
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Minuman Tradisional 

Kuliner khas jamu  menjadi aset nasional yang berpotensial untuk diwariskan 

secara turun-temurun. Jamu selain merupakan warisan budaya bangsa, jamu adalah 

istilah dalam bahasa Indonesia untuk obat herbal yang terbuat dari tumbuhan obat 

segar atau kering (Wirakusuma, 2015 dalam Sambara, 2016). Jamu telah dikenal 

selama berabad-abad oleh masyarakat Indonesia terkait penggunaanya untuk 

kesehatan dan kecantikan. Penggunaannya saat ini menunjukkan kecenderungan yang 

semakin meningkat dan tren ini juga tampak dalam skala global. Sistem Kesehatan 

Nasional Indonesia menyatakan bahwa pengembangan dan peningkatan obat 

tradisional Jamu, ditujukan agar diperoleh obat tradisional yang bermutu tinggi, 

aman, memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah dan dimanfaatkan secara luas, 

baik untuk pengobatan sendiri oleh masyarakat maupun digunakan dalam pelayanan 

kesehatan formal.  

Kreativitas merupakan modal utama dalam menghadapi tantangan global. 

Bentuk-bentuk ekonomi kreatif selalu tampil dengan nilai tambah yang khas, 

menciptakan pasarnya sendiri dan berhasil menyerap tenaga kerja serta pemasukan 

ekonomis (Suparwoko, 2010). Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, diperlukan 

sejumlah sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dengan daya inovatif dan 

kreativitas yang tinggi. Minuman loloh ini tercipta karena adanya kreativitas 



masyarakat dalam mengandalkan sumber daya alam (SDA) yang terdapat 

dilingkungan mereka, menjadi suatu produk andalan Desa Penglipuran yang 

merupakan salah satu pendukung keberlangsungan pengembangan pariwisata budaya, 

juga memenuhi kebutuhan dasar wisatawan selama berada di Desa Penglipuran. 

Selain menjadi minuman khas Desa Penglipuran produksi loloh ini mampu 

meningkatkan perekonomian masyarakat dengan adanya ekonomi kreatif di Desa 

Penglipuran.  

B. Bunga Teleng  

Bunga  dikenal dengan berbagai nama seperti bunga teleng (Jawa), Butterfly 

pea atau blue pea (Inggris), Mazerion Hidi (Arab). Tanaman  bunga teleng 

merupakan tanaman yang berasal dari daerah tropis Asia, yang banyak ditemukan di 

Ternate, Maluku Utara dan penye-barannya meliputi Afrika, Australia, Amerika 

Utara, Pasifik Utara, dan Amerika Selatan seperti Brazil yang dikenal sebagai pemilik 

koleksi plasma nutfah tumbuhan terbesar di seluruh dunia.  

 

Gambar 1 Bunga  (Sutedi, 2013) 



Bunga teleng  (Clitoria ternatea), sering disebut juga sebagai butterfly pea 

merupakan bunga yang khas dengan kelopak tunggal berwarna ungu. Tanaman bunga 

teleng dikenali sebagai tumbuhan merambat yang sering ditemukan di pekarangan 

atau tepi persawahan atau perkebunan. Dilihat dari bijinya yang serupa dengan 

kacang hijau, tumbuhan ini termasuk suku polong-polongan. Selain bunga ungu, 

bunga  juga dapat ditemui dengan warna pink, biru muda dan putih. Tanaman bunga 

teleng  termasuk tumbuhan monokotil dan mempunyai bunga yang berwarna biru, 

putih dan coklat. Bunga teleng  merupakan bunga berkelamin dua (Hermaphroditus) 

karena memiliki benang sari (alat kelamin jantan) dan putik (alat kelamin betina) 

sehingga sering disebut dengan bunga sempurna atau bunga lengkap. Daun bunga  

termasuk daun tidak lengkap karena tidak memiliki upih daun, hanya memiliki 

tangkai daun (Petiolus) dan helai daun (Lamina). Akar pada tumbuhan kembang  

termasuk akar tunggang dan warnanya putih kotor. Bagian-bagian dari akar kembang  

yaitu leher akar (Colum radisi), batang akar atau akar utama (Corpus radisi), ujung 

akar (Apeks radisi), serabut akar (Fibrila radicalis). Biji kembang  berbentuk seperti 

ginjal, pada saat masih muda berwarna hijau, setelah tua bijinya berwarna hitam 

(Yulita, 2017). 

