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ABSTRACT 

The aim of this research was to determine microbial and organoleptic qualities of Sumbawa Oils. The 
method used in this research was experimental method with Completely Randomized Design (CRD) 
with single factor (brand of Sumbawa Oil: Gunung Tambora, HB, Rusa, Puncak Ngengas, Kencana 
dan AB). The parameters observed were microbial quality (total bacterial, total fungi, total yeast and 
total coliform) and organoleptic quality (appearance, color, odor and taste). Microbial quality was 
analyzed descriptively while data of parameter organoleptic was analyzed with analysis of variance 
(ANOVA) at 5% significance level by using software Co-Stat and a significant difference data were 
tested further by real difference test with Honestly Significant Difference (HSD) test. The results 
showed that different brand of Sumbawa Oil had significant effect on appearance, color, odor and 
taste (scoring), appearance and color (hedonic), but had no significant effect on odor and taste 
(hedonic).All brand of Sumbawa Oils showed the number of total bacterial <1,0x105 CFU/mL, total 
fungi <1,0x102 CFU/m.The highest number of total yeast was found in Gunung Tambora brand 
(4,9x105 CFU/mL) and the lowest number was found on Kencana and Rusa brand (<1,0x102 CFU/mL) 
and total coliform <1,0x101 CFU/mL. AB brand of Sumbawa Oil is recommended to use based on 
microbial and organoleptic parameters. 
  
Keywords: Microbial of Sumbawa Oil, Quality, Sumbawa Oil. 

 
 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mutu mikrobiologi dan organoleptik Minyak Sumbawa yang 
beredar di pasaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental 

dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 1 faktor yaitu perbedaan merek Minyak Sumbawa yaitu 
Gunung Tambora, HB, Rusa, Puncak Ngengas, Kencana dan AB. Parameter yang diamati yaitu mutu 

mikrobiologi seperti total mikroba, total kapang, total khamir dan total koliform dan mutu 

organoleptik secara skoring dan hedonik seperti kenampakan, warna, bau dan rasa. Data hasil 
pengamatan mutu mikrobiologi dianalisis secara deskriptif dan data hasil pengamatan mutu 

organoleptik dianalisis dengan analisis keragaman pada taraf nyata 5% menggunakan software Co-
stat, apabila terdapat beda nyata maka diuji lanjut dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ). Hasil 

penelitian untuk mutu organolerptik menghasilkan perbedaan merek Minyak Sumbawa memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap kenampakan, warna, bau dan rasa secara skoring dan 
memberikan pengaruh yang nyata pula terhadap kenampakan dan warna secara hedonik namun 

memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata dengan bau dan rasa secara hedonik. Sedangkan 
hasil penelitian untuk mutu mikrobiologi menunjukkan bahwa semua perlakuan merek Minyak 

Sumbawa menghasilkan total mikroba <1,0x105 CFU/mL, total kapang<1,0x102 CFU/mL, Total Khamir 

tertinggi yaitu pada merek Gunung Tambora yaitu 4,9x105 CFU/mL sedangkan yang teredah yaitu 
pada merek Minyak Sumbawa Kencana dan Rusa yaitu <1,0x102 CFU/mL dan total koliform <1,0x101 

CFU/mL sedangkan direkomendasikan merek Minyak Sumbawa AB yang paling baik secara mutu 
mikrobiologi dan organoleptik. 

 
Kata Kunci: Mikroba Minyak Sumbawa, Mutu, Minyak Sumbawa 
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PENDAHULUAN 

Minyak Sumbawa merupakan minyak 

khas Sumbawa yang biasanya dibuat pada 
tanggal 1 Muharram di Sumbawa NTB. 

Menurut Arifin (2012), Minyak Sumbawa 

merupakan obat tradisional khas NTB yang 
dibuktikan secara empiris mampu mengurangi 

beberapa penyakit antara lain mengobati luka, 
keseleo serta gejala inflamasi pada otot, 

tulang dan sendi. Minyak Sumbawa 

merupakan minyak yang berkhasiat yang 
dapat digunakan sebagai obat luar. 

Penggunaan minyak Sumbawa tidak hanya 
sebagai obat luar tetapi dapat juga dikonsumsi 

dengan cara diminum. Minyak Sumbawa ini 
telah diwarisi secara turun temurun.Minyak 

Sumbawa ini merupakan salah satu produk 

lokal daerah Sumbawa NTB. 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan 

pada salah satu produk Minyak Sumbawa, 
terdapat lebih dari puluhan bahan-bahan yang 

digunakan dalam pengolahannya. Dalam 

pembuatan Minyak Sumbawa menggunakan 
rempah-rempah dan akar-akaran yang banyak 

tumbuh di hutan Sumbawa. Menurut Arifin 
(2012), rempah-rempah dan akar-akaran yang 

biasa digunakan dalam pembuatan Minyak 
Sumbawa yaitu, Oleum cocos (Minyak Kelapa), 

Cymbopogonis folium (Daun Sereh), Zingiberis 
rhizome(Rimpang Jahe),  Parameriae laevigata 
(Kayu Rapat), Curcumae domesticate rhizome 

(Kunyit), Nigellae sativaesemen (Biji Jinten 
Hitam), Myristicae semen (Biji Pala), Piperi 
Nigri Fructus (Lada hitam), Syzygli floo (Bunga 

cengkeh), Retrofracti fructus (Cabe 
Jawa),  Amomi fructus (Kapulaga), Alii sativa 
bulbus (Bawang putih) dan Tectonae folium 
(Daun jati belanda). Permatasari (2013), 

menjelaskan bahwa rempah-rempah dan akar-

akaran yang digunakan dalam pembuatan 
Minyak Sumbawa terdiri dari akar ilalang, 

adas, biara upas, cengkeh, jahe, kayu manis, 
ketumbar, merica, sagaloka, sereh, beluntas, 

jarak, kayu angin, kayu lawang, katuk, tapak 
dara, kunyit, bidara laut, akar aren atau 

pelepah batang aren dan meniran.  

