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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Susu Pasteurisasi 

Susu merupakan bahan makanan yang mempunyai komposisi gizi ideal. 

Zat makanan yang terkandung di dalam susu dapat dimanfaatkan dan diserap oleh 

tubuh. Menurut Widodo (2002), kandungan air di dalam susu sangat tinggi, yaitu 

sekitar 87,5%, dengan kandungan gula susu (laktosa) sekitar 5%, protein sekitar 

3,5%, dan lemak sekitar 3-4%. Susu juga merupakan sumber kalsium, fosfor, dan 

vitamin A yang sangat baik. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua orang 

dapat meminum susu yang belum diolah, dikarenakan tidak terbiasa dengan aroma 

susu segar, atau sama sekali tidak menyukai susu yang belum diolah. Adanya 

teknologi pengolahan / pengawetan bahan makanan, maka hal tersebut di atas 

dapat diatasi. (Rachmawati, 2008). 

Pasteurisasi merupakan suatu proses pemanasan pada suhu dibawah 1000C 

dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat mematikan sebagian mikroba susu 

dengan meminimalisasi kerusakan protein. Proses pasteurisasi yang dilanjutkan 

dengan pendinginan langsung akan menghambat pertumbuhan mikroba yang 

tahan terhadap suhu pasteurisasi dan akan merusak sistem enzimatis yang 

dihasilkanya (misalnya enzim phosphatase dan lipase) sehingga dapat 

mengurangi kerusakan zat gizi serta memperbaiki daya simpan susu segar (Ulum, 

2009). Proses pedinginan setelah proses pasteurisasi juga dapat meminimalisasi 

terjadinya kerusakan protein (denaturasi protein) pada susu hasil pasteurisasi. 
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Bakteri yang menyebabkan penyakit (pathogen) yang terdapat dalam susu adalah 

bakteri Staphylococcus Aureus, Salmonella sp. dan Escherichia coli (Widodo, 

2010). 

Proses pasteurisasi dilakukan dengan memanaskan susu pada suhu 620C 

selama 30 menit atau suhu 720C selama 15 detik. Susu pasteurisasi bukan 

merupakan susu awet. Penyimpanan susu pasteurisasi dilanjutkan dengan metode 

pendinginan. Metode pendinginan pada almari es (refrigertaor) pada suhu 

maksimal 100C yang mampu memperpanjang daya simpan susu pasteurisasi. 

Mikroba pembusuk tidak dapat tumbuh dan berkembang pada suhu 3-100C 

(Setya, 2012). 

Pasteurisasi berfungsi untuk membunuh mikroba-mikroba perusak susu 

sehingga susu bisa lebih awet dan aman dikonsumsi. Namun menurut penelitian 

Abubakar et al., (2001) mengenai perbandingan teknik pasteurisasi menggunakan 

LTLT (low temperature long time) dengan HTST (hot temperature short time) 

didapatkan bahwa penggunaan teknik pasteurisasi HTST yakni dengan suhu 

71,7ºC selama 15 menit memiliki kandungan nutrien yang lebih rendah 

dibandingkan menggunakan teknik pasteurisasi LTLT (suhu 62,8ºC selama 30 

menit). 

2.2 Pengujian Kualitas Susu Pasteurisasi Cup  

Susu pasteurisasi pada saat baru diproduksi, mutu produk dianggap dalam 

keadaan 100%, dan akan menurun sejalan dengan lamanya penyimpanan atau 

distribusi (Rahayu dkk., 2003). Pasteurisasi adalah proses pemanasan suatu bahan 

makanan berupa cairan selama waktu tertentu pada temperature tertentu. Kualitas 
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dari susu pasteurisasi tergantung dari bahan mentahnya, tehnik higienis saat 

pembuatan tapi umumnya daya tahan susu pasteurisasi adalah 8-10 hari pada suhu 

5-7o C. Pemanasan dalam proses pengawetan dan pengolahan merupakan hal yang 

sangat penting karena dengan pemanasan yang tidak tepat dapat merusak 

komponen nutrisi dalam susu terutama protein, tetapi disamping itu juga yang 

perlu diperhatikan adalah masalah adanya mikroba pathogen yang dapat 

berbahaya bagi konsumen (Malaka, 2014). 