1. Taksonomi  

Taksonomi tanaman  adalah sebagai berikut:  

Kingdom :Plantae 

Divisi  :Tracheophyta 

Infrodivisi :Angiospermae 



Kelas  :Mangnoliopsida 

Ordo  :Fabales 

Famili  :Fabacea 

Genus  :Clitoria 

Spesies  :Clitoria ternatea 

Sumber (Yulita, 2017). 

Tanaman bunga teleng merupakan anggota keluarga Fabacea yang memiliki 

batang kecil dan tumbuh merambat sehingga membutuhkan penyangga dari tonggak 

atau tanaman lain yang lebih besar. Tanaman ini berdaun kecil yang merupakan 

bentuk daun berpasangan dengan 2-4 pasang daun setiap lembarannya. 

2. Fitokimia bunga teleng 

Bunga teleng mengandung tanin, flobatanin, karbohidrat, saponin, 

triterpenoid, fenol, favanoid, flavanol glikosida, protein, alkaloid, antrakuinon, 

antisianin, stigmasit 4-ena-3,6 dion, minyak volatil dan steroid. Komposisi asam 

lemak meliputi asam palmitat, stearat, oleat linoleat, dan linolenat Biji bunga teleng 

juga mengadung asam sinamat, finotin dan beta sitosterol. Menurut Suebkhampet dan 

Sotthibandhu 2011 (Dalam Suganda, 2017), warna biru dari bunga teleng 

menunjukkan keberadaan dari antosianin. Ekstrak kasar dari bunga teleng dapat 

digunakan sebagai alternatif pewarna untuk pewarnaan preparat sel darah hewan. 

Melihat manfaat, sifat dari bunga  yang mudah tumbuh di Indonesia, dan aman untuk 

dikonsumsi maka antosianin dari bunga  berpotensi untuk dijadikan pewarna alami 



pada bahan pangan. Warna biru dari bunga teleng telah dimanfaatkan sebagai 

pewarna biru pada ketan di Malaysia. Bunga teleng  juga dimakan sebagai sayuran di 

Kerala (India) dan di Filipina. 

Antosianin merupakan struktur dengan cincin aromatik yang berisi komponen 

polar dan residu glikosil sehingga menghasilkan molekul polar. Antosianin bersifat 

polar sehingga lebih mudah larut dalam air disbanding dalam pelarut non-polar. 

Antosianin juga dapat larut dalam eter karena molekul antosianin dapat terionisasi 

dengan baik pada kondisi pelarut yang polar. Pigmen antosianin lebih stabil pada 

larutan yang bersifat asam daripada larutan yang bersifat netral atau basa karena pada 

suasana asam antosianin akan berada dalam bentuk kation flavilium hingga basa 

kuinodal sehingga tidak terjadi degradasi warna. Antosianin dari bunga dapat 

diekstraksi dengan cara maserasi (Lee dkk., 2011). 

3. Manfaat bunga teleng 

Bunga teleng selain sebagai tanaman hias, sejak dulu tumbuhan ini dikenal 

secara tradisional sebagai obat untuk mata, dan pewarna makanan yang memberikan 

warna biru. Dilihat dari tinjauan fitokimia, bunga teleng memiliki sejumlah bahan 

aktif yang memiliki potensi farmakologi. Potensi farmakologi bunga teleng antara 

lain adalah sebagai antioksidan, antibakteri, anti inflamasi dan analgesik, antiparasit 

dan antisida, antidiabetes, anti-kanker, antihistamin, immunomodulator, dan potensi 

berperan dalam telengnan syaraf pusat, Central Nervous System (CNS) (Yulita, 

2017).  



