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I. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Susu merupakan cairan berwarna putih yang disekresi oleh kelenjar 

mammae (ambing) pada binatang mamalia betina, untuk bahan makanan dan 

sumber gizi bagi anaknya. Susu merupakan bahan makanan yang mudah rusak 

sehingga perlu dilakukan pengolahan dan pengawetan. Salah satu pengolahan 

susu yang paling sederhana dan umum dilakukan oleh masyarakat adalah dengan 

cara pasteurisasi. Menurut Winarno (1993), susu pasteurisasi adalah produk susu 

cair yang diperoleh dari susu segar atau susu rekonstitusi atau susu rekombinasi 

yang dipanaskan dengan metode High Temperature Short Time (HTST) atau 

metode Holding. Guna menciptakan variasi baru produk susu pasteurisasi maka 

dalam penelitian ini akan menciptakan produk olahan susu pasteurisasi yang kaya 

antioksidan alami sebagai pangan fungsional. 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat melindungi bahan pangan 

terutama yang mengandung lemak dari oksidasi. Antioksidan merupakan senyawa 

pemberi elektron (electron donor) atau reduktan. Senyawa ini memiliki berat 

molekul kecil, tapi mampu menginaktifasi berkembangnya reaksi oksidasi, 

dengan cara mencegah terbentuknya radikal. Antioksidan juga merupakan 

senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi, dengan mengikat radikal bebas 

dan molekul yang sangat reaktif (Winarsi, 2008). Penambahan antioksidan pada 

susu pasteurisasi selain untuk melindungi dari kerusakan juga berfungsi untuk 

meningkatkan nilai fungsional dan juga dalam rangka diversifikasi produk 

pangan. Sumber antioksidan alami yang mudah dijumpai adalah antioksidan yang 

berasal dari tanaman jahe, teh hijau dan juga dari kayu manis. 
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Jahe (Zingiber officinale R.) merupakan rempah-rempah yang telah dikenal 

luas oleh masyarakat. Jahe mempunyai kegunaan yang cukup beragam, antara lain 

sebagai rempah, minyak atsiri, pemberi aroma, ataupun sebagai obat (Koswara, 

1995). Tanaman lain yang mengandung senyawa antioksidan adalah teh hijau. 

Teh hijau berasal dari tanaman teh (Camellia sinensis) yang dalam pengolahannya 

tidak mengalami proses oksidasi. Konsumsi teh hijau secara teratur dapat 

meningkatkan sistem pertahanan dan memperbaiki fungsi organ tubuh. Hal ini 

disebabkan teh hijau mengandung polifenol dalam jumlah yang tinggi (Zowail et 

al., 2009). Selain dari dua sumber antioksidan diatas, kayu manis juga memiliki 

kandungan antioksidan yang cukup tinggi. Kayu manis (Cinnamomum burmanii) 

merupakan salah satu tanaman kulit batang, cabang dan dahannya digunakan 

sebagai bahan rempah-rempah. Kayu manis mengandung minyak atsiri, eugenol, 

sofrole, sinamaldehid, tannin, kalsium oksalat, damar dan zat penyemak, dimana 

sinamaldehid merupakan komponen minyak atsiri yang terbesar yaitu 70% 

(Thomas dan Duethi, 2001). 

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh dari sumber antioksidan dan level penambahan (jahe, teh hijau dan kayu 

manis) yang sebelumnya dibuat bubuk terlebih dahulu. Pengaruh dari 

penambahan bubuk jahe, teh hijau dan kayu manis terhadap kandungan 

antioksidan pada susu pasteurisasi dapat ditinjau dari uji kemampuan daya 

tangkap radikal bebas. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan susu 

pasteurisasi yang kaya antioksidan, serta memilki kualitas yang baik dan disukai 

oleh panelis. 
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1.2  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui interaksi antara sumber antioksidan dan level penambahan 

(bubuk jahe, teh hijau dan kayu manis) terhadap kualitas susu pasteurisasi 

2. Untuk mengetahui pengaruh dari sumber antioksidan terhadap kualitas susu 

pasteurisasi 

3. Untuk mengetahui pengaruh dari level penambahan sumber antioksidan 

terhadap kualitas susu pasteurisasi. 

 

1.3  Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Diduga sumber antioksidan dan level penambahan berpengaruh terhadap 

kualitas susu pasteurisasi 

2. Diduga sumber antioksidan berpengaruh terhadap kualitas susu pasteurisasi 

3. Diduga perbedaan level penambahan berpengaruh terhadap kualitas susu 

pasteurisasi. 

 


