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BACTERIOLOGICAL QUALITY DIFFERENCES OF HOME 

INDUSTRY SOY MILK PRODUCTION BASED IN  

STORAGE TEMPERATURE VARIATION 

 

ABSTRACT 

 

Soy milk is a processed beverage which is the result of extraction from 

soybean seeds with high nutritional value and consumed as a substitute for 

animal-based milk. The preservation process with improper storage 

temperature can affect the bacteriological quality of soy milk. The purpose of 

this study is to explain the differences in bacteriological quality of household 

soybean milk which stored at different storage temperatures. The method 

used in this study is a pre-experiment with a one shot case study design using 

the MPN examination method at three temperature variations (25-28oC, 2oC,   

and -10oC). The statistical analysis used was the One Way Anova test to 

compare the bacteriological quality at each storage temperature and the Least 

Significant Difference (LSD) test to determine the differences in each storage 

temperature in influencing the bacteriological quality of soy milk. The results 

showed that all variations in storage temperature had a different effect on the 

bacteriological quality of soy milk. The best bacteriological quality was in 

soy milk stored at -10oC with a coliform MPN value is 0.08/ ml and 0.03/ ml 

of  fecal coliform. So it was concluded that the lower the storage temperature 

given, the better the bacteriological quality produced. 

 

Keywords: soy milk, bacteriological quality, storage temperature 
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PERBEDAAN KUALITAS BAKTERIOLOGIS SUSU KEDELAI 

PRODUKSI Home Industry BERDASARKAN  

VARIASI SUHU PENYIMPANAN 

 

ABSTRAK 

Susu kedelai ialah minuman olahan yang merupakan hasil ekstraksi dari biji 

kedelai dengan nilai gizi yang tinggi dan dikonsumsi sebagai pengganti susu 

berbahan hewani. Proses pengawetan dengan suhu penyimpanan yang tidak 

tepat dapat mempengaruhi kualitas bakteriologis susu kedelai. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk menjelaskan perbedaan kualitas bakteriologis susu 

kedelai produksi rumah tangga yang disimpan pada suhu penyimpanan yang 

berbeda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pre 

eksperiment dengan desain penelitian one shot case study menggunakan 

metode pemeriksaan MPN pada tiga variasi suhu (25-28oC, 2oC, dan -10oC). 

Analisis statistik yang digunakan adalah uji One Way Anova untuk 

membandingkan kualitas bakteriologis pada masing-masing suhu 

penyimpanan dan uji Least Significant Difference (LSD) untuk mengetahui 

perbedaan masing-masing suhu penyimpanan dalam mempengaruhi kualitas 

bakteriologis susu kedelai. Hasil penelitian didapatkan seluruh variasi suhu 

penyimpanan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kualitas 

bakteriologis susu kedelai. Kualitas bakteriologis terbaik adalah pada susu 

kedelai yang disimpan di suhu -10oC dengan nilai MPN coliform sebesar 

0,08/ml dan coliform fecal 0,03/ml. Sehingga disimpulkan bahwa semakin 

rendah suhu penyimpanan yang diberikan maka semakin baik kualitas 

bakteriologis yang dihasilkan. 

 

Kata kunci : susu kedelai, kualitas bakteriologis, suhu penyimpanan 
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RINGKASAN PENELITIAN 

 

PERBEDAAN KUALITAS BAKTERIOLOGIS SUSU KEDELAI 

PRODUKSI Home  Industry BERDASARKAN 

VARIASI SUHU PENYIMPANAN 

 

Oleh : NI PUTU MITA SOMANTYA CAHYANI (NIM.P07134016018) 

 

Susu kedelai adalah minuman olahan yang merupakan hasil ekstraksi dari 

biji kedelai  sebagai produk pangan bernutrisi tinggi. Kaya akan kandungan 

nutrisinya membuat susu kedelai sering dimanfaatkan oleh mikroorganisme 

patogen sebagai media pertumbuhan. Susu merupakan media yang sangat baik 

untuk pertumbuhan bakteri coliform. Pada usaha pabrik banyak dijumpai susu 

kedelai yang proses pembuatannya tidak diperhatikan dengan baik, seperti 

faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya kontaminasi dalam susu, maupun 

proses pemasakan yang tidak dilakukan secara maksimal, sehingga bakteri 

pencemar dapat tumbuh dengan cepat. 

Adanya komponen mikroorganisme seperti bakteri coliform dapat 

mengakibatkan kerusakan pada susu sehingga susu menjadi tidak layak untuk 

dikonsumsi. Untuk mengatasi permasalahan menurunnya kualitas susu kedelai 

dari sisi bakteriologis, diperlukan suatu inovasi dalam menentukan langkah 

pengawetan yang tepat untuk mencegah tumbuhnya bakteri patogen serta dapat 

meningkatkan daya tahan susu. Salah satu langkah pengawetan yang dapat 

dilakukan adalah melalui pendinginan atau menyimpan pada suhu yang sesuai. 

Kondisi penyimpanan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri pada susu 

kedelai. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan kualitas 

bakteriologis produksi rumh tangga yang disimpan pada suhu penyimpanan yang 

berbeda. Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian one shoot case 

study dengan menggunakan metode MPN. Kelompok perlakuan dalam penelitian 

ini menggunakan tiga variasi suhu penyimpanan yaitu suhu ruang (25-28oC), 

suhu kulkas (2oC), dan suhu freezer (-10oC). 
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Hasil dari penelitian ini kemudian diuji secara statistic menggunakan uji 

uji One Way Anova dan uji Least Significant Difference (LSD). Hasil uji ini 

menunjukan adanya perbedaan kualitas bakteriologis susu kedelai yang disimpan 

berdasarkan variasi suhu penyimpanan yang berbeda. Dari data penelitian ini 

ditunjukan bahwa semakin rendah suhu penyimapanan yang diberikan pada susu 

kedelai, maka semakin baik kualitas bakteriologis yang dihasilkan serta 

ditemukan adanya perbedaan yang bermakna pada variasi suhu penyimpanan. 

Hasil kualitas bakteriologis susu kedelai pada masing-masing suhu penyimpanan 

didapatkan berbeda, sesuai dengan hasil pemeriksaan MPN yang telah 

dilakukan. Pada penyimpanan di suhu ruang didapatkan nilai MPN coliform 

sebesar 1,01/ml dan coliform fecal 0,11/ml, penyimpanan di suhu kulkas dengn 

nilai MPN coliform sebesar 0,21/ml dan coliform fecal 0,04/ml, dan 

penyimpanan di suhu freezer didapatkan nilai MPN coliform 0,08/ml dan 

coliform fecal 0,03/ml. Ketiga nilai MPN tersebut menunjukkan bahwa kualitas 

bakteriologis produk susu kedelai rumah tangga ini dikategorikan masih 

memenuhi standar.  

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan 

kualitas bakteriologis susu kedelai produksi rumh tangga berdasarkan variasi 

suhu penyimpanan, maka penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya 

menggunakan metode yang berbeda atau memilih perlakuan yang berbeda untuk 

menilai kualitas bakteriologis dari susu kedelai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Susu kedelai ialah minuman olahan yang merupakan hasil ekstraksi dari 

biji kedelai (Santri, dkk., 2015).  Menurut Dwidjoseputra (1990) susu kedelai 

merupakan bahan makanan sempurna yang di dalamnya mengandung nilai gizi 

yang tinggi seperti protein, karbohidrat, vitamin dan mineral, sehingga baik untuk 

dikonsumsi manusi Protein susu kedelai memiliki struktur asam amino yang 

hampir sama dengan susu sapi, sehingga dapat digunakan sebagai pengganti susu 

sapi. Selain itu, susu kedelai juga banyak diminati oleh masyarakat karena 

mengandung karbohidrat, fosfor, zat besi, provitamin A, vitamin B kompleks 

kecuali B12 yang tinggi (Singh, 2010). 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan produksi kacang-kacangan 

terbesar di dunia. Beberapa komoditi kacang-kacangan telah banyak dimanfaatkan 

sebagai bahan dasar untuk membuat susu yang dikenal sebagai susu nabati.  

Dewasa ini negara-negara maju maupun di negara-negara yang sedang 

berkembang termasuk di Indonesia, susu kedelai merupakan sumber utama 

penghasil susu berbahan nabati (Murtiningtyas, 2016).  

Susu nabati yang umum ditemukan dipasaran adalah susu kedelai, baik 

dalam kemasan yang diproduksi oleh pabrik maupun kemasan hasil produksi 

home industry. Kemasan yang berasal dari produk home industry seringkali tidak 

mencantumkan surat izin produksinya sehingga sebagian masyarakat masih 

meragukan keamanannya untuk dikonsumsi. Dalam pengujian cemaran 
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mikrobiologis ada tiga kelompok mikroorganisme yang perlu diperhatikan yaitu 

total mikroorganisme, mikroorganisme indikator dan pembusuk (Manto, dkk., 

2016). 

 Menurut Gillis (2005), adanya komponen mikroorganisme seperti bakteri 

dapat mengakibatkan kerusakan sehingga susu menjadi tidak layak untuk 

dikonsumsi. Perlu dilakukan penanganan untuk mencegah adanya kerusakan dan 

tumbuhnya bakteri patogen serta dapat meningkatkan daya tahan susu. Pada usaha 

pabrik banyak dijumpai susu kedelai yang proses pembuatannya menggunakan 

teknik pemanasan Ultra High Temperature (UHT). Teknik UHT adalah 

pemanasan dalam suhu tinggi dengan waktu hanya beberapa detik dengan 

pengemasan secara steril yang akan melindungi minuman susu kedelai dari 

kerusakan gizi dan kontaminasi bakteri patogen. Sedangkan pada pengolahan susu 

kedelai secara home industry kesulitan menggunakan teknologi UHT karena 

kendala biaya dan peralatan (Antuni, 2009). 

Pengolahan yang sebagian besar dikerjakan secara tradisional dan kurang 

higienis menyebabkan produk olahan kedelai rentan terkontaminasi oleh 

mikroorganisme patogen seperti Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli dapat 

mengkontaminasi air susu kedelai melalui penggunaan alat-alat pemrosesan yang 

tidak higienis, kotoran di sekitar wadah pengolahan, dan proses perebusan di 

bawah 100°C. Escherichia coli adalah bakteri yang merupakan bagian dari 

mikroflora normal yang ada dalam saluran pencernaan manusia yang termasuk 

dalam golongan coliform. Coliform merupakan suatu kelompok bakteri yang 

digunakan sebagai indikator adanya polusi kotoran dan kondisi yang tidak baik 

terhadap air, makanan maupun susu. Adanya bakteri koliform dalam makanan 
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ataupun minuman menunjang kemungkinan adanya mikroba bersifat 

enteropatogenik dan toksigenik yang berbahaya bagi kesehatan (Khotib, dkk., 

2015). 

Hasil penelitian Helpida (2013) pada sampel air susu kedelai produk 

rumah tangga yang dijual di Gedung Olahraga Haji Agus Salim Padang 

didapatkan 40% yang layak untuk diminum sedangkan 60% tidak layak untuk 

diminum. Hal ini disebabkan karena air susu kedelai tersebut mengandung bakteri 

coliform dan Escherichia coli.  Hasil penelitian sebelumnya mengenai hygiene 

sanitasi pengolahan susu kedelai yang berada di kota Medan, didapatkan hasil 

bahwa dari sepuluh sampel susu kedelai yang diperiksa, terdapat enam sampel 

yang memenuhi syarat kesehatan yaitu mengandung nol bakteri Escherichia coli 

dalam 100 ml sampel susu kedelai dan empat sampel yang tidak memenuhi syarat 

kesehatan. Sesuai yang tertera dalam Standard Nasional Indonesia (SNI) No.01-

7388-2009, persyaratan cemaran mikroba pada produk susu kedelai yaitu 

mengandung nilai MPN coliform ≤ 2 x 101/ml dan Escherichia coli < 3/ml 

(Murtiningtyas, 2016). 

Kondisi penyimpanan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri 

pada susu kedelai. Penyimpanan susu kedelai yang kurang baik dalam suhu yang  

tidak sesuai akan menyebabkan mikroorganisme yang mengkontaminasi susu 

tersebut dapat terus berkembang di dalam susu seiring dengan pertambahan waktu 

sehingga menyebabkan kerusakan pada susu (Antuni, 2009).  Daya tahan susu 

kedelai cair yaitu satu hari pada suhu  ruang, tetapi apabila pada proses pembuatan 

tidak bersih atau steril maka akan mengakibatkan daya tahan susu tidak sampai 1 

hari dikarenakan  ada nya kontaminasi dengan mikroba (Priyanti, 2008). Menurut 
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Molita (2017) penentuan jenis kemasan dan suhu penyimpanan yang cocok 

dengan produk dapat menekan penurunan mutu sehingga dapat meningkatkan  

masa  simpan  produk. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan kajian tentang tinjauan 

kualitas bakteriologis pada susu kedelai berdasarkan varisi suhu penyimpanan 

untuk dapat mengetahui perbedaan kualitas bakteriologis susu kedelai yang 

disimpan di masing-masing suhu. Sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam 

menentukan suhu dan masa simpan yang baik untuk mempetahankan mutu dari 

susu kedelai. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : “Apakah ada perbedaan kualitas bakteriologis susu 

kedelai produksi home industry berdasarkan variasi suhu simpannya?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kualitas bakteriologis 

susu kedelai produksi home industry berdasarkan suhu penyimpanan 

2. Tujuan khusus 

a. Menilai kualitas bakteriologis menggunakan perhitungan nilai Most Probable 

Number (MPN) pada susu kedelai yang disimpan dengan suhu simpan 2oC 

(suhu kulkas), 25-28oC (suhu ruang), dan -10oC (suhu freezer)  

b. Menilai efektivitas suhu penyimpanan dalam mempertahankan kualitas susu 

kedelai 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

a. Sebagai informasi kepada masyarakat khususnya bagi pedagang dan 

pengusaha susu kedelai akan cara penyimpanan yang tepat pada produk susu 

kedelai yang dapat dilakukan  

b. Menambah wawasan akan pentingnya memperhatikan kondisi suhu 

penyimpanan susu kedelai untuk mempertahankan kualitas bakteriologis susu 

kedelai 

2. Manfaat teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan IPTEK yang dapat digunakan 

sebagai bahan informasi secara ilmiah tentang kualitas bakteriologis susu 

kedelai yang ditinjau berdasarkan nilai Most Probable Number (MPN), serta 

sebagai acuan pada penelitian selanjutnya yang tertarik mengangkat tema 

penelitian tentang cemaran bakteriologis pada susu kedelai 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kedelai 

1. Deskripsi 

Kedelai (Glycine max L. Merr) adalah tanaman semusim yang diusahakan 

pada musim kemarau, karena tidak memerlukan air dalam jumlah besar. Kedelai 

merupakan salah satu hasil pertanian yang sangat penting artinya sebagai bahan 

makanan, karena jumlah dan mutu protein yang dikandungnya sangat tinggi dan 

susunan asam amino essensialnya lengkap. Kedelai mengandung hampir semua 

zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh yakni sebagai sumber protein, dan lemak, 

serta sebagai sumber vitamin A, E,K, dan beberapa jenis vitamin B dan mineral K, 

Fe, Zn, dan P. Kadar protein kacang-kacangan berkisar antara 20-25%, sedangkan 

pada kedelai mencapai 40% (Sumarno, 2008). 

