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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Susu 

Air susu merupakan bahan makanan yang istimewa bagi manusia karena 

kelezatan dan komposisinya yang ideal. Selain air susu mengandung semua zat 

yang dibutuhkan tubuh, semua zat makanan yang terkandung di dalam air susu 

dapat diserap oleh darah dan dimanfaatkan oleh tubuh. Air susu yang banyak 

dikenal di pasaran adalah air susu sapi. Sebenarnya air susu kambing dan kerbau 

tidak kalah nilai gizinya dibandingkan dengan air susu sapi. Hanya karena faktor 

kebiasaan dan ketersediaannya maka air susu sapi lebih menonjol di pasaran. Susu 

merupakan bahan organik, dimana susu sangat mudah sekali rusak. Kerusakan 

pada susu diantaranya di sebabkan oleh bakteri, dan susu juga merupakan salah 

satu media yang baik untuk perkembangan bagi bakteri yang dapat menjadi sarana 

potensial bagi penyebaran bakteri patogen sepanjang penanganannya tidak 

memperhatikan kebersihan (Hernawati, 2014). 

Susu merupakan sumber protein dengan mutu yang sangat tinggi, dengan 

kadar protein dalam susu segar 3.5 persen dan mengandung lemak yang kira-kira 

sama banyaknya dengan protein. Karena itu, kadar lemak sering dijadikan sebagai 

tolak ukur mutu susu, karena secara tidak langsung menggambarkan juga kadar 

proteinnya. Beberapa jenis sapi perah, khususnya dari Bos Taurus misalnya Jersey 

dan Guernsey mampu memproduksi susu dengan kadar lemak mendekati 5 persen 

(Koswara, 2009). 



6 
 

Secara alamiah susu mengandung bakteri (terkontaminasi dari sumbernya : 

puting, ambing, dan rambut), jika susu tidak ditangani secara tepat, maka akan 

menimbulkan kondisi dimana jumlah bakteri dalam susu dapat berkembang 

dengan cepat. Mikroorganisma lainnya akan masuk ke dalam susu selama proses 

pemerahan, transportasi, dan penyimpanan, jika peralatan yang digunakan 

sepanjang ketiga proses dimaksud tidak bersih, terjaga, dan steril. Pada satu sisi, 

dengan kandungan gizi yang lengkap menempatkan susu sebagai pangan bernilai 

tinggi, di sisi lain dengan kandungan gizi yang lengkap susu juga menjadi media 

tumbuh paling baik bagi perkembangbiakan mikroorganisma yang dapat 

menimbulkan penyakit pada manusia (Budiyono, 2009). 

 

2.2  Susu Pasteurisasi 

Pasteurisasi digunakan untuk mengawetkan bahan pangan yang tidak 

tahan suhu tinggi, misalnya susu. Pasteurisasi tidak mematikan semua mikro 

organisme, tetapi hanya yang bersifat patogen dan tidak membentuk spora. Oleh 

sebab itu, proses ini sering diikuti dengan teknik lain misalnya pendinginan atau 

pemberian gula (sukrosa) dengan konsentrasi tinggi. Produk hasil pasteurisasi bila 

disimpan pada suhu kamar hanya berthan 1 sampai 2 hari sedangkan bila 

disimpan pada refrigerator dapat bertahan 1 minggu (Kustanti, 2012). 

Susu mempunyai sifat lebih mudah rusak dibandingkan dengan hasil 

ternak lainnya sehingga penanganan susu harus tepat dan cepat. Pengolahan susu 

secara sederhana merupakan salah satu penanganan lepas panen yang perlu 

dikembangkan karena untuk memperluas pemasaran susu sebagai usaha perbaikan 
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gizi masyarakat disamping para peternak tidak terlalu tergantung pada Industri 

Pengolahan Susu. Penganekaragaman produk olahan susu sebagai salah satu 

upaya untuk mendapat nilai tambah produk susu. Produk susu olahan secara 

sederhana yang sudah dikembangkan diantaranya adalah susu pasteurisasi, 

yoghurt. (Koswara, 2009). 

