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ABSTRACT 

 
THE QUALITY OF MICROBIOLOGIC RAW MILK IN COOLING UNIT 
I KUD DAU, MALANG AND ACTIVITY LIPASE Pseudomonas fluorescens 

POTENTIAL PRODUCTION OF BIOSURFACTANT 
 
 

This research was executed from May 2007 until March 2008 at the 
Central Laboratory Life Science and Milk Pilot Plant Laboratory, Faculty of 
Animal Husbandry Brawijaya University. 

The materials of this research was raw milk obtained from cooling unit I, 
KUD DAU Malang. The sample was then analyzed for Total Plate Count, Total 
Lactid Acid, Pseudomonas isolates were isolated and characterized. The Isolates 
of Pseudomonas fluorescens were analysed for lipase activity using oleat acid and 
lactose. 

Results showed that Total Plate Count of raw milk from cooling unit I was 
lower than standard given by SNI with average value of 5.13 ± 0.21 log cfu/ml, 
Total Lactid Acid Count was 5.26 ± 0.02 log cfu/ml, and Total number of 
Pseudomonas spp. was 4.95 ± 0.16 log cfu/ml. Pseudomonas spp show bacterium 
enter in group of Pseudomonas fluorescens. Optimum lipase activity of 
Pseudomonas fluorescens was 11.96 µg/minute of ml. The results sugest that 
Pseudomonas fluorescens from raw milk in cooling unit I potential as source of 
biosurfactant.  
 

 
Keyword : Raw milk, Pseudomonas fluorescens, Lipase, Biosurfactant 

 



  

RINGKASAN 
 

 
KUALITAS MIKROBIOLOGIS SUSU SEGAR DAN AKTIVITAS 

LIPASE Pseudomonas fluorescens SEBAGAI SUMBER BIOSURFAKTAN 
DARI SUSU SEGAR DI TINGKAT UNIT PENDINGIN I 

KUD DAU KABUPATEN MALANG 
 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Sentral Ilmu - ilmu Hayati dan 
Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Universitas Brawijaya Malang pada bulan 
Mei 2007 sampai dengan Maret 2008. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas mikrobiologis 
serta aktivitas lipase Pseudomonas fluorescens asal susu segar di tingkat unit 
pendingin I yang berpotensi sebagai biosurfaktan. Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat digunakan sebagai bahan informasi kepada khalayak terkait tentang kualitas 
mikrobiologis serta aktivitas lipase Pseudomonas fluorescens asal susu segar di 
tingkat unit pendingin I yang berpotensi sebagai biosurfaktan serta sebagai bahan 
pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah susu segar yang 
diambil dari unit pendingin I KUD DAU Kab. Malang. Metode penelitian yang 
digunakan yakni observasi laboratorium dengan 3 tahap percobaan yaitu 
pengujian kualitas mikrobiologis susu segar, isolasi dan karakterisasi 
Pseudomonas spp. dari susu, dan aktivitas lipase Pseudomonas fluorescens 
sebagai penghasil biosurfaktan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan total bakteri (TPC) pada 
susu ditingkat unit pendingin I memiliki nilai rerata 5.13 ± 0.21 log cfu/ml, 
sedangkan kandungan BAL memiliki nilai rerata 5.26 ± 0.02 log cfu/ml dan 
kandungan total bakteri Pseudomonas spp memiliki rerata 4.95 ± 0.16 log cfu/ml. 
Karakteristik dari Pseudomonas spp. yang diamati yakni bentuk koloni cembung, 
bentuk bakteri streptobacill, gram negatif, mengeluarkan pigmen fluorescens, uji 
katalase positif, metabolisme secara oksidatif, motil, dapat memfermentasi gula, 
membentuk gas, dapat menghidrolisis gelatin, membentuk levan dan 
memproduksi lipase. Hasil uji aktivitas lipase secara esterifikasi menunjukkan 
nilai rerata 11.96 µg/menit.ml. 

Kesimpulan yang didapat setelah melakukan penelitian adalah susu segar 
pada unit pendingin I mempunyai nilai TPC (Total Plate Count) dibawah batas 
cemaran yang diperbolehkan berdasarkan SNI yakni dengan rerata 5.13 ± 0.21 log 
cfu/ml, sedangkan rerata jumlah Bakteri Asam Laktat 5.26 ± 0.02 log cfu/ml dan 
rerata jumlah Pseudomonas spp. 4.95 ± 0.16 log cfu/ml. Isolasi dan Karakterisasi 
Pseudomonas ssp yang diamati menunjukkan bakteri dari spesies Pseudomonas 
yang berpotensi sebagai penghasil biosurfaktan dengan nilai aktivitas enzim lipase 
sebesar 11,96 µg/ml 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Susu segar merupakan bahan makanan yang bergizi tinggi karena 

mengandung zat-zat makanan yang lengkap dan seimbang seperti protein, lemak, 

karbohidrat, mineral, dan vitamin yang sangat dibutuhkan oleh manusia. 

Lengkapnya nilai nutrisi menjadikan susu segar medium yang baik bagi 

pertumbuhan dan perkembangan mikrooganisme sehingga dalam waktu yang 

sangat singkat susu segar mengalami penurunan kualitas. Mutu mikrobiologis dari 

susu segar ditentukan oleh jumlah dan jenis mikroorganisme dalam susu segar  

yang akan mempengaruhi daya simpan dari produk tersebut.  

Ketentuan SNI 01-6366-2000, batas maksimum cemaran mikroba 

(BMCM) pada susu segar yang diperbolehkan yakni 1x106 cfu/ml, untuk 

mengetahui gambaran kasar tentang jumlah bakteri dalam susu segar maka 

dilakukan penghitungan TPC (Total Plate Count), sedangkan penghitungan Total 

Bakteri Asam Laktat dan Total Pseudomonas didasarkan atas kenyataan bahwa 

penurunan kualitas susu segar bisa disebabkan karena adanya aktivitas bakteri 

asam laktat dan bakteri pembusuk lain yakni Pseudomonas.  

Keberadaan Pseudomonas dalam susu segar dapat menghasilkan enzim 

lipase yang tahan panas yang mana enzim lipase ini berguna dalam membantu 

produksi biosurfaktan yang dalam beberapa dasawarsa mendapat perhatian dari 

berbagai  industri antara lain industri perminyakan, kosmetik, farmasi, dan 

pangan. Aktivitas lipase ini mampu mengkatalisis reaksi esterfikasi dan hidrolisis 

dalam pembuatan ester gula sebagai salah satu jenis biosurfaktan jenis 

rhamnolipid. Pseudomonas spp. diketahui sebagai  salah satu mikroorganisme 



  

penghasil biosurfaktan karena mampu mendegradasi senyawa-senyawa kompleks 

yang tidak dapat diuraikan oleh mikroba lain, seperti senyawa hidrokarbon alifatik 

dan aromatik, asam-asam lemak, insektisida dan polutan-polutan lain yang banyak 

di alam. Kelompok dari Pseudomonas yang mudah diamati adalah Pseudomonas 

fluorescens karena kemampuannya dalam menghasilkan pigmen fluorescens dan 

mudah ditemukan dimana saja (ubiquitos) antara lain pada tanah, air dan produk 

pangan.  

Biosurfaktan merupakan suatu senyawa yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme yang mampu menurunkan tegangan permukaan dan 

menyebabkan emulsifikasi senyawa tak larut air. Kegunaan biosurfaktan dalam 

berbagai industri yakni sebagai emulsifier dan detergen. Keunggulan dari 

biosurfaktan yakni bersifat mudah terdegradasi sehingga ramah lingkungan, daya 

buih tinggi, daya toksin yang rendah dan mudah diproduksi ulang dengan 

menggunakan substrat yang murah.  

Pengambilan sampel dilakukan di unit pendingin I bertujuan untuk 

membandingkan kualitas susu segar di tempat yang lain (peternak, pos 

penampung dan unit pendingin II) apakah ada perbedaan yang signifikan serta 

Pseudomonas fluorescens termasuk bakteri psikrofil yang dapat tumbuh dengan 

cepat dan pesat pada kisaran suhu pertumbuhan optimal 25-30ºC dan suhu 

pertumbuhan minimum 4ºC. 

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dikaji tentang kualitas mikrobiologis 

susu segar di tingkat unit pendingin I serta aktivitas lipase Pseudomonas spp asal 

susu segar yang telah didinginkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber 



  

biosurfaktan ditinjau dari aktivitas enzim lipase yang dihasilkan dengan cara 

esterifikasi laktosa dan asam oleat. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dari uraian di atas adalah mengetahui bagaimana 

kualitas mikrobiologis susu segar serta aktivitas lipase Pseudomonas fluorescens 

asal susu segar di tingkat unit pendingin I yang berpotensi sebagai sumber 

biosurfaktan. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mengetahui kualitas 

mikrobiologis serta aktivitas lipase Pseudomonas fluorescens asal susu segar di 

tingkat unit pendingin I yang berpotensi sebagai sumber biosurfaktan. 

 
1.4 Manfaat penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

informasi kepada khalayak yang terkait tentang kualitas mikrobiologis serta 

aktivitas lipase Pseudomonas fluorescens asal susu segar di tingkat unit pendingin 

I yang berpotensi sebagai sumber biosurfaktan serta sebagai bahan pertimbangan 

dalam penelitian selanjutnya. 

 
1.5 Kerangka Pikir 

Susu merupakan cairan yang dihasilkan dari sekresi kelenjar mammae dari 

hewan yang fungsi utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi anak hewan 

yang baru lahir (Hidayat, Padaga, dan Suhartini, 2006). Susu segar merupakan 

medium yang sesuai untuk pertumbuhan berbagai mikroorganisme, karena 82% 



  

komponen utamanya adalah air, mempunyai pH netral serta lengkap kandungan 

nutrisinya yakni terdiri dari karbohidrat, protein lemak, vitamin dan mineral 

(Rahman, 1992). Keberadaan mikroorganisme dalam susu segar mengakibatkan 

penurunan kualitas susu baik secara kimiawi, fisik maupun organoleptis. 

Penurunan kualitas susu segar disebabkan karena adanya aktivitas 

mikroorganisme dalam mendegradasi, mendekomposisi dan mencerna zat gizi 

yang terkandung dalam susu segar sebagai sumber makanan dan energi untuk 

kelangsungan hidupnya (Ardhana, Purnomo dan Idris, 1992).  

Danasaputra (2006) mengemukakan bahwa mutu mikrobiologis dari susu 

ditentukan oleh jumlah dan jenis mikroorganisme dalam susu yang akan 

mempengaruhi daya simpan dari produk tersebut. Berdasarkan ketentuan SNI 01-

6366-2000, batas maksimum cemaran mikroba (BMCM) pada susu segar yang 

diperbolehkan yakni 1x106 cfu/ml (Anonymous, 2002). Kandungan 

mikroorganisme susu pada saat sebelum diperah pada sapi yang sehat biasanya 

mengandung angka yang rendah sekitar 102 – 103 cfu/ml, mikroorganisme yang 

ada yakni Micrococci, Streptococci  dan difteri Corynebacterium bovis.  

Penurunan kualitas susu segar dapat dicegah dengan cara pendinginan 

karena pada suhu rendah perkembangbiakan mikroorganisme dapat dihambat, 

akan tetapi hal ini tidak berlaku terhadap kelompok bakteri psikrofil. Bakteri 

psikrofil dapat tumbuh dengan cepat pada suhu rendah. Beberapa bakteri yang 

termasuk kelompok bakteri psikrofil adalah Pseudomonas, Bacillus, Listeria dan 

beberapa kelompok bakteri asam laktat (Adam and Moss, 2000; Downes and Ito, 

2001). Keberadaan bakteri psikrofil ini tidak saja berdampak negatif terhadap 

penurunan kualitas susu segar akan tetapi genus Pseudomonas yang dapat 



  

menghasilkan enzim lipase yang tahan panas sehingga berguna dalam membantu 

produksi biosurfaktan yang dalam beberapa dasawarsa mendapat perhatian dari 

berbagai  industri antara lain industri perminyakan, kosmetik, farmasi, dan 

pangan. Aktivitas lipase ini mampu mengkatalisis reaksi esterfikasi dan hidrolisis 

dalam pembuatan ester gula sebagai salah satu jenis biosurfaktan jenis 

rhamnolipid (Weber, 2000; Dogan and Boor, 2002). Pseudomonas spp mudah 

diisolasi dari produk pangan salah satunya susu segar yang telah didinginkan 

karena Pseudomonas spp ini termasuk bakteri psikrofil yang dapat tumbuh dengan 

cepat dan pesat pada kisaran  suhu pertumbuhan optimal 25-30ºC dan suhu 

pertumbuhan minimum 4ºC (Machmud dkk, 2002).  

