
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sosis

MenurutSNI 01-3820-1995, sosis merupakan produk makanan yang diperoleh dari

campuran daging halus (mengadung daging tidak kurang dari 75%) dengan tepung atau pati

dengan atau tanpa penambahan bumbu dan bahan tambahan makanan lain yang diizinkan dan

dimasukkan ke dalam selubung sosis. Ditambahkan oleh Marchello and Robinson (1998) sosis

adalah gilingan atau cacahan daging yang dicampur dengan bahan lainnya dan dimasukkan ke

dalam casing. Salah satu kriteria mutu sosis yang penting dilihat dari kandungan gizinya, yaitu

terdiri atas kadar air, abu, lemak, protein dan karbohidrat. Syarat mutu sosis daging menurut SNI

01-3820-1995 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Syarat mutu sosis daging (SNI 01-3820-1995)

Jenis Analisis Syarat Mutu (%/b/b)

Bau

Rasa

Warna

Kadar air

Kadar abu

Kadar protein

Kadar lemak

Kadar karbohidrat

Normal

Normal

Normal

maks 67,0

maks 3,0

min 13,0

maks 25,0

maks 8,0

Sumber: Dewan Standardisasi Nasional (DSN, 1995).

2.2. Probiotik

FAO/WHO (2002) telah mengeluarkan panduan untuk mengevaluasi probiotik dalam

makanan. Working Group yang dibentuk oleh FAO/WHO menetapkan secara rinci panduan dan

kriteria rekomendasi serta metodologi yang digunakan untuk evaluasi probiotik, mengidentifikasi



serta menentukan data-data yang dibutuhkan untuk mengklaim kesehatan probiotik. Probiotik

menurut Food Agricultural Organization (2002) merupakan mikroorganisme hidup yang apabila

dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dapat memberikan manfaat bagi kesehatan inangnya.

Galur BAL dapat dinyatakan sebagai probiotik jika memenuhi syaratsebagaiberikut : (1), BAL

tersebut termasuk dalam GRAS (Generally Recognized as Safe) (FAO/WHO 2002); (2), BAL

tetap bertahan hidup selama pengolahan dan penyimpanan (FAO/WHO 2002); (3), dapat

bertahan hidup pada kondisiasamdangaramempedu; (4), dapat menempel pada epitelium usus

inangnya; dan (5), bersifatantagonistik bakteri patogen (FAO/WHO 2002).

Fungsi dari bakteri probiotik akan maksimal jika mampu bertahan dalam saluran

pencernaan dalam waktu yang cukup lama. Bakteri probiotik tersebut juga harus dapat bertahan

pada kondisi ekstrim dalam saluran pencernaan sehingga dapat melewati saluran pencernaan

dalam keadaan hidup dan bertahan di dalam usus. Kemampuan untuk bertahan dalam kondisi

ekstrim dalam saluran pencernaan nampak pada keberadaan mikroorganisme probiotik tersebut

dalam jumlah yang cukup dan berkurangnya mikroorganisme patogen di dalam saluran

pencernaan (Morelli, 2007).

2.3. Bahan Baku Pembuatan Sosis Probiotik

Bahan baku pembuatan sosis umumnya terdiri dari bahan utama dan bahan

tambahan. Bahan utama terdiri dari daging, minyak, es dan garam. Bahan tambahan terdiri dari

bahan pengisi, bahan pengikat, bumbu-bumbu dan bahan makanan lain yang diizinkan (Ridwanto,

2003). Bahan pendukung yang digunakan untuk pembuatan sosis diantaranya minyak, garam

dapur (NaCl), bahan pengisi (tepung tapioka), bahan pengikat (susu skim), es batu, bumbu

(bawang putih, merica, pala dan gula pasir), selongsong (casing) dan kultur starter Lactobacillus

plantarum.  Penambahan bahan pada sosis daging kerbau juga berdasarkan hasil penelitian



terdahulu mengenai bahan sosis fermentasi daging sapi yang dilakukan oleh Arief (2000) yang

disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Formula bahan sosis fermentasi daging sapi

Bahan Formula

Daging sapi (g) 1000

Minyak nabati (g) 100

Tepung tapioka (g) 60

Garam (g) 20

Es batu (g) 200

Bawang putih (g) 12,5

Gula pasir (g) 12,5

Kultur bakteri L.plantarum (mL) 20

Lada halus (g) 5

Sumber : Arief (2000)