Proses pasteurisasi dengan penanganan suhu yang tidak tepat dapat 

mengakibatkan lossnutrition, yaitu hilangnya nutrisi-nutrisi penting yang 

terkandung dalam susu. Penanganan suhu yang salah juga dapat mengakibatkan 

bakteri pathogen yang tetap hidup didalam susu, sehingga mengakibatkan 

ketahanan susu menjadi berkurang, serta beresiko menyebarkan bakteri kedalam 

tubuh manusia (Kustanti, 2012). 

Susu pasteurisasi telah banyak beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat di 

Kota Malang. Susu segar yang digunakan sebagai bahan baku diperoleh dari 

peternakan rakyat untuk produsen skala rumah tangga maupun dari peternakan 

milik sendiri untuk produsen skala perusahaan. Namun demikian, berdasarkan 

hasil survei lapang, masih ditemukan deviasi mengenai bahan baku, maupun cara 

pengolahan dan penanganan yang kurang baik dan benar selama proses produksi 

serta penjualan susu pasteurisasi yang dilakukan oleh produsen. (Mastuti, 2007). 

Metode pasteurisasi yang umum dilakukan pada susu ada dua cara, yaitu 

LTLT (Low Temprature Long Time) yakni pasteurisasi pada suhu rendah  65ºC 

selama 30 menit, sedangkan metode HTST (High Temperature Short Time) yaitu 

pemanasan pada suhu tinggi 72˚C selama 15 detik (Koswara, 2009).  
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Selain itu juga dikenal 2 (dua) jenis pasteurisasi lainnya, yakni 

Ultrapasteurization yaitu pemanasan susu pada suhu yang tinggi, sampai 280°F 

(138°C), selama 2 detik, kemudian dengan pertimbangan kemasan yang 

digunakan umumnya kurang kuat, maka produk susu pasteurisasi ini harus segera 

didinginkan selama penyimpanan. Jenis susu pasteurisasi lainnya adalah Ultra 

High Temperature (UHT) Pasteurization adalah pemanasan susu pada suhu yang 

lebih tinggi lagi, dalam kisaran 280 sampai dengan 302°F (138° sampai 

dengan150°C), selama 1 sampai dengan 2 detik. Produk susu ini umumnya 

dikemas dalam keadaan steril, dengan kemasan berlapis hermatis, dapat disimpan 

tanpa pendinginan selama penyimpanan (Budiyono, 2009). 

 

2.3  Herbal 

2.3.1 Jahe 

 Penggunaan bahan kimia berbahaya untuk  pengawetan pangan hingga kini 

masih banyak terjadi di Indonesia. Menurut laporan tahunan Badan POM RI tahun 

2011, sebanyak 14,15 persen pangan yang beredar di masyarakat tidak memenuhi 

persyaratan keamanan dan mutu karena diantaranya mengandung formalin dan boraks, 

pengawet sintetik yang penggunaannya melebihi batas yang diizinkan dan cemaran 

mikroba melebihi batas. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 

keamanan pangan dan kesehatan menyebabkan mulai dihindarinya penggunaan 

pengawet sintetik dan beralih ke pengawet alami. Kondisi ini memberikan peluang 

penggunaan bahan antimikroba alami sebagai pengawet pangan, salah satunya dalam 

bentuk minyak esensial (minyak atsiri) dari rempah-rempah (Rialita, 2015). 
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 Menurut Bartley, dkk (2000) dalam Hernani, dkk (2001) menyatakan 

jahe (Zingiber officinale (L.) Rosc.) mempunyai kegunaan yang cukup beragam, 

antara lain sebagai rempah, minyak atsiri, pemberi aroma. 

 Hernani, dkk (2001) jahe merah mempunyai kandungan pati 52,9 persen, 

minyak atsiri 3,9 persen dan ekstrak yang larut dalam alkohol 9,93 persen lebih 

tinggi dibandingkan jahe emprit (41,48, 3,5 dan 7,29 persen) dan jahe gajah 

(44,25, 2,5 dan 5,81 persen).  