Biosurfaktan merupakan suatu senyawa yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme, yang mampu menurunkan tegangan permukaan dan 

menyebabkan emulsifikasi senyawa tak larut air (Sumarsih, 2004). Biosurfaktan 

dalam dunia industri digunakan sebagai emulsifier dan detergen untuk 

menggantikan kimia sintesis karena lebih efektif, selektif, ramah lingkungan, dan 

lebih stabil dengan toksisitas rendah, mudah terdegradasi dengan tidak 

menghasilkan limbah, penggunaannya lebih luas karena mempunyai selektif 

aktivitas pada beberapa lingkungan dengan pH, suhu dan salinitas yang berbeda 

sehingga dapat berperan dalam penanganan pencemaran lingkungan (Desai and 

Banat, 1997). Biosurfaktan yang dihasilkan oleh spesies Pseudomonas spp 

mempunyai kemampuan terbaik dibandingkan bakteri dari spesies lain dalam 

menghasilkan biosurfaktan jenis rhamnolipid ketika ditumbuhkan dalam substrat 

karbon yang berbeda (Assadi et al, 2000).  



  

Pseudomonas spp. diketahui sebagai  salah satu mikroorganisme penghasil 

biosurfaktan karena mampu mendegradasi senyawa-senyawa kompleks yang tidak 

dapat diuraikan oleh mikroba lain, seperti senyawa hidrokarbon alifatik dan 

aromatik, asam-asam lemak, insektisida dan polutan-polutan lain yang banyak di 

alam. Kelompok dari Pseudomonas yang mudah diamati adalah Pseudomonas 

fluorescens karena kemampuannya dalam menghasilkan pigmen fluorescens dan 

mudah ditemukan dimana saja (ubiquitos) antara lain pada tanah, air dan produk 

pangan.  

Berdasarkan kenyataan tersebut maka perlu dikaji apakah proses 

pendinginan akan berpengaruh terhadap kualitas mikrobiologis susu segar serta 

produksi aktivitas lipase Pseudomonas fluorescens yang dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber biosurfaktan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Susu 

Susu merupakan cairan yang dihasilkan dari sekresi kelenjar mammae dari 

hewan yang fungsi utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi anak hewan 

yang baru lahir. Komposisi susu segar dari berbagai hewan menyusui sangat 

bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung komponen-komponen yang sama. 

Komposisi susu segar dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti spesies, bangsa, 

umur, pakan, lama interval pemerahan dan fase laktasi (Idris, 1992; Hidayat, 

Padaga, dan Suhartini, 2006).  

Kandungan nutrisi susu meliputi air, lemak, protein, laktosa, enzim, asam 

sitrat, vitamin, mineral dan lain-lain (Rahman, 1992). Lemak susu mengandung 

berbagai asam lemak yaitu asam butirat, asam kaproat, asam laurat, asam kaprilat, 

asam miristat, asam palmitat, asam stearat, asam oleat. Protein susu terdiri atas 

kasein (protein terbanyak), laktalbumin, laktoglobulin dan terdapat protein lainnya 

sebagai enzim dan imonoglobulin. Hidrat arang pada susu paling banyak terdapat 

dalam bentuk gula disakarida yaitu laktosa serta vitamin-vitamin yang terkandung 

dalam susu selain larut dalam lemak (A, D, E, K) juga terdapat vitamin yang larut 

dalam air khususnyan vitamin B kompleks dan vitamin C (Terrace, 2002). 

Susu merupakan bahan alami yang bernilai gizi tinggi, baik untuk manusia 

maupun hewan muda dan cocok untuk media tumbuh mikroorganisme karena 

menyediakan berbagai nutrisi (Sawitri dan Susilorini, 2006). Keberadaan 

mikroorganisme dalam susu segar dapat menyebabkan perubahan-perubahan baik 

secara kimiawi, fisik, maupun organoleptis. Perubahan tersebut terjadi karena 



  

mikroorganisme mendegradasi, mendekomposisi dan mencerna zat gizi yang 

terkandung dalam susu sebagai sumber makanan dan energi untuk kelangsungan 

hidupnya (Ardhana, Purnomo, dan Idris, 1992). Kontaminasi mikroorganisme 

dapat berasal dari ternak itu sendiri, lingkungan, alat-alat pemerahan yang tidak 

bersih dan perlakuan selama kondisi penyimpanan dingin (Adams and Moss, 

2000; Downes Ito, 2001). 

Susu yang aman dikonsumsi jika mempunyai cita rasa yang enak, tidak 

mengandung mikroba patogen, mengandung bakteri sedikit, tidak mengandung 

debu dan kotoran ( Chamberlain, 2000) serta tidak boleh mengandung bahan 

kimia berbahaya atau antibiotik karena beberapa manusia alergi terhadap reaksi 

antibiotik (Solahuddin, 1995). 

 
2.2 Mikroorganisme dalam Susu Segar 

Susu segar mengandung bermacam-macam unsur dan sebagian besar 

terdiri dari zat makanan yang juga diperlukan bagi pertumbuhan bakteri. Susu 

dalam ambing ternak yang sehat tidak bebas dari bakteri dan mungkin 

mengandung 500 sel/ml. Jumlah tersebut terus bertambah apabila ternak tersebut 

sakit (Supardi dan Sukamto, 1999). 

Danasaputra (2006) mengemukakan bahwa mutu mikrobiologis dari susu 

ditentukan oleh jumlah dan jenis mikroorganisme dalam susu yang akan 

mempengaruhi daya simpan dari produk tersebut. Susu mengandung bermacam-

macam unsur dan sebagian besar terdiri dari zat makanan yang juga diperlukan 

bagi pertumbuhan bakteri, oleh karenanya pertumbuhan bakteri dalam susu sangat 

cepat pada suhu yang sesuai.  



  

Berdasarkan ketentuan SNI 01-6366-2000, batas maksimum cemaran 

mikroba (BMCM) pada susu segar yang diperbolehkan yakni 1 x 106 cfu/ml 

(Anonymous, 2002). Kandungan mikroorganisme susu pada saat sebelum diperah 

pada sapi yang sehat biasanya mengandung angka yang rendah sekitar 102 – 103 

cfu/ml, mikroorganisme yang ada yakni Micrococci, Streptococci  dan difteri 

Corynebacterium bovis. Adanya mastitis juga mempengaruhi jumlah 

mikroorganisme dalam susu, sehingga jumlahnya dapat meningkat sampai 105 

cfu/ml. Kontaminasi dari pakan dan air kencing juga dapat menyebabkan sumber 

patogen bagi manusia seperti halnya  E. Coli, Campylobacter, dan Salmonella dan 

spesies Bacillus yang kemungkinan terikut dari tanah (Adams and Moss, 2000).  

Peningkatan jumlah bakteri terjadi karena sanitasi alat-alat persusuan, suhu 

yang berfluktuasi selama penyimpanan dan peralatan transportasi (Guadarrama et 

al., 2005; Kumaresan et al., 2007).  

Uji mikrobiologis sangat penting untuk menduga kualitas bahan pangan 

termasuk susu segar, karena susu segar merupakan bahan pangan yang mudah 

mengalami kerusakan (Chamberlain, 2000). Beberapa bakteri penyebab kerusakan 

yang dapat ditemukan dalam susu segar yang telah mengalami pendinginan, 

misalnya bakteri asam laktat dan Pseudomonas. 

2.2.1 Bakteri Asam Laktat 

Bakteri Asam Laktat merupakan kelompok bakteri yang mempunyai 

kemampuan untuk membentuk asam laktat dari metabolisme karbohidrat dan 

tumbuh pada pH lingkungan yang rendah, bakteri ini mempunyai peranan 

memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, memecah protein menjadi 

monopeptida dan asam amino tersedia bagi tubuh serta menghasilkan bakteriosin 



  

yang mampu menghambat bakteri patogen (Sudarmadji 1989; Widodo, 2003). 

Bakteriosin merupakan substansi protein, umumnya mempunyai berat molekul 

kecil serta memiliki aktivitas sebagai bakterisidal dan sintesis protein ini dikode 

oleh plasmid (Suarsana, 2003). Secara alami bakteri asam laktat dapat dijumpai 

pada susu segar yakni L. casei, L. acidophilus, L. bulgaricus, Leuconostoc lactis 

dan Lactococcus lactis (Widyastuti, 1997). 

Manfaat bakteri asam laktat telah diketahui sampai saat ini berupa terapi 

pengobatan dan pencegahan berbagai macam penyakit mulai dari penyakit infeksi 

saluran pencernaan sampai penyakit gangguan metabolisme. Hal ini disebabkan 

karena bakteri asam laktat mempunyai beberapa keunggulan dibanding bakteri 

lain ditinjau dari sifat sel hidupnya maupun metabolit yang dihasilkan. Sel bakteri 

asam laktat dapat hidup sampai saluran pencernaan sebagian dapat bertahan lama 

dan menenmpel di usus berkembangbiak dan memproduksi zat yang dapat 

membantu melawan bakteri merugikan, sebagian lagi yang tidak menempel di 

usus dapat membantu pengaturan lingkungan saluran pencernaan untuk 

pertumbuhan bakteri yang menguntungkan (Widyasari, 1997) 

Suhu penyimpanan mempunyai pengaruh yang besar terhadap komposisi 

flora BAL pada bahan pangan. Beberapa spesies BAL mampu tumbuh pada suhu 

rendah. Contoh dari jenis ini adalah yang bersifat psikotropik (yang mampu 

tumbuh pada suhu 5ºC atau dibawahnya) seperti genus Carnobacterium dan 

Leuconostoc serta beberapa spesies Lactobacillus yang sifatnya fakultatif 

heterofermentatif (bakteri asam laktat yang menghasilkan karbondioksida dan 

sedikit asam-asam volatil lainnya, alkohol dan ester disamping asam laktat) 



  

khususnya Lactobacillus sake dan Lactobacillus curvatus (Buckle et al., 1987 dan 

Widodo, 2003). 

Pertumbuhan bakteri asam laktat pada umumnya berpengaruh terhadap 

keasaman pangan. Bahan pangan yang mengandung protein tinggi seperti susu, 

koagulasi berkelanjutan dari protein akan menyebabkan perubahan tekstur, selain 

itu bakteri asam laktat mempunyai pengaruh terhadap aroma pangan. Produk susu 

fermentasi diketahui membentuk senyawa volatile dengan kadar sensoris yang 

menentukan citarasa dari suatu produk (Sudarmadji, 1989). 

2.2.2 Pseudomonas spp 

Pseudomonas merupakan kelompok bakteri gram negatif yang dapat 

ditemukan dimana saja sebagai organisme yang hidup bebas didalam tanah, air, 

lingkungan kelautan, tanaman dan hewan. Bakteri ini sangat aktif pada proses 

dekomposisi dan biodegradasi aerobik dan karenanya memegang peranan penting 

dalam lingkaran karbon di alam. Pseudomonas spp mempunyai kemampuan untuk 

mendegradasi senyawa-senyawa kompleks yang tidak dapat diuraikan oleh 

mikroba lain, seperti senyawa alifatik dan aromatik, asam-asam lemak, insektisida 

dan polutan lainnya yang banyak dijumpai di alam (Todar, 2004). 

