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Intrinsic & Extrinsic Factors
Mikrobiologi Pangan

Nur Hidayat

Pendahuluan

• Growth of microorganisms in food is dependent on various 
parameters. 

• The factors influencing the growth of microorganisms are 
physical, chemical and biological in nature. 

• The factors can be generally classified as intrinsic and 
extrinsic factors.

Intrinsic Parameters in Food:

• Hydrogen Ion Concentration (pH)

• Water Activity or Moisture Content (aw)

• Redox Potential (Eh)

• Composition of Nutrients

• Inhibitory Substances

• Biological Structures
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Extrinsic Parameters

• Relative Humidity (RH)

• Atmospheric Gases

• Temperature

• Other Microbial Flora

Faktor Intrinsik

Hydrogen Ion Concentration (pH)

• Semua mikroorganisme memiliki pH minimal, maksimal dan
optimal untuk pertumbuhan, kelangsungan hidup dan aktivitas
enzimnya. 

• Pertumbuhan mikroorganisme dipengaruhi oleh pH lingkungan
pertumbuhan dalam makanan (media pertumbuhan) yang 
menghasilkan sejumlah besar enzim yang bertanggung jawab
untuk metabolisme dan pertumbuhan.

• Jamur dapat tumbuh pada kisaran pH asam yang lebih luas
daripada bakteri dan ragi. Sebagian besar ragi fermentasi dapat
tumbuh pada pH sekitar 4,0 hingga 4,5, seperti pada jus buah
dan makanan asam seperti sauerkraut dan acar.
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Hydrogen Ion Concentration (pH)

• Sebagian besar bakteri, kecuali fermentasi asam menyukai
pH basa atau netral. 

• Sebagian besar bakteri lebih menyukai kisaran pH antara
7,0-7,5 tetapi beberapa bakteri proteolitik dapat tumbuh
pada substrat makanan dengan pH lebih tinggi.

• Buffer memungkinkan fermentasi asam (atau alkali) 
berlangsung lebih lama dengan hasil produk dan organisme
yang lebih besar.

Water Activity or Moisture Content (aw)

• Air adalah pelarut yang sangat baik untuk semua proses 
kehidupan di setiap organisme hidup untuk aktivitas
biokatalitik. Jumlah air yang dibutuhkan bervariasi untuk
organisme yang berbeda. Kebutuhan air bagi
mikroorganisme dinyatakan sebagai air yang tersedia atau
aktivitas air (aw). 

• Aktivitas air adalah tekanan uap larutan (zat terlarut dalam
air di sebagian besar makanan) dibagi dengan tekanan uap
pelarut (biasanya air).

• Kandungan aw sangat terkait dengan kelembaban relatif
(RH) dengan cara berikut: RH = 100 x aw.

Water Activity or Moisture Content (aw)

• Aktivitas air (aw) dari sebagian besar makanan segar di atas
0,99. 

• Secara umum, bakteri membutuhkan lebih banyak aktivitas
air daripada jamur dan khamir. 

• Bakteri gram negatif memiliki kebutuhan air yang lebih
tinggi daripada bakteri gram positif.

• Sebagian besar bakteri pembusuk makanan tidak tumbuh
di bawah aw 0,91, sedangkan jamur pembusuk dapat
tumbuh bahkan pada aw 0,80.
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Water Activity or Moisture Content (aw)

• Bakteri penghasil racun apda makanan, Staphylococcus 
aureus aerobic ditemukan tumbuh paling rendah pada 0,86 
sedangkan Clostridium botulinum anaerob tidak tumbuh di 
bawah aw 0,94. 

• Jamur sangat berbeda dalam aw yang optimal untuk
pertumbuhan vegetatif dan perkecambahan spora.

• Nilai aw terendah untuk bakteri bawaan makanan adalah
0,75 untuk halofil, sedangkan jamur xerofilik dan khamir
osmofilik tumbuh pada nilai aw 0,65 dan 0,61 .

Redox Potential (Eh)

• Daya reduksi dan oksidasi pangan akan mempengaruhi
jenis organisme dan perubahan kimiawi yang dihasilkan
dalam pangan tersebut. 

