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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 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). Minuman sari kedelai banyak 

dikonsumsi masyarakat karena banyak manfaat, salah satunya sebagai pengganti 

susu sapi, selain itu sari proses produksi sari kedelai mudah dan bahan relatif 

murah. 

Sari kedelai bila dilihat dari segi gizinya mempunyai kadar protein yang 

rata-rata lebih tinggi dari pada susu sapi maupun ASI (Air Susu Ibu), yaitu 4,4 

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

(Air Susu Ibu) (Koswara, 2006). Kandungan protein dalam susu kedelai 

dipengaruhi oleh varietas kedelai, 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 (Gunawan, 2008). 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). 

Selain mengandung protein yang tinggi, sari kedelai juga merupakam 

sumber lemak, vitamin dan mineral. Sebagian besar lemak yang terkandung dalam 
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kedelai adalah 85% asam lemak tak jenuh terutama asam linoleate dan asam oleat, 

sedangkan sisanya 15% berupa asam lemak jenuh yaitu dari asam palmiat 

(Endrasari, 2012).  Asam oleat, asam linoleate merupakan lemak esensial yang 

berperan penting dalam menurunkan kandungan kolesterol didalam tubuh 

(Mudjajanto, 2005). Kandungan vitamin dan mineral kedelai cukup lengkap, yaitu 

seperti vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin E, vitamin K, Kalsium, 

Fosfor, Natrium, serta zat Besi. Berikut kandungan nutrisi pada sari kedelai yang 

dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Kandungan Nutrisi Sari Kedelai 

Kandungan nutrisi Jumlah per 100 gram 
Protein (%) 4,40 

Karbohidrat (%) 3,8 
Lemak (%) 2,50 

Vitamin B1 (%) 0,04 
Vitamin B2 (%) 0,02 
Vitamin A (%) 0,02 
Vitamin E (%) 0,01 
Vitamin K (%) 0,01 
Kalsium (mg) 15 
Fosfor (mg) 49 

Natrium (mg) 2 
Besi (mg) 1,2 

Sumber : Koswara, 2006. 

2.1.1 Pembuatan Sari Kedelai 

Pada dasarnya sari kedelai berasal dari perasan ampas kedelai yang telah 

dihaluskan dengan alat penghalus, dimana biasanya yang diguanakan yaitu 

blender. Sebelum dihaluskan, kedelai yang sudah dipilih sebagai bahan baku 

dengan kualitas yang bagus kemudian dicuci dengan air yang mengalir, setelah itu 

kedelai direndam didalam baskom yang diberi air bersih. untuk memenuhi 

kebutuhan industry berbahan baku kedelai, beberapa varietas unggul kedelai 
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memiliki sifat yang beragam. Umumnya varietas-varietas tersebut memiliki biji 

besar dan berwarna kuning, seperti varietas Anjasmoro (Ginting, 2009) 

Kedelai varietas Anjasmoro ditetapkan sebagai kedelai unggulan nasional, 

karena beberapa faktor yaitu karena varietas Anjasmoro memiliki resistensi lahan 

terhadap hama penyakit. Selain itu varietas ini mampu melebihi produktivitas 

rerata nasional, yang artinya varietas Anjasmoro dominan bertahan sampai 

matang ketimbang varietas lainnya. Kelebihan utama lainnya adalah Anjasmoro 

lebih toleran kondisi tanah jenuh air, tidak mudah rebah, polongnya banyak, 

bijinya besar, dan hasilnya tinggi. (Anonymous, 2016). Sehingga Varietas 

Anjasmoro merupakan salah satu varietas unggul yang sering digunakan sebagai 

bahan baku sari kedelai. 

 Pada saat proses perendaman menurut Amrin (2002) perendaman kedelai 

dilakukan selama kurang lebih 8-10 jam, rendaman tersebut bertujuan untuk 

mempermudah dan mempercepat proses pelepasan kulit ari. Proses setelah 

perendaman adalah menghaluskan kedelai dengan bantuan alat penggiling atau 

blender, hasilnya akan berbentuk seperti bubur. Pada saat penghalusan, kedelai 

diberi tambahan air bersih. bubur kedelai disaring untuk mendapatkan sarinya. 

caranya adalah menuangkan bubur diatas kain penyaring dan dibawahnya terdapat 

wadah penampung. Ampas kedelai yang telah diambil sarinya ternyata dapat 

dimanfaatkan sekali lagi untuk diambil sisa-sisa sari kedelai, yaitu dengan cara 

menambahkan air masak, dan diperas kembali. Ampas kedelai hanya dapat 

dipergunakan sekali saja, apabila digunakan lebih dari sekali dikhawatirkan akan 

memengaruhi kualitas sari kedelai (Amrin, 2002)  
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Sari kedelai berasal dari penyaringan dan perasan bubur kedelai berupa 

cairan berwarna putih. Kondisi sari kedelai setelah penyaringan tersebut masih 

setengah jadi karena masih memungkinkan adanya kontaminasi bakteri yang 

terjadi karena saat penyaringan, Perebuasan pada sari kedelai sangatlah penting 

sebagai proses, dan dilakukan sebanyak dua kali. Menurut Amrin (2002) 

perebuasan tahap pertama disebut pasteurisasi, dimana sari kedelai setengah jadi 

tersebut di rebus diatas kompor hingga mencapai suhu 85°C, dan apabila sari 

kedelai mengeuarkan uap cukup banyak, maka titik suhu pasteurisasi tercapai. 

Perebusan tahap kedua  disebut dengan sterilisasi dengan suhu mencapai 100°C 

(mencapai titik didih).  

2.1.2 Standart Mikroorganisme dalam Sari Kedelai 

Sari kedelai yang dijual kebanyakan merupakan produksi rumah tangga 

sehingga sari kedelai yang dipasarkan kemungkinan tidak terdaftar dalam BPOM, 

tetapi sari kedelai yang dijual harus tetap memenuhi standart yang ditentukan, hal 

tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, 

Mutu dan Gizi Pangan. Persyaratan sanitasi di seluruh kegiatan produksi pangan 

dilakukan dengan cara menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik, 

persyaratan pengolahan pangan, penjamah makanan, persyaratan peralatan yang 

harus digunakan, dan bahan pangan, serta cara distribusi pangan yang baik. . Di 

dalam pengolahan makanan, bakteri dapat berasal dari pekerja, bahan mentah, 

lingkungan, binatang dan fomite (benda-benda mati) (Arifin, 2012). Poin-poin 

tersebut dapat mempengaruhi kualitas kebersihan dan kesehatan makanan atau 

minuman, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
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Beberapa penelitian tentang sumber cemaran mikroblologis pada makanan 

telah banyak dilakukan. Cemaran mikroba dapat menyebabkan penurunan kualitas 

mikrobiologis pada makanan dan dapat menyebabkan keracunan. Sanitasi udara 

dan suhu penyimpanan sangat pentng diperhatikan untuk tetap mempertahankan 

kualitas mlkrobiologis makanan. Penyimpanan pada suhu ruang meningkatkan 

jumlah mikroba, terutama pada makanan-makanan yang disajikan di tempat 

terbuka, peningkatan total mikroba dapat mencapai 2 kali lipat dari jumlahnya 

semula, dan dapat tercemar bakteri patogen (Tessi, dkk. 2002).  

