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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Susu 

Susu adalah cairan berwarna putih-kekuningan yang keluar dari sekresi sel 

ambing ternak mamalia (mammary gland) yang diperoleh melalui cara pemerahan 

pada masa laktasi (Suwito, 2010). Susu merupakan bahan pangan yang diandalakan 

masyarakat dikarenakan mengandung nutrisi untuk ketahanan dan keseimbangan 

tubuh, seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral dan vitamin (Suwito, 2010 

dalam Pandey dan Voskuil, 2011).  

Susu merupakan bahan yang perishable sehingga harus diolah menjadi 

berbagai macam bahan pangan olahan. Sebagian susu dikonsumsi dalam bentuk 

cair, yaitu diolah dengan cara pemanasan dan produknya dikenal sebagai susu 

pasteurisasi dan susu steril (Legowo dkk., 2009). Namun proses pengolahan 

tersebut harus dilakukan secara presisi guna mengurangi penurunan mutu dari susu 

tersebut. Dikarenakan kerusakan susu bisa saja terjadi karena pencemaran 

mikroorganisme atau benda asing seperti penambahan komponen lain yang 

berlebihan (gula, lemak nabati, pati, dan lain-lain) pada proses pengolahan 

(Hasanuddin, 2011). 

2.1.1 Kandungan Gizi Susu Segar 

Menurut SNI 01-3141-1998 definisi susu segar adalah susu murni yang 

tidak mendapatkan perlakuan apapun kecuali proses pendinginan tanpa 

mempengaruhi kemurniannya (Lukman dkk., 2009).  Oleh karena itu diperlukan 

standard yang tepat untuk digunakan sebagai pembanding dalam pemeriksaan 

sample yang mungkin bertaraf nasional maupun internasional (Sudarwanto, 2012). 
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Di Indonesia standar yang digunakan adalah SNI (Standar Nasional Indonesia), 

untuk susu segar digunakan SNI No. 01-3141-2011 dan SNI No. 01-3951-1995 

untuk susu pasteurisasi (Sudarwanto, 2012). Kandungan susu menurut Ressang dan 

Sommer dalam Lukman, dkk. (2009) ditampilkan pada Tabel 2.1.  

Tabel 2.1. Kandungan Susu 

Bahan 
Menurut 

Ressang 
Menurut Sommer 

Air 

Bahan kering 

- Lemak 

- Protein 

- Karbohidrat 

- Garam 

- Pigmen 

- Enzyme 

- Sel 

- Vitamin 

- Gas 

- Senyawa lain 

87,9 % 

12,10 % 

3,45 % 

BKTL 8,65 % 

86,9 % 

13,10 % 

3,9 % 

3,2 % 

5,1 % 

0,9 % 

Karoten, xantofil & ribolflavin 

Reduktase, katalase, peroksid &lipase 

Sel somatic dan sel bahan organic 

A,D,E,K (lemak) & B1,B2,C,B plex (air) 

O2,CO2 dan N2 

Urea, kreatinin, amonia & as amino 

Sumber: Lukman, dkk. (2009) 

2.1.2  Kualitas Susu 

Karakteristik susu menurut SNI No. 01-3141-2011 ditunjukkan pada Tabel 

2.2. Kualitas susu tidak hanya dapat dilihat dari segi fisik dan organoleptik saja, 

melainkan lebih mendalam dapat diketahui tingkat kerusakannya melalui sifat 

kimianya. Susu mempunyai sifat ampoter artinya dapat bersifat asam dan basa, 

dikarenakan pH susu segar terletak antara 6,5- 6,7. Sebagian besar asam yang ada 

adalah asam laktat atau disebabkan karena senyawa pospat komplek, asam sitrat, 

asam amino dan karbondioksida dalam susu (Eniza, 2004).  Nilai viskositas 1,5-2,0 

Cp, titik beku -0,5200C dan titik didih 100,160C menunjukkan kualitas susu 

pasteurisasi yang baik berdasarkan SNI No. 01-3141-2011 (Lukman dkk, 2009). 

