologi Kedokteran, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), h. 137

22

1) Klasifikasi Lalat Hijau (Lucilia sp.) sebagai berikut:
Kingdom
Phylum
Class
Ordo
Famili
Genus
Spesies

: Animalia
: Arthropoda
: Insecta
: Diptera
: Calliphoridae
: Lucilia
: Lucilia sp.

2) Morfologi Lalat Hijau (Lucilia sp.)
Morfologi tubuh lalat Lucilia sp. yaitu warna tubuh hijau metalik, panjang
tubuh lebih kurang 9,5 mm, panjang venasi sayap 6,5 mm, thorax dan abdomen
bewarna hijau metalik. Ciri-ciri tubuh berwarna hijau metalik, mata berwarna
merah. Berwarna hijau metalik.
3) Reproduksi dan siklus hidup lalat
Lalat hijau metalik terbang dalam rumah melewati kaca jendela dengan bunyi
yang khas. Lalat tersebut sama dengan lalat rumah, mereka meletakkan telur
dalam daging yang sudah membusuk, ikan, tempat pembuangan kotoran atau
sampah, dan hewan yang sudah mati.11 Siklus hidup lalat dapat dilihat pada
gambar sebagai berikut :

11

Dantje T Sembel, Op. Cit. h. 141
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Gambar 2.6 Metamorphosis Lalat Hijau
Sumber : Jurnal Teknik Lingkungan UNAND
Allah berfirman dalam Al-quran surat Al-Hajj ayat 73 yang menyatakan
bahwa dipermukaan tubuh lalat terdapat mahluk hidup yang sangat kecil yang
tidak kasat oleh mata.

            

              
   

Artinya: “Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu
perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah
sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalatpun, walaupun mereka
bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari
mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat
lemahlah yang menyembah dan amat lemah (pulalah) yang
disembah.”12
Al-Qur’an surat Al-Hajj ayat 73 ini menuturkan kekuatan enzim yang luar
biasa dalam proses pencernaan dan penyebaran protozoa, serta proses perubahan
zat kimia pada makanan yang sangat cepat. Al-quran telah menjelaskan hal ini
12

Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya.Toha Putra. Bandung. 2007. h. 134
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dalam firmannya, “Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tidaklah
mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu...” Al-quran mengandung
kemukjizatan ilmu pengetahuan lain yang tercermin pada ikatan jaringan
komponen tubuh yang terdapat pada hewan sejenis lalat ini yang banyak
disepelekan orang. Selain itu, makna dari tidak dapat merebutnya kembali adalah
tidak mampu mengembalikan makanan kepada seperti semula karena terjadi
rentetan perubahan kimia melalui enzim yang meluluhkan zat kimia makanan.13
Lalat mempunyai sepasang sayap, yaitu sayap depan, dan sayap belakang
tersusun menjadi struktur-struktur yang disebut halter, yang fungsinya sebagai
organ

keseimbangan.14

Lalat

memiliki

tipe

penjilat-penyerap

atau

penusuk-pengisap. Bagian kepala terdapat antenna dan mata facet. Tipe mulut
lalat bervariasi, larvanya tidak berkaki, kepala kecil, dan tubuh halus. Banyak lalat
yang berguna sebagai pemakan zat organik yang membusuk. Rasulullah SAW
telah mengajari kita untuk selalu melakukan kebaikan, seperti hadis yang
diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri terkait tentang lalat (protozoa) dan bakteri.
Nabi Muhammad SAW bersabda:

َﺧﺮ
َ ب ﺳَﻢﱞ وَاﻵ
ِ ﻲ اﻟﺬﱡﺑَﺎ
ْ َﺣ َﺪ ﺟَﻨَﺎﺣ
َ َن أ
 إِ ﱠ: ل
َ ﷲ ﻗَﺎ
ِ لا
ِ ﻦ َرﺳُ ْﻮ
ْ َي ﻋ
ﺨ ْﺪرِ ﱢ
ُ ْﻲ ﺳَﻌِ ْﯿ ٍﺪ اﻟ
ْ ِﻦ َأﺑ
ْ َﻋ

13

Yusuf
al
hajj
ahmad,
“Tafsir
Qur’an”
(On-line),
tersedia
di
file.//eramuslim.com/peradaban/quran-sunnah/ada-apa-dengan-lalat.htm (03 Februari 2017. Pukul
08.45 WIB)
14
Hadi Mochamad, Tarwotjo Udi, Rahadian Rully, “Biologi Insekta Entomologi”, Cet. I
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 619
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ﻲ اﻟﻄﱠﻌَﺎ ِم ﻓَﺎﻣْ ُﻘﻠُﻮْ ُه ﻓَِﺈﻧﱠﮫُ ُﯾ
ْ ِﺧ ُﺮ اﻟﺸﱢﻔَﺎ َءﺷِﻔَﺎ ٌء ﻓَِﺈذَا َوﻗَ َﻊ ﻓ
َﻘﺪﱢ ُم اﻟﺴﱠ ﱠﻢ وَﯾُﺆَ ﱢ
Dari Abu Said Al-Khudri dari Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya pada
salah satu diantara dua sayap lalat itu terdapat racun dan sayap lainnya
terdapat obat penawarnya. Apabila lalat jatuh di makanan maka celupkanlah
karena lalat mengedepankan racun dan mengakhirkan obat penawarnya”.
Hadits ini menunjukkan adanya zat penawar bakteri pada salah satu sayap
lalat. Ini adalah bukti kekuasaan Allah SWT yang bukanlah seorang ilmuwan,
atau pakar kedokteran. Allah zat yang patut kita sembah yang mampu
menciptakan lalat, hewan yang menjijikan berukuran kecil dan dikenal sebagai
vektor berbagai jenis penyakit, akan tetapi lalat juga diistimewakan dalam proses
penciptaanya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari penciptaan lalat adalah
hendaknya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah yang telah diberi
akal, berusaha untuk selalu belajar mengenal Allah sang pencipta dengan
mempelajari ciptaannya. Kita akan mengetahui bahwa tidak ada mahluk yang
diciptakan Allah dengan sia-sia.15 Termasuk mempelajari protozoa usus dan
bakteri Coliform yang terdapat pada tubuh lalat ukurannya sangat kecil yang tidak
tampak oleh mata.
2. Manfaat dan masalah yang ditimbulkan lalat
Manfaat lalat untuk kehidupan manusia diantaranya dapat digunakan
dalam kesehatan, yaitu sebagai terapi penyakit. Larva lalat adalah
15

sering

Abi ubaidah, “Tafsir Hadis” (On-line), tersedia di http://com/keajaiban-hadits-lalat.html
(03 Februari 2017. Pukul 09.00 WIB)
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digunakan sebagai terapi yang disebut Maggot Teraphy atau larva therapy. Larva
terapi merupakan salah satu cara pengobatan alternatif untuk mengobati luka
borok atau korengan yang menahun. Lalat adalah salah satu hewan yang dapat
mengurai limbah organik rumah tangga. Hewan ini juga dapat digunakan sebagai
ilmu forensik untuk mengetahui waktu kematian jasad manusia, selain itu larva
lalat juga dapat dimanfaatkan untuk mengurangi jumlah limbah biologis dimuka
bumi. Lalat juga dapat mengurai jasad yang telah mati sehingga mudah menyatu
dengan tanah.
Lalat selain memiliki manfaat juga dapat menimbulkan dampak negatif.
Penyakit yang ditularkan yaitu, menularkan telur cacing usus, infeksi saluran
pencernaan (diare, kolera, disentri), dan vektor penyakit surra. 16 Hewan ini juga
berperan penting dalam masalah kesehatan yaitu dapat menyebabkan penyakit
miasis. Miasis adalah infesi atau invasi larva lalat diptera, baik pada organ tubuh
atau jaringan manusia maupun hewan vertebrae.17 Miasis biasanya menyerang
hewan ternak, seperti domba, kambing, sapi dan vertebrae lainya.
Miasis pada manusia terjadi pada luka yang bernanah, luka terbuka, terutama
jaringan nekrotik. Lalat menginvestasikan larvanya pada jaringan yang membusuk
atau luka sebagai tempat tinggal akan memakan jaringan kulit yang rusak tersebut,
16

Sayono, “Pengaruh Posisi Dan Warna Impregnated Cord Terhadap Jumlah Lalat Yang
Terperangkat” (Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat: Universitas Muhammadiyah Semarang.
2004), h. 2
17
Puspa Zuleika, “Penatalaksanaan Tiga Kasus Miasis Hidung” (Jurnal Kedokteran dan
Kesehatan.Vol 2 (3). 2015), h. 325
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sehingga luka pada kulit lama kelamaan akan menjadi lebar dan tidak kunjung
sembuh.
B. Protozoa Usus
Protozoa berasal dari kata bahasa Yunani, protos yang berarti pertama dan
zoon yang berarti hewan. Phylum dari hewan ini adalah kuman uniseluler yang
kebanyakan adalah sub mikroskopis. Ilmu yang mempelajari protozoa dinamakan
protozoologi yang merupakan bagian dari parasitologi.18 Protozoa berbentuk
koloni, yaitu hewan bersel satu yang hidup sendiri.19 Protozoa merupakan
mikroorganisme eukariot uniseluler yang kehilangan dinding selnya dan termasuk
ke dalam kerajaan protista. Terdapat sekitar 20.000 spesies protozoa, ada yang
menyebabkan penyakit. Protozoa sebagian besar hidup pada tanah dan air.
Organism bersel tunggal yang mencerna makanannya dalam vakuola maknan.20
“Kebanyakan protozoa hidup bebas di perairan laut, payau dan air tawar,
sehingga sering dikenal sebagai zooplankton yang sangat berhubungan dengan
rantai makanan diperairan, namun ada juga yang hidup di daratan. Protozoa
berperan sebagai mata rantai penting dalam rantai makanan untuk komunitas
dalam lingkungan akuatik. Sebagai contoh, dalam perairan marin, zooplankton
(organisme seperti hewan) adalah protozoa yang hidup dari fitoplankton
(organisme seperti tumbuhan) yang fotosintetik. Pada gilirannya mereka
menjadi makanan bagi organisme-organisme laut yang lebih besar.”21

18

Bernardus Sandjaja, Parasitologi Kedokteran Buku 1 Protozoologi Kedokteran, (Jakarta:
Prestasi Pustaka Publisher, 2007), h. 80.
19
Michael j, pelczar jr, dan E.C.S Chan, Dasar-dasar Mikrobiologi, (Jakarta: penerbit
Universitas Indonesia, 1986), h. 218
20
Subandi, Mikrobiologi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012), h. 177
21
Frans Gruber Ijong, Mikrobiologi Perikanan dan Kelautan, (Jakarta: Rineka Citra, 2015), h.
62
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“Lebih dari 64.000 spesies protozoa telah dikenal. Diperkirakaan 32.000
berupa fosil, 22.000 merupakan bentuk-bentuk yang hidup bebas, dan 10.000
adalah parasit. Dari yang terakhir ini hanya beberapa spesies yang
menimbulkan penyakit pada manusia, tetapi spesies-spesies tersebut
merupakan bahaya kesehatan yang gawat bagi berjuta-juta manusia. Protozoa
yang menyebabkan penyakit pada binatang , btermasuk manusia. Mereka itu
berkembang biak di dalam inangnya, kurang lebih sama seperti bakteri.
Beberapa hanya hidup sebagai parasit obligat dan dapat menimbulkan
penyakit kronis atau akut pada manusia. Penyakit yang disebabkan oleh
protozoa pada manusia adalah amebiasis usus, penyakit tidur afrika, dan
malaria”.22
Penyakit infeksi parasit usus terutama yang disebabkan oleh protozoa masih
menjadi masalah kesehatan di Negara tropis dan berkembang, seperti Indonesia.
Infeksi saluran pencernaan adalah adanya aktivitas biologis dari protozoa patogen.
Infeksi yang disebabkan oleh protozoa dikenal sebagai disentri amuba, yaitu
saluran pencernaan yang menyebabkan diare (buang air besar) dengan tinja yang
berbentuk cair atau lunak. Spesies yang tergolong sebagai protozoa amuba yang
hidup di dalam saluran pencernaan, yaitu Entamoeba histolytica, Entamoeba coli,
Entamoeba hartmanni, Endolimax nana, Iodamoeba butschilii, Giardia lamblia,
Balantidium coli, dan Dientamoeba fragilis. Entamoeba histolytica merupakan
mikroorganisme yang bersifat patogen dibandingkan dengan ameba yang lain.23
Klasifikasi protozoa berdasarkan geraknya dapat dibedakan menjadi empat
filum, yaitu Mastigofora (bergerak dengan flagel), Sarcodina (contohnya Ameba),

22

Michael j, pelczar jr, dan E.C.S Chan, Loc. Op. Cit. h. 218-219
Inge Sutanto, dkk, Parasitologi Kedokteran Edisi Keempat, (Jakarta: Badan Penerbit
FKUI, 2008), h. 103
23
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Ciliaphora (memiliki silia), dan Sporozoa ( seperti cincin).24 Tabel di bawah ini
menggambarkan klasifikasi dari protozoa usus sebagai berikut :
Tabel 2.1 Klasifikasi Protozoa Usus
Subphylum
Class
Genus
Spesies
Mastigophora Zoomastiggophora Giardia
lamblia
Sarcodina
Rhizopoda
Entamoeba
histolytica
Entamoeba
coli
Entamoeba
hartamanni
Iodamoeba
butchlii
Dientamoeba fragilis
Ciliophora
Ciliatea
Balantidium coli
Protozoa berkembang biak melalui berbagai proses aseksual dan seksual.
Reproduksi aseksual berlangsung dengan pembelahan sel atau pembagian sel.
a. Pembelahan : satu sel membelah menjadi dua sel
b. Schizogony : pembelahan berganda, nukleus membelah beberapa kali
sebelum pembelahan sel. Satu sel membelah menjadi beberapa sel anak.
c. Bertunas : membentuk tunas dan melepaskan diri dari sel induknya.
Beberapa

protozoa

juga

bereproduksi

seksual

dengan

cara

fusi

gamet-gametnya seperti pada Plasmodium. Bentuk vegetatif yang aktif makan dan
bereproduksi dari protozoa disebut trophozoite. Pada kondisi tertentu, beberapa
protozoa menghasilkan bentuk pertahanan yang disebut kista, sehingga dapat
bertahan pada lingkungan yang tidak menguntungkan.25