Kedelai memiliki kandungan isoflavon (genistein dan daidzein), fitosterol, 

asam fitat, asam lemak, saponin, asam fenolat, lesitin dan inhibitor protease yang 

merupakan zat antioksidan dan berkhasiat sebagai obat. Kandungan isoflavon 

kedelai lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kacang-kacangan 

lainnya.Kandungan isolavon kedelai tertinggi terdapat pada biji kedelai (Yusuf, 

2011). 

2. Klasifikasi 

Pada awalnya kedelai dikenal dengan beberapa nama botani yaitu Glycine 

soja atau Soja max, tetapi pada tahun 1984 telah disepakati nama botani yang 

dapat diterima dalam istilah ilmiah yaitu Glycine max (L.) Merril. Menurut 

Adisarwanto (2008), klasifikasi tanaman kedelai sebagai berikut. 
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Gambar 1. Kedelai (Glycine max (L.) Merril) 
Sumber : Adisarwanto. Kedelai. 2006. 8  

Kingdom  : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Subdivisio : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledonae 

Famili   : Leguminosae 

Genus   : Glycine 

Species : Glycine max (L.) Merril 

 

B. Susu Kedelai  

1. Pengertian Susu Kedelai 

Susu kedelai merupakan larutan yang dibuat dari kacang kedelai yang 

diperoleh dari hasil ekstraksi protein biji kedelai menggunakan air panas. Susu 

kedelai mengandung protein, lemak, mineral dan vitamin.Kandungan protein susu 

kedelai dipengaruhi oleh varietas kedelai yang digunakan sebagai bahan baku, 

jumlah air yang ditambahkan, jangka waktu dan kondisi penyimpanan, serta 

perlakuan panas. Semakin banyak jumlah air yang digunakan untuk 

mengencerkan susu maka akan semakin sedikit kadar protein yang diperoleh. 
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Susu kedelai diperoleh dari proses ekstraksi kedelai sehingga diperoleh sari atau 

susu kedelai (Yusuf, 2011). 

2. Komposisi dan Manfaat Susu Kedelai 

Susu kedelai yang mengandung protein nabati tidak kalah gizinya dengan 

susu yang berasal dari hewan (susu sapi). Susu kedelai mempunyai gizi yang 

hampir setara dengan susu sapi, umumnya digunakan sebagai pengganti susu sapi 

bagi penderita lactose intolerance dan penderita alergi terhadap protein susu sapi 

(Koswara, 2006).  

Susu kedelai juga dikenal sebagai minuman kesehatan karena tidak 

mengandung kolesterol tetapi mengandung fitokimia, yaitu suatu senyawa dalam 

bahan pangan yang berkhasiat menyehatkan tubuh. Susu kedelai juga 

mengandung lesitin yang sangat tinggi. Lesitin dari kacang kedelai mempunyai 

sifat lebih unggul sebagai peremaja sel tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh, 

jika dibandingkan lesitin dari bahan-bahan lain (Cahyadi, 2008). 

Secara umum, susu kedelai mengandung vitamin B2, B3 niasin, piridoksin 

dan golongan vitamin B lain yang tinggi (kecuali vitamin B12). Vitamin lain yang 

terkandung dalam jumlah tinggi adalah vitamin E dan K. Susu kedelai mampu 

menggantikan susu sapi karena protein susu kedelai mempunyai susunan asam 

amino hampir mirip dengan susu sapi. Komposisi asam amino metionin dan 

sistein dalam protein susu kedelai lebih sedikit daripada susu sapi. Akan tetapi, 

karena kandungan asam amino lisin yang cukup tinggi, maka susu kedelai dapat 

meningkatkan nilai gizi protein dari nasi dan makanan sereal lainnya (Koswara, 

2005). 
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Karbohidrat dalam ekstrak susu kedelai berasal dari golongan 

oligosakarida dan polisakarida, merupakan prebiotik yang terdapat dalam kedelai 

dan digunakan lebih lanjut oleh mikroorganisme probiotik yang hidup dalam 

saluran cerna sebagai sumber energi. Ekstrak kedelai merupakan sumber prebiotik 

alami mengandung karbohidrat jenis galactooligosaccharides (GOS) yang tidak 

dapat dicerna oleh enzim dalam tubuh manusia (Murdiati, dan Amaliah, 2013). 

Komposisi gizi susu kedelai hampir sama dengan susu sapi oleh karena 

itu, susu kedelai dapat digunakan sebagai pengganti susu sapi (Murdiati, dan 

Amaliah, 2013). Komposisi gizi di dalam susu kedelai dan susu sapi dapat dilihat 

pada Tabel 1 berikut: 

Tabel 1 

Komposisi Gizi Susu Kedelai Cair dan Susu Sapi (dalam 100gram) 

 

Komponen Susu Kedelai Susu Sapi 

Kalori (Kkal)  

Protein (gram)  

Lemak (gram)  

Karbohidrat (gram)  

Kalsium (mg)  

Fosfor (gram)  

Besi (gram)  

Vitamin A (SI)  

Vitamin B1 (mg)  

Vitamin C (mg)  

Ar (gram)  

41,00 

3,50 

2,50 

5,00 

50,00 

45,00 

0,70 

200,00 

0,08 

2,00 

87,00 

61,00 

3,20 

3,50 

4,30 

143,00 

60,00 

1,70 

130,00 

0,03 

1,00 

88,33 

Sumber : Aman dan Hardjo, 1973 : 158 

3. Pembuatan Susu Kedelai 

Pembuatan susu kedelai dapat menggunakan teknologi dengan peralatan yang 

sederhana maupun modern dengan peralatan yang canggih. Secara tradisional, susu 

kedelai biasanya dibuat dengan cara menggiling biji kedelai yang telah direndam 

dalam air kemudian disaring untuk mendapatkan filtratnya. Pada teknologi yang 

modern, susu kedelai disajikan dalam bentuk bubuk melalui metode pengeringan 
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semprot (spray drying) sehingga dapat meningkatkan masa simpan produk (Nurbani, 

2017). 

Pembuatan susu kedelai pada dasarnya adalah memproses biji kacang 

kedelai untuk diambil sarinya. Proses pembuatan susu kedelai meliputi tahap-

tahap : penyortiran, pencucian, perendama, penghancuran, kemudian penyaringan 

sehingga diperoleh sari kacang kedelai, dan pemanasan. Langkah pertama yang 

perlu dilakukan dalam membuat susu kedelai adalah memisahkan biji kedelai dari 

kotoran dan biji yang rusak. Setelah itu, kedelai direndam selama 12 jam, biji 

dipisahkan kulitnya dan dicuci. Kedelai yang telah dipisahkan dari kulitnya 

direndam dengan air panas selama 10 menit kemudian digiling menggunakan air 

panas dengan perbandingan air dan kedelai 7 : 1. Hasilnya penggilingan tersebut 

kemudian disaring. Selanjutnya filtrat yang diperoleh dipanaskan sampai 10 menit 

(waktu pemanasan dihitung setelah susu kedelai mendidih) (Nurbani, 2017). 

Pemanasan dilakukan pada proses akhir pembatan susu kedelai dengan 

tujuan untuk mematikan semua organisme yang bersifat pathogen dan sebagian 

mikroorganisme yang ada sehingga tidak merubah cita rasa maupun komposisi 

susu. Pemanasan dapat dilakukan melalui pasteurisasi dan sterilisasi. Melalui 

pemanasan, sisa enzim yang dimiliki oleh mikroorganisme penyebab bau langu 

akan segera dinonaktifkan (Santoso, 2009). 

Pada prinsipnya terdapat dua bentuk susu kedelai, yaitu susu kedelai cair dan 

susu kedelai bubuk. Bentuk cair jauh lebih banyak dibuat dan diperdagangkan. Susu 

kedelai dapat disajikan dalam bentuk murni, artinya tanpa penambahan gula dan cita 

rasa baru. Dapat juga ditambah gula atau flavor (cita rasa) seperti moka, pandan, 

vanili, coklat, strawberi dan lain-lain. Jumlah gula yang ditambahkan sekitar 5-7% 

dari berat susu (Santoso, 2009).  
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Beberapa metode yang umum digunakan dalam pembuatan susu kedelai 

untuk minuman manusia antara lain metode Illinois, metode Pusbangtepa-IPB, dan 

metode sederhana. Metode sederhana dapat digunakan untuk skala yang lebih kecil 

dan peralatan yang lebih sederhana, yang cocok bagi skala rumah tangga dan industri 

kecil. Disamping dalam bentuk cair, susu kedelai dapat juga dibuat dalam bentuk 

bubuk (powder), yang pada umumnya dilakukan dengan cara pengeringan semprot 

(spray drying) (Santoso, 2009). 

Menurut Badan Standar Nasional (1998), syarat kualitas susu segar di 

Indonesia telah dibakukan dalam SNI 01-3141-1998 dengan tingkat derajat 

keasaman (pH) 6-7. Pemeriksaan cemaran mikroba dalam susu meliputi uji 

pemeriksaan dengan Total Plate Count dan Most Probable Number (batas 

maksimum mikroba 1 x 106 cfu/ml), Escherichia coli (< 3/ml), Salmonella 

(negatif/25ml), Staphylococcus aureus (1 x 102 cfu/ml). 

 

C. Pengawetan Susu Kedelai 

Pangan secara umum bersifat mudah rusak (perishable), karena kadar air 

yang terkandung di dalamnya sebagai faktor utama penyebab kerusakan pangan 

itu sendiri. Semakin tinggi kadar air suatu pangan, akan semakin besar 

kemungkinan kerusakannya baik sebagai akibat aktivitas biologis internal 

(metabolisme) maupun masuknya mikroba perusak. Idealnya, suatu pangan harus 

bebas polusi pada setiap tahap produksi dan penanganan makanan, bebas dari 

perubahan-perubahan kimia dan fisik, bebas mikroba dan parasit yang dapat 

menyebabkan penyakit atau pembusukan (Winarno,1993). Jenis-jenis teknik 

pengawetan pangan diantaranya yakni pendinginan, pengeringan, pengemasan, 

pemanasan, penggunaan bahan kimia, dan fermentasi. 
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Beberapa teknik pengawetan tersebut digunakan dalam proses pengawetan 

susu kedelai. Untuk mencegah adanya kerusakan dan adanya bakteri patogen pada 

susu kedelai diperlukan suatu penanganan lebih lanjut, seperti pengawetan. Cara 

pengawetan ini diharapkan dapat memberi daya tahan yang lebih lama terhadap 

susu dan menjamin keamanan susu agar layak untuk dikonsumsi (Nurbani, 2017). 

Mengingat sangat mudahnya terjadi kontaminasi pada susu terutama 

kontaminasi oleh mikroba maka penanganan pencemaran oleh mikroba seperti 

halnya Escherichia coli harus dimulai dari tahap pencucian hingga pengawetan. 

Kebersihan dalam alat-alat yang digunakan dalam pembuatan susu kedelai  harus 

diperhatikan (Balia 2008, dalam Helpida 2013). Terdapat beberapa langkah 

pengawetan susu yang dapat dilakukan, antara lain : 

1. Pendinginan 

 Selama proses pengangkutan sebaiknya susu disimpan dalam suhu dingin 

(cold cain). Pendinginan susu bertujuan agar terjadi penurunan suhu dari suhu 

37oC ke berbagai suhu yang lebih rendah untuk menahan mikroba perusak susu 

agar tidak berkembang, sehingga susu tidak mengalami kerusakan dalam waktu 

yang relatif singkat. Pendinginan susu dapat dilakukan dengan memasukkan susu 

ke dalam lemari es, freezer alat pendingin khusus (cooling unit) dengan suhu di 

bawah 10oC. 

2. Pasteurisasi susu 

Untuk memastikan keamanan susu, maka dilakukan pemanasan susu. 

Pemanasan dapat berupa pasteurisasi atau sterilisasi. Pasteurisasi susu adalah 

pemanasan susu di bawah temperatur titik didih dengan maksud hanya membunuh 
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kuman ataupun bakteri patogen sedangkan sporanya masih dapat hidup. Terdapat 

3 cara pasteurisasi (Grahatika, 2009), yaitu : 

a. Pasteurisasi lama (low temperature long time)  

Pemanasan susu dilakukan pada temperatur yang tidak begitu tinggi dengan 

  waktu yang relatif lama yakni 63oC selama 30 menit. 

b. Pasteurisasi singkat (High temperature short time) 

Pemanasan susu dilakukan pada temperatur tinggi dengan waktu yang relatif 

singkat yakni 72– 75oC selama 15 – 20 detik. 

c. Pasteurisasi dengan Ultra High Temperature (UHT) 

Pasteurisasi dengan UHT dilakukan pada suhu 125oC selama 15 detik atau 

  131oC  selama 0,5 detik.  

Adam dan Moss (2008) dalam Nor Alfiyah (2017), menyatakan bahwa 

pasteurisasi merupakan proses pemanasan pada susu dalam kisaran (range) 60-

80oC selama beberapa menit dan digunakan untuk dua tujuan yakni 

mengeliminasi patogen spesifik atau patogen yang berhubungan dengan produk 

dan mengeliminasi mikroorganisme pembusuk. Dengan pemanasan akan 

memungkinkan matinya Escherichia coli, karena bakteri tersebut termasuk bakteri 

yang rentan terhadap pemanasan serta tidak menghasilkan spora. Oleh karena itu 

dengan pemanasan diharapkan jumlah Escherichia coli pada susu dapat negatif 

(tidak ada). Untuk memaksimalkan keamanan susu maka dilakukan proses 

pengepakan yang dilakukan secara aseptis untuk mencegah kontaminasi ulang 

dari mikroba dan kontaminasi silang dari pekerja.  
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D. Bakteri Indikator Pencemar 

Pada bidang mikrobiologi pangan dikenal istilah bakteri indikator sanitasi. 

Bakteri indikator sanitasi adalah bakteri yang keberadaannya dalam pangan 

menunjukkan bahwa air atau makanan tersebut pernah tercemar oleh kotoran. 

