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ABSTRAK 

 

 

IDENTIFIKASI JAMUR RHIZOPUS SP DAN ASPIRGILLUS SP PADA ROTI 

BAKAR SEBELUM DAN SESUDAH DI BAKAR YANG DIJUAL  

DI ALUN-ALUN JOMBANG  

 

Oleh: 

 

Taufik Hidayatullah 

 

       Roti bakar merupakn salah satu pangan yang sangat rentan sekali 
terkontaminasi jamur Rhizopus sp dan Aspirgilus sp, jamur ini sangat mudah 
tumbuh pada lingkungan yang lembab apalagi tepung yang menjadi bahan dasar 
dari pembuatan roti mengandung pati dalam jumlah yang tinggi, pati ini 
dihidrolisis menjadi gula dan menjadi sumber nutrisi bagi jamur, jamur Rhizopus 
sp merupakan jamur yang sering di temukan pada  pembusukan roti, jamur 
Aspirgillus sp dapat menghasilkan toksin, toksin ini bersifat karsinogonik yakni 
dapat menimbulkan kanker. tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi jamur 
Rhizopus sp dan Aspirgillus sp pada roti bakar sebelum dan sesudah di bakar 
yang dijual di Alun alun jombang 

       Penelitian ini menggunakan metude deskriftif. sampel yang diambil yaitu roti 
bakar sesudah dan sebelum dibakar yang dijual di alun-alun jombang  dengan 
jumlah populasi 3 sampel roti yang belum di bakar dan 3 roti yang sudah di bakar 
dari tiga penjual, variable dalam penelitian ini adalah jamur Rhizopus sp dan 
Aspirgillus sp,pada penelitian ini menggunakan analisa data coding dan 
tabulating 

       Berdasarkan penilitian ini diketahui bahwa dari 3 sampel roti bakar sebelum 
dan sesudah dibakar didapatkan hasil positif terdapat jamur pada roti dengan 
persentase sebanyak 100%. 

       Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya pertumbuhan jamur Rhizopus 
sp dan  Aspirgilus sp pada roti bakar sebelum dan sesudah dibakar yang dijual di 
alun-alun jombang. 

 

Kata Kunci : jamur Rhizopus sp dan aspirgillus sp, roti bakar. 
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ABSTRACT 
 

THE IDENTIFICATION OF RHIZOPUS SP AND ASPIRGILLUS SP 
MUSHROOMS ON TOASTS BEFORE AND AFTER BURNED THAT SALE IN 

JOMBANG SQUARE 
 

By: 

Taufik Hidayatullah 

 

 Toast is one of the foods that are very susceptible contaminated with 
Rhizopus sp and Aspirgilus mushrooms, this mushroom is very easy to accrue in 
damp environment, especially if the rice flour as basic ingredient of making bread 
that contains high number of starch, this starch is hydrolyzed become a sugar 
and source of nutrition for mushrooms, Rhizopus sp mushrooms is a mushroom 
that often found in the putrefying of bread, Aspergillus sp mushrooms can 
produce toxins, this toxin is carcinogonic that able to creating cancer. The 
purpose of this research is to identify the Rhizopus sp and Aspergillus sp 
mushroom on toast before and after burned that sale in Jombang square. 

This research uses descriptive method. The sample is the toast that were 
taken before and after burned that sale in Jombang square with number of 
population 3 samples of bread that has not burned and 3 breads that has burned 
from three sellers, the variables of this research were Rhizopus sp and 
Aspergillus sp mushrooms. In this research uses data coding and tabulating 
analysis. 

Based on this research, it is known that from 3 samples of toast before and 
after burned, the researcher find positive results there are mushrooms on bread 
with 100% percentage. 

The conclusion of this research is there accretion of Rhizopus sp and 
Aspergilus sp mushroom on toast before and after burned which are sale in 
Jombang square 

Keywords: Rhizopus sp and Aspergillus sp mushrooms, toast. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

       Indonesia adalah salah satu Negara  beriklim tropis panas dan lembab 

jika kebersihanya kurang terjaga dengan baik dapat mengakibatkan udara 

tercemar oleh senyawa organik atau anorganik dapat mengakibatkan 

terganggunya kesehatan manusia oleh mikrooganisme seperti bakteri, 

virus, dan jamur. Penyakit yang disebabkan oleh fungi dapat di golongkan 

menjadi aspergilosis, kandidiasis, koksidioidomikosis, histoplasmosis. 

Meskipun kasusnya tidak banyak terungkap. Fungi dapat tumbuh pada 

iklim tropis karena kondisi iklim didaerah Indonesia yang beriklim tropis 

hangat dan lembab sangat mendukung tumbuhnya jamur. (Ariana,  2016) 

       Roti adalah salah satu pangan yang mempunyai bahan dasar tepung. 

Menurut Kusuma, kandungan pati yang jumlahnya tinggi pada tepung 

kemudian pati ini dihidrolisis menjadi gula sederhana oleh jamur, 

sedangkan gula sederhana menjadi nutrisi utama bagi roti. Fungi 

mempunyai peran penting dalam proses pembuatan atau pembusukan 

pada roti. jenis jamur yang banyak ditemukan pada pembusukan roti adalah 

Rhizopus stolonifer, Penicillium sp, Mucor sp dan Geotrichum sp serta juga 

bisa terdapat Aspergillus sp dan lainnya. (Mizana dkk 2016) 

Penyajian pangan siap saji (PSS) dan pangan industri rumah tangga 

(pangan IRT) yang tidak sesuai dengan standar dan pedoman dapat 

mengakibatkan gangguan atas keamanan pangan.Bahaya atas keamanan 

pangan terdiri dari cemaran mikrobiologis dan kimia.Pengawasan pada 

pangan siap saji dan industri rumah tangga serta pangan jajanan anak 
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sekolah (PJAS)menemukan berbagai cemaran pada pangan.  Pada Tahun 

2011, terhadap 4808 sampel pangan jajanan anak sekolah juga dilakukan 

pengujian terhadap parameter uji cemaran mikroba, dengan hasil : 789 

(16,41%) sampel mengandung ALT melebihi batas maksimal, 570 

(11,86%) sampel mengandung bakteri Coliform melebihi batas maksimal, 

253(5,26%) sampel mengandung Angka Kapang-Khamir melebihi batas 

maksimal, 149 (3,10%) sampel tercemar E.coli, 18 (0,37%) sampel 

tercemar S.aureus dan 13 (0,27%) sampel tercemar Salmonella (Badan 

POM, 2011).Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mizana dkk dalam 

jurnal penelitian Identifikasi jamur Aspergillus sp pada roti tawar yang dijual 

di kota padang berdasarkan suhu lama penyimpanan, pada suhu kamar 

jamur tumbuh dengan persentase (33,3%) pada hari ke 3, sedangkan pada 

hari ke 4 dengan persentase (66,7%). (Mizana dkk 2016). Berdasarkan 

studi pendahuluan yang saya lakukan pada sampel roti bakar sesudah dan 

sebelum dibakar dari 3  penjual Roti bakar dengan media pertumbuhan 

PDA (Potato Dextrose Agar) didapatkan hasil jamur Rhisopus sp dan 

aspergilus sp tumbuh dengan persentase 100%. 