2.3.1. Daging Kerbau

Dagingmenurut SNI 01-0366-2000 adalahuratdaging yang

melekatpadakerangkakecualiuratdagingdaribagianbibir, hidungdantelinga yang

berasaldarihewansehatpadasaatdipotong (BadanStandardisasiNasional,

2000).Definisidagingsecaraumumadalahsemuajaringanhewandansemuaprodukhasilpengolahanja

ringan-jaringantersebut yang sesuaiuntukdimakansertatidakmenimbulkan gangguan kesehatan

bagi yang memakannya (Soeparno, 2005).

Karkas kerbau adalah tubuh kerbau sehat yang telah disembelih, utuh atau dibelah

membujur sepanjang tulang belakangnya, setelah dikuliti, isi perut dikeluarkan tanpa kepala,

kaki bagian bawah dan alat kelamin kerbau jantan atau ambing kerbau betina yang telah

melahirkan dipisahkan dengan ekor (SNI 01- 3933 – 1995).



Nilai gizi daging kerbau relatif sama dengan daging sapi, perbedaan mencolok antara

daging kerbau dengan daging sapi, antara lain warna daging kerbau merah gelap, sedangkan

daging sapi merah segar, serat daging kerbau lebih kasar dan daging sapi lebih halus, daging

kerbau mengandung kadar protein lebih tinggi dan kadar air rendah sedangkan daging sapi kadar

proteinnya rendah dan mengandung kadar air tinggi dan lemak daging kebau berwarna kuning

sedangkan lemak daging sapi berwarna putih agak kuning (Murtidjo, 1991).

Soeparno (2005) menambahkan kualitas daging dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu

faktor sebelum pemotongan dan setelah pemotongan. Faktor sebelum pemotongan meliputi

genetik, spesies, bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, umur pakan dan zat aditif, sedangkan faktor

setelah pemotongan meliputi metode pelayuan, pemasakan, tingkat keasaman daging dan lain-

lain.

Komposisi kimia daging terdiri dari air 75%, protein 19%, lemak 2.5%, dan substansi

bukan protein terlarut 3,5% yang meliputi karbohidrat, garam organik, substansi nitrogen

terlarut, mineral, dan vitamin (Lawrie, 1995). Hasbullah (2005) menambahkan komposisi zat

gizi daging kerbau terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Komposisi zat gizi daging  kerbau dan sapi per 100 gram bahan

Zat gizi Daging kerbau Daging sapi
Air (gram) 84 66

Protein (gram) 18,7 18,8

Energi (K) 84 207

Lemak (gram) 0,5 14



Kalsium (mg) 7 11

Besi (mg) 2 2,8

Vitamin A (SI) 0 30

Sumber : Hasbullah (2005)

Daging yang umumnya digunakan dalam pembuatan sosis adalah daging yang kurang

nilai ekonomisnya, namun harus daging yang masih segar dan tidak banyak mengandung

mikroba misalnya daging skeletal, daging leher, daging rusuk, daging dada serta daging tetelan

(Soeparno, 2005). Daging yang digunakan untuk pembuatan sosis sebaiknya daging pre rigor,

yaitu daging dengan pH sekitar 6,2-6,8 karena pH tersebut protein daging masih belum terlalu

banyak yang terdenaturasi sehingga daya mengikatnya airnya masih bagus (Xiong and Mikel,

2001).

2.3.2. Lemak

Sosis pada umumnya mengandung lemak tinggi sekitar 5% dari bahan kering. Beberapa

produk sosis fermentasi lainnya mempunyai kandungan lemak yang rendah yaitu sekitar 5%.

Lemak dengan kandungan asam lemak poli-tidak jenuh dianjurkan karena lemak dengan

kandungan asam lemak tidak jenuhnya dapat mengakibatkan terjadi oksidasi warna sehingga

lemak yang mencair menyebabkan permukaan produk keruh. Akibat lain yang ditimbulkan dari

penggunaan asam lemak tidak jenuh adalah timbulnya bau tengik (Xiong and Mikel, 2001).

