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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Loloh Cemcem 

Loloh merupakan minuman tradisional khas Bali yang proses pembuatannya 

secara turun temurun telah diwariskan. Loloh memiliki rasa yang unik tergantung 

dari bahan-bahan yang dipergunakan dalam pembuatan loloh. Kandungan bahan 

yang terdapat di dalam loloh dipercaya dapat menyembuhkan penyakit sehingga 

loloh menjadi pilihan oleh dikonsumsi oleh masyarakat untuk dikonsumsi 

dibandingkan mengkonsumsi obat - obatan. Namun demikian minuman ini juga 

dapat menyebabkan penyakit jika tidak dikelola dengan baik karena beberapa bahan 

penyusunnya merupakan media yang baik bagi pertumbuhan bakteri (Pratiwi dkk, 

2015). Penamaan loloh berdasarkan jenis bahan utama yang dipergunakan. Loloh 

cemcem bahan utamanya daun kecemcem (Spondiaz pinnata (L.f) Kurz). Loloh 

cemcem sangat diminati karena minuman ini  memiliki manfaat bagi kesehatan. 

Nilai fungsional dari loloh berhubungan dengan senyawa aktif yang terkandung 

dari bahan dasarnya yaitu daun cemcem. Daun muda, kulit batang dan kulit akar 

dari tanaman cemcem mengandung saponin, flavonoid dan tanin (Gupta dkk, 2010). 

Ekstrak metanol dan aquadest daun cemcem memiliki aktivitas sebagai antidiare 

(Panda dkk, 2012).  

1. Bahan – bahan loloh cemcem 

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 cem-cem (Spondiaz pinnata (L.f)) dengan air 



8 

 

(20%) dihaluskan kemudian disaring, pada filtrat ditambahkan sirup gula kemudian 

ditambahkan serutan kelapa muda sebagai bahan pengisi, selanjutnya siap untuk 

dikemas dalam botol plastik (Pratiwi dkk, 2019).  

2. Proses pembuatan loloh cemcem 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti kepada produsen loloh 

cemcem merk “Men Nyampuh” di Desa Penglipuran, peneliti menanyakan bahan 

apa saja yang digunakan dan proses pembuatannya. Bahan yang digunakan dalam 

loloh cemcem “Men Nyampuh” adalah daun cemcem, kelapa muda, gula aren, gula 

pasir, garam, dan cabai. Proses pembuatan loloh cemcem “Men Nyampuh” 

dilakukan dengan mencampurkan semua bahan dan ditambahkan dengan air suling 

lalu diblender. Proses pembuatan loloh cemcem tidak dilakukan perebusan, 

sehingga setelah diblender, campuran loloh tadi langsung dimasukkan ke dalam 

botol plastik dan diberi label. 

3. Faktor resiko cemaran mikrobiologis 

Pada saat baru diproduksi, mutu produk dianggap dalam keadaan 100%, dan 

akan menurun sejalan dengan lamanya penyimpanan atau distribusi. Penetapan 

umur simpan dan parameter sensori sangat penting pada tahap penelitian dan 

pengembangan produk pangan baru. Pada skala industri besar atau komersial, umur 

simpan ditentukan berdasarkan hasil analisis di laboratorium yang didukung hasil 

evaluasi distribusi di lapangan. Adanya kontaminan bakteri yang ditemukan pada 

makanan dan minuman dapat dikarenakan cara penyimpanan makanan dan 

minuman yang kurang tepat ataupun adanya kontaminan yang ada pada makanan 

dan minuman itu sendiri. Beberapa faktor cemaran mikrobiologis yang dapat 

mempengaruhi kualitas makanan dan minuman adalah kebersihan alat dan bahan 



9 

 

yang digunakan, personal hygiene, proses pembuatan dan cara penyimpanan 

(Setyorini, 2013). Berkaitan dengan berkembangnya industri pangan skala usaha 

kecil-menengah, dipandang perlu untuk mengembangkan penentuan umur simpan 

produk sebagai bentuk jaminan keamanan pangan. Penentuan umur simpan di 

tingkat industri pangan skala usaha kecil menengah sering kali terkendala oleh 

faktor biaya, waktu, proses, fasilitas, dan kurangnya pengetahuan produsen pangan 

(Herawati, 2008). Daya simpan dari produk loloh cemcem masih belum bisa 

dipastikan.  