24
25

Subandi, Op. Cit. h. 118
Agnes Sri Harti, Mikrobiologi Kesehatan, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), h. 70-71
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C. Bakteri
Bakteri berasal dari bahasa yunani “bacterion” yang berarti batang atau
tongkat. Kata bakteri ini sekarang banyak dipakai untuk menyebut sekelompok
mikroorganisme bersel satu, tubuhnya bersifat prokariotik yaitu tubuhnya terdiri
atas sel yang tidak mempunyai pembungkus inti.26 Bakteri begitu kecil maka
hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Bakteri adalah yang paling
berkelimpahan dari semua organisme. Bakteri tersebar (berada dimana-mana) di
tanah, air dan sebagai simbolis dari organisme lain.
“Bakteri adalah sel prokariotik yang khas, uniseluler dan tidak mengandung
struktur yang terbatasi membrane di dalam sitoplasmanya. Sel-sel secara khas,
berbentuk bola seperti batang atau spiral. Bakteri yang khas, berdiameter
sekitar 0,5 sampai 1,0 μm dan panjang 1,5 sampai 2,5 μm. Reproduksi
terutama dengan pembelahan biner sederhana yaitu suatu proses aseksual.
Beberapa dapat tumbuh pada suhu 0ºC, ada yang tumbuh dengan baik pada
sumber air panas yang suhunya 90ºC atau lebih. Kebanyakan tumbuh pada
berbagai suhu di antara kedua ekstrim ini.”27
Mikrobiologi dan ahli kedokteran muslim yang sangat terkenal pada zaman
kemasan Islam di bidang mikrobiologi adalah Ibnu Sina (980-1038). Beliau
adalah pengarang ensiklopedia kedokteran Al-Qanum fi at Thibb atau dalam
bahasa inggris disebut the Canon of Medicine. Dalam bukunya itu beliau
menjelaskan penyakit Tuberculoses (TBC) yang disebabkan oleh bakteri,
bagaimana bakteri tersebut menular dan beliau juga yang merintis tindakan
26

Syamsunir Adam, Dasar-Dasar Mikrobiologi Parasitologi Untuk Perawat, (Jakarta, EGC,
1995), h. 1
27
Mikhael J. Pelczar dan Chan, Dasar-Dasar Mikrobiologi 1, (Jakarta, UI Press, 2010), h.
46
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karantina atau isolassi untuk menceggah penularan penyakit itu. Beliaulah pioner
bakteriologi di dunia.28
1. Bakteri Coliform
Coliform merupakan suatu mikroorganisme intestinal yang terkandung dalam
jumlah banyak pada kotoran manusia, ikan, mamalia, dan unggas. Bakteri ini
sering digunakan sebagai indicator adanya kontaminasi kotoran dan kondisi
sanitasi yang tidak baik terhadap air, makanan, dan produk-produk susu.29 Bakteri
Coliform adalah suatu kelompok yang dicirikan sebagai bakteri berbentuk batang
gram negatif, tidak membentuk spora, aerobik dan anaerobik fakultatif yang
memfermentasi laktose dengan menghasilkan asam dan gas dalam waktu 48 jam
pada suhu 35ºC.30 Bakteri ini digunakan sebagai indikator terhadap kontaminasi
Escherichia coli, sehingga terdapat pemeriksaan seriologi spesifik terhadap E.
coli. Kelompok bakteri Coliform dapat dianggap sebanding dengan E. coli.
Koloni bakteri Coliform dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
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Subandi, Op. Cit. h. 52
Yuliani Sri Ni, dkk. Identifikasi Bakteri Salmonella sp. dan Jumlah Total Kontaminan
Bakteri Coliform Pada Ikan Kembung (Scomber Sp) Yang Dijual Di Pasar Inpres dan Oeba,
(Program Studi Kesehatan Hewan Politeknik Pertanian Negeri Kupang, No. 1, 2016), h.16
30
Mikhael J. Pelczar dan Chan, Dasar-Dasar Mikrobiologi 2, (Jakarta, UI Press, 2005), h.
873
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Gambar 2.7 Bakteri Coliform
Sumber : http://gejaladancaramengobati.blogspot.co.id/2015/03/bahayabakteri-coliform.html
Bakteri Coliform dapat dibedakan atas 2 group yaitu, (1) Coliform fecal
misalnya Escherichia coli, Salmonella sp., Shiegella sp., Klebsiella dan (2)
Coliform non-fecal misalnya Enterobacter aerogenes. Coliform fecal adalah
bakteri yang berasal dari tinja manusia atau hewan lainnya. Sedangkan Coliform
non-fecal adalah bakteri yang ditemukan pada hewan atau tanaman-tanaman yang
telah mati.31
a.

Escherichia coli
Escherichia coli merupakan bakteri Gram negatif berbentuk pendek

(kokobasil), berukuran 0,4-0,7μm, bersifat anaerob fakultatif dan mempunyai
flagella peritrikal. Bakteri ini banyak ditemukan didalam usus manusia
sebagai flora normal. Escherichia coli biasanya juga terdapat dalam alat
pencernaan hewan. Selain itu Escherichia coli sering digunakan sebagai
31

Prayitno Agus, Uji Bakteriologi Air Baku dan Air Siap Konsumsi dari PDAM Surakarta
Ditinjau dari Jumlah Bakteri Coliform, (Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah Surakrta, 2009), h. 3
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indikator kualitas sanitasi dalam air maupun susu. Escherichia coli merupakan
bakteri yang banyak ditemukan di dalam usus besar manusia dan hewan.
Bakteri ini selalu dihubungkan dengan penyakit diare pada manusia dan sering
ditemukan dalam feses sehingga dapat digunakan sebagai indikator
pencemaran air dan makanan oleh feses. Bakteri ini juga dapat menimbulkan
penyakit infeksi saluran kemih, sepsis dan meningitis.32
“Bakteri Escherichia coli adalah gram negatif, bergerak, berbentuk
batang, bersifat fakultatif anaerob dan termasuk dalam golongan
Enterobacteriacea yang kemudian dikenali bersifat komensal maupun
berpotensi pathogen. Bakteri ini dikenal sebagai mikroba indikator
kontaminasi fekal dan dibagi dalam dua kelompok yaitu non patogenik
dan patogenik. Kuman berbentuk batang pendek (cocobacil), gram negatif,
ukuran 0,4 s/d 0,7μm, sebagai besar gerak positif dan beberapa strain
memiliki kapsul dan ridak berspora. Pada biakan Escherichia coli
membentuk koloni bulat, konveks, halus dengan pinggir-pinggir yang rata.
Hemolisis pada agar darah dihasilkan oleh beberapa starin Escherichia coli
dan mempunyai morfologi warna yang khas pada media pembeda seperti
agar EMB dan MC.”33
b. Shigella sp.
Shigella merupakan bakteri Gram negatif, berbentuk batang, berukuran
0,5-0,7μm x 2-3μm dan tidak berflagel, tidak membentuk spora, bila ditanam
pada media agar akan tampak koloni yang konveks, bulat, transparan dengan
pinggir-pinggir utuh. Shigella biasanya terdapat dalam alat pencernaan hewan,
32

Grahatika Rio, Identifikasi dan Pemeriksaan Jumlah Total Bakteri Pada Susu Sapi Di
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selain itu shigella juga dapat menyebabkan kerusakan pada susu melalui
udara, debu, alat pemerahan, maupun dari manusia. Biasanya disentri basiler
10 atau shigellosis adalah penyakit infeksi usus akut yang disebabkan oleh
shigella.34
c. Salmonella sp.
Salmonella sp. adalah kelompok bakteri Gram negatif berbentuk batang
dan tidak berspora. Bakteri ini ditemukan pada tahun 1880 pada penderita
demam tifoid oleh Eberth dan dibenarkan oleh Robert Koch dalam budidaya
bakteri pada tahun 1881. Bakteri ini memiliki sifat parasit yang menyebabkan
reaksi peradangan tractus intestinal pada manuia dan hewan. Salmonella sp.
Digolongkan dalam bakteri patogenik yang menjadi penyebab foodborne
disease yang disebut Salmonellosis. Di laboratorium, Salmonella sp. Dapat
tumbuh pada suhu 5-47ºC dan optimum pada suhu 35-37ºC. pH pertumbuhan
sekitar 4,0-9,0 dengan pH optimum 6,5-7,5.35
d. Klebsiella
Klebsiella merupakan kelompok bakteri Gram negatif, berbentuk batang,
non motil, mempunyai kapsul, dan koloni sangat berlendir, koloni besar
34
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sangat mukoid dan cenderung bersatu pada pergerakan yang lama, meragikan
laktosa dan banyak karbohidrat, negatif terhadap tes merah motil. Seperti
halnya Escherichia coli, Klebsiella merupakan bakteri yang sering digunakan
dalam uji sanitasi air maupun susu. Klebsiella terdapat dalam saluran nafas
dan feses pada sekitar 5 % orang normal. Bakteri ini menyebabkan
pneumonia, infeksi saluran kemih, dan peradangan saluran nafas.36
D. Pasar
Pasar merupakan tempat perjumpaan antara pembeli dan penjual, di mana
barang/jasa atau

produk dipertukarkan antara pembeli dan penjual. Ukuran

kerelaan dalam pertukaran tersebut biasanya akan muncul suatu tingkat harga
atas barang dan jasa yang dipertukarkan. Sebagian besar kebutuhan konsumen
adalah pangan khususnya sayur-sayuran yang dijual diberbagai pasar mulai dari
pasar modern maupun tradisional.
Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik
Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko,
kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah,
swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan
dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Pasar modern
36
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adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang
secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store,
Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Pasar secara konkret
adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual.
Pasar Pasir Gintung merupakan salah satu pasar tradisional yang merupakan
pasar induk yang berada di Kota Bandar Lampung. Pasar ini juga dilakukan
penjualan dalam jumlah yang relatif kecil atau biasa disebut eceran yang
dilakukan oleh pedagang pengecer. Pasar tersebut pada awalnya berdirilah sebuah
bangunan yang disebut dengan Kantor Dinas Sosial. Seiring berjalannya waktu, maka
dipindahkanlah ke daerah lain sehingga bangunan tersebut diganti menjadi sebuah
asrama tentara. Kemudian asrama tentara tersebut diganti menjadi pasar tempel yang
didirikan pada tahun 1972. Enam tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1978, pasar
tempel tersebut diganti menjadi pasar loak besi. Karena pasar loak besi dinilai tidak