Menurut Dewan Standar Nasional dalam SNI 01-3820-1995 kandungan lemak sosis maksimal

25%.

2.3.3. Garam

Garam memiliki tiga fungsi penting, yaitu meningkatkan cita rasa produk, pengekstraksi

protein dan pengawet. Selain memperbaiki tekstur dan sebagai pengawet pada produk, menurut

Nakai and Modler (2000) garam dalam pembuatan sosis berfungsi; 1) mengekstraksi protein



miofibril dari serabut daging selama penggilingan, 2) membentuk tekstur produk, 3) memberikan

citarasa asin pada produk dan 4) sebagai antimikroba. Menurut Xiong and Mikel (2001),

umumnya sosis komersial  mengandung 1,5-2,5% garam yang ditambahkan. Garam yang

digunakan dalam pembuatan sosis adalah sodium klorida yang berfungsi melarutkan dan

ekstraksi protein myofibrilar untuk membentuk suatu ikatan selama pemasakan.

2.3.4. Bahan Pengisi dan Bahan Pengikat

Pembuatan sosis memerlukan bahan pengisi dan bahan pengikat. Bahan pengisi bertujuan

untuk membentuk tekstur yang padat dan kompak, menstabilkan emulsi, mengikat air dan

memperbaiki sifat adonan.Penambahan bahan pengisi juga dapat menambah volume bahan

sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Salah satu bahan pengisi yang sering digunakan

dalam pengolahan daging adalah tepung tapioka. Tapioka merupakan sumber karbohidrat yang

cukup tinggi dengan kandungan karbohidrat 86,9 g dalam 100 g bahan.

Bahan pengikat adalah bahan bukan daging yang dapat mengemulsi lemak dan

meningkatkan kapasitas mengikat air. Air dan lemak akan terikat oleh protein untuk membentuk

suatu emulsi. Bahan pengikat yang umum digunakan salah satunya adalah susu skim dan Isolate

Soy Protein (ISP). Susu skim berfungsi sebagai bahan pengisi yang mampu mengikat air pada

produk pangan. Selain itu dapat meningkatkan kapasitas emulsifikasi dan stabilitas emulsi.

2.3.5. Es batu

Fungsi pemakaian es batu pada produk pengolahan daging bertujuan untuk menurunkan

suhu selama proses cuttering (pencacahan), memperbaiki sifat fluiditas emulsi sehingga mudah

diisi ke dalam selongsong dan mempengaruhi tekstur pada produk akhir (Hui et al.,

2001).Jumlah air yang umum ditambahkan dalam pembuatan sosis adalah 20-30% dari berat

daging dan umumnya air yang ditambahkan dalam bentuk es (Aberle et al., 2001).



2.3.6. Bumbu-bumbu

Hui et al.(2001) mengemukakan bahwa bumbu adalah bahan tambahan pangan yang

dihasilkan dari tumbuhan untuk memberikan aroma pada produk tersebut. Selain itu, bumbu juga

mempunyai pengaruh pengawetan terhadap produk daging olahan karena pada umumnya bumbu

mengandung zat yang bersifat bakteristatik dan antioksidan (Soeparno, 2005). Bumbu atau

rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatan sosis probiotik adalah bawang putih, merica,

jahe, pala, dan gula pasir.

2.3.7. Selongsong Sosis (Casing)

Selongsong atau casing untuk sosis ada dua tipe, yaitu  selongsong alami dan selongsong

buatan. Selongsong alami terutama berasal dari saluran pencernaan ternak, misalnya sapi, babi,

domba atau kambing. Selongsong sapi dapat berasal dari esofagus, usus kecil, usus besar bagian

tengah, caecum dan kandung kencing. Selongsong ternak babi dapat diproses dari bagian usus

kecil, usus besar bagian terminal (caecum atau bung), kandung kencing dan lambung.

Selongsong domba dan kambing umumnya berasal dari usus kecil (Soeparno, 2005). Selongsong

alami mudah mengalami kerusakan oleh  mikroorganisme, sehingga setelah dibersihkan perlu

dikeringkan atau digarami. Selongsong yang digarami kira-kira mengandung 40% garam, dan

sebelum digunakan harus dicucii dengan air dingin (Soeparno, 2005).

