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ABSTRAK 
Deni Ismail, J500070051, 2012. Uji Bakteri Escherichia coli Pada Minuman 
Susu Kedelai Bermerek dan Tanpa Merek Di Kota Surakarta. Fakultas 
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 

Menurut survei yang dilakukan pada tahun 2010, diare masih menjadi salah 
satu keluhan kesehatan utama yang terjadi di Kota  Surakarta. Bahkan di sebagian 
kelurahan, gangguan kesehatan jenis ini menempati tiga besar penyakit yang 
sering diderita warga. Diare merupakan penyakit yang di antaranya dapat 
disebabkan oleh infeksi bakteri fecal. Bakteri Escherichia coli dapat digunakan 
sebagai indikator adanya kontaminasi pada air dan makanan atau minuman oleh 
bakteri yang berasal dari feces. Bakteri ini dapat menyebar melalui berbagai cara, 
di antaranya melalui air dan makanan atau minuman yang terkontaminasi. 
Penelitian ini bermaksud untuk menguji keberadaan bakteri Escherichia coli pada 
minuman susu kedelai bermerek dan tanpa merek yang ada di Kota Surakarta. 

Penelitian ini menggunakan sebanyak lima sampel untuk masing-masing 
minuman susu kedelai bermerek dan tanpa merek. Sampel kemudian diperiksa 
untuk membuktikan keberadaan bakteri Escherichia coli dengan tahapan-tahapan 
yaitu uji perkiraan, uji penegasan dan uji lengkap. Populasi bakteri Escherichia 
coli pada masing-masing sampel dihitung dengan menggunakan metode Most 
Probable Number (MPN). Dari hasil penelitian didapatkan data bahwa semua 
sampel yang diperiksa bernilai negatif terhadap bakteri Escherichia coli.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak ditemukannya bakteri Escherichia 
coli pada sampel minuman susu kedelai bermerek dan tanpa merek sehingga telah 
sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) nomor 01-3830-1995.  
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ABSTRACT 
Deni Ismail, J500070051, 2012, Testing Bacteria Escherichia coli To Soy Milk 
Beverage Branded and Non-Branded In The City of Surakarta. Faculty of 
Medicine, Muhammadiyah University of Surakarta 
 

According to a survey conducted in 2010, diarrhea was still one of the major 
health problems that occurred in the city of Surakarta. Even in some villages, the 
health problems of this type occupy the top three diseases that often affects 
people. Diarrhea is one of the disease that can be caused by fecal bacterial 
infection.  Bacterium Escherichia coli can be used as an indicator of 
contamination in foods and beverages by bacteria from feces. It can spread 
through various means, including through water,  and food or drink 
contaminated. This research intends to examine the presence of the bacteria 
Escherichia coli in soy milk beverage branded and non-branded in the city of 
Surakarta. 

This research used five samples for each soy milk drinks branded and non-
branded. The sample was then examined to prove the existence of the bacteria 
Escherichia coli with the stages of the presumtive  test, confirmation test and 
complete test. Escherichia coli bacterial populations in each sample was 
calculated by using the Most Probable Number (MPN). Results obtained from the 
data that all the samples tested negative for the bacteria Escherichia coli 

The conclusion of this research is not found the bacterium Escherichia coli in 
samples of soy milk beverages branded and non-branded in accordance with the 
Indonesia National Standard, number SNI 01-3830-1995. 
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I. PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang 

Susu merupakan minuman yang tidak asing lagi bagi masyarakat di 
Indonesia, walaupun belum secara merata dapat dikonsumsi oleh mereka. Susu 
diyakini dan telah terbukti memiliki kandungan nilai gizi yang tinggi, sehingga 
menjadi minuman yang sangat dianjurkan untuk dikonsumsi, mulai dari bayi 
hingga orang tua. Dari berbagai macam susu yang beredar luas di masyarakat, 
terutama hasil olahan pabrik skala besar, terdapat berbagai perbedaan kandungan 
gizi utama yang terkandung di dalamnya karena dalam proses pengolahannya 
dapat ditambahkan berbagai kandungan zat gizi sesuai dengan kebutuhan. 
Perbedaan itu tergantung untuk apa dan siapa produk susu itu ditujukan. Misalnya 
susu yang ditujukan untuk bayi, maka kandungan gizi yang dominan adalah yang 
menunjang proses pertumbuhan dan perkembangannya. 

Di Kota Surakarta, susu kedelai dapat ditemukan pada penjual makanan 
pinggir jalan, ataupun melalui layanan pesan antar. Sama seperti produk olahan 
pangan dan minuman lainnya, susu kedelai harus melalui uji keamanan dan 
kualitas dari pihak yang terkait jika akan didistribusikan dan dikonsumsi secara 
massal sebagai produk usaha. Namun ternyata tidak semua dari produsen susu 
kedelai tersebut  telah melalui uji keamanan dan kualitas. Sehingga belum dapat 
diketahui apakah semua susu kedelai yang beredar di Kota Surakarta ini sudah 
layak konsumsi atau belum.  

Bakteri E. coli sampai saat ini tetap menjadi perhatian oleh dinas kesehatan. 
Bahkan beberapa waktu lalu di beberapa negara di benua Eropa terjadi kasus yang 
luar biasa akibat tercemarnya sayuran dengan bakteri E. coli. Bakteri yang 
menyerang adalah yang berjenis enterohemorrhagic E. coli (EHEC), di mana 
kuman E. coli akan menyebabkan perdarahan di bagian organ pencernaan. Selain 
itu ada jenis lain menurut sifat virulensinya, yaitu Enteropatogenik E. coli 
(EPEC), Enterotoksigenik E. coli (ETEC), Enteroinvasif E. coli (EIEC) dan 
Enteroagregatif E. coli (EAEC).   