       Jamur merupakan tumbuhan tingkat rendah yang tidak mempunyai zat 

hijau, untuk hidup jamur berperan sebagaiparasite saprofit.Jamur hidup 

pada lingkungan yang beragam namun sebagian besar jamur hidup 

ditempat yang lembab. Habitat jamur berada didarat (terestrial) dan di 

tempat lembab dengan suhu optimal berkisar antara 220C sampai 350C, 

suhu maksimumnya berkisar antara 27 0Csampai 290C, dan suhu minimum 

kurang lebih 5 0C. Meskipun demikian banyak pula jamur yang hidup pada 

organisme atau sisa-sisa organisme di laut atau di air tawar.Jamur juga 

dapat hidup di lingkungan yang asam (Smith,Hursepuny,2015). 
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       Jamur juga memiliki peranan yang merugikan dan 

menguntungkan.Jamur dapat menimbulkan penyakit yang dibedakan 

menjadi dua golonganyakni  Mikosis infeksi kapang danMikotoksikosis yaitu 

gejala keracunan yang disebabkan tertelannya suatu hasil metabolisme 

beracun dari kapang atau jamur. Dari golongan tersebut umumnya 

disebarkan melalui makanan pada Mikotoksikosis.Senyawa beracun yang 

diproduksi oleh fungi disebut mikotoksin.Toksin ini dapat menimbulkan 

gejala sakit yang kadang-kadang fatal dan beberapa diantaranya 

mempunyai sifat karsinogenik, yakni dapat menimbulkan kanker 

(Smith,Hursepuny,2015) 

       Rhizopus sp adalahgenus fungi saprofit yang umumnya pada tanaman 

dan parasit yang terspesialisasi pada hewan.Kapang inisangat penting 

dalamindustri makanan sebagai penghasil berbagai macam enzim 

amilase,protease,pektinase dan lipase.Kapang ini didalam makanan 

berperan melakukan proses fermentasi atau proses pembusukan pada 

makanan.Rhizopus sp sering ditemukan pada tanah,buah yang busuk dan 

tanaman.  

       Aspergillus sp adalah spesies yang telah menyebar luas, karena spora 

jamur yang mudah disebarkan oleh angin, mudah tumbuh pada bahan-

bahan pangan atau produk hasil pertanian.Pada makananAspergillus 

spmengkontaminasimakanan yang dapat memberikan efek negatif 

yaituinfeksi opurtunistik yang paling sering terjadi pada paru-paru, namun 

juga dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya, seperti kulit, mata, atau 

sinus kronik.Aspergillus sp ada yang bersifat parasit, ada pula yang 

bersifatsaprofit. 

       Alun-alun Jombang adalah salah satu tempat wisata taman yang 

berada di desa Jombatan, kecamatan Jombang, kabupaten Jombang, 
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provinsi Jawa Timur, Negara Indonesia. Tempat ini merupakan tempat 

wisata yang ramai wisatawan pada hari hari biasa maupun weekend atau 

hari libur.Sehingga menjadi tempat yang strategis untuk pedagang kaki lima 

berjualan termasuk penjual roti bakar, di Alun-alun sendiri sangat banyak 

pedagang kaki lima hampir di sekeliling alun-alun dipenuhi dengan 

pedagang kaki lima namun di sekitar alun-alun terdapat tiga pedagang roti 

bakar,menurut salah satu pedagang roti bakar di daerah alun-alun cukup 

banyak peminatnya. Sehingga perlu sekali dilakukan pencegahan supaya 

roti yang dijual bebas dari pencemaran yang disebabkan oleh jamur yaitu 

dengan cara menjaga kebersihan,mengatur suhu,menjaga kelembaban 

pencegahan terutama dilakukan pada anak anak dengan cara menghindari 

memakan makananan yang terinfeksi jamur karena dapat menimbulkan 

keracunan oleh mikotoksin yang diproduksi oleh jamur. 

1.2. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1.2.1 Apakah terdapat jamurRhizopus sppada roti bakarsebelumdan 

sesudah dibakar yang dijual di alun-alun Jombang? 

1.2.2 Apakah terdapat jamurAspergillus sp pada roti bakarsebelumdan 

sesudah dibakar yang dijual di alun-alun Jombang 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1 Mengidentitifikasi jamur Rhizopus sppada roti bakar sebelum dan 

sesudah dibakar yang dijual di alun-alun Jombang 

1.3.2 Mengidentifikasi jamur Aspergilus sp pada roti bakar sebelum dan 

sesudah dibakar yang dijual di alun-alun Jombang. 
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1.4. Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

       Diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat memberikan informasi 

ilmiah mengenai perkembangan ilmu kesehatan khususnya di 

bidang mikologi terutama dalam penegakan diagnose. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

       Di samping itu juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

penyuluhan kesehatan kepada masyarakat mengenai dampak 

mengkonsumsi roti bakar yang sudah dicemari oleh jamur. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 JamurRhizopus sp 

2.1.1 Pengertian Rhizopus sp 

       Jamur Rhizopus sp adalah fungi yang merupakan filum zygomiycota 

ordo mucorales.Ciri khas  jamur ini mempunyai hifa yang membentuk 

rhizoid yang nempel ke subtrat. Adapun ciri lain dari jamur ini mempunyai 

hifa yang ceonositik, oleh karena itu jamur ini tidak bersekat. Stolon atau 

miselium dari jamur Rhizopus sp ini menyebar diatas subtratnya karena 

hifa dari jamur ini adalah Vegetative. Jamur Rhizopus sp bereproduksi 

dengan cara aseksual dan memproduksi sporangifor bertangkai. 

Sporangifornya  berpisah dari  hifa dengan hifa yang lainya oleh sebuah 

dinding seperti septa. salah satu spesies dari fungi ini yalah jamur 

Rhizopus sp stolonifer yang ditemukan pada roti yang sudah basi (Santoso, 

2013) 

2.1.2 Morfologi  

Ciri morfologi Rhizopus sp : 

1. Terdiri dari benang hifa bercabang membentuk miselium. 

2. Hifa tidak bersekat (bersifat sinositik). 

3. Hifa atau sekat antar hifa ditemukan pada saat sel reproduksi 

terbentuk. 
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2.1.3 Habitat Rhizopus sp 

1. Rhizopus stolonifer 

Jamur ini biasanya disebut  sebagai jamur kapang hitam roti, karena 

spora yang dibentuknya berwarna hitam dan sering tumbuh pada roti 

(Natawijaya Saepudin Pangesti, 2015) 

2. Rhizopus oryzae 

Jamur ini banyak di temukan didaerah yang beriklim tropis dan sub 

tropis. jamur  ini bisa diisolasi dari tanah, terdapat juga pada kacang 

tanah, biji-bijian,dan juga pada air terpolusi dan pada buah dan sayur 

yang sudah membusuk 

3. Rhizopus oligosporus 

Spesies fungi ini terdapat pada tempe dan diketahui berasal dari Negara 

Jepang,Cina dan Indonesia. 