Selongsong buatan memiliki keunggulan diantaranyaadalah penyimpanan dan

pengisiannya yang mudah, dapat disimpan pada suhu tinggi atau suhu kamar tanpa mengalami

kerusakan, tahan lama, diameter bervariasi, bentuknya serangam dan kemungkinan kontaminasi

yang rendah. Casingsosis yang terbuat dari kolagen memiliki sifat mudah mengkerut, tembus air

dan udara serta tetap menempel pada bahan (Soeparno, 2005). Casingdalam pembuatan sosis



probiotik bertujuan untuk membentuk dan menjaga stabilitas sosis serta melindungi dari

kerusakan kimia seperti oksidasi, mikroba, atau kerusakan fisik seperti kekeringan.

1.4.Sifat Mikrobiologis Sosis

Mikroorganisme dalam daging dapat berupa bakteri, khamir dan kapang (yeast).

Aktivitas mikroorganisme dalam daging dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik.

Faktor ekstrinsik meliputi suhu, kelembaban relatif, oksigen dan kondisi fisik daging. Sedangkan

faktor intrinsik meliputi nutrisi, air, pH, potensi oksidasi-reduksi, kebutuhan nutrisi dan substansi

penghambat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi daging adalah faktor endogen dan eksogen.

Faktor endogen yaitu faktor yang mempengaruhi proses fermentasi yang berasal dari dalam

bahan, sedangkan faktor eksogen merupakan faktor yang mempengaruhi fermentasi yang berasal

dari luar bahan dan/atau lingkungan. Contoh faktor endogen adalah dari bahan dasar yaitu

daging, bahan aditif, dan mikrobia. Faktor eksogen yaitu suhu, kelembaban (RH), pengeringan,

pergerakan udara, kandungan oksigen, dan durasi fermentasi (McLoughlin and Champagne,

1994 dalam Pramono dkk., 2009).

2.4.1 Total Plate Count (total mikroba)

Metode kuantitatif (enumerasi) digunakanuntuk mengetahui jumlah mikrobayang ada

pada suatu sampel, umumnya dikenalTotal Plate Count (TPC). Uji TPC ini menggunakan

mediapadat dengan hasil akhir berupa koloni yang dapat diamati secaravisualdan dihitung,

interpretasi hasil berupa angka dalam koloni(cfu) per ml/g atau koloni/100ml. Cara yang

digunakan antara lain dengan cara tuang, cara tetes dan cara sebar (Sudian, 2008).

2.4.2 Bakteri Asam Laktat



BAL ditemukan pertama kali oleh Pasteur, seorang profesor kimia di University of Lille

pada tahun 1878. Pada tahun 1889, Tissier, peneliti Prancis menemukan bakteri yang

mendominasi saluran usus bayi yang minum air susu ibu yaitu Bifidobacterium. BAL berbentuk

bulat maupun batang, Gram positif dan (dengan sedikit perkecualian) tidak motil, katalase

negatif, tidak mempunyai sitokrom, aerotoleran, anaerobik hingga mikroaerofolik, serta

membutuhkan nutrisi yang kompleks seperti asam amino, vitamin (B1, B6, B12 dan biotin),

purin dan pirimidin (Surono 2004). Walaupun BAL dapat hidup dengan dan tanpa oksigen,

sumber energi terbesarnya untuk tumbuh adalah fermentasi gula. Bakteri ini mempunyai

kapasitas respirasi yang sangat terbatas dan tidak dapat memperoleh ATP dari proses respirasi.

BAL sering ditemukan secara alamiah dalam bahan pangan. Bakteri ini hidup pada susu,

daging segar, dan sayur-sayuran. Pada proses fermentasi daging spontan, BAL yang berasal dari

bahan mentah atau lingkungan menyebabkan terbentuknya asam laktat dari penggunaan

karbohidrat, maupun rendahnya nilai pH (5.9 sampai 4.6) (Surono 2004).

Fermented Milks and Lactic Acid Bacteria Association yang berkedudukan di Jepang

mensyaratkan jumlah minimal 1 x 107bifidobacteria setiap g atau ml produk makanan probiotik.

