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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

1. Hasil Angka Lempeng Total pada loloh cemcem yang disimpan pada suhu 

ruangan (25 - 32°C) didapatkan hasil pada waktu penyimpanan ke 0 jam (3,4 x 

102), 24 jam (7,0 x 105), 48 jam (1,2 x 106), 72 jam (1,4 x 106), dan 96 jam (2,1 

x 106). 

2. Hasil Angka Lempeng Total pada loloh cemcem yang disimpan pada suhu 

pendingin (1 - 4°C) didapatkan hasil pada waktu penyimpanan ke 0 jam (2,4 x 

102), 24 jam (1,1 x 103), 48 jam (3,5 x 103), 72 jam (5,3 x 103), dan 96 jam (1,6 

x 105). 

3. Pemeriksaan Angka Lempeng Total yang dilakukan didapatkan nilai ALT yang 

melebihi batas cemaran mikroba pada waktu penyimpanan ke 48 jam pada suhu 

ruangan (25 - 32°C)  yaitu, 1,2 x 106 koloni/ml sudah tidak dapat memenuhi 

syarat dan melebihi batas cemaran mikroba pada standar BPOM No 13 tahun 

2019 yaitu 106 koloni/ml dan pada suhu pendingin (1 - 4°C), nilai dari ALT pada 

loloh cemcem yang disimpan selama 96 jam masih memenuhi syarat yaitu, 1,6 

x 105.  
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B. Saran 

1. Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bali untuk 

melakukan pengawasan terhadap produk loloh cemcem sebagai produk 

industri rumah tangga secara berkala.  

2. Kepada produsen loloh cemcem untuk mencantumkan tanggal produksi dan 

tanggal kadaluarsa (expired date) pada produk loloh cemcem yang dijual. 

3. Kepada konsumen sebaiknya mengkonsumsi loloh cemcem yang di simpan 

pada suhu ruangan maksimal 1 hari dan pada suhu pendingin maksimal 4 hari 

4. Kepada peneliti berikutnya agar hasil penelitian ini digunakan sebagai acuan 

dan dilakukannya pemeriksaan indentifikasi bakteri yang terdapat pada produk 

loloh cemcem maupun pada alat dan bahan yang digunakan untuk dapat 

mengetahui jenis dan sumber cemaran bakteri secara pasti. 

5. Perlu dilakukan penelitian ALT lebih dari 4 hari pada suhu pendingin untuk 

mengetahui batas waktu penyimpanan dan pada jam keberapa nilai ALT 

melebihi standar BPOM No 13 tahun 2019. 

 