 



 
 
 

6 
 

Tabel 2.2. Karakteristik Susu Segar menurut SNI No. 01-3141-2011 

Karakteristik SNI RRSNI 

Berat Jenis (suhu 27,5oC) min. 1,0280 1,0270 

Kadar lemak minimum 3 % 3 % 

Bahan kering tanpa lemak min. 8 % 7,8 % 

Kadar protein minimum 2,7 % 3 % 

Warna, bau,rasa, kekentalan Tak ada perubahan Tak ada perubahan 

pH 6-7 oSH 6-7 oSH 

6,3-6,75 

Uji alcohol (70%) Negative Negative 

Uji katalase maks. 3 (cc) - 

Angka refraksi 36-38 - 

Angka reduktase 2-5 jam - 

Cemaran mikroba maks.: 

- Angka total kuman 

- E.Coli/ pathogen 

 

1x106 CFU/ml 

Negative 

 

 

1x106 CFU/ml 

Negative 

 

Kotoran & benda asing Negative - 

Uji pemalsuan Negative Negative 

Titik beku -0,520 sd -0,560oC -0,520 sd -0,560oC 

Uji peroksidase Positive  Positive 

Sumber: Lukman, dkk. (2009). 

Viskositas adalah sifat fluida yang mendasari di berikannya tahanan terhadap 

tegangan geser oleh fluida tersebut, dimana nilai viskositas cairan berkurang 

dengan naiknya suhu (Streeter dan Wylie (1992) dalam Siskawardani (2012). Untuk 

mengukur viskositas menggunakan alat Viscometer Ostwald dimana prinsip 

kerjanya yaitu membandingkan waktu yang digunakan untuk penghisapan dan 

pengeluaran air dan sampel. Suhu rendah akan menyebabkan kenaikan viskositas 

susu karena terjadi clumping dari globula-globula lemak. Viskositas susu juga akan 

meningkat dengan meningkatnya kandungan lemak dalam susu (Jamila, 2006).  

Protein susu merupakan komponen penting susu yang dipengaruhi oleh ras 

sapi, umur, stadium laktasi, pakan, penyakit dan iklim. Secara umum , kadar protein 

tertinggi didapat pada stadium awal dan akhir laktasi (Sudarwanto, 2012). Protein 

susu dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan utama, yaitu kasein  (80%) dan 
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whey (serum) (20%) dari total protein susu (Legowo dkk., 2009). Rata-rata 

kandungan protein susu adalah 3,2% (Tabel 2.1) terdiri dari sebagian besar kasein, 

albumin, globulin, enzim, hormon, immunoglobulin, laktoferin, dan lisosim. Bagian 

utama protein susu (kecuali serum albumin dan immunoglobulin) disintesa dalam 

ambing dengan cara mengekstraksi asam amino darah (Lukman dkk., 2009). Selain 

itu ada pengaruh dari bakteri patogen yang menyebakan kontaminasi kualitas dari 

susu yaitu Escherichia coli (E. coli). Jika susu pasteurisasi terkontaminasi oleh E. 

coli akan menyebabkan gejala keracunan konsumen, dengan proses infeksi yang 

dimulai saat bakteri masuk dalam usus dan berkoloni sampai terbentuk toksin yang 

cukup untuk menimbulkan terjadinya diare, demam, dan disertai dengan muntah 

(Suwito, 2010). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kesmavet (2012) bahwa 

mengkonsumsi susu dalam keadaan mentah sangat berbahaya, sehingga 

pasteurisasi atau direbus sebelum diminum merupakan alternatif untuk 

menghilangkan bakteri patogen E. coli. 

Murdiati dkk. (2004)  menyatakan bahwa E. coli merupakan bakteri yang 

sensitif terhadap suhu tinggi. E. coli mempunyai suhu maksimum pertumbuhan 40 

– 45o C, diatas suhu tersebut bakteri E. coli mengalami inaktivasi. 