Salah satu penyakit yang dapat timbul akibat infeksi bakteri yang berasal dari 
feces atau tinja adalah diare. Di Propinsi Jawa Tengah, pola kejadian diare 
menduduki posisi ke 10, dari sepuluh besar penyakit sebanyak 18,8 % pada tahun 
2000. Sedangkan di Kota Surakarta menduduki urutan ke 3 untuk Propinsi Jawa 
Tengah, dan menduduki peringkat ke 10 dari sepuluh besar penyakit dengan 
presentase sebesar 13,5 % di tahun 2001 (Profil Kesehatan Se-Propinsi Jawa 
Tengah, 2001). Survei tahun 2010 juga menempatkan diare menjadi salah satu 
keluhan kesehatan yang utama pada beberapa daerah di Kota Surakarta. 

Air merupakan salah satu media dalam proses infeksi ke tubuh manusia. E. 
coli dapat dijadikan indikator mikrobiologis atas terkontaminasinya sumber air 
atau makanan oleh tinja manusia. E. coli yang terdapat pada makanan atau 
minuman yang masuk ke dalam tubuh manusia dapat menyebabkan gejala seperti 
kolera, gastroenteritis, diare, dan berbagai penyakit saluran pencernaan lain 
(Nurwantoro, dkk, 1997). Air merupakan salah satu bahan baku yang akan diolah 
dalam pembuatan susu kedelai. Air yang digunakan dapat bersumber dari air 
sumur, air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan sebagainya. Namun apa 
jadinya jika air yang digunakan sebagai bahan baku tidak memenuhi syarat 
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kesehatan (mikrobiologis). Pengolahannya yang tidak higienis juga dapat menjadi 
sumber pencemaran air. Air yang tidak dimasak dengan benar akan 
memungkinkan bakteri yang ada di dalam air tersebut untuk tetap hidup dan dapat 
menjadi sumber penularan penyakit ke setiap individu.  

Di Kota Surakarta terdapat aliran sungai Bengawan Solo, di mana sungai ini 
dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan rumah tangga (Yuniarno, 
2005). Dari penelitian juga didapatkan bahwa kejadian diare pada masyarakat di 
hulu sungai lebih tinggi daripada di hilir, hal itu berbanding lurus dengan jumlah 
bakteri E. coli yang ditemukan di kedua daerah sungai tersebut (Yuniarno, 2005). 
Hal ini tentunya akan berakibat buruk jika terdapat produsen susu kedelai yang 
hidup di sekitar aliran sungai tersebut dan menggunakan air yang telah 
terkontaminasi oleh bakteri E. coli, ditambah dengan pengolahan yang tidak tepat. 

Pada penelitian sebelumnya mengenai higiene sanitasi pengolahan susu 
kedelai yang berada di Kota Medan, didapatkan hasil bahwa pada usaha kecil 
pengolahan susu kedelai belum memenuhi syarat kesehatan serta empat dari 
sepuluh sampel didapatkan susu kedelai yang mengandung bakteri Escherichia 
coli  (Sirait, 2009).  Penelitian lain juga menyebutkan bahwa di salah satu 
kecamatan di Kota Surakarta kualitas air sumur yang tidak memenuhi syarat dari 
dua belas sampel air sumur gali keseluruhannya tidak memenuhi syarat, dan satu 
sampel air sumur bor dari tiga sampel sumur air bor tidak memenuhi syarat 
(Astutiningsih, 2011).  

Selain itu, di beberapa negara juga pernah mengalami peristiwa tentang 
kontaminasi bakteri E. coli pada sayuran. Seperti di Vietnam yang pernah 
menemukan kontaminasi atau pencemaran oleh bakteri E. coli pada minuman susu 
kedelai yang dijual di pinggir jalan. Negara Jerman pun pernah terdapat 
pencemaran bakteri E. coli pada sayuran yang dijual di negara tersebut. 
Sebelumnya, kejadian serupa juga pernah terjadi di negara Jepang dan Amerika 
Serikat. Dari latar belakang masalah di atas, maka perlu dilakukan penelitian 
bakteriologis mengenai  jumlah bakteri E. coli pada minuman susu kedelai 
bermerek dan tanpa merek  di Kota Surakarta. 
B.  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah 
penelitian sebagai berikut: 

Apakah dalam minuman susu kedelai bermerek dan tanpa merek terdapat 
pencemaran bakteri E. coli yang melebihi Standar Nasional Indonesia (SNI)? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan umum 

Untuk  mengetahui gambaran kualitas minuman susu kedelai bermerek 
dan tanpa merek di Kota Surakarta. 

2. Tujuan khusus 
Untuk mengetahui jumlah bakteri Escherichia coli yang terkandung di 

dalam minuman susu kedelai bermerek dan tanpa merek di Kota Surakarta. 
D. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini penulis mengharapkan manfaat yang diperoleh yaitu: 
 
 



3 
 

1. Manfaat teoritis 
Untuk mengetahui jumlah bakteri Escherichia coli pada minuman susu 

kedelai bermerek dan tanpa merek.  
2. Manfaat praktis 

Untuk dapat mencegah terjadinya infeksi dari bakteri yang menyebar 
melalui susu kedelai. 