• Konsentrasi oksigen dalam makanan, komposisi kimia dan
jenis mikroorganisme yang terkait berkontribusi pada
potensi oksidasi-reduksi (O-R) makanan dan
mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme di 
dalamnya. 

• Potensial O-R dari makanan dapat didefinisikan sebagai
kemudahan substrat kehilangan atau mendapatkan
elektron.

Redox Potential (Eh)

• Potensial O-R ditulis sebagai Eh dan diukur serta
dinyatakan sebagai milivolt (mV). Jika substrat sangat
teroksidasi akan memiliki Eh positif dan substrat tereduksi
menjadi Eh negatif. 

• Mikroorganisme aerobik seperti basil, cocci, micrococci, 
pseudomonas, acinetobacters membutuhkan dan tumbuh
pada potensi O-R positif, sedangkan anaerob seperti
Clostridia dan bakterioda membutuhkan potensi O-R 
negatif untuk pertumbuhannya.
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Redox Potential (Eh)

• Sebagian besar tanaman segar dan makanan hewani memiliki
potensi redoks yang rendah karena zat pereduksi yang ada di 
dalamnya. 

• Sayur dan buah-buahan segar mengandung zat pereduksi seperti
asam askorbat, gula pereduksi dan jaringan hewani memiliki
sulfhidril (-SH) dan senyawa golongan pereduksi lain yang dianggap
sebagai antioksidan.

• Sayuran segar, buah-buahan dan daging mendorong pertumbuhan
mikroorganisme aerobik di permukaan daerah karena potensi redoks
positif. Akan tetapi, mikroorganisme anaerob tumbuh di bagian
dalam sayuran, buah-buahan dan daging karena potensi redoks
negatif.

Komposisi Nutrisi

• Sumber energi paling banyak dari organisme adalah
karbohidrat. Karbohidrat kompleks seperti selulosa, 
hemiselulosa, pati, pektin, dll dapat dimanfaatkan oleh
berbagai jenis mikroorganisme.

• Sebagian besar organisme dapat menghidrolisis karbohidrat 
kompleks dan menggunakan glukosa sebagai sumber 
energi. Beberapa organisme memiliki kemampuan untuk 
menghidrolisis pektin dengan menghasilkan enzim 
pektinase.

Komposisi Nutrisi

• Beberapa mikroorganisme dapat menghidrolisis trigliserida
dan menghasilkan gliserol dan asam lemak yang lebih kecil. 
Pada tahap ini trigliserida dihidrolisis menjadi digliserida
kemudian monogliserida dan gliserol dalam kondisi basa oleh
mikroba lipase. Gliserol dan asam lemak merupakan sumber
karbon dan sumber energi yang sangat baik untuk banyak
organisme aerobik.

• Produk hidrolitik protein dan peptida berfungsi sebagai
sumber nitrogen bagi banyak bakteri proteolitik seperti
Pseudomonas sps. Sumber nitrogen utama yang 
dimanfaatkan oleh mikroorganisme heterotrofik adalah asam
amino.
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Komposisi nutrisi

• Secara umum, senyawa sederhana seperti asam amino akan
digunakan oleh hampir semua organisme sebelum serangan
dilakukan pada senyawa yang lebih kompleks seperti
protein dengan berat molekul tinggi. Makanan kaya protein 
mendorong lebih banyak pertumbuhan bakteri daripada
jamur dan ragi.

• Air adalah komponen lain yang sangat penting untuk
nutrisi makanan. Kebutuhan air bagi organisme akan
tergantung pada jenis organisme tersebut. Umumnya
kapang memiliki kebutuhan paling rendah, diikuti oleh
bakteri gram negatif, khamir, dan bakteri gram positif

Substansi Penghambat

• Zat penghambat ada dalam makanan sebagai asalnya
sendiri, atau ditambahkan dengan sengaja dengan
mencegah atau menghambat pertumbuhan organisme. 
Kestabilan makanan tertentu terhadap serangan
mikroorganisme disebabkan adanya zat tertentu yang 
terjadi secara alami yang memiliki dan mengekspresikan
aktivitas antimikroba.