ada kemajuan yang baik dan efektif, maka digantilah pasar loak besi tersebut
menjadi pasar Inpres yang didirikan pada sekitar tahun 1988 dengan bentuk model
bangunan dua lantai.
Pada akhirnya barulah didirikan pasar tradisional yang biasa disebut Pasar
Pasir Gintung pada tahun 1989, dengan luas tanah 1.700 m2 dan luas bangunan
1.520 m2. Pasar tradisional tersebut memiliki 313 unit tempat berdagang, yang
semuanya berbentuk amparan. Pasar Pasir Gintung seutuhnya menjadi tanggung
jawab pemerintah, yaitu Dinas Pasar Kota Bandar Lampung. Pasar tersebut
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dibuka setiap hari, tepatnya pada pukul 01.00 WIB dini hari sampai pukul 17.00
WIB sore hari, dengan jumlah pengunjung rata-rata ±600 orang per hari pada hari
biasa dan ±1000 orang per hari pada hari raya besar.
“Menurut Dinas Pengelolaan Pasar Pasir Gintung, Pasar Pasir Gintung
merupakan salah satu dari 12 unit pasar yang berada di Kota Bandar
Lampung. Letak Pasar Pasir Gintung berada di Jalan Pisang Kelurahan Pasar
Pasir Gintung Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Pada awalnya,
Pasar Pasir Gintung merupakan pasar tradisional yang terletak di Kota Bandar
Lampung untuk segala aktivitas penjualan berbagai barang, baik produk
pertanian, alat-alat rumah tangga, sembako, dan lain sebagainya. Akan tetapi,
lama kelamaan pasar tersebut dijadikan sebagai pasar induk pusat kota untuk
menggantikan pasar induk sebelumnya, yaitu Pasar Tamin. Hal ini disebabkan
oleh letak wilayah Pasar Pasir Gintung yang sangat strategis untuk proses
masuknya barang ke dalam pasar, khususnya untuk produk sayuran, yang
biasanya dikirim dari berbagai daerah.”37
Tempat penjualan di Pasar Pasir Gintung seluruhnya berbentuk amparan, ada
yang di dalam pasar dan juga ada yang berada di luar pasar, yang biasanya disebut
pedagang kaki lima. Keadaan amparan masih kurang bersih, karena terdapat
banyak sampah yang berserakan di sekitar amparan yang dapat menyebabkan bau
dan mengundang serangga datang ke tempat penjualan. Aktivitas perdagangan
yang ada di dalam Pasar Pasir Gintung sangat ramai, karena merupakan pasar
induk yang berada di pusat Kota Bandar Lampung. Para penjual dan pembeli juga
berasal dari beragam suku, usia, dan kalangan yang nantinya dapat melakukan
interaksi untuk mendapatkan transaksi dari penjualan atau pun pembelian yang
mereka inginkan.
37
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Transaksi yang dilakukan mereka adalah cara proses tawar menawar yang
pada akhirnya dapat menimbulkan adanya kedekatan hubungan antara penjual dan
pembeli sehingga memungkinkan untuk menjadi hubungan langganan. Jenis
barang yang diperdagangkan di Pasar Pasir Gintung antara lain adalah produk
pertanian, (seperti; komoditas sayuran, buah-buahan), tempe, tahu, berbagai jenis
ikan, (seperti ikan basah dan ikan asin), telor, beras, grabatan, dan lain
sebagainya.
Barang-barang tersebut merupakan barang kebutuhan pokok sehari-hari yang
pastinya akan mudah untuk dijual ke konsumen. Pedagang yang melakukan
perdagangan di Pasar Pasir Gintung jumlahnya sangat banyak dibandingkan pasar
tradisional lainnya. Hal ini disebabkan oleh para konsumen banyak yang
berbelanja di pasar tersebut sehingga peluang dalam melakukan usaha juga sangat
bagus bagi para pedagang. Jumlah pedagang yang akan digunakan sebagai tempat
penelitian di Pasar Pasir Gintung disajikan pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.2 Jumlah pedagang berdasarkan jenis barang dagangan
No. Jenis barang dagangan
Jumlah pedagang
(orang)
1. Sayuran
150
2. Buah-Buahan
15
3. Daging
11
4. Ayam potong
15
5. Ikan
10
Total
201
Sumber: Pengelola Pasar Pasir Gintung, 2017
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E. Analisis materi pembelajaran
Pembelajaran biologi diantaranya untuk mengembangkan pengetahuan praktis
dari metode biologi untuk memecahkan masalah kehidupan dan sosial yang
terdapat di dalam lingkungan sekitar, serta mengembangkan cara berfikir ilmiah
melalui penelitian dan eksperimen. Materi Biologi SMA juga mempelajari
penerapan konsep biologi dalam Kingdom Animalia dan materi Monera.
Berkaitan dengan ini, penelitian mengenai identifikasi protozoa usus dan bakteri
Coliform dari berbagai jenis lalat dapat digunakan sebagai pengembangan
petunjuk praktikum pada konsep tersebut.
Materi pembelajaran Biologi SMA tentang Kingdom Animalia pada peserta
didik kelas X semester genap SK 3. Memahami manfaat keanekaragaman hayati,
dan KD 3.4 yang diharapkan dapat dikuasai peserta didik yaitu peserta didik dapat
Medeskripsikan ciri-ciri Filum dalam Dunia Hewan dan peranannya bagi
kehidupan. Sedangakan materi pembelajaran Biologi SMA tentang Kingdom
Monera pada peserta didik kelas X semester ganjil, yaitu pada SK 2. Memahami
prinsip-prinsip pengelompokkan mahluk hidup, KD 2.2 Mendeskripsikan ciri-ciri
Archaebacteria dan Eubacteria dan peranannya bagi kehidupan. Pengalaman
belajar yang memberikan makna bagi peserta didik maka diperlukan suatu metode
pembelajaran yang tepat. Berkaitan dengan penjelasan Kingdom Animalia dan
materi Monera kelas X semester genap dan ganjil, maka digunakan metode
eksperimen. Metode eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab
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akibat antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan
mengurangi faktor-faktor yang mengganggu.38
Metode tersebut merupakan salah satu metode pembelajaran yang sangat
mudah untuk dikuasai oleh para peserta didik. Karena kegiatan ini mampu
memberikan pengalaman

langsung dalam

melaksanakan proses

belajar.

Menggunakan metode pembelajaran ini dapat menjawab permasalahan dari topik
pembelajaran melalui percobaan yang mereka lakukan. Melalui eksperimen siswa
berlatih menggunakan metode ilmiah dalam menghadapi berbagai masalah, siswa
lebih aktif.
F. Kerangka Pemikiran
Lalat merupakan salah satu jenis serangga yang menjadi vektor penularan
berbagai penyakit baik pada manusia ataupun hewan terutama lalat hijau, daging,
kecil, dan rumah.

Serangga tersebut dapat dikategorikan berbahaya karena

mampu membawa bakteri dan protozoa dalam julmah yang relatif lebih banyak.
Hal ini terjadi karena lalat mampu memindahkan berbagai macam protozoa usus
dan bakteri Coliform dari satu tempat ketempat yang lain. Kita tahu bahwa
sebagian protozoa dan bakteri yang hidup dilingkungan sekitar kita sebagian besar
bersifat parasit. Protozoa usus dan bakteri Coliform memiliki ukuran, bentuk dan
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cara hidup yang berbeda-beda, sehingga mampu menimbulkan berbagai macam
penyakit.
Dunia pendidikan selama ini terutama di sekolah, proses pembelajaran selalu
bepusat pada guru sehingga kemampuan yang ada pada peserta didik kurang
tereksplorasi. Guru dapat menggunakan banyak sekali metode-metode dalam
memberikan materi pembelajaran terutama dalam Kingdom Animalia dan materi
Monera. Pendidik dapat memberikan praktikum atau kegiatan yang dapat
mengeksplor kemampuan peserta didik dalam materi ini. Guru dapat mengajak
peserta didik ikut aktif dalam melaksanakan kegiatan praktikum pada Kingdom
Animalia dan materi Monera, dengan cara melakukan identifikasi protozoa usus
dan bakteri Coliform. Oleh karena itu peneliti ingin memberikan suatu alternatif
yang dapat digunakan sebagai model praktikum. Model praktikum ini dengan cara
melakukan penelitian tentang protozoa usus dan bakteri Coliform diberbagai jenis
lalat yang terdapat pada tubuh lalat seperti, kaki, kepala, mulut dan sayap. Hasil
dari berbagai penelitian ini dapat digunakan sebagai buku penuntun praktikum
pada Kingdom Animalia dan materi Monera.
Peneliti melakukan percobaan ini dengan melakukan pengambilan sampel
pada 5 pedagang yaitu sayuran, buah-buahan, daging, ikan, dan ayam di Pasar
Pasir Gitung Bandar Lampung. Jumlah sampel yang diperlukan untuk
pemeriksaan jenis protozoa usus dan bakteri Coliform dari seluruh jenis lalat yang
terperangkap pada periode penangkapan. Teknik pengambilan sampel dilakukan
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dengan menggunakan Purposive Random Sampling yaitu teknik pengambilan
sampel yang berdasarkan pada suatu kriteria tertentu yang dibuat oleh peneliti
sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui
sebelumnya. Metode pengambilan sampel lalat yaitu fly trap. Sampel yang sudah
terperangkap akan diproses lebih lanjut di Laboratorium Balai Veteriner
Lampung.

G. Hipotesis Penelitian
Hipotesis dalam penelitian ini adalah :
H0 = Hasil pengamatan koloni bakteri Coliform pada medium MacConkey dan
Eosin Methylene Blue (EMB) tidak terbukti adanya kontaminan pada sampel
lalat yang diamati
H1 = Hasil pengamatan koloni bakteri Coliform pada medium MacConkey dan
Eosin Methylene Blue (EMB) terbukti adanya kontaminan pada sampel lalat
yang diamati

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni 2017. Pengambilan sampel
berbagai jenis lalat dilakukan pada waktu pagi hari pukul 07.00-09.00 WIB di
Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung. Selanjutnya proses identifikasi protozoa
usus dan bakteri Coliform dilakukan di Laboratorium parasitologi dan
mikrobiologi Balai Veteriner Lampung.
B. Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian parasitologi (protozoa usus) adalah alat
penangkap lalat (insect net), freezer, labu erlenmeyer, centrifuge, tabung
centrifuge, vortex mixer, stirrer, pipet ukur, pipet tetes, gelas ukur, beaker glass,
kawat ose, kaca objek, kaca penutup, bunsen, mikroskop, tabung reaksi, rak
tabung reaksi, pastel, mortar, spatula, timbangan digital, kamera, saringan, kertas
label, aluminium foil, sarung tangan, masker, tisu dan alat tulis. Bahan yang
digunakan adalah larutan garam fisiologis, NaCl, aquades, Sheater’s Solution
(merupakan campuran gula pasir, aquades, formaldehida) dan lugol.
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Sedangkan alat yang digunakan dalam penelitian mikrobiologi (bakteri
Coliform) adalah cawan petri, pipet ukur, adjustable volume pipetors, pipet tetes,
tabung reaksi, rak tabung reaksi, gelas ukur, spatula, beaker glass, bunsen,
dandang, pemantik api, erlenmeyer, vortex mixer, kawat ose, timbangan digital,
dandang, autoklaf, oven, inkubator, aluminium foil, tisu, kertas label, sarung
tangan, masker, kamera, dan alat tulis. Bahan-bahan yang digunakan yaitu
MacConkey, Eosin Methylene Blue (EMB), alkohol 70% dan aquades.
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang dapat memberikan
informasi (data). Populasi dalam penelitian ini adalah semua jenis lalat yang
terdapat di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung. Lalat yang diambil berasal dari
pedagang sayuran, buah-buahan, daging, ayam dan ikan. Sampel adalah sebagian
dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini sebesar 20% dari jumlah keseluruhan pedagang di
atas, yaitu pedagang sayuran sebesar 3 dari 150 pedagang, buah-buahan sebesar 3
dari 15 pedagang, daging sebesar 3 dari 11 pedagang, ayam sebesar 3 dari 15, dan
ikan sebesar 2 dari 10 pedagang. Jumlah sampel yang diperlukan untuk
pemeriksaan jenis protozoa usus dan bakteri Coliform dari seluruh jenis lalat yang
terperangkap pada periode penangkapan.
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Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Purposive
Random Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang berdasarkan pada suatu
kriteria tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat
populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Penangkapakan dilakukan dengan
menggunakan alat penangkap lalat (insect net). Kriteria yang digunakan adalah
kriteria inklusi dan ekslusi.
Kriteria inklusi adalah syarat yang harus dipenuhi setiap masing-masing
anggota populasi yang akan dijadikan sampel. Adapun kriteria yang dimaksud
adalah kondisi tempat pedagang yang memungkinkan banyak lalat seperti tempat
pedagang yang lembab, bahan-bahan organik yang sudah membusuk, dekat
dengan tempat pembuangan sampah, tinja manusia, hewan, dan makanan olahan,
susu, gula serta darah. Eksklusi adalah kriteria atau ciri-ciri anggota populasi
yang tidak bisa dijadikan sebagai sampel penelitian, yaitu kondisi tempat
pedagang yang tidak lembab, tidak terdapat bahan-bahan organik yang sudah
membusuk, jauh dari tempat pembuangan sampah, kotoran manusia, hewan,
makanan olahan, susu, gula, darah dan tempat pedagang yang bersih.
D. Cara Kerja
1. Tahap Persiapan
Peneliti menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam penelitian.
Ruangan dan alat yang akan digunakan disterilkan terlebih dahulu. Persiapan
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perangkap lalat yaitu menyediakan alat untuk menangkap lalat (insect net). Alatalat yang akan digunakan disiapkan dan disterilisasi dengan menggunakan oven
selama 2 jam atau suhu mencapai 170ºC. mensterilisasikan diri dengan mencuci
tangan dilanjutkan dengan menggunakan alkohol 70%, menggunakan masker,
sarung tangan dan baju kerja di laboratorium untuk melindungi diri.
2. Tahap Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan di lapangan hal yang pertama dilakukan adalah
mengambil sampel lalat di lokasi pedagang yang sudah ditentukan selama 2 jam.
Sampel lalat tersebut dimasukkan ke dalam freezer (±-20ºC) selama 15 menit agar
lalat mati. Lalat yang telah mati kemudian

dihitung jumlahnya. Lalat pada

masing-masing botol dimasukkan ke dalam erlenmeyer yang berisi 30 ml larutan
garam fisiologis, kemudian dikocok selama 5 menit agar protozoa usus dan
bakteri Coliform yang menempel pada seluruh tubuh lalat dapat lepas. Setelah itu
lalat disaring, kemudian air cucian lalat diambil untuk pemeriksaan parasitologi
dan mikrobiologi.
3. Tahapan Pemeriksaan Parasitologi
Suspensi cucian lalat disentrifuse dengan kecepatan 2000 rpm selama 30
detik. Supernatan

dibuang, sedimen dicampur dengan Sheater’s Solution

(merupakan campuran dari 454 g gula pasir, 355 ml aquades, 6 ml formaldehida)
yang mempunyai berat jenis 1,27 dan disentrifuse lagi dengan kecepatan 2000
rpm selama 30 detik. Permukaan supernatan diambil dengan kawat siku dan
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diletakkan di atas kaca objek, ditetesi lugol, ditutupi dengan kaca penutup,
kemudian diperiksa menggunakan mikroskop cahaya dengan pembesaran 400x
dan 1000x, serta mengamati hasil pengamatan protozoa usus dibawah mikroskop.
Selanjutnya sampel lalat digunakan untuk pemeriksaan mikrobiologi.
4. Tahap Pemeriksaan Mikrobiologi
a. Pembuatan Media
Pembuatan media agar dilakukan dengan cara melarutkan media MacConkey
sebanyak 50 gram dan EMB 37,5 gram masing-masing disuspensikan ke dalam 1
L aquades, diaduk secara konstan serta medium dipanaskan sampai mendidih
dengan dandang agar tercampur dengan sempurna selama 30 menit. Selanjutnya
disterilisasikan ke dalam autoklaf selama 2 jam dengan suhu mencapai 170ºC.
Media yang telah steril kemudian didinginkan terlebih dahulu sebelum digunakan.
b. Pengenceran dan Inokulasi Sampel
Pengenceran dilakukan dengan menggunakan tabung reaksi, kemudian sampel
dicampur dengan aquades. Tabung reaksi sebanyak 7 buah diisi 9 ml aquades
steril. Selanjutnya pada seri pertama pengenceran ditambah dengan 1 ml sampel
lalat dan

dihomogenkan kemudian diberi label 10-1. Selanjutnya dibuat

pengenceran kembali sampai mendapatkan pengenceran tingkat 10-7. Seri
pengenceran yang akan diinokulasikan ke media yaitu tiga seri pengenceran
terakhir 10-1, 10-2 dan 10-3. Seri pengenceran terakhir tersebut masing-masing
diambil 1 ml dan diinokulasikan dengan metode pour plate ke dalam cawan petri
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steril, ditambahkan dengan 10 ml MacConkey dan EMB. Medium pada cawan
petri dihomogenkan dengan cara diputar membentuk angka 8 sampai rata dan
dibiarkan memadat.
c. Inkubasi
Sampel yang telah ditanam pada media MacConkey dan EMB ke dalam cawan petri,
diinkubasi selama 24 jam pada uhu ruangan. Medium diletakkan pada inkubator yang

telah diatur suhunya 37°C, yaitu suhu optimum pertumbuhan bakteri dan
inkubator harus steril untuk mengurangi resiko kontaminasi.
d. Pengamatan
Apabila masa inkubasi selama 24 jam telah selesai, maka lakukanlah
pengamatan pada masing-masing media untuk melihat ada tidaknya koloni
bakteri. Pengamatan dilakukan setelah selesai masa inkubasi selama 24 jam. Pada
agar MacConkey dicari bakteri Coliform, yang tampak sebagai koloni yang
berwarna merah atau merah muda. Sedangkan pada agar EMB bakteri Coliform,
berwarna

hijau

mengkilat.