Produksi makanan dan minuman yang berkualitas harus memperhatikan 

persyaratan cemaran mikroba pada pangan olahan termuat dalam Peraturan 

Kepala Badan POM RI No. HK.00.06.1.52.4011 tentang Penetapan Batas 

Maksimum Cemaran  Mikroba dan Kimia Dalam Makanan dan Standar Nasional 

Indonesia (SNI) komoditas pangan. Dalam produk sari kedelai harus diperhatikan 

keberadaan  Angka Lempeng Total (ALT)koliform, serta beberapa jenis bakteri 

seperti Escherichia coli. Apabila ditemukan diatas batas maksimal yang telah 

ditentukan, maka produk sari kedelai tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi. 

Batas maksimum cemaran mikroba pada sari kedelai menurut BPOM RI No. 

HK.00.06.1.52.4011 (2005) dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Persyaratan Hasil Pemeriksaan secara Mikrobiologis dalam Sari 
Kedelai 

Parameter Persyaratan 

Angka Lempeng Total ( ALT ) 5 x 104 cfu/ml 

APM Koliform 20 cfu/ml 

Sumber: BPOM, 2005 
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2.1.3 Penyimpanan Sari Kedelai Pada Saat Pemasaran 

Persyaratan penyimpanan pangan harus diperhatikan, sebagaimana yang 

diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 pasal 7 dan 8 yaitu 

mengendalikan kondisi lingkungan, distribusi dan penyimpanan pangan 

khususnya yang berkaitan dengan suhu kelembaban dan tekanan udara guna 

menjaga keamanan mutu dan gizi pangan. Penyimpanan makanan dilakukan agar 

memiliki shelf life yang cukup lama dengan mencegah rusaknya makanan tersebut 

yang diakibatkan oleh mikroorganisme. Rusaknya makanan disebabkan 

mikroorganisme (bakteri, jamur, yeast, alga, protozoa, dan lainnya), enzim yang 

dikandung makanan, insektisida dan hewan pengerat (Hadiyanto, 2013). 

Pertumbuhan mikroorganisme penyebab  kerusakan makanan  dipengaruhi 

berbagai faktor yaitu suhu, kelembaban, udara dan oksigen, cahaya, dan waktu.  

Menurut Hidayanto (2013) karakteristik pertumbuhan bakteri atau mikroba 

pada makanan masak dipengaruhi oleh  kadar air makanan dimana bakteri akan 

tumbuh subur dalam makanan yang tingkat airnya tinggi dan dipengaruhi oleh 

jenis makanan. Makanan yang diperlukan oleh bakteri untuk hidup dan 

berkembang biak adalah yang mengandung protein dan air (Aminudin, 2009). 

Oleh karena itu, penyimpanan olahan pangan seperti sari kedelai harus 

diperhatikan mengingat bahwa produk sari kedelai merupakan pangan olahan 

dalam kategori cepat rusak dan mudah membusuk.. 

Sari kedelai yang rusak ditandai dengan berubahnya bau, warna, rasa, atau 

mengental, kemudian terjadi pemisahan air dengan endapan sari kedelai 

(Anggraini, 2014). Adanya perubahan fisik baik dari bau, warna serta rasa 
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berhubungan dengan berkembangnya mikroorganisme perusak pangan 

(Aminudin, 2009). Menurut Hidayanto (2013) menjaga kualitas makanan yang 

cepat rusak/mudah membusuk biasanya dilakukan dengan menyimpan didalam 

lemari pendingin dengan pengaturan suhu 5°C atau lebih rendah, karena menurut 

Irianto (2006) suhu yang dapat menguntungkan bagi perkembangbiakan bakteri 

adalah  7˚C – 60˚C.  

Dari beberapa kasus, pedagang minuman diwarung dan sekolah, khususnya 

pedagang sari kedelai menyimpanan dagangan tidak pada lemari pendingin, 

seperti contoh hanya disimpan pada suhu ruang dengan rata rata suhu 25˚C, hal 

tersebut akan mempengaruhi mutu dan gizi sari kedelai. Menurut Jay (1978) 

semakin lama penyimpanan pada suhu ruang akan semakin banyak  basa yang 

dihasilkan akibat semakin meningkatnya aktivitas mikroorganisme yang pada 

akhirnya mengakibatkan  terjadinya pembusukan. Proses pembusukan akan 

diikuti dengan peningkatan pH, dan dalam  keadaan tersebut akan diikuti pula 

dengan peningkatan pertumbuhan bakteri (Suradi, 2012). 

 

2.2  Mikroorganisme Dalam Pangan 

Pangan selain merupakan sumber gizi bagi manusia, juga merupakan 

sumber makanan bagi mikroorganisme. Pertumbuhan mikroorganisme dalam 

bahan pangan dapat menyebabkan perubahan yang menguntungkan seperti 

perbaikan bahan pangan secara gizi, daya cerna ataupun daya simpannya. Selain 

itu pertumbuham mikroorganisme dalam bahan pangan juga dapat mengakibatkan 
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perubahan fisik atau kimia  seperti bau asam dan busuk yang tidak diinginkan, 

sehingga bahan pangan tersebut tidak layak dikomsumsi. (Siagian, 2002).  

2.2.1 Mikiroorganisme Penyebab Kerusakan Pada Pangan 

Menurut Tamaroh (2002) dalam Zulkifli (2008) beberapa faktor yang 

menentukan keamanan makanan di antaranya jenis makanan olahan, cara 

penanganan bahan makanan, cara penyajian, waktu antara makanan matang 

dikonsumsi dan suhu penyimpanan baik pada bahan makanan mentah maupun 

makanan matang dan perilaku penjamah makanan itu sendiri. Mikroba dapat 

mencemari pangan melalui air, debu, udara, tanah, alat-alat pengolah (selama 

proses produksi atau penyiapan) juga sekresi dari usus manusia atau hewan 

(BPOM, 2008). Oleh karena itu, sebaiknya dalam membuat makanan harus 

memperhatikan kebersihan cara pengolahan, penyajian dan penyimpanan 

makanan agar menjaga mutu dan gizi pangan dari cemaran mikroba. 

Jenis mikroba yang terdapat dalam makanan meliputi bakteri, kapang atau 

jamur dan ragi serta virus. Mikroba tersebut dapat menyebabkan perubahan 

perubahan yang tidak diinginkan seperti penampilan, tekstur, rasa dan bau dari 

makanan (BPOM, 2008). Mikroba dalam bahan pangan dapat mengubah 

komposisi bahan pangan dengan cara menghidrolisis pati dan selulosa menjadi 

fraksi yang lebih kecil, menghidrolisis lemak dan menyebabkan ketengikan, 

menyebabkan ferementasi gula serta merombak protein menjadi amoniak 

sehingga menghasilkan bau busuk. Beberapa mikroba dapat membentuk lendir, 

gas, busa warna, asam, toksin dan lain-lain (Arini, 2017). 
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 Kondisi di dalam bahan pangan seperti Aw (kandungan air dalam pangan) 

dan pH mendukung atau sesuai dengan kondisi di mana mikroorganisme tersebut 

berkembang. Selain itu, bahan pangan disimpan dalam kondisi yang 

memungkinkan atau bahkan mendukung pertumbuhan mikroba seperti disimpan 

dalam suhu ruang (±28°C) sehingga terjadi metabolisme mikroba seperti 

mengeluarkan toksin atau racun yang menyebabkan kerusakan makanan dan akan 

berbahaya jika dikonsumsi (Arini, 2017). Dalam batas tertentu kandungan 

mikroba ada pangan tidak berpengaruh terhadap ketahanan pangan, namun 

apabila mikroorganisme tersebut populasinya meningkat dapat menimbulkan 

berbagai masalah, antara lain seperti dapat menentukan taraf mutu bahan 

makanan, mengakibatkan kerusakan pangan, merupakan sarana penularan 

beberapa penyakit menular, dan keracunan makanan. Dengan demikian 

keberadaan mikroorganisme yang pada umumnya mikroorganisme pencemar 

dapat menimbulkan kerugian. 