4. Rhizopus nigrican 

Spesies ini dapat menyebabkan kerusakan pada pangan,roti, sayur 

sayuran, dan buah buahan (Santoso,2013) 

2.1.4 Klasifikasi 

Menurut Alexopoulos dan Mims(1979), klasifikasi Rhizopus 

spsebagai berikut: 

Kingdom  : Mycetae  

Divisi  : Amastigomycota  

Subdivisi : Zygomycotina  

Class : Zygomycetes  

Order : Mucorales  

Family : Mucoraceae  

Genus  : Rhizopus  
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Gambar 2.1 Rhizopus sp (Majid:2010) 

       Rhizopus sp mepunyaikoloni yang berwarna keputihan menjadi abu-

abu kecoklatan hingga coklat kekuningan. Rhizoid dari jamur ini warna 

coklat, bercabang dan berlawanan arah dengan sporangiofor bisa muncul 

langsung dari stolon tanpa adanya rhizoid. Sporangiofor bisa satu atau 

berkelompok kadang-kadang meyerupai garpu, dinding berduri, warna 

coklat gelap hingga berwarna coklat kehitaman dengan diameter 50-200 

µm.  Kolumela berbentuk usia biakan, serta mencapai tinggi kurang lebih 

10 mm.  Stolonnya berdinding halus atau agak kasar dan hampir tidak 

berwarna, sporangiospora jamur ini berbentuk bulat atau tidak, biasanya 

berbentuk poliginal, terdapat garis pada permukannya dan mempunyai 

panjang sekitar 4-10 µm. Khlamidospora berbentuk bulat, dengan diameter 

10-35 µm atau berbentuk elips dan berukuran (8-130)x(16-24) µm. Spesies 

ini dapat tumbuh pada suhu optimum yaitu 350C dengan suhu minimum 5-7 

0C dansuhu maksimum pertumbuhan nya yaitu 35-440C (Ganjar, 2000) 
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2.2 Jamur Aspergillus sp 

1. Pengertian jamurAspergillus sp 

       Aspergillus sp adalah jenis jamur yang bersifat eukariotik.Ciri-ciri jamur 

Aspergillus sp secara mikroskopis yaitu memiliki hifa bersepta dan 

bercabang, konidia muncul dari foot cell (Miselium yang bengkak dan 

berdinding tebal) membawa sterigmata dan akan muncul konida 

membentuk rantai bewarna hijau, coklat dan hitam(Srikandi, 1992). 

2. Klasifikasi  Aspergillus Sp 

Menurut Syafurisal (2014), klasifikasi dari Aspergillus sp sebagai 

berikut : 

Kingdom  : Fungi 

Divisi  : Amastigomycota 

Kelas  : Deutromycetes 

 Ordo  : Moniliales 

Famili  : Moniliaceae 

Genus  : Aspergillus 

Spesies  : Aspergillus sp. 

3. IdentifikasiAspergillus sp 

Jamur Aspirgillus sp dapat dikelompokan sebagai berikut: 

A. Aspergillus flafus 

Aspergillus flavus merupakan fungi jenis kapang saprofit di tanah 

yang memiliki peranan penting dalam megolah nutrien yang terdapat 

pada sisa-sisa tumbuh-tumbuhan dan binatang. Jamur jenis ini  juga 

terdapat pada biji-bijian yang mengalami deteriorasi mikrobiologi dan 

dapat menyerang semua jenis substrat organik dimana saja dan kapan 

saja kalau kebutuhan untuk tumbuh sesuai. Kondisi ideal yang 

dibutuhkan untuk pertumbuhanya yalah suhu yang lebih tinggi dari suhu 
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optimal dan kelembaban udara yang lebih tinggi.(Scheidegger dan 

Payne, 2003). 

Pengamatan  secara makroskopis pada Aspergillus flavus memiliki 

ciri-ciri yaitu, koloni berwarna hijau kekuningan atau kuning kecoklatan 

dengan dengan bentuk koloni granular dan kompak(Elmer et al, 1978). 

Secara mikroskopis Aspergillus flavus memiliki ciri-ciri yaitu, memiliki 

konidiofor, vesikel berbentuk bulat, phialids berada di atas vesikel dan 

memiliki konidia yang bulat, halus atau kasar(Koneman et al, 1992) 

B. Aspergillus niger 

Aspergillus niger adalah jenis jamur berfilamen, kosmopolitan dan 

dapat ditemukan diberbagai tempat di alam. Jamur ini disebut sebagai 

keindahan.Jamur ini memiliki konidia berasal dari kepala spora yang 

beradiasi dari pusat struktur, menyerupai Aspergillus.Aspergillus 

terpisah secara genus, namun memiliki kekerabatan yang dekat dengan 

spesies Penicillium di dalam kingdom fungi. 

Koloni Aspergillus niger berwarna putih sampai kuning pada 

permukaan bawah koloni yang kemudian berubah warna menjadi coklat 

gelap hingga hitam setelah terbentukkonidiofor (konidia). Kepala konidia 

radiat.Tangkai konidia (konidiofor) berdinding halus, hialin, tetapi sering 

berwarna coklat.Vesikula bulat sampai semi bulat dengan diameter 10-

100 μm. Fialid duduk pada metula dengan ukuran 7,0 – 9,5 x 3 – 4 μm. 

Metula hialin sampai coklat, sering bersekat dengan ukuran 15 – 25 x 

4,5 – 6,0 μm. Konidia bulat sampai semi bulat dengan diameter 3,5 – 5 

μm dan berwarna coklat dengan ornamen(Noverita, 2009). 

C. Aspergillus fumigatus  

Aspirgillus fumigatus merupakan fungi saprotrophic yang banyak 

terdapat di alam, jamur ini berbentuk kapang banyak ditemukan di tanah  
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terdapat juga pada pembusukan bahan organik seperti timbunan 

kompos dan lainya, jamur ini memiliki peranan yang sangat penting 

dalam mengolah karbon dan nitrogen. Koloni jamur menghasilkan ribuan 

konidiapermenit (2-3 μm) dari konidiospora yang siap tersebar di alam 

yang memiliki warna abu-abu dan hijau. Jamur Aspergillus fumigates 

memiliki genom haploid, jamur initidak mengalami siklus seksual. 

Aspergillus fumigatus bereproduksi dengan pembentukan konidiospora 

yang dilepaskan ke dalam lingkungan (Marvel, 2007). 

       Pengamatan secara makroskopis Aspergillus fumigatus memiliki 

ciri-ciri yaitu, memiliki koloni yang berwarna hijau tua dengan bentuk 

koloni granular dan kompak(Elmer et al, 1978).Pengamatan mikroskopis 

memiliki ciri-ciri memiliki rantai oval kecil konidia yang melekat pada 

ujung satu atau dua baris sterigmata yang teratur melingkar pada 

permukaan ujung conidiophore yang disebut vesikel(Elmer et al, 1978). 

2.3 Patogenitas jamur 

Jamur Aspergillus spadalah jamur yang dapat menghasilkan 

Mikotoksin. Salah satuMikotoksin yang dihasilkan adalah Aflatoksin. 

Aflatoksin ini bersifat karsinogenik dan hepatotoksik.Gangguan kesehatan 

yang diakibatkan spora kapang akan menyerang saluran pernapasan. 

reaksi alergi karena terpapar oleh spora jamur atau sel vegetative fungi, 

demam, asma, penyakit pada paru-paru yang berlangsung  lama dan 

parah, keracunan akibar toksik yang diproduksi fungi aflatoksin yang 

menyebabkan kanker hati, mikosis infeksi jamur dalam tubuh seperti histo 

plasmosis, kandidiasis, superficial mikosis. Yang umum sering mencemari 

udara adalah Aspergillusis, yaitu tumbuhnya kapang dari genus Aspergillus 

pada saluran pernapasan (Ariana Diah, 2002). 
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Rhizopus sp dapat menyebabkan pembusukan pada bahan pangan, 

buah-buahan dan sayuran salah satu spesies nya adalah Rhizopus 

nigrican. Kelompok jamur ini mempunyaisifat  heterotrof,  non-motile, serta 

berserabut, hidup dari bahan organik. Jamur ini tersebar di seluruh penjuru 

dunia, sebagian besar jamur ini saprofit pada roti, keju acar, makanan yang 

basah, kulit, buah-buahan dan sayuran. 