Pengamatan

yang

dilakukan

selain

hanya

dengan melihat warna hijau dilihat dari morfologi dan jumlah koloni yang tumbuh
pada medium.
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E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan dokumentasi
baik keadaan di lapangan maupun pemeriksaan mikroskopis dilaboratorium.
Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik
terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.1 Penulis mengobservasi
kondisi atau tempat pedagang yang sudah ditentukan dan mengamati serta
menghitung jumlah lalat yang masuk ke perangkap.
Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data bersumber pada benda
tertulis ataupun berupa gambar. Peneliti secara langsung dapat memperoleh bahan
dokumentasi yang ada di lapangan dan di laboratorium yaitu berupa gambar dan
hasil pengamatan langsung untuk memperoleh data yang akurat. Parameter yang
diamati adalah jenis protozoa usus dari berbagai jenis lalat di Pasar Pasir Gintung
Bandar

Lampung,

berdasarkan

pemeriksaan

parasitologi

dan

diperiksa

menggunakan mikroskopis cahaya dengan pembesaran 400x dan 1000x.
Parameter yang diukur pada penelitian mikrobiologi adalah ada tidaknya
koloni bakteri Coliform dalam sampel lalat yang ditumbuk dan tanpa ditumbuk
dengan mengamati medium yang telah diinkubasi. Sampel dikatakan positif
mengandung bakteri Coliform adalah dengan adanya koloni dengan warna merah
atau merah muda (pada MC) dan hijau metalik atau hijau kebiru-biruan (pada

1

Margono, Metodologi Penelitian pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.158
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EMB). Pengamatan morfologi koloni bakteri Coliform yang harus dilakukan
adalah:
1. Ukuran koloni bakteri coliform adalah sedang

2. Bentuk koloni bakteri coliform adalah Circular

3. Bentuk elevasi koloni bakteri coliform adalah Raised

4. Bentuk margin koloni bakteri coliform adalah berbentuk Entire

Parameter yang diukur selanjutnya adalah jumlah dari koloni bakteri yang
tumbuh pada medium. Cara menghitung jumlah koloni untuk suatu sampel adalah
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dengan menggunakan metode Standar Plate Count (SPC). SPC merupakan suatu
standar yang menjelaskan mengenai cara menghitung koloni pada cawan petri
serta memilih data yang ada untuk menjumlah koloni.
Cara menghitung koloni pada cawan mengacu pada beberapa syarat sebagai
berikut :
a. Cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah koloni
antara 30-300.
b. Beberapa koloni yang bergabung menjadi satu merupakan suatu
kumpulan koloni yang besar dimana jumlah koloninya diragukan, dapat
dihitung satu koloni.
c. Satu deretan (rantai) koloni yang terlihat sebagai suatu garis tebal
dihitung sebagai satu koloni.
Koloni pada cawan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
1
SPC = Jumlah koloni x Pengenceran percawan2
F. Teknik Analisis Data
Analisis adalah suatu tindakan atau usaha untuk menarik kesimpulan dari data
hasil eksperimen.3 Dengan demikian, untuk mengidentifikasi protozoa usus dari
berbagai jenis lalat yang ada di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung, maka
analisis data dilakukan dengan menggunakan penelitian analisis deskriftif
kuantitatif yaitu, suatu teknik untuk mengetahui hasil data berupa angka sebagai
alat untuk menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui.4

2

Ikha Wahyuni, et. al. “Deteksi Bakteri Coliform dan Escherichia coli pada Minuman Es
Jeruk di Cafe Lesehan Pantai Talise Palu”, (Jurnal Biocelebes Vol. 7 No. 2), 2013), hlm. 60.
3
Ibid, h. 2
4
Margono, Op. Cit. h.106
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G. Alur Kerja Penelitian
Menyiapkan alat dan bahan penelitian yang akan digunakan
Survei Lapangan/lokasi
Penentuan tempat pengambilan sampel
Pengambilan sampel
Sterilisasi ruangan dan alat
Pengamatan di Laboratorium
Sampel dimasukkan kedalam freezer (±-20ºC)
selama 15 menit agar lalat mati
Sampel pada masing-masing botol dimasukkan ke dalam labu
erlenmeyer yang berisi 30 ml larutan fisiologis, kemudian dikocok
selama 5 menit
Pemeriksaan parasitologi dan mikrobiologi
Identifikasi protozoa usus
Identifikasi bakteri Coliform
Pembahasan
Kesimpulan
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian
Pasir Gintung merupakan salah satu pasar induk yang berada di Kota Bandar
Lampung. Letak pasar tersebut berada di Jalan Pisang kelurahan Pasar Pasir Gintung
Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Jalur transportasi menuju tempat
tersebut juga cukup strategis karena berada ditengah kota, sehingga para pengunjung
mudah belanja ke pasar tersebut. Barang dagangan yang sering dijual pada pasar
tersebut adalah sayur-sayuran, buah, daging, ayam dan ikan. Pasar Pasir Gintung
didirikan pada tahun 1989, dengan luas tanah 1.700 m2 dan luas bangunan 1.520 m2.
Pasar tradisional tersebut memiliki 313 unit tempat berdagang

yang semuanya

berbentuk amparan, berada di dalam dan luar pasar, sering disebut pedagang kaki
lima. Pasar tradisional tersebut seutuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah,
Kepala Dinas Pasar Kota Bandar Lampung yaitu Bapak Drs. Girendra, MM. Pasar
Pasir Gintung dibuka setiap hari, tepatnya pada pukul 01.00 WIB dini hari sampai
pukul 17.00 WIB sore hari, dengan jumlah pengunjung rata-rata ±600 orang per hari
pada hari biasa dan ±1000 orang per hari pada hari raya besar.
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Pasar yang bersih akan memberikan kenyamanan pada konsumen dan mengurangi
resiko yang terkontaminasi oleh berbagai penyakit. Namun, masih banyak pedagang
yang membuang sampah didekat lahan dagangannya, terutama pada pedagang sayur,
buah, ayam, daging, dan ikan. Hal ini mendukung sayur, buah, ayam, daging dan ikan
tersebut dapat terkontaminasi bakteri dan protozoa usus. Sampel penelitian diambil
dari kriteria inklusi yang sudah ditentukan yaitu, kondisi tempat pedagang yang
memungkinkan banyak lalat. Lalat yang sering ditemukan biasanya Chrysomya
megacephala, Musca domestica, Sarcophaga sp, Fannia sp, dan Lucilia sp.

2. Hasil Sampel Lalat yang Tertangkap (Distribusi Lalat)
Pengambilan sampel lalat di tempat pembuangan sementara dan 5 pedagang di
Pasar Induk Pasir Gintung Bandar Lampung, pada pukul 07.00-09.00 WIB diperoleh
data yang tersaji dalam tabel di bawah ini:
Tabel 4.1
Jumlah Lalat Yang Dihasilkan Dari Masing-Masing TPS Dan 5 Pedagang
Sumber
Daging
Ayam
Ikan
Sayur
Buah
TPS
Total

C. megacephala
22
10
29
2
21
78

Jeni lalat
M. domestica
1
8
20
19
30
78

Total
Lucilia sp
23
3
11
2
45

23
18
52
25
30
53
201

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas spesies lalat yang ditemukan pada lokasi Pasar
Induk Pasir Gintung Bandar Lampung ada 3 spesies yaitu Chrysomya megacephala,
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Musca domestica, dan Lucilia sp. Sampel yang dihasilkan dari TPS dan 5 pedagang
diperoleh lalat sejumlah 201 ekor, dengan perincian pada pedagang daging dihasilkan
lalat C. megacephala sejumlah 22 dan M. domestica 1 dengan total 23 ekor.
Pedagang ayam dihasilkan lalat C. megacephala sejumlah 10 dan M. domestica 8
dengan total 18 ekor. Pedagang ikan dihasilkan lalat C. megacephala sejumlah 29
dan Lucilia sp. 23dengan total 52 ekor. Sedangkan pedagang sayur dihasilkan lalat C.
megacephala sejumlah 2, M. domestica 20 dan Lucilia sp. 3 dengan total 25 ekor.
pedagang buah dihasilkan lalat sejumlah M. domestica 19, dan Lucilia sp. 11 dengan
total 30 ekor. Serta pada TPS dihasilkan lalat C. megacephala sejumlah 21, M.
domestica 30 dan Lucilia sp. 2 dengan total 53 ekor.

3. Hasil Pengamatan Protozoa Usus
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, tidak ditemukan protozoa usus pada
tubuh lalat. Tempat penelitian yang dilakukan yaitu dari 5 pedagang seperti sayur,
buah, daging, ikan, ayam dan TPS. Pengambilan sampel pada lalat dengan
menggunakan fly trap. Adapun hasil pengamatan pada protozoa usus menggunakan
metode apung dengan ditumbuk dan metode apung tanpa ditumbuk dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
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Tabel 4.2 Hasil Pengamatan dari 5 Pedagang serta TPS
No

Sumber

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ayam
Daging
Ikan
Sayur
Buah
TPS

Protozoa Usus Yang Dihasilkan
Metode Apung Dengan Metode Apung Tanpa
Ditumbuk
Ditumbuk
-

Pada Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa tidak ditemukan protozoa usus pada
tubuh lalat baik metode apung dengan ditumbuk maupun metode apung tanpa
ditumbuk.

4. Hasil Pengamatan Bakteri Coliform
Hasil penelitian koloni bakteri Coliform berasal dari sampel lalat yang sama
digunakan untuk meneliti protozoa usus. Sampel lalat tersebut berasal dari 5
pedagang dan TPS di Pasar Induk Pasir Gintung Bandar Lampung.
a. Sampel Lalat Tanpa Ditumbuk
Berdasarkan hasil pengujian sampel lalat di TPS dan 5 pedagang diperoleh
hasil sebagai berikut :
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Grafik 4.1 Perbandingan Jumlah Bakteri Tanpa Ditumbuk
Jumlah Bakteri (x 102 cfu/100 ml)

70.00
60.00
50.00
40.00
MacConkey
30.00

EMB

20.00

Rata-rata

10.00
Ayam

Daging

Ikan
Sayur
Sampel

Buah

TPS

Berdasarkan hasil grafik di atas lalat yang ditangkap di TPS pada tubuhnya
mengandung bakteri paling banyak. Rata-rata bakteri pada tubuh lalat yang
tertangkap di TPS yaitu, 47,91 x 102 cfu per 100 ml. Sedangkan untuk hasil
bakteri yang terendah pada tubuh lalat adalah sampel ayam dengan rata-rata 0,15
x 102 cfu per 100 ml. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :
Tabel 4.3 Jumlah Bakteri Coliform di TPS Dan 5 Pedagang
No

Sumber

1
2
3
4
5
6

Ayam
Daging
Ikan
Sayur
Buah
TPS

Jumlah Bakteri (x 102
cfu/100 ml)
MacConkey
EMB
0,3
0
0,9
1,5
2,95
8,06
12,1
37,33
0
32,83
36,06
59,76

Rata-rata
0,15
1,20
5,50
24,71
16,41
47,91
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Bakteri coliform yang ditemukan pada TPS dan 5 sampel pedagang yang
dibiakkan pada lempeng agar MacConkey dan Eosin Methylene Blue (EMB)
dapat dilihat pada tabel di atas. Koloni bakteri yang tumbuh pada sampel dibaca
sebagai jumlah koloni, diinteprestasikan sebagai cfu (colony forming unit atau
unit pembentuk koloni). Berdasarkan lalat yang tertangkap di TPS dan 5
pedagang mengandung bakteri yang berbeda-beda.
Hasil pengujian sampel lalat pada TPS dan 5 pedagang di Pasar Induk Pasir
Gintung Bandar Lampung yang tertinggi adalah sampel TPS dengan rata-rata
47,91 x 102 cfu per 100 ml. Sampel lalat selanjutnya adalah pedagang sayur yaitu,
24,71 x 102 cfu per 100 ml. Rata-rata yang dihasilkan pedagang buah yaitu, 16,41
x 102 cfu per 100 ml. Selanjutnya pedagang ikan dengan rata-rata 5,50 x 102 cfu
per 100 ml. Sampel selanjutnya adalah pedagang daging yaitu, 1,20 x 102 cfu per
100 ml. Sedangkan sampel lalat yang memperoleh hasil yang terendah adalah
pedagang ayam dengan rata-rata 0,15 x 102 cfu per 100 ml.
Permukaan tubuh lalat merupakan bagian yang berinteraksi secara langsung
dengan lingkungan disekitarnya. Setae dan cairan perekat pada kaki lalat
menyebabkan insekta ini menjadi salah satu pembawa berbagai macam
mikroorganisme terutama bakteri. Bakteri dapat berada pada tanah, udara, tempat
lembab, kotoran, dan yang banyak terdapat bahan organik. Bakteri yang dibawa
lalat dapat bersifat parasit pada tumbuhan, hewan maupun manusia. Perbedaan
tempat tersebut yang memungkinkan hasil jumlah bakteri kontaminan dari TPS
dan 5 pedagang berbeda-beda, ada yang tertinggi dan terendah.
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b. Sampel Lalat Dengan Ditumbuk
Hasil pengamatan dari sampel lalat dengan ditumbuk dapat dilihat pada grafik
perbandingan jumlah bakteri di bawah ini :

