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Abstrak 

Madu yang dikemas dan dikonsumsi tidak selamanya memiliki kualitas yang 

terjamin, dapat disebabkan oleh proses pengolahan yang kurang memperhatikan 

kebersihan, dalam proses produksi dan kebersihan alat sehingga mikroorganisme 

dapat tumbuh dan berkembangbiak. Uji mutu mikrobiologis merupakan salah satu 

uji yang dilakukan untuk mengetahui mutu produk makanan atau minuman 

berdasarkan adanya suatu mikroorganisme. Penelitian dilakukan untuk 

mengetahui mutu mikrobiologis madu kemasan yang beredar di Kecamatan 

Cakranegara. Uji mutu mikrobiologis madu berdasarkan peraturan BPOM terdiri 

dari 3 parameter yaitu perhitungan Angka Lempeng Total (ALT), nilai Most 

Probable Number (MPN) dan perhitungan Angka Kapang Khamir. Penelitian 

bersifat Observasional analitik dan berdasarkan waktunya yaitu Cross sectional. 

Menggunakan tehnik pengambilan sampel Non Random Purposif Sampling 

sehingga didapatkan 5 sampel. Data hasil penelitian diuji dengan analisa 

deskriptif. Hasil penelitian didapatkan bahwa 2 sampel madu tidak memenuhi 

persyaratan mikrobiologis yaitu pada sampel madu nomor 1 dengan nilai ALT 

total yaitu 80.000 CFU/mL,  AKK 10 CFU/mL dan pada madu nomor 3 dengan 

AKK 290 CFU/mL. 

Kata kunci : Madu , Uji mutu mikrobiologis. 

Abstract 

Honey is packaged and consumed not always have a guaranteed quality, can be 

caused by processing less attention to, and hygiene in the production process so 

that the tool microorganisms can grow and multiply. Microbiological quality test 

is one test that was conducted to determine the quality of the food or beverage 

product based on the presence of a microorganism. The study was conducted to 

determine the microbiological quality of bottled honey Cakranegara circulating in 

the district. Honey microbiological quality test by BPOM regulation consists of 

three parameters , namely the calculation of Total Plate Count (TPC) , the value of 

the Most Probable Number (MPN) and the calculation of Total Yeast Fungus 

Count. The study was observational analytic and by the time that is cross-

sectional. Using a non- random sampling technique purposive sampling to obtain 

5 samples. Data were tested with descriptive analysis. The results showed that two 

samples of honey does not meet microbiological requirements, namely the honey 

sample number 1 with a total value of ALT is 80,000 CFU/mL, AKK 10 CFU/mL 

and the honey number 3 with AKK 290 CFU/ mL . 

Keywords : Honey,  Microbiological quality test. 
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Pendahuluan 

Pencemaran pada makanan dan 

minuman dapat disebabkan oleh 

kontaminasi secara kimiawi maupun 

biologis (oleh mikroorganisme). 

Pencemaran biologis merupakan 

penyebab utama terjadinya penyakit-

penyakit melalui makanan (Buckle, 

dkk, 1987; Sediaoetama, 1989). 

Mikroba dapat mencemari pangan 

melalui air, debu, udara, tanah, alat-

alat pengolah (selama proses 

produksi atau penyiapan) dan juga 

sekresi dari usus manusia atau hewan 

(BPOM RI, 2008). 

Madu merupakan pemanis 

alami yang dihasilkan oleh lebah 

madu dari sari bunga yang sedang 

mekar atau dari sekresi bagian 

tanaman. Selain bunga yang di hisap 

dan dikumpulkan lebah, diubah dan 

dicampur dengan zat-zat tertentu dari 

tubuh lebah sendiri, disimpan dan 

dibiarkan dalam sisiran madu hingga 

matang (Codex Standard for 

Honey ,1981). Madu banyak di 

manfaatkan sebagai bahan tambahan 

makanan dan minuman dalam bidang 

industri, sebagai bahan kosmetik, 

sebagai bahan obat dari penyakit 

maag, jantung koroner, dan 

sebagainya (Purbaya, 2002). 