3. Manfaat aplikatif 
Dapat memberikan gambaran-gambaran kepada pihak-pihak yang terkait, 

seperti Dinas Kesehatan Kota ataupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 
tentang keadaan di lapangan mengenai objek penelitian. Selain itu juga dapat 
memberi info kepada masyarakat, terutama konsumen untuk bisa memilih 
produk pangan, dalam hal ini susu kedelai, yang memenuhi standar 
kesehatan. 

 
II. METODE PENELITIAN 
A.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan observasional  yang bersifat deskriptif dengan 
pendekatan cross sectional dan dilakukan pemerikasaan laboratorium untuk 
mengetahui jumlah Escherichia coli yang terdapat pada minuman susu kedelai 
bermerek dan tanpa merek di Kota Surakarta. 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 

Lokasi pengambilan sampel adalah pada penjual susu kedelai yang berada di 
Kota Surakarta. Sedangkan lokasi lokasi pemeriksaan sampel susu kedelai 
dilakukan di UPT Laboratorium Kesehatan DKK Surakarta. 
2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2012. 
C. Objek Penelitian 

Populasi dan objek penelitian adalah produk susu kedelai yang dipasarkan di 
Kota Surakarta. Teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan teknik 
Sampel Random Sederhana (Simple Random Sampling), yaitu mengambil sampel 
secara acak dengan memiliki kemungkinan terpilih yang sama. Jumlah sampel 
yang akan diteliti yaitu lima sampel untuk susu kedelai bermerek, dan lima sampel 
untuk susu kedelai tanpa merek. 
D. Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
Data Primer 

Data primer diperoleh dari hasil pemeriksaan laboratorium sampel susu 
kedelai, meliputi jumlah bakteri susu kedelai di Kota Surakarta. 

E.  Definisi Operasional 
1. Susu Kedelai Bermerek dan Tanpa Merek 

a. Definisi 
Susu kedelai adalah produk yang berasal dari ekstrak biji kacang kedelai 

dengan air atau dengan larutan tepung kedelai dalam air, dengan atau tanpa 
penambahan bahan makan lain serta bahan tambahan makanan lain yang 
diizinkan (SNI, 1995). 
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Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, 
dsb) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang 
menjadi pengenal untuk menyatakan nama, dan sebagainya (Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, 2005). 

Susu kedelai bermerek yang dijadikan objek penelitian adalah susu 
kedelai yang setidak-tidaknya sudah memiliki izin P-IRT (Pangan Industri 
Rumah Tangga) dari pihak terkait (Dinkes). Nomor izin tersebut dapat terlihat 
pada kemasan luar susu kedelai. 

Susu kedelai tanpa merek yang  diteliti adalah produk minuman susu 
kedelai yang dipasarkan tanpa mencantumkan nomor izin (No. P-IRT) dari 
Dinkes. 
b. Pemilihan Sampel 

Objek susu kedelai  yang diteliti adalah yang dipasarkan di Kota 
Surakarta, baik yang ada di pasar, di warung, atau penjual yang ada di pinggir 
jalan. Pemilihan dilakukan secara acak hingga kuota sampel terpenuhi, 
dengan memperhitungkan penyebaran sampel, waktu dan biaya. 
c. Skala 

Skala yang digunakan adalah skala nominal. 
2. Escherichia coli 

a. Definisi 
Escherichia coli  merupakan bakteri yang anaerob fakultatif dan 

merupakan anggota golongan coliform yang termostabil. Escherichia coli 
juga dianggap sebagai kuman yang tidak patogen di dalam saluran 
pencernaan dan baru menjadi patogen apabila berada di luar saluran 
pencernaan (Jawetz, 2008). Tetapi terdapat pula bakteri E. coli yang patogen, 
di antaranya E. coli dengan strain O157;H7 dan 0104;H4. 

Bakteri  Escherichia coli  adalah suatu bakteri yag digunakan sebagai 
indikator adanya kontaminasi feces dan kondisi sanitasi yang tidak baik 
terhadap air, makanan dan minuman (Fardiaz, 1989).   
b. Skala 

Skala yang digunakan adalah skala nominal 
c. Aspek Pengukuran 

Aspek pengukuran penelitian ini adalah kualitas bekteriologis (bakteri E. 
coli) minuman susu kedelai yang dipasarkan di berbagai tempat di Kota 
Surakarta. Pengukuran dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium, 
kemudian dicocokkan dengan tabel SNI 01-3830-1995, memenuhi 
persyaratan jika total bakteri E. coli < 3 MPN/ml, dan tidak memenuhi 
persyaratan jika > 3 MPN/ml.  

F. Variabel 
1. Variabel Bebas 

Yang menjadi variabel bebas pada penelitian ini adalah kualitas susu kedelai. 
2. Variabel Terikat 

Variabel terikat penelitian ini adalah jumlah bakteri Escherichia coli. 
3. Variabel Lain yang Tidak Terkendali 

Variabel tidak terkendali ini adalah variabel yang dapat mempengaruhi 
variabel bebas, namun keberadaannya tidak dapat dikendalikan.  
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Yang termasuk variabel ini adalah: 
1. Kesehatan pengolah dan penjual 
2. Higiene lingkungan 
3. Mutu bahan baku 
4. Kebersihan peralatan 
5. Hewan peliharaan 
6. Kebersihan air 