Bakteri-bakteri indikator sanitasi umumnya adalah bakteri yang lazim terdapat 

dan hidup pada usus manusia, jadi dengan adanya bakteri tersebut pada air atau 

makanan menunjukkan bahwa dalam satu atau lebih tahap pengolahannya pernah 

mengalami kontak dengan feses yang berasal dari usus manusia dan oleh 

karenanya mungkin mengandung bakteri patogen lain yang berbahaya (Jawetz, 

Melnick, and Adelberg, s., 2012). 

Coliform merupakan suatu kelompok bakteri yang digunakan sebagai 

indikator adanya polusi kotoran dan kondisi yang tidak baik terhadap air, 

makanan, susu dan produk – produk susu. coliform dicirikan sebagai bakteri 

berbentuk batang, Gram negatif, tidak membentuk spora, aerobik dan anaerobik 

fakultatif yang memfermentasi laktosa dengan menghasilkan asam dan gas dalam 

waktu 48 jam pada suhu 35oC. Adanya bakteri coliform di dalam makanan atau 

minuman menunjukkan kemungkinan adanya mikroba yang bersifat 

enteropatogenik dan atau toksigenik yang berbahaya bagi kesehatan manusia. 

Bakteri coliform dapat dibedakan menjadi 2 grup yaitu, coliform fecal yakni 

Escherichia coli dan coliform non fecal yakni Enterobacter aerogenes. 

Escherichia coli merupakan bakteri yang berasal dari kotoran hewan atau 

manusia. Jadi, adanya Escherichia coli dalam air minum maupun susu 

menunjukkan bahwa pernah terkontaminasi feses manusia dan mungkin 

mengandung pathogen usus (Jawetz, Melnick, and Adelberg, s., 2007). 
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Bakteri koliform dalam pangan dikategorikan menjadi tiga golongan, yaitu 

total coliform, fecal coliform atau Escherichia coli. Masing-masing memiliki 

tingkat risiko yang berbeda. Total coliform kemungkinan bersumber dari 

lingkungan dan tidak mungkin berasal dari pencemaran tinja. Sementara itu, fecal 

coliform atau Escherichia coli terindikasi kuat diakibatkan oleh pencemaran tinja, 

keduanya memiliki risiko lebih besar menjadi patogen di dalam air. Bakteri fecal 

coliform atau Escherichia coli yang mencemari air memiliki risiko yang langsung 

dapat dirasakan oleh manusia yang mengonsumsinya (Jawetz, Melnick, and 

Adelberg, s., 2007). 

 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri pencemar 

Kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup 

bakteri. Reaksi dari tiap bakteri dalam menghadapi kondisi lingkungannya akan 

berbeda satu dengan yang lain, hal ini karena bakteri mempunyai sifat dan 

karakter yang berbeda. Kehidupan bakteri tidak hanya dipengaruhi oleh faktor 

faktor luar tetapi sebaliknya bakteri mampu mempengaruhi keadaan 

lingkungannya, misalnya dapat menyebabkan demam (panas) akibat terinfeksi 

oleh bakteri Escherichia coli yang ada dalam saluran pencernaan dan 

menyebabkan diare yang berkepanjangan. Jika Escherichia coli berada dalam 

medium yang mengandung sumber karbon, maka akan mengubah derajat asam 

(pH) dalam medium menjadi asam dan akan membentuk gas sebagai hasil proses 

terurainya glukosa menjadi senyawa lain (Radji, 2009).. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri yang bersifat 

heterotrof seperti Escherichia coli adalah tersedianya nutrient, air, suhu, pH, 

oksigen, dan potensial oksidasi reduksi (Jawetz, Melnick, and Adelberg, s., 2012). 
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a. Nutrien 

 Bakteri yang tumbuh misalnya pada pangan umumnya bersifat heterotrof 

yakni menggunkan karbohidrat sebagai sumber energi dan karbon. Sebagian besar 

organisme heterotrof menggunakan komponen organic yang mengandung protein 

sebagai sumber N, tetapi beberapa organisme dapat pula menggunakan sumber 

nitrogen anorganik. Oleh karena itu, beberapa organisme heterotrof yang tidak 

dapat atau kehilangan kemampuan untuk mensintesis berbagai komponen organic, 

membutuhkan komponen tersebut di dalam substrat pertumbuhannya. 

 Escherichia coli, dan Enterobacter aerogenes dapat tumbuh dengan baik 

pada medium yang hanya mengandung glukosa sebagai sumber nutrient organic. 

Sedangkan berbagai organisme heterotrof lainnya mungkin membutuhkan 

beberapa sumber nitrogen organic lainnya dalam bentuk asam amino, purin, 

pirimidin, serta faktor-faktor pertumbuhan seperti vitamin B. 

b. Air 

 Sel bakteri memerlukan air untuk hidup dan berkembang biak. 

Pertumbuhan bakteri di dalam suatu bahan sangat dipengaruhi oleh jumlah air 

yang tersedia. Selain merupakan bagian terbesar sel (70-80%), air juga dibutuhkan 

sebagai reaktan dalam berbagai  reaksi biokimia. Tidak semua air yang tersedia 

dapat digunakan oleh bakteri. 

 Beberapa keadaan dimana air tidak dapat digunakan oleh mikroba, antara 

lain adalah adanya solute dan ion yang dapat mengikat air di dalam larutan, 

misalnya adanya gula dan garam, koloid hidrofilik (gel), serta air dalam bentuk 

kistal es (hidrasi) juga tidak dapat digunakan oleh bakteri. 
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c. Nilai pH 

 Nilai pH medium sangat berpengaruh pada jenis mikroba yang tumbuh. 

Kebanyakan bakteri mempunyai pH optimum, yakni pH dimana ia bisa tumbuh 

secara optimal yakni pH kisaran 6,5-7,5. Pada pH dibawah 5,0 dan diatas 8,5 

bakteri tidak dapat tumbuh dengan baik, kecuali bakteri asam asetat dan bakteri 

yang mengoksidasi sulfur.  

 Pada bakteri koliform contohnya Escherichia coli, pertumbuhannya dalam 

pangan juga dapat dipengaruhi oleh pH dari pangan tersebut. Menurut Badan 

Standar Nasional Indonesia (SNI 01-3141-1998), suatu pangan yang memiliki 

derajat keasaman (pH) 6-7, bila terjadi pengasaman oleh aktivitas bakteri, pH 

akan menurun akibat aktivitas buffer fosfat, sitrat dan protein.  

 Nilai pH memiliki hubungan yang sangat erat dengan pertumbuhan 

Escherichia coli. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gibson (2008), bahwa 

dalam bakteri tersebut terdapat enzim yang tidak mentolerir lingkungan yang 

sangat basa maupun asam karena enzim yang merupakan bagian dari proses 

penting dalam Escherichia coli sangat sensitif terhadap pH. Ketika terjadi 

perubahan pH maka enzim dalam Escherichia coli mengalami denaturasi sehingga 

dapat menghentikan aktivitas dari bakteri tersebut. Escherichia coli mempunyai 

pH optimum untuk pertumbuhannya adalah 7,0 – 7,5. 

d. Suhu 

 Masing-masing mikroba mempunyai suhu optimum, minimum, dam 

maksimum untuk pertumbuhannya. Hal ini disebabkan karena dibawah suhu 

minimum dan diatas suhu maksimum aktivitas enzim akan berhenti, bahkan pada 

suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi enzim. Escherichia coli 
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tumbuh baik pada temperatur antara 8°-46°C dan temperatur optimum 37°C. 

Bakteri yang dipelihara di bawah temperatur minimum atau sedikit di atas 

temperatur maksimum, tidak akan segera mati melainkan berada di dalam keadaan 

tidur atau dormancy 

 

E. Escherichia coli 

Escherichia coli merupakan salah satu bakteri yang termasuk ke dalam 

golongan coliform dan secara normal hidup di dalam usus besar dan kotoran 

manusia maupun hewan, oleh karena itu disebut juga coliform fecal sehingga 

digunakan secara luas sebagai indicator pencemaran. Escherichia coli adalah 

bakteri Gram negatif, berbentuk batang dan tidak membentuk spora (Jawetz, 

Melnick, and Adelberg, s., 2012) 

1. Morfologi Escherichia coli 

Sel Escherichia coli memiliki ukuran panjang 2,0 – 6,0 μm, tersusun 

tunggal berpasangan. Escherichia coli tumbuh pada suhu 10 – 40oC dengan suhu 

optimum 37oC. Bakteri ini mempunyai pH optimum untuk pertumbuhannya 

adalah 7,0 – 7,5. Bakteri ini sangat sensitive terhadap panas dan dapat diinaktifkan 

pada suhu pasteurisasi (Jawetz, Melnick, and Adelberg, s., 2007). Fatmalia (2017) 

mengatakan bahwa bakteri ini termasuk ke dalam bakteri anaerobic fakultatif, 

yang artinya bakteri ini secara terbatas dapat hidup dalam keadaan aerobik 

ataupun anaerobik serta merupakan bakteri Gram negatif dan dapat bertahan 

hidup hingga suhu 60oC selama 15 menit atau pada 55oC selama 60 menit. 

Escherichia coli merupakan bakteri family Enterobactericeae yang 

merupakan bagian dari flora normal, dengan morfologi mikroskopis yakni, Gram 

negatif, bentuk batang pendek, susunan tidak teratur, tidak berspora, sebagian 
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besar dapat bergerak (flagel peritrik). Morfologi makroskopis pada medium padat 

yakni berbentuk bulat dengan ukuran kecil hingga sedang, permukaan konveks 

dan halus serta pinggiran yang rata. Escherichia coli tumbuh baik pada hampir 

semua media yang biasa dipakai. Pada media biasa dipergunakan untuk isolasi 

kuman enterik. Sebagian besar Escherichia coli tumbuh sebagai koloni yang 

meragi laktosa dan bersifat mikroaerofilik (Jawetz, Melnick, and Adelberg, s., 

2007). Pertumbuhan Escherichia coli optimum pada suhu 37ºC. Eschericia coli 

mempunyai beberapa antigen, yaitu antigen O (polisakarida), antigen K 

(kapsular), antigen H (flagella). Antigen O merupakan antigen somatik berada 

dibagian terluar dinding sel lipopolisakarida dan terdiri dari unit berulang 

polisakarida. Antibodi terhadap antigen O adalah IgM. Antigen K adalah antigen 

polisakarida yang terletak di kapsul (Juliantina et al., 2008). 

Escherichia coli adalah anggota flora normal usus Escherichia coli 

berperan penting dalam sintesis vitamin K, konversi pigmen-pigmen empedu, 

asam-asam empedu dan penyerapan zat-zat makanan. Escherichia coli termasuk 

ke dalam bakteri heterotrof yang memperoleh makanan berupa zat oganik dari 

lingkungannya karena tidak dapat menyusun sendiri zat organik yang dibutuhkan 

oleh bakteri Escherichia coli (Norajit et al., 2007). Berdasarkan ciri khas sifat – 

sifat virulensinya, Escherichia coli ini diklasifikasikan menjadi empat yaitu : 

a.  Escherichia coli enteropatogenik (EPEC) adalah penyebab penting diare 

pada bayi. Akibat dari infeksi ini adalah diare cair yang biasanya sembuh 

sendiri tetapi dapat juga menjadi kronik. Lamanya diare EPEC dapat 

diperpendek dan diare kronik dapat diobati dengan pemberian antibiotik. 
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b.  Escherichia coli enterotoksigenik (ETEC), strain kuman ini mengeluarkan 

toksin LT (termolabil) atau toksin ST (termostabil) 

c.  Escherichia coli enteroinvasive (EIEC) adalah penyebab diare seperti disentri 

yang disebabkan oleh Shigella. 

d.  Escherichia coli enterohemoragik (EHEC) adalah penyebab berbagai jenis 

penyakit, berkisar dari diare ringan hingga nyeri abdomen berat. 

2. Patogenesis 

Escherichia coli adalah bakteri yang umum ditemukan di bawah usus 

organisme berdarah panas (endotermik). Kebanyakan strain Escherichia coli tidak 

berbahaya, tetapi beberapa serotype dari bakteri ini dapat menyebabkan keracunan 

makanan yang serius pada manusia dan diare akibat kontaminasi makanan. 

Kolonisasi Escherichia coli dalam saluran cerna manusia biasanya setelah 40 hari 

dilahirkan. Escherichia coli dapat melekat pada usus besar dan dapat bertahan 

selama beberapa bulan bahkan beberapa tahun. Perubahan populasi bakteri 

Escherichia .coli terjadi dalam periode yang lama, hal ini dapat terjadi setelah 

infeksi usus atau setelah penggunaan kemoterapi atau antimikroba yang dapat 

membunuh floranormal (Radji, 2009). 

 

F. Most Probable Number ( MPN ) 

MPN adalah suatu metode perhitungan mikroorganisme berdasarkan data 

kualitatif hasil pertumbuhan mikroorganisme pada medium cair spesifik dalam 

seri tabung untuk memperoleh kisaran data kuantitatif jumlah mikroorganisme 

tersebut (MPN/ml (g)). MPN merupakan suatu metode uji pengenceran bertingkat 

(serial dilution) untuk mengukur konsentrasi mikroorganisme target dengan 

perkiraan (Jawetz, Melnick, and Adelberg, s., 2012). MPN dideskripsikan sebagai 
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metode untuk menghitung jumlah mikroba dengan menggunakan medium cair 

pada tabung reaksi yang pada umumnya setiap pengenceran menggunakan 3 atau 

5 seri tabung dan perhitungan yang dilakukan merupakan tahap pendekatan secara 

statistic  (Helpida, 2013). 

1. Metode uji MPN 

Metode APM atau MPN sering dipakai untuk menghitung jumlah populasi 

bakteri Escherichia coli dalam air limbah, karena kemampuannya dalam 

melakukan fermentasi dalam substrat media cair Lactose Broth. Metabolitnya 

berupa asam dan gas karbon dioksida sebagai akibat dari fermentasi laktosa yang 

akan terperangkap dalam tabung Durham yang sengaja dimasukan dalam tabung 

reaksinya dengan posisi terbalik.  

Prinsip utama metode ini adalah mengencerkan sampel sampai tingkat 

tertentu sehingga didapatkan konsentrasi mikroorganisme yang sesuai, dan jika 

ditanam dalam tabung menghasilkaan frekuensi pertumbuhan tabung positif 

“kadang-kadang tetapi tidak selalu”. Semakin besar jumlah sampel yang 

dimasukkan (semakin rendah pengenceran yang dilakukan) maka semakin banyak 

tabung positif yang muncul. Semakin kecil jumlah sampel yang dimasukkan 

(semakin tinggi pengenceran yang dilakukan) maka semakin sedikit tabung positif 

yang muncul. Semua tabung positif yang dihasilkan sangat tergantung dengan 

probabilitas sel yang terambil oleh pipet saat memasukkannya ke dalam media. 