Madu yang dikemas dan 

dikonsumsi tidak selamanya 

memiliki kualitas yang terjamin, 

dapat disebabkan oleh proses 

pengolahan yang kurang 

memperhatikan kebersihan dalam 

proses produksi dan kebersihan alat 

sehingga mikroorganisme dapat 

tumbuh dan berkembang biak 

(Budiyanto, 2004). Untuk menjaga 

keamanan suatu produk agar tetap                     

dapat dikonsumsi dengan aman oleh 

masyarakat, salah satu upaya yang 

dapat dilakukan yaitu melalui uji 

mutu mikrobiologis (BPOM RI, 

2009).                                                               

Uji mutu mikrobiologis pada 

madu           dapat dilakukan melalui 

3 jenis pemeriksaan yaitu 

menghitung angka lempeng             

total (ALT) bakteri, menentukan 

nilai MPN (Most Probable Number) 

coliform, dan menghitung angka 

kapang khamir         (AKK) (SNI 

3545, 2013). Berdasarkan uraian 

diatas, maka peneliti ingin 

mengetahui suatu mutu 

mikrobiologis pada madu kemasan 

dengan cara  melakukan penelitian 

yang berjudul “Uji Mutu 

Mikrobiologis pada Madu Kemasan 

yang beredar di Kecamatan 

Cakranegara”. 

Metode  

Penelitian ini merupakan penelitian 

Observasional analitik, bersifat 

Cross Sectional yaitu suatu 

penelitian yang mempelajari 

dinamika korelasi antara faktor-

faktor resiko dengan efek, melalui 

observasi atau pengumpulan data 

sekaligus dalam suatu waktu, yang 

artinya setiap subjek penelitian hanya 

diobservasi sekali saja, lalu 

pengukuran dilakukan terhadap 

status karakter atau variabel subjek 

pada saat pemeriksaan tersebut 

(Notoatmodjo, 2010). 

Alat: Autoklaf, Beaker Glass 

500 ml, Colony counter, Gelas ukur 

25 ml, Inkubator, Labu erlenmayer 

250 dan 500 ml, Lampu spiritus, 

Mikroskop, Neraca Triple beam, 

Ose, Petridish steril, Pipet ukur 1 ml 

dan 10 ml, Rak tabung, Tabung 

durham, Tabung reaksi. 

Bahan Penelitian: Madu (sebagai 

sampel), Larutan Pz, Minyak emersi, 

Alkohol, Kapas, Korek api, Object 

glass, Media NAP (Nutrient Agar 

Plate), Media PDA atau SDA, Media 

LBSS (Lactose Broth Single 

Strength), Media LBDS (Lactose 

Broth Double Strength), Media 
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BGLB (Brilliant Green Lactose 

Broth) 

            Teknik pengambilan sampel 

yang dilakukan adalah dengan 

metode Non Random Purposif 

Sampling yang artinya pengambilan 

sampel dengan didasarkan pada suatu 

pertimbangan tertentu yang dibuat 

oleh peneliti sendiri berdasarkan ciri 

atau sifat populasi yang telah 

diketahui (Notoatmodjo, 2002). 

Adapun kriteria sampel sebagai 

berikut : Madu berasal dari pedagang 

yang ada di Kecamatan Cakranegara 

dan berada di tempat atau jalan 

umum; Merupakan madu yang dijual 

dan dipasarkan dalam bentuk 

kemasan botol plastik atau botol 

kaca; Tidak ada campuran dengan 

bahan lain sesuai dengan keterangan 

yang tertera pada wadah kemasan 

jika ada; Tidak terdapat No. 

registrasi dari BPOM atau Depkes. 

Jumlah sampel yang diambil 

menggunakan dasar sampel jenuh, 

yaitu apabila populasinya relative 

kecil, kurang dari 30 maka seluruh 

populasi menjadi sampel (Sugiyono, 

2009).  Sampel yang dibutuhkan 

untuk masing masing pemeriksaan 

angka lempeng total bakteri sampel 

cair adalah 1 ml (Soemarno, 2000). 

Media yang digunakan yaitu 

media NAP untuk penentuan Angka 

Lempeng Total (ALT) bakteri, 

Media LBSS, LBDS dan BGLB 

untuk nilai MPN, Media PDA atau 

SDA untuk Angka Kapang Khamir, 

Larutan pZ (NaCl 0,9%).  