Penggunaan rempah-rempah dan akar-
akaran dalam pembuatan Minyak Sumbawa 

memiliki manfaat tersendiri dalam 
menyembuhkan berbagai jenis penyakit luar 

(Arifin, 2012). Menurut Anggraini (2005), 

Minyak Sumbawa dipercaya berkhasiat untuk 
mengurangi gejala rematik, keseleo, sakit 

pinggang, luka, koreng, luka bakar, sariawan, 
sakit gigi, digigit serangga dan meningkatkan 

vitalitas pria serta mempercepat pemulihan 

kondisi ibu pasca persalinan. Pemanfaatan 
Minyak Sumbawa yang umum oleh 

masyarakat adalah mengurangi nyeri dan 
bengkak pada tulang. Oleh karena itu 

masyarakat banyak menggunakan Minyak 

Sumbawa untuk mengobati penyakit yang 
diderita. 

Minyak Sumbawa secara luas banyak 
digunakan oleh masyarakat. Penggunaan 

Minyak Sumbawa oleh masyarakat yaitu 
dengan cara diminum dan diolesi pada bagian 

yang sakit. Minyak Sumbawa dapat digunakan 

sebagai obat luar maupun obat dalam (Yunita, 
2013).  Masyarakat biasanya mengkonsumsi 

Minyak Sumbawa dengan cara diminum yaitu 
dengan dosis satu sendok makan apabila 

terkena suatu penyakit. Sedangkan jika 

sakitnya pada bagian luar tubuh dengan cara 
diolesi pada bagian tubuh tersebut. Minyak 

Sumbawa yang banyak beredar di pasaran 
yaitu Minyak Sumbawa merek Gunung 

Tambora, merek HB, merek Rusa, merek 
Puncak Ngengas, mere Kencana dan merek 

AB.  

Minyak Sumbawa juga merupakan edible 
oil. Menurut Tesfaye, Sahile dan Madhusudhan 

(2015) edible oil sangat mudah terkontaminasi 
oleh mikroorganisme dari lingkungan, bahan 

baku dan peralatan selama proses 

pembuatannya sampai dengan penyimpanan 
dan proses distribusi. Mikroorganisme 

diketahui dapat mengubah unsur kimia edible 
oil salah satunya yaitu kualitas mutu dari 

edible oil tersebut.Aktivitas kapang lipolitik 

pada trigliserida minyak dan lemak salah 
satunya yaitu dapat menyebabkan ketengikan. 

Pada Minyak Sumbawa juga kemungkinan 
terdapat bakteri lipolitik. Bakteri lipolitik 

merupakan bakteri yang mampu 
memanfaatkan minyak atau lemak sebagai  

sumber  karbon dan  energinya (Suastuti, 

2009).  
Kontaminasi mikroba pada makanan 

termasuk juga edible oil (Minyak Sumbawa) 
dapat beresiko pada kesehatan. Seperti 

diketahui bahwa masyarakat sangat banyak 

menggunakan produk Minyak Sumbawa dalam 
mengobati penyakit yang diderita. Salah satu 

cara yang digunakan yaitu dengan 
mengkonsumsi Minyak Sumbawa tersebut. 

Pengolahan Minyak Sumbawa yang tidak 
higienis dapat menyebabkan kualitas dan 

keamanannya akan berdampak pada 

kesehatan dikarenakan Minyak Sumbawa 
tersebut dikonsumsi. Oleh karena itu telah 

dilakukan penelitian yaitu Analisis Mutu 
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Mikrobiologi dan Organoleptik  Minyak 

Sumbawa yang Beredar di Pasaran. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui mutu 

mikrobiologi dan organoleptik minyak 
sumbawayang beredar di pasaran. 

 

 
 

BAHAN DAN METODE 
BAHAN 

Bahan-bahan yang digunakandalam penelitian 
antara lain: Minyak Sumbawa merek Gunung 

Tambora, merek HB, merek Puncak 

Ngengas,merekAB yang dibeli di pusat oleh-
oleh sekitaran mataram sedangkan Minyak 

Sumbawa merek Rusa dan Kencana dibeli 
langsung di Sumbawalarutan Tween80 1%, 

larutan buffer phosphate, aquades, alkohol, 

medium Plate Count Agar (PCA Oxoid 
CM0325), Potato Dextrose Agar (PDA Oxoid 

CM0139) dan Violet red Bile Agar (VRBA 
Oxoid). Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain cawan petri, tabung 
reaksi, autoclave merk Hirayama, laminar air 
flowmerk Streamline, vortex,  inkubator 

(memmert jerman), hot plate(Heidolph, 
Jerman dan IEC, Australia), stirer, water bath 

(GFL), blue tip, pipet mikro (Accumax), 
timbangan analitik (Kern ABJ, Jerman dan 

AND HR-200, Jepang) dan gelas ukur.  