Menurut Pasalu (2013) penyakit akibat makanan (food borne diseases) yang 

terjadi segera setelah mengonsumsi pangan, umumnya disebut dengan keracunan. 

Pangan dapat menjadi beracun karena telah terkontaminasi oleh bakteri patogen 

yang kemudian dapat tumbuh dan berkembangbiak selama penyimpanan, 

sehingga mampu memproduksi toksin yang dapat membahayakan manusia. 

Keracunan pangan oleh bakteri dapat berupa intoksifikasi atau infeksi. 

Intoksifikasi disebabkan oleh adanya toksin bakteri yangterbentuk didalam 

makanan padasaat bakteri bermultiplikasi, sedangkan keracunan pangan berupa 

infeksi, disebabkan oleh masuknya bakteri ke dalam tubuhmelalui makanan yang 



22 
 

terkontaminasi dan tubuh memberikan reaksi terhadap bakteri tersebut (BPOM, 

2008) 

2.2.2 Mikroba Indikator 

Mikroba indikator adalah golongan atau spesies bakteri yang kehadirannya  

dalam makanan dalam jumlah diatas batas (limit) tertentu, merupakan pertanda  

bahwa makanan telah terpapar dengan kondisi-kondisi yang memungkinkan  

berkembang biaknya mikroba patogen (BPOM, 2005). Mikroba pada pangan 

perlu mendapat perhatian karena jenis bahaya ini yang sering menjadi agen 

penyebab kasus keracunan pangan. Ada beberapa golongan bakteri patogen yang 

dapat menyebabkan keracunan dan kerusakan makanan yaitu Salmonella, 

Shigella, Brucella, Vibrio 21 collera, Vibrio parahaemolyticus, Escherichia coli, 

Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Acetobacter, Achromobacter, 

Pseudomonas, Micrococcus Erwinia, Flavobacterium, Kurthia, Leuconostoc, 

Paracolobactrum, Proteus, Sarcina, Serratia, Streptomyces, Sthaphylococcus, 

Enterococci, Enterobacter Alcaligenes, Corynebacterium  (BPOM, 2005). 

Menurut Surono (2016) dalam sistem pengendalian mutu, ada banyak cara 

untuk menilai apakah pengolahan makanan dilakukan secara memadai atau tidak. 

Salah satu cara umum yang dilakukan untuk mengukur kualitas mutu pangan 

adalah dengan menggunakan mikroba tertentu sebagai indicator. Adapun bakteri 

yang ideal untuk dapat dijadikan sebagai indicator adalah bakteri yang memiliki 

kriteria sebagai berikut: 

1. Tidak patogen 

2. Dapat dideteksi secara cepat, mudah dan murah 
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3. Memiliki karakteristik yang mudah diidentifikasi dan mudah dibedakan dari 

bakteri lain 

4. Keberadaanya mudah dihitung secara kuantitatif sehingga dapat memberikan 

gambaran tingkat kontaminasi 

5. Memiliki kesamaan habitat dan korelasi dengan bakteri patogen yang 

ditargetkan 

6. Memiliki resistensi atau tingkat ketahanan hidup yang sama dengan bakteri 

yang ditargetkan 

Pada kenyataannya tidak ada bakteri indikator yang memenuhi kriteria 

tersebut secara sempurna, sehingga meskipun bakteri indikator yang selama ini 

digunakan tidak mewakili adanya bakteri patogen ada dua macam indikator yang 

disepakati secara luas sebagai (1) indikator kebersihan atau hygiene dan (2) 

indikator keamanan pangan (Surono, 2016) Golongan bakteri yang banyak 

digunakan sebagai indikator adalah dari famili Enterobacteriaceae, dimana 

golongan terbesar adalah kelompok bakteri koliform.  

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). Bakeri koliform tidak 
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memenuhi semua kriteria yang ditentukan sebagai bakteri indikator namun hanya 

memenuhi beberapa kriteria saja. 

 

2.3 Mikroorganisme Dalam Sari Kedelai 

Disamping nilai gizi yang tinggi susu kedelai dapat juga sebagai media yang 

baik untuk pertumbuhan berbagai macam mikroorganisme, baik mikroorganisme 

yang menguntungkan maupun mikroorganisme yang merugikan jika dikonsumsi. 

Salah satu bakteri yang merugikan yaitu dapat menyebabkan kerusakan Sari 

kedelai yang rusak ditandai dengan berubahnya bau, warna, rasa, atau mengental, 

kemudian terjadi pemisahan air dengan endapan sari kedelai (Anggraini, 2014). 

Adanya perubahan fisik baik dari bau, warna serta rasa berhubungan dengan 

berkembangnya mikroorganisme perusak pangan (Aminudin, dkk. 2009). Selain 

itu, mikroorganisme yang berkembang dalam sari kedelai dapat menurunkan 

kualitas dan mempengaruhi keamanan produk tersebut apabila dikonsumsi oleh 

manusia. 

2.3.1 Bakteri Koliform  

Bakteri koliform adalah golongan 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). 

Bakteri ini masuk dalam family Enterobactericeae, yang dicirikan sebagai bakteri 

golongan mesofilik gram negatif, dimana bakteri kelompok mesofilik ini tumbuh 

dengan baik antara 20 ̊ C-45 ̊C dengan suhu optimum 30 ̊C -37 ̊C berbentuk 

batang, dapat memfermentasi glukosa dan laktosa (Surono, 2016).  
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Bakteri Koliform mempunyai sifat mampu tumbuh baik pada beberapa jenis 

substrat dan dapat mempergunakan berbagai jenis karbohidrat dan komponen 

organik lain sebagai sumber energi dan beberapa komponen nitrogen sederhana 

sebagai sumber nitrogen, mempunyai interval suhu pertumbuhan antara -2˚C-

37˚C,  mempunyai sifat dapat mensintesa vitamin, dan bersifat "patogen 

oppurtunis" yaitu bakteri yang kadang-kadang dapat menimbulkan penyakit 

(Hadi, 2000). Beberapa penyakit yang ditimbulkan karena jumlah bakteri 

pencemar yang terlalu banyak adalah gejala  diare, demam, kram perut, dan 

muntah-muntah (Entjang, 2003). 

Bakteri koliform memiliki korelasi dengan adanya satu atau lebih jenis 

mikroba patogen atau berkorelasi dengan adanya toksin yang dihasilkannya 

(Surono, 2016). Diantara kelompok koliform terdapat golongan bakteri yang lebih 

tahan panas atau disebut sebagai thermotolerant koliform atau sering disebut fecal 

koliform. Golongan bakteri ini mampu memfermentasi laktosa dan menghasilkan 

asam dan gas pada suhu 45 ± 0,5 ̊ C selama 48 jam, dimana pada umumnya 

didominasi oleh strain Escherichia  coli (Surono, 2016). Kelompok bakteri 

koliform merupakan salah satu bakteri indikator sanitasi pangan, karena 

memenuhi beberapa kriteria untuk bakteri yang ideal dijadikan bakteri indicator 

sanitasi air. 