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 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 pendingin (1 - 4°C). 

 

B. Mikroba Pada Olahan Minuman 

Setiap bahan pangan selalu mengandung mikroba yang jumlah dan jenisnya 

berbeda. Pencemaran mikroba pada bahan pangan merupakan hasil kontaminasi 

langsung atau tidak langsung dengan sumber-sumber pencemar mikroba, seperti 

tanah, air, debu, saluran pencernaan dan pernafasan manusia atau hewan. Namun 

demikian, hanya sebagian saja dari berbagai sumber pencemar berperan sebagai 

sumber mikroba awal yang selanjutnya akan berkembang biak pada bahan pangan 

sampai jumlah tertentu (Pratiwi, 2015). Hal ini berakibat populasi mikroba pada 
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berbagai jenis bahan pangan umumnya sangat spesifik, tergantung dari jenis bahan 

pangannya, kondisi lingkungan dan cara penyimpanannya. 

Pencemaran mikroba pada minuman tradisional (loloh) yang cara 

pembuatannya masih sederhana itu dapat berasal dari bahan baku yang digunakan, 

proses pembuatan dan cara penyimpanannya. Cemaran mikroba pada loloh dapat 

berupa bakteri dan jamur. Terdapatnya cemaran mikroba pada loloh disebabkan 

penanganan bahan baku dan proses pembuatan yang berbeda-beda. Mikroba dapat 

ditularkan melalui air kotor yang dicemari tinja manusia adalah berupa Escherichia 

coli. Mikroba yang dapat ditularkan melalui tanah dan debu adalah Clostridium, 

mikroba yang dapat ditularkan melalui tanaman biji-bijian adalah Bacillus cereus. 

Salmonella dapat mencemari produk loloh secara langsung/tidak langsung melalui 

tinja manusia, atau air yang tercemar oleh sampah atau ditularkan melalui bahan 

mentah melalui tangan pengolah minuman atau melalui peralatan yang digunakan 

(Pratiwi, 2015).  

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). 

Populasi mikroba dalam setiap minuman dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

seperti tersedianya nutrien, air, suhu, pH, potensial redoks, dan adanya zat 
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penghambat. Bila pada pada minuman ditemukan jumlah mikroba meningkat maka 

dapat menimbulkan berbagai masalah antara lain, mengakibatkan kerusakan 

pangan, keracunan makanan dan diare. Penyebab keracunan makanan adalah 

adanya cemaran bakteri patogen (Handayani dan Werdiningsih, 2010). Terjadinya 

keracunan ditandai dengan adanya gejala diare. Jika diare terjadi dalam jangka yang 

panjang akan dapat menyebabkan kematian. Kasus keracunan terjadi karena 

penerapan sanitasi lingkungan pengolahan yang masih kurang memadai. Cemaran 

yang dapat menyebabkan penyakit adalah cemaran mikrobiologi seperti Eschericia 

coli atau bakteri coliform.  

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/ buah dengan air tanpa melalui proses perebusan. Berdasarkan 

hal tersebut maka perlu untuk mendeteksi keberadaan cemaran mikroba pada 

produk loloh yang telah beredar dipasaran sehingga memberikan informasi 

mengenai tingkat keamanan suatu produk loloh dalam upaya dilakukannya 

reformulasi pada pembuatan loloh untuk mengurangi resiko pencemaran 

mikrobiologis sebagai usaha perlindungan terhadap konsumen (Pratiwi dkk, 2015). 

Beberapa bakteri patogen yang terdapat pada produk minuman,   

diantaranya : 

1. Escherichia coli 

Escherichia coli adalah bakteri gram negatif berbentuk batang dalam sel 

tunggal atau berpasangan, merupakan anggota famili Enterobacteriacea dan 

flora normal intestinal yang mempunyai kontribusi pada fungsi normal intestin 
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dan nutrisi tetapi bakteri ini akan menjadi patogen bila mencapai jaringan di 

luar jaringan intestinal (Noviana, 2004). Keberadaan bakteri ini di dalam 

makanan dan minuman dapat menyebabkan muntah dan diare (Rahmawita, 

2018). 