 
METODE 

Rancangan percobaan  
Rancangan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan faktor tunggal merek Minyak 
Sumbawadengan 6 perlakuan yaitu merek 

Minyak Sumbawa Gunung Tambora, HB, Rusa, 
Puncak Ngengas, Kencana dan AB. Parameter 

yang diamati terdiri dari: mutu mikrobiologi 
(total mikroba dan total koliform 

menggunakan metode tuang serta total 

kapangdan khamir menggunakan metode 
sebar)(modifikasi SNI SNI 7381-2008 dan 

Fardiaz, 1992), mutu organoleptik secara 
hedonik dan skoring (kenampakan, warna, bau 

dan rasa) (modifikasi SNI 01-2346-2006). Data 

organoleptik meliputi kenampakan, warna, bau 
dan rasa dinyatakan dalam skala numerik 

(hedonik: 1= sangat tidak suka, 2= tidak 
suka, 3= agak suka, 4= suka dan 5 = sangat 

suka), sedangkan mutu organoleptik secara 
skoring dengan kriteria kenampakan (1= 

Keruh sekali, 2= Keruh, 3=  Agak keruh, 4= 

Jernih, sedikit transparan, 5=  Jernih dan 
transparan), warna (1= Coklat kehitaman, 2= 

Coklat, 3= Kuning Kemerahan, 4= Kuning 

emas, 5= Kuning muda), bau (1= Sangat tidak 

khas rempah-rempah, 2=  Tidak khas rempah-
rempah, 3= Agak khas rempah-rempah, 4= 

Khas rempah-rempah, 5=Sangat khas 
rempah-rempah), rasa (1= Sangat tidak terasa 

rempah-rempah, 2=  Tidak terasa rempah-

rempah, 3= Agak terasa rempah-rempah, 4= 
Terasa rempah-rempah, 5= Sangat terasa 

rempah-rempah).  
 

Analisa data 
Data hasil pengamatan mutu 

mikrobiologis dianalisis dengan menggunakan 

metode deskriptif. Sedangkan data hasil 
pengamatan mutu organoleptik dianalisis 

menggunakan Anova menggunakan software 
Co-Stat dan perlakuan yang berbeda nyata 

diuji lanjut dengan menggunakan Beda nyata 

Jujur (BNJ) dengan taraf nyata 5% (Hanafiah, 
2010). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Mutu Mikrobiologis 

Pemanfaatan minyak Sumbawa yang 

umum oleh masyarakat adalah untuk 
mengurangi nyeri dan bengkak pada tulang. 

Hal tersebut diduga karena dalam pembuatan 
Minyak Sumbawa terdapat campuran rempah-

rempah dan akar-akaran. Seperti yang 

diketahui bahwa rempah-rempah dan akar-
akaran memiliki sifat antimikroba. Berdasarkan 

pendahuluan di laboratorium, secara in vitro 
membuktikan bahwa Minyak Sumbawa tidak 

memiliki aktivitas antimikroba terhadap bakteri 

indikator sanitasi, kebusukan dan keamanan 
pangan sehingga diduga terdapat 

mikroorganisme yang dapat tumbuh sehingga 
parameter mikrobiologis perlu dipelajari. 

Adapun dalam penelitian ini dianalisis mutu 
mikrobiologis berbagai merk minyak 

sumbawadilihat dari total mikroba, total 

khamir dan total kapang. 
 

Total Mikroba 
Pengaruh merek Minyak Sumbawa 

terhadap total mikroba Minyak Sumbawa 

dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan Tabel 
1 menunjukkan bahwa perbedaan semua 

Merek Minyak Sumbawa yang diuji yaitu Merek 
Gunung Tambora, merek HB, merek Rusa, 

merek Puncak Ngangas, merek Kencana dan 
merek AB menghasilkan total mikroba yang 

rendah yaitu sebesar <1,0x105 CFU/mL. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa Minyak 
Sumbawa yang digunakan sebagai obat dan 

digunakan dengan cara diminum diduga tidak 
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membahayakan dikarenakan jumlah total 

mikroba yang rendah. Tumbuhnya mikroba 
pada Minyak Sumbawa dikarenakan minyak 

merupakan media pertumbuhan mikroba 
secara umum. Swandi, Periadnadi dan 

Nurmiati (2015) mengatakan bahwa salah satu 

medium yang dibutuhkan mikroba untuk 
pertumbuhannya karena mengandung nutrisi 

sebagai sumber karbon yaitu minyak. Nurdini 
(2010), menambahkan bahwa bakteri lipolitik 

dapat ditemukan di banyak tempat yang 
mengandung minyak. Lingkungan yang 

mengandung minyak merupakan substrat 

yang baik terhadap bakteri lipolitik untuk 
tumbuh. Bala dkk (2014) menambahkan 

bahwa kemampuan mikroorganisme dalam 
mendegradasi tergantung kepada kemampuan 

mikroorganisme tersebut untuk beradaptasi 

dengan lingkungan. 
Tabel 1. Pengaruh merek Minyak 

Sumbawaterhadap Total Mikroba 
padaMinyak Sumbawa 

Merek Minyak Sumbawa Total Mikroba 

(CFU/mL) 

Gunung Tambora <1,0x105 

HB <1,0x105 

Rusa <1,0x105 
Puncak Ngengas <1,0x105 

Kencana <1,0x105 
AB <1,0x105 

 