Pseudomonas spp. sering dilaporkan sebagai bakteri psikrotropik 

dominant dalam susu segar yang telah mengalami pendinginan (Holm, Jepsen, 

Larsen and Jespersen, 2004). Bakteri ini tumbuh dengan kisaran suhu 

pertumbuhan optimal 25-30ºC dengan suhu pertumbuhan minimum 4ºC dan 

maksimum 41ºC (Machmud dkk, 2002). 

 

 
 



  

2.3 Biosurfaktan 

Surfaktan (surface active agents) merupakan senyawa amfipatik yang 

mengandung komponen hidrofilik (larut dalam air) dan hidrofobik (tidak larut 

dalam air) yang dapat memisahkan antara fase cairan dalam minyak-air atau air-

udara dengan permukaan. Senyawa ini pada konsentrasi rendah mempunyai 

kemampuan untuk menurunkan tegangan permukaan dan tegangan antar 

permukaan suatu larutan atau campuran hidrokarbon dengan membentuk 

mikroemulsi sehingga hidrokarbon dapat larut dalam air atau sebaliknya, 

karakteristik inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai emulsifier dan detergen 

(Desai and Banat, 1997; Sabatini et. al., 2006).  

Biosurfaktan merupakan suatu senyawa yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme yang mampu menurunkan tegangan permukaan dan 

menyebabkan emulsifikasi senyawa tak larut air (Sumarsih, 2004). Biosurfaktan 

mempunyai kelebihan dibandingkan dengan surfaktan sintetis diantaranya 

toksisitas rendah, mempunyai kemampuan biodegradasi tinggi, ramah lingkungan, 

daya buih tinggi, aktivitas spesifik pada suhu tinggi, pH dan salinitas, hal inilah 

yang menyebabkan biosurfaktan mendapat perhatian dalam industri kosmetik, 

farmasi, bidang kedokteran, perminyakan, pangan, batu bara, keramik, industri 

baja, dan penanganan pencemaran lingkungan (Banat, 1995; Desai and Banat, 

1997; dan Singh and Cameotra, 2004). Tidak seperti surfaktan berbahan dasar 

minyak yang diklasifikasikan berdasarkan grup polar natural-nya, biosurfaktan 

dikategorikan berdasarkan struktur kimia dan bakteri penghasilnya. Pada 

umumnya, struktur kimiawi biosurfaktan terdiri atas gugus hidrofilik yang 

mengandung asam amino atau anion dan kation peptida, mono-, di-, atau 



  

polisakarida; dan gugus hidrofobik yang mengandung asam lemak jenuh dan tak 

jenuh. Berdasarkan ukuran molekularnya, biosurfaktan dapat dibagi menjadi 

biosurfaktan dengan berat molekul rendah dan berat molekul tinggi. Glikolipid 

seperti rhamnosa dan sophorolipid, dan lipopeptida seperti surfactin dan 

polymyxin merupakan biosurfaktan dengan berat molekul rendah, yang berfungsi 

menurunkan tegangan permukaan dan tegangan antar permukaan. Sedangkan 

biosurfaktan dengan berat molekul tinggi seperti lipoprotein, lipopolisakarida, dan 

amphipatik polisakarida sangat efektif untuk menstabilkan emulsi minyak dalam 

air. Berdasarkan struktur kimianya, biosurfaktan diklasifikasikan sebagai 

glikolipid; lipopeptida atau lipoprotein; asam lemak, fosfolipid, biosurfaktan 

polimerik (emulsan : biosurfaktan dengan berat molekul tinggi yang berguna 

dalam menstabilkan emulsi minyak dalam air) ; dan biosurfaktan partikulat (Desai 

and Banat, 1997; Techaoei et al., 2007; Rahman and Gakpe, 2008) 

Glikolipid ini dibedakan menjadi 3 yakni Rhamnolipid, Trehalolipid, dan 

Sophorolipid. Rhamnolipid merupakan jenis glikolipid terbaik karena terdiri dari 

satu atau dua molekul rhamnosa yang berikatan dengan satu atau dua molekul 

asam �-hydroxydecanoic. Rhamnolipid ini dihasilkan oleh bakteri dari spesies 

Pseudomonas spp yang telah terbukti dapat menurunkan tegangan interfasial n-

hexadecane sampai 1 mN/m dan tegangan permukaan sampai 25-30 mN/m. 

Trehalolipid dihasilkan oleh Rhodococcus erythropolis, sedangkan Sophorolipid 

diproduksi oleh khamir diantaranya Torulopsis bombicola, T. petrophilus dam T.  

apicola (Zhang and Miller, 1992; Desai and Banat, 1997; Assadi et al., 2000). 

 
 
 
 



  

2.4 Pseudomonas fluorescens   

Pseudomonas fluorescens merupakan salah satu jenis dalam kelompok 

bakteri yang sering menimbulkan kebusukan makanan (Fardiaz, 1992). 

Pseudomonas fluorescens masuk dalam famili Pseudomonadaceae, berbentuk 

batang lurus atau lengkung dengan ukuran tiap sel bakteri 0,7-0,8 x 2,3µm, tidak 

membentuk spora. Dapat bergerak, berflagella polar, kadang-kadang tidak motil, 

metabolisme oksidatif, memproduksi enzim yang dapat memecah lemak atau 

protein dari bahan pangan, kisaran suhu pertumbuhan optimal 25-30ºC dengan 

suhu pertumbuhan minimum 4ºC dan maksimum 41ºC (Machmud dkk, 2002). 

Reaksi oksidase negatif, hidrolisis gelatin positif, propionate, sorbitol, adonitol, 

meso inositol dan DL arginin. Lipolitik, tidak memerlukan zat tumbuh, kebutuhan 

nutrisi sangat bervariasi. Reaksi terhadap kuning telur positif. Aerob obligat, akan 

tetapi dapat tumbuh anaerobic pada medium nitrat.  

Penurunan kualitas susu segar disebabkan karena adanya aktivitas 

mikroorganisme dalam mendegradasi, mendekomposisi dan mencerna zat gizi 

yang terkandung dalam susu segar sebagai sumber makanan dan energi untuk 

kelangsungan hidupnya (Ardhana, Purnomo dan Idris, 1992). Mikroorganisme 

psikrofil menurunkan keasaman produk melalui proteolisis. Proteolisis merupakan 

pengerutan gumpalan susu dan pengeluaran whey yang berlebihan. Keadaan ini 

diikuti dengan pemecahan gumpalan susu sehingga penampakan berubah dari 

keruh menjadi bening. Proteolisis oleh bakteri yang tidak memfermentasi laktosa 

bervariasi dari ringan sampai kuat. Bakteri ini mungkin tidak memproduksi asam 

atau memproduksi asam dalam jumlah kecil, sehingga susu menjadi bersifat alkali 

karena terbentuknya produk-produk hasil hidrolisis protein (Buckle et al., 1987).  



  

Menurut Brenner et al (2005), karakteristik Pseudomonas fluorescens 

antara lain : 

2.4.1 Penghasil Pigmen fluorescens 

Pseudomonas fluorecens mempunyai ciri yang mudah dilihat yakni 

kemampuan menghasilkan pigmen pyoverdin atau fenazin pada medium King’s 

B. King’s B agar merupakan medium yang seringkali digunakan untuk isolasi 

langsung khususnya penanaman patologis yang mana dapat juga meningkatkan 

produksi pyoverdin oleh mikroorganisme flourescens tetapi  medium ini juga 

cocok untuk strain bukan penghasil pigmen sebagai medium dasar pertumbuhan. 

Kemampuan menghasilkan pigmen tersebut merupakan salah satu kriteria yang 

digunakan para ahli mikrobiologi dalam memilih Pseudomonas yang bermanfaat 

karena pigmen tersebut biasanya dihasilkan oleh spesies-spesies penghasil 

senyawa antibiotik  (Supriadi, 2003).  

 
 

2.4.2 Sifat Gram 

Bakteri dapat digolongkan menjadi dua kelompok yaitu Gram positif dan 

Gram negatif yang didasarkan pada perbedaan struktur dinging sel. Bakteri Gram 

positif memiliki dinding sel yang terdiri atas lapisan peptidoglikan yang tebal dan 

asam teichoic. Sementara bakteri Gram negatif memiliki lapisan luar, 

lipopolisakarida terdiri atas membran dan lapisan peptidoglikan yang tipis terletak 

pada periplasma (di antara lapisan luar dan membran sitoplasmik) (Pelczar, 2005). 

Pseudomonas fluorescens termasuk kedalam bakteri gram negatif yang 

mengandung lemak atau substansi lemak dalam persentase lebih tinggi daripada 

yang dikandung bakteri gram positif. Dinding sel bakteri gram negatif lebih tipis 

dibandingkan sel bakteri gram positif sehingga pada prosedur perlakuan dengan 



  

penambahan alkohol, lipid terekstraksi yang mengakibatkan daya rembes dinding 

sel gram negatif semakin besar dan kompleks ungu kristal-yodium yang telah 

memasuki dinding sel selama langkah awal dalam proses pewarnaan dapat 

diekstraksi (Pelczar, 2005). Pada bakteri gram negatif hanya 5-20% dari dinding 

selnya terdiri dari dua lapisan yakni lapisan peptidoglikan sedangkan lapisan 

lainnya terdiri dari protein, liposakarida dan lipoprotein (Fardiaz, 1992). 

 
2.4.3 Katalase 

Pseudomonas fluorescens meghasilkan katalase positif. Didalam susu 

segar mengandung enzim katalase, enzim ini berperan dalam fermentasi gula. 

Enzim ini menyebabkan dekomposisi hidrogen peroksida, berturut-turut menjadi 

air dan molekul oksigen bebas dan air serta ion-ion oksigen aktif (Idris, 1992). 

Hidrogen peroksida bersifat toksik terhadap sel karena bahan ini menginaktivasi 

enzim dalam sel. Hidrogen peroksida terbentuk sewaktu metabolisme aerob, 

sehingga mikroorganisme yang tumbuh dalam lingkungan aerob harus 

menguraikan bahan toksik tersebut. Reaksi kimiawi yang dikatalisasikan oleh 

enzim katalase terlihat berikut ini : 

H2O2                                            H2O + ½ O2 
                         Katalase                        Gelembung udara  (Fardiaz, 1992) 

Adanya ion-ion logam yang umumnya terdapat dalam sitoplasma sel maka selama 

pembentukan oksigen, dibentuk pula radikal superoksida yang akan bereaksi 

dengan grup-grup bermuatan negatif di dalam protein selanjutnya akan 

mengaktifkan sistem enzim yang penting (Waluyo, 2004). 

Adanya enzim katalase dalam susu tidak berpengaruh terhadap kualitas 

susu. Bakteri yang terdapat dalam susu dapat meningkatkan kandungan katalase 



  

dalam susu. Pada suhu pemanasan 66ºC-71ºC selama 30 menit, enzim katalse 

menjadi tidak aktif. Katalase dapat digunakan untuk pengujian kualitas susu. Jika 

dalam susu ditambahkan hidrogen peroksida, maka enzim katalase akan 

membebaskan molekul oksigen (Rahman dkk, 1992). 

 
2.4.4 Oksidatif/Fermentatif 

Pseudomonas fluorecens dapat mendegradasi karbohidrat secara oksidatif 

yang ditandai dengan adanya perubahan warna hijau menjadi kuning pada media 

O/F yang ditutup parafin maupun yang tidak ditutup parafin. Oksidasi 

diindikasikan dengan warna kuning (produksi asam) dalam medium O-F yang 

mengandung indicator phenol red. Medim O-F akan berwarna kuning (asam) 

ketika diubah dari lingkungan mikroaerobik untuk mengabsrobsi CO2., perubahan 

warna kuning pada media disebabkan oleh aktivitas bakteri yang mendegradasi 

karbohidrat dengan menghasilkan asam sehingga menyebabkan perubahan pada 

media (Reynold, 2004). 