Clitoria ternatea telah diamati aktivitas anti oksidannya melalui metode 2,2-

difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH). Clitoria ternatea yang mengandung sejumlah fenol 

dan flavonoid menunjukkan penghambatan yang signifikan dibandingkan standar 

asam galat dan quercetin. Hal ini menunjukan bahwa daun dan bunga  memiliki 

aktivitas antioksidan melawan radikal bebas seperti DPPH, radikal hidroksil, dan 

hidrogen peroksida. Clitoria ternatea juga dapat digunakan sebagai temuan bahan 

alam yang dapat digunakan untuk mengembangan pengawet pangan alam 

sebagaimana dipakai dalam obat bahan hayati. Hasil ini merupakan potensi sebagai 

sumber antioksidan dari bahan hayati (Laksmi dkk, 2014).  

Ekstrak bunga teleng dapat menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan 

kadar insulin pada tubuh manusia. Hal itu terungkap dari hasil penelitian dari tim 

peneliti dari Swiss German University (SGU). Percobaan awal dilakukan pada mencit 

yang sengaja diinduksi diabetes dengan memberikan suntikan aloksan. Setelah 

pemberian ekstrak daun bunga teleng selama 8 pekan, ditemukan bahwa kadar gula 

darah mulai kembali normal. Bunga  juga berpotensi sebagai anti kanker karena 

memiliki flavonoid dengan kandungan kaemferol yang memiliki potensi tersebut. 

Dalam pengujian pada sel normal sebanyak 1.000 mg/ml ekstrak bunga teleng diuji 

coba ke sel T47D. Hasilnya, sel kanker bisa mati hingga 63,8% karena kandungan 

flavonoid seperti kaemferol, delphinin dan quercetin. Uji aktivitas terhadap Dalton 

limhoma juga menunjukkan hasil yang positif (Jacob dan Latha, 2012).  

 



C. Escherichia coli 

Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif bersifat anaerob fakultatif 

dan tidak dapat membentuk spora. Bakteri ini dapat hidup pada berbagai substrat 

dengan melakukan fermentasi karbohidrat menghasilkan asam laktat, suksinat, asetat, 

etanol, dan karbondioksida. Escherichia coli termasuk family Enterobacteriaceae, 

bentuknya batang atau koma, terdapat tunggal atau berpasangan dalam rantai pendek 

(Pelczar, M. J. dan Chan, E. C. S. 2005) 

 

Gambar 2 Bakteri Escherichia coli (Ramadhan, 2009) 

1. Klasifikasi taksonomi bakteri Escherichia coli 

Kingdom : Bacteria  

Filum  : Proterobacteria  

Kelas  : Gamma Proteobacteria  

Ordo  : Enterobacteriales  

Family  : Enterobacteriaceae  



Genus  : Escherichia  

Species : Escherichia coli  

Sumber (Ramadhan, 2009). 

2. Struktur antigen  

Escherichia coli memiliki antigen O, H dan K. Saat ini telah ditemukan 

sekitar 150 tipe antigen O, 90 tipe antigen K dan 50 tipe antigen H. Berdasrkan sifat-

sifat fisiknya, antigen K dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu I, A, dan B (Radji, 2009). 

3. Faktor virulensi 

a. Antigen permukaan 

Escherichia coli sedikitnya memiliki dua jenis tipe fimbria, yaitu tipe manosa 

sensitive (pili) dan tipe manosa resisten (Colonization Factor Antigen, CFA I dan II). 

Kedua tipe fimbria ini penting sebagai faktor kolonisasi, yaitu untuk pelekatan sel 

bakteri pada sel hospes. Enteropatogenik berarti dapat menimbulkan penyakit pada 

saluran intestine. Antigen KI berperan menghalangi proses fagositosis sel bakteri oleh 

leukosit (Radji, 2009). 

b. Enterotoksin 

Enterotoksin yang berhasil diisolasi dari E.coli adalah Toksin LT (termolabil) 

dan Toksin ST (termostabil). Produksi kedua jenis toksin tersebut diatur oleh 

plasmid. Plasmid dapat pindah dari satu sel bakteri ke sel bakteri yang lain. Bakteri 

E.coli memiliki dua jenis plasmid, yaitu plasmid yang menyandi pembentukan toksin 

LT dan ST dan plasmid yang menyandi pembentukan toksin ST saja (Radji, 2009). 



c. Hemolisin  

Pembentukan hemolisin diatur oleh plasmid. Hemolisin merupakan protein 

yang bersifat toksik terhadap sel pada biakan jaringan. Peranan hemolisin pada proses 

infeksi E. coli belum diketahui dengan jelas. Akan tetapi, galur E.coli hemolitik 

ternyata lebih patogen daripada galur yang nonhemolitik (Radji, 2009). 

