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II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Definisi Pasar 

 

Pasar (dalam arti luas) merupakan tempat perjumpaan antara pembeli dan penjual, 

di mana barang/jasa atau produk dipertukarkan antara pembeli dan penjual. 

Ukuran kerelaan dalam pertukaran tersebut biasanya akan muncul suatu tingkat 

harga atas barang dan jasa yang dipertukarkan tersebut (Ehrenberg et al., 2003). 

Pasar terbentuk dari proses pertemuan sampai terjadinya kesepakatan. Pasar 

tersebut tidak memperdulikan tempat dan jenis barang. Jadi pasar tidak terbatas 

pada suatu lokasi saja (Rasyaf, 1996).  

Pasar dapat digolongkan dalam dua golongan yaitu pasar konkrit dan pasar 

abstrak.  Pasar konkrit merupakan tempat dimana para peminta dan penawar 

barang berkumpul dan bertemu.  Ciri pasar konkrit yaitu peserta pasar (penjual 

dan pembeli) dan barang yang diperdagangkan terdapat pada pasar tersebut 

(Hanafiah dan Saefuddin, 1983).  Pada pasar konkrit barang-barang yang 

diperdagangkan meliputi barang konsumsi dan benda-benda modal, seperti pasar 

hewan yaitu pasar yang menyediakan berbagai jenis ternak ruminansia (besar 

maupun kecil) yang masih hidup, disini para pembeli memilih hewan yang 

diinginkan.  Sedangkan pasar abstrak antara penjual dan pembeli tidak melakukan 
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proses tawar dan menawar pada tempat yang khusus tetapi dapat melakukan 

kesepakatan transaksi atau jual beli (Rahardi, 1996). 

 

B. Definisi Pasar Tradisional 

Pasar tradisional adalah pasar yang dalam pelaksanaannya bersifat tradisional dan 

ditandai dengan pembeli serta penjual yang bertemu secara langsung.  Proses jual-

beli biasanya melalui proses tawar menawar harga, dan harga yang diberikan 

untuk suatu barang bukan merupakan harga tetap, dalam arti lain masih dapat 

ditawar, hal ini sangat berbeda dengan pasar modern (M. Fuad, 2000).  Umumnya, 

pasar tradisional menyediakan bahan-bahan pokok serta keperluan rumah tangga.  

Bangunan pasar tradisional biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan 

dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. 

 

Kebanyakan pasar tradisional merupakan milik pemda.  Pemerindah daerah di 

Indonesia umumnya memiliki Dinas Pasar yang menangani dan mengelola pasar 

tradisional. Dinas ini mengelola pasar miliknya sendiri atau bekerja sama dengan 

swasta. Metode kerja sama umumnya melibatkan pemberian izin kepada pihak 

swasta untuk membangun dan mengoperasikan pasar tradisional di bawah skema 

Bangun, Operasi, dan Transfer (BOT), dengan pembayaran oleh pihak swasta 

kepada Dinas Pasar setiap tahun (Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan RI, 1997). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2012 pasal 4 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar 

Tradisional.  Kriteria pasar tradisional antara lain:  

 

http://ddsulai.blogspot.com/2012/12/ciri-ciri-pengertian-pasar-tradisional.html
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a.  dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;  

b.  transaksi dilakukan secara tawar menawar;  

c.  tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan 

d.  sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.  

 
Menurut Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan, di Bandar 

Lampung terdapat 14 pasar yang dimana 13 pasar termasuk pasar tradisional dan 

1 semi modern.  Daftar pasar tradisional di Bandar Lampung dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel : 1.  Daftar  pasar tradisional di Bandar Lampung. 

No Nama Pasar  Alamat Jenis Pasar  
Jumlah Penjual 

Daging Sapi  

1  Bambu Kuning   Jl. R.A Kartini  Semi modern  - 

2  Gudang Lelang   Jl. Laks. Malahayati  Tradisional 2 

3  Kangkung/Mambo  Jl. Hasanudin  Tradisional 4 

4  Pasir Gintung   Jl. Pasir Gintung  Tradisional 5 

5  Pasar Cimeng  Jl. RE. Martadinata  Tradisional 2 

6  Way Kandis   Jl. Ratu Dibalau  Tradisional 1 

7  Pasar Panjang  Jl. Laks. Yos Sudarso  Tradisional 5 

8  Pasar Tamin  Jl. Tamin  Tradisional 1 

9  Pasar Tugu  Jl. Hayam Wuruk  Tradisional 11 

10  Way Halim   Jl. Raja Basa Raya  Tradisional 6 

11  Pasar Bawah   Jl. Radin Intan  Tradisional 3 

12  Kemiliing  Jl. Teuku Cik Ditiro  Tradisional 5 

13  Smep  Jl. Imam Bonjol  Tradisional 10 

14  Koga Jl. Teuku Umar Tradisional 1 

Sumber :Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan-Bandar 

      Lampung tahun 2012. 
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C. Definisi Daging 