G. Pengolahan dan Analisa Data 
1. Pengolahan Data 

Data hasil pemeriksaan kualitas susu kedelai di laboratorium kemudian 
hasilnya dibandingkan dengan SNI 01-3830-1995 tentang susu kedelai. 
2. Analisa Data 

Data yang sudah diolah kemudian dinilai kuantitas bakteriologis E. coli dan 
disajikan dalam bentuk tabel, narasi serta deskriptif. 
H. Teknik Pemeriksaan Sampel 
1. Pemeriksaan Secara Bakteriologis 

Untuk menentukan adanya coliform dan jumlah coliform di dalam susu 
kedelai dipakai sistem Multiple Tubes. Sistem ini dilengkapi dengan daftar MPN 
(Most Probable Number). Pemeriksaan MPN dilakukan terhadap bahan 
pemeriksaan yang telah disiapkan dengan menggunakan metode seri tiga tabung: 
3 x 10 ml, 3 x 1 ml, 3 x 0,1ml. 

Alat Bahan 
1) Autoclave 
2) Incubator   
3) Labu Erlenmeyer 
4) Rak tabung reaksi 
5) Tabung reaksi 
6) Pipa steril: 1cc dan 10cc 
7) Kawat ose 
8) Tabung durham 
9) Pipet 
 

1) Gram Buffer phosphate pH 7,2 
2) Lactosa Broth 
3) BGLB 
4) Media Endo Agar 
 

2. Cara Kerja menggunakan Metode Tabung Fermentasi 
Hal ini meliputi beberapa tahapan yaitu : 
a. Uji Perkiraan (Presumtive test) 

Media yang biasa digunakan adalah lactose broth. 
Cara pemeriksaan: 

Siapkan 9 tabung reaksi yang masing-masing media lactose broth 
yang berisi tabung durham. Susu kedelai ditanam 3 tabung masing-
masing 10 ml: 3 tabung = 1 ml; 3 tabung = 0,1ml, dan dituliskan standart 
portion; 3 x 10 ml; 3 x 1 ml; 3 x 0,1 ml. Tabung-tabung ini dieramkan 1 
x 24 jam 37°C. Tabung positif adalah tabung yang terjadi peragian dan 
terdapat gas pada tabung durham (minimal mengisi 2/3 tabung), dan 
dilanjutkan dengan tes penegasan. Jika dalam 1 x 24 jam terdapat tabung 
negatif, maka dilanjutkan hingga 2 x 24 jam. 
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b. Uji Penegasan (Confirmation test) 
Media yang dipergunakan Brilian Green Lactosa bile Broth (BGLB) 2%, 

tes ini untuk menegaskan hasil positif dari hasil perkiraan. 
Cara Pemeriksaan : 

Dari tiap-tiap tabung tes perkiraan yang positif , dipindahkan 1-2 ose 
kedalam tabung konfirmasi yang berisi 10 ml BGLB 2%. 

Satu seri tabung BGLB 2% diinokulasikan pada suhu 44°C selama 
24 jam, untuk memastikan adanya coliform. Pembacaan dilakukan 
setelah 1 x 24 jam dengan melihat tabung durham dalam tabung BGLB 
2% yang menunjukkan positif gas. Jika belum timbul gas, dilanjutkan 
hingga 2 x 24 jam. 

Pembacaan hasil dari test penegasan dilakukan dengan menghitung 
jumlah tabung yang menunjukkan adanya gas, pada seri tabung yang di 
inkubasi pada suhu 44°C angka yang diperoleh dicocokkan dengan tabel 
MPN, maka akan diperoleh indeks MPN coliform untuk tabung yang 
diinkubasikan pada suhu 44°C. 

c. Uji Lengkap (Complete test) 
Media yang digunakan adalah Endo Agar, uji ini untuk memastikan 

bakteri E. coli. 
Cara Pemeriksaan: 

Dari tiap tabung pada uji penegasan yang bernilai positif kemudian 
dioleskan/diusapkan ke media Endo Agar dengan alat ose. Kemudian 
media Endo Agar diinkubasikan selama 24 jam. Bekteri E. coli akan 
menyebabkan perubahan warna pada media Endo Agar menjadi logam 
metalik. 

I. Alur Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kualitas bahan baku 

2. Standar pengolahan 

Susu kedelai siap 
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Hitung cemaran bakteri 

E. coli 

 

Bahan baku 

 

Uji laboraturium 

Penyajian kepada 

konsumen 

1. Uji perkiraan 

2. Uji penegasan 

3. Uji lengkap 

Pengolahan 
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III HASIL DAN PEMBAHASAN 
A.  Hasil Penelitian 
 Dari hasil tahapan-tahapan pemeriksaan bakteriologis minuman susu kedelai 
bermerek dan tanpa merek yang diuji di laboratorium UPT Dinkes Kota Surakarta 
didapatkan hasil sebagai berikut: 
Tabel Hasil Pemerikasaan Minuman Susu Kedelai Tanpa Merek 