Golongan bakteri koliform ini banyak dikaitkan dengan sanitasi produksi 

yang buruk karena daya tahan yang tinggi dari mikroba terhadap kekeringan suhu 

tinggi dan pendinginan serta pengaruh detergen atau disinfektan. Dengan sifat 

yang tahan terhadap pendinginan dan pemanasan bakteri ini dapat digunakan 
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sebagai indikator makanan yang beku dan sudah dipanaskan (BPOM, 2005). 

Selain sebagai indicator makanan yang sudah melewati proses pemanasan atau 

beku, bakteri koliform mudah untuk diteksi keberadaannya. 

 

2.4 Higieni Sanitasi Pangan 

Salah satu upaya menjaga mutu gizi dan pangan adalah menjaga higieni 

sanitasi. 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). Pangan yang dapat menimbulkan gangguan 

kesehatan merupakan pangan yang sudah terkontaminasi mikroorganisme atau 

bakteri dan bahan kimia berbahaya (Sari, 2012)  

Menurut Kusmayadi (2008) terdapat 4 (empat) hal penting yang menjadi 

faktor higieni dan sanitasi makanan meliputi perilaku sehat dan bersih orang yang 

mengelola makanan, sanitasi makanan, sanitasi peralatan dan sanitasi tempat 

pengolahan. Ke empat prinsip tersebut dikendalikan 6 prinsip higieni sanitasi 

makanan menurut DEPKES (2004) yaitu : 

1. Pemilihan Bahan Makanan 

2. Penyimpanan Bahan Makanan 

3. Pengolahan makanan 

4. Penyimpanan Makanan Masak 

5. Pengangkutan Makanan 

6. Penyajian Makanan 
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2.4.1 Pemilihan Bahan Makanan 

Salah satu upaya mendapatkan bahan makanan yang baik adalah menghindari 

penggunaan bahan makanan yang berasal dari sumber tidak jelas (liar) karena 

kurang dapat dipertanggung jawabkan secara kualitasnya (Anonim, 2013). 

Menurut DEPKES RI (2004) sumber bahan makanan yang baik adalah:  

a. Pusat penjualan bahan makanan dengan sistem pengaturan suhu yang 

dikendalikan dengan baik misalnya berupa swalayan.  

b. Tempat-tempat penjualan bahan makanan yang diawasi oleh pemerintah 

daerah dengan baik.  

Pemilihan bahan pangan perlu diperhatikan guna menghindari bahan pangan 

yang sudah terkontaminasi oleh mikroorganisme perusak bahan pangan. Berikut 

beberapa syarat pemilihan bahan pangan menurut Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia nomor 1096/MENKES /PER/VI/2011 adalah : 

1. Bahan makanan mentah (segar) yaitu makanan yang perlu pengolahan 

sebelum dihidangkan seperti :  

a. daging, susu, telor, ikan/udang, buah dan sayuran harus dalam keadaan  

baik, segar dan tidak rusak atau berubah bentuk, warna dan rasa, serta  

sebaiknya berasal dari tempat resmi yang diawasi.  

b. jenis tepung dan biji-bijian harus dalam keadaan baik, tidak berubah 

warna, tidak bernoda  dan tidak berjamur.  

c. makanan fermentasi yaitu makanan yang diolah dengan bantuan mikroba 

seperti ragi atau cendawan, harus dalam keadaan baik, tercium aroma 
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fermentasi, tidak berubah warna, aroma, rasa serta tidak bernoda dan 

tidak berjamur.  

2. Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dipakai harus memenuhi persyaratan 

sesuai peraturan yang berlaku. 

3. Makanan olahan pabrik yaitu makanan yang dapat langsung dimakan tetapi 

digunakan untuk proses pengolahan makanan lebih lanjut yaitu :  

(1) Makanan dikemas a).Mempunyai label dan merk b).Terdaftar dan 

mempunyai nomor daftar c).Kemasan tidak rusak/pecah atau kembung 

d).Belum kadaluwarsa e). Kemasan digunakan hanya untuk satu kali 

penggunaan   

(2) Makanan tidak dikemas  a).Baru dan segar b).Tidak basi, busuk, rusak 

atau berjamur c).Tidak mengandung bahan berbahaya . 

2.4.2 Penyimpanan Bahan Pangan 

Tujuan penyimpanan bahan makanan adalah agar bahan makanan tidak mudah 

rusak dan kehilangan nilai gizinya. Semua bahan makanan dibersihkan terlebih 

dahulu sebelum disimpan agar terbebas dari kontaminan, salah satunya adalah 

bakteri. Hal ini dapat dilakukan untuk mengurangi resiko kontaminasi yaitu 

dengan cara mencuc bahan pangan yang akan disimpan dengan air yang bersih, 

setelah itu dikeringkan, kemudian dibungkus dengan pembungkus yang bersih 

dan disimpan dalam ruangan yang bersuhu rendah (Kusmayadi, 2008). Menurut 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1096/MENKES 

/PER/VI/2011  dalam penyimpanan bahan makanan, hal-hal yang harus 

diperhatikan adalah sebagai berikut:   
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1. Tempat penyimpanan bahan makanan harus terhindar dari kemungkinan 

kontaminasi baik oleh bakteri, serangga, tikus dan hewan lainnya maupun 

bahan berbahaya.  

2. Penyimpanan harus memperhatikan prinsip first in first out (FIFO) dan first 

expired first out (FEFO) yaitu bahan makanan yang disimpan terlebih dahulu 

dan yang mendekati masa kadaluarsa dimanfaatkan/digunakan lebih dahulu. 

3. Tempat atau wadah penyimpanan harus sesuai dengan jenis bahan makanan 

contohnya bahan makanan yang cepat rusak disimpan dalam lemari pendingin 

dan bahan makanan kering disimpan ditempat yang kering dan tidak lembab. 

4. Penyimpanan bahan makanan harus memperhatikan suhu. Penyimpanan suhu 

pada bahan makanan dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Suhu penyimpanan bahan makanan 

 
 

No 

 
 

Jenis Bahan 
Makanan 

Digunakan dalam waktu 

3 hari atau 
kurang 

1 minggu atau 
kurang 

1 minggu atau 
lebih 

1.  Daging, ikan,udang 
atau olahannya 

-5°C s/d 0°C -10°C s/d -5°C >-10°C 

2.  Telur, susu dan 
olahannya 

5°C s/d 7°C -5°Cs/d 0°C -5°C 

3.  Sayur, buah dan 
minuman 

10°C 10°C 10°C 

4.  Tepung dan biji 25°C atau suhu 
ruang 

25°C atau suhu 
ruang 

25°C atau 
suhu ruang 

Sumber: Kepmenkes No. 1096/MENKES /PER/VI/2011 

 

2.4.3 Pengolahan Makanan  

Pengolahan makanan adalah proses pengubahan bentuk dari bahan mentah 

menjadi makanan yang siap santap (Anonim, 2013). Pengolahan makanan yang 



30 
 

baik adalah yang mengikuti prinsip-prinsip hygiene sanitasi. Makanan yang tidak 

dikelola dengan baik dan benar oleh penjamah makanan dapat menimbulkan 

dampak negatif seperti penyakit dan keracunan akibat bahan kimia, 

mikroorganisme, tumbuhan atau hewan, serta dapat pula menimbulkan alergi 

(Fatmawati, 2013). Penjamah Makanan adalah orang yang secara langsung 

mengelola makanan (Permenkes, 2011). Sehingga, penjamah makanan harus 

memperhatikan syarat higieni sanitasi pengolahan pangan yang baik menurut 

KEPMENKES No. 942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang  Higieni Sanitasi 

Makanan Jajanan, dimana meliputi: 

1. Tempat pengolahan makanan atau dapur harus memenuhi  persyaratan teknos 

hihiene sanitasi untuk mencegah resiko pencemaran. 

