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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Susu merupakan minuman bergizi tinggi yang dihasilkan ternak perah 

menyusui seperti sapi perah. Susu sangat mudah rusak dan tidak tahan lama 

disimpan kecuali telah mengalami perlakuan khusus. Susu segar yang dibiarkan 

dikandang selama beberapa waktu, maka lemak susu akan menggumpal 

dipermukaan berupa krim susu, kemudian bakteri perusak susu bertebaran di 

udara kandang, yang berasal dari sapi masuk kedalam susu dan berkembang biak 

dengan cepat. Oleh bakteri, gula susu diubah menjadi asam yang mengakibatkan 

susu berubah rasa menjadi asam. Lama kelamaan susu yang demikian itu sudah 

rusak terkontaminasi oleh bakteri.   

Kerusakan susu sebagian besar disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme. 

Mikroorganisme yang dapat mencemari susu terbagi menjadi dua golongan, yaitu 

mikroorganisme patogen dan mikroorganisme pembusuk (Murdiati, 2004). Proses 

pemanasan diterapkan baik dalam pengawetan maupun dalam pengolahan pangan. 

Pemberian suhu tinggi pada pengolahan dan pengawetan pangan didasarkan 

kepada kenyataan bahwa pemberian panas yang cukup dapat membunuh sebagian 

besar mikroba dan menginaktifkan enzim. Selain itu makanan menjadi lebih aman 

karena racun-racun tertentu rusak karena pemanasan. Salah satu pengawetan 

makanan dengan pemanasan menggunakan metode pasteurisasi. 
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Susu pasteurisasi adalah pemanasan susu dibawah suhu didih untuk 

bakteri patogen namun sporanya masih dapat hidup. Proses pemanasan yang 

hanya sebentar tersebut menyebabkan hanya bakteri patogen saja yang mati. Pada 

susu pasteurisasi masih terdapat bakteri pembusuk. Hal tersebut mengakibatkan 

susu pasteurisasi menjadi tidak tahan lama bila tidak disimpan didalam lemari 

pendingin. Ada 2 cara pasteurisasi yaitu: (1) Pasteurisasi dengan metode (Low 

Temperature Long Time/ LTLT). Pemanasan susu pada suhu (62-650C) dengan 

waktu yang relatif lama (30-60 menit). (2) Pasteurisasi dengan metode (High 

Temperature Short Time/HTST). Pemanasan susu dilakukan pada suhu tinggi (85-

950C) dengan waktu yang relatif singkat (15 detik) (Setya, 2012). Oleh karena itu, 

susu setelah proses pasteurisasi perlu dilakukan pendinginan untuk 

mempertahankan kualitas susu pasteurisasi dari tumbuhnya mikroba dalam susu 

tersebut.  

 

(Santos, 2003) Menyatakan bahwa susu pasteurisasi pada suhu 

penyimpanan 9ºC atau lebih mempunyai daya simpan hanya sekitar 5 hari dan 

akan memberikan peluang bagi pertumbuhan B. cereus. Sedangkan pada suhu 

penyimpanan kurang 7ºC, bakteri lainnya (psychrotrophic) akan tumbuh cepat dan 

dapat menyebabkan kerusakan pada susu pasteurisasi. Kerusakan dapat tercapai 

sebelum koloni B. cereus mencapai 1×104 CFU/mL dan menghasilkan 

enterotoxin. (Valik, 2003) menyatakan bahwa pada suhu penyimpanan 4ºC jumlah 

koloni B. cereus dapat mencapai angka 1×104 CFU/mL dengan masa simpan susu 

pasteurisasi sekitar 26 hari, akan tetapi apabila jumlah total mikroba mencapai 
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5×104 CFU/mL maka masa simpan susu pasteurisasi hanya mencapai waktu 12 

hari. Di Indonesia rata-rata masa simpan susu pasteurisasi adalah 5-7 hari. Oleh 

karena itu perlu diketahui daya simpan pasteurisasi pada suhu pemanasan yang 

lebih tinggi yang diharapkan tidak terjadi perubahan yang tidak signifikan pada 

kandungan gizi susu serta mempunyai masa simpan yang lebih lama. Selanjutnya 

proses pendinginan akan mengawetkan bahan pangan selama beberapa hari atau 

beberapa minggu, tergantung kepada jenis bahan pangannya. Proses pengawetan 

untuk susu pasteurisasi di beberapa koperasi yakni dilakukan di lemari es 

(refrigerator). Pada penyimpanan di refrigerator berpengaruh terhadap kualitas 

susu karena pertumbuhan mikroba tetap tumbuh walaupun pertumbuhanya 

terhambat. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui 

penyimpanan kualitas susu  yang terbaik pada hari ke berapa susu pasteurisasi cup 

mengalami penurunan kualitas. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh lama penyimpanan terhadap nilai Total Plate Count 

dan E. coli susu pasteurisasi cup rasa melon dan stroberi? 

2. Bagaimana perbandingan lama penyimpanan susu pasteurisasi cup rasa 

melon dan stroberi? 

1.3 Tujuan 

 Penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Mengetahui ada tidaknya pengaruh lama penyimpanan terhadap nilai Total 

Plate Count dan E. coli susu pasteurisasi cup rasa melon dan stroberi. 
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2. Membandingkan lama penyimpanan susu pasteurisasi cup rasa melon dan 

stroberi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah:  

1. Secara teoritis, untuk menambah khazanah pengetahuan dalam bidang 

Teknologi Hasil Ternak (THT) terutama dalam penyimpanan susu 

pasteurisasi. 

2. Secara praktis, berguna bagi produsen dalam menghasilkan suatu produk 

susu pasteurisasi berbahan dasar susu sapi segar yang disukai oleh 

konsumen sebagai alternatif dan inovatif dalam penyimpanan susu 

pasteurisasi. 

 