Oleh karena itu, homogenisasi sangat mempengaruhi metode ini. Kombinasi 

kemunculan positif atau negatif ini menggambarkan perkiraan konsentrasi 

mikroorganisme pada sampel sebelum diencerkan. Perubahan dari data positif 

atau negatif sampai menghasilkan angka dilakukan dengan proses perhitungan 
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statistik. Jadi nilai MPN adalah suatu angka yang menggambarkan jumlah 

mikroorganisme yang memiliki kemungkinan paling tinggi (Yusuf, 2011). 

Metode MPN dinilai berdasarkan perkiraan unit tumbuh (Growth Unit / 

GU) seperti CFU, bukan dari sel individu. Meskipun begitu baik nilai CFU atau 

MPN dapat menggambarkan seberapa banyak sel individu yang tersebar dalam 

sampel. Jika dalam MPN menggunakan target mikroorganisme yang dalam 

preparasi sampel dan pengencerannya tetap menunjukkan sel yang tidak terpisah 

dan berkelompok, maka nilai MPN sebaiknya dapat dinyatakan dalam perkiraan 

Growth Units (GU) atau Colony Forming Units (CFU). Namun sebagian besar 

metode MPN digunakan untuk menghitung mikroorganisme target yang benar-

benar terpisah individunya seperti koliform dan Escherichia coli (Yusuf, 2011). 

Pemilihan media sangat berpengaruh terhadap metode MPN yang 

dilakukan. Umumnya media yang digunakan mengandung bahan nutrisi khusus 

untuk pertumbuhan bakteri tertentu. Misalnya dalam mendeteksi kelompok 

coliform dapat menggunakan media Brilliant Green Lactose 2% Bile Broth 

(BGLB). Di dalam media ini mengandung lactose dan garam empedu (bile salt) 

yang hanya mengizinkan untuk tumbuhnya bakteri golongan coliform fecal. Jika 

terdapat ketidaksesuaian jenis media dan bakteri yang diinginkan maka metode ini 

akan menghitung bukan bakteri yang dituju. Untuk menghitung coliform pada 

tahap pendugaan umumnya menggunakan Lauryl Sulphate Tryptose (LST) Broth, 

sedangkan untuk menghitung Escherichia coli pada tahap konfirmasi diperlukan 

media Escherichia coli broth (ECB) (Molita, 2017). 

Uji MPN terdiri dari tiga tahap, yaitu uji pendugaan (presumtive test), uji 

konfirmasi (confirmed test), dan uji kelengkapan (completed test). Dalam uji tahap 
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pertama, keberadaan coliform masih dalam tingkat probabilitas rendah masih 

dalam dugaan. Uji ini mendeteksi sifat fermentatif coliform dalam sampel. Karena 

beberapa jenis bakteri selain coliform juga memiliki sifat fermentatif, diperlukan 

uji konfirmasi untuk mengetes kembali kebenaran adanya coliform dengan 

bantuan medium selektif diferensial. Uji kelengkapan kembali meyakinkan hasil 

tes uji konfirmasi dengan mendeteksi sifat fermentatif dan pengamatan mikroskop 

terhadap ciri-ciri coliform: berbentuk batang, Gram negatif, tidak-berspora. 

(Molita, 2017) 

Ada 3 ragam yang biasanya dipakai pada pemeriksaan MPN yaitu : 

a. Ragam 511 

1) 5 tabung yang berisi LB double x 10 ml 

2) 1 tabung yang berisi LB single x 1 ml 

3) 1 tabung yang berisi LB single x 0,1 ml 

b. Ragam 555 

1) 5 tabung yang berisi LB double x 10 ml 

2)  5 tabung yang berisi LB single x 1 ml 

3) 5 tabung yang berisi LB single x 0,1 ml 

c. Ragam 333 

1) 3 tabung yang berisi LB double x 10 ml 

2)  3 tabung yang berisi LB single x 1 ml 

3) 3 tabung yang berisi LB single x 0,1 ml 

2. Tahap uji MPN 

Uji kualitatif koliform secara lengkap terdiri dari 3 tahap yaitu (1) Uji 

penduga (presumptive test), (2) Uji penguat (confirmed test) dan Uji pelengkap 
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(completed test). Uji penduga juga merupakan uji kuantitatif koliform 

menggunakan metode MPN (Novita, 2015). 

a. Uji penduga (presumptive test) 

Uji penduga merupakan tes pendahuluan tentang ada tidaknya kehadiran 

bakteri coliform berdasarkan terbentuknya asam dan gas disebabkan karena 

fermentasi laktosa oleh bakteri golongan coliform. Terbentuknya asam dilihat dari 

kekeruhan pada media laktosa, dan gas yang dihasilkan dapat dilihat dalam tabung 

Durham berupa gelembung udara. Tabung dinyatakan positif jika terbentuk gas 

sebanyak 10% atau lebih dari volume di dalam tabung Durham. Banyaknya 

kandungan bakteri Escherichia coli dapat dilihat dengan menghitung tabung yang 

menunjukkan reaksi positif terbentuk asam dan gas dan dibandingkan dengan 

tabel MPN. Metode MPN dilakukan untuk menghitung jumlah mikroba di dalam 

contoh yang berbentuk cair. Bila inkubasi 1 x 24 jam hasilnya negatif, maka 

dilanjutkan dengan inkubasi 2 x 24 jam pada suhu 35oC. Jika dalam waktu 2 x 24 

jam tidak terbentuk gas dalam tabung Durham, dihitung sebagai hasil negatif. 

Jumlah tabung yang positif dihitung pada masing-masing seri. MPN penduga 

dapat dihitung dengan melihat tabel MPN (Novita, 2015). 

b. Uji penegas (confirmative test) 

 Hasil uji dugaan dilanjutkan dengan uji ketetapan atau uji penegasan. Ada 

dua cara untuk melakukan uji ini (Ali Tamyis, 2008), yaitu : 

1) Kultur pada media BGLB 

 Uji dapat dilakukan seperti pada uji pendugaan, hanya di dalam media perlu 

ditambahkan zat warna hijau berlian (media BGLB). Kepada medium ini 

kemudian dinokulasikan sejumlah ml air yang mengandung bakteri yang 
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menghasilkan gas. Hijau berlian berguna untuk menghambat pertumbuhan 

gram positif dan menggiatkan pertumbuhan bakteri golongan kolon. Untuk 

membedakan bakteri golongan coliform dari bakteri golongan coliform fecal 

(berasal dari tinja hewan berdarah panas), pekerjaan dibuat Duplo dimana satu 

seri diinkubasi pada pada suhu 370C (untuk golongan coliform) dan satu seri 

diinkubasi pada suhu 440C (untuk golongan coliform fecal). Bakteri golongan 

coliform tidak dapat tumbuh dengan baik pada suhu 440C, sedangkan 

golongan coliform fecal dapat tumbuh dengan baik pada suhu 440C. 

2) Inokulasi pada media EMB 

Menginokulasikan air yang menghasilkan gas ke dalam cawan petri berisi 

medium yang mengandung laktose dan eosin biru metilen. Jika dalam 24 jam 

tumbuh koloni-koloni yang berinti dan mengkilap seperti logam maka tes ini 

positif.  

c. Uji pelengkap (completed test) 

Uji kelengkapan ini kadang-kadang tidak dilakukan. Uji dilakukan dengan 

alasan demi kesempurnaan hasil percobaan. Pada uji ini diambil inokulum dari 

suatu kolon pada cawan petri (uji konfirmasi cara 2). Inokulum dimasukkan ke 

dalam medium cair yang mengandung laktose dan dari inokulum tersebut dibuat 

gesekan pada agar-agar miring. Jika kemudian timbul gas dalam cairan laktose, 

lagipula pada agar-agar miring ditemukan basil-basil gram negatif yang berupa 

spora maka tes dinyatakan positif. Uji kelengkapan ini kembali meyakinkan hasil 

tes uji konfirmasi dengan mendeteksi sifat fermentatif dan pengamatan mikroskop 

terhadap ciri-ciri coliform: berbentuk batang, Gram negatif, tidak-berspora. Jika 



26 

 

pada uji penduga tidak menunjukkan adanya koliform maka tidak perlu dilakukan 

uji pelengkap (Novita, 2015). 

Metode penentuan angka mikroorganisme dengan metode MPN di 

gunakan luas di lingkungan sanitasi untuk menentukan jumlah kuman koliform di 

dalam air, susu, dan makanan lainnya. Metode ini adalah metode statistik 

didasarkan pada teori kemungkinan. Serangkaian sampel diencerkan sampai titik 

akhir dimana tidak ada mikroorganisme hidup. Untuk mendapatkan titik akhir, 

serangkaian pengenceran di biakkan di dalam media pertumbuhan yang cocok dan 

perkembangan atau perubahan sifat-sifat yang mudah di amati seperti 

pembentukan asam, atau kekeruhan di pakai untuk mengetahui adanya 

pertumbuhan bakteri (Novita, 2015). 

3. Perhitungan nilai MPN 

Output metode MPN adalah nilai MPN. Nilai MPN adalah perkiraan 

jumlah unit tumbuh (growth unit) atau unit pembentuk koloni (colony forming 

unit) dalam sampel. Namun, pada umumnya, nilai MPN juga diartikan sebagai 

perkiraan jumlah individu bakteri. Satuan yang digunakan, umumnya per 100 ml 

atau per gram. Jadi misalnya terdapat nilai MPN 10/g dalam sebuah sampel air, 

artinya dalam sampel air tersebut diperkirakan setidaknya mengandung 10 

coliform pada setiap gramnya. Makin kecil nilai MPN, maka air tersebut makin 

tinggi kualitasnya, dan makin layak minum. Metode MPN memiliki limit 

kepercayaan 95 persen sehingga pada setiap nilai MPN, terdapat jangkauan nilai 

MPN terendah dan nilai MPN tertinggi (Ali, 2008). 

Perhitungan koloni bakteri berdasarkan atas  aktivitas bakteri tersebut 

dalam melakukan metabolisme. Bahan uji yang akan dihitung populasi diencerkan 
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beberapa kali, dilanjutkan dengan inokulasi hasil pengenceran tersebut dalam 

media tertentu yang dapat mendeteksi adanya aktivitas metabolisme bakteri uji. 

Hasil yang diperoleh kemudian dirujuk pada tabel APM atau MPN, sehingga 

populasi dapat diketahui dengan pendekatan tersebut. Hasil perhitungan MPN 

dilakukan dengan melihat jumlah tabung yang positif gas. Umumnya setiap 

pengenceran digunakan 3-5 buah tabung. Penggunaan jumlah tabung tergantung 

kepada kepentingan, yakni menggunakan sistem 3-3-3 (3 tabung untuk 10 ml, 3 

tabung untuk 1,0 ml, 3 tabung untuk 0,1 ml) 5-1-1 atau 5-5-5 Lebih banyak 

tabung yang digunakan menunjukan ketelitian yang lebih tinggi (Santri, dan Siska 

Nuryanti, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

A. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  = Variabel yang diteliti 

= Variabel yang tidak diteliti  

 

Gambar 2. Kerangka Konsep  
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Susu kedelai pasca produksi rentan mengalami perubahan komposisi 

akibat kontaminasi oleh komponen biologis. Apabila ditinjau dari aspek 

bakteriologis, ada beberapa faktor yang berpengaruh besar terhadap tingkat 

kontaminasi dari susu kedelai. Faktor kontaminasi tersebut didapatkan saat proses 

pengolahan yang berasal dari penjamah susu, peralatan masak, tempat 

pengolahan, teknik pengolahan, dan bahan baku. Untuk menekan adanya 

kontaminasi pada olahan susu kedelai, diperlukan adanya kendali terhadap faktor-

faktor penyebab kontaminasi tersebut. Pengendalian dapat dilakukan melalui 

teknik pengawetan, berupa penyimpanan pada suhu yang sesuai. Suhu yang 

umum digunakan untuk menyimpan produk susu kedelai diantaranya suhu ruang, 

suhu kulkas, maupun suhu freezer dimana cara penyimpanan di tiap suhu  tersebut 

akan mempengaruhi kualitas bakteriologis susu kedelai. Susu kedelai dapat dinilai 

kualitas bakteriologisnya melalui uji MPN. Kualitas bakteriologis susu kedelai 

dikatakan baik apabila telah memenuhi batas standar nilai MPN yang sesuai 

dengan peraturan SNI 01-7388-2009. 

 

B. Variabel Dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel penelitian 

a. Variabel bebas (Variabel independen) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah variasi suhu penyimpanan. 
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b. Variabel terikat (Variabel dependen) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas 

bakteriologis susu kedelai. 

c. Variabel kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh 

faktor luar yang tidak diteliti. Variabel control dalam penelitian ini adalah waktu 

penyimpanan, pH media, sterilisasi meja kerja, suhu inkubasi, dan kontaminasi 

mikroorganisme lain. Variabel kontrol memiliki pengaruh terhadap penelitian ini 

sehingga harus dikendalikan. Adapun proses pengendalian variabel kontrol adalah 

sebagai berikut : 

1) Waktu penyimpanan 

Waktu penyimpanan yang dimaksud adalah waktu simpan susu kedelai di 

dalam suhu simpan yang digunakan sebagai variabel bebas. Waktu penyimpanan 

dilakukan selama 48 jam terhitung setelah pengambilan sampel dan saat sampel 

telah disimpan pada suhu simpan masing-masing. 

2) pH media 

  Saat menentukan pH, media LB dan BGLB berada pada pH 7,4 ±  0,2 

pada suhu ruang (25oC). Alat yang digunakan untuk menentukkan nilai pH adalah 

indikator pH stick.  
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3) Sterilisasi meja kerja 

  Sterilisasi meja kerja dapat dilakukan dengan cara penyinaran 

menggunakan lampu ultraviolet (UV) pada bisafetyy cabinet selama 30 menit dan 

desinfeksi area kerja dengan alkohol 70% sebelum dilakukan pemeriksaan.  

4) Suhu inkubasi  

Suhu inkubasi disesuaikan dengan suhu optimum pertumbuhan bakteri 

pada inkubator yaitu 37oC untuk bakteri koliform dan 44oC untuk menentukan 

adanya bakteri coliform fecal, dengan waktu inkubasi 24-48 jam.  