 

4. Patogenesis 

Beberapa strain dari Escherichia coli selama proses evolusi mendapat 

kemampuan virulensi yang membantu mereka menginfeksi host. Jenis Escherichia 

coli yang bersifat patogen tersebut dapat mengakibatkan gangguan intestinal dan 

infeksi saluran kemih. Di negara berkembang Escherichia coli dapat menyebabkan 

kejadian diare. Transmisi kuman berlangsung secara water borne atau food borne. 

Dikenal ada 5 grup (kelompok Escherichia coli  penyebab diare yaitu ETEC, EPEC,  

EIEC, EHEC, dan EAEC  (Rovid Spickler, 2016). 

(Entero Toxigenic E. coli) ETEC adalah Escherichia coli penyebab utama 

diare akut dengan dehidrasi pada anak-anak dan orang dewasa di negara - negara 

yang mempunyai 2 musim maupun 3 musim. ETEC menghasilkan enterotoksin yang 

menyebabkan terjadinya ekskresi cairan elektrolit tubuh sehingga timbul diare dengan 

dehidrasi. Secara immunologis enterotoksin yang dihasilkan oleh ETEC sama dengan 

enterotoksin yang dihasilkan oleh Vibrio. Cholera (Rovid Spickler, 2016). 



Faktor kolonisasi ETEC spesifik untuk mendorong perlekatan ETEC pada sel 

epitel usus halus manusia. Beberapa strain ETEC menghasilkan eksotoksin yang 

tidak tahan panas yang berada di bawah kendali  plasmid. Sub-unit B-nya menempel 

pada gangliosida GM1 di brush border sel epitel usus halus dan memfasilitasi 

masuknya sub-unit A ke dalam sel, yang kemudian mengaktivasi adenil siklase. Hal 

ini meningkatkan konsentrasi lokal siklik adenosine monofosfat secara bermakna 

yang mengakibatkan hipersekresi air dan klorida yang banyak dan lama serta 

menghambat reabsorbsi natrium. Lumen usus teregang oleh air, terjadi hipermotilitas 

dan diare yang berlangsung selama beberapa hari (Jawetz, Melnick and Adelberg. 

2010). 

Beberapa strain ETEC menghasilkan enterotoksin yang tahan terhadap panas 

yang berada di bawah kendali kelompok plasmid heterogen. ST mengaktifkan 

guanilil siklase dalam sel epitel enteric dan merangsang sekresi cairan. Banyak strain 

ST –positif juga menghasilkan LT. Strain yang memproduksi kedua toksin tersebut 

menyebabkan diare yang lebih berat. Plasmid yang membawa gen untuk enterotoksin 

(LT, ST) mungkin juga membawa gen untuk factor kolonisasi yang memfasilitasi 

penempelan strain Escherichia coli pada sel epitel usus. Serotipe ETEC tertentu 

tersebar luas yang lainnya memiliki distribusi yang terbatas. (Jawetz, Melnick dan 

Adelberg, 2010). 

(EPEC) Entero Pathogenic Escherichia coli, merupakan strain pertama 

diantara strain Escherichia coli yang berhasil diidentifikasikan sebagai penyebab 

diare patogenik pada pasien bayi dan anak-anak pada rumah sakit di Inggris dan 



beberapa negara di Eropa. Di beberapa daerah urban, sekitar 30% kasus-kasus diare 

akut pada bayi dan anak-anak disebabkan oleh EPEC. Mekanisme terjadinya diare 

yang disebabkan oleh EPEC belum bisa diungkapkan secara jelas, tetapi diduga 

EPEC ini menghasilkan cytotoxin yang merupakan penyebab terjadinya diare. 