2.4 Faktor-faktoryang mempengaruhi pertumbuhan jamur adalah sebagai 

berikut: 

Pada umumnya pertumbuhan fungi dipengaruhi oleh 

(Syaifuddin,2017) 

1. Kebutuhan air 

Sebagian jamur membutuhkan air dalam jumlah yang sangat sedikit 

pertumbuhannya dibandingkan bakteri 

2. Suhu pertumbuhan  

Kapang dan khamir tumbuh optimal pada suhu kamar yaitu pada suhu 

berkisaran (25 – 30)0C akan tetapi ada beberapa spesies jamur yang 

bisa tumbuh pada suhu 35-37°C-37°C dan suhu lebih tinggi contohnya 

adalah fungi  Aspergillus sp. 

3. Oksigen dan pH 

Oksigen dan pH menjadi factor yang mempengaruhi pertumbuhan jamur 

Karena setiap jamur membutuhkan oksigenakan lebih baik ji9ka dalam 

kondisi asam atau pH nya rendah karena jamur itu sendiri bersifat 

aerobik 

4. Subtrat atau media 

Secara umum jamur dapat memanfaatkan berbagai komponen dalam 

makanan baik sederhana maupun yang kompleks. jamur dapat 

membuat enzim hidrolitik seperti amylase, proteinase, pectinase,dan 
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lipase. Oleh karena itu fungi bisa tumbuh pada pangan yang 

mengandung pati, protein, dan lipid didalamnya. 

5. Komponen penghambat 

Beberapa jamur dapat mengeluarkan komponen penghambat 

organisme lainya komponen ini adalah antibiotik. Ada beberapa  

komponen lain bersifat mikostatik yaitu dapat mrnghambat pertumbuhan 

jamur atau fungisidal yaitu membunuh jamur. 

(Syaifuddin, 2017) 

2.5 Roti  

2.5.1 Pengertian Roti  

Roti adalah pangan yang terbuat dari bahan tepung  yang diragikan 

kemudian dipanggang ke dalam adonan bisa dilakukan penambahan gula, 

susu, garam, lemak, dan bahan pelzat seperti coklat, kismis, dan sukade 

(Koswara, 2009). 

2.5.2 Bahan Baku Pembuatan Roti dan Perannya 

Bahan baku dalam pembuatan roti adalah sebagai berikut: 

1. Tepung terigu  

Tepung terigu adalah bahan dasar pembuatan roti, tepung harus 

mampu  menyerap air untuk mencapai  konsistensi adonan yang baik 

dan juga alastisitas yang baik agar mendapatkan kualitas roti yang 

bagus dengan tekstur yang lembut dan volume yang besar, Tepung ini 

disebut dengan tepungkeras (hard wheat).Tepung keras yang memiliki 

12-13% protein dan sangat cocok untuk pembuatan roti. (Koswara, 

2009). 

2. Air  

Air merupakan bahan yang mepunyai peranan penting dalam 

pembuatan roti, karena gluten akan terbentuk jika adanya air. Air sangat  
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berperan untuk menjaga konsistensi dan karakteristik reologi adonan 

juga menetukan mutu produk yang dihasilkan. Air juga digunakan untuk 

melarut garam, susu, gula dan mineral sehingga bahan dapat tersebar 

merata dalam adonan (Koswara, 2009). 

3. Garam  

Garam adalah bahan yang berfungsi untuk  mengatur rasa juga 

meningkatkan sifat-sifat roti. Garam menjadi bahan pengerasapabila 

memakai garam, mengakibatkan adonan menjadi agak basah. Garam 

bisa juga berperan untuk mengatur tingkat fermentasi. Garam dapat 

mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan dalam 

adonan yang diragikan (Koswara, 2009). 

2.6 Cara pembuatan roti 

Secara garis besar prinsip pembuatan roti terdiri dari pencampuran 

(mixing), peragian, pembentukan, dan pemanggangan.Tujuan 

pencampuran adalah membuat dan mengembangkan sifat daya rekat, 

gluten tidak ada dalam tepung. Tepung mengandung protein dan sebagian 

besar protein akan mengambil bentuk yang disebut gluten bila protein itu 

dibahasi, diaduk-aduk, ditarik, dan diremas. Tujuan peragian (fermentasi) 

adonan adalah untuk pematangan adonan sehingga mudah ditangani dan 

menghasilkan produk bermutu baik, serta berperan dalam pembentukan 

cita rasa roti. Pada tahap pembentukan secara berurutan adonan dibagi 

dan dibulatkan, diistirahatkan, dibentuk, dimasukkan kedalam loyang dan 

fermentasi akhir sebelum dipanggang. Sedangkan pada proses 

pemanggangan dilakukan pada suhu sekitar 180°C yang pada akhir 

pembakaran terjadi pembentukan crust serta aroma. Pembentukan crust 

terjadi sebagai hasil reaksi Maillard dan karamelisasi gula.  
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2.6.1 Pencampuran(mixing) 

Setiap tahap pembuatan roti ini memiliki fungsi masing-

masing.Fungsi dari pencampuran adalah menghomogenkan semua bahan, 

membentuk dan melunakkan glutein, mendapatkan hidrasi yang sempurna 

pada karbohidrat dan protein, serta menahan gas pada 

glutein.Pencampuran harus tetap dilakukan hingga glutein berkembang 

dan air menyerap secara optimal. Proses pencampuran tidak boleh terlalu 

lama karena akan merusak susunan glutein, adonan menjadi panas, dan 

proses fermentasi semakin lambat. Proses mixing tergantung pada alat 

yang digunakan, kecepatan pencampuran, penyerapan air dari glutein, 

formula dan masa peragian, dan jenis roti yang diinginkan. Waktu mixing 

umumnya selama 8-10 menit atau 10-12 menit dengan mixer roti 

(Mudjajanto dan Yulianti, 2004). 

2.6.2 Peragian  

Tahap kedua yaitu peragian.Tahap ini penting dalam pembuatan roti 

dimana terjadinya pembentukan volume dan rasa.Fermentasi sangat 

dipengaruhi oleh suhu pembuatan dan kelembaban udara.Kondisi yang 

baik saat fermentasi adonan roti yaitu dengan kelembaban udara 75% dan 

suhu ruangan 35°C. Semakin panas suhu ruangan, semakin cepat proses 

fermentasi dalam adonan roti. Namun sebaliknya, semakin dingin suhu 

ruangan semakin lama proses fermentasinya. Selama peragian, adonan 

menjadi lebih besar dan ringan.Pada adonan langsung, adonan perlu sekali 

dilipat, ditusuk, atau dipukul 1-2 kali selama peragian dan pada akhir 

peragian. Pemukulan dilakukan agar suhu adonan rata, gas CO2 hilang, 

dan udara segar tertarik kedalam adonan sehingga rasa asam pada roti 

dapat hilang. Jika terlalu banyak pukulan, gas yang keluar dari adonan 

terlalu banyak sehingga roti tidak mengembang (Mudjajanto dan Yulianti, 
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2004).Enzim β-amilase secara normal terdapat dalam terigu membantu 

pemecahan pati menjadi maltosa, senyawa yang akan digunakan oleh ragi 

untuk membentuk gas karbon dioksida dan etanol (Winarno, 2004). 