5) Kontaminasi mikroorganisme lain 

Kendali terhadap kontaminasi mikroorganisme dapat dilakukan dengan 

pengerjaan sampel secara aseptis didalam biosafety cabinet. Kendali terhadap 

kontaminasi dari alat dan media dapat dilakukan dengan melakukan proses 

sterilisasi pada alat serta media. Sterilisasi alat dapat dilakukan dengan cara oven 

dengan suhu 160oC selama 60 menit. Sterilisasi media dapat dilakukan pada 

autoklaf dengan suhu 121oC selama 15 menit terhitung dari tercapainya suhu 

121oC. Dalam sterilisasi alat dan media, dilengkapi dengan indicator tip yang 

disertai garis berwarna putih yang akan berubah menjadi berwarna hitam sebagai 

tanda alat dan media sudah steril. 
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Keterangan : 

   : diteliti 

   : tidak diteliti 

Gambar 3. Hubungan Antar Variabel 

2. Definisi operasional variabel 

Definisi operasional merupakan suatu uraian tentang batasan variabel yang 

dimaksud, atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan 

(Notoatmodjo, 2012). Definisi operasional didasarkan pada karakteristik yang 

dapat diobservasi dari apa yang didefinisikan dan berupa penjelasan variabel-

variabel serta istilah yang akan digunakan dalam penelitian sehingga 

mempermudah pembaca dalam mengartikan makna penelitian. 

 

 

Var 

Variasi suhu penyimpanan susu 

kedelai pada suhu kulkas (2oC), 

suhu ruang (25-28oC), dan suhu 

freezer (-10oC) 

 

Kualitas bakteriologis  

susu kedelai 

 

Waktu penyimpanan, pH media, 

sterilisasi meja kerja, suhu 

inkubasi, dan kontaminasi 

mikroorganisme lain. 

Variabel Bebas Variabel Terikat 

Variabel Kontrol 
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Tabel 2 

Tabel Definisi Operasional 

 

Variabel Definisi 

Operasional 

Cara 

Pengukuran 

Kategori Skala 

Pengukuran 

 

Susu kedelai 

 

Susu kedelai hasil 

produksi olahan 

home industry 

yang terbuat dari 

biji kedelai 

sebagai hasil 

ektraksi 

 

Most 

Probable 

Number 

berdasarkan  

SNI 01-7388-

2009 

 

Susu kedelai layak 

konsumsi : 

Coliform, 2 x 101 

koloni/ml 

Escherichia coli,  

< 3  MPN/ml 

 

 

 

Interval 

 

Variasi Suhu 

Penyimpanan 

 

Suhu yang 

digunakan dalam 

penyimpanan susu 

kedelai pada 

tempat yang 

berbeda yaitu 

suhu kulkas 2oC, 

suhu ruang 25-

28oC, dan suhu 

freezer -10oC 

 

Suhu 

Termometer 

 

Suhu kulkas : 2oC 

Suhu ruang : 25-

28oC 

Suhu freezer :  

-10oC 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

Kualitas 

Bakteriologis 

 

Kandungan 

bakteri dalam 

susu kedelai yang 

dinilai 

berdasarkan hasil 

pengukuran Most 

Probable Number  

 

SNI 01-7388-

2009 

 

Susu layak 

konsumsi : 

Sesuai standar 

batas maksimum  

 

 

 

Nominal 
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C. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah “Ada perbedaan kualitas 

bakteriologis pada susu kedelai produksi rumah tangga berdasarkan variasi suhu 

penyimpanan”. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Peneliti menggunakan jenis penelitian yakni penelitian Pre-Experiment. 

Pra eksperimental merupakan jenis penelitian yang tidak membuktikan adanya 

hubungan kausal (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

sampel susu kedelai homogen yang diambil pada salah satu tempat produksi susu 

kedelai rumah tangga. Sampel susu kedelai akan diberi tiga perlakuan dan 

pengukurannya dilakukan satu kali. Oleh karena itu rancangan penelitian yang 

digunakan adalah dengan menerapkan one shoot case study. 

TREATMENT TEST 

X O2 / T2 

Keterangan : 

X  : Perlakuan yang diberikan 

T2 : Pemeriksaan (Test) 

Adapun rancangan penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Ilustrasi Rancangan Penelitian 

Susu Kedelai 

Perlakuan 1 

(suhu ruang) 

Perlakuan 2 

(suhu kulkas) 

I II III IV 

I II III IV 

I II III IV 

Pengulangan 

Perlakuan 3 

(suhu freezer) 

MPN rata-

rata tiap 

perlakuan 

V 

V 

V 
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Berdasarkan ilustrasi tersebut, kelompok eksperimen yaitu susu kedelai 

akan diberikan tiga perlakuan berbeda diantaranya : 

1. Penyimpanan di kulkas pada suhu 2oC 

2. Penyimpanan di suhu kamar pada 25-28oC 

3. Penyimpanan di freezer pada suhu -10oC 

Penyimpanan sampel pada tiga suhu berbeda tersebut dilakukan selama 48 

jam kemudian diperiksa dengan metode MPN. Pengulangan terhadap perlakuan 

sampel dilakukan pada waktu yang berbeda yakni sebanyak lima kali. Dari 

masing-masing pengulangan di setiap perlakuan sampel akan diperoleh nilai MPN 

rata-rata. 

  

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kesehatan Lingkungan RSUP 

Sanglah Denpasar, yang dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2019. 

 

C. Sampel Penelitian 

1. Sampel penelitian 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah susu kedelai hasil 

produksi rumah tangga dengan kemasan botol yang diambil pada salah satu 

tempat produksi susu kedelai rumah tangga di daerah Sibang Gede, Abiansemal. 

Sampel susu kedelai kemudian diberi perlakuan dengan penyimpanan di tiga 

variasi suhu selama 48 jam. 
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2. Unit analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah nilai MPN coliform/ml dari susu 

kedelai yang diberi perlakuan dengan penyimpanan pada suhu, 2oC, 25-28oC, dan 

-10oC. Suhu-suhu tersebut merupakan suhu penyimpanan yang sering 

diberlakukan pada susu kedelai. Pemilihan suhu tersebut bertujuan untuk 

mengetahui nilai MPN coliform tiap sampel susu kedelai setelah disimpan pada 

variasi suhu tersebut. Nilai MPN yang diperoleh digunakan sebagai parameter 

kualitas bakteriologis susu kedelai yang diperiksa. 

3. Besar sampel penelitian 

Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014). Sampel yang digunakan berupa 

sampel homogen, yakni susu kedelai yang diambil dari salah satu produsen susu 

kedelai rumah tangga di daerah Sibang Gede, Abiansemal. Jumlah sampel susu 

kedelai yang diambil adalah tiga botol susu kedelai dengan waktu produksi, 

wadah dan volume yang sama. Tiap botol sampel akan diberikan perlakuan yang 

berbeda yakni dilakukan penyimpanan pada tiga variasi suhu.  

Total perlakuan dalam penelitian ini adalah tiga perlakuan. Pada penelitian 

ini masing-masing perlakuan diulang dengan jumlah pengulangan tertentu dimana 

akumulasi antara jumlah pengulangan dan perlakuan yang dihasilkan harus ≥ 15 

sampel sesuai dengan yang disyaratkan dalam aturan eksperimen laboratorium. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan lima kali pengulangan, sehingga akumulasi 

jumlah sampel yang digunakan yakni sebanyak 15 sampel, yang mana masih 

dikategorikan memenuhi syarat aturan pengulangan dalam penelitian 

laboratorium. 
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Berdasarkan akumulasi tersebut, pengulangan yang dapat dilakukan dalam 

penelitian ini adalah lebih dari atau sama dengan lima kali. Menurut Hanafiah, 

(2016) rancangan percobaan yang dilakukan dalam laboratorium pendidikan dapat 

menggunakan minimal tiga kali pengulangan atau replikasi. Suatu perlakuan 

tergantung pada derajat ketelitian yang diinginkan oleh peneliti terhadap 

kesimpulan hasil percobaan. Semakin banyak jumlah pengulangan yang 

dilakukan, maka derajat ketelitian juga akan semakin tinggi.  

 

D. Alat dan Bahan Penelitian 

1. Alat  

Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah autoclave, 

inkubator, lemari pendingin, coolbox, thermometer, tabung reaksi, tabung durham, 

rak tabung reaksi, Erlenmeyer, pipet ukur, ballpipet, pipet tetes, waterbath, dan 

oven. 

2. Bahan 

   Bahan yang akan digunakan adalah kapas berlemak, media Lactose Broth, 

media Briliant Green Lactose Broth, alcohol 70%, dan sampel susu kedelai. 
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E. Kerangka dan Prosedur Kerja  

1. Kerangka kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kerangka Kerja 

Keterangan : 

Sampel susu kedelai diambil pada salah satu produsen di desa Sibang 

Gede, Abiansemal sejumlah tiga botol. Botol sampel yang telah dikumpulkan 

diberi label masing-masing dengan kode R, K, dan F. Sampel kemudian disimpan 

pada masing-masing suhu penyimpanan yang ditentukan diantaranya adalah suhu 

kulkas (2oC), suhu ruang (25-28oC), dan suhu freezer (-10oC) selama 48 jam. 

Suhu kulkas (2oC) Suhu ruang (25-28oC) Suhu freezer (-10oC) 

Penyimpanan sampel 

Pengambilan sampel 

( satu tempat ) 

Persiapan pemeriksaan sampel 

Botol 1 Botol 2 Botol 3 

Penentuan Nilai MPN/ml 

masing-masing sampel 

Confirmative test 

Analisis data 

Presumtive test 
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Sampel yang telah memenuhi masa simpan disiapkan di laboratorium kesehatan 

lingkungan RSUP Sanglah Denpasar untuk dilakukan pengujian terhadap kualitas 

bakteriologisnya.  Masing-masing sampel dilakukan pengulangan pemeriksaan 

sebanyak lima kali, sehingga jumlah total sampel yang diperiksa yakni 15 sampel. 

Pemeriksaan kualitas bakteriologis dilakukan melalui uji MPN, yang diawali 

dengan uji tahap pertama yakni uji presumtif. Apabila pada tahap uji presumtif ini 

didapatkan hasil positif, dilanjutkan dengan melakukan uji konfirmatif. Jumlah 

tabung positif pada uji konfirmatif dihitung sesuai dengan tabel MPN ragam 511, 

untuk mendapatkan nilai MPN/ml masing-masing sampel. Setelah diperoleh nilai 

MPN, dilakukan pengolahan dan analisis data melalui uji statistik. 

2. Prosedur kerja 

a. Pengambilan sampel 

Sampel diambil oleh peneliti pada salah satu tempat produksi susu kedelai 

rumah tangga, kemudian sampel dimasukkan ke dalam coolbox dan disimpan 

pada masing-masing suhu penyimpanan yang ditentukan yakni 2oC, 25-28oC, dan 

-10oC selama 48 jam. Setelah 48 jam, sampel dibawa ke Laboratorium Kesehatan 

Lingkungan RSUP Sanglah Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan.   

b. Tahap pemeriksaan  

Susu kedelai yang telah mendapat perlakuan diuji dengan metode MPN. 

Uji MPN terdiri dari uji penduga (presumptive test), dan uji penguat (confirmed 

test) di Laboratorium Kesehatan Lingkungan RSUP Sanglah Denpasar. 

1) Prosedur kerja presumptive test adalah sebagai berikut. 

a) Lima buah tabung disiapkan dengan masing-masing berisi media Lactose 

Broth Double Strength sebanyak 10ml (tabung 1a s/d 5a), selain itu juga 
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disiapkan 2 tabung yang masing-masing berisi 10 ml Lactose Broth Single 

Strength (tabung 1b dan 2b), pengulangan akan dilakukan pada waktu yang 

sama dengan pemeriksaan enam kali. 

b) Dengan pipet steril diinokulasikan masing-masing 10ml sampel susu ke 

dalam tabung 1a s/d 5a. 

c) Ke dalam tabung 1b diinokulasikan 1 ml sampel susu dan dalam tabung 2b 

diinokulasikan 0,1 ml sampel susu 

d) Tabung-tabung digoyang perlahan agar sampel susu homogeny dengan media 

kemudian diinkubasi pada suhu 37oC selama 24-48 jam. 

e) Setelah diinkubasi, masing-masing tabung diamati ada tidaknya gas dalam 

tabung Durham. Adanya gas menunjukkan presumptive test positif. Saat uji 

presumtif didapatkan positif, dilanjutkan dengan confirmed test atau uji 

konfirmatif. 

2) Prosedur kerja confirmative test adalah sebagai berikut. 

a) Dari tabung presumtif test yang positif, dipindahkan 1-2 ose sampel ke dalam 

tabung confirmative test yang telah berisi media BGLB 10ml. 

b) Dari masing-masing tabung presumtif diinokulasi ke dalam 2 tabung BGLB. 

Satu seri tabung BGLB diinkubasi pada suhu 37oC (untuk memastikan 

adanya koliform) dan satu seri yang lain diinkubasi pada suhu 44oC (untuk 

memastikan adanya coli tinja). 

c) Pembacaan dilakukan setelah 24 jam dengan melihat jumlah tabung BGLB 

yang menunjukkan positif adanya gelembung pada tabung durham. 

Kemudian hasil tersebut dicocokkan dengan tabel MPN 511 
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F. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

Data yang dikumpulkan berupa data primer yakni melalui pengujian di 

laboratorium. Data primer dalam penelitian ini adalah data jumlah tabung positif 

yang dihasilkan kemudian dimasukkan ke perhitungan nilai MPN coliform yang 

disajikan dalam bentuk tabel. 

2. Cara pengumpulan data 

Pengumpulan data oleh peneliti dilakukan dengan cara eksperimen, yaitu 

melalui pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan yang dilakukan berupa 

perhitungan jumlah tabung positif pada setiap sampel di masing-masing suhu 

simpan. Perhitungan disesuaikan dengan tabel MPN 511. Hasil positif 

ditunjukkan dengan terbentuknya gelembung gas pada uji penduga dan uji 

penguat. Data hasil perhitungan yang didapat akan terlihat adanya perbedaan nilai 

MPN coliform antara sampel yang disimpan pada suhu kulkas, suhu ruang, dan 

suhu freezer.  

3. Instrument pengumpulan data 

Instrument pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Alat tulis, untuk mencatat hasil analisis data 

2) Kamera, untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian 

3) Alat dan bahan, untuk pengujian di laboratorium 

4) Tabel MPN 

5) Check list hasil observasi tempat pengambilan sampel 
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G. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Data yang diperoleh dari pemeriksaan berupa jumlah tabung positif yang 

akan dicocokkan dengan tabel MPN ragam 511 (Formula Thomas) untuk 

memperoleh jumlah perkiraan bakteri coliform dan/atau fecal coli. Nilai MPN 

yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk tabel. 