 

Daging adalah semua jaringan hewan, baik yang berupa daging dari karkas, organ, 

dan semua produk hasil pengolahan jaringan yang dapat dimakan dan tidak 

menimbulkan gangguan bagi yang memakannya (Soeparno, 2009).  Berdasarkan 

Standar Nasional Indonesia ( SNI 3932-2008), daging sapi adalah bagian otot 

skeletal dari karkas sapi yang aman, layak dan lazim dikonsumsi oleh manusia. 

Dapat berupa daging segar, daging segar dingin dan daging beku.  Sedangkan 

karkas sapi itu sendiri merupakan bagian dari tubuh sapi sehat yang telah 

disembelih secara halal sesuai dengan CAC/GL 24-1997, telah dikuliti, 

dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala dan kaki mulai dari tarsus/karpus kebawah, 

organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih.  

 

Komposisi kimia daging sapi menurut Bintoro (2008) adalah : air (66,1 – 69,3%), 

protein (18,4 – 21,2%), lemak (8,3 – 12,3%), dan mineral (0,9 – 1,0%).  Secara 

umum daging terdiri dari protein 18%, lemak 2,5%, bahan ekstrak tanpa nitrogen 

3,3% , dan air 75% dan sedikit karbohidrat (glikogen) (BBPPPP, 2010).  

 

Berdasarkan data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung 

(2012), populasi sapi potong di daerah Lampung dari tahun 2007—2011 adalah 

seperti pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Populasi sapi potong di Propinsi Lampung dari tahun 2007—2011. 

Tahun Populasi (ekor) Peningkatan (%) 

2007 410.165 - 

2008 425.318 3,7 

2009 463.032 8,9 

2010 496.066 7,1 

2011 742.776 49,7 

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung (2012). 
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D. Cemaran Mikroorganisme pada Daging 

 

Penyebaran mikroorganisme yang tumbuh pada bahan pangan asal hewan dan 

hasil olahannya pada umunya terdiri dari baktreri, jamur/kapang, virus dan 

terdapat juga binatang.  Daging memiliki karakter yang sama seperti bahan 

makanan manusia yang lainnya, disukai oleh mikroorganisme dan dapat dicemari 

oleh mikrooganisme tersebut.  Invasi mikrooganisme tersebut dalam daging 

(infeksi) menyebabkan produk tersebut tidak menarik akibat terjadi beberapa 

perubahan (pembusukan).  Mikroorganisme yang dapat menyebabkan daging 

busuk dapat diperoleh melalui infeksi hewan hidup (penyakit endogenous) atau 

dengan kontaminasi daging pasca mati (penyakit eksogenous) (Lawrie, 2003). 

Daging merupakan produk peternakan yang memiliki kandungan gizi yang tinggi, 

sehingga daging menjadi media yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan 

mikrooganisme.  Mikroorganisme yang berkembang adalah mikroorganisme yang 

menyebabkan kerusakan maupun mikroorganisme yang menyebabkan gangguan 

kesehatan pada manusia yang mengkonsumsi daging tersebut.  Mikroorganisme 

dapat terbawa sejak ternak masih hidup atau masuk disepanjang rantai  pangan 

hingga ke piring konsumen (Gorris, 2005). 

Pertumbuhan mikrooganisme dalam daging, dapat menyebabkan perubahan yang 

menguntungkan seperti perbaikan bahan pangan secara gizi, daya cerna, ataupun 

daya simpannya.  Pertumbuhan mikroorganisme dalam daging juga dapat 

mengakibatkan perubahan fisik atau kimia yang tidak diinginkan, sehingga daging 

tersebut tidak layak dikonsumsi (Siagian, 2002).  
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Tidak semua mikroorganisme yang dapat tumbuh dalam daging merupakan 

mikroba yang merugikan, terdapat beberapa mikroba yang bermanfaat yaitu 

bakteri Pediococcus sp..  Saat tumbuh pada daging, Pediococcus sp. dapat 

menghasilkan diasetil yang berperan sebagai antimikroba, namun juga dapat 

menghilangkan rasa makanan meskipun dalam jumlah kecil.  Genus Pediococcus 

sp. banyak terlibat dalam fermentasi bagian tanaman, di antaranya adalah P. 