2.6.3 Pembentukan  

Tahap pembentukan terdiri dari pengadonan dan pencetakan. 

Pembentukan adonan dilakukan dengan cara adonan yang telah 

diistirahatkan digiling menggunakan roll pin, kemudian digiling atau 

dibentuk sesuai dengan jenis roti yang diinginkan. Pada saat penggilingan, 

gas yang ada di dalam adonan keluar dan adonan mencapai ketebalan 

yang diinginkan sehingga mudah untuk digulung atau dibentuk (Mudjajanto 

dan Yulianti, 2004). Pengadonan yang berlebihan akan merusak susunan 

glutein, adonan akan panas dan peragiannya akan lambat. Adonan 

tersebut akan menghasilkan roti yang pertambahan volumenya sangat 

buruk dan juga rotinya akan mempunyai remah pada bagian dalam. 

Pengadonan yang kurang akan menyebabkan adonan menjadi kurang 

elastis. Agar roti sesuaii dengan besarnya cetakan atau berdasarkan 

bentuk yang diinginkan, adonan perlu ditimbang.Sebelum ditimbang, 

adonan dipotong-potong dalam beberapa bagian. Proses penimbangan 

harus dilakukan dengan cepat karena proses fermentasi tetap berjalan. 

Adonan yang sudah digulung dimasukkan kedalam cetakan dengan cara 

bagian lipatan diletakkan di bawah agar lipatan tidak lepas yang 

mengakibatkan bentuk roti tidak baik. Selanjutnya, adonan diistirahatkan 

dalam cetakan sebelum dimasukkan ke dalam pembakaran. Proses ini 

dilakukan agar roti mengembang, sehingga hasil akhir roti diperoleh 

dengan bentuk dan mutu yang baik (Mudjajanto dan Yulianti, 2004).  
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2.6.4 Pemanggangan  

Tahap terakhir yaitu pemanggangan.Roti dipanggang dalam oven 

pada suhu kira-kira 205°C.Suhu pemanggangan roti kecil sekitar 220-

230°C selama 14-18 menit.Sebelum pemanggangan selesai, pintu oven 

dibuka sedikit sekitar 23 menit. Untuk roti lainnya, pembakaran dengan 

suhu oven 220-230°C, kemudian menurun hingga 200°C selama 5-10 

menit dan sebelum selesai, pintu oven dibuka sedikit (Mudjajanto dan 

Yulianti, 2004). 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan suatu uraian dan visualisasi 

hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya, 

atau antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dari masalah 

yang ingin diteliti  (Notoatmodjo 2012,h. 83). 

 

 

       

 

 

       

 

 

 

 

 

  

Keterangan : 

 : variabel diteliti 

 : variabel tidak diteliti 

 

Gambar 3.1  Kerangka konseptual tentang Identifikasi Jamur Rhizopus spdan 
Aspirgellus sp pada roti bakar sebelum dan sesudah dibakar yang dijual di 
Alun- Alun Jombang. 

 

Faktor-Faktor yang 
mempengaruhi  
pertumbuhan jamur: 
1. Kebutuhan air 
2. Suhu pertumbuhan 
3. Kebutuhan oksigen dan 

pH 
4. Subtrat atau media 
5. Komponen 

penghambat 

Roti 

Kontaminasi 

Sebelum dibakar Sesudah dibakar 

Aspergillus  sp Rhizopus sp 

Identifikasi 
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3.2 Penjelasan Kerangka Konseptual 

Roti merupakan salah satu makanan yang digemari masyarakat yang 

terbuat tepung dan sangat mudah sekali terkontaminasi jamur terutama 

jamur Rhizopus sp dan Aspergillus sp.Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan jamur yaitu Kebutuhan Air, SuhuPertumbuhan, Kebutuhan 

Oksigen dan pH, Subtrat atau Media dan Komponen Penghambat. 

 



20 
 

BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian sebagai suatu cara untuk memperoleh kebenaran ilmu 

pengetahuan atau pemecahan suatu masalah (Notoatmodjo 2010). Pada bab ini 

akan diuraikan hal hal yang meliputi: 

4.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

4.1.1 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian (mulai dari penyusunan laporan akhir) pada 

bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2018. 

4.1.2 Tempat Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Alun-alun 

Jombang di Identifikasi Laboratorium Mikologi Program Studi Diploma 

III Analis Kesehatan STIKes ICMe Jombang Kaliwungu, Kabupaten 

Jombang, Provinsi Jawa Timur. 

4.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

penelitian.Desain penelitian digunakan sebagai petunjuk dalam 

merencanakan dan melaksanakan penelitian untuk mencapai suatu tujuan 

atau menjawab pertanyaan penelitian (Nursalam, 2011).Penelitian yang 

digunakan adalah jenis penelitian deskriftipdengan desain penelitian post 

test control group design. 

4.3 Populasi,  Sampel Penelitian dan sampling 

4.3.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang 

akan diteliti (Notoatmodjo 2010, h 115). Pada penelitian ini populasinya 
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adalah semua roti yang dijual oleh 3 penjual roti bakar yang dijual di 

alun-alun Jombang. 

4.3.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh 

populasi (Notoatmodjo 2010, h. 115). Pada penelitian ini sampel yang 

digunakan adalah 3 roti bakar yang sudah dibakar dan 3 roti 

bakaryang belum dibakar dari 3 penjual roti bakar  yang dijual di alun-

alun Jombang. 

4.3.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling  adalah cara  untuk menentukan sampel yang 

jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber 

data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran 

populasi agar diperoleh sampel yang representatif (Margono, 2004). 

Pada penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik total 

sampling. 

4.4 Definisi Operasional Variabel 

4.4.1 Variabel 

Variabel adalah suatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, atau 

ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh satuan penelitian tentang 

suatu konsep pengertian tertentu (Notoatmodjo 2010,h 103). Variabel 

pada penelitian ini adalah identifikasi jamur Rhizopus spdan 

Aspergillus sppada roti bakar yang sebelum dan sesudah dibakar. 

4.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah uraian tentang batasan 

variabel yang dimaksud atau tentang apa yang diukur oleh variabel 

yang bersangkutan (Notoatmodjo 2010, h. 112). 
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Definisi operasional variabel pada penelitian ini dapat 

digambarkan pada tabel 4.1 

Tabel 4.1  Identifikasi jamur Rhizpus spdan Aspergillus sp  pada roti bakar 

sebelum dan sesudah dibakaryang dijual di alun-alun Jombang 

Variabel DefinisiOperasional Parameter Alat ukur Kriteria 

Rhizopus sp 
Pada roti 
bakar 
sebelum dan 
sesudah 
dibakar 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Rhizopus sp 
merupakan 
genus jamur 
benang yang 
termasuk filum 
zygomiycota ordo 
mucoralessubtrac
t. 