2. Analisis data 

 

Data yang diperoleh akan dianalisis secara statistika dengan bantuan 

aplikasi software pada komputer. Sebelum analisis secara statistika dilakukan, 

data akan diuji normalitasnya dengan uji Kolmogorov Smirnov. Jika data yang 

dihasilkan berdistribusi normal maka analisis akan dilakukan dengan uji One Way 

Anova. Sedangkan apabila data menunjukkan distribusi tidak normal, maka akan 

digunakan uji Kruskal Wallis H. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik objek penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah susu kedelai. Pengambilan susu kedelai 

dilakukan secara langsung dari hasil produksi home industry yang berlokasi di 

desa Sibang Gede, Abiansemal. Lokasi pengambilan sampel memiliki tempat 

pengolahan yang kurang baik, seperti tempat pencucian dan pembuangan yang 

tersedia kurang memadai. Susu kedelai masih diproduksi dengan teknik manual, 

belum mencantumkan izin produksi, dan botol susu yang digunakan tidak 

diproduksi sendiri melainkan diperoleh dari supplier botol plastik.  

Susu kedelai yang diproduksi tidak mengandung bahan pengawet dan 

pemanis buatan, sehingga produk yang dihasilkan adalah susu kedelai murni. Unit 

analisis  adalah susu kedelai yang telah disimpan selama 48 jam di tiga variasi 

suhu yang berbeda, diantaranya suhu ruang (25-28oC), suhu kulkas (2oC), dan 

suhu freezer (-10oC), dengan warna putih keruh, serta cair. 

                

      (a)       (b) 

Gambar 6. (a)  susu kedelai dalam kemasan; (b)  sampel susu untuk  

pemeriksaan MPN 
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Tabel 3. 

Penilaian Organoleptis Susu Kedelai 

 

No Perlakuan 

Penyimpanan 

Waktu penyimpanan 

48 jam 

 Aroma Warna  Rasa Tekstur 

1. Suhu ruang Susu asam Putih 

keruh 

 Asam Cair ada 

endapan 

2. Suhu kulkas Susu asam Putih 

keruh 

 Asam Cair ada 

endapan 

3. Suhu freezer Khas susu Putih 

keruh 

 Sedikit asam Cair ada 

endapan 

 

2. Hasil pemeriksaan kualitas bakteriologis susu kedelai 

Hasil pemeriksanan kualitas bakteriologis, dinyatakan dalam nilai MPN 

yang tercantum secara lengkap pada lampiran 3. Berdasarkan data hasil penelitian 

yang didapatkan serta telah dikonversi menurut SNI No.01-7388 tahun 2009 

menunjukkan kualitas bakteriologis susu kedelai yang dinilai berdasarkan suhu 

penyimpanan didapatkan hasil yang bervariasi. Hasil uji MPN pada susu kedelai 

yang disimpan pada tiga variasi suhu berbeda yakni suhu ruang (25-28oC), suhu 

kulkas (2oC), dan suhu freezer (-10oC) masing-masing diuraikan dalam tabel data 

berikut. 

a. Suhu Ruang 

Berdasarkan hasil penelitian, pemeriksaan Most Probable Number (MPN) 

coliform terhadap susu kedelai yang disimpan pada suhu ruang (25-28oC) 

diperoleh data seperti pada tabel 4 di bawah ini. 
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Tabel 4. 

Hasil MPN Susu Kedelai pada Penyimpanan Suhu Ruang (25-28oC) 

 

No. Pengulangan Nilai MPN/ml 

Coliform  Coliform Fecal  

1. I 1,08 0,12 

2. II 1,08 0,12 

3. III 0,96 0,10 

4. IV 0,96 0,10 

5. V 0,96 0,10 

 Jumlah 5,04 0,54 

 Rerata 1,01 0,11 

 

Berdasarkan tabel 4, menunjukan rerata nilai MPN coliform lebih besar 

dibandingkan dengan nilai coliform fecal. 

b. Suhu Kulkas  

Berdasarkan hasil penelitian, pemeriksaan Most Probable Number (MPN) 

coliform terhadap susu kedelai yang disimpan pada suhu kulkas (2oC) diperoleh 

data seperti pada tabel 5 di bawah ini. 

Tabel 5. 

Nilai MPN Susu Kedelai pada Penyimpanan Suhu Kulkas (2oC) 

 

No. Pengulangan Nilai MPN/ml 

Coliform  Coliform Fecal  

1. I 0,21 0,07 

2. II 0,21 0,07 

3. III 0,21 0,05 

4. IV 0,20 0,05 

5. V 0,20 0,02 

 Jumlah 1,03 0,27 

 Rerata 0,21 0,05 

 



47 

 

Berdasarkan tabel 5, menunjukan rerata nilai MPN coliform lebih besar 

dibandingkan dengan nilai coliform fecal. 

c. Suhu Freezer  

Berdasarkan hasil penelitian, pemeriksaan Most Probable Number (MPN) 

coliform terhadap susu kedelai yang disimpan pada suhu freezer (-10oC) diperoleh 

data seperti pada tabel 6 di bawah ini. 

Tabel 6. 

Nilai MPN Susu Kedelai pada Penyimpanan Suhu Freezer (-10oC) 

 

No. Pengulangan Nilai MPN/ml 

Coliform   Coliform Fecal  

1. I 0,10 0,04 

2. II 0,10 0,02 

3. III 0,05 0,02 

4. IV 0,05 0,02 

5. V 0,10 0,04 

 Jumlah 0,40 0,15 

 Rerata 0,08 0,03 

 

Berdasarkan tabel 6, menunjukan rerata nilai MPN coliform lebih besar 

dibandingkan dengan nilai coliform fecal. 

 

3. Kualitas bakteriologis susu kedelai berdasarkan suhu penyimpanan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil pemeriksaan kualitas 

bakteriologis terhadap tiga sampel susu kedelai produksi home industry di desa 

Sibang Gede, Abiansemal diperoleh ketiga sampel seluruhnya memenuhi syarat 

yaitu sampel susu kedelai yang disimpan pada suhu freezer (-10oC), suhu ruang 

(25-28oC) dan suhu kulkas (2oC) sesuai dengan SNI No.01-7388 tahun 2009. 

Nilai rerata MPN coliform tertinggi dari hasil pemeriksaan kualitas bakteriologis 
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susu kedelai dari seluruh pengulangan yakni terdapat pada susu kedelai yang 

disimpan pada suhu ruang yakni sebesar 1,01/ml. Sedangkan nilai rerata MPN 

coliform terendah yakni terdapat pada susu kedelai yang disimpan pada suhu 

freezer yakni sebesar 0,08/ml. Pada coliform fecal, nilai rerata MPN tertinggi 

adalah sebesar 0,11/ml dan rerata MPN terendah yakni 0,03/ml. Data hasil rerata 

tersebut selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 7. 

Kategori Rerata Nilai MPN Coliform dan Coliform fecal pada 

Susu Kedelai 

 

No. Perlakuan 
Rerata Nilai MPN/ml 

Coliform Coliform fecal Keterangan 

1. Suhu ruang 1,01 0,11 Memenuhi syarat 

2. Suhu kulkas 0,21 0,05 Memenuhi syarat 

3. Suhu freezer 0,08 0,03 Memenuhi syarat 

 

4. Hasil Analisis Data 

Hasil pemeriksaan kualitas bakteriologis dalam penelitian ini kemudian 

dianalisis dengan uji statistik. Analisis data yang dilakukan yaitu dimulai dari uji 

Kolmogorov Simrnov (KS) untuk mengetahui normalitas data. Hasil uji KS yang 

diperoleh dalam penelitian ini adalah nilai probabilitas (p) = 0,495. Bila 

dibandingkan dengan nilai α (0,05), maka nilai p > α (0,495 > 0,05) yang artinya 

data tersebut berdistribusi normal, sehingga dilanjutkan dengan uji One Way 

Anova.  

Uji One Way Anova digunakan untuk membandingkan kualias 

bakteriologis dari masing-masing perlakuan sampel. Dari hasil uji ini, diperoleh 

hasil p (0,000) < α (0,05), yang menunjukkan bahwa ada perbedaan kualitas 

bakteriologis susu kedelai produksi rumah tangga berdasarkan variasi suhu 
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penyimpanannya. Oleh karena nilai p yang didapatkan kurang dari nilai a, 

sehingga uji statistik dilanjutkan ke uji Least Significant Difference (LSD) untuk 

mengetahui sejauh mana perbedaan pada masing-masing suhu penyimpanan 

dalam mempengaruhi kualitas bakteriologis susu kedelai. Dalam uji ini diperoleh 

hasil nilai p (0,000) < α (0,05), pada suhu ruang terhadap suhu kulkas dan freezer, 

suhu kulkas terhadap suhu ruang dan freezer, serta suhu freezer terhadap suhu 

ruang dan kulkas yang menunjukkan bahwa ada perbedaan kualitas bakteriologis 

yang bermakna pada masing-masing suhu penyimpanan. Perbedaan nilai kualitas 

bakteriologis tersebut dapat dilihat melalui grafik berikut. 

 

Gambar 7. Perbandingan Kualitas Bakteriologis Susu Kedelai  

  Berdasarkan Suhu Penyimpanan 

 

Berdasarkan grafik tersebut ditunjukkan adanya penurunan nilai MPN 

coliform maupun coliform fecal pada masing-masing perlakuan suhu 

penyimpanan 25-28oC, 2oC, dan -10oC. 

/1
00

m
l 
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B. Pembahasan 

1. Perbedaan kualitas bakteriologis susu kedelai pada suhu ruang, suhu 

kulkas, dan suhu freezer  

Susu kedelai merupakan salah satu olahan biji kedelai yang telah dikenal 

dapat dikonsumsi masyarakat sebagai pengganti susu yang mengandung unsur 

protein hewani. Dalam produksinya, susu kedelai sangat minim ditemukan dan 

diproduksi oleh pabrik-pabrik pengolah susu. Sehingga produksi susu kedelai 

hanya melalui produsen yang bergerak dalam industri rumah tangga yang 

umumnya melakukan usaha penjualan susu kedelai tersebut. Namun proses 

pengolahan yang dilakukan dalam industri rumah tangga tidak dapat menjamin 

bahwa susu kedelai yang diproduksi memiliki kualitas yang baik dan terstandar 

terutama dari segi kualitas bakteriologisnya. 

Pengolahan yang tidak sempurna dan tidak sesuai standar dapat 

menjadikan susu kedelai yang dijual tidak mampu bertahan dalam jangka waktu 

yang lama. Menurut Suriawira (2008), dikatakan bahwa untuk menjaga kualitas 

gizi dan bakteriologis susu, dapat dilakukan langkah berupa pengawetan salah 

satunya yaitu dengan cara menyimpan di suhu dingin, dengan tujuan memperkecil 

kemungkinan berkembangnya bakteri dalam susu. Hal ini sesuai dengan kegiatan 

penelitian yang  dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas suhu penyimpanan 

dalam menjamin kualitas bakteriologis susu kedelai. 

Hasil dari uji bakteriologis dengan menggunakan metode MPN pada susu 

kedelai produksi rumah tangga di daerah Sibang Gede, Abiansemal adalah positif 

terkontaminasi bakteri coliform dan coliform fecal. Analisis metode MPN 

dilakukan dengan membaca hasil positif dan negatif yang terlihat pada tabung uji 
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presumtif berupa gelembung gas pada tabung durham yang kemudian disesuaikan 

pada Tabel MPN 511, yaitu tabel yang memberikan perhitungan nilai MPN/100 

ml atau jumlah perkiraan terdekat. Berdasarkan peraturan Badan Standar Nasional 

(SNI No.01-7388-2009), nilai MPN yang ditetapkan adalah dengan menggunakan 

satuan MPN/ml. Sedangkan dalam perhitungan tabel MPN pada penelitian nilai 

MPN dinyatakan dalam satuan MPN/100ml, sehingga hasil perhitungan MPN 

yang diperoleh dalam penelitian perlu dilakukan konversi satuan menjadi 

MPN/ml agar didapatkan kualitas bakteriologis yang benar-benar sahih. Peraturan 

SNI No.01-7388 tahun 2009 menunjukkan bahwa batas cemaran maksimum 

bakteri coliform dalam produk olahan sari kedelai adalah 20/ml dan bakteri 

coliform fecal adalah < 3/ml (BSN, 2009), maka nilai MPN susu kedelai yang 

diberikan suhu penyimpanan mulai dari suhu tertinggi hingga terendah yakni -

10oC, 2oC, dan 25-28oC seluruhnya masih berada dibawah batas maksimum 

secara berturut-turut yaitu 0,08/ml, 0,21/ml, dan 1,01/ml untuk cemaran coliform, 

serta 0,03ml, 0,54/ml, dan 0,11/ml untuk coliform fecal, sehingga seluruh sampel 

susu kedelai masih dikategorikan memenuhi syarat. 

a. Kualitas bakteriologis susu kedelai pada suhu ruang (25-28oC) 

Hasil pemeriksaan MPN, didapatkan angka cemaran tertinggi yakni pada 

susu kedelai yang disimpan pada suhu ruang dengan nilai MPN coliform 

101/100ml dan coliform fecal 11/100ml. Meskipun diperoleh angka yang cukup 

tinggi, namun apabila disesuaikan dengan peraturan SNI No.01-7388 tahun 2009, 

nilai MPN tersebut menjadi 1,01/ml pada coliform dan 0,11/ml pada coliform 

fecal. Pada peraturan tersebut menyatakan bahwa batas cemaran maksimum 

bakteri coliform dalam produk olahan sari kedelai adalah 20/ml dan bakteri 
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coliform fecal adalah < 3/ml, maka nilai MPN susu kedelai pada penelitian masih 

dikatakan memenuhi syarat. 

Hasil yang menunjukkan ditemukannya bakteri coliform maupun coliform 

fecal pada susu kedelai yang disimpan pada suhu ruang ini diperkuat dengan 

adanya teori yang menyatakan bahwa bakteri golongan coliform merupakan salah 

satu kelompok bakteri psikotrofik yang mengalami pertumbuhan minimum pada 

suhu -10 ºC, optimum pada suhu 20-30 ºC, dan maksimum pada suhu 42 ºC 

(Garbut, 2010). Oleh sebab itu, bakteri coliform dapat tumbuh lebih cepat di 

dalam susu kedelai yang disimpan dalam suhu ruang dengan rentang 25-28oC 

dibandingkan dengan susu kedelai yang disimpan dalam suhu kulkas maupun 

freezer, karena masih termasuk ke dalam suhu optimum.   