2. Salmonella sp 

Bahan makanan atau minuman yang memiliki kandungan air tinggi 

merupakan media yang disenangi bakteri. Bakteri patogen yang sering 

ditemukan pada makanan dan minuman adalah Salmonella sp. Faktor 

penyebab adanya Salmonella sp pada produk minuman antara lain bahan baku 

pembuatan minuman, peralatan yang digunakan, penjual minuman, dan lokasi 

penjualan minuman (Hermono, 2017). Istilah jika Salmonella tertelan dan 

masuk ke dalam tubuh sampai akan menimbulkan gejala seperti gastroenteritis 

dan demam tifoid (Puspadewi, 2017). 

 

C. Suhu Penyimpanan 

Suhu adalah salah satu faktor lingkungan yang terpenting yang 

memengaruhi pertumbuhan organisme. Berbagai upaya dilakukan untuk 

memprediksi pengaruh suhu terhadap pertumbuhan bakteri dalam makanan atau 

minuman (Abrar, 2013). Kecepatan pertumbuhan ini pada dasarnya didominasi 

oleh faktor suhu penyimpanan dan spesies bakteri yang terdapat pada loloh serta 

lamanya penyimpanan. 

Suhu minimum untuk pertumbuhan bakteri atau suhu ketika tidak ada 

bakteri yang tumbuh adalah -30,2357° C. Berdasarkan hubungan antara suhu dan 

pertumbuhan, mikroorganisme dapat digolongkan/ dikelompokkan sebagai 1) 
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psikrofil, bakteri yang dapat tumbuh pada suhu antara 0 - 20° C ; 2) mesofil, bakteri 

yang dapat tumbuh pada pada suhu 25 - 40° C ; dan 3) termofil, bakteri yang dapat 

tumbuh pada suhu di atas 50° C. Dari pengggolongan tersebut jelas terlihat faktor 

suhu penyimpanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Pada suhu 

rendah, kerusakan minuman terjadi tetapi tidak secepat seperti pada suhu tinggi/ 

ruang atau dengan kata lain kehidupan mikroorganisme tertunda karena fungsi sel 

berhenti dan bila media suhu sekitarnya dinaikkan metabolisme akan berlangsung 

kembali (Abrar, 2013). 

Dengan dilakukannya penyimpanan suatu produk makanan atau minuman 

pada kulkas (1 - 4°C) maka akan dapat menghambat pertumbuhan daripada 

mikroorganisme. Hal ini tentunya dapat meningkatkan kualitas masa penyimpanan 

pada loloh cemcem agar dapat bertahan lebih lama. Berdasarkan penelitian Pratiwi 

dkk (2015) yang mengkaji mengenai tingkat keamanan minuman tradisional loloh 

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. Hal ini dipengaruhi oleh faktor penyimpanan 

loloh cemcem yang berada pada suhu ruang. Terjadinya peningkatan jumlah 

mikroba pada loloh cemcem selama penyimpanan dikarenakan mikroba yang 

terdapat dalam loloh masih dapat hidup dan bertahan akibat adanya kandungan 

glukosa dari sirup gula yang ditambahkan pada saat pengolahan loloh cem-cem. 

Selama masih tersedianya nutrisi pada loloh maka mikroba akan tetap tumbuh dan 

berkembang sehingga mengakibatkan kerusakan pada loloh cemcem. Nilai total 

mikroba yang disimpan pada suhu ruang mengalami peningkatan yang cepat, hal 

ini dikarenakan suhu ruang merupakan suhu optimum bagi pertumbuhan mikroba. 
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Berdasarkan suhu optimumnya yaitu antara 25 - 45°C, kebanyakan bakteri 

mesofilik mempunyai kemampuan memperbanyak diri dengan cepat.  