Adanya mikroba yang tumbuh pada 
Minyak Sumbawa menyebabkan Minyak 

Sumbawa berbau tengik. Arini (2016), 
mengatakan bahwa Bau tengik dapat terjadi 

karena absorbsi bau oleh lemak, aktivitas 

enzim pada bahan yang mengandung lemak 
dan aktivitas mikroba yang terkandung dalam 

lemak atau oksidasi oleh oksidasi di udara. 
Tanhindarto (1998) mengatakan bahwa ada 2 

jalur oksidasi, yang pertama secara enzimatis 

yang memecah rantai asam lemak bebas 
menjadi senyawa dengan berat molekul lebih 

rendah dan selanjutnya dioksidasi 
menghasilkan gas CO dan air. Enzim tersebut 

berasal dari aktivitas mikroba yang terdiri dari 
bakteri, khamir dan kapang.Mikroba tersebut 

mampu menghidrolisis molekul lemak dalam 

suasana aerobik maupun anaerobik. 
Darmayasa (2008), mengatakan bahwa bakteri 

pendegradasi lipid terdiri dari beberapa jenis 
bakteri seperti Klebsiella, Staphylococcus, 
Bacillus A dan BacillusB. Menurut Pikoli (2000) 

dalam Haeriyah (2017), adapun jenis-jenis 
bakteri dari genus Bacillus yang mampu 

mendegradasi minyak adalah Bacilluspolmyxa, 

B. licheniformis, B. stearothermophllus, B. 
brevis dan B. coagulans. 
 

Total Kapang 
Perlakuan merek Minyak Sumbawa 

terhadap total mikroba Minyak Sumbawa 

dapat dilihat pada Tabel 2.  
 

Tabel 2. Pengaruh merek Minyak 
Sumbawaterhadap Total Kapangpada 

Minyak Sumbawa 
Merek Minyak Sumbawa Total Kapang 

(CFU/mL) 

Gunung Tambora <1,0x102 

HB <1,0x102 
Rusa <1,0x102 

Puncak Ngengas <1,0x102 
Kencana <1,0x102 

AB <1,0x102 

 
Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan 

bahwa perbedaan semua merek Minyak 
Sumbawa yang diuji yaitu merek Gunung 

Tambora, merek HB, merek Rusa, merek 

Puncak Ngangas, merek Kencana dan merek 
AB menghasilkan total kapang yang rendah 

yaitu sebesar <1,0x102 CFU/mL. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa Minyak Sumbawa 

memiliki kadarkapang yang rendah.Dong dkk 
(2016), mengatakan bahwa mikroorganisme 

seperti bakteri, kapang dan khamir dapat 

tumbuh pada media minyak.Tumbuhnya 
kapang pada Minyak Sumbawa diduga 

disebabkan karena hidrolisis lemak. Winarno 
(2004), hidrolisis sangat mudah terjadi dalam 

lemak dengan asam lemak rendah seperti 

minyak kelapa, minyak kelapa sawit dan 
mentega.Selain itu juga tumbuhnya kapang 

disebabkan karena terbentuknya asam lemak 
bebas.Alfiah (2015) mengatakan bahwa 

pembentukan asam lemak bebas terjadi akibat 

adanya kapang yang menyebabkan terjadinya 
kerusakan. Jenis kapang yang menyebabkan 

terbentuknya asam lemak bebas yaitu 
Penicillum, Aspergilus dan Mucor. Kapang 

tersebut kemudian akan menyebabkan 
kerusakan secara mikrobiologis. Di samping itu 

pembentukan asam lemak bebas juga 

disebabkan oleh tumbuhnya mikroorganisme 
(kapang dan bakteri tertentu) secara spontan. 

Rendahnya kadar kapang yang 
ditemukan pada Minyak Sumbawa ini diduga 

disebabkan karena proses pengolahan Minyak 

Sumbawa menggunakan pemanasan. 
Sehingga kapang tidak tumbuh akibat 

pemanasan tersebut. Permatasari (2013), 
mengatakan bahwa proses pengolahan Minyak 
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Sumbawa yaitu terdiri dari proses pemanasan. 

Indriani (2017) menyatakan perlakuan suhu 
tinggi pada saat pemanasan dapat mencegah 

pertumbuhan kapang. Citerawati (2012), 
mengatakan bahwa suhu pertumbuhan untuk 

kebanyakan kapang adalah sekitar 25-30 0C. 

Yunita (2013) mengatakan bahwa 
Minyak Sumbawa memiliki komponen asam 

lemak Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
oleh Novilla, Nursidika dan Rasmelia (2011), 

mengatakan bahwa asam lemak yang 
terkandung pada minyak kelapa murni yang 

dihidrolisis menggunakan pelarut n-hexsan 

dan metanol dapat membunuh Candida 
albican dengan konsentrasi 100% (n-hexan) 

yang menghasilkan zona hambat 14 mm. 
Asam lemak dapat digunakan sebagai 

pengganti senyawa kimia, karena kemampuan 

asam lemak yang menghambat kapang tanpa 
berefek pada organisme inang (Liu dkk, 2008). 

Kandungan membran sel kapang berfungsi 
sebagai buffer untuk menginduksi peningkatan 

fluiditas membran, sehingga membran dengan 
kandungan sterol yang rendah sensitive 

terhadap peningkatan fluiditas membran 

(Dufourc, 2008). 
Rempah-rempah yang digunakan dalam 

pembuatan Minyak Sumbawa juga memiliki 
sifat anti kapang. Salah satu rempah-rempah 

yang digunakan dalam pembuatan Minyak 

Sumbawa yaitu kunyit. Berdasarkan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2002) 

menjelaskan bahwa secara in vitro, 
membuktikan bahwa senyawa aktif dalam 

rimpang kunyit mampu menghambat 

pertumbuhan kapang, virus dan bakteri baik 
gram positif maupun negatif. 