No. Sampel Parameter 
pemeriksaan 

Hasil 
Pemeriksaan 

Kadar 
Maksimal yang 
diperbolehkan 

Satuan Keterangan 
* 

1. Sampel 
1 

Coliform <3 <3 Per ml 
sampel 

MS 

2. Sampel 
2 

Coliform <3 <3 Per ml 
sampel 

MS 

3. Sampel 
3 

Coliform 33 <3 Per ml 
sampel 

TMS 

4. Sampel 
4 

Coliform <3 <3 Per ml 
sampel 

MS 

5. Sampel 
5 

Coliform 240 <3 Per ml 
sampel 

TMS 

* TMS = Tidak Memenuhi Syarat 
   MS     = Memenuhi Syarat  

Jika dilihat berdasarkan hasil pemeriksaan dan diagram di atas, tiga sampel 
(60%)  menunjukkan nilai total bakteri coliform <3 per ml, dan dua sampel (40 %) 
menunjukkan nilai total bakteri >3 per ml. Nilai tersebut didapat setelah 
mencocokkan hasil pemeriksaan dan tabel indeks MPN. Pemeriksaan ini adalah 
uji perkiraan dan uji penegasan. 
Tabel Hasil Pemeriksaan Minuman Susu Kedelai Bermerek 

No. Sampel 
Parameter 
pemeriksa

an 

Hasil 
Pemeriksaan 

Kadar 
Maksimal 

yang 
diperbolehkan 

Satuan Keterangan 
* 

1. Merek A Coliform <3 <3 Per ml 
sampel 

MS 

2. Merek B Coliform <3 <3 Per ml 
sampel 

MS 

3. Merek C Coliform 1100 <3 Per ml 
sampel 

TMS 

4. Merek D Coliform <3 <3 Per ml 
sampel 

MS 

5. Merek E Coliform <3 <3 Per ml 
sampel 

MS 

* TMS = Tidak Memenuhi Syarat 
   MS     = Memenuhi Syarat  
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 Dari pemeriksaan minuman susu kedelai, didapatkan hasil bahwa empat 
sampel (80%) menunjukkan total nilai bakteri coliform <3 per ml, dan satu sampel 
(20%) menunjukkan sampel terdapat bakteri coliform >3 per ml. Nilai tersebut 
didapat setelah mencocokkan hasil pemeriksaan dan tabel indeks MPN. 
Pemeriksaan ini adalah uji perkiraan dan uji penegasan. 
Tabel Hasil Pemeriksaan Bakteri E. coli Pada Minuman Susu Kedelai Tanpa 
Merek 
No. Sampel Parameter 

pemeriksaan 
Hasil 
Pemeriksaan 

Kadar Maksimal yang 
diperbolehkan 

1. Sampel 3 E. coli - (Negatif) <3 
2. Sampel 5 E. coli - (Negatif) <3 
 Setelah uji perkiraan dan uji penegasan, kemudian dilanjutkan dengan uji 
lengkap untuk mengetahui apakah bakteri coliform tersebut adalah bakteri E. coli 
atau bukan. Dari dua sampel yang sebelumnya positif mengandung bakteri 
coliform ternyata keduanya negatif mengandung bakteri E. coli. 
Tabel Hasil Pemeriksaan Bakteri E. coli Pada Minuman Susu Kedelai 
Bermerek 
No. Sampel Parameter 

