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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri persusuan sapi perah nasional mulai berkembang pesat sejak awal 

tahun 1980an. Peningkatan populasi sapi secara cepat dan signifikan telah 

dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan importasi (Boediyana, 2008). Langkah 

importasi dilakukan karena produksi susu di dalam negeri saat ini baru memenuhi 

sekitar 35% dari kebutuhan nasional dimana diproduksi oleh sekitar 495.089 ekor 

sapi perah bangsa Friesian Holstein (FH) (DITJENNAK, 2010).  

Susu sapi merupakan salah satu sumber protein hewani yang sangat baik bagi 

kesehatan namun bersifat perishable (mudah rusak). Tingginya kandungan zat gizi 

pada susu justru merupakan media yang baik bagi pertumbuhan bakteri patogen. 

Salah satu teknik pengolahan yang sering diterapkan dalam proses mematikan 

bakteri patogen yaitu pasteurisasi, dimana hasil olahannya disebut susu pasteurisasi. 

Metode pasteurisasi digunakan untuk membunuh bakteri patogen dan  mampu 

menonaktifkan beberapa enzim serta memperpanjang daya simpan susu. 

Umumnya, proses pasteurisasi untuk susu sapi segar tersebut dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu Low Temperature Long Time (LTLT) dengan suhu 63
o
C 

selama 30 menit dan High Temperature Short Time (HTST) dengan suhu 72
o 

C 

selama 15 detik. Kemudian dilanjutkan dengan proses pendinginan pada suhu 4 

o
C untuk menambah daya simpan susu (Legowo dkk., 2009).  Salah satu susu hasil 

olahan yang saat ini banyak digemari oleh masyarakat yakni susu beraroma jahe 

seperti STMJ. Peramitasari (2010) menyatakan bahwa kandungan jahe seperti 

antioksidan dan antimikroba  memiliki kegunaan seperti penghangat tubuh, 
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penghasil minyak atsiri, dan pemberi aroma (Barley dan Jacobs, 2000). Selain itu 

penambahan jahe (Zingiber officinale Roscoe) pada susu diharapkan mampu 

meningkatkan daya simpan susu, nilai ekonomi dan nilai konsumsi dari susu 

pasteurisasi. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh suhu pasteurisasi terhadap viskositas, kadar 

protein, dan keberadaan E.coli susu pasteurisasi rasa jahe pada suhu dingin?    

2. Apakah terdapat  pengaruh lama simpan terhadap viskositas, kadar protein 

dan keberadaan E.coli susu rasa jahe pada suhu dingin? 

3. Apakah terdapat interaksi suhu pasteurisasi dan lama simpan susu 

pasteurisasi  pada suhu dingin terhadap viskositas, kadar protein, dan 

keberadaan E.coli susu rasa jahe? 

4.  Kombinasi manakah suhu dan lama simpan yang paling baik  digunakan 

untuk  pasteurisasi susu rasa jahe? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh suhu  terhadap viskositas,  kadar protein dan 

keberadaan E.coli susu pasteurisasi rasa jahe pada suhu dingin. 

2. Untuk mengetahui pengaruh lama simpan terhadap viskositas, kadar protein 

dan keberadaan E.coli susu pasteurisasi rasa jahe pada suhu dingin. 

3. Untuk mengetahui keberadaan interaksi suhu pasteurisasi dan lama simpan 

di susu pasteurisasi rasa jahe pada suhu dingin.  
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4. Untuk mengetahui kombinasi terbaik dari  suhu dan lama simpan untuk  susu 

pasteurisasi rasa jahe dalam suhu dingin. 

 

1.4 Manfaat 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi ilmiah mengenai proses 

pasteurisasi susu rasa jahe pada beberapa suhu dan lama simpan yang berbeda. 

Serta, untuk memberikan pengetahuan mengenai suhu terbaik dalam proses 

pasteurisasi dengan lama simpan yang berbeda. 