 
 

 

a. Makroskopis: 
Warna koloni 
keputihan, 
memiliki spora 
berwarna hitam. 

b. Mikroskopis: 
Membentuk hifa 
bercabang, 
Membentuk 
miselium, Hifa 
tidak bersekat, 
Memiliki spora  
bulat 

Observasi 
Laboratorium 

Positif : 
apabila 
terdapat 
jamur 
 
Negatif : 
apabila 
tidak 
tedapat 
jamur 

Aspergillus 
sppada roti 
bakar 
sesudah dan 
sebelum 
dibakar 

b. Aspergillus sp 
adalah 
mikroorganisme 
yang termasuk 
jamur dan dalam 
mikroorgananism
e eukariotik.  

c. Roti didefinisikan 
sebagai makanan 
yang dibuat dari 
tepung terigu 
yang diragikan 
dengan ragi roti 
dan dipanggang 
ke dalam adonan 
boleh 
ditambahkan 
garam, gula, 
susu, lemak, dan 
bahan-bahan 
pelezat seperti 
coklat, kismis, 
dan sukade 

c.  Makroskopis: 
koloni berwarna 
abu-
abu,hitam,coklatd
an kehijauan 

c. Mikroskopis: 
hifa bersepta dan 
bercabang, 
konidiofora 
munculdari foot 
cell(miselium yang 
bengkak dan 
berdinding tebal) 
membawa 
sterigmata dan 
aka tumbuh 
konida yang 
membentuk rantai 
bewarna hijau, 
coklat 
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4.5 Instrumen Penelitian dan Cara Penelitian 

4.5.1 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah  alat alat yang akan digunakan  

untuk mengumpulkan data (Notoatmodjo,2010). Instrumen yang 

digunakan untukIdentifikasi jamur Rhizopus sppada roti bakar 

sebelumdan sesudah dibakaryang dijual di Alun-alun Jombang 

sebagai berikut: 

A. Alat yang digunakan: 

1. Autoclave 

2. Batang pengaduk 

3. Beaker glass 

4. Blue tip 

5. Cawan petri 

6. Centrifuge 

7. Cup 

8. Erlenmeyer  

9. Hot plate  

10. Incubator  

11. Kertas Koran 

12. Kertas saring 

13. Mikropipet 1000 µl 

14. Neraca analitik  

15. Objek glass 

16. Oven  

17. Pipet tetes 

18. Refrigator 

19. Aluminium foil 
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20. Handscoon 

21. Kapas 

22. Kertas label 

23. Masker  

B. Bahan yang digunakan: 

1. Alkohol 75% 

2. Aquades stril 

3. Roti bakar 

4. Bahan baku roti 

5. PDA 

6. Antibiotik 

4.5.2 Cara Penelitian 

A. Sterilisasi 

1. Memasukkan blue tip ke dalam beaker glass yang berisi kapas, 

menutup dengan alumunium foil dan mensterilisasi dengan 

autoclave pada suhu     C selama 15 menit. 

2. Mengisi Erlenmeyer dengan 1000 ml aquadest, menutup mulut 

Erlenmeyer dengan kapas yang dipadatkan, membungkus 

dengan alumunium foil dan mensterilkan dengan autoclave 

pada suhu     C selama 15 menit. 

3. Membungkus beaker glass, batang pengaduk, pinset dan 

cawan petri dengan alumunium foil dan mensterilisasi dengan 

autoclave pada suhu     C selama 15 menit. 

B. Membuat Media PDA (Potato Dextrose Agar) 

1. Menimbang PDA (Potato Dextrose Agar) sebanyak 4,1 gram. 

2. Melarutkan dengan 55 ml aquades didalam beaker glass. 
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3. Menghomogenkan dengan cara mengaduknya. 

4. Memanaskan diatas hotplate dan mengaduknya hingga 

mendidih. 

5. Mengatur Ph 5,6  

6. Menambah aquades sampai 105 ml dipanaskan lagi sampai 

mendidih. 

7. Menuang kedalam Erlenmeyer. 

8. Menutup mulut Erlenmeyer dengan kapas dan alumunium foil. 

9. Mensterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 1210C 

selama 15 menit. 

10. Setelah suhu pada autoclave turun sampai 00C, kemudian 

keluarkan  

11. Memipet 15 ml PDA ke masing-masing cawan petri, kemudian 

tambahkan 1 ml antibiotik pada masing-masing cawan petri, 

lalu homogenkan. 

12. Membiarkan media sampai padat 

C. Cara pengambilan sampel 

1. Pengambilan sampel dilakukan di alun-alun Jombang kepada 3 

penjual roti bakar 

2. Sampel diambil sebanyak 6 sampel roti bakar, 3 sebelum 

dibakar dan 3 sesudah dibakar dan diptong kecil-kecil 

kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip yang steril, setelah 

itu dibawa ke laboratorium mikrobiologi Prodi DIII Analis 

Kesehatan.  

3. Diisolasi pada media PDA (Potato Dextrose Agar) dengan 

metode tabur pada media 
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D. Mengisolasi pada media PDA (Potato Dextrose Agar) Roti 

Bakaryang sudah dibakar 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 

2. Menfiksasi cawan petri dengan cara memutar di atas api 

bunsen 

3. Mengambil sampel sebanyak 5 gram dan taburkan diatas 

media PDA (Potato Dextrose Agar) yang sudah dimasukkan di 

dalam cawan petri. 

4. Memfiksasi cawan petri yang sudah ditanami roti tawar setelah 

itu diinkubasi selama 3-5 hari pada suhu 270C. 

5. Pengamatan secara makroskopis dengan mengamati warna 

koloni pada medium agar. 

6. Pengamatan mikroskopismenggunakan mikroskop meliputi 

konidia, konidiofor, vesikel,metula, dan fialid. 

E. Mengisolasi pada media PDA (Potato Dextrose Agar) roti bakar 

yang belum dibakar 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 

2. Mengambil sampelsebanyak 5 gram dan taburkan diatas media 

PDA (Potato Dextrose Agar) yang sudah dimasukkan di dalam 

cawan petri. 

3. Memfiksasi cawan petri yang sudah ditanami roti tawar setelah 

itu diinkubasi selama 3-5 hari pada suhu 270C. 

4. Pengamatan secara makroskopis dengan mengamati warna 

koloni pada medium agar. 

5. Pengamatan mikroskopis menggunakan mikroskop meliputi 

konidia, konidiofor, vesikel,metula, dan fialid. 
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4.6 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

4.6.1 Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data mealui 

tahapan Coding, dan Tabulating. 

1. Coding 

Adalah kegiatan mengubah data berbentuk kalimat atau huruf 

menjadi data angka atau bilangan (Notoatmodjo 2010, h. 177). 

Pada penelitian ini, peneliti memberikan kode sebagai berikut: 

Sampel Roti Tawar 1 Kode RT 1 

Sampel Roti Tawar 2 Kode RT 2 

Sampel Roti Tawar 3 Kode RT 3 

Sampel Roti yang sudah dibakar 1 Kode SDB 1 

Sampel Roti yang sudah dibakar 2 Kode SDB 2 

Sampel Roti yang sudah dibakar 3 Kode SDB 3 

2. Tabulating 

Dalam penelitian ini penyajian data dalam bentuk tabel yang 

menunjukkan adanya jamurRhizopus spdan Aspergillus sp. 