 
2.4.5 Motilitas 

Pseudomonas fluorescens merupakan bakteri yang motil. Beberapa jenis 

bakteri bersifat motil yaitu dapat bergerak karena mempunyai suatu organ yang 

disebut flagella yang ada pada permukaan sel. Pergerakan flagella memerlukan 

energi dari sel. Organisme yang mempunyai flagella peritrikat pada umumnya 

pergerakannya lurus dan lambat sedangkan yang mempunyai flagella polar 

bergerak lebih cepat berputar-putar dan berpindah-pindah arah (Pelczar, 2005). 

 
 
 
 



  

2.4.6 Fermentasi Gula, Pembentukan gas dan H2S 

Pseudomonas fluorescens merupakan bakteri yang dapat memfermentasi 

gula. Media yang biasa digunakan dalam pengujian fermentasi gula adalah  TSIA. 

Media TSIA mengandung 3 macam gula yakni sukrosa, laktosa dan glukosa serta 

indikator merah fenol, dan FeSO4. Pembentukan asam sulfida oleh 

mikroorganisme terjadi karena adanya penguraian asam amino yang mengandung 

sulfur, yakni Fe akan bereaksi dengan H2S sehingga menghasilkan senyawa FeS 

yang berwarna hitam dan tidak larut dalam air (Lay, 1994).  

Konsentrasi glukosa adalah 1/10 dari konsentrasi laktosa dan sukrosa hal 

ini dimaksudkan agar bisa membedakan fermentasi glukosa dengan fermentasi 

gula yang lain (Lay, 1994). 

Pengujian dengan menggunakan media TSIA juga dapat mengidentifikasi 

kemampuan bakteri dalam mengasilkan levan (lapisan lendir). Beberapa bakteri 

pada permukaan selnya mengeluarkan komponen berlendir, komponen tersebut 

disebut kapsul jika tedapat dalam bentuk kompak mengelilingi permukaan sel dan 

jika bentuknya tidak terlalu kompak dan mudah terlepas disebut lapisan lendir.  

Kapsul dan lapisan lendir terbentuk jika bakteri ditumbuhkan dalam medium 

tertentu. Lapisan lendir terdiri dari polisakarida, polipeptida atau komples 

polisakarida-protein. Pembentukan kapsul oleh bakteri meningkatkan ketahanan 

bakteri terhadap panas, kimia, maupun sel fagosit jika bakteri tersebut masuk ke 

dalam tubuh  (Fardiaz, 1992). Koloni pada medium yang mengandung sukrosa 2-

4% berlendir karena menghasilkan levan (Machmud dkk, 2002).  

 

 



  

2.4.7 Hidrolisis Gelatin 

Hidrolisis gelatin terhadap Pseudomonas spp adalah positif. Kelas utama 

enzim salah satunya hidrolase yakni sekumpulan enzim yang menguraikan suatu 

zat dengan pertolongan air. Berdasarkan substrat yang diuraikan, enzim hidrolase 

dibagi atas kelompok kecil enzim karbohidrase, esterase dan protease. Protease 

yakni enzim-enzim yang menguraikan golongan protein, contohnya gelatinase, 

yakni enzim yang menguraikan gelatin. 

Gelatin merupakan protein yang diperoleh sewaktu merebus tulang rawan 

atau tenunan ikat hewan lainnya. Hidrolisis gelatin oleh mikroorganisme 

dikatalisasi oleh eksoenzim yang disebut gelatinase. Gelatin yang telah tercerna 

tidak mampu membentuk gel dan bersifat cair (Lay, 1994) 

 
2.5 Aktivitas Lipase dalam Pseudomonas spp 

Pseudomonas dapat memproduksi enzim lipase yaitu enzim yang 

mengkatalisis hidrolisis lemak menjadi asam-asam lemak dan gliserol (Fardiaz, 

1992). Ditambahkan oleh Ionita, dkk (2003), lipase merupakan golongan enzim 

lipolitik dengan nama lain gliserol ester hidrolase berupa karboksilesterase yang 

mengkatalis hidrolisis lemak dan sintesis ester dari gliserol dan asam lemak. 

Enzim lipase merupakan enzim ekstraseluler yaitu enzim yang mempunyai 

aktivitas diluar sel. Enzim ekstraseluler diekskresikan ke media selama 

fermentasi, maka enzim ekstraseluler dapat diisolasi dengan cara pemisahan 

cairan dengan biomassanya. Cara pemisahan yaitu dengan disentrifugasi sehingga 

sel-sel mikroba mengendap dan supernatant merupakan cairan yang mengandung 

enzim (Mucthtadi dkk, 1992). 



  

Lipase banyak dimanfaatkan dalam proses industri karena sebagai 

katalisator reaksi hidrolisis triasil gliserol menjadi gliserol dan asam lemak bebas 

(Sharma et al., 2001). Aktivitas lipase dalam mengkatalisis reaksi esterifikasi dan 

hidrolisis dimanfaatkan dalam pembuatan ester gula yang merupakan salah satu 

jenis biosurfaktan (Weber, 2000) 

Aktivitas lipase dapat diamati dengan berbagai metode. Pengujian aktivitas 

lipase dapat dilakukan dengan mengacu pada berkurangnya substrat atau 

bertambahnya produk beberapa asam lemak bebas atau gliserol. Semakin panjang 

rantai atom C asam lemak, maka kelarutannya akan semakin meningkat sehingga 

mempengaruhi kecepatan reaksi (Winarno, 1983). 

Aktivitas enzim merupakan bertambahnya produk per satuan waktu 

(menit) pada kondisi tertentu  (pH, suhu, dan waktu inkubasi). Penentuan aktivitas 

lipase dapat dilakukan secara kuantitatif dengan metode volumetric. Prinsip dari 

pengukuran ini adalah substrat gliserida dibuat dalam bentuk emulsi dan 

ditambahkan lipase yang belum diketahui aktivitasnya, diinkubasi pada suhu dan 

pH optimum. Selama inkubasi asam lemak bebas dilepaskan dan hal ini akan 

menurunkan pH, dengan cara titrasi akan didapat jumlah titer/satuan waktu yang 

merupakan harga aktivitas lipase (Winarno, 1983). 

 



  

BAB III 
MATERI DAN METODE 

 
 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan di Laboratorium Sentral Ilmu-Ilmu Hayati 

dan Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang. Pelaksanaan penelitian berlangsung mulai bulan Mei 2007 

sampai dengan Maret 2008. 

 
3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian adalah susu segar yang diambil dari KUD DAU Kab. 

Malang bagian cooling I (pemerahan pagi hari). 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Peptone (Oxoid), 

Aquadest, Glukosa (Merck), Yeast Extract (Oxoid), Tryptone (Merck), Glycerol, 

rhodamine B, asam oleat,  spirtus, minyak zaitun, alkohol 70% dan 90%, Paraffin 

silk, Methylene blue, Safranin, Iodine, phenolphatalein, asam oksalat dan KOH. 

Sedangkan media untuk pertumbuhan bakteri antara lain : King’s B Agar (Merck), 

MRS Agar (Merck), PCA (Oxoid), Nutrient Agar (Oxoid), Triple Sugar Iron Agar 

(Oxoid), O/F basal medium (Merck), Gelatin Agar (Merck), SIM medium 

(Oxoid). 

Peralatan yang digunakan antara lain :  timbangan analitik (Mettler 

Toledo, AL 204), kompor gas (Rinai), autoclave, oven (Fenwal, 522), penangas 

air (BW85), alat-alat gelas untuk pengujian mikrobiologis (Pyrex), pipet mikro 

(Gilson, X 12294 K), blue tip, rak tabung reaksi, bunsen, kawat ose, tabung spray, 

incubator (MMM Medcenter, Incucell 5S dan Qualtex, IA 245), termometer 



  

(Yenaco), lemari es (LG, expresscool), mikroskop (Novex), dan kamera digital 

(Olympus). 

 
3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode observasi 

laboratorium. Pelaksanaan penelitian dilakukan dalam 3 tahap percobaan yakni 

tahap pertama adalah pengujian kualitas mikrobiologis susu segar, tahap kedua 

adalah isolasi dan karakterisasi Pseudomonas spp dari susu segar dan tahap ketiga 

adalah pengujian aktivitas lipase Pseudomonas spp sebagai penghasil 

biosurfaktan. 

Sampel susu segar diambil dari KUD DAU Kab. Malang. Sampel kolektif hasil 

pemerahan pagi hari dari peternak-peternak yang menjadi anggota KUD dan 

dikumpulkan menjadi satu dalam cooling (tangki pendingin). Sampel berasal dari 

unit pendingin I yang diambil dari 3 titik dengan 3 kali ulangan dalam waktu yang 

berbeda dan menggunakan duplikat cawan (duplo) sehingga didapatkan 18 buah 

sampel. 

 
3.3.1 Kualitas Mikrobiologis 

Kualitas mikrobiologis susu segar meliputi :  

a. Total Plate Count menurut metode Lay (1994). Pengujian ini menggunakan 

media PCA (Plate Count Agar) dan bertujuan untuk mengetahui jumlah bakteri 

yang terkandung dalam susu segar. Penghitungan jumlah koloni menggunakan 

metode Standart Plate Count (SPC), prosedur pengujian pada Lampiran 1. 

b. Perhitungan jumlah Bakteri Asam Laktat menurut metode Lay (1994). 

Pengujian ini menggunakan media MRS Agar dan bertujuan untuk mengetahui 



  

jumlah bakteri asam laktat yang terkandung dalam susu segar, prosedur 

pengujian pada Lampiran 2. 

c. Perhitungan jumlah Pseudomonas fluorescens menurut metode Downes and Ito 

(2001). Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah Pseudomonas 

fluorescens yang terkandung dalam susu segar serta untuk seleksi awal 

Pseudomonas fluorescens, prosedur pengujian pada Lampiran 3. 

 
3.3.2 Isolasi dan Karakterisasi Pseudomonas spp dari Susu Segar 

Isolasi Pseudomonas spp dilakukan menurut metode Nielsen dkk (2002), 

yakni dibiakkan dalam media King’s B Agar (Pseudomonas Agar Base + CFC 

supplement) dengan menggunakan teknik tuang (Pour Plate) dan diinkubasi pada 

suhu 30ºC selama 24 jam. Pemilihan koloni yang berpendar dapat dilihat dibawah 

sinar UV kemudian dimurnikan pada media Nutrien Agar (NA) dan selanjutnya 

dilakukan pengujian karakterisasi Pseudomonas spp. 

Karakterisasi Pseudomonas spp dari susu segar meliputi :  

a. Pewarnaan gram menurut metode Lay (1994). Pengujian ini bertujuan untuk 

mengetahui kelompok Gram dari bakteri, prosedur pengujian pada Lampiran 4. 

b. Uji Katalase menurut metode Downes and Ito (2001). Pengujian ini bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam mengkatalisis H2O2 menjadi air 

dan O2, jika bakteri mampu mengkatalisis H2O2 maka akan terbentuk 

gelembung udara, prosedur pengujian pada Lampiran 5. 

c. Sifat Oksidatif/Fermentatif dan Motilitas menurut metode Lay (1994). 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan aktivitas bakteri dalam 

mendegradasi karbohidrat dengan menghasilkan asam sehingga menyebabkan 

perubahan pada media menjadi kuning, prosedur pengujian pada Lampiran 6. 