pemeriksaan 
Hasil 
Pemeriksaan 

Kadar Maksimal yang 
diperbolehkan 

1. Merek C E. coli - (Negatif) <3 
 Dari uji perkiraan dan uji penegasan, kemudian dilanjutkan dengan uji 
lengkap untuk mengetahui apakah bakteri coliform tersebut adalah bakteri E. coli 
atau bukan. Dari satu sampel yang sebelumnya positif mengandung bakteri 
coliform ternyata sampel tersebut negatif mengandung bakteri E. coli. 
B.  Pembahasan 
 Sampel susu kedelai diambil di beberapa tempat, Pasar Gedhe Hardjonegoro, 
Pasar Klewer, pedagang keliling, penjual di sekitar sekolah, supermarket.  
Dikumpulkan dengan cara membeli pada penjual yang ditemukan pada proses 
pencarian sampel. Sampel dicari dan dikumpulkan secara acak. Pengambilan 
sampel dari penjual dilakukan pagi hari hingga siang hari. Hal ini dimaksudkan 
agar hasil penelitian dapat dibandingkan antara sampel yang diambil pada pagi 
hari dan siang hari. Sampel yang didapat kemudian dibawa ke laboratorium untuk 
diperiksa. Pemeriksaan dilakukan pada hari yang sama jika sampel datang 
sebelum Pkl. 13.00 WIB. Jika sampel datang melewati jam itu maka sampel akan 
disimpan di lemari pendingin.  
 Pemeriksaan pertama sampel adalah uji dugaan (presumtive test), 
pemeriksaan ini menggunakan media lactosa broth. Sampel yang akan diperiksa 
dipindahkan ke dalam sembilan tabung yang berisi media dan tabung durham, 
pembagiannya adalah tiga tabung berisi 10 ml, tiga tabung berisi 1 ml, dan 3 
tabung berisi 0,1 ml. Pada tahap ini, tabung yang sudah berisi media dan sampel 
kemudian diinkubasikan selama 1 x 24 jam pada suhu 370 C. Tabung yang 
mengandung bakteri coliform akan timbul gas yang akan terperangkap pada 
tabung durham. Hal ini menandakan terdapat bakteri coliform yang 
memfermentasikan laktosa. Apabila dalam 1 x 24 jam pertama tidak timbul gas, 
maka dilanjutkan hingga 1 x 24 jam kedua. 
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 Tabung yang positif terdapat gas kemudian dilanjutkan dengan uji penegasan 
(confirmation test). Dengan menggunakan ose, sampel ditanamkan pada tabung 
yang dengan media BGLB sebanyak 1-2 ose. Tabung kemudian diinkubasikan 
dengan suhu 440 C selama 1 x 24 jam. Tabung yang terdapat bakteri coliform akan 
muncul gas yang akan terperangkap pada tabung durham. Tabung yang tidak 
terdapat gas maka akan dilanjutkan inkubasi dengan tambahan 1 x 24 jam, hingga 
total waktu 48 jam. 
 Setelah uji penegasan, maka tabung yang positif terbentuk gas dilanjutkan 
dengan penghitungan angka bakteri dan uji lengkap. Penghitungan angka bakteri 
didapat dari jumlah tabung pada media BGLB yang terbentuk gas lalu dicocokkan 
pada tabel indeks Most Probable Number (MPN). Uji lengkap digunakan sebagai 
uji identifikasi bakteri E. coli dengan menggunakan plate yang berisi media Endo 
Agar (EA). Media pada tabung BGLB dipindahkan ke media EA dengan bantuan 
alat ose, kemudian disapukan pada media EA. Selanjutnya media EA 
diinkubasikan selama 1 x 24 jam pada suhu 370 C. Media yang positif 
mengandung bakteri E. coli akan berwarna logam metalik kemerahan. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji dugaan dan uji penegasan minuman susu 
kedelai yang dilakukan pada tanggal 3-11 Maret 2012 bertempat di Laboratorium 
UPT Dinkes Surakarta, didapatkan hasil satu dari lima sampel minuman susu 
kedelai bermerek mengandung bakteri coliform melewati standar, serta dua dari 
lima sampel minuman susu kedelai tanpa merek yang mengandung bakteri 
coliform di atas ambang batas. Kemudian sampel yang bernilai positif  dilanjutkan 
dengan uji lengkap untuk mengetahui apakah bakteri coliform tersebut adalah 
spesies bakteri E. coli. Dari hasil uji lengkap ternyata bernilai negatif untuk setiap 
sampel minuman susu kedelai bermerek maupun yang tanpa merek. Hal ini berarti 
pada setiap sampel susu kedelai tidak ditemukan adanya bakteri E. coli. 
 Pada hasil pemeriksaan, ditemukan bakteri coliform, namun bukan dari jenis 
E. coli. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, dapat berasal dari 
karakteristik bakteri itu sendiri maupun dari faktor luar bakteri, seperti 
lingkungan. Faktor yang berasal dari bakteri itu sendiri misalnya karena bakteri E. 
coli mempunyai daya tahan yang lebih rendah dibandingkan bakteri coliform jenis 
lain (InfoPOM, 2008). Maka dapat diperkirakan bahwa bakteri coliform yang 
terkandung pada sampel susu kedelai tersebut bukanlah dari jenis E. coli, 
melainkan coliform jenis lain. Sehingga adanya coliform dalam suatu makanan 
dan minuman tidak selalu menandakan bahwa telah terjadi kontaminasi pada 
makanan atau minuman oleh bakteri dari feses.  
 Tidak ditemukannya E. coli juga dapat disebabkan oleh proses pengolahan 
dari awal hingga akhir yang tepat. Walaupun masih terdapat bakteri coliform, 
kemungkinan kontaminasi adalah pasca pengolahan. Telah disebutkan di atas 
bahwa bakteri E. coli mempunyai daya tahan yang lebih rendah dibandingkan 
coliform jenis lain, sehingga dapat dimungkinkan keberadaan bakteri E. coli di 
lingkungan sekitar produsen susu kedelai lebih sedikit. Dalam tulisannya, Ardhi 
(2012) menjelaskan bahwa jenis mikroorganisme yang sering menyebabkan 
pencemaran makanan adalah bakteri (Clostridium perfringens, Streptokoki fecal, 
Salmonella), fungi (Aspergillius, Penicillium, Fusarium), parasit (Entamoeba 
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histolytica, Taenia saginata, Trichinella spiralis, dan virus (virus hepatitis 
A/HAV). 
 Terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam mengolah makanan 
atau minuman. Di antaranya adalah bahan baku, proses pengolahan, peralatan 
yang digunakan, penyimpanan bahan baku maupun bahan jadi, pendistribusian, 
penyajian, kebersihan lingkungan, dan lain-lain. 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. Tentunya tidak hanya satu pihak yang berpendapat 
tentang standar minimal yang harus dipenuhi. Terlepas dari siapa yang 
berpendapat, tentunya mereka menetapkannya berdasarkan penelitian mereka 
masing-masing.  
 Terdapat enam prinsip sanitasi makanan atau sering disebut six principals of 
food hygiene and sanitation ( Aini, dkk. 2010), yang meliputi: 
1.  Bahan baku 
 Bahan baku menjadi salah satu perhatian yang utama pada pengolahan 
makanan atau minuman. Bahan baku yang baik akan menghasilkan produk yang 
baik pula asal diolah dengan cara yang tepat. Amrin (2007) menyebutkan bahwa 
bahan baku yang busuk, tidak segar dan utuh kemungkinan sudah mengalami 
kontaminasi serta pembusukan dan tidak layak diminum. Salah satu kendala 
peningkatan produksi kedelai di Indonesia adalah masalah kerusakan polong yang 
disebabkan oleh hama penghisap polong Riptortus linearis F. Serangan hama 
penghisap polong tidak hanya dapat menurunkan hasil namun juga menurunkan 
kualitas hasil kedelai (Maulidah, 2006). Menurut Depkes (2004) bahwa untuk 
mendapatkan bahan makanan yang baik perlu diketahui sumber-sumber makanan 
yang baik. 
 Air merupakan bahan baku yang tidak kalah penting agar terjaga kebersihan 
dan keamanannya. Karena dapat bermula melalui air bakteri E. coli ini 
mengontaminasi peralatan maupun produk olahan. Selain menjadi bahan baku, air 
juga digunakan sebagai penunjang proses produksi, yaitu sebagai media untuk 
mencuci bahan baku kacang kedelai maupun peralatan yang digunakan dalam 
proses produksi. Sumber air yang digunakan haruslah terbebas dari sarang bibit 
penyakit dan terletak pada jarak yang cukup jauh dari sumber kontaminasi. 
Sumber kontaminasi dapat berupa tempat pembuangan sampah ataupun septik 
tank. Jarak yang cukup jauh dapat mencegah migrasi bakteri menuju sumber air. 
Sumber air yang dibangun harus memenuhi syarat kesehatan. Tidak boleh ada 
bagian daerah kontaminasi kimiawi ataupun bakteriologis yang berada dalam 
jarak jangkau lingkaran pengaruh sumur (Soeparman, 2002). 
2. Penyimpanan bahan baku 
 Penyimpanan bahan baku maupun peralatan yang digunakan pun harus 
menjadi perhatian. Tempat yang lembab merupakan tempat yang ideal sebagai 
tempat pertumbuhan organisme pengganggu, serta dapat menyebabkan bahan 
baku menjadi rusak secara kualitas. Bahan baku kering sebaiknya disimpan 
ditempat yang kering pula. Jika disimpan di tempat yang lembab, maka dapat 
menjadi tempat pertumbuhan bakteri maupun mikroorganisme pengganggu 
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lainnya. Mikroorganisme dapat berkembang dengan baik jika terdapat beberapa 
faktor, di antaranya: 

