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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kedelai dengan nama latin Glycinne max merupakan salah satu komoditas 

sumber pangan berjenis kacang-kacangan yang banyak dikonsumsi oleh 

masyarakat di Indonesia. Pemanfaatan utama kedelai adalah dari bagian biji, biji 

kedelai kaya akan protein dan lemak serta beberapa bahan gizi penting lain, 

misalnya vitamin (asam fitat) dan lesitin, selain itu kedelai merupakan bahan 

pangan dengan harga terjangkau. Menurut Ginting (2009) kedelai tidak hanya 

digunakan sebagai sumber protein, tetapi juga sebagai pangan fungsional yang 

dapat mencegah timbulnya penyakit degeneratif seperti penuaan dini, jantung 

koroner, dan hipertensi.  

Kedelai banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan olahan 

pangan, salah satunya adalah olahan minuman yang segar dan bergizi, yaitu sari 

kedelai. Sari kedelai adalah produk seperti susu sapi,tetapi dibuat dari ekstrak 

fraksi terlarut dari kedelai. Sari kedelai diperoleh dengan cara penggilingan biji 

kedelai yang telah direndam dalam air. Hasil penggilingan kemudian disaring 

untuk memperoleh filtrate, yang kemudian dididihkan dan diberi bumbu untuk 

meningkatkan rasanya (Endrasari, 2012).   

Sari kedelai merupakan produk minuman yang banyak disukai oleh 

masyarakat, selain proses pembuatannya cukup mudah, banyak manfaat bagi 

kesehatan, sari kedelai juga menjadi pilihan minuman pengganti susu sapi. 

Kandungan sari kedelai bila dilihat dari segi gizinya mempunyai kadar protein 

https://id.wikipedia.org/wiki/Protein
https://id.wikipedia.org/wiki/Lemak
https://id.wikipedia.org/wiki/Gizi
https://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin
https://id.wikipedia.org/wiki/Lesitin
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yang lebih tinggi daripada susu sapi maupun ASI (Air Susu Ibu), yaitu 4,4 g/100 g 

untuk sari kedelai 2,9g/100g untuk susu sapi dan 1,4 g/100g untuk ASI (Air Susu 

Ibu) (Koswara, 2006). Sari kedelai juga  baik dikonsumsi bagi orang yang 

mengalami lactose intolerance (alergi terhadap laktosa) atau bagi mereka yang 

tidak menyukai susu sapi  dan golongan vegetarian. (Khamidah, 2012).  

Sari kedelai banyak dijual  di wilayah kota Malang  merupakan produksi 

industri rumah tangga (home industry). Industri rumah tangga (home industry)  

adalah rumah usaha produk barang/jasa atau juga perusahaan kecil. Menurut Pasal 

1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang 

Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan yang dimaksud dengan industri rumah tangga 

(home industry) pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di 

tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.  

Sari kedelai produksi industri rumah tangga yang dijual di pasaran tidak 

menutup kemungkinan disimpan tidak didalam lemari pendingin, biasanya 

minuman sari kedelai yang dijual disekolah, atau toko kue hanya disimpan pada 

kotak plastik atau keranjang dan berada pada suhu kamar kurang lebih antara 

20°C sampai 25°C.  Kondisi penyimpanan pangan memengaruhi spesies 

mikroorganisme yang mungkin berkembang dan menyebabkan kerusakan. Suhu 

adalah salah satu faktor lingkungan yang terpenting yang memengaruhi kehidupan 

pertumbuhan mikroorganisme (Perko, 2011). Menurut Sherrrington (1992) pada 

suhu optimum, bakteri dapat membelah diri dengan pembelahan biner setiap 20 

menit, pada kondisi yang cocok, akan menghasilkan beberapa juta sel selama 7 

jam.  Mikoorganisme yang merugikan pada produk minuman yaitu bakteri 



3 
 

koliform, adanya bakteri koliform pada makanan dan minuman menunjang 

kemungkinan adanya mikroba bersifat enteropatogenik dan toksigenik yang 

berbahaya bagi kasehatan (Pelczar dan Chan, 2005).  

Bakteri koliform  merupakan bakteri patogen dalam makanan yang sering 

menyebabkan keracunan pangan dan juga menjadi salah satu mikroba indikator 

sanitasi, salah satu contoh bakteri koliform adalah Escherichia coli (Pasalu, 

2013). Penentuan koliform fekal menjadi indikator pencemaran dikarenakan 

jumlah koloninya pasti berkorelasi positif dengan keberadaan bakteri pathogen 

lain. Selain itu, mendeteksi koliform jauh lebih murah, cepat, dan sederhana 

daripada mendeteksi bakteri patogenik lain (Fardiaz, 2011). Golongan bakteri 

koliform, koliform fekal, merupakan bakteri bentuk batang, bersifat aerob dan 

anaerob fakultatif. (Badan POM RI 2008).  