Jumlah Bakteri (x 102 cfu/100 ml)

Grafik 4.2 Perbandingan Jumlah Bakteri Dengan Ditumbuk
800.00
700.00
600.00
500.00

MacConkey

400.00

EMB

300.00

Rata-rata
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Buah
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Sampel

Berdasarkan perbandingan grafik di atas, jumlah bakteri kontaminan pada
tubuh lalat yang ditemukan hasilnya lebih tinggi pada sampel TPS dibandingkan
dengan sampel lainnya. Lalat yang ditangkap di TPS terdapat bakteri dengan
rata-rata 391,81 x 102 cfu per 100 ml. Sedangkan rata-rata jumlah bakteri terendah
adalah pada sampel ayam yaitu 28,41 x 102 cfu per 100 ml. Hasil tersebut dapat
dilihat pada tabel 4.4 berikut :
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Tabel 4.4
Jumlah Bakteri Coliform Dengan Ditumbuk
No

Sampel

1
2
3
4
5
6

Ayam
Daging
Ikan
Sayur
Buah
TPS

Jumlah Bakteri (x 102
cfu/100 ml)
MacConkey
EMB
21,15
35,67
4,83
75,6
34,63
226,7
12,83
242
216,4
116,3
87,63
696,003

Rata-rata
28,41
40,21
130,66
127,41
166,35
391,81

Hasil pengamatan pada metode apung dengan ditumbuk, sampel lalat
mengandung bakteri yang lebih banyak dibandingkan dengan metode apung tanpa
ditumbuk. Jumlah bakteri yang tertinggi yaitu, pada TPS dengan rata-rata 391,81
x 102 cfu per 100 ml. Sampel tertinggi selanjutnya pada pedagang buah dengan
rata-rata 166,35 x 102 cfu per 100 ml. Selanjutnya sampel lalat pada pedagang
ikan dengan rata-rata 130,66 x 102 cfu per 100 ml. Rata-rata yang dihasilkan pada
pedagang sayur yaitu, 127,41 x 102 cfu per 100 ml. Hasil sampel lalat pada
pedagang daging dengan rata-rata 40,21 x 102 cfu per 100 ml. Sedangkan sampel
lalat pada pedagang ayam yaitu, 28,41 x 102 cfu per 100 ml.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dalam dugaan sementara
bakteri yang ditemukan adalah bakteri Coliform, yaitu diantaranya Esherichia
coli, Salmonella sp., Klebsiella sp., dan Shigella sp. Koloni bakteri yang tumbuh
diamati pada pengenceran 10-1, 10-2, dan 10-3. Hal ini didasarkan hasil uji
pendahuluan. Pengenceran bertujuan untuk memperkecil atau mengurangi jumlah
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mikroba yang tersuspensi dalam cairan. Bakteri yang ditemukan tersebut masih
dalam dugaan sementara saja karena tidak dilakukan uji penegasan lebih lanjut
pada sampel. Koloni bakteri Escherichia coli pada medium MC berwarna pink
kemerahan sedangkan di EMB hijau kebiru-biruan (metalik). Koloni bakteri
Klebsiella sp. pada medium MC berwarna kuning berlendir sedangkan di EMB
berwarna pink berlendir.
Koloni bakteri Shigella sp., dan Salmonella sp., pada kedua medium tersebut
tidak berwarna dan transparan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya
bahwa koloni bakteri Shigella sp. dan Salmonella sp. tidak berwarna serta tidak
memfermentasi laktosa.1 Sehingga kedua bakteri tersebut tidak dapat dibedakan.
Hal ini hanya dugaan sementara karena tidak dilakukan uji penegasan lanjut
pada sampel. Kedua bakteri ini dapat dibedakan apabila menggunakan media
khusus untuk Shigella sp. dan Salmonella sp. Selain itu, dilakukan uji penegasan
lanjut untuk mengetahui dan membedakan dari kedua morfologi bakteri tersebut.

B. Pembahasan
Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan pada pagi hari pukul 07.0009.00 WIB di Pasar Induk Pasir Gintung Bandar Lampung. Hal ini dikarena pada saat
tersebut sinar matahari cukup terang tetapi suhu belum panas. Lalat merupakan
serangga yang bersifat fototrofik, yaitu bersifat suka pada cahaya sehingga

1

Tantri Nisya Ulama Bunga, Identifikasi Bakteri Escherichia coli, Shigella sp., dan Salmonella
sp. Pada Air Sumur Di Wilayah Pembuangan Limbah Tahu dan Limbah Ikan Kota Bandar Lampung,
(Skripsi Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung, 2016), h. 17-18
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beraktifitas pada saat menjelang siang hari.2 “Lalat beraktivitas pada suhu 25º-32ºC”.3
Pada waktu tersebut tempat pedagang ayam, ikan, daging, sayur, buah dan TPS akan
memiliki suhu hangat, sehingga menyebabkan lingkungan yang cocok bagi lalat
untuk melakukan aktivitas.
Penangkapan lalat dengan menggunakan fly trap. Sampel lalat yang diperoleh
dimasukkan ke dalam kantong plastik. Pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa lalat yang
dihasilkan dari 5 pedagang dan TPS yaitu Chrysomya megacephala, Musca
domestica, dan Lucilia sp. Berdasarkan lalat yang ditemukan pada 5 pedagang dan
TPS dari 3 spesies tersebut yang paling banyak dihasilkan yaitu C. megacephala dan
M. domestica. Hal ini sesuai dengan yang ditemukan penelitian sebelumnya, yaitu C.
megacephala serta M. domestica yang dominan ditemukan.4

Berdasarkan hasil

penelitian yang lainnya, spesies lalat yang biasa ditemukan yaitu C. megacephala, M.
domestica, Lucilia sp., Sarcophaga sp., dan Fannia sp. Akan tetapi, yang lebih
banyak ditemukan yaitu M. domestica.5 Sedangkan pada penelitian selanjutnya, C.

2

Tariyadi, Hestiningsih Retno, Martini, Pengaruh Tingkat Konsentrasi Effective Mikroorganisme
4 (EM 4) Terhadap Kepadatan Lalat Peternakan Sapi (Studi Di Tempat Desa Sidomukti Kecamatan
Bandungan Kabupaten Semarang), (Jurnal Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kesehatan
Masyarakat Perminatan Entomologi Universitas Diponegoro, Vol 4(3), 2016 (ISSN: 2356-3346), h.
117
3
Darmawati Sri, dkk, Identifikasi Dan Hitung Jumlah Bakteri Kontaminan Pada Lalat Musca
domestica Berdasarkan Lokasi Penangkapan Di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, (Fakultas Ilmu
Keperawatan dan Kesehatan, Jurnal Universitas Muhammadiyah Semarang, Vol.2(2), 2005), h. 80
4
Yuriatni, Keanekaragaman Lalat (Cyclorrapha: Diptera) Dan Parasit Usus Yang Dibawanya DI
Kabupaten Dan Kota Solok Sumatera Barat, 2011), h. 4
5
Putri Panca Yunita, Keanekaragaman Spesies Lalat (Diptera) Dan Bakteri Pada Tubuh Lalat Di
Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Dan Pasar, (Program Studi Pengelolaan Lingkungan,
Jurnal Teknik Lingkungan UNAND Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, 2015, 12(2), h. 83
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megacephala merupakan 90% spesies yang dominan ditemukan dan M. domestica
10%.6
Lalat C. megacephala dan M. domestica banyak ditemukan karena plot penjualan
daging, ayam, ikan, sayur dan TPS memiliki daya dukung bagi kelangsungan hidup
lalat tersebut, sehingga menarik lalat untuk berkunjung. Daya dukung kelangsungan
hidup lalat tersebut seperti kondisi lingkunga yang lembab, kotor, terdapat genangan
air dan bahan-bahan organik yang sudah membusuk sehingga menghasilkan gas-gas
tertentu yang menimbulkan bau busuk. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya,
yaitu kondisi lingkungan dengan kelembaban tinggi sangat mendukung lalat dapat
hidup dan berkembang biak secara optimal.7
Lalat akan mengunjungi suatu tempat jika ada sumber makanan.8 Sumber
makanan tersebut, yaitu sisa-sisa makanan yang banyak mengandung karbohidrat dan
protein yang tinggi. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa
pada sampah di TPS dengan sisa-sisa makanan yang banyak mengandung karbohidrat
dan protein yang tinggi sangat mempengaruhi distribusi spesies lalat.9 Selain itu, lalat
juga menyukai bahan makanan seperti

ikan, daging, sayur dan buah. Lalat C.

megacephala biasanya meletakkan telur dalam daging, ikan, tempat sampah, sayur
dan buah sesuai daya dukung bagi kelangsungan hidup lalat yang sudah dijelaskan di
6

Hestiningsih Retno, Perbandingan Bakteri Kontaminan Pada Lalat Chrysomya megacephala
Dan Musca domestica Di Tempat Pembuangan Sampah Akhir Piyungan, Bantul, Yogyakarta, (Staf
Pengajar FKM, Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia Universitas Diponegoro Semarang, Vol.1(2),
2004), h. 53
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atas. Lalat M. domestica menyukai sayuran, karbohidrat, dan sedikit protein. M.
domestica termasuk hewan omnivora (pemakan segala). Selain itu, lalat ini juga
mempunyai daya reproduksi yang cukup tinggi dan mampu membentuk 10-12
generasi dalam satu musim.
Lalat Lucilia sp. ditemukan paling sedikit dibandingkan spesies lainnya. Lucilia
sp. hanya ditemukan pada plot jualan buah, sayur, ikan dan TPS. Hal ini dikarenakan
plot penjualan buah, sayur, dan ikan segar mendukung untuk hidup serta
berkembangbiak lalat. Plot disekitar jualan ikan segar dan TPS juga terdapat
genangan air, tumpukan limbah ikan serta dekat dengan TPS menyebabkan lokasi
jualan tersebut menjadi lembab dan kotor. Kondisi tersebut yang akhirnya juga
mendukung perkembangan hidup lalat. Selain itu juga dikarenakan reproduksinya
yang tidak terlalu tinggi. Satu kali bertelur familia ini hanya sekitar 43-47 butir. Satu
siklus hidup dari genus Lucilia sp. di perairan memerlukan waktu rata-rata 20,5 hari
sedangkan di daratan 17,5 hari. 10
Lucilia sp. pada pedagang daging dan ayam tidak ditemukan. Hal tersebut bukan
berarti pada pedagang daging dan ayam tidak terdapat lalat Lucilia sp., akan tetapi
karena kondisi lingkungan pada plot penjualan tersebut tidak mendukung bagi
kelangsungan hidup dan berkembang biak lalat. Berdasarkan penelitian sebelumnya
menjelaskan bahwa kondisi lingkungan mempengaruhi daya dukung kelangsungan
hidup lalat. Daya dukung tersebut, seperti lokasi yang kotor, lembab, genangan air
dan tumpukan limbah yang akhirnya juga mendukung perkembangan hidup lalat. C.
10
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megacephala tidak ditemukan pada pedagang buah, karena plot jualan tersebut
kurang memiliki daya dukung bagi kelangsungan hidup lalat untuk berkunjung dan
berkembangbiak.
Berdasarkan Tabel 4.1 di atas total jumlah lalat yang sedikit tertangkap yaitu pada
pedagang ayam. Hal ini dikarenakan tempat pedagang ayam tidak kotor, penjual
ayam tersebut selalu membersihkan dan menjaga plotnya. Sehingga mempengaruhi
jumlah lalat untuk berkunjung dan berkembangbiak. Lalat lebih menyukai kondisi
lingkungan yang dapat mendukung bagi kelangsungan hidupnya, seperti tempat
lembab, kotor, bau dan terdapat genangan air. Jumlah total lalat yang terdapat pada
pedagang ikan dan TPS pada Tabel 4.1 tersebut

tidak jauh berbeda. Hal ini

dikarenakan lokasi pedagang ikan berdekatan dengan TPS, serta terdapat banyak
genangan air.
Faktor yang ikut menunjang besarnya keragaman jenis lalat yaitu daya dukung
yang sesuai untuk kelangsungan hidup berbagai jenis lalat di lokasi tersebut. Faktor
lainnya yaitu suhu, kelembaban, makanan, dan tempat yang mendukung untuk
berkembangbiak.11 Kondisi lingkungan dengan suhu dan kelembaban tinggi sangat
mendukung lalat dapat hidup dan berkembangbiak secara optimal. Berdasarkan hasil
penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa suhu dan kelembaban sangat berpengaruh
bagi kepadatan lalat. Hal ini dijelaskan bahwa lalat mulai terbang pada temperature