Jumlah sel mikroba hidup yang harus terdapat pada produk probiotik masih menjadi perdebatan,

akan tetapi umumnya adalah sebesar 106-108 cfu/ml (Tannock, 1999). Ditambahkan pula oleh

Charteris et al., (1998) yang menyatakan bahwa jumlah minimal mikroorganisme probiotik

dalam bioproduk untuk dapat memberikan manfaat kesehatan adalah 109-1010 cfu/100 g produk.

Penelitian mengenai bakteri asam laktat sebagai kandidat probiotik telah banyak dilakukan pada

bidang kesehatan, probiotik banyak diteliti berkaitan dengan kemampuannya mengatasi

gangguan pencernaan. Gill and Guarner (2004) mengatakan beberapa gangguan pencernaan

dapat berupa inflamasi pada saluran pencernaan. Selain itu juga sebagai penghasil antimikroba,



bakteri asam laktat dapat menghambat bakteri patogen sehingga dapat mencegah terjadinya diare

dan infeksi usus.

BakteriLactobacillus plantarum termasuk bakteri dalam filum Firmicutes, Ordo

Lactobacillales, famili Lactobacillaceae, dan genus Lactobacillus. Lactobacillus dicirikan

dengan bentuk batang, umumnya dalam rantai-rantai pendek. Lactobacillus merupakan bakteri

Gram positif, tidak menghasilkan spora, anaerob fakultatif, dansering ditemukan dalam produk

susu, serelia, produk daging, air, limbah, bir, anggur,buah-buahan, dan sayur-mayur. Genus ini

tumbuh baik atau optimum pada suhu 300 sampai 400C (Pelezar and Chan, 2008).

Pengolahan pangan dan pakan menggunakan BAL adalah teknologi yang telah ada sejak

dulu yang dapat meningkatkan kandungan obat dan anti penyakit serta mencegah kebusukan dan

perjangkitan penyakit yang disebabkan oleh bakteri patogen (Elegado et al., 2004). Bakteri

Lactobacilllus plantarum umumnya lebih tahan terhadap keadaan asam dan oleh karenanya

menjadi lebih banyak terdapat pada tahapan terakhir dari fermentasi tipe asam laktat. Bakteri ini

sering digunakan dalam fermentasi susu, sayuran, dan daging (sosis). Ray (2004) menyatakan

bahwa, bakteri Lactobacillus plantarum memproduksi bakteriosin yang dapat digunakan sebagai

biopreservatifpangan. Fermentasi dari Lactobacillus plantarum merupakan tipe homofermentatif.

Lactobacillus plantarum merupakan isolat indigenus yang diisolasi dari daging sapi

lokal Indonesia. Arief dkk.(2000), melaporkan bahwa suatu senyawa antimikroba diproduksi

oleh bakteri asam laktat Lactobacillus plantarum yang diisolasi dari daging sapi lokal. Senyawa

antimikroba tersebut dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen Escherichia coli,

Salmonella typhimurium danStaphylococcus aureus. Senyawa antimikroba yang diproduksi oleh

Lactobacillus plantarum mengandung bakteriosin.



Peran bakteri asam laktat ini penting terutama dalam menekan pertumbuhan bakteri yang

tidak disukai, yaitu bakteri penyebab kebusukan dan bakteri pathogen (Pramono dkk., 2009).

Menurut Oewehand (1998), peranan bakteri asam laktat dalam fermentasi daging diduga

merupakan gabungan antara produk asam laktat yang dihasilkan (menurunkan pH), dengan

produk metabolit lainnya, antara lain: asam asetat, hidrogen peroksida, asetaldehide, dan

bakteriosin. Produk itu dapat menghambat bakteri patogen dan pembusuk. Demikian juga bakteri

asam laktat dapat menghambat pertumbuhan bakteri penghasil komponen bioamin. Komponen

bioamin ini dapat menimbulkan alergi bagi yang mengkonsumsinya serta cukup berbahaya untuk

orang yang mempunyai potensi pertumbuhan sel kanker karena dapat mempercepat stimulan

pertumbuhan dalam tubuh (Kalae, 2006).