Prosedur pengambilan dan 

pengumpulan data: Penentuan Angka 

Lempeng Total (ALT) Bakteri dibuat 

pengenceran 1/10 seraseptik. 

Diambil 10 ml sampel dari 

pengenceran awal yang telah 

dilakukan diatas, masukkan pada 

tabung reaksi steril no 1, ini 

merupakan pengenceran tingkat 10
-1

. 

Diambil 1 ml dari tabung reaksi steril 

no.1, masukkan ke tabung reaksi 

steril nomor 2 yang telah diisikan 9 

ml pZ steril, ini menjadi pengenceran 

tingkat 10
-2

. Diambil 1 ml dari 

tabung reaksi steril nomor 2, 

masukkan ke tabung reaksi steril 

nomor 3 yang telah diisikan 9 ml pZ 

steril, ini menjadi pengenceran 

tingkat 10
-3

. Lakukan hingga 

pengenceran yang diperlukan. 

Lakukan dengan duplo. Dari masing-

masing pengenceran yang telah 

dilakukan, diambil masing-masing 1 

ml lalu tuangkan secara aseptis ke 

cawan petri sesuai dengan kode 

pengenceran. Lalu ke dalam masing-

masing cawan petri dituang Nutrient 

Agar cair suhu ±45
o
C sebanyak 15-

20 ml. Goyang perlahan-lahan 

hingga tercampur merata dan biarkan 

dingin dan membeku. Dimasukkan 

kedalam inkubator dalam posisi 

terbalik suhu 37
o
C selama 24-48 jam. 

Kontrol negatif dibuat dengan pZ 

steril kemudian diperlakukan seperti 

perlakuan sampel. Lakukan 

pembacaan dengan cara menghitung 

jumlah koloni yang tumbuh  pada 

tiap cawan petri. Untuk perhitungan 

koloni hanya dilakukan bila jumlah 

koloni yang tumbuh 25-250 per 

plate. Setiap plate dari pengenceran 

berbeda dihitung jumlah koloninya. 

Dengan mengalikan pengenceran, 

akan diperoleh angka atau jumlah 

kuman per 1 gram atau per 1 ml 

sampel. 

  Penentuan Nilai Most Probable 

Number (MPN) dengan Uji Praduga 

(Presumtive Test) Sediakan 3 tabung 

berisi LBDS (9 ml tiap tabung) dan 6 

tabung berisi LBSS (9 ml tiap 

tabung) lengkap dengan tabung 

durham. Atur kesembilan tabung 

menjadi 3 seri (SNI, 2013). 
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Gambar 1. Ragam 3 pada MPN (Anonim, 2013). 

 

Homogenkan sampel. Pindahkan 

suspensi  sample sebanyak 10 ml ke 

masing-masing tabung seri pertama 

(3 tabung LBDS), secara aseptis. 

Pindahkan suspensi sampel sebanyak 

1 ml ke masing-masing tabung seri 

kedua (3 tabung LBSS), secara 

aseptis Pindahkan suspensi sampel 

sebanyak 0,1 ml ke masing-masing 

tabung seri ketiga (3 tabung LBSS), 

secara aseptis. Inkubasi semua 

tabung pada suhu 37º C selama 24-

48 jam. Lihat tabung gas positif 

(asam dan gas, harus ada keduanya), 

lalu hitung tabung positif untuk 

setiap seri. 

Uji Penegasan (Confirmative 

Test) Dilakukan bila dari uji praduga 

memberi hasil yang positif. Setiap 

tabung dari uji praduga yang positif 

dipindahkan ke media BGLB sesuai 

dengan jumlah sampel awal ( 10 ml 

untuk 3 tabung pertama, 1 ml untuk 3 

tabung kedua dan 0,1 ml untuk 3 

tabung ketiga). Inkubasi semua 

tabung pada suhu 37ºC selama 24-48 

jam. Lihat tabung gas positif (asam 

dan gas, harus ada keduanya), lalu 

hitung tabung positif untuk tiap seri. 