2.1.3  Pengolahan Susu Sapi 

Teknologi pengolahan susu mencakup penanganan susu pasca pemerahan 

hingga penerapan berbagai metode pengolahan untuk menghasilkan produk yang 

siap didistribusikan atau dikonsumsi (Legowo dkk., 2009). Proses pengolahan susu 

bertujuan untuk memperoleh produk susu yang beraneka ragam, mempunyai 

kualitas dan kadar gizi yang tinggi, tahan selama penyimpanan, mempermudah 
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pemasaran dan transportasi, sekaligus meningkatkan nilai tukar dan daya guna 

bahan mentahnya (Saleh, 2004).  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa produk olahan susu adalah susu yang 

telah mengalami pengolahan seperti pemanasan, pendinginan, pengentalan, 

fermentasi dan penambahan bahan tertentu. Macam- macam susu olahan yaitu: 

1. Susu Pasteurisasi 

Kelemahan susu dalam umur simpan yang relatif singkat membutuhkan 

sentuhan teknologi modern berupa pasteurisasi, dikarenakan susu sangat sensitif 

pada temperature (suhu) (Kudo, 2012). Susu pasteurisasi adalah susu segar, susu 

rekonstitusi, susu rekombinasi yang telah mengalami proses pemanasan pada 

ternperature 63°C - 66°C selama minimum 30 menit atau pada pemanasan 72°C 

selama minimum 15 detik, kemudian segera didinginkan sampai 100 C, selanjutnya 

diperlakukan secara aseptis dan disimpan pada suhu maksimum 4, 40 C (Legowo 

dkk., 2009). Pasteurisasi efektif membunuh bakteri patogenik namun tidak mampu 

mematikan spora bakteri termoresisten (Mycobacterium tuberculosis) penyebab 

tuberculosis (TBC), Brucellae sp. penyebab brucellosis, Salmonella dan Shigella 

sp. penyebab sakit saluran pencernaan, serta Coxiella burnetti penyebab sakit 

demam Q (Q-fever). Selain itu pasteurisasi juga tidak merubah rasa, konsistensi dan 

kandungan nutrisi susu (Murdiati dkk., 2004). Sehingga diperlukan aplikasi 

pengawetan dan pengolahan lainnya guna memperpanjang masa simpan susu 

pasteurisasi (Hariyadi, 2000).  

Syarat Mutu susu Pasteurisasi menurut SNI ditunjukkan oleh Tabel 2.3.  

Pasteurisasi dikenal dengan dua metoda yaitu : 
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Tabel 2.3 Syarat Mutu Susu Pasteurisasi menurut SNI 19 – 1502 - 1989 

Karakteristik Syarat Cara pengujian 

A B 

- Rasa khas khas Organoleptik 

- Bau khas khas Organoleptik 

- Warna khas khas Organoleptik 

- Kadar lemak, 

%(bobot/bobot) min. 

2,80 1,50 SP –SMP – 248 – 1980 

- Kadar padatan tanpa 

lemak, % 

(bobot/bobot)min 

7,7 7,5 SP –SMP – 249 – 1980 

- Kadar Protein, % 

(bobot/bobot)min. 

2,5 2,5 SP –SMP – 79 - 1980 

Bahan Pengawet Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 

R. I. No. 235/Men. Kes/Per/iv/79 

Sumber : SNI 19 – 1502 – 1989, 2010 

a.  Pasteurisasi suhu rendah dan waktu pemanasan lama atau metode LTLT (Low 

Temperature Long Time), yaitu sekurangnya pada suhu 630 celcius selama 30 menit. 