BAL menghasilkan sejumlah besar asam laktat sebagai hasil akhir dari metabolisme gula

(karbohidrat). Asam laktat yang dihasilkan dengan cara tersebut akan menurunkan nilai pH dari

lingkungan pertumbuhannya dan menimbulkan rasa asam. Ini juga menghambat pertumbuhan

dari beberapa jenis mikroorganisme lainnya. Dua kelompok kecil mikroorganisme dikenal dari

kelompok ini yaitu organisme-organisme yang bersifat homofermentative dan

heterofermentative. Jenis-jenis homofermentatif yang terpenting hanya menghasilkan asam laktat

dari metabolisme gula, sedangkan jenis-jenis heterofermentatif menghasilkan karbondioksida

dan sedikit asam-asam volatil lainnya, alkohol, dan ester disamping asam laktat (Suprihatin,

2010).

Bakteri yang termasuk kelompok BAL adalahAerococcus, Allococcus, Carnobacterium,

Enterococcus,Lactobacillus,Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus, Streptococcus, Tetragenococcus,

dan Vagococcus(Ali dan Radu, 1998). Beberapa jenis bakteri yang penting dalam kelompok BAL

menurut Suprihatin (2010) adalah sebagai berikut: a)Streptococcus thermophilus, Streptococcus



lactis dan Streptococcus cremoris. Seluruh BAL tersebut adalah bakteri gram positif, berbentuk

bulat (coccus) yang terdapat sebagai rantai dan semuanya mempunyai nilai ekonomis penting

dalam industri susu;b)Pediococcus cerevisae adalah bakteri gram positif berbentuk bulat,

khususnya terdapat berpasangan atau berempat (tetrads). Walaupun jenis ini tercatat sebagai

perusak bir dan anggur, bakteri ini berperan penting dalam fermentasi daging dan

sayuran;c)Leuconostoc mesenteroides, Leuconostoc dextranicum adalah bakteri gram positif

berbentuk bulat yang terdapat secara berpasangan atau rantai pendek. Bakteri-bakteri ini

berperanan dalam perusakan larutan gula dengan produksi pertumbuhan dekstran berlendir.

Walaupun demikian, bakteri-bakteri ini merupakan jenis yang penting dalam permulaan

fermentasi sayuran dan juga ditemukan dalam sari buah, anggur, dan bahan pangan lainnya;

d)Lactobacillus lactis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus

plantarum, Lactobacillus delbrueckii. Organisme-organisme ini adalah bakteri berbentuk batang,

gram positif dan sering berbentuk pasangan dan rantai dari sel-selnya. Jenis ini umumnya lebih

tahan terhadap keadaan asam dari pada jenis-jenis Pediococcus atau Streptococcus dan oleh

karenanya menjadi lebih banyak terdapat pada tahapan terakhir dari fermentasi tipe asam laktat.

Bakteri-bakteri ini penting sekali dalam fermentasi susu dan sayuran.

BAL merupakan salah satu mikroorganisme alami daging yang banyak dimanfaatkan

sebagai agensia fermentasi untuk menjaga kualitas, meningkatkan higienitas dan sifat sensoris

produk (Pramono dkk.,2008). Populasi mikroorganisme dalam fermentasi sangat bervariasi

tergantung jumlah dan jenis mikroorganisme awal yang ada dalam bahan dasar (daging). Bakteri

asam laktat merupakan mikroorganisme alami daging yang dimanfaatkan sebagai agensia

fermentasi (Lucke, 2000).



Peran BAL dalam fermentasi spontan adalah gabungan antara pH rendah yang terjadi

(5,9-4,6) dengan produk metabolik lain yang mampu menghambat bakteri patogen dan

pembusuk. Produk utama berupa asam laktat menyebabkan turunnya pH dan produk metabolik

lain misalnya asam asetat, hidrogen peroksida, asetaldehide, dan bakteriosin (Lucke, 2000).

2.4.3 Mold(kapang)

Kapang adalah organisme eukariotik yang tumbuh dengan cara perpanjangan hifa. Hifa

yang terbentuk kadang-kadang bersifat multinukleat dengan diameter 2 – 10 μm. Suhu optimum

pertumbuhan untuk kebanyakan kapang adalah sekitar 25 – 30 oC tetapi beberapa dapat tumbuh

pada suhu 35 – 37oC atau lebih tinggi. Pertumbuhan dengan cara perpanjangan hifa juga terjadi

pada beberapa khamir aerobik dan bakteri yang tergolong Actinomycetes seperti Actinomyces,

Streptomyces, dan Nocardia (Suprihatin, 2010).