11

Wahyudi Puguh, Keragaman Jenis Lalat Di Pasar Tradisional Kota Bogor Dan Status
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15ºC dan aktifitas optimumnya pada 21ºC.12 Lalat juga menyukai makanan manusia
seperti gula, susu, sayur, buah dan bahan pangan serta organik lainya. Salah satu
tempat berkembangbiaknya lalat yaitu pada zat organik seperti sampah, kotoran
manusia atau hewan, sisa-sisa makanan dan zat lainnya.
Lalat yang tertangkap dibawa ke Balai Veteriner Lampung untuk penelitian lebih
Lanjut mengenai identifikasi protozoa usus dan bakteri Coliform. Teknik yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu metode apung dengan ditumbuk dan tanpa
ditumbuk. Penelitian ini menggunakan teknik sentrifugasi untuk dapat menemukan
kista protozoa dan bakteri lebih banyak. Larutan yang digunakan pada penelitian ini
adalah Sheather’s Solution. Larutan ini dipilih karena mudah membuatnya dan relatif
murah.13 Hasil pengendapan dari metode apung dengan ditumbuk dan tanpa
ditumbuk kemudian dilakukan dua pengujian yaitu protozoa usus dan bakteri
Coliform.
Pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa tidak ditemukan protozoa usus pada tubuh
lalat baik metode apung dengan ditumbuk maupun metode apung tanpa ditumbuk.
Hal ini kemungkinan disebabkan karena, tidak adanya kontak antara lalat dengan
sumber infeksi (parasit), atau tidak terdapat protozoa usus pada makanan dan benda
yang dihinggapi lalat. Faktor lain yaitu, lokasi pedagang berjauhan dengan
pemukiman penduduk atau WC umum. Hal ini dikarenakan penyebaran protozoa
12

Husain Elin Sri, dkk, Pengaruh Variasi Warna Fly Grill Terhadap Kepadatan Lalat Di Tempat
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67

usus adalah melalui feses, baik manusia maupun hewan. Sehingga kemungkinan lalat
tidak terkontaminasi oleh protozoa usus.
Lokasi pada saat pengambilan sampel lalat pada TPS serta 5 pedagang juga
mempengaruhi ada atau tidaknya protozoa usus. Hal ini sesuai dengan kriteria inklusi
yang sudah ditentukan. Namun, sekitar plot pedagang buah, daging, ayam dan sayur
tidak terdapat genangan air. Sehingga kemungkinan lalat tidak terkontaminan oleh
protozoa usus. TPS dan pedagang ikan terdapat genangan air, akan tetapi tidak
mempengaruhi adanya protozoa usus. Hal ini dikarenakan habitat protozoa usus
berada di rongga usus baik pada manusia maupun hewan. .
Pasar Induk Pasir Gintung Bandar Lampung ini juga memiliki banyak petugas
untuk membersihkan dan mengangkut sampah dari TPS ke TPA setiap hari pukul
09.00-10.00 WIB. Sehingga kemungkinan kecil untuk ditemukan protozoa usus.
Peneletian ini dilakukan pada saat musim kemarau, yaitu bulan juni. Hal ini pun
menjadi faktor penyebab tidak ditemukannya protozoa usus pada tubuh lalat.
Protozoa usus biasanya terdapat pada tinja manusia atau hewan. Lalat akan
mendapatkan patogen ketika lalat meletakkan telurnya pada tinja hewan dan manusia
serta bahan organik yang membusuk.14 Setelah diujikan protozoa usus sampel lalat
dengan metode apung yang ditumbuk dan tanpa ditumbuk, selanjutnya dilakukan
pemeriksaan mikrobiologi (bakteri). Hasil pemeriksaan yang disajikan pada Tabel
4.3 dan 4.4 bakteri Coliform pada TPS dan 5 pedagang hasilnya positif.
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Berdasarkan hasil dari Tabel 4.3 dan 4.4 menunjukkan bahwa jumlah bakteri
Coliform yang ditemukan pada tubuh lalat di TPS dan 5 pedagang berbeda-beda.
Sampel lalat yang digunakan merupakan lanjutan dari sampel protozoa usus yang
sudah disiapkan setelah pengujian protozoa usus. Sehingga terdapat dua sampel yang
digunakan untuk pemeriksaan bakteri Coliform. Sampel tersebut yaitu yang sudah
ditumbuk dan tanpa ditumbuk. Metode yang digunakan yaitu Pour Plate (metode
tuang/penuangan). Pemeriksaan bakteri Coliform ini dilakukan dengan beberapa
pengenceran yaitu, 10-1, 10-2, dan 10-3. Hal ini didasarkan hasil pendahuluan.
Pengenceran bertujuan untuk memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba yang
tersuspensi dalam cairan.
Lalat banyak dijumpai pada habitat pembuangan sampah, peternakan, rumah
makan, tempat pemotongan hewan, pasar dan perkampungan nelayan. Keberadaan
mikroba pada lalat dapat berperan sebagai perombak pada sampah, sisa-sisa makanan
atau bahan organik, kotoran ternak dan zat-zat yang lain. Proses perombakan zat-zat
tersebut sebagai sumber nutrisi bagi tanah yang bermanfaat untuk mahluk hidup
lainnya. Sedangkan apabila lalat yang membawa mikroba tersebut hinggap di
makanan yang akan dikonsumsi oleh manusia akan menimbulkan beberapa penyakit.
Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa penyakit infeksi yang
disebabkan oleh mikroba yang dibawa oleh tubuh lalat dapat meyebabkan diare.

15

Sedangkan penelitian selanjutnya menjelaskan bahwa beberapa spesies lalat
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meupakan vektor mekanis dari beberapa jenis penyakit, yaitu demam Typhoid,
Paratyphoid, Disentry basiler, dan diare.16
Permukaan tubuh lalat merupakan bagian yang berinteraksi secara langsung
dengan lingkungan tempat tinggalnya. Struktur tubuh lalat yang memiliki cairan
perekat pada bagian kakinya dan setae menyebabkan insekta ini menjadi salah satu
pembawa berbagai macam mikroorganisme terutama bakteri Coliform. Hasil yang
ditampilkan pada Tabel 4.3 jumlah bakteri Coliform dengan sampel tanpa ditumbuk
menunjukkan bahwa lalat yang ditangkap di TPS pada tubuhnya mengandung bakteri
paling banyak. TPS merupakan tempat penampungan sampah dari berbagai jenis
bahan sisa makanan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Jenis bahan sisa
makanan tersebut yaitu termasuk zat organik seperti limbah ikan, sayur, daging, dan
buah. Adanya zat organik tersebut menunjukkan bahwa bahan sisa-sisa makanan
lama-kelamaan akan tercemar oleh bakteri.
Zat organik merupakan bahan makanan bakteri atau mikroorganisme lainnya.
Apabila

semakin

banyak

sisa-sisa

makanan,

maka

jumlah

dan

jenis

mikroorganismenya juga semakin tinggi. Sisa-sisa makanan tersebut seperti sayur
yang memiliki banyak karbohidrat dan sedikit protein. Ikan yang memiliki banyak
protein, lemak dan sedikit karbohidrat serta sisa-sisa makanan lainnya. Sehingga dari
aktivitas proses pembususkan sampah oleh mikroorganisme tersebut akan
menghasilkan gas-gas tertentu yang menimbulkan bau. Hal ini memungkinkan,
jumlah bakteri pada TPS lebih tinggi dibandingkan dengan sampel yang lainnya.
16
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Pada saat pengambilan sampel lalat pada pedagang ikan dan TPS terdapat genangan
air. Genangan air tersebut mempengaruhi kondisi lingkungan yang ada disekitarnya
menjadi tempat yang lama kelamaan akan terkontaminasi dan dapat menimbulkan
bakteri. Bakteri tersebut merupakan mikroorganisme yang dapat merombak zat
organik sehingga menimbulkan bau.
Hasil dari kultur bakteri Coliform pada pedagang buah dengan media MC dan
media EMB di penjual ayam tidak tumbuh. Hal tersebut bukan berarti semua sampel
lalat pedagang buah dan ayam yang dikultur tidak mengandung bakteri tersebut.
Akan tetapi, kemungkinan jumlah bakteri yang ada pada sampel lalat dengan media
EMB dan MC terlalu sedikit sehingga tidak tumbuh pada media tersebut. Jumlah
bakteri yang dihasilkan oleh sampel lalat pada pedagang ikan lebih sedikit
dibandingkan dengan sayur dan buah. Sedangkan jumlah lalat yang tertangkap lebih
banyak pada pedagang ikan. Hal ini dikarenakan kemungkinan pada saat
pengambilan sampel lalat yang dikoleksi tidak terkontaminasi oleh adanya bahanbahan yang tercemar sumber penularan dari kedua spesies tersebut. Selain itu, jumlah
bakteri Coliform yang ada pada sampel lalat tersebut terlalu sedikit sehingga tidak
muncul pada kultur. Berdasarkan penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa yang
menyebabkan tidak tumbuhnya bakteri pada kultur adalah viabilitas bakteri yang
dikultur tidak baik. Hal-hal yang mempengaruhi viabilitas bakteri ialah, suhu,
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keadaan lingkungan (unsur-nusur kimia atau zat organik), dan adanya unsur
organik.17
Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 4.4 menggunakan sampel lalat dengan
ditumbuk, mengandung jumlah bakteri Coliform yang paling banyak baik dengan
media MC maupun EMB, dibandingkan dengan sampel lalat tanpa ditumbuk. Hal ini
dikarenakan kemungkinan baik dipermukaan maupun di dalam tubuh lalat tersebut
terdapat banyak bakteri. Permukaan tubuh luar lalat merupakan organ yang kontak
secara langsung dengan habitat tempat hidupnya. Hal ini memungkinkan banyaknya
jumlah bakteri yang dapat terbawa oleh tubuh hewan tersebut, karena tubuh lalat
memiliki banyak bulu dan bentuk type mulut penjilat serta terdapat cairan perekat
pada kakinya. Sedangkan di dalam usus terjadi berbagai perombakan berbagai bahan
makanan yang masuk ke dalamnya. Mikroorganisme yang berperan sebagai
perombak dalam usus salah satunya adalah bakteri Coliform. Berdasarkan hasil
penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa tingkat infeksi juga tergantung pada
tingkat kontaminasi pada tubuh lalat dan sampah di sekitar lokasi yang dijadikan
habitat lalat. Besar ukuran tubuh lalat juga memungkinkan terkontaminasi lebih
tinggi.18
Kontaminan bakteri dapat terjadi pada TPS dan 5 pedagang karena kontaminasi
secara langsung atau tidak langsung dengan sumber-sumber pencemar bakteri seperti
tanah, udara, debu, air, tinja manusia maupun hewan. Mikroorganisme yang

17
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tersuspensikan dengan udara dan dapat mengendap bersama debu pada berbagai
macam permukaan seperti tanah, air, sayuran, buah, ikan, daging dan benda-benda
lainnya. Pengolahan sampah dan kebersihan pedagang yang kurang baik juga
menyebabkan estetika lingkungan menjadi kurang sedap dipandang mata, misalnya
banyaknya tebaran-tebaran sisa-sisa bahan organik sehingga menganggu kesegaran
udara lingkungan masyarakat. Pembuangan sisa-sisa bahan organik ke dalam saluran
pembuangan air juga menyebabkan aliran air terganggu dan menjadi dangkal. Proses
pembusukan sisa-sisa bahan organik oleh mikroorganisme menghasilkan gas-gas
tertentu yang menimbulkan bau busuk. Bakteri Coliform timbul karena berasal dari
tinja manusia atau hewan. Pencemaran Bakteri Coliform terjadi apabila tinja tersebut
langsung di buang ke tanah, air, kanal, tempat pembuangan sampah atau selokan yang
berada disekitar lingkungan pasar.
Hasil dari masing-masing sampel lalat yang ditangkap di TPS dan 5 pedagang
mengandung jumlah bakteri yang berbeda-beda. Perbedaan tempat tersebut yang
memungkinkan hasil jumlah bakteri kontaminan dari TPS dan 5 pedagang berbedabeda, ada yang tertinggi dan terendah. Bakteri mempunyai kemampuan dalam
pembusukan bahan-bahan organik yang lazim terdapat pada sampah sehingga wajar
bila lalat yang ditangkap dari TPS membawa paling banyak jenis bakteri.19
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dalam dugaan sementara bakteri
yang ditemukan adalah bakteri Coliform, yaitu diantaranya Esherichia coli,
Salmonella sp., Klebsiella sp., dan Shigella sp. Media yang digunakan dalam
19
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penelitian ini adalah MacConkey dan EMB. Medium diferensial seperti MacConkey
dan EMB merupakan media yang mengandung senyawa kimia tertentu sehingga
dapat membedakan sifat mikroorganisme tertentu dalam suatu kultur campuran dari
jenis mikroba lainnya karena adanya perbedaan respon terhadap senyawa kimia.20
Mikroba yang dapat tumbuh pada media ini hanya kelompok bakteri Coliform,
hal ini dikarenakan adanya Bile Salt (garam empedu) dan Cristal Violet yang
berfungsi sebagai penghambat tumbuhnya mikroba lain. Bakteri yang tumbuh pada
media ini dibedakan menjadi kuman LF (Laktosa Fermenter) dan NLF (Non Laktosa
Fermenter). Laktosa merupakan jenis gula yang digunakan sebagai salah satu
komposisi dari kedua media ini. Zat ini berguna sebagai penciri dari koloni bakteri
tertentu yang dapat memfermentasi laktosa.
Bakteri yang dapat memfermentasi laktosa adalah bakteri E. coli dan Klebsiella
sp., sedangkan Salmonella sp., Shigella sp., dan Proteus sp. tidak bisa sehingga
ketika koloni kuman ini cenderung tidak berwarna. Warna pada koloni bakteri E. coli
dan Klebsiella di medium MC disebabkan karena adanya Natural Red sebagai pH
indikator yang mampu membedakan bakteri berdasarkan kemampuan memfermentasi
laktosanya. Bakteri yang dapat memfermentasi cenderung berwarna merah, hal ini
disebabkan karena kuman akan mencerna laktosa menjadi asam sehingga koloni
mikroba berwarna merah akibat dari kerja Natural Red sebagai pH indikator.
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Lalat memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap penyebaran penyakit,
sanitasi lingkungan yang buruk, sosial-ekonomi yang rendah, tingkat pengetahuan
yang masih kurang dan kebiasaan defekasi di sembarang tempat terutama di sekitar
los atau dagangan serta TPS memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap
peningkatan kasus penyakit tersebut. Kesadaran para pedagang di pasar tradisional
pun sangat mempengaruhi penyebaran beberapa penyakit seperti diare. Jika pedagang
sadar akan kebersihan di lingkungan sekitar mereka berjualan, maka akan
mengurangi tingkat beberapa penyeberan penyakit diare dan lainya. Apabila
kesadaran untuk menjaga kebersihan itu masih kurang, maka tidak akan
meminimalisir diare tersebut. Namun, hal ini tidak hanya dilakukan oleh pihak
pedagang saja tapi, pihak pengelola dan konsumen pun harus ikut berperan untuk
mengurangi resiko terkena diare serta penyakit lainnya.

C. Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar
Pendidikan merupakan sarana pokok suatu bangsa dalam peningkatan kualitas
masyarakatnya dan penyesuaian diri terhadap pesatnya perubahan serta kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi . Oleh karena itu pendidikan senantiasa mengalami
perkembangan dalam usahanya meningkatkan kualitas pelaksanaan dan hasil suatu
proses pendidikan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta
didik untuk dapat mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek
pengembangan lanjut dalam penerapannya dikehidupan sehari-hari. Biologi sebagai
salah satu bidang IPA menyediakan berbagai pengalaman belajar untuk memahami
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konsep dan proses sains. Mata pelajaran ini dikembangkan melalui kemampuan
berfikir analisis untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peristiwa
sekitar.
Bahan ajar yang lengkap akan membantu guru dalam mengajar, dan membantu
siswa dalam proses belajar. Suatu bahan ajar ikut menentukan pencapaian tujuan
pembelajaran.21 Lembar kerja siswa atau sering disingkat dengan LKS yang dibuat
oleh guru untuk membantu pelaksanaan pembelajaran di kelas merupakan bagian dari
suatu bahan ajar. Penggunaan LKS diharapkan mampu mengubah kondisi
pembelajaran dari yang biasanya guru berperan menentukan “apa yang dipelajari”
bagaimana menyediakan dan memperkaya pengalaman belajar siswa. Pengalaman
belajar siswa dapat diperoleh melalui interaksi aktif dengan teman, lingkungan, dan
sumber lain.
Lembar kerja siswa (LKS) adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus
dikerjakan oleh siswa. Lembar kerja ini berisi petunjuk dan langkah-langkah untuk
menyelesaikan suatu tugas yang diberikan oleh guru kepada siswanya. Tugas-tugas
yang diberikan kepada siswa dapat berupa tugas teori atau praktik. Lembar kerja
siswa harus memenuhi paling tidak kriteria yang berkaitan dengan tercapai atau
media pembelajaran untuk membantu siswa belajar secara terarah.
Pelajaran biologi merupakan salah satu mata pelajaran yang tidak dapat
dipisahkan dari kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum sangat penting bagi peserta
21
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didik untuk memahami sains. Sehingga hasil penelitian ini perlu dikenalkan kepada
peserta didik pada tingkat SMA/MA. Tujuan hasil penelitian ini mampu menjadi
sumber belajar pada materi protozoa usus dan bakteri Coliform. Konsep pemahaman
tentang mikroorganisme akan dijadikan sumber pembelajaran dalam sub materi
Monera bagi peserta didik kelas X semester ganjil dan protozoa usus pada bab
Kingdom Animalia kelas X semester genap. Hal ini dapat dijadikan sumber belajar
dalam bentuk LKS dan menjadi stimulan bagi peserta didik agar lebih teliti, cermat
dan mandiri saat melakukan praktikum. Karena melalui LKS siswa dapat melakukan
aktivitas tersebut.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan
bahwa tidak ditemukan protozoa usus pada tubuh lalat baik metode apung dengan
ditumbuk maupun metode apung tanpa ditumbuk. Hal ini kemungkinan disebabkan
karena, tidak adanya kontak antara lalat dengan sumber infeksi (parasit), atau tidak
terdapat protozoa usus pada makanan dan benda yang dihinggapi lalat. Faktor lain
yaitu, lokasi pedagang berjauhan dengan pemukiman penduduk atau WC umum. Hal
ini dikarenakan penyebaran protozoa usus adalah melalui feses, baik manusia maupun
hewan. Sehingga kemungkinan lalat tidak terkontaminan oleh protozoa usus.
Sedangkan hasil penelitian pada bakteri Coliform baik dengan sampel lalat yang
sudah ditumbuk dan tanpa ditumbuk hasilnya positif. Hal ini dikarenakan
kemungkinan baik dipermukaan maupun di dalam tubuh lalat tersebut terdapat
banyak bakteri. Permukaan tubuh luar lalat merupakan organ yang kontak secara
langsung dengan habitat tempat hidupnya. Hal ini memungkinkan banyaknya jumlah
bakteri yang dapat terbawa oleh tubuh hewan tersebut, karena tubuh lalat memiliki
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banyak bulu dan terdapat cairan perekat pada kakinya. Sedangkan di dalam usus
terjadi berbagai perombakan berbagai bahan makanan yang masuk ke dalamnya.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka disarankan :
1. Bagi peserta didik
Mampu mengoptimalkan penggunaan penuntun praktikum dalam proses
pembelajaran biologi dan dapat berlatih menggunakan metode ilmiah untuk
memecahkan suatu masalah, berfikir kritis, efektif dan dapat membuat peserta
didik memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih.
2. Bagi Pendidik
Mampu

mengembangkan

kegiatan

proses

belajar

mengajar

melalui

pengalaman secara langsung dan dengan melakukan praktikum di lapangan.
3. Bagi Masyarakat
Untuk masyarakat umum terutama pengelola dan para pedagang diharapkan
dapat menjaga lingkungan kebersihan Pasar dan setiap plot jualannya. Sedangkan
untuk pembeli agar lebih memperhatikan kelayakan bahan pangan yang akan
dibeli.
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4. Bagi Peneliti
Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai identifikasi protozoa
usus dan bakteri Coliform sampai tahap spesies untuk mengetahui jenis protozoa
usus dan bakteri Coliform yang hidup pada tubuh lalat
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LAMPIRAN
Lampiran 1. Alat dan Bahan Penelitian
Alat-alat Identifikasi protozoa usus dan bakteri Coliform
No.
Nama Alat
Kegunaan
1
Timbangan Digital
Menimbang jumlah zat
diperlukan

yang

2

Autoklaf

Sterilisasi bahan (Aquades dan
media NA)

3

Laminar Air Flow

Sebagai tempat inokulasi pada
pengujian mikrobiologi
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4

Vortex Mixer

Menghomogenkan
pada tabung reaksi

larutan

uji

5

Mikroskop

Mengamati benda-benda yang
mikroskopis, kecil dan transparan
atau tembus pandang.

6

Stirrer dan batang stirrer

Pengaduk magnetik. Batangbatang magnet diletakan di dalam
larutan untuk mengaduk larutan.

7

Bunsen

Keperluan penggunaan api untuk
memanaskan larutan dan dapat
pula digunakan untuk sterilisasi
dalam suatu proses

88

8

Pemantik Api

Menghidupkan api pada Bunsen

9

Gelas Ukur

Mengukur larutan

10

Centrifuge

Memisahkan dan mengendapkan
padatan dari larutan

11

Mortar dan Pastle

Menggerus dan menghaluskan
suatu zat yang masih bersifat
padat/kristal

89

12

Tabung Centrifuge

Tempat untuk menampung larutan
pada centrifuge

13

Tabung Reaksi

Untuk menampung larutan dalam
jumlah yang sedikit

14

Labu Erlenmeyer

Menampung,
mengukur,
mencampur bahan atau larutan
yang dititrasi

15

Gelas Beaker

Tempat untuk menyimpan dan
membuat, menampung larutan
dalam jumlah yang banyak

90

16

Pinset

Digunakan untuk mengambil atau
menarik bagian alat-alat tubuh
dari lalat

17

Pipet Ukur

Mengukur volume larutan

18

Pipet Tetes

Untuk
meneteskan
atau
mengambil larutan dengan jumlah
kecil (meneteskan lugol pada
preparat yang sudah terdapat
sampel lalat)

19

Rak Tabung Reaksi

Tempat tabung reaksi
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20

Inkubator

Digunakan untuk fermentasi dan
menumbuhkan
media
pada
pengujian secara mikrobiologi

21

Spatula dan Kawat Ose

Untuk mengaduk larutan dan
kawat ose untuk mengambil
sampel

22

Cawan Petri

Sebagai wadah untuk mengkultur,
membuat biakan media bakteri

23

Oven

Mengeringkan dan sterilisasi alat
yang akan digunakan
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24

Kaca Objek Dan Kaca Penutup

Kaca objek untuk meletakkan
objek yang diamati dan kaca
penutup untuk menutup benda
yang diletakkan pada kaca objek

25

Aluminium Foil

Membungkus atau menutup alat
seperti labu Erlenmeyer dengan
kapas

26

Freezer

Untuk
membekukan
atau
mematikan lalat serta menyimpan
sampel agar tidak terkontaminasi
mikroba lainnya

27

Masker dan Sarung Tangan dan Masker dan sarung tangan
Tissue
Sebagai alat pelindung dan agar
terjaga dari bakteri
Tissue
untuk
membersihkan
tempat yang terkena larutan
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Bahan identifikasi protozoa usus dan bakteri Coliform
No.
Nama Bahan
No.
Nama Bahan
1 NaCl
2 Alkohol 70%

3

Lugol

4

Aquades

5

Gula

6

Formalin

7

Media EMB

8

Media MC
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Lampiran 2. Dokumentasi, Proses dan Hasil Penelitian
No.
Dokumentasi Penelitian
1 Pengambilan Sampel di TPS

No.
2

Dokumentasi Penelitian
Tempat Pedagang Ayam

3

Tempat Pedagang Daging

4

Tempat Peda gang Ikan

5

Tempat Pedagang Buah

6

Tempat Pedagang Sayur

7

Mematikan Lalat

8

Penghitungan Jumlah Lalat
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9

Pengocokan Sampel Lalat

10

Pembuatan Larutan Fisiologis

11

Centrifuge Sampel Lalat

12

Pembuangan
Supernatan
Setelah Dicentrifuge

13

Penambahan Larutan Modified
Sheater’s Solution

14

Pengambilan Supernatan

15

Pemberian Lugol

16

Preparat Yang Akan Diamati
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17

Pemeriksaan preparat

18

Pembuatan Larutan Modified
Sheater’s Solution

19

Penimbangan Media EMB dan
MC

20

Sterilisasi Media EMB dan MC

21

Proses Pengenceran

22

Menghomogenkan Larutan

23

Penuangan Sampel Ke Media

24

Penuangan Media EMB dan
MC
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25

Proses Inkubasi

26

Pengamatan dan Penghitungan
Jumlah Koloni Bakteri

27

Hasil Uji Kontrol Media EMB

28

Hasil Uji Kontrol Media MC

29

Pedagang Ayam 10-1 Media
MCA tanpa ditumbuk

30

Pedagang Ayam 10-2 Media
MCA tanpa ditumbuk

31

Pedagang Ayam 10-3 Media
MCA tanpa ditumbuk

32

Pedagang Ayam 10-1 Media
MCA ditumbuk
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33

Pedagang Ayam 10-2 Media
MCA ditumbuk

34

Pedagang Ayam 10-3 Media
MCA ditumbuk

35

Pedagang Ayam 10-1 Media
EMB tanpa ditumbuk

36

Pedagang Ayam 10-2 Media
EMB tanpa ditumbuk

37

Pedagang Ayam 10-3 Media
EMB tanpa ditumbuk

38

Pedagang Ayam 10-1 Media
EMB ditumbuk

39

Pedagang Ayam 10-2 Media
EMB ditumbuk

40

Pedagang Ayam 10-3 Media
EMB ditumbuk

41

TPS 10-1 Media MCA tanpa
ditumbuk

42

TPS 10-2 Media MCA tanpa
ditumbuk
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43

TPS 10-3 Media MCA tanpa
ditumbuk

44

TPS 10-1 Media MCA ditumbuk

45

TPS 10-2 Media MCA ditumbuk

46

TPS 10-3 Media MCA ditumbuk

47

TPS 10-1 Media EMB tanpa
ditumbuk

48

TPS 10-2 Media EMB tanpa
ditumbuk

49

TPS 10-3 Media EMB tanpa
ditumbuk

50

TPS 10-1 Media EMB ditumbuk

51

TPS 10-2 Media EMB ditumbuk

52

TPS 10-3 Media EMB ditumbuk
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53

Pedagang Ikan 10-1 Media MCA
tanpa ditumbuk

54

Pedagang Ikan 10-2 Media MCA
tanpa ditumbuk

55

Pedagang Ikan 10-3 Media MCA
tanpa ditumbuk

56

Pedagang Ikan 10-1 Media MCA
ditumbuk

57

Pedagang Ikan 10-2 Media MCA
ditumbuk

58

Pedagang Ikan 10-3 Media MCA
ditumbuk

59

Pedagang Ikan 10-1 Media EMB
tanpa ditumbuk

60

Pedagang Ikan 10-2 Media EMB
tanpa ditumbuk

61

Pedagang Ikan 10-3 Media EMB
tanpa ditumbuk

62

Pedagang Ikan 10-1 Media EMB
ditumbuk
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63