a)  Adanya makanan yang diperlukan 
b)  Tersedianya air 
c)  Temperatur  yang sesuai 
d)  Waktu yang cukup untuk berkembang 
e)  pH yang sesuai 

3. Pengolahan 
 Cara pengolahan dan kebersihan peralatan yang digunakan juga berpengaruh 
pada kualitas susu kedelai. Ketika akan digunakan, alat harus dalam keadaan 
bersih. Setelah selesai penggunaan, peralatan  harus dicuci hingga bersih dan 
disimpan di tempat yang bersih dan bebas dari sumber pencemaran. Air yang 
digunakan untuk mencuci harus dari sumber yang bersih dan tidak tercemar.  
 Tenaga pekerja juga turut menjadi perhatian, di mana pekerja dapat menjadi 
salah satu sumber kontaminasi maupun sebagai perantara antara bakteri dan 
makanan. Kontaminasi dari tenaga pekerja dapat terjadi saat sebelum pengolahan, 
selama pengolahan, dan setelah pengolahan. Kontaminasi yang terjadi sebelum 
atau selama pengolahan masih ada kemungkinan bakteri akan mati, karena pada 
saat pengolahan akan dipanaskan hingga mendidih sehingga bakteri mati. Namun 
kontaminasi yang terjadi setelah pengolahan atau setelah produk siap saji, bakteri 
dapat bertahan selama beberapa hari di lingkungan yang cocok. 
 Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 715/Menkes/SK/V/2003 
tentang Higiene Sanitasi Jasaboga,  perilaku tenaga/karyawan selama bekerja 
seharusnya:   

1)   Tidak merokok.  
2)   Tidak makan atau mengunyah.  
3)   Tidak memakai perhiasan, kecuali cincin kawin yang tidak berhias 

(polos).  
4) Tidak menggunakan peralatan dan fasilitas yang bukan untuk 

keperluannya.  
5)   Selalu mencuci tangan sebelum bekerja dan setelah keluar dari kamar 
 kecil.  
6)   Selalu memakai pakaian kerja dan pakaian pelindung dengan benar.  
7)   Selalu memakai pakaian kerja yang bersih yang tidak dipakai di luar 