Menurut Abrar (2013) suhu dapat memengaruhi mikroorganisme dalam dua 

cara yaitu apabila suhu naik, kecepatan metabolisme naik dan pertumbuhan 

dipercepat, dan sebaliknya apabila suhu turun kecepatan metabolisme juga turun 

dan pertumbuhan diperlambat. Golongan bakteri koliform memiliki sifat dapat 

tumbuh pada suhu antara 10 - 40°C, dengan suhu optimum 37°C. pH optimim 

untuk pertumbuhannya adalah pada 7,0 – 7,5, pH minimum 4,0 dan maksimum 

9,0. Bakteri golongan ini relatif sangat sensitif terhadap panas dan dapat 

diinaktifkan pada suhu pasteurisasi makanan atau selama pemasakan makanan. 

Sehingga untuk mencegah pertumbuhan bakteri makanan, sebaiknya disimpan 

pada suhu rendah (Supardi,1999).  
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Sari kedelai yang dijual di masyarakat yang merupakan produk industri 

rumah tangga memungkinkan terjadinya kontaminasi karena kurangnya 

pengetahuan higieni sanitasi dari produsen (Rahayu, 2002). Kontaminasi bakteri 

pencemar menyebabkan rendahnya kualitas minuman sari kedelai yang mungkin 

berasal dari berbagai hal seperti: bahan baku, alat yang digunakan selama proses 

pembuatan, pengemasan, penyimpanan minuman  yang tidak memperhatikan 

higieni sanitasi. Menurut Peraturan  Pemerintah RI No 28 Tahun 2004 tentang 

keamanan, mutu, gizi pangan, dijelaskan bahwa, cara produksi pangan olahan 

yang baik harus memperhatikan aspek keamanan pangan, antara lain dengan 

mencegah tercemarnya pangan, mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik 

patogen, dan mengendalikan proses antara lain bahan baku, penggunaan bahan 

pangan, pengolahan, pengemasan atau pengangkutan. 

 Persyaratan higieni sanitasi diatur dalam KEPMENKES No. 

942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang  Higieni Sanitasi Makanan Jajanan. Dalam 

Kepmenkes tersebut disebutkan bahwa terdapat 6 prinsip higieni sanitasi mulai 

dari pemilihan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengolahan 

makanan, penyimpanan makanan masak, pengangkutan makanan dan penyajian 

makanan. Pengetahuan yang baik tentang produksi olahan pangan dengan 

memerhatikan persyaratan higieni sanitasi sebagaimana yang diatur, akan 

memungkinkan  produk sari kedelai aman untuk dikonsumsi. 

Berdasarkan survey awal yang telah dilakukan, yaitu pada tanggal 28-30 

Maret 2017, produsen sari kedelai di Kota Malang terdapat di beberapa kelurahan 

yang terbagi atas 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, 
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Kecamatan Kedung kandang, Kecamatan Lowok waru dan Kecamatan Sukun. 

Produsen yang telah diwawancarai menyebutkan bahwa sari kedelai diproduksi 

dengan alat manual dan dikemas dengan botol plastik bekas/plastik bening, selain 

itu produsen banyak menjual produk mereka di sekolah, baik Sekolah Dasar (SD), 

Paud, TK, ditoko kue, dan warung makan selama tidak lebih dari 12 jam. 

Produksi sari kedelai biasanya dilakukan dini hari, dan kemudian dijual pagi 

hingga siang hari. Menurut beberapa produsen, mereka menjual sari kedelai 

disekolah-sekolah atau warung makan tidak disimpan pada lemari pendingin 

karena keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga minuman sari kedelai hanya 

disimpan pada wadah seadanya. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Anggraeni (2006) di kota Malang, 

kesimpulan  hasil penelitian TPC sampel sari kedelai yang disimpan pada suhu 

25°C (suhu kamar), telah ada pertumbuhan mikroba setelah penyimpanan 12 jam 

sebanyak  1 x 103 CFU untuk susu kedelai anorganik. Hal ini menyimpang dari 

pedoman SNI 01-3830-1995 standar tentang kedelai persyaratan kualitas susu, 

yang jumlah bakteri maksimum standar adalah 2 x 102 CFU / ml, selain itu 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sirait (2009) mengenai higieni 

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

10 sampel susu kedelai yang diperiksa terdapat 4 sampel yang tidak memenuhi 

syarat dan mengandung bakteri Escherichia coli. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Al Muzafri pada tahun 2012 di 

Pekanbaru mengenai pertumbuhan bakteri pada minuman, pada penyimpanan 

minuman pada suhu kamar setelah 4 jam menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan 
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bakteri koliform telah melebihi standart yang ditetapkan oleh BPOM. 

