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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Susu disebut sebagai bahan pangan yang hampir sempurna karena 

kandungan gizi yang lengkap. Menurut Almatsier (2002), sebagian besar zat gizi 

essensial ada dalam susu diantaranya adalah protein, kalsium, fosfor, vitamin A 

dan tiamin (vitamin B1). Kandungan susu yang lengkap mempengaruhi 

karakteristiknya, dimana menjadi bahan yang mudah menjadi sarana tumbuh 

mikrobia serta memiliki daya simpan yang rendah. Hal ini yang membuat susu 

harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu sebelum menjadi produk yang 

bisa di konsumsi.    

Produk susu yang beredar di pasaran adalah produk yang sudah melalui 

serangkaian pengolahan sebelumnnya, dimana pengolahan ini bertujuan untuk 

menghasilkan produk yang siap dikonsumsi, menciptakan cita rasa yang disukai, 

serta memperpanjang daya simpan. Adapun pengolahan yang digunakan adalah 

pengolahan susu dengan pasteurisasi dan UHT (Ultra High Temperature). Salah 

satu pengolahan yang sering digunakan masyarakat adalah pasturisasi, karena 

metode ini memilki keunggulan dalam pengaplikasiannya. 

Pasteurisasi sendiri adalah pengolahan susu yang dipanaskan pada suhu 
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C selama 15 menit  yang biasa disebut dengan HTST (High Tempetature

Short  Time). Metode ini membantu membunuh mikroorganisme patogen, namun 

hanya sebagian karena metode ini tidak bisa membunuh mikrobia yang non 

patogen maupun yang membentuk berspora serta tidak bisa mencegah terjadinya  

koagulasi protein susu tersebut. Hal ini yang menjadi pertimbangan adanya 

penambahan perlakuan untuk membantu meningkatkan kualitas susu yang 



2 

 

 

 

dihasilkan. Adapun perlakuan yang ditambahkan adalah penambahan zat adiktif, 

yakni pengunaan bahan penstabil. 

Zat adiktif penstabil adalah salah satu zat adiktif yang ditambahkan dalam 

jumlah kecil guna mempertahankan stabilitas emulsi dan memperbaiki 

kelembutan produk. Adapun bahan penstabil yang sering digunakan adalah 

Carboxy Methyl Cellulose (CMC), karagenan, dan MCC (Microcrystalline 

cellulose). Carboxy Methyl Cellulose (CMC) adalah mikrokristal selulosa yang 

dibuat dengan cara hidrolisis terkontrol alfa selulosa, suatu pulp dari tumbuhan 

yang berserat dengan larutan asam mineral encer, Karagenan adalah suatu 

senyawa hidrokoloid yang merupakan polisakarida rantai panjang yang 

diekstraksi dari rumput laut ; serta MCC (Microcrystalline cellulose) adalah 

derivat selulosa yang direaksikan dengan alkalin chloroacetic acid . 

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pengaruh 

penambahan jenis-jenis dan konsentrasi bahan penstabil pada susu pasteurisasi 

untuk mengetahui perlakuan terbaik di antar penambahan zat adiktif tersebut. 

1.2 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui interaksi terbaik antara jenis dan konsentrasi bahan penstabil 

terhadap kualitas fisik dan kimia susu pasteurisasi. 

2. Mengetahui pengaruh fisikokimia bahan penstabil terhadap kualitas susu 

pasteurisasi. 

1.3 Hipotesis 

1. Bahan penstabil berpengaruh terhadap fisikokimia kualitas susu pasteurisasi. 

2. Bahan penstabil tidak berpengaruh terhadap fisikokimia kualitas susu 

pasteurisasi. 

 