 
Total Khamir 

Pengaruhmerek Minyak Sumbawa 
terhadap total khamir Minyak Sumbawa dapat 

dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3 

menunjukkan bahwa total khamir tertinggi 
yaitu pada Minyak Sumbawa merek Gunung 

Tambora yaitu sebesar 4,9x105 CFU/mLdan 
yang paling rendah yaitu pada Minyak 

Sumbawa merek Rusa dan Kencana yaitu 

sebesar <1,0x102 CFU/mL. Sedangkan untuk 
merek HB total khamir yaitu sebesar 8,9x103 

CFU/mL, merek Puncak Ngangas yaitu berada 
pada kisaran <1,0x102-9,5x103 CFU/mL dan 

merek ABb erada pada kisaran<1,0x102-
6,5x103CFU/mL. Banyaknya khamir pada 

Minyak Sumbawa merek Gunung Tambora 

diduga disebabkan oleh terdapatnya khamir 
yang dapat memecah minyak lebih banyak 

pada Minyak Sumbawa merek Gunung 

Tambora.Dong dkk (2016), mengatakan 

bahwa mikroorganisme seperti bakteri, kapang 
dan khamir dapat tumbuhpada media minyak. 

 
Tabel 3. Pengaruh merek Minyak 

Sumbawaterhadap Total Khamirpada 

Minyak Sumbawa 
Merek Minyak Sumbawa Total Khamir 

(CFU/mL) 

Gunung Tambora 4,9x105 
HB 8,9x103 
Rusa <1,0x102 
Puncak Ngengas <1,0x102-9,5x103 
Kencana <1,0x102 
AB <1,0x102-6,5x103 

 

Menurut Timotius (1982) dalam 
Nurhariyati, Ni’matuzzahroh dan Surtiningsih 

(2006) yang menyatakan bahwa khamir juga 

membutuhkan unsur lain dalam 
pertumbuhannya misalnya seperti mineral. 

Mineral yang dibutuhkan dalam jumlah relatif 
besar antara lain seperti pospor, nitrogen, 

kalium, magnesium, natrium dan besi. Mikroba 

termasuk khamir, menggunakan hidrokarbon 
minyak untuk pertumbuhannya dengan 

memotong hidrokarbon alifatik, sikloalifatik 
dan aromatik. Mekanisme biodegradasi minyak 

sangat beragam tergantung pada komposisi 
hidrokarbon yang dikandungnya. Secara 

umum n-alkana lebih cepat didegradasi 

daripada alkane rantai cabang, n-alkana yang 
mudah dan cepat terdegradasi adalah yang 

mengandung C10-C18 (Mitchell, 1974) dalam 
(Nurhariyati,Ni’matuzzahroh dan Surtiningsih, 

2006). Andaka (2016), mengatakan bahwa 

khamir yang dapat memecah lemak yaitu 
Saccharomyces cerevisiae. 

 
Total Koliform 

Perlakuan merek Minyak Sumbawa 

terhadap total koliform Minyak Sumbawa 
dapat dilihat pada Tabel 4. Berdasarkan Tabel 

4 menunjukkan perbedaan semua merek 
Minyak Sumbawa yang diuji yaitu merek 

Gunung Tambora, merek HB, merek Rusa, 
merek Puncak Ngangas, merek Kencana dan 

merek AB menghasilkan total koliform yang 

rendah yaitu sebesar <1x101 CFU/mL. Minyak 
merupakan media umum untuk pertumbuhan 

bakteri koliform. Swandi (2015) mengatakan 
bahwa salah satu medium yang dibutuhkan 

bakteri untuk pertumbuhannya karena 

mengandung nutrisi sebagai sumber karbon 
yaitu minyak. Rendahnya total bakteri koliform 

yang dihasilkan yaitu sebesar <1x101 CFU/mL 
diduga disebabkan oleh proses pengolahan 
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yang higienis baik selama pengolahan, 

peralatan maupun air yang digunakan selam 
proses pembuatan Minyak Sumbawa. 

Handayani, dkk (2015), menyatakan bahwa 
adanya kandungan koliform pada suatu bahan 

menunjukkan tingkat sanitasi yang kurang 

baik. 
Tabel 4. Pengaruh merek Minyak Sumbawa 

terhadap Total Koliformpada Minyak 
Sumbawa 

Merek Minyak Sumbawa Total Koliform 

(CFU/ mL) 

Gunung Tambora <1,0x101 
HB <1,0x101 
Rusa <1,0x101 
Puncak Ngengas <1,0x101 
Kencana <1,0x101 
AB <1,0x101 

 

Proses pengolahan minyak Sumbawa 
menggunakan proses pemanasan 

(Permatasari, 2013). Oleh karena itu diduga 
bakteri yang sebenarnya ada dan tumbuh 

pada Minyak Sumbawaakan mati selama 

proses pemanasan. Hal tersebut dikarenakan 
juga bakteri sangat tidak tahan 

panas.Suprayogo, Suarjana dan Rudyanto 
(2014), pertumbuhan optimum bakteri 

koliform yaitu pada kisaran suhu 10-45 oC. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

saimah, Sudarwanto dan Latif (2016) 

mengatakan bahwa, pada suhu 70 oC selama 
3,5 detik dapat menekan pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli pada sarang burung walet.  
Hal ini berarti bahwa pemanasan tersebut 

efektif untuk dekontaminasi bakteri E. 
coli.Menurut Ray dan Bhunia (2008), E. coli 
mempunyai suhu maksimum pertumbuhan 50 

C, diatas suhu tersebut bakteri E. coli 
mengalami inaktivasi. Perlakuan pemanasan 
yang tinggi (lethal heat) menyebabkan 

kerusakan yang bersifat permanen pada 

komponen sel antara lain membran luar, 
sitoplasma, ribosom, asam nukleat, dan 

protein (Mackey, 1991) dalam Saimah, 
Sudarwanto dan Latif (2016).  Pemanasan 

secara cepat pada makanan mengurangi 

kemampuan terhadap ketahanan panas 
selama perlakuan pemanasan (Juneja dkk 

1998) dalam Saimah,Sudarwanto dan Latif 
(2016). Permatasari (2013) mengatakan 

bahwa proses pengolahan minyak Sumbawa 
yaitu terdiri dari proses pemanasan. 

