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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Loloh merupakan salah satu minuman tradisional Bali yang diproduksi oleh 

industri rumah tangga secara sederhana. Informasi mengenai kualitas dan 

keamanan loloh terkait dengan pencemaran oleh mikroba masih sangat terbatas, 

sehingga perlu mendapat perhatian dalam upaya perlindungan terhadap konsumen 

(Pratiwi dkk, 2015). Khasiat loloh sebagai minuman kesehatan diyakini oleh 

masyarakat Bali secara turun temurun, terlebih lagi setelah adanya kecenderungan 

masyarakat mencari alternatif pengobatan alami yang berasal dari tumbuh-

tumbuhan. Loloh awalnya merupakan produk rumahan yang tidak diperjualbelikan, 

tingginya peminat loloh mengakibatkan peningkatan industri rumah tangga yang 

memproduksi loloh. Meningkatnya jumlah penjual loloh dipasaran tentunya 

memberikan pertanyaan mengenai sejauh mana tingkat keamanan dari loloh yang 

dipasarkan terlebih lagi mengenai masa simpan dari loloh tersebut. Selama ini, 

proses pembuatan loloh dilakukan secara tradisional dan belum ada standar baku 

mengenai cara pembuatan loloh, semua berdasarkan pengalaman turun temurun 

yang diwariskan. 

Loloh cemcem merupakan minuman tradisional khas di Desa Penglipuran. 

Wisatawan yang datang ke Desa Penglipuran pasti mencoba meminumnya dan 

tidak jarang dijadikan oleh-oleh (Sugianti, Utami, dan Wirawan, 2016). Loloh 

cemcem terbuat dari ekstrak daun cemcem (Spondiaz pinnata (L.f)) dengan air 

(20%) dihaluskan kemudian disaring, pada filtrat ditambahkan sirup gula kemudian 
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ditambahkan serutan kelapa muda sebagai bahan pengisi, selanjutnya siap untuk 

dikemas dalam botol plastik (Pratiwi dkk, 2019). 

Di daerah Desa Penglipuran terdapat 9 produsen loloh cemcem yang 

memproduksi loloh cemcem secara kontinu pada pagi hari. Proses pembuatan loloh 

yang sederhana dan tanpa proses pasteurisasi akan mempengaruhi kualitas dan 

masa penyimpanan loloh cemcem itu sendiri. Daya simpan dari produk loloh 

cemcem masih belum bisa dipastikan. Dari hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti kepada pembuat loloh cemcem, produk loloh cemcem dapat bertahan 

selama 3 hari (72 jam) pada kulkas (1 - 4°C) dan belum memiliki expired date 

(tanggal kadaluarsa) yang pasti. Selama ini dalam proses pemasaran produk loloh 

cemcem ada yang dijual langsung dalam ruangan dan ada yang disimpan pada 

kulkas, namun daya simpan dari loloh cemcem masih belum jelas. Pengaruh 

lamanya penyimpanan dan suhu penyimpanan akan sangat berpengaruh terhadap 

jumlah mikroba yang terdapat pada loloh cemcem.  

Berdasarkan penelitian Pratiwi dkk (2015) pada produsen loloh cemcem di 

daerah Denpasar dan Badung, terjadi peningkatan nilai total mikroba pada loloh 

cemcem seiring dengan peningkatan waktu penyimpanan. Nilai total mikroba 

meningkat melebihi batas BPOM no 13 tahun 2019 setelah 18 jam penyimpanan 

pada suhu ruang. Pada penyimpanan suhu ruang (dibiarkan pada suhu lingkungan) 

akan menyebabkan penurunan mutu fisik, kimia, organoleptik, dan mutu gizi sangat 

cepat yang diikuti proses pembusukan dibandingkan jika disimpan pada suhu 

dingin. Menurut penelitian Abrar (2013) variasi suhu penyimpanan pada produk 

minuman merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. 

Ditemukan peningkatan jumlah mikroba pada suhu di atas 3°C, yaitu pada bakteri 
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Enterobacteria sp, Gram positif Coccus (Micrococcus dan Streptococcus), Gram 

positif Batang (Lactobacillus dan Corynebacterium), dan bakteri lain.  

Beberapa contoh bahaya mikrobiologi yaitu mikroba patogen yang 

menyebabkan orang menjadi sakit atau keracunan. Selain kasus keracunan, 

kejadian penyakit diare merupakan salah satu penyakit yang menggambarkan 

buruknya higiene sanitasi pangan. Salah satu persyaratan utama suatu produk 

pangan adalah memiliki aspek keamanan apabila dikonsumsi (Yogaswara dan 

Loka, 2004). Keamanan pangan merupakan persyaratan utama menjadi semakin 

penting tidak saja untuk kesehatan penduduk Indonesia akan tetapi juga untuk 

seluruh konsumen yang mengkonsumsinya. Selama ini, belum dilakukan 

pengkajian mengenai tingkat keamanan loloh sebagai salah satu produk pangan 

tradisional. Keracunan akibat mengkonsumsi loloh belum pernah dilaporkan, tetapi 

cara pengolahan loloh yang sederhana, tidak menutup kemungkinan apabila produk 

loloh yang dipasarkan dapat terkontaminasi oleh mikroba patogen (Pratiwi dkk, 

2015). Pencemaran bahan makanan dan minuman oleh mikroba dapat terjadi karena 

rendahnya praktek-praktek sanitasi dan higienis dari produk pangan dan juga 

merupakan salah satu masalah utama dalam keamanan pangan (Hariyadi, 2010).  