Susu perlu diberi perlakuan tertentu agar tidak cepat rusak, seperti 

penyimpanan dalam refrigerator dan proses pasteurisasi. Susu dari segi kimia 

yaitu mengandung zat kimia organis ataupun anorganis berupa zat padat dan air. 

Lebih jauh, zat padat tersebut adalah protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin 

dan enzim . Ditambahkan olehnya kualitas fisik susu ditentukan berdasarkan berat 

jenis (BJ), pH, titrasi keasaman dan organoleptik (bau, warna dan rasa). 

Organoleptik terdiri dari warna, bau dan rasa. Susu segar normal mempunyai 

aroma (flavor) yang tidak mudah didefinisikan dengan terminologi yang tepat, 

dicirikan melewati bau, rasa dan tekstur yang lembut yang merupakan hasil 

kombinasi komposisi yang terkandung dalam susu (lemak, protein, laktosa dan 

mineral) (Murti, 2002).   

2.3 Total Plate Count (TPC) 

Kualitas bahan baku susu berdasarkan Total Plate Count (TPC) harus 

dijadikan landasan kepentingan perlindungan kesehatan publik, bukan hanya 

semata untuk memaksimasi kepentingan produsen produk susu dengan 

memperpanjang daya simpan (Bray, 2008). Kerusakan susu yang tidak layak 
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dikonsumsi ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah mikroorganisme. 

penghitungan jumlah mikroorganisme dilakukan dengan metode Total Plate 

Count (TPC) (Sulasih et al., 2013). 

Metode Total Plate Count (TPC) adalah metode yang paling sering 

digunakan dalam menghitung jumlah bakteri pada susu segar. Metode ini dapat 

digunakan untuk menghitung jumlah bakteri yang ada pada susu segar dimulai 

dari saat pemerahan. TPC memberikan gambaran kualitas dan higiene susu secara 

keseluruhan, akan tetapi metode ini memiliki kemampuan yang terbatas dalam 

mengidentifikasi sumber kontaminasi bakteri (Elmoslemanya et al. 2010). 

Jumlah mikroorganisme pada contoh pangan yang diperoleh dengan 

metode ini merupakan gambaran populasi mikroorganisme yang terdapat pada 

contoh tersebut. Tidak semua mikroorganisme dapat tumbuh dalam media agar 

dan kondisi inkubasi yang diterapkan. Jumlah mikroorganisme yang tumbuh 

(membentuk koloni) hanya berasal dari mikroorganisme yang dapat tumbuh pada 

kondisi yang ditetapkan (misalnya jenis media, ketersediaan oksigen, suhu dan 

lama inkubasi) karena mikroorganisme lain yang terdapat pada contoh tidak dapat 

tumbuh atau bahkan menjadi mati (Lukman 2009). Biakan mikroorganisme pada 

media Total Plate Count (TPC) dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 2.3 Biakan Mikroorganisme Pada Media Total Plate Count (TPC) 

Koloni yang nampak pada biakan tidak selalu berasal dari satu sel 

mikroorganisme, tetapi dapat berasal dari sekelompok mikroorganisme. Jumlah 

mikroorganisme yang diperoleh dengan metode ini hanya merupakan jumlah 

prakiraan (estimasi) dan terdapat kemungkinan bahwa jumlah mikroorganisme 

yang diperoleh lebih banyak dibandingkan dengan mikroorganisme 

sesungguhnya. Jumlah koloni yang diperoleh dinyatakan dengan Colony Forming 

Unit (cfu) per gram atau per ml atau luasan tertentu dari contoh (cm2) (Lukman 

2009). Menurut BSN (2000) tentang Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan 

Batas Maksimum Residu dalam Bahan Makanan Asal Hewan, nilai maksimal 

TPC yang diperbolehkan pada susu segar yaitu sebesar 1x106 cfu/ml. 