4.6.2 Analisis Data 

  Analisa data merupakan bagian yang sangat penting untuk 

mencapai tujuan pokok penelitian (Nursalam 2008,h.117). 

Analisa data menggunakan rumus : 

  
 

 
       

Keterangan : 

P =  Presentase 

N =  Jumlah seluruh roti tawar yang diperiksa 



 
 

….. 

28 

F =  Frekuensi roti tawar yang positif terdapat jamur Rhizopus sp 

dan Aspergillus sp. 

Setelah diketahui presentase dari perhitungan, kemudian ditafsirkan 

dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Seluruhnya   : 100% 

2. Hampir seluruhnya : 76%-99% 

3. Sebagian besar  : 51%-75% 

4. Setengahnya  : 50% 

5. Hampir setengahnya : 26%-49% 

6. Sebagian kecil  : 1%-25% 

7. Tidak satupun  : 0% 

 

4.7 Kerangka Kerja (Frame Work) 

       Kerangka kerja merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 

penelitian yang berbentuk kerangka atau alur penelitian, mulai dari desain 

hingga analisis datanya (Hidayat, 2012). Kerangka kerja penelitian tentang 

Identifikasi jamur Rhizopus sp dan Aspergillus sp pada roti bakar sesudah 

dan sebelum dibakar yang dijual di Alun-alun Jombang 
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Gambar 4.1 Kerangka kerja Identifikasi jamur Rhizpus spdan Aspergillus sp. pada 
roti bakar  sebelum dan sesudah dibakar yang di jual di alun-alun 
Jombang. 

 

4.8 Etika penelitian 

Dalam penelitian ini mengajukan permohonan pada indtansi terkait intuk 

mendapatkan persetujuan, setelah disetujui dilakukan pengambilan data, 

dengan menggunakan etika sebagai berikut : 

4.8.1 Informed consent (lembar persetujuan) 

Informed consent diberikan sebelum penelitian dilakukan pada 

subjek penelitian.Subjek diberi tahu tentang maksud dan tujuan 

penelitian.Jika subjek bersedia menjadi responden, kemudian 

menandatangani lembar persetujuan. 

  

Penyusunan Proposal 

Populasi 

Roti bakar sesudah dan sebelum dibakar yang dijual di Alun-alun 

jomang dari 3 penjual roti bakar 

 

Desain Penelitian 

Deskriptif 

Pengolahan Data dan Analisa Data 

Coding,tabulatingdan Analisa data 

Pengumpulan Data 

Penyusunan Laporan Akhir 

Penentuan Masalah 
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4.8.2 Anonimity (Tanpa nama) 

Responden tidak perlu mencantumkan namanya pada lembar 

pengumpulan data.Cukup menulis nomor responden atau inisial saja 

untuk menjamin kerahasiaan identitas. 

4.8.3 Confidentiality (Kerahasiaan) 

Kerahasiaan informasi yang diperoleh dari responden akan 

dijamin kerahasiaannya oleh peneliti (Nursalam, 1014). Penyajian data 

atau hasil penelitian hanya ditampilkan pada forum akademis. 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian 

Pengambilan sampel dilakukan di Alun-alun Jombang berikut 

sekilas tentang gambaran Umum. Alun-alun Jombang adalah salah 

satu tempat wisata taman  yang berada didesa Jombatan, 

kecamatan Jombang, kabupaten Jombang, provinsi Jawa Timur, 

sampel diambil sebanyak 6 sampel dari 3 responden pedagang roti 

bakar didaerah sekitar Alun-alun Jombang dan Penelitian ini 

dilakukan di Laboratorium Mikologi program studi D-III Analis 

Kesehatan STIKes ICMe Jombang. Laboratorium mikologi 

merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki oleh program studi D-III 

Analis Kesehatan STIKes ICMe Jombang, yang berfungsi sebagai 

sarana penunjang pembelajaran praktikum yang mana terdapat 

banyak pemeriksaan dalam bidang Mikologi. Ruangan laboratorium 

mikologi dilengkapi dengan AC, selain itu peralatan dan reagen 

yang ada cukup baik dan memadai sehingga pembelajaran 

pemeriksaan di Laboratorium ini dapat sesuai dengan standart 

laboratorium di lapangan. 



 
 

….. 

32 

5.1.2 Hasil Penelitian 

a. Tabel 5.1 Distribusi frekuensi hasil pemeriksaan  jamur    
Rhizopus sp terhadap 3 roti sebelum dibakar studi pada penjual 
roti bakar di alun-alun Jombang, bulan Juli 2018 

No Jenis jamur  Frekuensi 

positif 

Frekuensi 

negative 

Prentase  

1. Rhizopus sp 3 0 100% 

 Total 3 0 100% 

Sumber: Data Primer bulan Juli 2018 

Dari table 5.1 diketahui bahwa hasil pemeriksaan jamur 

Rhizopus sp pada roti bakar sebelum dibakar studi pada penjual 

roti bakar di alun-alun Jombang sebanyak 3 sampel tumbuh 

jamur dengan persentase 100% dan dikatagorikan seluruhnya 

tumbuh jamur Rhizopus sp 

b. Tabel 5.2 Distribusi frekuensi hasil pemeriksaan  jamur    
Aspirgillus sp dari 3 sampel roti sebelum dibakar studi pada 
penjual roti bakar di alun-alun Jombang, bulan Juli 2018 

No Jenis jamur  Frekuensi 

positif 

Frekuensi 

negative 

Prentase  

1. Aspirgillus sp 3 0 100% 

 Total 3 0 100% 

              Sumber: Data Primer bulan Juli 2018 

 

Dari table 5.2 diketahui bahwa hasil pemeriksaan jamur 

aspirgilus sp pada roti bakar sebelum dibakar studi pada penjual 

roti bakar di alun-alun Jombang sebanyak 3 sampel tumbuh 

jamur dengan persentase 100% dan dikatagorikan seluruhnya 

tumbuh jamur Aspirgillus sp 

c. Tabel 5.3 Distribusi frekuensi hasil pemeriksaan jamur Rhizopus 
sp dari 3 sampel roti bakar sesudah dibakar studi pada penjual 
roti bakar di alun-alun Jombang, bulan Juli 2018 
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No Jenis jamur  Frekuensi 

positif 

Frekuensi 

negative 

Prentase  

1. Rhizopus 

sp 

3 0 100% 

 Total 3 0 100% 

              Sumber: Data Primer bulan Juli 2018 

 

Dari table 5.3 diketahui bahwa hasil pemeriksaan jamur 

Rhizopus sp pada roti bakar sesudah dibakar studi pada penjual 

roti bakar di alun-alun Jombang sebanyak 3 sampel tumbuh 

jamur dengan persentase 100% dan dikatagorikan seluruhnya 

tumbuh bakteri Rhizopus sp 

d. Tabel 5.4 Distribusi frekuensi hasil pemeriksaan jamur Rhizopus 
sp dari 3 sampel roti bakar sesudah dibakar studi pada penjual 
roti bakar di alun-alun Jombang, bulan Juli 2018 

No Jenis jamur  Frekuensi 

positif 

Frekuensi 

negative 

Prentase  

1. Aspirgillus 

sp 

3 0 100% 

 Total 3 0 100% 

              Sumber: Data Primer bulan Juli 2018 

 

Dari table 5.4 diketahui bahwa hasil pemeriksaan jamur 

Aspirgillus sp pada roti bakar sesudah dibakar studi pada penjual 

roti bakar di alun-alun Jombang sebanyak 3 sampel tumbuh 

jamur dengan persentase 100% dan dikatagorikan seluruhnya 

tumbuh bakteri aspirgillus sp. 
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5.2  Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara Makroskopis dan 

Mikroskopis menunjukkan bahwa semua sampel Roti bakar sebelum dan 

sesudah dibakar  tumbuh jamur Rhizopus sp dan Aspergilus sp. 