Suhu ruang merupakan suhu optimum yang dibutuhkan bakteri coliform 

untuk pertumbuhannya, sehingga aktivitas metabolisme bakteri coliform di dalam 

susu masih dapat berlangsung dengan baik. Menurut penelitian Santoso (2009) 

susu kedelai merupakan salah satu olahan pangan dengan kadar air dan nutrisi 

yang tinggi, serta memiliki pH netral, dimana merupakan kondisi yang disukai 

oleh golongan bakteri pembusuk seperti coliform. Sehingga kerusakan konsistensi 

susu yang menyebabkan suhu berbau langu kemungkinan sebagai akibat dari 

proses metabolisme bakteri coliform tersebut. 

Susu kedelai yang disimpan pada suhu ruang dari hasil pengamatan secara 

organoleptis terlihat bahwa susu kedelai tersebut mengalami proses pengendapan 

serta terjadi keasaman meningkat dengan cepat selama 24 jam. Pengendapan 

terjadi dikarenakan adanya penggumpalan protein, dan keasaman meningkat 

disebabkan oleh aktivitas bakteri asam laktat di dalam susu yang memproduksi 
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asam organic melalui proses glikolisis. Menurut Supardi dalam Friska (2013) 

menyebutkan bahwa semakin asam susu mengindikasikan banyaknya 

pertumbuhan bakteri asam laktat. Dimana keberadaan bakteri asam laktat dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri enteropatogenik seperti Escherichia coli. 

Sehingga semakin asam susu maka jumlah Escherichia coli akan menurun. 

Keberadaan coliform masih dalam tingkat probabilitas rendah masih dalam 

dugaan. Uji ini mendeteksi sifat fermentatif coliform dalam sampel. Karena 

beberapa jenis bakteri selain coliform juga memiliki sifat fermentatif, diperlukan 

uji konfirmasi untuk mengetes kembali kebenaran adanya coliform dengan 

bantuan medium selektif diferensial. Sedangkan pada hasil penelitian didapatkan 

MPN terhadap coliform fecal adalah tinggi, hal ini kemungkinan disebabkan 

perkembangan bakteri asam laktat belum maksimal dalam jangka waktu 24 jam, 

didukung dengan penyimpanan yang dilakukan pada suhu ruang (suhu optimum) 

sehingga bakteri coliform fecal masih dapat berkembang dengan baik.  

b. Kualitas bakteriologis susu kedelai pada suhu kulkas (2oC) 

Hasil pemeriksaan MPN, didapatkan angka cemaran tertinggi yakni pada 

susu kedelai yang disimpan pada suhu ruang dengan nilai MPN coliform 

21/100ml dan coliform fecal 5,48/100ml. Meskipun diperoleh angka yang cukup 

tinggi, namun apabila disesuaikan dengan peraturan SNI No.01-7388 tahun 2009, 

nilai MPN tersebut menjadi 0,21/ml pada coliform dan 0,54/ml pada coliform 

fecal. Pada peraturan tersebut menyatakan bahwa batas cemaran maksimum 

bakteri coliform dalam produk olahan sari kedelai adalah 20/ml dan bakteri 

coliform fecal adalah < 3/ml, maka nilai MPN susu kedelai pada penelitian masih 

dikatakan memenuhi syarat. 
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Keberadaan bakteri coliform fecal masih ditemukan pada susu kedelai 

yang disimpan pada suhu kulkas disebabkan karena ketentuan bakteri psikotrofik 

yang mengalami pertumbuhan minimum pada suhu -10 ºC, sehingga bakteri coli 

kemungkinan masih dapat berkembang pada suhu 2oC. Menurut penelitian Anita 

(2010) didapatkan bahwa suhu dan waktu penyimpanan yang berbeda 

memberikan pengaruh terhadap total mikroba dan sifat fisikokimia minuman sari 

kedelai. Penyimpanan pada refrigerator lebih mampu mempertahankan stabilitas 

produk dengan total mikroba lebih rendah dibanding suhu ruang, namun 

penyimpanan pada freezer lebih efektif dalam menghambat pertumbuhan mikroba 

serta mempertahankan sifat kimia (PH dan kadar N-amino) produk. Pernyataan 

tersebut mendukung hasil penelitian dimana nilai MPN coliform pada susu kedelai 

yang disimpan pada suhu kulkas lebih rendah dibandingkan dengan nilai MPN 

coliform yang diperoleh pada suhu ruang. 

c. Kualitas bakteriologis susu kedelai pada suhu freezer (-10oC) 

Hasil pemeriksaan MPN, didapatkan angka cemaran tertinggi yakni pada 

susu kedelai yang disimpan pada suhu ruang dengan nilai MPN coliform 8/100ml 

dan coliform fecal 3/100ml. Meskipun diperoleh angka yang masih tergolong 

tinggi, namun apabila disesuaikan dengan peraturan SNI No.01-7388 tahun 2009, 

nilai MPN tersebut menjadi 0,08/ml pada coliform dan 0,03/ml pada coliform 

fecal. Pada peraturan tersebut menyatakan bahwa batas cemaran maksimum 

bakteri coliform dalam produk olahan sari kedelai adalah 20/ml dan bakteri 

coliform fecal adalah < 3/ml, maka nilai MPN susu kedelai pada penelitian masih 

dikatakan memenuhi syarat. 
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Pada susu kedelai yang disimpan di suhu freezer didapatkan nilai MPN 

terendah dibandingkan dengan susu kedelai yang disimpan pada suhu ruang 

maupun kulkas. Hal ini disebabkan pada suhu -10oC merupakan batas suhu 

pertumbuhan minimum bakteri coliform. Menurut teori, bakteri coliform akan 

menunjukkan keadaan inaktif (dorman) pada suhu minimum (-10oC), sehingga 

keberadaan bakteri coliform maupun coliform fecal pada susu kedelai terdeteksi 

dalam jumlah yang kecil karena pada kondisi dorman bakteri tersebut tidak dapat 

melangsungkan aktivitas maupun perkembangannya (Bayu, dkk., 2011) sehingga 

yang terdeteksi kemungkinan hanya bakteri coliform yang memang terkandung di 

dalam susu dan belum mengalami pertumbuhan. Dari hasil tersebut dapat 

dinyatakan bahwa penyimpanan di suhu berbeda dapat menajadikan kualitas 

bakteriologis susu kedelai yang dihasilkan juga berbeda.. 

Hasil positif pada susu kedelai di masing-masing suhu penyimpanan  

diperoleh baik saat uji presumtif maupun uji konfirmatif. Namun pada uji 

presumtif keberadaan coliform masih dalam tingkat probabilitas rendah masih 

dalam dugaan. Uji ini mendeteksi sifat fermentatif coliform dalam sampel. Karena 

beberapa jenis bakteri selain coliform juga memiliki sifat fermentatif, diperlukan 

uji konfirmasi untuk mengetes kembali kebenaran adanya coliform dengan 

bantuan medium selektif diferensial (Cahyaningtyas. A. A. dkk, 2016). Adapun 

media selektif yang digunakan tersebut adalah Brilliant Green Lctose Broth 

(BGLB). Brilliant Green Lactose Bile Broth (BGLB) mengandung laktosa yang 

akan mendukung pertumbuhan organisme gram negatif seperti coliform dan 

garam empedu yang terkandung dalam media untuk menyeleksi pertumbuhan 

bakteri gram positif. Laktosa adalah sumber karbon yang digunakan oleh semua 
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coliform (Lehman, 2013). Sehingga uji konfirmatif yang diperoleh positif pada 

penelitian ini dapat dipastikan susu kedelai tersebut mengandung bakteri coliform  

Hasil struktur organoleptis susu kedelai setelah penyimpanan selama 48 jam 

telah menunjukkan adanya perubahan, seperti aroma susu mulai tidak sedap dan 

asam, menghasilkan lendir pada bagian permukaan susu, mulai terlihat adanya 

endapan, dan kekeruhan. Penelitian ini menunjukkan jumlah bakteri coliform dan 

coliform fecal yang terdapat pada sampel susu kedelai belum melebihi batas cemaran 

mikroba menurut SNI 01-7388-2009, meskipun jika dilihat dari struktur organoleptis 

warna, tekstur dan aroma dari sampel susu kedelai menunjukkan perubahan kearah 

pembusukan yang disebabkan bakteri psikrofilik mampu mengubah laktosa menjadi 

asam amino. 

2. Efektivitas suhu penyimpanan dalam mempertahankan kualitas 

bakteriologis susu kedelai  

  Hasil penelitian pada tiap suhu penyimpanan yakni suhu ruang, suhu 

kulkas dan suhu freezer diperoleh kualitas bakteriologis susu kedelai yang 

berbeda di masing-masing suhu. Kualitas bakteriologis dari susu kedelai tersebut 

dinilai berdasarkan hasil pemeriksaan MPN yang telah disesuaikan dengan tabel 

perhitungan MPN/100ml. Setelah dikalkulasikan jumlah tabung positif dengan 

tabel perhitungan MPN menggunakan aturan 511, nilai rerata MPN susu kedelai 

yang disimpan pada suhu ruang dalam rentang 25-28oC didapatkan sebesar 

101/100 ml dengan nilai MPN terbesar yakni 108/100ml dan nilai MPN terkecil 

sebesar 96/100ml. Pada suhu kulkas (2oC) didapatkan nilai rerata MPN sebesar 

21/100ml dengan nilai MPN terbesar 21/100ml dan nilai MPN terkecil yakni 

20/100ml. Sedangkan pada suhu freezer (-10oC), nilai rerata MPN yang dihasilkan 

adalah sebesar 8/100ml. Dari hasil pemeriksaan MPN tersebut dapat dilihat 
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adanya penurunan yang menunjukkan bahwa semakin rendah suhu penyimpanan 

yang diberikan pada susu kedelai maka nilai MPN yang diperoleh semakin kecil, 

dengan demikian dapat diartikan pula bahwa kualitas bakteriologis susu kedelai 

semakin baik apabila disimpan pada suhu yang lebih rendah. 

 Pada grafik menunjukan adanya penurunan nilai MPN coliform maupun 

coliform fecal pada perlakuan suhu penyimpanan 25-28oC, 2oC, dan -10oC. Jika 

dilihat dari rerata nilai MPN yang diperoleh dari ketiga suhu penyimpanan, maka 

dapat diketahui bahwa semakin rendah suhu yang diberikan untuk menyimpan 

susu kedelai, semakin rendah pula angka kemungkinan keberadaan bakteri yang 

muncul. Hal ini menandakan baik tidaknya kualitas bakteriologis susu kedelai 

dapat ditentukan dari suhu penyimpanannya. Suhu rendah lebih efektif 

menghambat pertumbuhan bakteri pada susu kedelai dibandingkan dengan suhu 

kulkas ataupun suhu ruang. Sehingga besar nilai MPN diyatakan berbanding lurus 

dengan besar suhu penyimpanan yang diberikan. Berdasarkan grafik tersebut, 

dapat diketahui bahwa suhu penyimpanan mempengaruhi kualitas bakteriologis 

susu kedelai. 

Perbedaan kualitas bakteriologis pada susu kedelai terjadi karena laju 

tumbuh kembang bakteri coliform di masing-masing suhu penyimpanan berbeda. 

Mengawetkan susu kedelai melalui cara pendinginan bertujuan untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri di dalam susu yang dapat merusak konsistensi 

dan kandungan di dalam susu tersebut. Hal ini diperkuat dengan teori yang 

menyebutkan bahwa bakteri coliform termasuk kelompok bakteri psikotrofik yang 

mengalami pertumbuhan minimum pada suhu -10 ºC, optimum pada suhu 20-30 

ºC, dan maksimum pada suhu 42 ºC (Garbut, 2010). Oleh sebab itu, bakteri 
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coliform dapat tumbuh lebih cepat di dalam susu kedelai yang disimpan dalam 

suhu ruang dibandingkan dengan susu kedelai yang disimpan dalam suhu kulkas 

maupun freezer.  

2. Kualitas bakteriologis susu kedelai berdasarkan sifat pertumbuhan 

bakteri coliform 

Coliform merupakan grup bakteri gram negatif, tidak membentuk spora, 

berbentuk batang dan termasuk famili Enterobacteriaceae. Bakteri coliform dapat 

tumbuh pada media aerobik dan anaerobik fakultatif, serta dapat memfermentasi 

laktosa. Pada kondisi aerob, bakteri ini mengoksidasi asam amino, sedangkan jika 

tidak terdapat oksigen, metabolisme bersifat fermentatif. Fermentasi dilakukan 

dengan bantuan enzim galaktosidase yang dihasilkan oleh coliform sehingga 

energi diproduksi melalui pemecahan laktosa menjadi asam organik dan gas 

dalam waktu 24-48 jam, pada suhu 37oC (Suriawira, 2008). Kemampuannya 

dalam memfermentasi laktosa tersebut dapat dilihat dari perubahan konsistensi 

rasa susu dari manis menjadi asam, hal ini sesuai dengan hasil pengamatan dalam 

penelitian yang menunjukkan bahwa susu kedelai yang disimpan di ketiga suhu 

penyimpanan selama 48 jam seluruhnya berubah rasa menjadi asam. Selain itu, 

bakteri coliform juga dikenal memiliki kemampuan dalam memecah protein di 

dalam susu yang menyebabkan terjadinya pengendapan susu (Paruch dan 

Mæhlum 2012).  

Susu kedelai merupakan produk pangan bernutrisi tinggi. Susu kedelai 

mengandung lemak, protein (kasein, whey), karbohidrat (laktosa), asam amino, 

vitamin dan mineral (kalsium) yang dibutuhkan oleh manusia. Kaya akan 

kandungan nutrisinya membuat susu kedelai sering dimanfaatkan oleh 
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mikroorganisme patogen sebagai media pertumbuhan (Hill et al., 2012). Susu 

merupakan media yang sangat baik untuk pertumbuhan bakteri coliform. Populasi 

bakteri coliform dapat berkembang dua kali lipat setiap 30 menit pada suhu 25ºC, 

dimana pH berkisar antara 6.0-6.5 (Marandi et al. 2005). Selain itu jumlah 

mikroorganisme dapat meningkat mencapai 100 kali lipat atau lebih saat disimpan 

pada suhu 25 ºC dalam waktu yang lama (Chye et al. 2004). 

Air umumnya memiliki pH netral yaitu dengan kisaran 6,5-9,0, sedangkan 

bakteri coliform dapat tumbuh dan berkembang pada suasana pH 6,0-6,5. Hal ini 

menandakan bahwa bakteri coliform dapat hidup pada air dengan suasana netral. 