Keragaman dalam jumlah TPC susu segar disebabkan perbedaan dalam 

sanitasi peralatan, kandang dan pemerahan. Pada penelitian ini jumlah TPC yang 

didapat mungkin disebabkan oleh daerah buangan feses yang masih berdekatan 

dengan kandang, sehingga ketika dilakukan pemerahan mikroorganisme dapat 

masuk melalui debu yang dibawa oleh angin. Peralatan dapat menjadi sumber 
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kontaminasi apabila tidak dibersihkan secara maksimal terutama bagian yang 

kontak langsung dengan susu (Dwi, 2013). Rombaut (2005) menyatakan bahwa 

tingkat kontaminasi berasal dari setiap sumber dan bergantung dari metode 

sanitasi yang dilakukan. Sumber kontaminasi yang sangat signifikan adalah dari 

permukaan yang kontak langsung dengan susu. 

2.4 Escherichia Coli 

Escherichia coli merupakan flora normal yang ada di saluran pencernaan 

ternak dan manusia. Strain Eschericia coli yang bersifat patogen yang dapat 

menimbulkan infeksi dan foodbornedisease seperti O157:H7 yang menghasilkan 

shiga toxin (Todar, 2004). Eschericia coli merupakan salah satu mikroorganisme 

yang menginfeksi susu. Susu segar sangat mudah terkontaminasi oleh Escherichia 

coli, hal ini karena sebagian besar peternak kurang memperhatikan kebersihan 

sanitasi dan hygiene personal (Vimont et al., 2006).  

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

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

- 45⁰ C, diatas suhu tersebut bakteri E. coli mengalami inaktivasi. Escherichia coli 

telah tersebar diseluruh dunia dan ditularkan bersama air atau makanan yang 

terkontaminasi oleh tinja. Mikroorganisme ini juga merupakan indikator analisis 

air, kehadirannya merupakan bukti bahwa air tersebut terpolusi oleh bahan tinja 

atau hewan. Kebersihan air yang digunakan untuk membersihkan pelalatan, 

makan dan mandi sapi sangat berpengaruh terhadap tingkat cemaran Escherichia 

coli pada susu sapi (Soeparno, 2005).  
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2.5 Penyimpanan Susu Pasteurisasi Cup Pada Refrigerator 

Pasteurisasi susu adalah proses mematikan bakteri patogen yang mungkin 

masih terdapat di dalam air susu dan sebagian bakteri lain masih bisa bertahan 

hidup. Pendinginan susu bertujuan untuk menahan agar mikroba perusak susu 

jangan sampai berkembang, sehingga susu tidak mengalami kerusakan dalam 

waktu yang relatif singkat. Pendinginan susu biasanya menggunakan almari es 

atau alat pendingin khusus yang suhunya dibawah ≤ 100C (Sulistyowati, 2009). 

Menurut Huck et al. (2009) dalam industri pengolahan susu pengendalian 

bakteri pembusuk pembentuk endospora harus dilakukan, terutama kelompok 

Bacillus spp dan Paenibacillus. Karena bakteri tersebut dapat bertahan pada suhu 

tinggi dan waktu pasteurisasi yang pendek. Potensi masuknya mikroba pembusuk 

tahan panas selama proses produksi dan pengolahan susu dapat berasal dari 

peternakan sapi perah. Kontrol terhadap bahaya mikrobiologis merupakan 

tantangan yang cukup besar untuk menjamin kualitas susu pasteurisasi dari sisi 

keamanan produk. 

Ranieri et al. (2009) yang mengatakan bahwa genus Bacillus spp di dalam 

susu pasteurisasi berperan penting dalam proses pembusukan, sedangkan genus 

Paenibacillus spp lebih banyak berperan dalam pembusukan saat susu pasteurisasi 

disimpan dalam kondisi dingin, sehingga berpengaruh terhadap lama 

penyimpanan. Akan tetapi, dalam produksi susu pasteurisasi sudah tidak 

ditemukan kelompok Bacillus maupun genus Paenibacillus spp. Lama 

penyimpanan susu pasteurisasi dipengaruhi oleh suhu selama penyimpanan, susu 

pasteurisasi yang disimpan pada suhu dibawah 2-40C akan mempunyai masa 
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simpan lebih lama karena bakteri umumnya tidak dapat tumbuh optimal pada suhu 

tersebut (Harding dalam Rositayanti, 2008) 
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