tempat jasaboga. 
 Lokasi pengolahan susu kedelai skala rumah tangga biasanya menjadi satu 
bagian dengan rumah yang mereka diami. Tempat pengolahan harus jauh dari 
tempat yang menjadi sumber kontaminasi. Tidak bersebelahan dengan kamar 
mandi ataupun toilet dan berjarak yang cukup antara keduanya, karena dapat 
terjadi perpindahan bakteri yang berasal dari kamar mandi ataupun toilet ke 
tempat produksi sehingga terjadi kontaminasi. 
4. Penyimpanan minuman jadi 
 Kandungan bakteri dalam alat makan harus sesuai dengan standar Depkes, 
yaitu peralatan makan yang kontak langsung dengan makanan yang siap disajikan 
tidak boleh mengandung angka kuman yang melebihi 100/cm2 (Arifin, 2012). 
Pembuatan susu kedelai memiliki tahap yang cukup panjang, mulai dari 
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penggilingan biji kedelai hingga jadi minuman kedelai siap saji. Minuman susu 
kedelai dalam kemasan yang dijual selain di supermarket biasanya didistribusikan 
pada pagi hari, sehingga kemungkinan susu kedelai tersebut telah diolah sehari 
sebelumnya. Penyimpanan harus dalam wadah tertutup agar tidak ada benda atau 
hewan yang dapat mencemari minuman. 
5. Distribusi minuman 
 Penempatan maupun penggunaan tempat yang tidak tepat dapat menyebabkan 
susu kedelai yang sudah dikemas tidak terlindungi dengan baik. Keadaan yang 
demikian bisa menjadi salah satu cara berpindahnya kuman atau bakteri dari 
lingkungan dan kemudian menempel pada kemasan susu kedelai. Pada umumnya, 
susu kedelai yang dikemas dengan menggunakan plastik memungkinkan 
konsumen untuk langsung meminum dari kemasan tersebut tanpa perlu 
memindahkannya ke gelas. Sehingga, kemungkinan adanya bakteri yang 
menempel pada kemasan dapat berpindah menuju mulut konsumen. Bakteri akan 
masuk ke dalam saluran pencernaan, dan konsumen memiliki kemungkinan 
terinfeksi bakteri tersebut.  Wadah yang baik untuk digunakan adalah yang bersih 
dan tertutup, serta terlindungi dari sinar matahari untuk mencegah rusaknya 
kualitas dari susu kedelai. Peneliti juga mencoba memeriksa kemasan plastik yang 
biasa diigunakan untuk membungkus minuman susu kedelai untuk memeriksa 
kemungkinan kemasan plastik terkontaminasi bakteri coliform. Hasil pemeriksaan 
menunjukkan bahwa kemasan plastik tersebut negatif mengandung bakteri 
coliform. 
6. Penyajian 
 Berdasarkan pengamatan di lapangan, minuman susu kedelai dalam kemasan 
yang dijajakan di pasar tradisional cenderung tidak aman. Fakta ini dapat dilihat 
bahwa minuman susu kedelai dalam kemasan plastik dijajakan dengan wadah 
yang terbuka. Wadah yang digunakan tidak dapat menghalangi minuman susu 
kedelai yang sudah dikemas dari kontaminasi debu maupun cahaya matahari 
langsung. Udara juga merupakan salah satu media dalam pembawa partikular, 
debu, tetesan cairan, yang semuanya ini mungkin mengandung mikroorganisme. 
Keadaan ini berlaku untuk minuman susu kedelai tanpa merek dan beberapa untuk 
minuman susu kedelai yang sudah bermerek.  
 Penempatan produk yang baik adalah dengan menggunakan wadah tertutup 
sehingga dapat melindungi produk dari sinar matahari langsung dan risiko 
kontaminasi lingkungan. Sekali pun minuman susu kedelai sudah terbungkus 
dengan menggunakan plastik. Sehingga kualitas produk tidak berkurang secara 
signifikan. Jika minuman susu kedelai dijajakan bersama makanan atau minuman 
lain, maka harus ditempatkan dalam wadah yang berbeda. Hal ini untuk mencegah 
terjadinya kontaminasi silang antar makanan atau minuman.  

Pada penelitian ini tidak ada data yang perlu diolah dengan menggunakan 
metode ataupun software (perangkat lunak) tertentu, karena pada penelitian ini 
bernilai negatif. Begitu juga dengan hipotesis untuk penelitian ini yang 
menyatakan terdapat pencemaran bakteri E. coli pada minuman susu kedelai 
bermerek maupun tanpa merek yang melebihi ambang batas yang telah ditetapkan 
tidak terbukti, sehingga hipotesis tersebut ditolak.   
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IV KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
 Dari hasil pemeriksaan minuman susu kedelai bermerek yang ada di Kota 
Surakarta, 100% sampel tidak mengandung bakteri E. coli, begitu juga dengan 
minuman susu kedelai tanpa merek yang 100% sampel tidak mengandung bakteri 
E. coli. Hal ini berarti minuman susu kedelai bermerek dan tanpa merek yang 
diperiksa terhadap keberadaan bakteri E. coli telah memenuhi syarat sesuai 
dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 01-3839-1995, maupun 
Peraturan  Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia 
Nomor HK.00.06.1.52.4011. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 
bakteri coliform pada sampel tersebut, satu dari lima sampel minuman susu 
kedelai bermerek yang positif mengandung bakteri coliform melebihi ambang 
batas, dan dua dari lima sampel minuman susu kedelai tanpa merek yang positif 
mengandung bakteri coliform melebihi ambang batas. Jika merujuk pada standar 
yang telah ditetapkan, maka sampel yang positif mengandung bakteri coliform 
yang melebihi batas tersebut tidak layak konsumsi. 
B. Saran 
1. Pemerintah 

a. Melalui dinas terkait diharapkan pemerintah selalu rutin memeriksa 
keamanan produk susu kedelai baik yang bermerek maupun yang belum 
bermerek. 

b. Memberikan pelatihan-pelatihan mengenai bagaimana pengolahan susu 
kedelai yang tepat, sehingga setiap produsen susu kedelai mengerti cara 
pembuatan susu kedelai yang baik. 

2. Masyarakat 
a. Kepada produsen minuman susu kedelai diharapkan kesadaran serta 

tanggung jawabnya mengenai keamanan produknya dengan 
memperhatikan cara pengolahan yang baik dan benar sesuai standar.  

b. Sebagai konsumen, masyarakat hendaknya teliti dalam memilih produk 
susu kedelai, baik yang sudah bermerek maupun yang belum memiliki 
merek. 

3 Akademisi 
Untuk peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lebih dalam 

mengenai proses pembuatan minuman susu kedelai, dimulai dari proses 
pemilihan bahan baku, penyimpanan bahan baku, pengolahan, penyimpanan 
bahan jadi, distribusi, hingga penyajian dan pemasaran minuman susu kedelai 
dilihat dari segi keamanan dan kesehatan, serta kelayakan untuk dikonsumsi. 
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