Pertumbuhan bakteri terlihat tinggi pada penyimpanan suhu kamar 8 jam, hal ini 

disebabkan karena pada suhu kamar yang berkisar antara 25ºC adalah suhu yang 

sangat memungkinkan tumbuhnya bakteri, selain itu penyimpanan dalam waktu 

yang lama juga mengakibatkan berkembangbiaknya bakteri koliform. Dari 

beberapa alasan tersebut, peneliti akan mengkaji lebih lanjut terkait total bakteri 

dan total koliform pada sari kedelai selama proses penyimpanan dan hubungannya 

dengan pengetahuan higieni sanitasi produsen sari kedelai industri rumah tangga 

yang berada dikota Malang. Pengujian sampel minuman sari kedelai akan 

dilakukan setelah diproduksi saat disimpan selama 0 jam, 4 jam dan 8 jam, 

sehingga dapat diketahui pada rentang waktu keberapa batas konsumsi sari 

kedelai yang diproduksi oleh produsen diKota Malang yang disimpan pada suhu 

kamar. Batas konsumsi sari kedelai berdasarkan total bakteri berpedoman pada 

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Tahun 

2009, dimana pada sari kedelai batas maksimum APM koliform yaitu 20/ml, 

sedangkan Angka Lempeng Total (ALT) yaitu 5 x 10 4 koloni/ml. 

Bakteri merugikan pada makanan dan minuman dapat menyebabkan 

penyakit. Untuk menghindari konsumsi makanan atau minuman yang aman dari 

bakteri, perlu adanya informasi lebih lanjut untuk masyarakat, sehingga perlu 

adanya suatu media untuk menyampaikan suatu informasi. Media informasi dapat 

berupa media audio, media visual, media audio visual, dan media serbaneka, salah 

satu jenis media informasi untuk menyampaikan suatu perihal yang penting yang 

daan digunakan adalah media visual/media cetak. Contoh dari media visual adalah 
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Buku saku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), buku saku adalah 

buku berukuran kecil yang dapat dimasukkan ke dalam saku dan mudah dibawa 

kemana-mana. Buku saku berfungsi untuk memberikan suatu informasi, salah 

satunya adalah informasi tentang mata pelajaran ataupun informasi tentang 

pengetahuan umum. Selain itu buku saku dilengkapi dengan gambar sehingga 

menarik untuk dibaca. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Berapa peningkatan total bakteri dalam sari kedelai selama proses 

penyimpanan pada suhu kamar? 

2. Berapa peningkatan total koliform dalam sari kedelai selama proses 

penyimpanan pada suhu kamar? 

3. Berapa batas optimal waktu konsumsi sari kedelai yang disimpan pada suhu 

kamar berdasarkan total bakteridan total koliform selama proses 

penyimpanan? 

4. Bagaimana tingkat pengetahuan higieni sanitasi produsen pada saat produksi 

sari kedelai? 

5. Adakah hubungan total bakteri dengan total koliform dalam sari kedelai 

selama proses penyimpanan pada suhu kamar? 

6. Adakah hubungan pengetahuan higieni sanitasi produsen dengan total bakteri 

dan total koliform selama proses penyimpanan pada suhu kamar? 
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7. Bagaimana bentuk dan ruang lingkup media sebagai  hasil penelitian analisis 

total bakteri dan total koliform dalam sari kedelai selama proses penyimpanan 

pada suhu kamar dan hubungannya dengan pengetahuan higieni sanitasi 

produsen ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan total bakteri dalam sari kedelai selama proses penyimpanan. 

2. Mendeskripsikan total koliform dalam sari kedelai selama proses 

penyimpanan. 

3. Menganalisis  batas waktu konsumsi sari kedelai yang disimpan pada suhu 

kamar berdasarkan total bakteri dan total koliform selama proses 

penyimpanan. 

4. Mendeskripsikan pengetahuan higieni sanitasi produsen saat produksi sari 

kedelai 

5. Menganalisis hubungan total bakteri dan total koliform dalam sari kedelai 

selama proses penyimpanan pada suhu kamar 

6. Menganalisis hubungan total bakteri dan total koliform dalam sari kedelai 

selama proses penyimpanan pada suhu kamar dengan pengetahuan higieni 

sanitasi produsen. 