2. Menu disusun dengan memperhatikan pesanan, ketersediaan bahan, jenis, 

jumlah, keragaman variasi setiap menu, proses dan lama penholahan serta 

keahlian mengolah 

3. Pemilihan bahan sortir untuk membuang bagian yang rusak 

4. Peracikan bahan, persiapan bumbu, persiapan pengolahan dan prioritas dalam 

memasak harus dilakukan sesuai tahapan, dan higienis, bahan yang siap 

dimasak harus dicuci dengan air mengalir 

5. Peralatan yang digunakan adalah peralatan yang aman 

6. Wadah penyimpanan makanan harus tertutup sempurna, dapat mengeluarkan 

udara panas, terpisah untuk setiap jenis makanan, peralatan bersih yang siap 

pakai tidak boleh dipegang di bagian yang kontak langsung dengan makanan 
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atau yang menempel di mulut, kebersihan peralatan harus tidak ada kuman 

Eschericia coli  dan kuman lainnya. 

7. Persiapan pengolahan harus dilakukan dengan menyiapkan semua peralatan 

yang akan digunakan dan bahan makanan yang akan diolah sesuai urutan 

prioritas.  

8. Pengaturan suhu dan waktu perlu diperhatikan karena setiap bahan makanan 

mempunyai waktu kematangan yang berbeda. Suhu pengolahan minimal 90°C 

agar kuman patogen mati dan tidak boleh terlalu lama agar kandungan zat gizi  

tidak hilang akibat penguapan. 

9. Prioritas dalam memasak dengan 1) dahulukan memasak makanan yang tahan 

lama seperti goreng-gorengan yang kering 2) Makanan rawan seperti makanan 

berkuah dimasak paling akhir 3) simpan bahan makanan yang belum 

waktunya dimasak pada kulkas/lemari es 4) simpan makanan jadi/masak yang 

belum waktunya dihidangkan dalam keadaan panas 5) perhatikan uap 

makanan jangan sampai masuk ke dalam makanan karena akan menyebabkan 

kontaminasi ulang 6) tidak menjamah makanan jadi/masak dengan tangan 

tetapi harus menggunakan alat seperti penjepit atau sendok  7) mencicipi 

makanan menggunakan sendok khusus yang selalu dicuci  

10. Higieni penanganan makanan dengan (1) memperlakukan makanan secara 

hati-hati dan seksama sesuai dengan prinsip higieni sanitasi makanan 2) 

menempatkan makanan dalam wadah tertutup dan menghindari penempatan 

makanan terbuka dengan tumpang tindih karena akan mengotori makanan 

dalam wadah di bawahnya. 
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2.4.4 Penyimpanan Makanan Jadi 

Persyaratan penyimpanan pangan harus diperhatikan, sebagaimana yang 

diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 pasal 7 dan 8 yaitu 

mengendalikan kondisi lingkungan, distribusi dan penyimpanan pangan 

khususnya yang berkaitan dengan suhu kelembaban dan tekanan udara guna 

menjaga keamanan mutu dan gizi pangan. Penyimpanan makanan dilakukan agar 

memiliki shelf life yang cukup lama dengan mencegah rusaknya makanan tersebut 

yang diakibatkan oleh mikroorganisme. 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 

1096/MENKES /PER/VI/2011, menyimpan makanan harus memperhatikan hal 

sebagai berikut: 

1. Penyimpanan harus memperhatikan prinsip first in first out (FIFO) dan first 

expired first out (FEFO) yaitu makanan yang disimpan terlebih dahulu dan 

yang mendekati masa kedaluwarsa dikonsumsi lebih dahulu.   

2. Tempat atau wadah penyimpanan harus terpisah untuk setiap jenis makanan 

jadi dan mempunyai tutup yang dapat menutup sempurna tetapi berventilasi 

yang dapat mengeluarkan uap air. 

3. Makanan jadi tidak dicampur dengan bahan makanan mentah.  

4. Penyimpanan makanan jadi harus memperhatikan suhu penyimpanan untuk 

menjaga kualitas makanan jadi. Suhu penyimpanan yang disarankan dapat 

dilihat pada Tabel 2.4. 
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Tabel 2.4 Suhu Penyimpanan Makanan Jadi 

 
 

No 

 
 

Jenis Makanan 

Suhu Penyimpanan 

Disajikan 
dalam waktu 

lama 

Akan Segera 
disajikan 

Belum segera 
disajikan 

1)  Makanan kering 25°C s/d 30°C   
2)  Makanan basah 

(Berkuah) 
 >60°C -10°C 

3)  Makanan cepat basi 
(santan, telur, susu) 

 >65,5°C -5s/d-1°C 

4)  Makanan disajikan 
dingin 

 5°Cs/d10°C <10°C 

Sumber : Kepmenkes No. 1096/MENKES /PER/VI/2011 

 

2.4.5 Pengangkutan Makanan 

Pengangkutan makanan jadi/masak yang baik akan sangat berperan didalam 

mencegah terjadinya pencemaran makanan. Pengangkutan makanan dari tempat 

satu ke tempat yang lain , misalnya dari rumah produksi hingga ketempat dagang, 

makanan/minuman yang telah diolah diangkut dengan hygiene sanitasi yang 

buruk akan menambah resiko kotaminasi. Kontaminasi makanan saat 

pengangkutan dapat terjadi saat perjalanan pengangkutan dimana udara sangat 

mempengaruhi jka makanan saat diangkut tidak disimpan dalam wadah yang tidak 

standart. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 

1096/MENKES /PER/VI/2011 mengangkut makanan harus memenuhi 

persayaratan sebagai berikut : 

Pengangkutan makanan jadi/masak: 

1. Tidak bercampur dengan bahan berbahaya dan beracun (B3).  

2. Menggunakan kendaraan khusus pengangkut makanan jadi/masak dan harus 

selalu higienis.  
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3. Setiap jenis makanan jadi mempunyai wadah masing-masing dan bertutup.  

4. Wadah harus utuh, kuat, tidak karat dan ukurannya memadai dengan jumlah 

makanan yang akan ditempatkan.  

5. Isi tidak boleh penuh untuk menghindari terjadi uap makanan yang mencair 

(kondensasi).  

6. Pengangkutan untuk waktu lama, suhu harus diperhatikan dan diatur agar 

makanan tetap panas pada suhu 60°C atau tetap dingin pada suhu 40°C. 

2.4.6 Penyajian Makanan 

Penyajian makanan merupakan kegiatan akhir dari pengolahan makanan, 

dimana penyajian makanan juga perlu diperhatikan guna menjaga gizi dan mutu 

dari cemaran mikroba. Penyajian makanan dengan higieni sanitasi yang buruk 

juga akan menambah resiko kontamnasi dalam makanan. Menurut Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1096/MENKES /PER/VI/2011 

harus memperhatikan beberapa hal berikut ini: 

1. Wadah yaitu setiap jenis makanan di tempatkan dalam wadah terpisah, 

tertutup agar tidak terjadi kontaminasi silang dan dapat memperpanjang masa 

saji makanan sesuai dengan tingkat kerawanan makanan.  

2. Kadar air yaitu makanan yang mengandung kadar air tinggi (makanan 

berkuah) baru dicampur pada saat menjelang dihidangkan untuk mencegah 

makanan cepat rusak dan basi.  