  

d. Fermentasi gula dan Produksi H2S dengan media TSIA menurut metode Lay 

(1994). Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam 

memfermentasi berbagai macam gula (glukosa, laktosa dan sukrosa) serta untuk 

mengetahui apakah bakteri dapat menghasilkan gas dan  H2S. Bakteri yang 

mampu memfermentasi gula akan menunjukkan perubahan warna pada media 

yakni bagian butt menjadi kuning dan media akan terpecah atau naik 

kepermukaan jika menghasilkan gas dan pada butt akan berwarna hitam jika 

menghasilkan H2S, prosedur pengujian pada Lampiran 7. 

e. Motilitas dan Pembentukan H2S dengan media SIM menurut metode Downes 

and Ito (2001). Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui motilitas dari bakteri, 

jika bakteri motil maka pertumbuhan bakteri pada tusukan akan naik permukan 

media sehingga akan terbentuk kabut, prosedur pengujian pada Lampiran 8. 

f. Hidrolisis gelatin menurut metode Lay (1994). Pengujian ini bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan bakteri dalam menguraikan molekul sehingga asam 

amino yang dihasilkan dapat digunakan sebagai zat hara, jika bakteri mampu 

menguraikan molekul maka media akan terlihat mencair setelah disimpan pada 

refri dengan suhu 0-15ºC selama 30 menit, prosedur pengujian pada Lampiran 

9. 

g. Produksi Lipase menurut metode Kojima and Shimizu (2003). Pengujian ini 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam menghasilkan lipase, 

jika bakteri dapat menghasilkan lipase maka permukaan koloni akan berwarna 

oranye, prosedur pengujian pada Lampiran 10. 

 

 



  

3.3.3 Aktivitas lipase Psedomonas spp Penghasil Biosurfaktan 

Aktivitas lipase Pseudomonas spp. penghasil biosurfaktan dilakukan 

menurut metode Roosdiana dkk (2003) pada Lampiran 11. 

Diagram alir penelitian seperti pada Gambar 1 

 
 

     

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
  
 
 

 

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

Pengukuran aktivitas enzim 
lipase secara esterifikasi  

Dipilih aktivitas unit tertinggi 

Uji Kualitas Mikrobiologis 

Total Plate Count; 
media PCA 

Total BAL; media 
MRS Agar 

Pemurnian koloni Pseudomonas 
fluorescens; media NA 

Kandidat Pseudomonas fluorescens 
penghasil biosurfaktan 

Seleksi koloni yang berpendar 
dibawah sinar UV 254 nm 

PENGUJIAN MUTU SUSU 

1. Uji Pewarnaan Gram 
2. Uji Katalase 
3. Uji Oksidatif-

Fermentatif 
4. Uji Motilitas 
5. Uji Fermentasi Gula 
6. Uji Pembentukan H2S 
7. Uji Hidrolisis Gelatin 

Total Pseudomonas; media 
King’s B Agar 

Karakterisasi Pseudomonas 
fluorescens 



  

3.4 Batasan Istilah 

Unit Pendingin : Merupakan tempat penyimpanan sementara susu segar 

sebelum diolah lebih lanjut yang mana alat ini dilengkapi 

dengan kompresor untuk mempertahankan suhu tetap 4ºC. 

Biosurfaktan : Senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme 

(Pseudomonas fluorescens) yang dapat menurunkan 

tegangan permukaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kualitas mikrobiolgis susu segar secara umum diukur berdasarkan 

perhitungan total bakteri (TPC), Total Bakteri Asam Laktat, dan Total Bakteri 

Pseudomonas spp.  

4.1 Kualitas Mikrobiologis Susu Segar dari Unit Pendingin 1 
4.1.1 Total Plate Count (TPC) 
 

Data hasil perhitungan Standard Plate Count untuk Total Plate Count 

dapat dilihat pada Lampiran 14 dan hasil pengujian rerata total bakteri (Total 

Plate Count) pada sampel susu segar di tingkat unit pendingin I ditunjukkan pada 

Tabel 1. 

Tabel  1. Total Plate Count (log cfu/ml ) pada susu segar yang diambil dari unit 
pendingin I dengan 3 titik pengambilan 

 
          Ulangan      Rerata 
Kode Sampel   I  II  III           (log cfu/ml) 

   
3.1 5, 21 4, 86  5, 69  5,25±0, 21 
3.2 5, 46 5, 00  5, 26  5,24±0, 21  
3.3 5, 32 3, 90  5, 35   4,89±0, 21  

      
     Rerata   5,13± 0,21 

 
* Nilai TPC yang diperoleh merupakan rerata jumlah koloni dari 3 titik 

pengambilan dengan 3 kali ulangan dan duplikat cawan PCA (Plate 
Count Agar). 

 
Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa nilai TPC dari sampel susu  

segar yang diambil dari unit pendingin I mempunyai rerata sebesar 5,13±0,21 log 

cfu/ml, nilai ini menunjukkan nilai kritis mikroba yang diperbolehkan terkandung 

dalam susu segar karena dalam standar SNI 01-6366-2000, untuk TPC (Total 

Plate Count) batas maksimum cemaran mikroba (BMCM) pada susu segar adalah 

1 x 106 cfu/ml, hal ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas susu di KUD 



  

DAU mempunyai kualitas yang rendah sehingga perlu diperbaiki manajemen 

penanganan susu segar. Susu mempunyai kualitas yang baik apabila tidak terjadi 

perubahan baik secara fisik, kimiawi, maupun organoleptis yakni meliputi 

kerapatan susu yang tergantung kandungan lemak, pH susu segar berada antara 

pH 6,6-6,7, sifat-sifat krim, warna susu dipengaruhi oleh pakan yakni berwarna 

putih kebiru-biruan sampai kuning kecoklat-coklatan, rasa agak manis yang 

berasal dari laktosa (Buckle et al., 1987) 

Mutu mikrobiologis dari susu ditentukan oleh jumlah dan jenis 

mikroorganisme dalam susu yang akan mempengaruhi daya simpan dari produk 

tersebut. Sampel susu segar dari unit pendingin I yang diuji memiliki kisaran total 

bakteri dengan rerata 5,13±0,21 log cfu/ml, nilai ini lebih rendah dibandingkan 

dengan tiga tempat pengambilan sampel yang lain yakni pada peternak sebesar 

5,25±0,07 log cfu/ml (Lestari, 2008), pada pos penampungan sebesar 5,27±0,52 

log cfu/ml (Isrifqu, 2008) dan pada unit pendingin II sebesar 5,74±0,36 log cfu/ml 

(Chanifah, 2008).  

Dari data tersebut diatas dapat diketahui bahwa terjadi fluktuasi jumlah 

rerata mikroorganisme dalam susu. Jumlah mikroorganisme di peternak lebih 

rendah dibanding dengan pos penampung, hal ini terjadi karena lamanya proses 

penanganan susu segar setelah pemerahan. Pemerahan susu selesai dilaksanakan 

pada pukul 05.00-05.30 kemudian disetor di pos penampung pukul 06.00-06-15, 

hal ini yang menyebabkan mikroorganisme berkembang cepat, sehingga nilai 

rerata jumlah mikroorganisme di pos penampung relatif lebih tinggi.  Downes and 

Ito (2001) menyatakan bahwa setelah dilepaskan dari ambing, susu kemungkinan 

akan terkontaminasi oleh mikroorganisme dari permukaan sapi, lingkungan dan 



  

alat – alat yang tidak bersih. Perkembangbiakan mikroorganisme di dalam susu 

sangat tergantung pada perlakuan yang diberikan terutama kondisi penyimpanan 

(Adam and Moss, 2000).  

 Jumlah mikroorganisme menurun pada unit pendingin I disebabkan susu 

telah mengalami proses pendinginan yang mana pendinginan menyebabkan 

pertumbuhan mikroorganisme terhambat. Jumlah mikroorganisme naik kembali di 

unit pendingin II, hal ini disebabkan karena lama penyimpanan susu pada suhu 

rendah relatif lama yakni ± 18 jam sehingga dimungkinkan adanya pertumbuhan 

bakteri psikrofil yang berasal dari genus Pseudomonas, Bacillus, Clostridium, 

Micrococcus, Aeromonas, Listeria dan Lactococci (Downes and Ito, 2001; 

Guadarrama et al., 2005). Penyimpanan suhu dingin (±4ºC) tidak akan membunuh 

mikroorganisme yang terkandung di dalam susu segar akan tetapi hanya 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan pada suhu refrigerator 0-15ºC 

bakteri psikrofil tumbuh dengan baik dan cepat (Dinsmore et al., 1995; 

Kumaresan and Villi, 2008).  

 
4.1.2 Bakteri Asam Laktat 
 

Hasil perhitungan jumlah koloni Bakteri Asam Laktat pada susu segar di 

tingkat unit pendingin I yang diisolasi pada media MRS agar dan diinkubasi pada 

suhu 40ºC terlihat pada Tabel 2. 

 

 

 

 



  

Tabel 2. Kandungan BAL (Bakteri Asam Laktat) pada sampel susu segar dari unit 
pendingin I dengan 3 titik pengambilan 

 
          Ulangan      Rerata 
Kode Sampel   I  II  III           (log cfu/ml) 

   
3.1 6, 05 4, 83  4, 95  5,28±0,02 
3.2 5, 98 4, 81  4, 96  5,25±0,02 
3.3 6, 05 4, 81  4, 90  5,25±0,02  

      
Rerata    5,26±0,02 

 
* Nilai yang diperoleh merupakan rerata jumlah koloni dari 3 titik pengambilan 

dengan 3 kali ulangan dan duplikat cawan MRS Agar. 
 

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah bakteri asam laktat dari sampel susu 

segar yang diambil dari unit pendingin I masih mengandung jumlah BAL dengan 

rerata 5,26±0,02 log cfu/ml, sedangkan di tingkat peternak rerata kandungan 

bakteri asam laktat sebesar 5,21±0,21 log cfu/ml (Lestari, 2008), di tingkat pos 

penampung rerata kandungan bakteri asam laktat sebesar 4,55±0,02 log cfu/ml 

(Isrifqu, 2008) dan di tingkat unit pendingin II rerata kandungan bakteri asam 

laktat sebesar 5,50±0,10 log cfu/ml (Chanifah, 2008).  

Data diatas dapat disimpulkan bahwa secara alami Bakteri Asam Laktat 

sudah terkandung dalam susu segar dan perkembangannya tidak terpengaruh oleh 

suhu dan dari jumlah total bakteri asam laktat menunjukkan kualitas susu segar di 

KUD DAU mempunyai kualitas yang rendah, oleh sebab itu manajemen 

penanganan susu segar perlu ditingkatkan dan susu segar sebaiknya langsung 

diolah menjadi produk yang mempunyai daya simpan lebih lama, misalnya 

pasteurisasi. Pertumbuhan bakteri asam laktat pada umumnya berpengaruh 

terhadap keasaman pangan. Bahan pangan yang mengandung protein tinggi 

seperti susu, koagulasi berkelanjutan dari protein akan menyebabkan perubahan 



  

tekstur, selain itu bakteri asam laktat mempunyai pengaruh terhadap aroma 

pangan (Sudarmadji, 1989). 

Pertumbuhan dan kelangsungan hidup bakteri asam laktat dapat 

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti rendahnya suhu dan rendahnya pH, 

komposisi kimia dan nutrisi dari susu, seperti kandungan asam amino, vitamin, 

karbohidrat, senyawa anti mikroba, Aw, dan oksigen (Beal, Fonseca and Corrieu, 

2000; Widodo, 2003).  Yudhabuntara (2007) menambahkan bahwa suhu rendah 

tidak membunuh mikroorganisme tetapi menghambat perkembangbiakannya 

sehingga ketika suhu mulai naik, bakteri asam laktat yang telah ada kembali 

tumbuh pesat. 

 
4.1.3 Pseudomonas spp. 
 

Hasil perhitungan jumlah koloni Pseudomonas spp. pada sampel susu 

segar di tingkat unit pendingin I ditunjukkan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kandungan Pseudomonas spp. pada susu dari unit pendingin I dengan 3 
titik pengambilan 

 
    Ulangan      
        Rerata 

Kode Sampel   I   II           (log cfu/ml)  
  

3.1 5, 49   4, 57  5,03±0,16 
3.2 5, 34    4, 76  5,05±0,16 
3.3 5, 34    4, 20  4,77±0,16 
  

  Rerata  4,95±0,16 
 
* Nilai yang diperoleh merupakan rerata jumlah koloni dari 3 titik pengambilan 
dengan 3 kali ulangan dan duplikat cawan cawan King’s B Agar  
 

Tabel 3 diketahui bahwa jumlah Pseudomonas spp. pada sampel susu 

segar yang diambil dari unit pendingin I mempunyai rerata 4,95±0,16 log cfu/ml. 