Menurut Pracoyo (2006) keberadaan bakteri coliform dalam air sangat 

mempengaruhi baik buruknya kualitas air tersebut. Dalam pembuatannya, susu 

kedelai memerlukan air untuk perebusan biji kedelai dan digunakan sebagai bahan 

campuran untuk menghasilkan produk susu. Sehingga apabila air yang digunakan 

telah mengandung bakteri coliform, maka akan berpengaruh pada kualitas susu 

kedelai tersebut. Semakin sedikit kandungan bakteri coliform yang ditemukan 

pada susu kedelai, maka semakin baik kualitas bakteriologis susu kedelai tersebut. 

Sedangkan semakin banyak jumlah bakteri coliform didalamnya, maka semakin 

buruk kualitas susu kedelai tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan adanya 

bakteri coliform maupun coliform fecal pada produk susu kedelai. Nilai MPN 

yang telah dibandingkan sesuai dengan SNI No.01-7388 tahun 2009 menunjukkan 

bahwa satu dari tiga susu kedelai masih memenuhi persyaratan, hal ini 

mengindikasikan susu kedelai tersebut memiliki kualitas yang tergolong kurang 

baik. 
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3. Hubungan hygiene sanitasi dengan tingkat cemaran bakteri coliform 

pada susu kedelai 

 Uji bakteriologis pada susu kedelai produksi rumah tangga didapatkan 

hasil sebagian tidak memenuhi syarat. Selain dipengaruhi oleh faktor suhu 

penyimpanan yang diberikan sebagai perlakuan dalam penelitian, susu kedelai 

tersebut juga diduga telah terkontaminasi bakteri coliform saat produksi. Salah 

satu suspek dugaan sebagai objek yang terkontaminasi bakteri coliform adalah 

pada air yang digunakan untuk keperluan pengolahan susu kedelai. Menurut 

Suprihatin (2003) bakteri coliform dalam air menunjukkan adanya mikroba yang 

bersifat toksigenik yang berbahaya bagi kesehatan. Semakin tinggi tingkat 

kontaminasi bakteri coliform, semakin tinggi pula resiko kehadiran bakteri 

patogen lain. Eulis et al (2008) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa 

keberadaan coliform dalam air merupakan indikasi dari kondisi prosessing atau 

sanitasi yang tidak memadai. Jadi hygiene dan sanitasi berpengaruh terhadap ada 

tidaknya cemaran bakteri coliform dalam air, yang mana dapat berdampak pada 

kualitas susu kedelai yang diproduksi.  

 Bakteri Escherichia coli merupakan organisme yang paling umum 

digunakan sebagai indicator pencemaran pada makanan dan minuman. Dan 

Escherichia coli juga sebagai indikator adanya bakteri lain seperti Clostridium 

perfringens, streptococcus fecal, dan Salmonella. Keberadaan adanya kontaminasi 

bakteri Escherichia coli pada produk olahan pangan biasanya menyebabkan diare 

dan infeksi saluran pencernaan pada manusia (Ardi dalam Ismail D, 2012). 

Adanya bakteri Escherichia coli pada susu kedelai dapat disebabkan karena 

peralatan, bahan baku dan pengelolahan yang kurang baik serta lama 
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penyimpanan juga dapat menyebabkan terkontaminasi bakteri Escherichia coli 

(Arifin dalam Ismail D, 2012). 

 Hygiene dan sanitasi adalah upaya kesehatan untuk mengurangi atau 

menghilangkan faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran terhadap 

susu kedelai dan sarana yang digunakan untuk proses pengolahan, penyimpanan, 

dan pemasaran susu kedelai. Dari hasil observasi yang dilakukan terhadap hygiene 

sanitasi di lingkungan produksi, terdapat beberapa objek yang menjadi indicator 

penyebab terjadinya kontaminasi pada susu kedelai hasil produksi. Beberapa 

objek yang dijadikan fokus adalah pada tempat cuci peralatan produksi yang tidak 

memadai, serta jarak lokasi produksi yang berdekatan dengan tempat pembuangan 

sampah (<100m). Indikator tersebut dapat menjadi faktor terjadinya kontaminasi 

pada susu kedelai yang diproduksi.  

 Indikasi lainnya terhadap kontaminasi susu kedelai juga dapat berasal dari 

kondisi processing. Beberapa kemungkinan yang dapat diambil diantaranya 

adalah pada saat proses pemanasan tidak dilakukan dengan tingkat temperatur 

yang sesuai, sehingga bakteri yang sebelumnya telah ada dalam bahan masih 

tersisa dan tidak terbunuh secara maksimal. Terbatasnya alat pemanasan yang 

digunakan dalam industry rumah tangga ini menjadi satu alasan tidak 

diterapkannya teknik pemanasan secara UHT, sehingga proses pemanasan masih 

dilakukan secara manual dengan teknik pasteurisasi lama pada suhu maksimal 63-

65oC (Grahatika, 2009). Adam dan Moss (dalam Nor Alfiyah, 2017), menyatakan 

bahwa pasteurisasi merupakan proses pemanasan pada susu dalam kisaran (range) 

60-80oC selama beberapa menit dan digunakan untuk dua tujuan yakni 

mengeliminasi patogen spesifik dan mikroorganisme pembusuk. Dengan 
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pemanasan tinggi akan memungkinkan matinya bakteri golongan coliform 

utamanya Escherichia coli, karena bakteri tersebut termasuk bakteri yang rentan 

terhadap temperature ekstrem serta tidak menghasilkan spora.  

 Kontaminasi saat processing juga dapat berasal dari penjamah susu yang 

kurang memperhatikan kebersihan tangan dan alat-alat yang digunakan pada saat 

pengolahan susu. Sebab faktor pemicu kontaminasi tersebut dapat mempengaruhi 

kualitas susu kedelai terutama dari segi bakteriologisnya. Semakin baik penjamah 

susu dalam memperhatikan kebersihan lingkungan produksinya, maka semakin 

baik pula kualitas susu kedelai yang dihasilkan. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

1. Nilai rerata MPN coliform dan coliform fecal susu kedelai pada suhu 

ruang, suhu kulkas dan suhu freezer, berturut-turut yaitu: 1,01/ml dan 

0,11/ml; 0,21/ml dan  0,04/ml; serta 0,08/ml dan 0,03,ml. 

2. Penyimpanan pada suhu freezer lebih efektif dalam menjamin kualitas 

 bakteriologis susu kedelai dibandingkan dengan penyimpanan pada suhu 

 kulkas dan suhu ruang 

B. Saran 

1. Pada pengolahan susu kedelai dalam skala industri rumah tangga agar susu 

kedelai yang telah diproduksi agar dalam proses penyimpanan dan 

distribusi menggunakan tempat yang mempunyai suhu yang sesuai untuk 

mempertahankan kualitas susu kedelai 

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat dikembangkan dengan penelitian 

menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak, serta menggunakan 

metode ALT dalam melaukan penelitian. 
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Lampiran 1. Hasil Pemeriksaan MPN Coliform Susu Kedelai  
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Lampiran 2. Hasil Pemeriksaan MPN Susu Kedelai Berdasarkan Metode 

   Perhitungan MPN 511 

 

A. Hasil Pemeriksaan MPN dengan Penyimpanan pada Suhu Ruang 

a. Hasil Pemeriksaan MPN Coliform 

Pengulangan Volume MPN 

coliform/100mL 10 1 0,1 

I 5 1 0 108 

II 5 1 0 108 

III 5 0 1 96 

IV 5 0 1 96 

V 5 0 1 96 

 

b. Hasil Pemeriksaan MPN Coliform Fecal 

Pengulangan Volume MPN coliform 

fecal/100ml 10 1 0,1 

I 3 1 0 12 

II 3 1 0 12 

III 2 1 1 10 

IV 2 1 1 10 

V 2 1 1 10 

 

B. Hasil Pemeriksaan MPN dengan Penyimpanan pada Suhu Kulkas 

a. Hasil Pemeriksaan MPN Coliform 

Pengulangan Volume MPN 

coliform/100ml 10 1 0,1 

I 4 1 0 21 

II 4 1 0 21 

III 4 1 0 21 

IV 4 0 1 20 

V 4 0 1 20 
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b. Hasil Pemeriksaan MPN Coliform Fecal 

Pengulangan Volume MPN coliform 

fecal/100ml 10 1 0,1 

I 2 1 0 7,6 

II 2 1 0 7,6 

III 2 0 0 5 

IV 2 0 0 5 

V 1 0 0 2,2 

 

C. Hasil Pemeriksaan MPN dengan Penyimpanan pada Suhu Freezer 

a. Hasil Pemeriksaan MPN Coliform 

Pengulangan Volume MPN 

coliform/100ml 10 1 0,1 

I 2 1 1 10 

II 2 1 1 10 

III 2 0 0 5 

IV 2 0 0 5 

V 2 1 1 10 

 

b. Hasil Pemeriksaan MPN Coliform Fecal 

Pengulangan Volume MPN coliform 

fecal/100ml 10 1 0,1 

I 1 0 1 4,4 

II 1 0 0 2,2 

III 1 0 0 2,2 

IV 1 0 0 2,2 

V 0 1 1 4 
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Lampiran 3. Rekapitulasi Nilai MPN Susu Kedelai Berdasarkan Suhu 

   Penyimpanan 

 

No Perlakuan Hasil Penelitian Hasil Menurut SNI 

01-7388-2009 

Keterangan 

MPN/100ml MPN/ml 

Coliform Coliform 

fecal 

Coliform Coliform 

fecal 

1. Suhu ruang 101 11 1,01 
0,11 

Memenuhi 

syarat 

2. Suhu kulkas 21 5 0,21 
0,05 

Memenuhi 

syarat 

3. Suhu freezer 8 3 0,08 
0,03 

Memenuhi 

syarat 
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Lampiran 4. Hasil Uji Statistik 

 

A. Hasil Uji Normalitas Data dengan Uji Kolmogorov Smirnov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 suhu 

penyimpanan 

nilai MPN 

N 15 15 

Normal Parametersa,b 
Mean 2.0000 43.1333 

Std. Deviation .84515 42.71311 

Most Extreme Differences 

Absolute .215 .365 

Positive .215 .365 

Negative -.215 -.225 

Kolmogorov-Smirnov Z .833 1.412 

Asymp. Sig. (2-tailed) .492 .037 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

B. Hasil Uji Beda dengan One Way Anova 

ANOVA 

nilai MPN   

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 25337.733 2 12668.867 745.227 .000 

Within Groups 204.000 12 17.000   

Total 25541.733 14    

 

C. Hasil Uji LSD (Least Significant Difference)  

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   nilai MPN   

LSD   

(I) suhu 

penyimpanan 

(J) suhu 

penyimpanan 

Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

suhu ruang 
suhu kulkas 80.20000* 2.60768 .000 74.5184 85.8816 

suhu freezer 92.80000* 2.60768 .000 87.1184 98.4816 

suhu kulkas 
suhu ruang -80.20000* 2.60768 .000 -85.8816 -74.5184 

suhu freezer 12.60000* 2.60768 .000 6.9184 18.2816 

suhu freezer 
suhu ruang -92.80000* 2.60768 .000 -98.4816 -87.1184 

suhu kulkas -12.60000* 2.60768 .000 -18.2816 -6.9184 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Lampiran 5. 

 

Tabel Perhitungan MPN  

Ragam I : 5 x 10mL, 1 x 10mL, 1 x 0,1mL 

 

Volume MPN/100mL 

10 1 0,1 

0 0 1 2 

0 1 0 2 

0 1 1 4 

1 0 0 2,2 

1 0 1 4,4 

1 1 0 4,4 

1 1 1 6,7 

2 0 0 5 

2 0 1 7,5 

2 1 0 7,6 

2 1 1 10 

3 0 0 8,8 

3 0 1 12 

3 1 0 12 

3 1 1 16 

4 0 0 15 

4 0 1 20 

4 1 0 21 

4 1 1 27 

5 0 0 38 

5 0 1 96 

5 1 0 108 

5 1 1 240 

 

Sumber : SNI 01-7388-2009. Batas Cemaran Mikroba dalam Pangan. Badan 

 Standardisasi Nasional 
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Lampiran 6. Lembar Penilaian Observasi Hygiene Sanitasi Lingkungan 

Produksi 

 

Tabel Observasi Hygiene Sanitasi Tempat Produksi Susu Kedelai di daerah 

Sibang Gede, Abiansemal 

 

No Objek Pengamatan Hasil Pengamatan 

1 Wadah yang digunakan tertutup 1. Ya 

2. Wadah tidak terdapat noda pada bagian sisi 

atau tutup wadah 

1. Ya 

3 Wadah tidak berlubang/bocor 1. Ya 

4. Terdapat tempat cuci alat-alat produksi 

yang memadai 

2. Tidak 

5. Pedagang tidak dalam keadaan sakit 1. Ya 

6. Sampel diletakan di tempat yang bersih 1. Ya 

7. Jarak penjualan dekat dengan jalan raya 

(<100 meter) 

1. Ya 

8. Jarak penjualan dekat dengan tempat 

pembuangan sampah (<100 meter) 

1. Ya 

9. Tersedia tempat pembuangan sampah 1. Ya 
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Lampiran 7. Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam Pangan 

Tabel 4. 

 Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam Pangan  

(SNI-01-7388-2009) 

 

 

Sumber : SNI 01-7388-2009. Batas Cemaran Mikroba dalam Pangan. Badan 

 Standardisasi Nasional 
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Lampiran 8. Alat dan Bahan Penelitian 

A. Alat 

Gambar 1. Tabung reaksi 

 

Gambar 2. Tabung durham 

 

Gambar 3. Gelas beaker 

 

Gambar 4. Pipet ukur 

 

Gambar 5. Autoklaf 

 

Gambar 6. Inkubator 
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B. Bahan 

Gambar 7. Media LBSS jadi 

 

Gambar 8. Media LBDS dan BGLB jadi 

   

Gambar 9. Kapas 

 

Gambar 10. Akuades Steril 
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Lampiran 9. Dokumentasi Kegiatan Penelitian 

Gambar 11. Pengambilan 

sampel 

 

 

Gambar. 12 Pembuatan 

media LB 

 

 

Gambar 13. Penanaman 

sampel ke media LB 

 

 
Gambar 14. Inkubasi sampel 

uji presumtif 

 

 

Gambar 15. Pembuatan 

media BGLB 
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Lampiran 10. Dokumentasi Hasil Penelitian 

A. Hasil Uji MPN pada Susu Kedelai dengan Pengulangan 6 Kali 

Gambar 16. Hasil uji presumtif 

 

 

    
 

Gambar 17. Hasil uji konfirmatif  

(suhu 44oC) 

 

 

Gambar 18. Hasil uji konfirmatif  

(suhu 35oC) 
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Lampiran 11. Lembar Persetujuan Etik 
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