3. Pemisah yaitu makanan yang ditempatkan dalam wadah yang sama seperti dus 

atau rantang harus dipisah dari setiap jenis makanan agar tidak saling campur  
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4. Panas yaitu makanan yang harus disajikan panas diusahakan tetap dalam 

keadaan panas dengan memperhatikan suhu makanan,  sebelum ditempatkan 

dalam alat saji panas (food warmer/bean merry) makanan harus berada pada 

suhu > 60° C.  

5. Handling yaitu setiap penanganan makanan maupun alat makan tidak kontak 

langsung dengan anggota tubuh terutama tangan dan bibir.  

6. Edible part yaitu semua yang disajikan adalah makanan yang dapat dimakan, 

bahan yang tidak dapat dimakan harus disingkirkan. 

7. Tepat penyajian yaitu pelaksanaan penyajian makanan harus tepat sesuai 

dengan seharusnya yaitu tepat menu, tepat waktu, tepat tata hidang dan tepat 

volume (sesuai jumlah). 

 

2.5 Persyaratan Minuman Secara Mikrobiologis 

Mutu mikrobiologi suatu pangan menggambarkan sejauh mana aman dari 

kontaminasi mikroba dana man dikonsumsi. Perhitungan total mikroba berperan 

dalam menentukan status sanitasi minuman. Bila setelah minuman melalui proses 

pemanasan dan tetap ditemukan mikroba saat pengujian maka hal ini terjadi 

kontaminasi atau pertumbuhan mikroba kembali (Ariyani, 2006). Mikroba yang 

terdapat dalam minuman akan menentukan layak/tidaknya untuk dikonsumsi.  

2.5.1 Persyaratan Mikrobiologis Minuman Sari Kedelai 

Pangan yang baik berkaitan dengan jaminan bahwa pangan yang 

diproduksinya bergizi, rasanya enak, warnanya menarik, teksturnya baik, bersih, 

bebas dari hal-hal yang membahayakan tubuh seperti kandungan mikroorganisme 
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patogen, komponen fisik, biologis, dan zat kimia berbahaya. Pangan dikatakan 

aman apabila, pangan tersebut memenuhi persyaratan terbebas dari 

mikroorganisme patogen (penyebab sakit dan kerusakan) seperti  Eschericia coli 

(Gusdiah, 2015). Persyaraatan kandungan mikroba dalam minuman untuk 

menjaga kualitas pangan yang sudah ditentukan oleh BPOM,  tentunya adanya 

mikroorganisme tersebut juga berhubungan dengan pola hygiene sanitasi 

pengolahan pangan dari penjamah makanan. 

Dalam Kepmenkes  RI Nomor 1096/Menkes/PER/VI/2011 Tentang  Higieni 

Sanitasi Jasaboga dijelaskan bagaimana cara pengolahan minuman dengan prinsip 

higieni sanitasi yang baik mulai pemilihan bahan sampai dengan penyajian. 

Pengolahan pangan dari pemilihan bahan hingga penyajian dilakukan oleh 

penjamah makanan, sehingga penjamah makanan juga harus memperhatikan 

persyaratan yang ditentukan oleh Kepmenkes RI No 942/Menkes/SK/VII/2003. 

Persyaratan yang harus diperhatikan, antara lain yaitu tidak melaksanakan 

pengolahan pangan ketika sedang sakit, menjaga kebersihan badan seperti 

mencuci tangan, tidak merokok, batuk serta bersin. Tata cara pengolahan pangan 

tersebut dibuat agar mutu pangan terjamin dari mikroorganisme yang merugikan. 

Salah satu bahan utama pembuat minuman, khususnya sari kedelai adalah air, 

selain itu selama proses pengolahan dan penanganan, air digunakan untuk 

mencuci, sehingga memungkinkan adanya mikroorganisme merugikan dalam 

makanan jika sanitasi air buruk. Standart kualitas air ditentukan oleh 3 persyaratan 

yaitu 1) persyaratan fisik yang ditujukan terhadap indicator kekeruhan, warna air, 

baud an rasa air. 2) Persyaratan biologis yaitu ditujukan terhadap kehadiran 
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mikroorganisme, baik yang bersifat pathogen maupun non pathogen. Diantara 

keduanya adalah mikroorganisme yang bersifat pathogen, sedangkan yang non 

pathogen akan mempengaruhi sifat bau. Salah satu bakteri nonpatogen yaitu 

Eschericia coli. Bakteri tersebut merupakan salah satu bakteri yang menunjukkan 

sejauh mana air telah terkontaminasi dan menunjukkan penyebaran pathogen lain. 

3) Persyaratan kemis, persyaratan ini sangat penting untuk mengetajui 

kontaminasi bahan kimia yang terdapat dalam bahan baku air minum. (Ryadi, 

2016) 

2.5.2 Proses Kontaminasi Bakteri dalam Minuman 

Kontaminasi makanan mempunyai peranan yang sangat besar dalam 

kejadian penyakit-penyakit bawaan makanan/minuman atau keracunan makanan. 

Sumber penyakit yang mungkin mencemari makanan/minuman dapat terjadi 

selama proses pengolahan (Marwanti, 2010). Menurut Jafar (2012) Kontaminasi 

adalah masuknya zat asing ke dalam makanan yang tidak dikehendaki atau 

diinginkan. Kontaminasi dikelompokkan ke dalam empat macam yaitu : 

a. Kontaminasi mikroba seperti bakteri, jamur, cendawan. 

b. Kontaminasi fisik seperti rambut, debu, tanah, serangga dan kotaroran lainnya. 

c. Kontaminasi kimia seperti pupuk, pestisida, mercury, arsen, cyianida dan 

sebagainya. 

d. Kontaminasi radiokatif seperti radiasi, sinar alfa, sinar gamma, radio aktif, 

sinar cosmis dan sebagainya. 
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Kontaminasi minuman yang di akibatkan baik dari mikroba, fisik, kimia atau 

radioaktif dapat terjadi dengan beberapa cara. Menurut Jafar (2012) terjadinya 

kontaminasi dapat dibagi dalam tiga yaitu : 

a. Kontaminasi langsung (direct contamination) yaitu adanya bahan pemcemar 

yang masuk ke dalam makanan secara langsung karena ketidaktahuan atau 

kelalaian baik disengaja maupun tidak disengaja. Contoh potongan rambut 

masuk ke dalam nasi, penggunaan zat pewarna kain dan sebagainya. 

b. Kontaminasi silang (cross contamination) yaitu kontaminasi yang terjadi 

secara tidak langsung sebagai akibat ketidaktahuan dalam pengolahan 

makanan. Contohnya makanan mentah bersentuhan dengan makanan masak, 

makanan bersentuhan dengan pakaian atau peralatan kotor, misalnya piring, 

mangkok, pisau atau talenan. 

c. Kontaminasi ulang (recontamination) yaitu kontaminasi yang terjadi terhadap 

makanan yang telah di masak sempurna. Contoh nasi yang tercemar dengan 

debu atau lalat karena tidak dilindungi dengan tutup. 