 

 
 

 

Mutu Organoleptik 

Kenampakan  
Pengaruh merek Minyak Sumbawa  

terhadapkenampakan Minyak Sumbawa dapat 
dilihat pada Gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1. Grafik Pengaruh Merek Minyak 

Sumbawa terhadap Organoleptik Kenampakan 
(Skoring dan Hedonik) Minyak Sumbawa 

 
Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan 

bahwa perlakuan perbedaan merek Minyak 
Sumbawa memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap kenampakan Minyak 

Sumbawa yang dihasilkan dengan uji skoring 
dan hedonik. Penilaian panelis terhadap 

parameter kenampakan secara skoring 
berkisar 3,25-3,95 dengan kriteria agak keruh 

sampai jernih, sedikit transparan.  

Kenampakan merek minyak Sumbawa AB 
dengan rerata nilai 4,25 dengan kriteria jernih 

sedikit transparan memiliki kenampakan yang 
berbeda nyata dengan Minyak Sumbawa 

merek Kencana dengan nilai 3,25 dengan 
kriteria agak keruh namun tidak berbeda nyata 

dengan kenampakan merek Minyak Sumbawa 

Puncak Ngengas, Rusa, HB dan merek Gunung 
Tambora dengan kriteria agak keruh dan 

jernih,sedikit transparan dengan nilai 3,35; 
4,00; 3,95 dan 3,95. Nilai terendah pada 

parameter kenampakan secara skoring 

didapatkan pada merek Kencana dengan nilai 
3,25 dengan kriteria agak keruh. Hal tersebut 

dikarenakan bahan yang terkandung pada 
Minyak Sumbawa merek Kencana. Sedangkan 

nilai tertinggi pada parameter kenampakan 

secara skoring didapatkan pada merek AB 
dengan nilai 4,25 dengan kriteria jernih, 

sedikit transparan. Hal tersebut dikarenakan 
rempah-rempah yang digunakan dalam 

pembuatan Minyak Sumbawa. Kenampakan 
berbanding lurus dengan warna, dimana 

rempah-rempah yang digunakan akan 
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mempengaruhi warna bahan. Dalam 

pengolahan Minyak Sumbwa yaitu 
menggunakan rempah-rempah.Salah satu 

rempah yang digunakan yaitu kunyit. Dengan 
adanya senyawa kurkumin yang ada pada 

kunyit akan mempengaruhi warna dan 

kenampakan suatu bahan. Warna kuning akan 
memiliki kenampakan yang bagus (terang atau 

jernih) dengan pH yang yang asam (Anonimd, 
2013) 

Secara hedonik penilaian panelis 
terhadap parameter kenampakan berkisar 2,7-

3,55 dengan kriteria agak suka sampai dengan 

suka. Kenampakan merek minyak Sumbawa 
AB dengan kriteria suka berbeda nyata dengan 

kenampakan minyak Sumbawa merek 
Kencana, Puncak Ngengas, Rusa dan HB 

dengan kriteria agak suka namun tidak 

berbeda nyata dengan kenampakan merek 
Minyak Sumbawa Gunung Tambora dengan 

kriteria agak suka. Nilai terendah pada 
parameter kenampakan secara hedonik 

didapatkan pada merek Kencana dengan nilai 
2,7 dengan kriteria agak suka. Hal tersebut 

disebabkan karena kenampakan Minyak 

Sumbawa merek Kencana warna yang 
dihasilkan agak keruh sehingga tidak terlalu 

disukai panelis Sedangkan nilai tertinggi pada 
parameter kenampakan secara hedonik 

didapatkan pada merek AB dengan nilai 3,55 

dengan kriteria suka. Hal tersebut disebabkan 
karena kenampakan Minyak Sumbawa merek 

AB warna yang dihasilkan jernih sedikit 
transparan sehingga disukai panelis. 

 

Warna 

Pengaruh merek Minyak Sumbawa 

terhadapwarna Minyak Sumbawa dapat dilihat 

pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Grafik Pengaruh Merek Minyak 
Sumbawa terhadap Organoleptik Warna 

(Skoring dan Hedonik) Minyak Sumbawa 
 

Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa 

nilai rerata penilaian panelis terhadap 
parameter warna secara skoring berkisar 2,90-

4,40 dengan kriteria kuning kemerahan 
sampai kuning emas.  warna merek minyak 

Sumbawa AB dengan rerata nilai 4,40 dengan 

kriteria kuning emas memiliki warna yang 
berbeda nyata dengan Minyak Sumbawa 

merek Kencana, Puncak Ngengas, Rusa, HB 
dan Gunung Tambora dengan nilai 2,90; 3,30; 

3,70; 3,35 dan 4,10 dengan kriteria kuning 
kemerahan sampai kuning emas namun warna 

Minyak Sumbawa merek Puncak Ngengas 

dengan nilai 3,30 tidak berbeda nyata dengan 
merek Minyak Sumbawa HB dengan nilai 3,35 

dengan kriteria kuning kemerahan. Nilai 
terendah pada parameter warna secara 

skoring didapatkan pada merek Kencana 

dengan nilai 2,90 dengan kriteria kuning 
kecoklatan. Sedangkan nilai tertinggi pada 

parameter warna secara skoring didapatkan 
pada merek AB dengan nilai 4,40 dengan 

kriteria kuning emas. Salah satu rempah yang 
memberikan efek warna pada suatu bahan 

yaitu kunyit.Dalam pengolahan Minyak 

Sumbwa yaitu menggunakan rempah-
rempah.Salah satu rempah yang digunakan 

yaitu kunyit.Kunyit memberikan warna yang 
diakibatkan oleh senyawa kurkumin, 

desmatoxhyl curcumin dan bis- desmatoxhyl 

curcumin. Efek warna pada kunyit bsngat 
sensitive terhadap pH. Warna kuning akan 

semakin cemerlang pada pH asam sedang 
dalam suasan basa warna kuning akan 

berubah menjadi merah (Anonimd, 2013). 