Hasil pengamatan secara makroskopis dari jamur Rhizopus 

menghasilkan koloni jenis kapang yang berwarna keputihan dengan spora 

hitam pada media PDA  (Potato Dextrose Agar), sedangkan pada 

pengamatan secara mikroskopis dari jamur Rhizopus sp sporangifor tunggal 

spora yang berbentuk bulat. Hasil pengamatan Makroskopis jamur 

Aspergilus sp koloni berwarna hijau sedangkan mikroskopisnya memiliki 

konidiofor dan knidia yang bulat 

Berdasarkan tabel 5.1 dan 5.2 dapat diketahui bahwa sebanyak 100% 

dari  3 sampel pada roti bakar sebelum dibakar tumbuh jamur Rhizopus sp 

dan Aspergillus sp. Presentase tersebut diperoleh dari tumbuhnya koloni 

jamur yang  sesuai dengan pengamatan secara makroskopis dan 

mikroskopis jamur Rhizopus sp dan Aspergillus sp pada media PDA (Potato 

Dextrose Agar). 

 Pertumbuhan jamur disini menurut peneliti dikarenakan roti bakar 

sebelum dibakar (roti tawar) sudah lama disimpan karena tidak habis dijual 

kemudian dijual lagi pada hari berikutnya dan juga cara pengemasan  yang 

memungkinkan jamur dapat tumbuh jamur pada roti sebelum dibakar  

Menurut teori bahwa apabila pengemasan atau wadah penjualan tidak 

baik dapat menyebabkan tumbuhnya jamur, karena kerusakan secara 

mekanis dari pengemasan sebagai tambahan kerusakan fisik bahan pangan 

mungkin menurunkan daya tahan terhadap masuknya air, oksigen dll, 
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Edyansyah, E (2015), Dalam teori lain mengatakan bahwa jamur Aspirgellus 

sp merupakan jamur yang sering ditemukan di berbagai habitat, tetapi pada 

umumnya saprofit di tanah, produk pakan dan makanan yang disimpan 

Sukma Aidilla Yulissa (2017) 

Berdasarkan tabel 5.3 dan 5.4 yaitu didapakan hasil positif tumbuh 

jamur dengan persentase 100% dari 3 sampel roti bakar yang sudah dibakar 

angka itu menunjukan bahwa roti bakar sangat rentan terkontaminasi jamur. 

menurut peneliti terkontaminasinya jamur pada sampel roti bakar yang 

sudah dibakar disebabkan karena lingkungan yang kurang higenis karena 

terpapar langsung dengan polusi udara yaitu dijalan raya yang didukung oleh 

suhu yang optimal karena sampel didapatkan dingin sebelum dilakukan 

penanaman pada media PDA (Potato Dextrose Agar) 

didalam teori mengatakan bahwa jamur Aspergillus sp adalah jamur 

berbentuk benang yang sporanya selalu berada di udara (Agnis, Wantini, 

2015). Menurut Mizana dkk (2016) salah satu faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan jamur adalah suhu. Suhu ini akan mempengaruhi reaksi 

kimiawi dan reaksi enzimatis pada mikroba yang berpengaruh pada 

pertumbuhan mikroba. Selain itu, suhu juga akan mempengaruhi kecepatan 

pertumbuhan mikroba. 

Menurut Ariana Diah, (2002) Jamur Aspergillus sp dapat menghasilkan 

beberapa mikotoksin. Salah satunya adalah aflatoksin. Aflatoksin adalah 

jenis toksin yang bersifat karsinogenik dan hepatotoksik. Gangguan 

kesehatan yang diakibatkan spora kapang akan menyerang saluran 

pernapasan. reaksi alergi karena terpapar oleh spora jamur atau sel 

vegetative fungi, demam, asma, penyakit pada paru-paru yang berlangsung  
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lama dan parah, keracunan akibar toksik yang diproduksi fungi aflatoksin 

yang menyebabkan kanker hati, mikosis infeksi jamur dalam tubuh seperti 

histo plasmosis, kandidiasis, superficial mikosis. Yang umum sering 

mencemari udara adalah Aspergillusis, yaitu tumbuhnya kapang dari genus 

Aspergillus pada saluran pernapasan. Sedangkan menurut Mizana dkk, 

(2016), jamur Rhizopus sp adalah jamur yang dapat menyebabkan 

pembusukan pada roti sehingga dapat merugikan pedagang roti bakar  

Berdasarkan dampak yang diakibatkan jika mengkonsumsi makanan yang telah 

terkontaminasi jamur maka dihimbau kepada masyarakat untuk tidak 

menkonsumsi roti yang sudah terkontaminsi oleh jamur secara berlebihan dan 

untuk pedagang diharapkan untuk menjaga hygienitas lingkungan tempat 

berjualan karena dapat mempengaruhi tumbuhnya jamur pada roti.  
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BAB 6 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

    6.1.1 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada  sampel roti 

bakar sebelum dan sesudah dibakar yang dijual di Alun-alun jombang 

positif terdapat jamur Rhizopus sp 

6.1.2 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada  sampel 

roti bakar sebelum dan sesudah dibakar yang dijual di Alun-alun 

jombang positif terdapat jamur Aspergillus sp. 

6.2 Saran 

6.2.1 Bagi Penjual (Responden) 

Diharapkan penjual roti bakar di Alun-alun Jombang lebih 

memperhatikan kebersihan lingkungan tempat berjualan dan 

memperhatikan  cara penyimpanan dan pengemasan roti 

6.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan 

penelitian dengan menggunakan media penularan yang berbeda 

atau jenis jamur yang lainnya yang dapat tumbuh pada sampel roti 

dan juga factor penyebab terkontaminasi nya jamur pada roti 

6.2.3 Bagi Institusi 

Diharapkan bagi institusi agar dapat melakukan penyuluhan 

kepada masyarakat mengenai dampak mengkonsumsi roti yang 
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terkontaminasi jamur secara berlebihan dan factor yang 

menyebabkan terkontaminasinya jamur pada roti 
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Lampiran 1 

 

Gambar 1.1 

 

 

Persiapan alat 
dan bahan yang 
akan digunakan 

Gambar 1.2 
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Gambar 1.3 
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kedalam capet 
steril,dibungkus 
plastik bening 
ditunggu padat 

dimasukkan 
kedalam kulkas 
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Gambar 1.4 

 

 

 

Sampel  roti 
bakar dan 

sebelum dibakar 

Gambar 1.5 

 

 

 

Sampel 
dihaluskan 

secara merata 
kemudian 

ditaburkan diatas 
media lalu 

dimasukkan 
desikator selama 

5 hari 

Gambar 1.6 

 

 

 

Pengamatan 
makroskopis 

Gambar 1.7 

       

 

 

Pengamatan 
mikroskopis 
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Gambar 1.8 
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