Pangan yang tidak aman akibat kontaminasi dapat menyebabkan penyakit 

yang disebut dengan foodborne diseases yaitu gejala penyakit yang timbul akibat 

mengkonsumsi pangan yang mengandung bahan/senyawa beracun atau organisme 

patogen. Penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh pangan dapat digolongkan ke 

dalam dua kelompok utama, yaitu infeksi dan intoksikasi. Istilah infeksi 

digunakan bila setelah mengkonsumsi pangan atau minuman yang mengandung 

bakteri patogen, timbul gejala-gejala penyakit. Intoksikasi adalah keracunan yang 
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disebabkan karena mengkonsumsi pangan yang mengandung senyawa beracun 

(Nurlaela, 2011) 

Penjamah makanan mempunyai peran yang sangat besar dalam proses 

pengolahan makanan. Menurut Agustina (2005) menyatakan bahwa proses 

kontaminasi makanan oleh penjamah makanan yang dapat menyebabkan 

timbulnya penyakit adalah sebagai berikut: 

1. Patogen dilepaskan melalui tinja, urin, atau dari hidung, telinga atau bagian-

bagian kulit lainnya dalam jumlah yang cukup banyak. 

2. Patogen dipidahkan ke tangan atau bagian tubuh lain yang berkontak langsung 

maupun tidak langsung dengan makanan. 

3. Organisme bertahan hidup dalam waktu yang cukup lama yang kemudian 

pindah ke makanan. 

4. Makanan yang terkontaminasi tidak diperlukan sedemikian rupa sehingga 

organisme atau mikroorganisme yang ada sampai ketingkat konsumen. 

 

2.6 Analisis Mikrobiologi Pangan 

Pengawasan pangan secara mikrobiologis perlu dilakukan untuk mengetahui 

sejauh mana pangan tersebut terkontaminasi oleh mikroorganisme. Pengawasan 

pangan secara mikrobiologis dilakukan pengujian laboratorium untuk mengisolasi 

dan mengidentifikasi cemaran bakteri patogen yang mungkin ada dan untuk 

beberapa jenis mikroba dapat pula dilakukan penghitungan jumlah koloni 

(BPOM, 2008). 
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2.6.1 Metode TPC (Total Plate Count) 

Total bakteriTotal Plate Count (TPC) merupakan salah satu metode yang 

dapat digunakan untuk Menghitung jumlah mikroba dalam bahan pangan. Metode 

hitungan cawan (TPC) merupakan metode yang paling Banyak digunakan dalam 

analisa, karena koloni dapat dilihat langsung dengan mata tanpa menggunakan 

mikroskop (Nurhayati, 2013). Metode hitungan cawan didasarkan pada anggapan 

bahwa setiap sel yang dapat hidup akan berkembang menjadi suatu koloni. Jumlah 

koloni yang muuncul pada cawan merupakan suatu indeks jumlah mikroba yang 

hidup terkandung dalam sampel (Waluyo, 2010).  

Untuk memenuhi persyaratan statistik, cawan yang dipilih untuk 

perhitungan koloni ialah yang mengandung antara 25 – 250 atau 30 – 300 koloni. 

Karena jumlah mikroorganisme dalam sampel tidak diketahui sebelumnya maka 

untuk memperoleh sekurang-kurangnya satu cawan yang mengandung koloni 

dalam jumlah yang memenuhi syarat tersebut maka harus dilakukan pengenceran. 

Jumlah mikroorganisme yang terdapat dalam sampel asal ditentukan dengan 

mengalikan jumlah koloni yang terbentuk dengan faktor pengenceran pada cawan 

yang bersangkutan (Yusuf, 2011) 

Identifikasi mikroba dalam penelitian ini khusunya bakteri Koliform, 

menggunakan media Mac Conkey Agar (MAC) dan media Plate Count Agar 

(PCA). Mac Conkey Agar digunakan untuk melihat adanya kandungan Koliform 

dalam minuman yang akan teliti. Media tersebut digunakan karena merupakan 

media selektif untuk seleksi bakteri gram negatif dan bakteri yang dapat 

memfermentasikan laktosa yang salah satu bakterinya adalah Koliform. 
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Persenyawaan utama dalam media ini adalah laktosa, garam empedu, dan neutral 

red sebagai indicator warna. Media ini akan menghambat pertumbuhan bakteri 

gram positif dengan adanya garam empedu yang akan membentuk kristal violet 

(Anonim, 2016). Sedangkan merupakan sebuah media pertumbuhan 

mikroorganisme yang umum digunakan untuk menghitung jumlah bakteri total 

(semua jenis bakteri) yang terdapat pada setiap sampel seperti makanan, produk 

susu, air limbah dan sampelsampel lainnya yang juga biasanya menggunakan 

metode Total Plate Count (TPC). Plate Count Agar (PCA) merupakan media 

padat, yaitu media yang mengandung agar sehingga setelah dingin media tersebut 

akan menjadi padat (Anononim, 2016).  

Metode hitungan cawan yang digunakan yaitu dengan cara penuangan 

(pour plate). metode pour plate adalah suatu teknik untuk memperolehkoloni 

murni dari populasi campuran mikroorganisme. Tehnik ini dilakukandengan 

mencampurkan media agar yang masih cair dengan stok kulturbakteri. Medium 

agar dicairkan dengan pemanasan dalam waterbath dan didinginkan (50ºC), 

kemudian dicawankan. Kelebihan teknik ini adalah mikroba yang tumbuh dapat 

tersebar merata pada media agar (Ningtyas, 2012) 

Jumlah koloni dalam sampel dapat dapat dihitung sebagai berikut. Koloni 

per ml atau per gram = jumlah koloni per cawan x  
�

������ �����������
 .  Menurut 

Waluyo (2010) laporan dari hasil menghitung dengan cara hitungan cawan 

menggunakan suatu standar yang disebut Standard Plate Count (SPC) sebagai 

berikut:  
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1. Hasil yang dilaporkan hanya terdiri dari dua angka yakni angka pertama 

(satuan) dan angka kedua (decimal) jika angka ketiga sama dengan atau lebih 

dari 5 harus dibulatkan satu angka lebih tinggi. 

2. Cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah koloni 

antara 30-300; jika tidak ada yang memenuhi syarat dipilih yang jumlahnya 

mendekati 300.  

3. Beberapa koloni yang bergabung menjadi satu merupakan satu kumpulan 

koloni yang besar dimana jumlah koloninya diragukan dapat dihitung sebagai 

satu koloni.  

4. Satu deretan rantai koloni yang terlihat sebagai suatu garis tebal dihitung  

sebagai satu koloni.  

5. Tidak ada koloni yang menutup lebih besar dari setengah luas petri disk; 

koloni demikian dinamakan koloni spreader.  

6. Perbandingan jumlah bakteri hasil pengenceran yang berturut-turut antara 

pengenceran yang lebih besar dengan pengenceran sebelumnya; jika sama atau 

lebih kecil dari 2 hasilnya dirata-rata, jika lebih besar dari 2 yang dipakai 

jumlah mikroba dari pengenceran sebelumnya.  

7. Setelah memenuhi syarat jumlah koloni antara 30 -300 maka hasilnya dirata 

rata  

 

2.7 Perilaku Higieni Sanitasi  

Pengolahan susu kedelai cukup sederhana, dapat dibuat dengan skala industri 

rumah tangga dengan menggunakan peralatan yang sederhana. Mengingat cara 
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pengolahan yang masih sedehana, kadangkala pengolah kurang memperhatikan 

sanitasi dan kebersihan pengolahan pangan, sehingga rentan terhadap kontaminasi 

mikroorganisme maupun patogen penyebab penyakit (Anonim, 2015).  