Asam lemak bebas juga dapat terbentuk 
dalam minyak yang dipanaskan pada sekitar 

1% dan warna minyak akan berubah semakin 
gelap (de Man, 1997) dalam (Rorong, 

Aritonang dan Ranti, 2008). 
Secara hedonik Penilaian panelis 

terhadap parameter warna secara hedonik 

berkisar 2,45-3,65 dengan kriteria tidak suka 
sampai dengan suka. Warna merek minyak 

Sumbawa AB dengan kriteria suka berbeda 
nyata dengan warna minyak Sumbawa merek 

Kencana, Puncak Ngengas, Rusa dan HB 

dengan kriteria tidak suka sampai dengan 
agak suka. Warna merek Minyak Sumbawa 

Gunung Tambora tidak berbeda nyata dengan 
warna merek Minyak Sumbawa HB dan Rusa 

dengan nilai 3,40 kriteria agak suka dan untuk 
merek Minyak Sumbawa Puncak Ngengas 

dengan nilai 2,80 tidak berbeda nyata dengan 

merek Minyak Sumbawa Kencana kriteria agak 
suka. Nilai terendah pada parameter warna 

secara hedonik didapatkan pada merek 
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Kencana dengan nilai 2,90 dengan kriteria 

tidak suka. Hal tersebut disebabkan karena 
warna Minyak Sumbawa merek Kencana yang 

dihasilkan kuning kecoklatan sehingga tidak 
terlalu disukai panelis Sedangkan nilai tertinggi 

pada parameter warna secara hedonik 

didapatkan pada merek AB dengan nilai 3,65 
dengan kriteria suka. Hal tersebut disebabkan 

karena warna Minyak Sumbawa merek AB 
yang dihasilkan kuning emas sehingga disukai 

panelis. 
 

Bau 

 Pengaruh merek Minyak Sumbawa 
terhadap bau Minyak Sumbawa  dapat dilihat 

pada Gambar 3. 

 

 
 

Gambar 3. Grafik Pengaruh Merek Minyak 

Sumbawaterhadap Organoleptik bau (Skoring 

dan Hedonik) Minyak Sumbawa 
 

Berdasarkan Gambar 3 terlihat bahwa 
nilai rerata penilaian panelis terhadap 

parameter bau secara skoring berkisar 3,30-
4,50 dengan kriteria agak khas rempah-

rempah sampai sangat khas rempah-rempah. 

Bau merek minyak Sumbawa Gunung 
Tambora dengan rerata nilai 4,50 dengan 

kriteria sangat khas rempah-rempah memiliki 
bau yang berbeda nyata dengan Minyak 

Sumbawa merek HB, Rusa, Puncak Ngengas, 

Kencana dan AB dengan nilai 4,00; 3,75; 3,75; 
3,30 dan 3,45 dengan kriteria agak khas 

rempah-rempah sampai dengan khas rempah-
rempah. Bau merek Minyak Sumbawa HB 

dengan nilai 4,00 tidak berbeda nyata dengan 
merek Minyak Sumbawa Rusa, Puncak 

Ngengas dan AB dengan nilai 3,75; 3,75 dan 

3,45 kriteria agak khas rempah-rempah 
sampai khas rempah-rempah namun berbeda 

nyata dengan bau merek Minyak Sumbawa  
Kencana dengan nilai 3,3 kriteria agak khas 

rempah-rempah. Nilai terendah pada 

parameter bau secara skoring didapatkan pada 

merek Kencana dengan nilai 3,3 dengan 
kriteria agak khas rempah-rempah. Sedangkan 

nilai tertinggi pada parameter bau secara 
skoring didapatkan pada merek Gunung 

Tambora dengan nilai 4,5 dengan kriteria 

sangat khas rempah-rempah hal tersebut 
dikarenakan penggunaan rempahrempah pada 

Minyak Sumbawa. Cita rasa dan aroma spesifik 
yang dapat ditimbulkan oleh rempah-rempah 

berasal dari kandungan minyak atsirinya atau 
oleoresin.Kadar rata-rata minyak atsiri dari 

rempah-rempah adalah sekitar 2%.Bila 

rempah-rempah atau bumbu yang digunakan 
dalam masakan maka sewaktu pemanasan 

minyak atsirinya terekstrak keluar dan 
timbullah aroma dan cita rasa yang khas dan 

sedap dari rempah-rempah (Anonimd, 2013). 

Winarno (2004) mengatakan bahwa adanya 
air membuat lemak dapat terhidrolisis menjadi 

gliserol dan asam lemak. Salah satu sifat 
minyak kelapa ialah bila terhidrolisis akan 

melepaskan asam lemak rantai pendek yang 
dapat menyebabkan timbulnya bau yang tidak 

disenangi. 