acidilactici, P. dextrinicus, P. inopinatus, P. parvulus, dan P. pentosaceus.  Sejak 

tahun 1985, telah diteliti bahwa kemampuan Pediococcus sp. untuk membunuh 

mikroorganisme pembusuk dan patogen dalam fermentasi daging dikarenakan 

kemampuannya menghasilkan asam organik.  Selain itu, fermentasi dengan 

bakteri ini juga meningkatkan kestabilan makanan dalam masa penyimpanan dan 

menghasilkan produk yang lebih banyak mengandung protein.  Bakteri 

Pediococcus sp. digunakan dalam pembuatan sosis.  Bentuk bakteri Pediococcus 

cerevisiae adalah Tetracoccus yang artinya bakteri kokus yang bergandengan 

empat dan membentuk bukur sangkar Pediococcus cerevisae.  Bakteri ini adalah 

gram positif berbentuk bulat, khususnya terdapat berpasangan atau berempat 

(tetrads).  Walaupun jenis ini tercatat sebagai perusak bir dan anggur, bakteri ini 

berperan penting dalam fermentasi daging dan sayuran contohnya sosis dan ham 

(Anonim. 2012). 

Daging yang baik untuk dikonsumsi adalah daging yang memenuhi standar 

keamanan pangan berdasarkan jumlah kandungan mikroba yang terdapat dalam 

daging.  Secara lengkap standar kandungan mikroba dalam daging terdapat dalam 

Tabel 3. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mikroorganisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Protein
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosis
http://id.wikipedia.org/wiki/Ham
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Tabel 3. Spesifikasi persyaratan mutu batas maksimum cemaran mikroba pada  

daging (dalam satuan CFU/gram)menurut Standar Nasional Indonesia 

(SNI : 7388:2009). 

Jenis Cemaran Mikroba 

Batas Maksimum Cemaran Mikroba (BMCM) 

Daging Segar/beku 
Daging Tanpa 

Tulang 

a) Angka Lempeng Total 

(ALT) 
1 x 10

6
 1 x 10

6
 

b) Coliform 1 x 10
2
 1 x 10

2
 

c) Escherichia coli (*) 5 x 10
1
 5 x 10

1
 

d) Staphylococcus aerus 1 x 10
2
 1 x 10

2
 

e) Clostridium sp Negatif Negatif 

f) Salmonella sp (**) Negatif Negatif 

g) Camphylobacter sp Negatif Negatif 

h) Listeria sp Negatif Negatif 

Keterangan : (*) dalam satuan MPN/gram ; (**) dalam satuan kualitatif 

 

Berbagai tanda- tanda kerusakan pada daging menurut Simanjuntak dan Rivai 

(2009): 

a. Perubahan kekenyalan pada daging disebabkan oleh pemecahan struktur 

daging oleh berbagai bakteri. 

b. Pembentukan lendir pada daging disebabkan oleh pertumbuhan berbagai 

mikroba seperti khamir, bakteri asam laktat (terutama oleh Lactobacillus, 

misalnya Lactobacillus Viredences, Enterococcus, dan Bacillus thermophacta. 

c. Pembentukan asam, umumnya disebabkan oleh berbagai bakteri seperti 

Lactobacillus, Acinebacter, Bacillus, Pseudomonas, Proteus, Micorocci, 

Clostridium dan Enterococi. 

d. Pembentukan warna hijau pada daging terutama disebabkan oleh : 

pembentukan hidrogen peroksida (H2O2) oleh Lactobacillus Viridescens, 

Lactobacillus Fructovorans, Lactobacillus Jensenidi, Leuconostoc, 

Enterococcus Faecium dan Enterococcus Faecalis, pembentukan hidrogen 
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sulfide (H2S) oleh Pseudomonas Mephita, Shewanell Putraefaciens dan 

Lactobacillus Sake. 

e. Pembentukan warna kuning pada daging disebabkan oleh Enterococcus 

Cassliflavus dan Enterococcus Munditii. 

f. Perubahan bau terjadi karena terbentuknya ammonia, H2S, Indol dan senyawa-

senyawa amin seperti diamin, kadaverin dan putresin. 