Persyaratan kebersihan dan sanitasi pengolahan sari kedelai harus memenuhi 

standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu berdasarkan Keputusan 

Menteri Kesehatan RI Kepmenkes  RI Nomor 1096/Menkes/PER/VI/2011 

Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga, sedangkan penentuan 

kualitas air minum yaitu berdasarkan KepMenkes RI No. 

907/Menkes/SK/VII/2002 Tentang Syarat –syarat dan Penentuan Kualitas Air 

Minum. Selain itu Menurut Kepmenkes RI No 942/Menkes/SK/VII/2003 pada 

saat melakukan produksi/pengolahan pangan, salah satunya adalah mengolah sari 

kedelai yang harus diperhatikan, antara lain yaitu tidak melaksanakan pengolahan 

pangan ketika sedang sakit, menjaga kebersihan badan seperti mencuci tangan, 

tidak merokok, batuk serta bersin.  

Persyaratan penyimpanan pangan juga harus diperhatikan oleh produsen, 

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 pasal 7 

dan 8 yaitu mengendalikan kondisi lingkungan, distribusi dan penyimpanan 

pangan khususnya yang berkaitan dengan suhu kelembaban dan tekanan udara 

guna menjaga keamanan mutu dan gizi pangan. Penyimpanan makanan dilakukan 

agar memiliki shelf life yang cukup lama dengan mencegah rusaknya makanan 

tersebut yang diakibatkan oleh mikroorganisme. Rusaknya makanan disebabkan 

mikroorganisme (bakteri, jamur, yeast, alga, protozoa, dan lainnya), enzim yang 

dikandung makanan, insektisida dan hewan pengerat. Pertumbuhan 
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mikroorganisme penyebab  kerusakan makanan  dipengaruhi berbagai faktor yaitu 

suhu, kelembaban, udara dan oksigen, cahaya, dan waktu. (Hadiyanto, 2013). 

Prinsip higieni dan sanitasi minuman susu kedelai sangat penting dalam menjamin 

mutu susu kedelai. Hal ini disamping dapat menghasilkan minuman yang 

berkualitas baik dari aspek kelezatan dan gizimaupun keamanan 

pangan/kesehatan. 

 

2.8  Buku Saku Sebagai Media Informasi 

Buku merupakan salah satu jenis bahan ajar cetak, sedangkan buku saku 

ukurannya lebih kecil dibandingkan buku teks. Pada dasarnya buku saku sama 

saja dengan buku teks cuma berbeda dalam hal ukuran dan penyajiannya. 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.  

Menurut Suroso (2007) langkah dalam menulis buku adalah sebagai berikut, 

(1) merumuskan tujuan dan mempelajari keadaan pembaca. (2) Memilih dan 

menyusun topik, sebagai rujukan arah pembahasan isi buku. (3) Mencari sumber 

referensi dari buku, jurnal dan sebagainya. (4) Membuat rancang rupa (book 

desain) untuk kemudian diprint out menjadi bundle hardcopy. Rancangan buku 

saku Menurut Ardhana (2007) mempunyai beberapa kelebihan seperti, (1) 

ekonomis, dimana biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan lebih murah 

dibanding media audio visual.(2) mampu mengatasi keterbatasan ruang dan 
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waktu.(3) mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu (4) dapat dibuat model 

rangkuman atau terperinci karena banyak mengulas tentang materi yang 

disampaikan. Pembuatan buku saku yang ekonomis dan simpel menjadi salah satu 

pilihan media pembelajaran yang praktis. 

Penyajian buku saku ini menggunakan banyak gambar dan warna sehingga 

memberikan tampilan yang menarik, masyarakat cenderung menyukai bacaan 

yang menarik dengan sedikit uraian dan banyak gambar atau warna. Menurut Ami 

(2012) dalam Mutmaenah (2014) gambar dapat meningkatkan minat baca karena 

gambar dapat membantu pembaca berimajinasi. Imajinasi dapat membantu 

seseorang meningkatkan kinerja ingatannya. Penyajian buku saku menggunakan 

banyak gambar dan warna sehingga memberikan tampilan yang menarikmakan 

membantu masyarakat dalam memahami informasi yang disampaikan. 

 

2.9 Kerangka Konsep 

Kedelai banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan olahan pangan, 

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

Sari kedelai banyak dijual, khususnya diKota Malang  merupakan produksi 

industri rumah tangga (home industry). Sari kedelai yang dijual di masyarakat 

yang merupakan produk industri rumah tangga memungkinkan terjadinya 

kontaminasi karena kurangnya pengetahuan higieni sanitasi dari produsen pada 

saat pengolahan maupun penyimpanan minuman yang sudah matang. 

 Kontaminasi dalam makanan maupun minuman dapat berlangsung secara 

kimia, fisik dan biologis. Kontaminasi biologis salah satunya diakibatkan oleh 
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bakteri pencemar, yang menyebabkan rendahnya kualitas minuman sari kedelai 

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

selama proses pembuatan, pengemasan, dan penyimpanan. 

Faktor penyimpanan pada pangan pada suhu ruang memengaruhi spesies 

mikroorganisme yang mungkin berkembang dan menyebabkan kerusakan. Pada 

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

dan akan menghasilkan beberapa juta sel selama 7 jam.  Mikoorganisme yang 

merugikan pada produk minuman yaitu bakteri koliform, adanya bakteri koliform 

pada makanan dan minuman menjadi indikator bakteri patogen lain dalam 

makanan atau minuman. Indikator pencemaran dikarenakan jumlah koloninya 

pasti berkorelasi positif dengan keberadaan bakteri patogen.. 

Penelitian mikrobiologis minuman sari kedelai akan dilakukan di 

Laboratorium Biomedik UMM untuk menghitung secara kuantitafif mikroba 

dengan menggunakan metode TPC media seleksi untuk menghitung total koliform 

dengan menggunakan media Mac Konkey Agar dan untuk mengetahui total 

bakteri menggunakan media Plate Count Agar (PCA) sehingga dapat menentukan 

batas optimal konsumsinya.  

Hasil penelitian total mikroba dan total koliform selama proses penyimpanan 

pada suhu kamar dan hubungannya dengan higieni sanitasi produsen akan 

dikembangkan menjadi media berbentuk buku saku. Kerangka kosep dapat dilihat 

seperti dibawah ini. 
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2.10 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka konsep di atas, maka dapat disusun hipotesis sebagai 

berikut : 

1. Ada hubungan total bakteri dengan total kolifom dalam sari kedelai selama proses

penyimpanan pada suhu kamar.

2. Ada hubungan pengetahuan higieni sanitasi produsen dengan total bakteri dan total

kolifom dalam sari kedelai selama proses penyimpanan pada suhu kamar.

Sari Kedelai 

Pengetahuan Higieni sanitasi pedagang 
mengenai cara pengolahan minuman sari 

kedelai hingga cara penyimpanan  

Daya Simpan Sari kedelai 

Proses penyimpanan Sari 
Kedelai Pada Suhu 

Kamar  

Proses pengolahan minuman 
sari kedelai  

TPC (Total Plate Count) metode tuang 
dengan media (MCA) Mac Conkey Agar 

TPC (Total Plate Count) metode tuang 
dengan media (PCA) Plate Count Agar 

Penetapan jumlah maksimum kandungan koliform dan total bakteri dalam sari kedelai menurut BPOM 
RI No. HK.00.06.1.52.4011 (2005) 

Untuk mengetahui total koliform 

Uji laboratorium 

Untuk mengetahui Total bakteri 

Terdapat mikroba dalam sari kedelai 

Pengetahuan higieni 
sanitasi produsen masih 

rendah 

kontaminasi 