 

D. Metode Pemeriksaan Mikroba 

1. Angka Lempeng Total 

Pemeriksaan Angka Lempeng Total adalah menentukan jumlah bakteri 

dalam suatu sampel. Dalam test tersebut diketehui perkembangan banyaknya 

bakteri dengan mengatur sampel, di mana total bakteri tergantung atas formasi 

bakteri di dalam media tempat tumbuhnya dan masing-masing bakteri yang 

dihasilkan akan membentuk koloni yang tunggal (Mursalim, 2018). Metode 

kuantitatif digunakan untuk mengetahui jumlah mikroba yang ada pada suatu 

sampel, umumnya dikenal dengan ALT. Uji Angka Lempeng Total yang lebih 

tepatnya ALT aerob mesofil atau anaerob mesofil menggunakan media padat 

dengan hasil akhir berupa koloni yang dapat diamati secara visual berupa angka 

dalam koloni (cfu) per ml/g atau koloni/100ml. Prinsip pengujian ALT menurut 

Metode Analisis Mikrobiologi (MA PPOMN nomor 96/mik/00) yaitu pertumbuhan 

koloni bakteri aerob mesofil setelah cuplikan diinokulasikan pada media lempeng 

agar dengan metode pour plate dan diinkubasi pada suhu yang sesuai. Pada 

pengujian ALT menggunakan media PCA (Plate Count Agar) sebagai media 

padatnya. Digunakan pula pereaksi Triphenyl Tetrazolium Chloride 0,5% (TTC) 

(BPOM RI, 2008).  

Untuk memenuhi persyaratan statistik, cawan yang dipilih untuk 

penghitungan koloni ialah yang mengandung antara 30 sampai 300 koloni. Karena 

jumlah mikroorganisme dalam sampel tidak diketahui sebelumnya, maka untuk 



15 

 

memperoleh sekurang-kurangnya satu cawan yang mengandung koloni dalam 

jumlah yang memenuhi syarat tersebut maka harus dilakukan sederatan 

pengenceran dan pencawanan. Pengenceran sampel sangat penting untuk 

menghindari koloni bakteri atau kapang/khamir yang saling menumpuk karena 

konsentrasi sangat pekat sehingga didapatkan koloni yang terpisah dan dapat 

dihitung dengan mudah. Pengenceran ini sangat membantu terutama untuk sampel 

yang memiliki cemaran sangat tinggi (BPOM RI, 2008). 

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). 

ALT dapat dipergunakan sebagai indikator proses hygiene sanitasi produk 

analisis mikroba lingkungan pada produk jadi, indikator proses pengawasan, dan 

digunakan sebagai dasar kecurigaan dapat atau tidak diterimanya suatu produk 

berdasarkan kualitas mikrobiologinya (Puspandari dan Isnawati, 2015). 

2. Angka Kapang Khamir 

Uji Angka Kapang/Khamir adalah salah satu parameter dari keamanan 

minuman tradisional. Angka Kapang/Khamir menunjukkan adanya cemaran 

kapang/khamir dalam sediaan yang diperiksa setelah diinokulasikan pada media 

lempeng yang sesuai dan diinkubasi pada suhu 20- 25⁰C, diamati mulai hari ketiga 

sampai hari kelima (Depkes RI, 2000). 

Menurut BPOM No.13 Tahun 2019 tentang persyaratan minuman 

tradisional tidak boleh mengandung Angka Kapang Khamir tidak lebih dari 104 

koloni/ml (BPOM RI, 2019). 
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3. Identifikasi Bakteri  

Identifikasi bakteri merupakan langkah untuk mencari dan menentukan 

nama dari suatu isolat bakteri berdasarkan morfologi dan uji biokimia sehingga 

dapat ditentukan spesies bakteri tersebut. Di dalam laboratorium dilakukan 

pengelolaan spesimen yang dimulai dari penanaman spesimen, isolasi dan 

identifikasi (Molita, 2017). 

 

4. MPN (Most Probable Number) 

Metode Most Probable Number (MPN), merupakan metode perhitungan sel 

terutama untuk perhitungan bakteri coliform berdasarkan jumlah perkiraan 

terdekat. Perkiraan terdekat yaitu perhitungan dalam range tertentu. Dihitung 

sebagai nilai duga dekat secara statistik dengan merujuk pada tabel MPN (Most 

Probable Number) (Hartanti, 2015). 

Most Probable Number (MPN) merupakan uji yang mendeteksi sifat 

fermentatif Coliform dalam sampel. Uji MPN terdiri dari tiga tahap, yaitu uji 

pendugaan (presumptive test), uji konfirmasi (confirmed test), dan uji kelengkapan 

(completed test). Masing – masing uji tersebut menggunakan media LBSS, LBDS 

dan BGLB dengan volume antara 5 ml – 10 ml (Jiwintarum, Agrijanti, dan Septiana, 

2017). 

 