Metode yang disebut juga holding method ini biasanya diterapkan untuk skala 

industry kecil atau di laboratorium. 

b. Pasteurisasi suhu tinggi dan waktu cepat atau metode HTST (High Temperature 

Short Time) yaitu sekurangnya pada suhu 72o celcius selama 15 detik. Metode yang 

disbut juga flash method ini memerlukan peralatan khusus yang relative kompleks, 

tetapi dapat dioperasikan secara kontinyu dengan kapasitas besar yang biasa 

digunakan oleh industry pengolahan susu berskala besar (Miskiyah, 2011 dalam 

Legowo (2009) dan (Sudarwanto (2012). 

Harding (1999) dalam Rositayanti (2008) menambahkan bahwa lama 

penyimpanan susu pasteurisasi dipengaruhi oleh suhu selama penyimpanan, susu 

pasteurisasi yang disimpan pada suhu dibawah 8 0 C akan mempunyai masa simpan 

lebih lama karena bakteri umumnya tidak dapat tumbuh optimal pada suhu tersebut. 

Saleh (2004) menambahkan apabila temperatur susu menurun maka akan terjadi 
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pembekuan lemak. Wardana (2010) menyatakan bahwa semakin banyak lemak susu, 

semakin rendah berat jenisnya dan semakin banyak prosentase padatan bukan lemak, 

semakin berat susu tersebut. Mas’ud (2012) memperjelas bahwa penurunan suhu 

mengakibatkan konsistensi lemak susu menjadi lebih padat. Karena berat jenis lemak 

yang padat lebih berat daripada lemak cair maka berat jenis susu meningkat. 

2.  Susu Rasa Jahe 

Jahe (Zingiber offcinale Rosc) merupakan rempah – rempah Indonesia yang 

sangat penting dalam bidang kesehatan. Jahe merupakan tumbuhan suku temu – 

temuan (Zingiberaceae) berbatang semu dan mempunyai senyawa anti oksidan.  

Jahe mempunyai kegunaan yang cukup beragam, antara lain sebagai rempah, 

penghasil minyak atsiri, pemberi aroma, ataupun sebagai obat  (Bartley dan Jacobs 

2000). Secara pengobatan tradisional, kegunaannya antara lain untuk mengobati 

penyakit rematik, asma, stroke, sakit gigi, diabetes, sakit otot, tenggorokan, kram, 

hipertensi, mual, demam dan infeksi (Ali, dkk., 2008; Wang dan Wang 2005; 

Tapsell, dkk., 2006).  

 Menurut penelitian Manju, V. dan Nalini, N. (2005), umumnya jahe 

mempunyai kandungan pati (52,9%), minyak atsiri (3,9%) dan ekstrak yang larut 

dalam alkohol (9,93%). Jahe emprit (41,48, 3,5 dan 7,29%) kandungannya lebih 

rendah dibandingkan jahe gajah (44,25, 2,5 dan 5,81%). Nilai nutrisi dari 100 g jahe 

kering dengan kadar air (15%) mempunyai komposisi lemak (5,5-7,3 g), abu (4,53 

g), besi (9,41 mg), kalsium (104,02 mg) dan fosfor (204,75 mg).  Susu jahe sudah 

lama dikenal oleh masyarakat Indonesia khususnya di Kota Batu yang merupakan 

sentral produksi susu segar. Penambahan jahe didalam susu diharapkan mampu 

mengoptimalkan manfaat jahe sebagai senyawa antioksidan dan antimikroba untuk 
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meningkatkan umur simpan (Weidner dan Sigwart (2001) dalam Wang dan Wang 

(2005). 

 

2.2  Hipotesis 

1. Terdapat pengaruh suhu pasteurisasi terhadap viskositas, kadar protein dan 

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

2. Terdapat pengaruh lama simpan terhadap viskositas, kadar protein dan 

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

3. Terdapat interaksi suhu pasteurisasi  dan lama simpan terhadap viskositas, kadar 

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

4. Terdapat kombinasi suhu dan lama simpan yang paling baik digunakan dalam 

pasteurisasi susu rasa jahe dalam suhu dingin. 