 Jahe putih besar banyak dimanfaatkan sebagai bahan campuran makanan, 

minuman dan bahan baku dalam kegiatan industri. Semakin pesatnya kegiatan 

industri obat-obatan modern, tradisional dan industri-industri lain yang bermunculan 

dengan menggunakan bahan baku jahe menyebabkan permintaan komoditi ini 

cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Jahe gajah tidak hanya berprospek di 

dalam negeri saja tetapi juga memiliki peluang besar untuk diserap oleh pasar 

internasional. Jahe gajah berpotensi sebagai komoditas ekspor yang dikirim dalam 

bentuk segar, kering, asinan, minyak atsiri dan oleoresin. Negara pengimpor jahe 

gajah saat ini adalah Singapura, Jepang, Jerman, USA, Kanada, Maroko, Perancis, 

Hongkong dan Belanda. Ferdiansyah, (2009) dalam Hernani, dkk (2001) 

 

2.3.2 Green Tea 

 Daun teh hijau ini adalah famili dari theacea tumbuhan ini merupakan 

perdu atau tanaman pohon kecil berukuran paling tinggi 30 kaki yang biasa 

dipangkas 2 sampai dengan 5 kaki bila dibudidayakan untuk dipanen daunnya. 

Tumbuhan ini juga memiliki akar tunggang yang kuat. Daun teh hijau memiliki 
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panjang 4 sampai dengan 15 cm dan lebar 2 sampai dengan 5 cm. Daun teh hijau 

segar mengandung kafein sekitar 4 persen. Daun muda yang bewarna hijau muda 

lebih disukai untuk peroduksi teh. Sedangkan daun tua dari teh hijau berwarna 

lebih gelap. Daun dengan umur yang berbeda akan menghasilkan kualitas teh 

yang berbeda-beda, karena komposisi kimianya yang berbeda. Bagian dari daun 

teh yang di panen untuk di proses menjadi teh adalah pucuk dan dua hingga tiga 

daun pertama. Penelitian daun teh hijau (Camellia sinensis), baik secara in vitro 

maupun in vivo menunjukkan bahwa polifenol teh memiliki manfaat sebagai 

antioksidan, antimutagenik, antidiabetes, hipokolesterolemik, antibakteri, 

antiinflamasi dan antikariogenik (Saraswati, 2015). 

 Zat kimia yang terkandung dalam teh hijau adalah polifenol 30 persen 

kafein (thenin) 4 persen, gula dan getah 3 persen, asam amino 7 persen, mineral 4 

persen, protein 16 persen, lemak 8 persen, klorofil dan pigmen lain 1,5 persen, 

pati 0,5 persen, serat kasar, lignin, dan lain-lain 22 persen. Kandungan zat kimia 

yang paling banyak dalam daun teh hijau adalah polifenol atau cathecins sekitar 

30 persen. Catechins yang terkandung dalam teh hijau dapat bersifat bakteriostatik 

atau bakterisid tergantung konsentrasinya. Sebagai senyawa fenol, catechins dapat 

bekerja dengan cara merusak dinding sel bakteri dan membran sitoplasmanya 

sehingga menyebabkan denaturasi protein. Teh hijau mempunyai fungsi ganda 

yaitu kandungan catechins yang mempunyai daya antimikroba terhadap 

Streptococcus mutans dan fluor merupakan komponen anorganik yang dapat 

memperkuat struktur gigi. Disamping itu, teh hijau juga mempunyai efek 

terapeutik terhadap disentri (Sarawati, 2015). 
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 Menurut Watanabe et al (2000) dalam Mayasari (2013) teh hijau merupakan 

teh yang tidak mengalami proses fermentasi dan banyak dikonsumsi orang karena 

nilai medisnya. Teh hijau kerap digunakan untuk membantu proses pencernaan dan 

juga karena kemampuannya dalam membunuh bakteri. Kandungan polifenol yang 

tinggi dalam teh hijau dimanfaatkan untuk membunuh bakteri-bakteri perusak dan 

juga bakteri yang menyebabkan penyakit di rongga mulut (penyakit periodontal). 