Penyakit diare yang ditimbulkan biasanya selflimited tetapi dapat fatal atau 

berkembang menjadi diare persisten terutama pada anak-anak di bawah umur 6 bulan. 

Di Negara berkembang, anak-anak yang terkena infeksi EPEC biasanya adalah yang 

berumur 1 tahun ke atas (Rovid Spickler, 2016). 

(EIEC) Enteroinvasive Escherichia coli, mempunyai beberapa persamaan 

dengan Shigella antara lain dalam hal reaksi biokimia dengan gula-gula pendek, 

serologi dan sifat patogenitasnya. Sebagaimana halnya dengan Shigella, EIEC 

mengadakan penetrasi mukosa usus dan mengadakan multiplikasi pada sel-sel epitel 

colon (usus besar). Kerusakan yang terjadi pada epitel usus menimbulkan diare 

berdarah. Secara mikroskopis leukosit polimorfonuklear selalu hadir dalam feses 

penderita yang terinfeksi EIEC (Rovid Spickler, 2016). 

(EHEC) Enterohaemorrhagic Escherichia coli, di Amerika Utara dan 

beberapa daerah lainnya, EHEC menyebabkan haemorrhagic colitis (radang usus 

besar). Transmisi EHEC terjadi melalui makanan daging yang diolah dan 

dihidangkan secara tidak higienis. Tapi dapat pula terjadi secara person to person 

(kontak langsung). Patogenitas EHEC adalah dengan memproduksi sitotoksin yang 

bertanggung jawab terhadap terjadinya peradangan dan perdarahan yang meluas di 

usus besar yang menimbulkan terjadinya haemolytic uraemic syndrome terutama 



pada anak-anak. Gejala karakteristik yang timbul ditandai dengan diare akut, kejang, 

panas dan dalam waktu singkat diare akan disertai darah. Kejadian diare yang 

berdarah tersebut yang membedakan strain EHEC dengan Shigella (Rovid Spickler, 

2016). 

(EAEC) Entero Adherent Escherichia coli telah ditemukan di beberapa negara 

di dunia ini. Transmisinya dapat food-borne maupun water-borne. Patogenitas EAEC 

terjadi karena kuman melekat rapat-rapat pada bagian mukosa intestinal sehingga 

menimbulkan gangguan. Mekanisme terjadinya diare yang disebabkan oleh EAEC 

belum jelas diketahui, tetapi diperkirakan menghasilkan sitotoksin yang 

menyebabkan terjadinya diare. EAEC menyebabkan diare berair pada anak-anak dan 

dapat berlanjut menjadi diare persisten (Rovid Spickler, 2016). 

D. Angka Lempeng Total (ALT) 

Angka Lempeng Total (ALT) menunjukkan jumlah mikroba dalam suatu 

produk. Di beberapa sumber dinyatakan sebagai Aerobic Plate Count (APC) atau 

Standard Plate Count (SPC) atau Aerobic Microbial Count (AMC) (SNI 7388, 2009). 

Menurut SNI 7388 tahun 2009, yang dimaksud dengan ALT adalah jumlah mikroba 

aerob mesofilik yang ditemukan dalam per gram atau per milliliter contoh yang 

ditentukan melalui metode standar. Angka Lempeng Total adalah pengujian yang 

dilakukan untuk menghitung angka bakteri aerob mesofil yang terdapat dalam suatu 

sampel (Radji, 2009).  



Metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui jumlah mikroba yang ada 

pada suatu sampel, umumnya dikenal dengan Angka Lempeng Total (ALT). Uji ALT 

dapat dilakukan dengan metode tuang (pour plate) pada media padat dan diinkubasi 

selama 24-48 jam pada suhu 35-45
0
C dengan posisi dibalik. Cara yang digunakan 

antara lain dengan cara tuang, cara tetes dan cara sebar. Prinsip pengujian ini yaitu 

pertumbuhan koloni bakteri aerob mesofil setelah cuplikan diinokulasikan pada 

media lempeng agar dengan cara tuang dan diinkubasi pada suhu yang sesuai (Dewi, 

2016) .  

