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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Susu merupakan cairan berwarna puth yang memiliki banyak kandungan 

gizi dan dikeluarkan oleh kelenjar mamalia (ambing) betina, air susu mengandung 

unsur-unsur gizi yng baik bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia terutama 

pada anak-anak, karena sangat berperan penting untuk kesehatan, kecerdasan, dan 

pertumbuhan. Sebagian besar susu yng dikonsumsi olh manusia berasal dri sapi 

perah, karena jenis ternak ini adalah penghasil susu yang potensial. Susu 

mempunyai sifat mudah rusak dan tidak bisa tahan lama apabila tidak dilakukan 

penanganan khusus sebelum dikonsumsi. Salah satu usaha untuk memperpanjang 

daya simpan susu yaitu dengan cara dipasteurisasi. 

Pasteurisasi adalah proses pemanasan dengan suhu sedang yaitu 60-65°C 

selama 30 menit. Tujuan pasteurisasi adlah membunuh mikroba vegetatif tertentu, 

terutama patogen dan inaktivasi enzim. Daya simpan produk pangan yng 

diawetkan dengn pasteurisasi seperti susu dapat bertahan hingga 15-21 jam dan 

bisa bertahan selama 26 hari jika disimpan pada suhu dibawah 4°C (Valik dkk, 

2003). 

Produk susu pasteurisasi yang ada dipasaran kebanyakan memiliki rasa 

yang tawar atau original dan berperisa. Produk susu pasteurisasi umumnya 

menggunakan perisa sintetis. Perisa sintetis dengan rasa stawberry, melon dan 

pisang. Tetapi jika dilihat dari efek jangka panjangnya, produk yang ditambahkan 

perisa sintetis kurang baik untuk kesehatan. Maka dirasa perlu adanya penelitian 

tentang formulasi susu pasteurisasi dengan penambahan perisa alami. Pisang 

ambon memiliki ciri khas yaitu aroma yang tajam dan rasanya manis. 
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Berdasarkan data rata-rata produksi pisang slama tahun 2011 sampai 2015, 

terdapat 11 (sebelas) provnsi sentra prodksi pisang di Indonesia yang memberikan 

kontribusi hinga 88,07%. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang 

memberikan kontribusi palng tinggi yaitu 21,87%. Buah pisang sendiri biasanya 

dikonsumsi secara langsung dalam keadaan segar dan sangat minim dimanfaatkan 

sebagai produk olahan. Produk olahan pisang yang banyak dipasaran adalah 

keripik pisang, sale pisang dan baru-baru ini muncul produk olahan baru berbahan 

dasar pisang yaitu nugget pisang. 

Rasa dan aroma pisang meningkan seiring dengan tingkat kematangan 

buah. Sehingga dirasa perlu adanya pemilihan tentang penggunaan pisang dengan 

tingkat kematangan yang berbeda untuk di formulasikan dengan susu pasteurisasi 

dalam upaya mengembangkan pangan yang sehat. Hingga saat ini sejauh 

pengetahuan belum ada publikasi yang melaporkan pengaruh penambahan sirup 

pisang ambonpada susu pasteurisasi. Sehingga penelitian ini akan diberi judul 

“Karakteristik Susu Pasteurisasi yang diformulasikan dengan Sirup Pisang Ambon 

(Musa acuminata colla) pada Tingkat Kematangan Buah yang Berbeda”. 

1.2. Tujuan 

1. Mengetahui pengaruh tingkat kematangan buah pisang terhadap 

karakteristik susu pasteurisasi. 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi sirup pisang trhadap karakteristik susu 

pasteurisasi. 

3. Mengetahui daya simpan susu pasteurisasi berperisa alami. 

4. Mengetahui perlakuan terbaik. 
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1.3. Hipotesis 

1. Diduga sirup pisang ambon dengan tingkat kematangan buah yang

berpengaruh terhadap karakteristik kimia susu pasteurisasi.

2. Diduga konsentrasi sirup pisang brpengaruh trhadap karakteristik susu

pasteurisasi berperisa alami pisang ambon.

3. Diduga susu pasteurisasi memiliki daya simpan lebih dari 9 hari pada

suhu dingin.

4. Diduga semakin tinggi penambahan sirup pisang ambon maka susu

pasteurisasi yang dihasilkan semakin baik.