Soeparno (2009) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

mikroorganisme pada daging disebabkan oleh : 

a. Faktor intrinsik termasuk nilai nutrisi daging, keadaan air, pH, potensi 

oksidasi-reduksi, dan ada tidaknya substansi penghalang atau penghambat. 

b. Faktor ekstrinsik, misalnya temperatur, kelembaban relatif, keberadaan 

oksigen, dan keadaan fisik daging. 

Pencemaran mikroba pada bahan pangan merupakan hasil kontaminasi langsung 

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

debu, saluran pencernaan dan pernafasan manusia atau hewan.  Dalam batas-batas 

tertentu kandungan mikroba pada bahan pangan tidak banyak berpengaruh 

terhadap ketahanan bahan pangan tersebut.  Akan tetapi, apabila kondisi 

lingkungan memungkinkan mikroba untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat, 

maka bahan pangan akan rusak karenanya (Dwidjoseputro,  2005). 

Daging memiliki potensi bahaya yaitu biologi, fisik, dan kimia.  Dari ketiga 

potensi bahaya tersebut yang berhubungan erat dengan daya simpan daging 

karena menyebabkan pembusukan dan bahaya pangan adalah adanya cemaran 

mikroba (Mukartini et al., 1995). 
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Daging sebagai pangan harus memenuhi persyaratan aman dan layak dikonsumsi 

oleh manusia.  Mengingat daging berpotensi dapat membawa penyakit hewan ke 

manusia (foodborne zoonosis), maka penerapan kesehatan hewan dan keamanan 

pangan mulai dari peternakan sampai siap dikonsumsi sangat diperlukan.  

Penyakit zoonotik saat ini dan ke depan menjadi ancaman kesehatan masyarakat, 

terutama di negara berkembang, terkait peningkatan jumlah penduduk, globalisasi 

perdagangan, perubahan gaya hidup, dan perubahan agen patogen (Lukman, 

2013) 

 

Bakteri merupakan penyebab utama penyakit yang ditularkan dari ternak ke 

manusia melalui pangan, antara lain Salmonella sp., Bacillus anthracis, 

Mycobacterium tuberculose, dan Brucella abortus (Hardjoutomo dkk., 1996). 

Mikroorganisme patogen yang menjadi perhatian utama untuk dikendalikan pada 

daging segar (mentah) antara lain bakteri Salmonella, Campylobacter, 

enterohaemorrhagic, E. coli termasuk serotipe O157:H7 dan bakteri enterik 

lainnya (Sofos, 2008).  Dari laporan website Food Safety and Inspection Service 

(FSIS) Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) tahun 2012 terkait 

penarikan produk daging, mikroorganisme utama yang banyak dilaporkan adalah 

Listeria, E. coli O157:H7, dan Salmonella (FSIS USDA, 2012).  Salmonella 

diperkirakan masih menjadi foodborne illness, sehingga masih menjadi perhatian 

utama dalam pengendalian keamanan pangan di masa depan (Sofos,  2008). 

Salmonella adalah penyebab utama dari penyakit yang disebarkan melalui 

makanan (foodborne diseases). Pada umumnya, serotipe Salmonella 

menyebabkan penyakit pada organ pencernaan.  Penyakit yang disebabkan oleh 

http://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Serotipe&action=edit&redlink=1


15 
 

Salmonella disebut salmonellosis.  Ciri-ciri orang yang mengalami salmonellosis 

adalah diare, keram perut, dan demam dalam waktu 8-72 jam setelah memakan 

makanan yang terkontaminasi oleh Salmonella.  Gejala lainnya adalah demam, 

sakit kepala, mual dan muntah-muntah.  Tiga serotipe utama dari jenis S. enterica 

adalah S. typhi, S. typhimurium, dan S. enteritidis.  S. typhi menyebabkan penyakit 

demam tifus (Typhoid fever), karena invasi bakteri ke dalam pembuluh darah dan 

gastroenteritis, yang disebabkan oleh keracunan makanan/intoksikasi.  Gejala 

demam tifus meliputi demam, mual-mual, muntah dan kematian.  S. typhi 

memiliki keunikan hanya menyerang manusia, dan tidak ada inang lain.  Infeksi 

Salmonella sp. dapat berakibat fatal kepada bayi, balita, ibu hamil dan 

kandungannya serta orang lanjut usia.  Hal ini disebabkan karena kekebalan tubuh 

mereka yang menurun.  Kontaminasi Salmonella sp. dapat dicegah dengan 

mencuci tangan dan menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsi (Wikipedia, 

2014) 