Kandungan Pseudomonas spp. di tingkat peternak mempunyai rerata 2,65±0,07 



  

log cfu/ml (Lestari, 2008), di tingkat pos penampung mempunyai rerata 4,57±0,67 

log cfu/ml (Isrifqu, 2008) dan di tingkat unit pendingin II mempunyai rerata 

6,32±0,16 log cfu/ml (Chanifah, 2008). 

 Dari data diatas diketahui bahwa susu segar dari peternak sudah 

mengandung Pseudomonas spp meski dengan jumlah yang relatif kecil, hal ini 

menunjukkan bahwa pemerahan yang dilakukan kurang memenuhi standart 

sehingga susu mengalami kontaminasi. Pada pos penampung terjadi kenaikan 

jumlah Pseudomonas spp yang signifikan, hal ini terjadi karena truk yang 

digunakan untuk menampung susu dilengkapi dengan alat pendingin untuk 

mencegah pertumbuhan bakteri akan tetapi Pseudomonas spp merupakan bakteri 

psikrofil yang tumbuh dengan baik pada suhu rendah. Dinsmore et al., (2005) 

menyatakan bahwa Pseudomonas spp tergolong dalam bakteri psikrofil yakni 

bakteri yang tumbuh dengan baik pada suhu refri (0-15ºC). Kandungan 

Pseudomonas spp terus meningkat pada unit pendingin I dan pada unit pendingin 

II kenaikan lebih banyak terjadi, hal ini disebabkan karena lama proses 

penyimpanan yang dilakukan. Kumaresan et al., (2007) menyatakan bahwa 

kandungan Pseudomonas spp pada susu segar adalah 5,03±0,11 log cfu/ml. 

Kontaminasi Pseudomonas spp pada susu segar disebabkan beberapa faktor antara 

lain sanitasi, penyimpanan, peralatan transportasi dan flukuasi suhu selama 

transportasi (Kumaresan and Villi, 2008).  

Kenyataan diatas yang menunjukkan bahwa kandungan Pseudomonas spp 

dalam susu segar relatif tinggi karena secara umum susu segar di KUD DAU 

mempunyai kualitas yang rendah, karenya perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut 

untuk memperpanjang daya simpan susu, misalnya dengan pasteurisasi. 



  

Pseudomonas spp dapat memproduksi enzim lipase yang tahan terhadap panas 

sehingga menyebabkan kerusakan pada susu segar. Mikroorganisme ini 

menurunkan keasaman produk melalui proteolisis. Proteolisis merupakan 

pengerutan gumpalan susu dan pengeluaran whey yang berlebihan. Keadaan ini 

diikuti dengan pemecahan gumpalan susu sehingga penampakan berubah dari 

keruh menjadi bening (Buckle et al., 1987). Keberadaan enzim lipase ini tidak 

saja berdampak negatif terhadap kerusakan susu akan tetapi di sisi lain dapat 

membantu memproduksi biosurfaktan. Aktivitas lipase ini mampu mengkatalisis 

reaksi esterfikasi dan hidrolisis dalam pembuatan ester gula sebagai salah satu 

jenis biosurfaktan jenis rhamnolipid (Weber, 2000; Dogan and Boor, 2002). 

 
4.2 Isolasi dan Karakterisasi  Pseudomonas spp dari Susu Segar 

Isolasi  Pseudomonas spp dilakukan menurut metode Nielsen dkk (2002), 

dan didapatkan 18 isolat terpilih. Hasil karakterisasi masing-masing isolat 

Pseudomonas spp terpilih disajikan pada Lampiran 15, sedangkan karakterisasi 

Pseudomonas spp secara umum dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Karakterisasi Pseudomonas spp 
 

Pengujian                                       Karakteristik 
Bentuk Koloni      Cembung; flat 
Bentuk Bakteri  Bacill; Streptobacill 
Tipe Gram  Negatif 
Pigmen Fluorescens  Positif 
Uji Katalase  Positif 
Metabolisme  Oksidatif 
Motilitas  Motil 
Fermentasi gula  Positif 
Pembentukan Gas  Positif 
Pembentukan H2S  Negatif 
Hidrolisis gelatin  Positif 
Pembentukan levan  Positif 
Produksi lipase   Positif 

 



  

 
Tabel 4 menunjukkan bahwa secara makroskopis dan mikroskopis dapat 

disimpulkan bahwa koloni bakteri adalah bakteri Pseudomonas fluorecens.  

Brenner et al., (2005) menyatakan bahwa bakteri Pseudomonas fluorecens 

termasuk kelompok bakteri Gram negatif, berbentuk batang lurus atau lengkung, 

koloni berwarna keputihan mengkilap dengan permukaan rata, berflagella polar, 

katalase positif, metabolisme oksidatif, motil, fermentasi gula positif, 

pembentukan gas positif, pembentukan H2S negatif, menghasilkan levan, pigmen 

selular kuning oranye, suhu optimum 25-30ºC, memproduksi enzim yang dapat 

memecah lemak atau protein dari bahan pangan.  

Hasil pewarnaan Gram menunjukkan bahwa Pseudomonas fluorecens 

termasuk dalam kelompok bakteri Gram negatif yakni bakteri terlihat berwarna 

merah waktu diamati dibawah mikroskop. Bakteri berwarna merah karena dinding 

sel bakteri tipis, pada saat penambahan alkohol lipid terekstraksi sehingga 

memperbesar daya rembes dinding sel dan akibatnya hanya pewarna akhir yang 

bisa diikat yakni safranin (merah), (Pelczar, 2005). Hasil pewarnaan Gram dapat 

dilihat pada Gambar 2a. Hasil pengujian katalase terhadap bakteri Pseudomonas 

fluorescens menunjukkan hasil yang positif hal ini ditandai dengan adanya 

gelembung-gelembung di sekitar koloni beberapa saat setelah penambahan H2O2 

3% seperti terlihat pada Gambar 2b. Motilitas bakteri menunjukkan hasil positif 

yakni dengan terlihatnya kabut dipermukaan media seperti terlihat pada Gambar 

2c. Fermentasi gula, pembentukan gas menunjukkan hasil yang positif dengan 

terlihatnya warna kuning pada bagian butt dan warna merah pada bagian slant 

serta naiknya media keatas serta tidak terlihat terbentuknya H2S karena tidak 

adanya endapan hitam pada media seperti terlihat pada Gambar 2d. Hidrolisis 



  

gelatin menunjukkan hasil yang positif yakni media terlihat mencair setelah 

disimpan pada refri selama 30 menit seperti pada Gambar 2e. Pseudomonas 

fluorescens termasuk bakteri yang menghasilkan enzim lipase yakni terlihat warna 

oranye disekitar koloni pada media Rhodamine B agar seperti tampak pada 

Gambar 2f. 

Pseudomonas fluorescens berwarna hijau kekuningan (berpendar) jika 

dilihat dibawah lampu UV dengan panjang gelombang 254 nm. Kemampuan 

bakteri ini berpendar karena mempunyai pigmen pyoverdin atau fenazin. Supriadi 

(2006) menyatakan bahwa ciri yang mencolok dan mudah dilihat dari 

Pseudomonas fluorecens adalah kemampuannya menghasilkan pigmen pyoverdin 

atau fenazin pada medium King’s B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hasil Karakterisasi Isolat Pseudomonas spp: (a) Pewarnaan 
Gram, (b) Uji Katalase, (c) Motilitas, (d) Uji Fermentasi gula, H2S dan 
pembentukan gas, (e) Hidrolisis gelatin, (f) Produksi Lipase 
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4.3 Aktivitas lipase Pseudomonas fluorescens sebagai sumber biosurfaktan  

Seleksi awal Pseudomonas fluorescens penghasil biosurfaktan dilakukan 

melalui pengujian aktivitas enzim lipase secara esterifikasi laktosa dan asam oleat. 

Enzim lipase dipilih karena memiliki kemampuan sebagai katalisator reaksi 

hidrolisis triasil gliserol dan asam lemak bebas (Sharma, R., Chisti, Y., and 

Banerjee,U. C., 2001) terutama dalam pembuatan ester gula yang merupakan 

salah satu jenis biosurfaktan (Weber, 2000; �ekero�lu et al., 2004 serta 

Sumiarsih, 2004).  

Data pengujian aktivitas lipase dari isolat Pseudomonas fluorencens 

terpilih ditunjukkan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Hasil uji aktivitas enzim Lipase dari Pseudomonas fluorescens asal susu 
segar di tingkat unit pendingin I 

 
 No Isolat Aktivitas Lipase (µg/menit.ml) 

 I. 325 9,34 
 I. 334 11,67 
 I. 335 14,94 
 II. 313 11,21 
 II. 331 12,61 
 

            Rerata 11,96 
 
Dari pengujian aktivitas enzim lipase secara esterifikasi dapat diketahui 

bahwa aktivitas lipase dari Pseudomonas fluorecens mempunyai nilai rata-rata 

11,96 µg/ml, hal ini berarti bahwa setiap ml enzim yang dihasilkan oleh 

Pseudomonas dapat mengubah 11,96 µg asam oleat menjadi ester dalam 1 menit.  

Haba dkk (2000) mengemukakan bahwa beberapa spesies dari 

Pseudomonas memiliki aktivitas lipase sampai 2000 unit/ml, Bacillus memiliki 

aktivitas lipase berkisar antara 12,6-421,1 unit/ml, semakin tinggi aktivitas lipase 

akan semakin tinggi pula produksi biosurfaktan. 



  

 Variasi  nilai aktivitas lipase disebabkan oleh perbedaan kemampuan 

pengikatan substrat oleh enzim lipase dari masing-masing isolat Pseudomonas 

fluorescens yang dipengaruhi faktor lingkungan seperti pH, suhu dan waktu 

inkubasi. Pudjiadi (1994) dan Saxena et al., (2000) menyatakan bahwa produksi 

lipase oleh mikroorganisme sangat dipengaruhi oleh pH awal, suhu, dan waktu, 

konsentrasi induser karena lipase merupakan enzim ekstraseluler dimana sel 

memfasilitasi adsorbsi nutrient ke dalam sel.  

Laktosa dan asam oleat digunakan dalam uji aktivitas esterifikasi lipase 

sebagai induser dan sumber karbon karena keduanya merupakan komponen yang 

terdapat didalam susu sebagai gula dan asam lemak jenuh (Idris, 1992 dan 

Apandi, 1993). Menurut Saxena et al., (2000) produksi lipase dapat diinduksi 

dengan trigliserida atau asam lemak bebas. Asam oleat berperan sebagai induser 

dalam produksi enzim lipase yang penggunaannya dibatasi pada konsentrasi 7% 

untuk menghasilkan aktivitas lipase yang tinggi (Roosdiana dkk., 2003). Sumber 

karbon yang larut dalam air seperti glycerol, glukosa, manitol dan etanol dapat 

digunakan untuk produksi biosurfaktan jenis rhamnolipid pada Pseudomonas spp. 

(Desai and Banat, 1997), termasuk laktosa sebagai salah satu bentuk gula. 