Prinsip dari metode hitung cawan adalah bila sel mikroba yang masih hidup 

ditumbuhkan pada medium agar, maka sel mikroba tersebut akan berkembang biak 

dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dan kemudian dihitung tanpa 

menggunakan mikroskop. Kelebihan Penggunaan Metode ALT Metode hitung cawan 

merupakan cara yang paling sensitif untuk menghitung jumlah mikroba menurut 

(Waluyo, 2016) beberapa jenis mikroba dapat dihitung sekaligus, serta dapat 

digunakan untuk isolasi dan identifikasi mikroba karena koloni yang terbentuk 

mungkin berasal dari mikroba yang mempunyai penampakan spesifik.  

Kekurangan penggunaan metode ALT selain keuntungan-keuntungan 

tersebut, metode hitung cawan juga mempunyai kelemahan sebagai berikut yaitu 

mikroba yang ditumbuhkan harus dapat tumbuh pada medium padat dan membentuk 

koloni yang kompak dan jelas, tidak menyebar (Cappuccino dan Sherman, 2009). 

1. Jenis - jenis metode ALT 

Total bahan yang diperkirakan mengandung lebih dari 250 sel mikroba per 

mL atau per gram atau per cm
2
 (jika pengambilan sampel dilakukan pada 



permukaan), memerlukan perlakuan pengenceran sebelumnya ditumbuhkan pada 

medium agar di dalam cawan petri. Setelah inkubasi, akan terbentuk koloni pada 

cawan tersebut dalam jumlah yang dapat dihitung, dimana jumlah yang terbaik adalah 

diantara 30 sampai 300 koloni. Larutan yang digunakan untuk pengenceran dapat 

berupa larutan buffer fosfat, NaCl 0,9% atau larutan ringer. Metode ALT dibedakan 

menjadi dua cara, yaitu metode permukaan (surface/spread plate) dan metode tuang 

(pour plate) (Waluyo, 2016). 

a. Metode permukaan (Surface/Spread plate) 

Pada pemupukan dengan metode permukaan, agar steril terlebih dahulu 

dituangkan ke dalam cawan petri steril dan dibiarkan membeku. Setelah membeku 

dengan sempurna, kemudian sebanyak 0,1 mL sampel yang telah diencerkan dipipet 

pada permukaan agar tersebut. Spreader dicelupkan ke dalam alkohol 95% dan 

dipijarkan sehingga alkohol 14 habis terbakar. Setelah dingin, spreader tersebut 

digunakan untuk meratakan sampel di atas medium agar dengan cara memutarkan 

cawan petri di atas meja. Selanjutnya inkubasi dilakukan seperti pada metode tuang. 

Tetapi harus diingat bahwa jumlah contoh yang ditumbuhkan hanya 0,1 mL tidak 

boleh 1 mL, jadi harus dimasukkan ke dalam perhitungan pengenceran untuk 

mendapatkan “Total Count” (Waluyo, 2016).  

b. Metode tuang (Pour Plate)  

Dari pengenceran yang dikehendaki, sebanyak 1 mL atau 0,1 mL larutan 

tersebut dipipet ke dalam cawan petri 1 mL menggunakan pipet 1 mL. Sebaiknya 

waktu antara dimulainya pengenceran sampai menuangkan ke dalam cawan petri 

tidak boleh lebih lama dari 30 menit. Kemudian ke dalam cawan tersebut dimasukkan 



agar cair steril yang telah didinginkan sampai 50
0
C sebanyak kira-kira 15 mL. Selama 

penuangan medium, tutup cawan tidak boleh dibuka terlalu lebar untuk menghindari 

kontaminasi dari luar. Segera setelah penuangan, cawan petri digerakkan di atas meja 

secara hati-hati untuk menyebarkan sel-sel mikroba secara merata, yaitu dengan 

gerakan melingkar atau gerakan angka delapan, setelah agar memadat. Cawan-cawan 

tersebut dapat diinkubasikan di dalam inkubator dengan posisi terbalik (Waluyo, 

2016). 