Secara hedonik Penilaian panelis 
terhadap parameter bau secara hedonik 

berkisar 2,55-3,25 dengan kriteria tidak suka. 
Bau merek minyak Sumbawa Gunung 

Tambora tidak berbeda nyata dengan merek 

Minyak Sumbawa HB, Rusa, Puncak Ngengas, 
Kencana dan AB dengan nilai 2,85; 2,55; 2,75; 

2,60 dan 3,25 kriteria tidak suka sampai 
dengan agak suka. Hal tersebut dikarenakan 

bahwa dalam pembuatan Minyak Sumbawa 

semua merek menggunakan rempah-rempah 
sehingga menghasilkan bau yang sama. Nilai 

terendah pada parameter rasa secara hedonik 
didapatkan pada merek Rusa dengan nilai 2,55 

dengan kriteria agak suka. Sedangkan nilai 
tertinggi pada parameter rasa secara hedonik 

didapatkan pada merek Puncak Kencana 

dengan nilai 3,25 dengan kriteria agak suka 
juga. 

 
Rasa 

 Pengaruh merek Minyak Sumbawa 

terhadap rasa Minyak Sumbawa dapat dilihat 
pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Grafik Pengaruh Merek Minyak 

Sumbawa terhadap Organoleptik Rasa 
(Skoring dan Hedonik) Minyak Sumbawa 

 
Berdasarkan Gambar 4 terlihat bahwa 

nilai rerata penilaian panelis terhadap 

parameter rasa secara skoring berkisar 3,50-
4,55 dengan kriteria agak terasa rempah-

rempah sampai sangat terasa rempah-rempah. 
Rasa merek minyak Sumbawa Rusa dengan 

rerata nilai 4,55 dengan kriteria sangat terasa 
rempah-rempah memiliki rasa yang berbeda 

nyata dengan Minyak Sumbawa merek 

Gunung Tambora, HB, Puncak Ngengas, 
Kencana dan AB dengan nilai 4,15; 4,25; 3,75; 

3,50 dan 3,60 dengan kriteria agak terasa 
rempah-rempah sampai dengan terasa 

rempah-rempah. Rasa merek Minyak 

Sumbawa Gunung Tambora dengan nilai 4,15 
tidak berbeda nyata dengan merek Minyak 

Sumbawa HB dan Puncak Ngengas dengan 
nilai 4,25 dan 3,75 kriteria terasa rempah-

rempah sedangkan rasa merek Minyak 
Sumbawa Kencana dengan nilai 3,50 tidak 

berbeda nyata dengan merek Minyak 

Sumbawa AB dengan nilai 3,60 kriteria terasa 
rempah-rempah. Nilai terendah pada 

parameter rasa secara skoring didapatkan 
pada merek Kencana dengan nilai 3,50 dengan 

kriteria terasa rempah-rempah. Sedangkan 

nilai tertinggi pada parameter rasa secara 
skoring didapatkan pada merek Rusa dengan 

nilai 4,55 dengan kriteria sangat terasa 
rempah-rempah. Hal tersebut dikarenakan 

kandungan rempah-rempah yang digunakan. 

Cita rasa dan aroma spesifik yang dapat 
ditimbulkan oleh rempah-rempah berasal dari 

kandungan minyak atsiri (essential oil) atau 
oleoresin.Kadar rata-rata minyak atsiri dari 

rempah-rempah adalah sekitar dua persen. 
Bila rempah-rempah atau bumbu-bumbu 

digunakan dalam masakan sewaktu 

pemanasan, minyak atsirinya akan tersekstrak 
keluar dan timbullah aroma dan cita rasa yang 

khas dan sedap dari rempah-rempah tersebut 
(Anonimd, 2013). 

Secara hedonik penilaian panelis 

terhadap parameter rasa secara hedonik 
berkisar 2,7-3,05 dengan kriteria agak suka. 

Rasa merek minyak Sumbawa Gunung 
Tambora dengan nilai 2,90 tidak berbeda 

nyata dengan merek Minyak Sumbawa HB, 

Rusa, Puncak Ngengas, Kencana dan AB 
dengan nilai 2,90; 2,75; 3,05; 2,70 dan 2,90 

kriteria agak suka. Hal tersebut dikarenakan 
bahwa dalam pembuatan Minyak Sumbawa 

semua merek menggunakan rempah-rempah 
sehingga menghasilkan rasa yang sama.Nilai 

terendah pada parameter rasa secara hedonik 

didapatkan pada merek Rusa dengan nilai 2,75 
dengan kriteria agak suka. Sedangkan nilai 

tertinggi pada parameter rasa secara hedonik 
didapatkan pada merek Puncak Ngengas 

dengan nilai 3,05 dengan kriteria agak suka 

juga. 
 

KESIMPULAN  
 Jumlah Total Mikroba, total kapang dan 

total koliform yang dihasilkan pada semua 
merek Minyak Sumbawa yaitu<1,0x105  

CFU/mL, <1,0x102 CFU/mL <1,0x101CFU/mL. 

Total khamir tertinggi yaitu pada minyak 
Sumbawa merek Gunung tambora yaitu 

4,9x105 CFU/ mL dan yang terendah yaitu 
pada merek Minyak Sumbwa Rusa dan 

Kencana yaitu <1,0x102 CFU/mL. Merek 

Minyak Sumbawa memberikan pengaruh yang 
berbeda nyata terhadap kenampakan, warna, 

bau dan rasa secara skoring dan hedonik 
namun memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata dengan bau dan rasa secara 

hedonik.Minyak Sumbawa merek AB 
direkomendasikan baik untuk digunakan oleh 

masyarakat secara mutu mikrobiologis dan 
mutu organoleptik. 
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