 Menurut Mahmood et al (2010) dalam Mayasari (2013), penggunaan 

antioksidan alami seperti polifenol dalam teh hijau merupakan suatu aspek 

penting dalam mengurangi kemungkinan infeksi yang ditularkan melalui 

makanan. Bakteri-bakteri seperti staphylococcus aureus, vibrio cholera, 

campylobacter jejuni, staphylococcus epidermidis, dan vibrio mimicus sensitif 

terhadap polifenol. Namun, pada penelitian didapatkan bahwa bakteri gram positif 

lebih sensitif daripada bakteri gram negatif. 

 

2.3.3 Stroberi  

 Menurut Budiman, dkk (2006) dalam Pratama (2008) stroberi merupakan 

salah satu komoditas buah-buahan subtropis yang sangat potensial untuk 

dikembangkan di Indonesia. Tanaman stroberi termasuk tanaman yang memiliki 

nilai ekonomi tinggi, daya tariknya terletak pada warna buah yang merah 

mencolok dan rasanya manis segar. Buah stroberi mempunyai peluang pasar yang 

semakin luas, karena buah subtropis ini tidak hanya dikonsumsi segar tetapi 

stroberi juga dapat diolah menjadi sirup, selai, dodol, manisan, jus, dan bahan 

baku pembantu pembuat es krim. 
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 Buah stroberi dapat dimanfaatkan sebagai makanan dalam keadaan segar 

atau olahannya. Produk makanan yang terbuat dari stroberi telah banyak dikenal, 

misalnya, sirop, selai, dodol, dan jus stroberi. Stroberi memiliki aktivitas 

antioksidan tinggi karena mengandung quercetin, ellagic acid, antosianin, dan 

kaemprefol. Antioksidan berperan sebaga pelindung tubuh dari radikal bebas, 

termasuk diantaranya sel kanker. Zat tersebut mencegah terbentuknya senyawa 

karsinogen, menghambat proses karsinogenesis, dan menekan pertumbuhan tumor 

(Pratama, 2008). 

   Pengujian mutu susu sangat penting untuk menghindari pemalsuan 

ataupun sebab-sebab lain yang mengakibatkan mutu susu segar menurun atau 

bahkan tidak layak dikonsumsi uji kualitas susu untuk menentukan sifat-sifat 

kimia dan biologik susu. Uji sifat fisik susu meliputi uji warna, bau dan rasa, uji 

berat jenis (BJ) dan uji pH sedangkan uji sifat kimiawi susu meliputi uji alkohol, 

uji kadar lemak, uji kadar protein dan uji kadar laktosa (Nurwantoro,dkk 2003). 

  Pengujian berat jenis sangat dipengaruhi oleh total solid yang terkandung 

dalam susu, antara lain berat jenis protein dan berat jenis laktosa. Berat jenis susu 

lebih tinggi daripada berat jenis air. Berat Jenis susu pasteurisasi hasil pengujian 

sebesar 1,06 disamping karena pengaruh kandungan protein dan laktosa, juga 

dipengaruhi oleh berat jenis gula yang ditambahkan dalam proses pasteurisasi. Berat 

jenis susu normal menurut SNI 01- 2782-1998 adalah 1,028. (Sawitri, dkk 2010). 

  Nilai keasaman yang semakin meningkat selama penyimpanan terutama 

disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme yang tumbuh (developed acidity). 

Proses pasteurisasi menggunakan suhu sedang (moderate), dilakukan dibawah 
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titik didih air, dengan tujuan membunuh semua mikroorganisme pathogen,dan 

masih mengandung spora dan sel-sel vegetative yang dapat tumbuh dan 

berkembang di kondisi lingkungan dan suhu yang mendukung. Perubahan pH dan 

keasaman susu pasteurisasi selama 5 hari pendinginan dalam refrigerator 

menyebabkan terjadinya proses metabolisme yang menghasilkan asam organic 

terutama asam laktat yang semakin meningkat seiring bertambahnya masa 

penyimpanan (Sawitri, dkk 2010). 