Setelah masa inkubasi selesai, koloni yang terbentuk dihitung. Setiap koloni 

dapat dianggap berasal dari satu sel yang membelah menjadi bayak sel, meskipun 

juga mungkin berasal dari lebih satu sel yang letaknya berdekatan. Perhitungan 

jumlah koloni dapat dilakukan menggunakan “Quebec Colony Counter”. Ketelitian 

akan lebih tinggi jika dilakukan pemupukan secara duplo, yaitu dengan menggunakan 

dua cawan petri untuk setiap pengenceran.  Laporan dari hasil menghitung dengan 

metode Angka Lempeng Total menggunakan suatu standar yang disebut Standard 

Plate Counts (SPC) sebagai berikut (Waluyo, 2016): 

1) Cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah koloni antara 

25-250.  

2) Beberapa koloni yang bergabung menjadi satu merupakan satu kumpulan koloni 

yang besar dimana jumlah koloninya diragukan dapat dihitung sebagai satu 

koloni. 

3) Satu deretan (rantai) koloni yang terlihat sebagai suatu garis tebal dihitung 

sebagai satu koloni. Kemudian dihitung dengan rumus: 



                          
 

                  
 

4) Perbandingan jumlah bakteri hasil pengenceran yang berturut-turut antara 

pengenceran yang lebih besar dengan pengenceran sebelumnya, jika sama atau 

lebih kecil dari dua hasilnya dirata-rata. Tetapi jika lebih besar dari dua yang 

dipakai jumlah mikroba dari hasil pengenceran sebelumnya. Jika sudah 

dilakukan pengulangan dan hasil pemeriksaan antara yang pertama dan kedua 

tidak ada perbedaan yang signifikan maka hasilnya dirata-rata.  

Dalam Standard Plate Counts (SPC) ditentukan cara pelaporan dan 

perhitungan koloni sebagai berikut (Waluyo, 2016): 

a) Hasil yang dilaporkan hanya terdiri dari dua angka yakni angka pertama (satuan) 

dan angka kedua (desimal) jika angka sama dengan atau lebih besar daripada 5, 

harus dibulatkan satu angka lebih tinggi pada angka kedua. Sebagai contoh, 

didapatkan 1,7 × 10
4
 unit koloni/gram atau 2,0 × 10

4
 unit koloni/mL.  

b) Jika pada semua pengenceran dihasilkan kurang dari 30 koloni per cawan petri, 

berarti pengenceran yang dilakukan terlalu tinggi. Karena itu, jumlah koloni pada 

pengenceran yang terendah yang dihitung. Hasilnya dilaporkan sebagai kurang 

dari 30 dikalikan dengan besarnya pengenceran, tetapi jumlah yang sebenarnya 

harus dicantumkan di dalam tanda kurung. 

c) Jika pada semua pengenceran dihasilkan lebih dari 250 koloni pada cawan petri, 

berarti pengenceran yang dilakukan terlalu rendah. Karena itu, jumlah koloni 

pada pengenceran yang tertinggi yang dihitung. Hasilnya dilaporkan sebagai 



lebih dari 250 dikalikan dengan faktor pengenceran, tetapi jumlah yang 

sebenarnya harus dicantumkan di dalam tanda kurung. 

d) Jika jumlah cawan dari dua tingkat pengenceran dihasilkan koloni dengan jumlah 

antara hasil tertinggi dan terendah dari kedua pengenceran tersebut lebih kecil 

atau sama dengan dua, dilaporkan rata-rata dari kedua nilai tersebut dengan 

memperhitungkan faktor pengencerannya. Jika perbandingan antara hasil 

tertinggi dan terendah lebih besar daripada 2, yang dilaporkan hanya hasil yang 

terkecil.  

e) Jika digunakan dua cawan petri (duplo) per pengenceran, data yang diambil 

harus dari kedua cawan tersebut, tidak boleh dari satu. Oleh karena itu, harus 

dipilih tingkat pengenceran yang menghasilkan kedua cawan duplo dengan 

koloni antara 25 dan 250.  

 

 

 

 

 