• Beberapa spesies tumbuhan diketahui mengandung minyak 
esensial yang memiliki aktivitas antimikroba. Eugenol 
dalam cengkeh, allicin dalam bawang putih, cinnamic 
aldehyde dan eugenol in cinnamon, dsb

Substansi penghambat

• Susu mengandung beberapa zat antimikroba, termasuk
laktoferin, konglutinin, dan sistem laktoperoksidase.

• Telur mengandung lisozim; ovotransferrin dan conalbumin
telah menunjukkan beberapa sifat antimikroba.
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Struktur Biologis

• Lapisan alami beberapa makanan memberikan
perlindungan yang sangat baik terhadap masuk dan
kerusakan selanjutnya oleh organisme pembusuk. Bagian
dalam jaringan sehat tumbuhan dan hewan hidup steril dan
mengandung lebih sedikit mikroba.

• Lapisan pelindung makanan seperti kulit telur, kulit
unggas, kulit buah dan sayuran, kulit kacang-kacangan dan
pelapis buatan membantu melindungi struktur dalamnya
dari kontaminasi dan pembusukan mikroba.

Struktur Biologis

• Lapisan lemak di atas daging dapat melindungi bagian
daging tersebut, atau sisik dapat melindungi bagian luar
ikan. Untuk kacang-kacangan seperti kemiri dan kenari, 
cangkang atau penutupnya cukup untuk mencegah
masuknya semua organisme.

Faktor Ekstrinsik
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Kelembapan (RH)

• Semakin tinggi kelembaan maka semakin memungkinkan
mikroorganisme tumbuh dengan baik

• Bakteri membutuhkan kelembapan lebih tinggi
dibandingkan jamur

Atmospheric Gases

• Seperti O2, Karbon dioksida (CO2) juga merupakan gas 
atmosfer terpenting yang digunakan untuk mengendalikan
mikroorganisme dalam makanan. Makanan yang dikemas
dalam atmosfer yang dimodifikasi (MAP) menggunakan
jenis gas ini. 

• Ozon (O3) adalah gas atmosfer lain yang memiliki sifat
antimikroba tinggi; Ini memiliki sifat pengoksidasi yang 
kuat sehingga tidak boleh digunakan untuk makanan kaya 
lemak karena akan mengalami oksidasi otomatis. Telah
diketahui bahwa ozon memperpanjang umur simpan
banyak makanan dan terbukti efektif melawan berbagai
mikroorganisme.

Suhu

• Berdasar suhu pertumbuhannya kita mengenal
mikroorganisme psikrofil, mesofil dan termofil

• Psikrotrof terpenting Alcaligenes, Shewanella, Brochothrix, 
Corynebacterium, Flavobacterium, Lactobacillus, 
Micrococcus, Pectobacterium, Pseudomonas, Psychrobacter, 
Enterococcus dan lain-lain. 

• Psikrotrof yang paling sering ditemukan pada makanan
adalah yang termasuk dalam genera Pseudomonas dan
Enterococcus.
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Other Microbial Flora

• Mikroorganisme yang ada dalam makanan dapat
mengalami berbagai jenis interaksi negatif. Interaksi
semacam ini menyebabkan terhambatnya beberapa
mikroorganisme saat menjalani kompetisi dan antibiotik. 

• Beberapa organisme khususnya kapang dapat menghasilkan
berbagai jenis metabolit sekunder seperti antibiotik yang 
bersifat toksik bagi banyak bakteri. 

• Beberapa organisme bawaan makanan menghasilkan zat
yang dapat menghambat atau mematikan bagi organisme 
lain; ini termasuk bakteriosin, hidrogen peroksida dan asam
organik.

Sumber:

• https://www.biotechnologynotes.com/food-
biotechnology/microorganisms-in-food/growth-of-
microorganisms-in-food-intrinsic-extrinsic-factors-
biotechnology/14135

https://www.biotechnologynotes.com/food-biotechnology/microorganisms-in-food/growth-of-microorganisms-in-food-intrinsic-extrinsic-factors-biotechnology/14135