 Penentuan Angka Kapang 

Khamir dengan menyiapkan media 

SDA. Dari larutan stok sampel yang 

merupakan pengenceran tingkat 10
-1

, 

dipindahkan ke tabung steril 1. Lalu 

lakukan pengenceran hingga tingkat 

 

yang diperlukan seperti pada ALT 

bakteri. Disiapkan cawan petri steril 

yang telah diisi PDA atau SDA 15-

20ml suhu ±45
o
C  yang telah 

ditambahkan chloramfenicol.  

Biarkan beku. Lalu dituang 

masing-masing 0,1 ml sampel yang 

telah diencerkan pada cawan petri. 

Segera digoyangkan di permukaan 

meja pola angka 8 sehingga suspensi 

tersebar merata. Seluruh tahap 

pengenceran dilakukan secara duplo. 

Dilakukan uji kontrol negatif dan 

sterilitas media untuk mengetahui 

sterilitas media yang dipergunakan 

dengan cara menyiapkan cawan petri 

yang berisi media SDA yang telah 

disteril. Seluruh cawan petri 

diinkubasi pada suhu 20-25ºC selama 

5 hari. Jumlah koloni yang tumbuh 

diamati dan dihitung serta dikalikan 

pengenceran dengan syarat jumlah 

koloni 10-150 koloni per cawan petri  

(SNI, 2013) 

 

Hasil  

Penelitian uji mutu mikrobiologis 

pada madu kemasan yang beredar di 

Kecamatan Cakranegara ini 

dilaksanakan  di Laboratorium 

Mikrobiologi Jurusan Analis 

Kesehatan Poltekkes Kemenkes 

Mataram pada bulan Mei sampai 

dengan Bulan Juni 2014. 
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Jumlah sampel madu 

ditentukan berdasarkan sampel jenuh 

dan berdasarkan kriteria sampel yang 

tidak terdapat nomor registrasi dari 

BPOM ataupun Depkes. Berdasarkan 

persyaratan tersebut maka 

didapatkan 5 botol sampel madu. 

Setelah itu dilakukan uji mutu madu 

secara mikrobiologis yang terdiri dari 

perhitungan Angka Lempeng Total 

(ALT), nilai Most Probable Number 

(MPN) dan perhitungan Angka 

Kapang Khamir berdasarkan 

peraturan BPOM. 

Pada penentuan Angka 

Lempeng Total dan Angka Kapang 

Khamir dilakukan beberapa tingkat 

pengenceran sehingga didapatkan 

pengenceran yang diperlukan. Dan 

pada nilai MPN menggunakan 3 

tabung untuk setiap pengenceran. 

Berdasakan hasil penelitian 

maka didapatkan jumlah ALT, nilai 

MPN dan AKK dari 5 sampel 

sebagai berikut : 

 

Tabel 1.  Hasil uji mutu 

mikrobiologis pada madu 

No. 

Sampel 

Uji Mutu Mikrobiologis 

ALT 

(cfu/ml) 

MPN 

(/ml) 

AKK 

(cfu/ml) 

1 80.000 0 10 

2 0 0 0 

3 165 0 290 

4 220 0 0 

5 0 0 0 

 

Pada Tabel 1. didapatkan 2 

sampel madu yang menghasilkan uji 

mutu mikrobiologis negatif atau 0 

yaitu pada madu nomor 2 dan 5. 

Pada 3 sampel madu lainnya 

menunjukkan pertumbuhan 

mikroorganisme pada ALT dan 

AKK.  Sedangkan nilai MPN seluruh 

sampel yaitu 0. 

 

Pembahasan 

Uji mutu mikrobiologis dilakukan 

untuk mengetahui mutu suatu produk 

secara mikrobiologi. Sesuai dengan 

ketentuan BPOM dan SNI pada 

madu dilakukan uji mutu 

mikrobiologi dengan 3 parameter 

yaitu perhitungan Angka Lempeng 

Total bakteri yang menunjukkan 

adanya bakteri aerob pada makanan 

atau minuman, perhitungan Angka 

Kapang Khamir yang menunjukkan 

adanya kapang atau khamir dan nilai 

MPN yang menunjukkan adanya 

bakteri koliform. 