Pedagang Ikan 10-2 Media EMB
ditumbuk

64

Pedagang Ikan 10-3 Media EMB
ditumbuk

65

Pedagang daging 10-1 Media
MCA tanpa ditumbuk

66

Pedagang daging 10-2 Media
MCA tanpa ditumbuk

67

Pedagang daging 10-3 Media
MCA tanpa ditumbuk

68

Pedagang daging 10-1 Media
MCA ditumbuk

69

Pedagang daging 10-2 Media
MCA ditumbuk

70

Pedagang daging 10-3 Media
MCA ditumbuk

71

Pedagang daging 10-1 Media
EMB tanpa ditumbuk

72

Pedagang daging 10-2 Media
EMB tanpa ditumbuk
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73

Pedagang daging 10-3 Media
EMB tanpa ditumbuk

74

Pedagang daging 10-1 Media
EMB ditumbuk

75

Pedagang daging 10-2 Media
EMB ditumbuk

76

Pedagang daging 10-3 Media
EMB ditumbuk

77

Pedagang Buah 10-1
MCA tanpa ditumbuk

Media

78

Pedagang Buah 10-2
MCA tanpa ditumbuk

Media

79

Pedagang Buah 10-3
MCA tanpa ditumbuk

Media

80

Pedagang Buah
MCA ditumbuk

10-1

Media

81

Pedagang Buah
MCA ditumbuk

10-2

Media

82

Pedagang Buah
MCA ditumbuk

10-3

Media
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83

Pedagang Buah 10-1
EMB tanpa ditumbuk

Media

84

Pedagang Buah 10-2
EMB tanpa ditumbuk

Media

85

Pedagang Buah 10-3
EMB tanpa ditumbuk

Media

86

Pedagang Buah
EMB ditumbuk

10-1

Media

87

Pedagang Buah
EMB ditumbuk

10-2

Media

88

Pedagang Buah
EMB ditumbuk

10-3

Media

89

Pedagang Sayur 10-1 Media
MCA tanpa ditumbuk

90

Pedagang Sayur 10-2 Media
MCA tanpa ditumbuk

91

Pedagang Sayur 10-3 Media
MCA tanpa ditumbuk
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Pedagang Sayur 10-1 Media
MCA ditumbuk
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93

Pedagang Sayur 10-2 Media
MCA ditumbuk

94

Pedagang Sayur 10-3 Media
MCA ditumbuk

95

Pedagang Sayur 10-1 Media
EMB tanpa ditumbuk

96

Pedagang Sayur 10-2 Media
EMB tanpa ditumbuk

97

Pedagang Sayur 10-3 Media
EMB tanpa ditumbuk

98

Pedagang Sayur 10-1 Media
EMB ditumbuk

99

Pedagang Sayur 10-2 Media
EMB ditumbuk

100

Pedagang Sayur 10-3 Media
EMB ditumbuk

105

105

Buku Panduan Praktikum Biologi SMA/MA

RINA

106

TATA TERTIB DI LABORATORIUM

Dalam pelaksanaan praktikum ada beberapa hal yang harus di perhatikan oleh peserta
praktikum (praktikan), agar proses praktikum dapat berjalan dengan baik . Adapun
tata tertib yang harus dipathui tersebut adalah sebagai berikut:
1. Semua tas dan benda lain yang tidak ada hubungannya dengan praktikum
diletakkan pada tempat yang telah disediakan.
2. Selama mengikut praktikum praktikan di wajibkan mengenakan jas lab. Hal ini
dikarenakan untuk melindungi diri para praktikan dari kontaminasi akan dan agar
saudara dapat terhindar dari kotoran ataupun zat warna yang mungkin dipakai.
3. Setiap praktikan diwajibkan menjaga kebersihan meja dan alat-alat lab yang
digunakan.
4. Setiap praktikan harus mencuci tangan sebelum ataupun sesudah praktikum di
laksanakan.
5. Selama praktikum berlangsung dilarang makan, minum ataupun merokok.
6. Setiap kelompok peserta praktikum bertanggung jawab atas kebersihan alat-alat
yang digunakan masing-masing kelompok.
7. Setiap siswa wajib membuat laporan praktikum dan mengikuti ujian praktikum
8. Bagi siswa yang persentase kehadiran praktikum kurang dari 85 persen maka
siswa bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti ujian ahkir praktikum
parasitologi.
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IDENTIFIKASI PROTOZOA USUS DARI BERBAGAI JENIS LALAT DI
PASAR PASIR GINTUNG BANDAR LAMPUNG

A. Tujuan Praktikum
Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui identifikasi protozoa usus dari
berbagai jenis lalat
B. Landasan Teori
Protozoa berasal dari kata bahasa Yunani, protos yang berarti pertama dan zoon
yang berarti hewan. Phylum dari hewan ini adalah kuman uniseluler yang
kebanyakan adalah sub mikroskopis. Protozoa berbentuk koloni, yaitu hewan bersel
satu yang hidup sendiri. Protozoa merupakan mikroorganisme eukariot uniseluler
yang kehilangan dinding selnya dan termasuk ke dalam kerajaan protista. Terdapat
sekitar 20.000 spesies protozoa, ada yang menyebabkan penyakit. Protozoa sebagian
besar hidup pada tanah dan air. Organisme bersel tunggal yang mencerna
makanannya dalam vakuola maknan.
Spesies protozoa lebih dari 64.000 telah dikenal. Diperkirakaan 32.000 berupa
fosil, 22.000 merupakan bentuk-bentuk yang hidup bebas, dan 10.000 adalah parasit.
Dari yang terakhir ini hanya beberapa spesies yang menimbulkan penyakit pada
manusia, tetapi spesies-spesies tersebut merupakan bahaya kesehatan yang gawat
bagi berjuta-juta manusia. Protozoa yang menyebabkan penyakit pada binatang,
termasuk manusia. Mereka itu berkembang biak di dalam inangnya, kurang lebih
sama seperti bakteri. Beberapa hanya hidup sebagai parasit obligat dan dapat
menimbulkan penyakit kronis atau akut pada manusia. Penyakit yang disebabkan
oleh protozoa pada manusia adalah amebiasis usus, penyakit tidur afrika, dan malaria.
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Penyakit infeksi parasit usus terutama yang disebabkan oleh protozoa masih
menjadi masalah kesehatan di Negara tropis dan berkembang, seperti Indonesia.
Infeksi saluran pencernaan adalah adanya aktivitas biologis dari protozoa pathogen.
Infeksi yang disebabkan oleh protozoa dikenal sebagai disentri amuba, yaitu saluran
pencernaan yang menyebabkan diare (buang air besar) dengan tinja yang berbentuk
cair atau lunak dengan frekuensi lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Spesies yang
tergolong sebagai protozoa amuba yang hidup di dalam saluran pencernaan, yaitu
Entamoeba histolytica, Entamoeba coli, Entamoeba hartmanni, Endolimax nana,
Iodamoeba butschilii, Giardia lamblia, Balantidium coli, dan Dientamoeba fragilis.
Entamoeba

histolytica

merupakan

mikroorganisme

yang

bersifat

pathogen

dibandingkan dengan ameba yang lain.
Klasifikasi protozoa berdasarkan geraknya dapat dibedakan menjadi empat filum,
yaitu Mastigofora (bergerak dengan flagel), Sarcodina (contohnya Ameba),
Ciliaphora (memiliki silia), dan Sporozoa ( seperti cincin). Protozoa berkembang
biak melalui berbagai proses aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual berlangsung
dengan pembelahan sel atau pembagian sel.
1. Entamoeba histolytica
Entamoeba histolytica bersifat patogen, dapat menimbulkan amebiasis. Habitat
Entamoeba histolytica di dalam caecum dan rectosigmoid dengan hospes manusia,
terdapat parasit dalam bentuk tropozit yang mengadakan pembelahan biner. Hidup di
usus sehingga dapat ditemukan dalam tinja. Bentuk vegetatif Entamoeba histolytica
bergerak dengan pseudopodium.kaki palsu yang merupakan penjuluran dari
ektoplasma, amoeba meiliki bentuk yang tidak tentu dengan permukaan atau dinding
luar tidak teratur. Pseudopodium ada yang lancip sehingga gerakannya aktif tetapi
ada pula yang tumpul sehingga gerakannya tidak aktif.
Pada usus besar terjadi penyerapan air, sehingga isi usus akan lebih kental.
Keadaan ini mengancam keberadaan parasit, sehingga perlu mengadakan enkistasi
yaitu perubahan dari bentuk tropozit menjadi bentuk kista. Diujung distal usus isi
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usus telah berbentuk dan kista telah menjadi kista yang matang (berinti 4). Kista ini
akan terbawa tinja keluar tubuh dan cukup tahan terhadap lingkungan luar. Manusia
terinfeksi karena kista ini termakan bersama makanan, maka di dalam usus halus akan
terjadi ekskistasi yaitu terjadi perubahan dari bentuk kista menjadi bentuk tropozit
muda (1 kista dapat menghasilkan 4 tropozoit muda) dan akan terbawa aliran isi usus
untuk sampai ke caecum dan rectosigmoid.

a. Struktur inti
Membran inti : tipis Granula kromatin pada membran inti : halus Jalinan linin:
halus Kariosom: kecil, sentral
b. Morfologi
1) tropozoit
Ukuran 10-60 mm, gerak aktif, pseudopodi jelas, seperti jari. Ekstoplasma
lebar, batas dengan endoplasma jelas. Endoplasma bergranula halus, inti
umumnya tidak jelas (pemeriksaan teliti kromosom sentral). Inklusi terdapat
eritrosit 2. Prekista dan kista tidak matang, sitoplasma.
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2) Kista
Ukuran 10-20 rata-rata 12-13 mm. Bentuk bulat, dinding refraktil. Inti 1-4
buah, sukar dilihat dan inklusi badan kromatid reftraktil bentuk batang
Entamoeba histolytica didalam dinding usus (dalam ulkus)
a. Biasanya diwarnai dengan Pewarnaan hematoxylin-besi
b. Ulkus menggaung, lubang ulkus sempit dengan dasar lebar
c. Perubahan histologi me,iputi histolosis, trombosit kapiler
d. Biasnya tidak disertai dengan infeksi bakteri sekunder
e. Parasit biasanya ditemukan pada dasar ulkus dalam bentuk trofozoit
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2. Giardia lambia
Habitat duodenum dan jejunum bagian atas, kadang-kadang di saluran empedu.
Hospes manusia, kera, babi. Gerak seperti daun jatuh, bergerak kesegala arah. Bentuk
seperti buah pir dari depan, seperti sendok terrlihat dari samping. Ukuran panjang 921 mm, lebar 5-515 mm, tebal 2-4 mm Inti 2 buah, berbentuk oval dengan kariosom
sentral serta tidak memiliki butir kromatin. Flagel terdiri dari 2 flagella anterior, 2
flagella posterior, 2 flagella ventral, 2 flagella lateral. Inklusi memiliki batil isap 2
buah. Tidak meiliki sitoplasma. Kista berbentuk elips atau bulat telut dengan 2
lapisan dinding tebal. Ukuran 8-12 x 7-10 mm, inti 2-4 buah terkumpul pada 1 kutub.
Struktur isi blepharoplast dengan batang lurus dan lengkung yang merupakan sisa
axostyle dan batil isap.

C. Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah botol plastik berukuran 1,5 liter,
freezer, erlenmeyer, sentrifuse, kawat siku, kaca objek, kaca penutup, bunsen,
mikroskop, tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, kamera, saringan, sarung
tangan, masker dan alat tulis. Bahan yang digunakan adalah terasi udang, larutan
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garam fisiologis, Modified Sheater’s Solution (merupakan campuran gula pasir,
aquades, formaldehida) dan lugol.
D. Langkah Kerja
1. Tahap persiapan
a. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum.
b. Ruangan dan alat yang akan digunakan disterilkan terlebih dahulu.
c. Siapkan perangkap lalat yaitu plastik (Jaring Perangkap)
2. Tahap pelaksanaan
a. Pengambilan sampel lalat di lokasi pedagang yang sudah ditentukan
selama 2 jam.
b. Sampel lalat dimasukkan ke dalam freezer (±-20ºC) selama 15 menit agar
lalat mati.
c. Lalat yang telah mati kemudian dihitung jumlahnya.
d. Lalat pada masing-masing botol dimasukkan ke dalam erlenmeyer yang
berisi 100 ml larutan garam fisiologis, kemudian kocoklah selama 5 menit
agar protozoa usus yang menempel pada seluruh tubuh lalat dapat lepas.
e. Setelah itu lalat disaring, kemudian air cucian lalat diambil untuk
pemeriksaan parasitologi.
3. Tahapan pemeriksaan parasitologi
a. Suspensi cucian lalat pusingkan dengan kecepatan 2000 rpm selama 30
detik.
b. Supernatan

dibuang, sedimen dicampur dengan Modified Sheater’s

Solution (merupakan campuran dari 454 g gula pasir, 355 ml air, 6 ml
formaldehida) .
c. Pusingkan kembali dengan kecepatan 2000 rpm selama 30 detik.
d. Ambilah permukaan supernatan dengan kawat ose.
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e. Letakkan di atas kaca objek, kemudian teteskan lugol, dan tutuplah
dengan kaca penutup.

f. Kemudian

periksalah

menggunakan

mikroskop

cahaya

dengan

pembesaran 400x dan 1000x.
4. Tabel Data Hasil Pengamatan
No

Sumber

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ayam
Daging
Ikan
Sayur
Buah
TPS

Protozoa Usus Yang Dihasilkan
Metode Apung
Metode Apung Tanpa
Dengan Ditumbuk
Ditumbuk
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