Coliform  merupakan suatu grup bakteri yang digunakan sebagai 

Indikator adanya polusi kotoran dan kondisi yang tidak baik terhadap air, 

makanan, susu dan produk-produk  susu.  Coliform sebagai suatu kelompok 

dicirikan sebagai bakteri berbentuk batang, gram negatif, tidak 

membentuk spora, aerobik dan anaerobik fakultatif yang memfermentasi 

laktosa dengan menghasilkan asam dan gas dalam waktu 48 jam pada suhu 

35
0
C.  Adanya bakteri coliform di dalam makanan atau minuman menunjukkan 

kemungkinan adanya mikrobia yang bersifat enteropatogenik dan atau toksigenik 

yang berbahaya bagi kesehatan (Farida, 2002). 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Salmonellosis
http://id.wikipedia.org/wiki/Salmonellosis
http://id.wikipedia.org/wiki/Diare
http://id.wikipedia.org/wiki/Demam
http://id.wikipedia.org/wiki/Sakit_kepala
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mual&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Muntah-muntah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Invasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Infeksi
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Bahan makanan baik dalam bentuk padat maupun cair sangat mudah 

terkontaminasi oleh mikroba.  Kontaminasi dapat berasal dari hewan atau juga 

dari tenaga pekerja itu sendiri.  Sedangkan kontaminasi silang dapat terjadi bila 

makanan jadi yang diproduksi berhubungan langsung dengan permukaan meja 

atau alat pengolah makanan selama proses persiapan yang sebelumnya telah 

terkontaminasi kuman patogen (Hobbs, 1970). 

 

E. Perhitungan Jumlah Total Mikroorganisme dengan Metode Total Plate 

Count (TPC) 
 

 

Mikroorganisme (bakteri) merupakan organisme yang sangat kecil dan bersel 

tunggal.  Mikroorganisme sangat mudah ditemukan dimana saja, di tanah, air, 

debu, dan di udara.  Terdapat beribu-ribu perbedaan tipe dan bentuk 

mikroorganisme tergantung fungsi dan kegunaannya.  Beberapa bakteri ada yang 

dapat digunakan sebagai bahan untuk pupuk, dapat juga sebagai flora normal 

dalam tubuh manusia dan hewan, dan dapat membantu proses fermentasi seperti 

produksi bir atau wine dan pengolahan keju.  Jumlah mikroorganisme yang 

berbahaya dan menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan hanya sedikit 

dibandingkan total populasi mikroorganisme (Pelczar dan Chan, 2008). 

Pertumbuhan mikroorganisme yang membentuk koloni dapat dianggap bahwa 

setiap koloni yang tumbuh berasal dari satu sel, maka dengan menghitung jumlah 

koloni dapat diketahui penyebaran bakteri yang ada pada bahan pangan asal 

hewan dan hasil olahannya.  Jumlah mikroorganisme pada suatu bahan pangan 

asal hewan dan hasil olahannya dapat dihitung dengan berbagai macam cara, 

tergantung pada bahan pangan dan jenis mikroorganismenya.  Jumlah 
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mikroorganisme dihitung secara keseluruhan baik yang mati atau yang hidup atau 

hanya untuk menentukan jumlah mikroorganisme yang hidup saja.  Hal ini 

tergantung pada metode yang digunakan.  Jumlah mikroorganisme yang hidup 

ditentukan setelah larutan bahan atau biakan mikroorganisme diencerkan dengan 

faktor pengenceran tertentu dan ditumbuhkan dalam media dengan cara tertentu 

tergantung dari macam dan sifat-sifat mikroorganisme (Gobel dan Risco, 2008). 

Perhitungan jumlah total mikroorganisme merupakan salah satu aspek dalam 

pengujian cemaran mikroorganisme untuk menunjukkan jumlah kandungan 

mikroorganisme dalam suatu produk, agar produk yang beredar di masyarakat 

terjamin keamanannya.  Pengujian TPC merupakan cara yang paling sensitif 

dalam menghitung jumlah total cemaran mikroorganisme dan digunakan untuk 

mengetahui kondisi hygiene selama proses produksi, menentukan apakah produk 

telah sesuai dengan kriteria atau standar produk, dan menentukan tingkat 

pencemaran lingkungan produksi (Lukman dan Hadri, 2012). 

Beberapa keuntungan menggunakan metode Total Plate Count (TPC) antara lain : 

a. hanya sel yang masih hidup yang dihitung; 

b. beberapa jenis mikroba dapat dihitung sekaligus; 

c. dapat digunakan untuk isolasi dan identifikasi mikroba lainnya, khususnya 

koloni yang tumbuh dari satu sel mikroba dengan penampakan pertumbuhan 

spesifik (Dwidjoseputro, 2005). 