 



  

BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 
 

Hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa : 

a. Susu segar pada unit pendingin I mempunyai jumlah total bakteri dengan 

rerata 5,13±0,21 log cfu/ml, jumlah total Bakteri Asam Laktat (BAL) 

dengan rerata 5,26±0,02 log cfu/ml dan jumlah total Pseudomonas spp 

dengan rerata 4,95±0,16 log cfu/ml. Tingginya rerata total jumlah bakteri 

yang mendekati batas maksimum cemaran mikroba (BMCM) pada susu 

segar di tingkat unit pendingin I yang diperbolehkan berdasar SNI 01-

6366-2000 menunjukkan bahwa susu di KUD DAU mempunyai kualitas 

yang jelek. 

b. Isolasi dan karakterisasi Pseudomonas spp yang diamati menunjukkan 

bakteri dari spesies Pseudomonas fluorescens. 

c. Pseudomonas fluorescens asal susu segar pada unit pendingin I berpotensi 

sebagai mikroorganisme penghasil biosurfaktan dengan nilai aktivitas 

enzim lipase sebesar 11,96 µg/ml 

5.2 Saran 

 Kualitas susu segar dapat ditingkatkan dengan cara penanganan yang baik 

dari mulai pemerahan, penampungan hingga penyimpanan dengan suhu rendah. 

Susu setelah diperah sebaiknya langsung didinginkan agar pertumbuhan 

mikroorganisme dapat ditekan.  
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Lampiran 1. Pengujian jumlah mikroba dalam sampel dengan metode Total Plate 

Count (Lay, 1994) 

 

1. Persiapan Media dan Sampel 

� Buat media pertumbuhan menggunakan Plate Count Agar (PCA) dengan 

melarutkan 22.5 gram PCA dalam 1 liter Aquades. Panaskan dan aduk 

sampai homogen. Media kemudian disterilkan dalam autoclave selama 

15 menit pada suhu 121ºC dengan tekanan 2 Atm. 

� Dinginkan media agar hingga mencapai suhu ± 50ºC. Mikroba dapat mati 

bila dimasukkan media bersuhu lebih dari 55ºC. 

� Buat pengenceran 10-1 sampai pengenceran 10-5 dari sampel susu yang 

digunakan. 

2. Penanaman Sampel 

� Lakukan penanaman sampel dengan metode Pour plate dengan cara 1 ml 

sampel (pengenceran 10-3 sampai 10-5) kedalam cawan yang sudah 

disterilkan. 

� Tuang media agar kedalam cawan dan goyang cawan supaya tercampur 

dengan sampel. Hati – hati supaya tidak tumpah. 

� Biarkan beku (± 10 menit). Setelah beku, balik lempengan agar dan 

inkubasikan pada suhu 30ºC selama 24 jam. 

3. Perhitungan koloni 

� Hitung jumlah koloni pada lempengan agar. Gunakan lempengan agar 

yang mempunyai 30 – 300 koloni. 

� Tentukan jumlah bakteri hidup dengan cara mengalikan jumlah koloni 

dengan faktor pengenceran. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Lampiran 2.  Pengujian jumlah Bakteri Asam Laktat (BAL) (Lay, 1994) 

 

1. Persiapan Media dan Sampel 

� Buat media pertumbuhan menggunakan MRS agar dengan melarutkan  

62 gram MRS agar dalam 1 liter Aquades. Panaskan dan aduk sampai 

homogen. Media kemudian disterilkan dalam autoclave selama 15 menit 

pada suhu 121oC dengan tekanan 2 Atm. 

� Dinginkan media agar hingga mencapai suhu ± 50ºC. Mikroba dapat mati 

bila dimasukkan media bersuhu lebih dari 55ºC. 

� Buat pengenceran 10-1 sampai pengenceran 10-5 dari sampel susu yang 

digunakan. 

2. Penanaman Sampel 

� Lakukan penanaman sampel dengan metode Pour plate dengan cara 1 ml 

sampel (pengenceran 10-3 sampai 10-5) kedalam cawan yang sudah 

disterilkan. 

� Tuang media agar kedalam cawan dan goyang cawan supaya tercampur 

dengan sampel. Hati – hati supaya tidak tumpah. 

� Biarkan beku (± 10 menit). Setelah beku, balik lempengan agar dan 

inkubasikan pada suhu 35ºC selama 24 – 48 jam. 

3. Perhitungan koloni 

� Hitung jumlah koloni pada lempengan agar. Gunakan lempengan agar 

yang mempunyai 30 – 300 koloni. 

� Tentukan jumlah bakteri hidup dengan cara mengalikan jumlah koloni 

dengan faktor pengenceran. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Lampiran 3. Pengujian jumlah bakteri Pseudomonas flourescens pada media 

selektif (Downes and Ito, 2001) 
 

1. Persiapan Media dan Sampel 

� Buat media pertumbuhan menggunakan King’s B agar dengan 

melarutkan 33.5 gram media agar dalam 1 liter Aquades dan ditmbah 

gliserol sebanyak 1% dari larutan. Panaskan dan aduk sampai homogen. 

Media kemudian disterilkan dalam autoclave selama 15 menit pada suhu 

121ºC dengan tekanan 2 Atm. 

� Dinginkan media agar hingga mencapai suhu ± 50ºC. Tambahkan 

sumplemen yang sudah diencerkan dengan aquades steril dengan 

perbandingan 1 : 1 untuk suplemen dan aquades steril.  

� Buat pengenceran 10-1 sampai pengenceran 10-4 dari sampel susu yang 

digunakan. 

2. Penanaman Sampel 

� Lakukan penanaman sampel dengan metode Pour plate dengan cara 1 ml 

sampel (pengenceran 10-2 sampai 10-4) kedalam cawan yang sudah 

disterilkan. 

� Tuang media agar kedalam cawan dan goyang cawan supaya tercampur 

dengan sampel. Hati – hati supaya tidak tumpah. 

� Biarkan beku (± 10 menit). Setelah beku, balik lempengan agar dan 

inkubasikan pada suhu 30ºC selama 24 jam. 

3. Perhitungan koloni 

� Hitung jumlah koloni pada lempengan agar. Gunakan lempengan agar 

yang mempunyai 30 – 300 koloni. 

� Tentukan jumlah bakteri hidup dengan cara mengalikan jumlah koloni 

dengan faktor pengenceran. 

 

 

 

 

 



  

 

Lampiran 4. Pengujian pewarnaan gram (Lay, 1994) 

 

1. Persiapan  Sampel / pembuatan praparat ulas 

� Bersihkan kaca obyek dengan kapas/tisu yang dibasahi alkohol 

� Ambil sedikit aquades dan letakkan diatas kaca obyek kemudian difiksasi 

sebentar. 

� Ambil sedikit koloni bakteri dari biakan padat dengan menggunakan 

kawat ose dan campur dengan aquades di kaca obyek kemudian ratakan 

hingga menghasilkan ulasan yang tipis sekali. 

� Fiksasi diatas api untuk membunuh dan melekatkan bakteri pada kaca 

obyek. 

2. Pengujian gram 

� Preparat ulas yang sudah dibuat diberi larutan methilen blue  dan biarkan 

selama 1 menit. Cuci dengan aquades dan kemudian difiksasi. 

� Beri larutan Iodine  dan biarkan selama 1 menit. Cuci dengan aquades 

dan kemudian difiksasi. 

� Beri larutan pemucat (alkohol 95%)  dan biarkan selama 30 detik. Cuci 

dengan aquades dan kemudian difiksasi. 

� Beri larutan Safranin dan biarkan selama 1 menit. Cuci dengan aquades 

dan kemudian difiksasi. 

3. Pengamatan 

� Amati dibawah mikroskop : jenis gram bakteri dan bentuknya. 

Penggunaan mikroskop dengan perbesaran 1000x harus menambahkan 

minyak emersi diatas preparat yang telah dibuat. 

� Ambil gambar dari tiap sampel yang diamati. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Lampiran 5.  Pengujian Katalase (Downes and Ito, 2001) 

 

1. Persiapan Media dan Sampel 

� Buat media pertumbuhan menggunakan Nutrien agar dengan melarutkan 

28 gram media agar dalam 1 liter Aquades. Panaskan dan aduk sampai 

homogen. Masukkan media kedalam tabung rekasi steril dan tutup 

dengan kapas. Media kemudian disterilkan dalam autoclave selama 15 

menit pada suhu 121ºC dengan tekanan 2 Atm. 

� Miringkan tabung reaksi sehingga diperoleh media biakan agar miring. 

Dinginkan. 

� Siapkan kultur bakteri umur 1 hari yang  akan diuji. 

2. Penanaman Sampel 

� Lakukan penggoresan kultur bakteri pada media agar miring yang telah 

disiapkan. 

� Inkubasi selama 2 hari pada inkubator dengan suhu 30 – 35ºC 

3. Pengujian 

� Sampel yang akan diuji ditetesi dengan larutan 3% H2O2 beberapa tetes 

dan amati terbentuknya gelembung – gelembung gas pada permukaan 

koloni. 

� Terbentuknya gas mengindikasikan bahwa bakteri tersebut mengalami 

katalase positif yakni terjadi penguraian hidrogen peroksida (H2O2) 

menjadi air dan O2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Lampiran 6. Pengujian sifat Oksidasi/Fermentatif dan motilitas dengan O/F 
medium (Lay,1994) 

 

1. Persiapan Media dan Sampel 

� Buat media pertumbuhan menggunakan OF Basal Medium dengan 

melarutkan 11 gram media dalam 1 liter Aquades. Panaskan dan aduk 

sampai homogen. Media kemudian disterilkan dalam autoclave selama 

15 menit pada suhu 121ºC dengan tekanan 2 Atm. Dinginkan hingga 

suhu 50ºC. 

� Tambahkan 100ml/liter dari 10% larutan filter steril 

glukosa/sukrosa/karbohidrat lain. Campurkan. 

� Masukkan media yang sudah dibuat kedalam tabung reaksi steril hingga 

mencapai kedalaman kira – kira 5 cm dan tutup dengan kapas. Sterilkan 

kembali media dalam autoclave selama 15 menit pada suhu 121ºC 

dengan tekanan 2 Atm.  

� Dinginkan. 

� Siapkan kultur bakteri umur 1 hari yang  akan diuji. 

2. Penanaman Sampel 

� Lakukan inokulasi pada media yang telah disiapkan dengan 

menggunakan teknik tusuk pada agar tegak. Tiap sampel dilakukan 

duplo, dimana pada salah satu tabung setelah ditusuk kemudian ditutup 

dengan menggunakan minyak parafin steril dengan ketinggian ± 1 cm. 

� Inkubasi selama 2 hari pada inkubator dengan suhu 30 – 35ºC 

3. Pengujian 

� Diamati perubahan warna yang terjadi. Perubahan warna hijau menjadi 

kuning menunjukkan terjadinya reaksi oksidasi. 

� Motilitas mikroba diamati dengan adanya kabut disekitar bekas tusukan 

dan diatas permukaan media.  

 

 

 

 



  

 
Lampiran 7. Pengujian fermentasi gula dan pembentukan H2S dengan media TSI 

Agar (Lay, 1994) 
 

1. Persiapan Media dan Sampel 

� Buat media pertumbuhan menggunakan TSIA (Triple Sugar Iron Agar)  

dengan melarutkan 65 gram media dalam 1 liter Aquades. Panaskan dan 

aduk sampai homogen. Masukkan media kedalam tabung rekasi steril 

dan tutup dengan kapas. Media kemudian disterilkan dalam autoclave 

selama 15 menit pada suhu 121ºC dengan tekanan 2 Atm.  

� Miringkan tabung reaksi sehingga diperoleh media biakan agar miring 

dengan ketinggian butt mencapai kira – kira 3 cm dan permukaan slant 

mencapai 5 cm. Dinginkan. 

� Siapkan kultur bakteri umur 1 hari yang  akan diuji. 

2. Penanaman Sampel 

� Lakukan inokulasi pada media agar miring yang telah disiapkan. 

Inokulasi dilakukan secara penggoresan pada slant dan dengan teknik 

tusuk pada butt. 