7. Mengembangkan hasil penelitian analisis total bakteri dan total koliform 

dalam sari kedelai selama proses penyimpanan pada suhu kamar dan 
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hubungannya dengan higieni sanitasi produsen menjadi buku saku media 

informasi untuk masyarakat. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

a. Mengetahui total bakteri dan total koliform yang terdapat pada sari kedelai 

selama proses penyimpanan pada suhu kamar sehingga dapat memberikan 

informasi kepada masyarakat mengenai proses penyimpanan sari kedelai 

yang baik agar terhindar dari bakteri patogen. 

b. Mengetahui hubungan total bakteri dan total koliform selama proses 

penyimpanan dengan pengetahuan higieni sanitasi produsen 

c. Menambah ilmu bagi peneliti mengenai proses penghitungan total bakteri 

dan total koliform pada sari kedelai selama proses penyimpanan pada suhu 

kamar serta hubungan pengetahuan higieni dan sanitasi produsen  

2. Secara praktis 

a. Memberikan tambahan sumber informasi kepada masyarakat mengenai 

hubungan total bakteri dan total koliform pada sari kedelai selama proses 

penyimpanan pada suhu kamar dengan pengetahuan higieni sanitasi. 

b. Memberikan tambahan sumber informasi kepada konsumen mengenai 

batas konsumsi sari kedelai selama proses penyimpanan pada suhu kamar. 
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1.5 Definisi istilah 

1. Analisis Total Bakteri adalah mempelajari tentang mikroba bersel tunggal 

yang memiliki dinding sel, berkembang biak dengan membelah diri dan 

mempunyai empat bentuk utama yaitu kokus (bulat), basil (seperti batang), 

koma dan spiral (BSN, 2009). 

2. Analisis Total Koliform adalah mempelajari bakteri berbentuk batang, 

bersifat aerob dan anaerob fakultatif serta mempunyai spesies dengan habitat 

dalam saluran pencernaan dan non saluran pencernaan seperti tanah dan air 

(BPOM, 2008). 

3. Sari kedelai adalah produk seperti susu sapi,tetapi dibuat dari ekstrak fraksi 

terlarut dari kedelai. Sari kedelai diperoleh dengan cara penggilingan biji 

kedelai yang telah direndam dalam air. Hasil penggilingan kemudian disaring 

untuk memperoleh filtrate, yang kemudian dididihkan dan diberi bumbu 

untuk meningkatkan rasanya (Endrasari, 2012). 

4. Penyimpanan pangan adalah proses, cara dan/atau kegiatan menyimpan 

pangan baik di sarana produksi maupun distribusi. (Peraturan Pemerintah RI 

No 28 Tahun 2004) 

5. Suhu kamar (Bahasa Inggris: room temperature) atau suhu ruangan, dalam 

penggunaan ilmiah, dianggap kurang lebih antara 20 sampai 25 derajat 

Celsius (°C) (68 sampai 77 derajat Fahrenheit (°F), 528 sampai 537 derajat 

Rankine (°R), atau 293 sampai 298 Kelvin (K)), walaupun nilai tersebut 

bukanlah suatu nilai yang ditentukan dengan persis. Untuk kemudahan 

penghitungan, sering digunakan angka 20 °C atau 293° K (Anonim, 2017) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmiah
https://id.wikipedia.org/wiki/Celsius
https://id.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit
https://id.wikipedia.org/wiki/Rankine
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelvin
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6. Higieni sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, 

tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan 

penyakit atau gangguan kesehatan (KEPMENKES No. 

942/MENKES/SK/VII/2003)  

7. Buku saku adalah buku berukuran kecil yang dapat dimasukkan ke dalam 

saku dan mudah dibawa kemana-mana (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2008) 

 

1.6 Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi gambaran yang luas dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberi batasan masalah, yaitu: 

1. Subyek penelitian ini adalah sari kedelai yang diproduksi industri rumah 

tangga di Kelurahan Klojen, Kelurahan Rampal, Kelurahan Blimbing, 

Kelurahan Jodipan, Kelurahan Kotalama, Kelurahan Sawojajar, Kelurahan 

Pisangcandi, Kelurahan Sukun, Kelurahan Tlogomas, Kelurahan Sumbersari, 

dimana ciri ciri produsen yang akan dijadikan sebagai penelitian adalah 

sebagai berikut: 1) produsen industry rumah tangga, 2) produsen sari kedelai 

juga bertindak sebagai pedagang, 3) produk sari kedelai yang diperjual belikan 

tidak disimpan dalam kulkas. 

2. Objek dalam penelitian ini adalah total bakteri dan total koliform dari sampel 

yang diambil dari produsen yang juga menjual sari kedelai dan sari kedelai 

disimpan tidak pada lemari pendingin/kulkas kemudian setelah penyimpanan 
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0 jam, 4 jam dan 8 jam sampel diuji dengan menghitung total bakteri 

menggunakan metode TPC (Total Plate Count). 

3. Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah total bakteri dan koliform

pada sari kedelai, dan pengetahuan hegieni sanitasi produksi, dimana

persyaratan higieni sanitasi berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan

No 942/MENKES/SK/VII/2003

4. Pengembangan hasil penelitian ini berupa buku saku sebagai sumber

informasi untuk masyarakat.