Persyaratan pertama untuk uji 

mutu mikrobiologis pada madu yaitu 

perhitungan Angka Lempeng Total 

Bakteri (ALT). ALT menunjukkan 

seberapa tinggi jumlah bakteri pada 

suatu produk. Pada ALT umumnya 

menggunakan beberapa tingkat 

pengenceran dari tingkat rendah ke 

tingkat yang lebih tinggu untuk 

memudahkan dalam perhitungan 

koloni bakteri. Persyaratan kedua 

yaitu nilai MPN koliform. Adanya 

bakteri koliform dalam suatu produk 

menandakan adanya kontaminasi 

dari bakteri golongan coli. MPN 

menggunakan prinsip menggiatkan 

kembali sel-sel bakteri yang 

kegiatannya mungkin berkurang 

akibat kondisi yang tidak 

menguntungkan pada makanan (SNI, 

2013). 

Selanjutnya yaitu perhitungan 

Angka Kapang Khamir atau 

disingkat AKK. Perhitungan AKK 

menggunakan prinsip yang sama 

dengan perhitungan ALT, hanya saja 

memiliki tujuan untuk 

menumbuhkan jamur dan 

menggunakan media yang berbeda 

dengan penambahan suatu antibiotik 

untuk menghindari kontaminasi dari 

bakteri karena waktu inkubasi yang 

lebih lama. 
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Di Kecamatan Cakranegara 

didapatkan 5 sampel madu yang 

tidak memiliki nomor registrasi dari 

Depkes maupun BPOM sesuai 

dengan kriteria sampel yang 

diinginkan. Kelima madu ini 

memiliki kekentalan yang berbeda 

dan ciri organoleptik yang bebeda 

juga. Kelima sampel ini diurutkan 

dari harga termurah ke yang termahal 

untuk urutan pemeriksaannya. 

Madu pertama memiliki ciri 

organoleptik dengan vsikotsitas yang 

kurang kental, berbuih banyak bila 

dikocok, tidak berbau tajam dan 

berwarna coklat kekuningan. Setelah 

dilakukan uji mutu mikrobiologis 

diperoleh hasil  ALT dengan total 

80.000 cfu/ml dan perhitungan AKK 

dengan nilai total 10 CFU/mL. 

Madu kedua dengan warna 

coklat kemerahan, berbau tajam, 

sedikit berbuih setelah dikocok dan 

kental. Setelah diuji mutu 

mikrobiologisnya menunjukkan nilai 

MPN, ALT dan AKK yang negatif 

atau tidak terdapat tanda 

pertumbuhan bakteri maupun jamur. 

Sedangkan madu ketiga 

memiliki warna yang sama dengan 

madu kedua, kental, tatapi berbuih 

banyak bila dikocok dan berbau 

kecut. Madu ketiga ini saat dibuka 

tutup wadahnya menghasilkan 

letupan gas yang keras. Setelah diuji 

menunjukkan adanya pertumbuhan 

bakteri tetapi dengan nilai ALT yang 

masih di ambang batas dan nilai 

MPN yang negatif. Pada perhitungan 

AKK menunjukkan pertumbuhan 

koloni jamur dengan jumlah 290 

CFU/mL. 

Madu keempat memiliki warna 

coklat tua, kental, tidak berbau kecut 

dan hanya berbuih sedikit bila 

dikocok.  Menunjukkan hasil 

pertumbuhan koloni bakteri pada 

perhitungan ALT tetapi masih 

diambang batas yang diperbolehkan. 

Sedangkan nilai MPN dan Angka 

Kapang Khamirnya negatif.  

Pada madu kelima dengan 

warna yang coklat kehitaman, 

berbuih sedikit serta cepat hilang, 

tidak berbau kecut dan kental. 

Menunjukkan hasil uji yang baik, 

karena tidak didapati adanya 

pertumbuhan bakteri dan jamur. 

Maka dari 5 sampel yang memiliki 

hasil uji mutu mikrobiologis  yang 

baik dan sesuai dengan standar 

BPOM yaitu madu nomor 2, 4 dan 5. 

Faktor-faktor yang menentukan 

kualitas suatu madu antara lain yaitu 

warna, rasa, kekentalan dan aroma. 