� Inkubasi selama 24 – 48 jam pada inkubator dengan suhu 30 – 35ºC 

3. Pengujian 

� Diamati perubahan warna yang terjadi. Perubahan warna merah-orange 

menjadi kuning menunjukkan terjadinya proses fermentasi gula. Jika 

pada seluruh media berwarna kuning menunjukkan terjadinya fermentasi 

laktosa dan sukrosa, namun jika seluruh media tetap berwarna merah 

menunjukkan bahwa ketiga macam gula tidak difermentasikan. Jika 

hanya bagian butt saja yang menjadi kuning maka hanya glukosa saja 

yang difermentasikan. 

� Pembentukan gas (misalnya H2 dan CO2)pada bagian butt menyebabkan 

media kadang kala terpecah. 

� Pembentukan H2S jika terdapat endapan hitam dibagian butt. 

 

 

 



  

 
Lampiran 8.  Pengujian motilitas dan pembentukan H2S dengan SIM medium 

(Downes and Ito,2001) 
 

1. Persiapan Media dan Sampel 

� Buat media pertumbuhan menggunakan SIM medium dengan melarutkan 

30 gram media dalam 1 liter Aquades. Panaskan dan aduk sampai 

homogen. Masukkan media kedalam tabung reaksi steril hingga 

mencapai kedalaman ± 4 cm dan tutup dengan kapas. Media kemudian 

disterilkan dalam autoclave selama 15 menit pada suhu 121ºC dengan 

tekanan 2 Atm.  

� Dinginkan. 

� Siapkan kultur bakteri umur 1 hari yang  akan diuji. 

2. Penanaman Sampel 

� Lakukan inokulasi pada media yang telah disiapkan. Inokulasi dilakukan 

dengan teknik tusukan  

� Inkubasi selama 18 – 24 jam pada inkubator dengan suhu 35ºC 

3. Pengujian 

� Diamati terbentuknya kabut disekitar bekas tusukan dan diatas 

permukaan media yang dapat menandakan motilitas dari mikroba. 

� Pembentukan H2S diindikasikan dengan terjadinya perubahan warna dari 

SIM medium yang mulanya berwarna kekuningan menjadi hitam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Lampiran 9.  Pengujian hidrolisis gelatin (Lay, 1994) 

 

1. Persiapan Media dan Sampel 

� Buat media pertumbuhan menggunakan Nutrien gelatin (pepton from 

meat 5.0; meat extrak 3.0; gelatin 120.0) dengan melarutkan 128 gram 

media dalam 1 liter Aquades. Panaskan dan aduk sampai homogen. 

Masukkan media kedalam tabung reaksi steril dan tutup dengan kapas. 

Media kemudian disterilkan dalam autoclave selama 15 menit pada suhu 

121ºC dengan tekanan 2 Atm.  

� Dinginkan. 

� Siapkan kultur bakteri umur 1 hari yang  akan diuji. 

2. Penanaman Sampel 

� Lakukan inokulasi pada media yang telah disiapkan. Inokulasi dilakukan 

dengan teknik tusukan sedalam ¾ bagian dari lapisan permukaan. 

� Inkubasi selama  24 jam pada inkubator dengan suhu 35ºC 

3. Pengujian 

� Diamati pertumbuhan dalam media gelatin, kemudian masukkan tabung 

dalam lemari es selama 30 menit. 

� Amati pencairan gelatin setelah dikeluarkan dari lemari es. Pencairan 

gelatin dapat dilihat dengan memiringkan tabung. Bila gelatin tetap 

dalam keadaan cair, maka mikroorganisme mampu mencernakan atau 

menghidrolisiskan gelatin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Lampiran 10.  Pengujian Produksi Lipase (Kojima dan Shimizu, 2003) 

 

1. Persiapan Media dan Sampel 

� Buat media pertumbuhan dengan komposisi 0.5% yeast extract, 1% olive 

oil, 0,2% glycerol, 0,2% K2PO4, 0,05% MgSO4. 7H2O, 0,005% 

rhodamine B dan 1,5% Agar. Panaskan dan aduk sampai homogen. 

Media kemudian disterilkan dalam autoclave selama 15 menit pada suhu 

121ºC dengan tekanan 2 atm.  

� Tuang dalam petridish steril, dinginkan sampai beku. 

� Siapkan kultur bakteri umur 1 hari yang  akan diuji. 

2. Penanaman Sampel 

� Lakukan inokulasi pada media yang telah disiapkan. Inokulasi dilakukan 

dengan teknik gores. 

� Inkubasi selama  24-48 jam pada inkubator dengan suhu 28ºC 

3. Pengujian 

� Diamati warna oranye berpendar dipermukaan koloni bandingkan dengan 

kontrol yang tidak diinkubasi. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Lampiran 11.  Pengujian Aktivitas Lipase dengan Esterifikasi (Fadiloglu dan 
Soylennez ,1998) 

 

1. Persiapan Ekstraksi Kasar Enzim Lipase 

� Produksi enzim lipase dilakukan dengan menumbuhkan dalam media 

(pepton 1, 5 gr, yeast ekstraks 5 gr, NaCl 5 gr, KH2PO4 13,40 gr, MgSO4 

0,5 gr, larutan aktivator 1 ml, asam lemak dan laktosa 20 gr dilarutkan 

dalam 1000 ml aquadest) dengan pH awal 5 

� Larutan disterilkan dengan autoclave dengan suhu 121ºC dan tekanan 2 

Atm selama 15 menit.  

� Inokulasi Pseudomonas fluorecens pada medium cair 

� Inkubasi pada suhu 35ºC selama 24 jam 

� Ditambahkan buffer sitrat fosfat pH 5 pada kultur sebanyak 1 : 10 

� Sentrifugasi dalam sentrifuse dingin, suhu 4ºC, 4000 rpm, selama 20 

menit 

� Supernatan yang diperoleh merupakan estrak kasar 

2. Uji Aktivitas Lipase dengan Esterifikasi  

� Ekstrak kasar yang telah dinkubasi direaksikan dengan asam oleat dan 

laktosa dengan perbandingan mol 6 : 1 ( 0,036 gr laktosa dan 0,1695 gr 

asam oleat ) 

� Tambahkan t-butanol 10 ml 

� Inkubasi pada suhu 35ºC selama 10 menit 

� Titrasi dengan larutan KOH 0,05 M dan indikator pp 1% untuk 

mendapatkan konsentrasi asam sebelum dan sesudah inkubasi 

� Aktivitas enzim diukur berdasarkan banyaknya asam lemak yang 

bereaksi per satuan waktu per jumlah enzim, dengan rumus sebagai 

berikut : 

              V titrasi (ml) x [ KOH ] x 1000 
          Aktivitas ( unit )     = 

              V enzim (ml) x t inkubasi (menit) 
 

 
 
 



  

 

Lampiran 12. Standarisasi larutan KOH 0,05 M (Sudarmadji, 1997) 

 

1. Ditimbang sebanyak 0,1 gr asamoksalat (C2H2O4) dengan nilai BM 126. 

masukkan dalam erlenmeyer 250 ml, kemudian ditambahkan 25 ml 

aquadest dan indikator pp 1% 2-3 tetes. 

2. Titrasi dengan larutan KOH yang akan distandarisasi 

3. Volume titrasi KOH yang diperoleh kemudian dimasukkan dalam rumus 

sebagai berikut : 

      

                                                Gr asam oksalat x 2 
            N Larutan KOH     =      
                   0, 126 x ml. KOH 

 

Hasil : 

                                                         0,1 gr x 2 
            N Larutan KOH     =      
                   0, 126 x 34 

            =    0, 0467 M 



  

 

Lampiran 13. Perhitungan Aktivitas Lipase 

 

Kode Sampel t0 t10 t0-t10 Hasil 
I. 325 27 25 2 9, 34 
I. 334 27,3 24,8 2,5 11, 67 
I. 335 27 24,2 2,8 14, 94 
II. 313 28,3 25,9 2,4 11, 21 
II.331 27 24,3 2,7 12, 61 

 

                                           V titrasi (ml) x [ KOH ] x 1000 
          Aktivitas ( unit )     = 

              V enzim (ml) x t inkubasi (menit) 
 

                                                      2 x 0,0467 x 1000 
            Aktivitas Lipase I.325 =      
            1 x 10           

=    9, 34 

                                                      2,5 x 0,0467 x 1000 
            Aktivitas Lipase I.334 =      
            1 x 10           

=    11, 67 

                                                      2,8 x 0,0467 x 1000 
            Aktivitas Lipase II.313 =      
            1 x 10           

=    14, 94 

                                                      2,4 x 0,0467 x 1000 
            Aktivitas Lipase II.331 =      
            1 x 10           

=    11, 21 

                                                      2,7 x 0,0467 x 1000 
            Aktivitas Lipase II.313 =      
            1 x 10           

=    12, 61 



  

 

Lampiran 14. Perhitungan Kualitas Mikrobiologis 

A.Total Plate Count 

Data Hasil Uji Total Bakteri (cfu/ml)* 

ULANGAN KODE 
SAMPEL I II III 

JUMLAH 

3.1 16.4 x 104 7.3 x 104 48.6 x 104 24.1 x 104 
3.2 28.7 x 104 10.2 x 104 18.3 x 104 19.1 x 104 
3.3 20.9 x 104 8 x 104 22.4 x 10 17.1 x 104 

 
Logaritma data hasil uji total Bakteri (log cfu/ml)* 
 

ULANGAN KODE 
SAMPEL I II III 

JUMLAH RERATA 
(xi) 

Ixi-xI Ixi-xI2 

3.1 5.21 4.86 5.69 15.76 5.25 0.12 0.0144 
3.2 5.46 5 5.26 15.72 5.24 0.11 0.0121 
3.3 5.32 3.9 5.35 14.57 4.89 0.24 0.0576 

Jumlah  15.38  0.0841 
Rerata (x) 5.13   

 
 
      � Ixi-xI2                0.0841 

Sd = �   =   � 
          n-1         3-1 
    =  � 0.04205 

    = 0.21 
 

B. Bakteri Asam Laktat 

Data Hasil Uji Total Bakteri (cfu/ml)* 

ULANGAN KODE 
SAMPEL I II III 

JUMLAH 

3.1 112 x 104 6.8 x 104 8.9 x 104 127.7 x 104 
3.2 95 x 104 6.4 x 104 9.1 x 104 110.5 x 104 
3.3 112 x 104 6.5 x 104 7.9 x 10 126.4 x 104 

 
 
 
 
 



  

 
 
Logaritma data hasil uji total Bakteri (log cfu/ml)* 
 

ULANGAN KODE 
SAMPEL I II III 

JUMLAH RERATA 
(xi) 

Ixi-xI Ixi-xI2 

3.1 6.05 4.83 4.95 15.83 5.28 0.02 0.0004 
3.2 5.98 4.81 4.96 15.75 5.25 0.01 0.0001 
3.3 6.05 4.81 4.90 15.76 5.25 0.01 0.0001 

Jumlah  15.78  0.0006 
Rerata (x) 5.26   

 
     � Ixi-xI2           0.0006 

S =  �   =  �   
       n-1    3-1 
   =  � 0.0003 
   = 0.02 

C. Pseudomonas fluorescens 

Data Hasil Uji Total Bakteri (cfu/ml)* 

ULANGAN KODE SAMPEL 
I II 

JUMLAH 

3.1 31 x 104 3.7 x 104 34.7 x 104 
3.2 22 x 104 5.8 x 104 27.8 x 104 
3.3 22 x 104 1.6 x 104 23.6 x 104 

 
Logaritma data hasil uji total Bakteri (log cfu/ml)* 
 

ULANGAN KODE 
SAMPEL I II 

JUMLAH RERATA 
(xi) 

Ixi-xI Ixi-xI2 

3.1 5.49 4.57 10.06 5.03 0.08 0.0064 
3.2 5.34 4.76 10.1 5.05 0.1 0.01 
3.3 5.34 4.20 9.54 4.77 0.18 0.0324 

Jumlah  14.85  0.0488 
Rerata (x) 4.95   

 
 
     � Ixi-xI2            0.0488 

S =  �   =  � 
       n-1    3-1 
   =  � 0.0244 

   = 0.16 