Meningkatnya ketersediaan loloh cemcem dipasaran, khusus pasar 

tradisional memerlukan suatu studi mengenai masa simpan dari loloh dipasaran 

sehingga tetap aman untuk dikonsumsi. Jumlah mikroba yang terkandung dalam 

bahan pangan merupakan salah satu penentu mutu produk pangan. Kandungan 

mikroba, selain mempengaruhi mutu produk pangan juga menentukan keamanan 

produk tersebut dikonsumsi (Herawati, 2008).  
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Kriteria keamanan mikrobiologi pangan berarti pangan yang beredar tidak 

boleh mengandung atau melebihi batas maksimum cemaran mikroba yang 

ditetapkan dalam standar (Martoyo, Hariyadi, dan Rahayu, 2014). Cemaran 

mikroba pada minuman tradisional yaitu meliputi mikroba indikator (Angka 

Lempeng Total). Berdasarkan peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM) No. 13 tahun 2019 mengenai persyaratan mutu minuman 

tradisional maka jumlah cemaran mikroba pada minuman tradisional adalah ≤ 106 

koloni/mL (BPOM, 2019). 

Rentannya keamanan produk loloh secara mikrobiologis diduga diakibatkan 

karena beberapa faktor selama proses pengolahan termasuk bahan baku, kualitas air 

yang dipergunakan, terlebih lagi sebagian produk loloh diolah dengan cara 

mengekstraksi daun dengan air tanpa melalui proses perebusan (Pratiwi dkk, 2015). 

Suhu penyimpanan loloh cemcem terutama pada suhu kamar dapat meningkatkan 

resiko pencemaran loloh cemcem dari segi mikrobiologis. Aktifitas mikroba selama 

penyimpanan mengakibatkan terjadinya dekomposisi senyawa kimia yang 

terkandung dalam produk pangan. Produk pangan dikatakan aman untuk 

dikonsumsi apabila memenuhi standar yang telah ditetapkan, terutama dari segi 

mikrobiologis. Produk minuman siap saji dikatakan aman jika mengandung tingkat 

cemaran mikroba ≤ 106 koloni/mL (Pratiwi dkk, 2016).  

Berdasarkan penelitian Pratiwi dkk (2015) yang mengkaji tingkat keamanan 

minuman tradisional loloh cemcem yang diproduksi di daerah Denpasar dan 

Badung yang terdapat dipasaran dari aspek mikrobiologis ditemukan hasil uji 

cemaran mikroba loloh cemcem yang masih melewati batas cemaran mikroba. 

Mikroba mengalami peningkatan lebih dari 106 koloni/ ml setelah disimpan 18 jam 
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pada suhu ruang. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti ingin mendeteksi 

keberadaan cemaran mikroba dengan metode Angka Lempeng Total pada produk 

loloh cemcem yang diambil dari produsen loloh cemcem Men Nyampuh di Desa 

Penglipuran yang disimpan pada suhu ruang dan suhu pendingin (1 - 4°C) sehingga 

peneliti akan mengkaji mengenai gambaran Angka Lempeng Total mikroba pada 

loloh cemcem yang disimpan dalam suhu ruang dan pendingin (1- 4°C) setiap 24 

jam selama 4 hari, sehingga nantinya dapat dijadikan referensi awal mengenai 

teknik penyimpanan, kualitas mikrobiologis, dan keamanan dalam konsumsi untuk 

mengurangi resiko pencemaran mikrobiologis dan mengetahui masa simpan loloh 

cemcem sebagai usaha perlindungan terhadap konsumen. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah : 

Bagaimanakah gambaran angka lempeng total mikroba pada loloh cemcem 

yang disimpan pada suhu ruangan dan pendingin (1 - 40C) pada waktu ke 0 jam, 24 

jam, 48 jam, 72 jam, dan 96 jam. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui gambaran angka lempeng total mikroba pada loloh 

cemcem yang disimpan pada suhu ruangan dan pendingin (1 - 4°C) pada waktu ke 

0 jam, 24 jam, 48 jam, 72 jam, dan 96 jam. 
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2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengukur angka lempeng total mikroba pada loloh cemcem yang 

disimpan pada suhu ruangan pada waktu  ke 0 jam, 24 jam, 48 jam, 72 jam, dan 

96 jam. 

b. Untuk mengukur angka lempeng total mikroba pada loloh cemcem yang 

disimpan pada suhu  pendingin (1 - 4°C)  pada waktu  ke 0 jam, 24 jam, 48 

jam, 72 jam, dan 96 jam. 

c. Untuk membandingkan angka lempeng total mikroba pada loloh cemcem yang 

disimpan pada suhu ruangan dan pendingin (1 - 4°C) pada waktu ke 0 jam, 24 

jam, 48 jam, 72 jam, dan 96 jam dengan nilai standar BPOM No. 13 tahun 

2019. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan data dan 

informasi bagi ilmu pengetahuan mengenai kualitas serta keamanan loloh cemcem 

yang didapatkan dari hasil uji total mikroba yang diproduksi oleh pembuat loloh di 

daerah Desa Penglipuran. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi 

kepada masyarakat dan produsen loloh cemcem mengenai gambaran mikroba 

terhadap cara penyimpanan setiap 24 jam selama 4 hari, sehingga dapat dijadikan 

acuan awal dalam teknik penyimpanan dan keputusan konsumsi loloh cemcem 

dalam waktu tertentu. 

 