Warna dan rasa adalah yang paling 

penting dalam pemasaran madu dan 

dapat rusak selama pengolahan. 

Biasanya madu yang berwarna pucat 

memiliki aroma yang lebih menarik 

(Sihombing, 1997). 

Madu memiliki aroma yang 

khas dan menarik. Madu yang baik 

seperti pada salah satu madu 

berregistrasi yang dijadikan patokan 

oleh peneliti memiliki warna coklat, 

kental, beraroma khas yang tidak 

kecut. Madu juga memiliki warna 

yang berbeda-beda sesuai dengan 

sumber bunga tempat lebah 

menghisap nektar dan proses 

pengolahan serta pengemasannya, 

ada yang berwarna coklat, 

kemerahan, bahkan putih dan hitam 

(Sihombing, 1997). 

Mutu madu yang berkualitas 

pada umumnya memiliki kekentalan 

yang cukup karena mengandung air 

yang sangat sedikit. Kandungan air 

yang sedikit membantu dalam 

menjaga kualitas dan keawetan madu 

itu sendiri, karena dapat mengurangi 

resiko adanya pertumbuhan bakteri 

maupun jamur.  

Adanya mikroorganisme dapat 

menyebabkan madu terfermentasi. 
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Wadah dan tutup madu juga sangat 

mempengaruhi kualitas madu 

kemasan yang beredar, karena 3 

sampel yang menunjukkan hasil baik 

memiliki tutup yang berangkap. 

Dari sampel madu 1 sampai 5, 

yang memiliki ciri organoleptik yang 

baik juga memiliki hasil uji mutu 

mikrobiologis yang baik pula. 

Karena 3 madu ini memiliki 

kekentalan, warna, wadah dan aroma 

yang baik. Pada madu nomor 3 

memiliki aroma yang kecut dan 

memiliki gas yang keras ketika tutup 

wadahnya dibuka. Setelah dilakukan 

pemeriksaan laboratorium 

didapatkan pertumbuhan jamur yang 

tinggi. Sehingga adanya gas pada 

madu dapat menunjukkan kesesuaian 

dengan adanya pertumbuhan jamur. 

Sel-sel mikroba dapat 

ditemukan pada madu. Penyebabnya 

adalah dapat melalui lebah itu 

sendiri, manusia, peralatan dan 

wadah madu, maupun debu. Di usus 

lebah kemungkinan terdapat 1% 

jamur, 27% bakteri Gram positif 

(Bacillus, 

Streptococcus dan Clostridium sp.) 

dan 70% bakteri Gram-negatif  

(Enterobacter , Erwinia, Escherichia 

coli, Flavobacterium, Klebsiella, 

Proteus, and Pseudomonas) (Al-

Waili, 2012). 

Madu dipasaran umumnya 

sering dijual dengan penambahan 

gula invert buatan, sukrosa, dan 

glukosa cair. Madu dapat juga 

dipalsukan dengan cara pemberian 

suatu asupan kepada lebah berupa 

larutan gula sukrosa yang bukan 

berasal dari nektar (Gunawan, 2004).   

Kesimpulan 

Jumlah ALT bakteri pada sampel 

nomor 1 yaitu 80.000 CFU/mL, 

nomor 2 yaitu 0, nomor 3 yaitu 165 

cfu/ml, nomor 4 yaitu 220 CFU/mL 

dan sampel nomor 5 yaitu 0. Jumlah 

Nilai MPN untuk seluruh sampel 

yaitu < 3,0/mL atau negatif. Jumlah 

Angka kapang khamir sampel nomor 

1 yaitu 10 cfu/ml, nomor 2 yaitu 0, 

nomor 3 yaitu 290 CFU/mL, dan 

pada nomor 4 dan 5 yaitu 0. 

Saran 

Kepada produsen atau penyalur 

madu agar lebih  memperhatikan 

kebersihan pada saat proses 

pengemasan madu. Kepada 

konsumen agar lebih memilih madu 

dengan  ciri organoleptik madu yang 

kental, tidak mudah berbuih ketika 

dikocok, aroma tidak kecut, tidak 

memiliki gas yang keras dan jangan 

tergoda dengan harga yang murah. 
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