Menurut Widyastika (2008), disamping keuntungan-keuntungan tersebut, 

pengujian TPC juga memiliki kelemahan, yaitu : 
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a. hasil perhitungan tidak menunjukan jumlah sel mikroorganisme yang 

sebenarnya, karena beberapa sel yang berdekatan mungkin membentuk satu 

koloni; 

b. media dan kondisi yang berbeda mungkin menghasilkan nilai yang berbeda; 

c. mikroorganisme yang ditumbuhkan harus dapat tumbuh pada media padat dan 

membentuk koloni yang kompak dan jelas, tidak menyebar; 

d. memerlukan persiapan dan waktu inkubasi beberapa hari atau hingga 

pertumbuhan koloni dapat dihitung; 

Pengujian mikroorganisme untuk makanan tidak dilakukan untuk semua 

parameter uji, tetapi hanya mengacu pada persyaratan untuk bahan makanan 

tertentu, misalnya daging sapi (SNI 01- 6366- 2000). 

 

Menurut Lukman dan Hadri (2012), analisis kuantitatif atau pengujian jumlah 

mikroorganisme pada pangan merupakan salah satu pengujian yang umum dan 

rutin diterapkan dalam rangka pengawasan dan pengendalian mutu dan keamanan 

pangan.  Pengujian jumlah mikroorganisme tersebut bertujuan untuk : 

1. mengetahui kualitas mikrobiologis bahan baku (bahan mentah) dan produk 

akhir; 

2. mengetahui kondisi hygiene selama proses produksi; 

3. menentukan apakah pangan ditangani atau disimpan pada suhu yang tidak 

sesuai selama proses produksi, transportasi, dan penyimpanan. 

4. menentukan  masa simpan produk; 

5. menentukan apakah produk telah sesuai dengan kriteria, spesifikasi atau 

standar produk; 

6. menentukan tingkat pencemaran lingkungan produksi; 
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F. Perhitungan Jumlah Mikroba dengan Metode Most Probable Number 

(MPN) 

 

Metode MPN adalah cara untuk memperkirakan (estimasi) jumlah sel 

mikroorganisme dalam suatu pangan, dengan memupuk suatu tingkat pengenceran 

kedalam tiga atau lima tabung berisi media cair.  Metode ini berguna untuk 

pemeriksaan coliform, khususnya pada air dan limbah cair, dan umumnya untuk 

pangan.  Metode MPN digunakan pula untuk mengisolasi dan menghitung jumlah 

bakteri Stafilococus, Streptococus, Vibrio parahaemolyticus, Salmonella (Lukman 

dan Purnawarman, 2009). 

 

Pengujian kuantitatif menggunakan metode hitungan cawan akan mengalami 

kesulitan pada pengujian suatu pangan yang mengandung mikroorganisme kurang 

dari 10 cfu/gram, namun dengan metode MPN masalah tersebut dapat diatasi 

(Lukman dan Hadri, 2012). 

 

Nilai penghitungan MPN suatu pangan dilakukan dengan menggunakan 

tabel MPN.  Nilai-nilai yang dicantumkan dalam tabel MPN dihitung atas dasar 

asumsi bahwa mikroorganisme menyebar merata (homogen) dalam pangan. 

Mikroorganisme mungkin hanya berada pada salah satu tempat tertentu (tidak 

merata) pada jenis pangan yang padat atau semi padat.  Lemak dan partikel 

pangan yang tidak larut akan mencegah kehomogenan, oleh karena itu nilai MPN 

sangat baik untuk contoh dari suatu pangan yang berbentuk cair (Lukman dan 

Purnawarman, 2009). 

 

Metode MPN adalah metode yang menggunakan media cair dalam wadah 

berupa tabung reaksi.  Metode ini meliputi tiga pengujian diantaranya adalah uji 
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penduga (Presumtive Test), uji penguat (Confirmative Test), dan uji pelengkap 

(Completed Test).  Penghitungan dilakukan berdasarkan jumlah tabung yang 

positif yaitu tabung yang mengalami perubahan pada medianya, baik itu berupa 

perubahan warna atau terbentuknya gelembung gas pada dasar tabung durham. 

Berdasarkan hasil perubahan tersebut, nilai MPN kemudian dicari pada tabel 

MPN (Gobel dan Risco, 2008). 

 


