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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Susu Sapi Segar 

2.1.1 Susu Sapi Segar 

Susu sapi segar merupakan salah satu zat makanan yang memiliki 

kandungan gizi yang lengkap untuk tubuh. Menurut SNI (Standar Nasional 

Indonesia) Nomor 3141.1 tahun 2011, susu sapi segar merupakan cairan yang 

berasal dari ambing sapi sehat dan bersih, yang diperoleh dengan cara pemerahan 

yang benar, yang kandungan alaminya tidak dikurangi atau ditambah sesuatu 

apapun dan belum mendapat perlakuan apapun kecuali pendinginan.  

 

2.1.2 Sifat Fisik dan Kimia Susu Sapi Segar 

Susu sapi segar memiliki sifat-sifat fisik dan kimia yang perlu diketahui 

untuk mengetahui standar baik atau buruknya susu tersebut. Salah satu sifat susu 

yang penting untuk diketahui yakni bahwa susu merupakan media yang baik 

sekali bagi pertumbuhan mikrobia sehingga apabila penanganannya tidak baik 

akan dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya (“zoonosis”) (Saleh, 2004). 

Air susu selama didalam ambing atau kelenjar air susu dinyatakan steril, 

akan tetapi begitu berhubungan dengan udara air susu tersebut patut dicurigai 

sebagai sumber penyakit bagi ternak dan manusia. Sifat fisik susu meliputi warna, 

bau, rasa, berat jenis, titik didih, titik beku, panas jenis dan kekentalannya. 

Sedangkan sifat kimia susu yang dimaksud adalah pH dan keasamannya. 

  



11 

 

 

 

1) Sifat Fisik Susu Sapi Segar 

1. Warna air susu  

Warna air susu dapat berubah dari satu warna kewarna yang lain, tergantung 

dari bangsa ternak, jenis pakan, jumlah lemak, bahan padat dan bahan 

pembentuk warna. Warna air susu berkisar dari putih kebiruan hingga kuning 

keemasan. Warna putih dari susu merupakan hasil dispersi dari refleksi cahaya 

oleh globula lemak dan partikel koloidal dari casein dan calsium phosphat. 

Warna kuning adalah karena lemak dan caroten yang dapat larut. Bila lemak 

diambil dari susu maka susu akan menunjukkan warna kebiruan (Saleh, 2004). 

2. Rasa dan bau air susu  

Rasa dan bau merupakan 2 buah komponen yang erat sekali hubungannya 

dalam menentukan kualitas air susu. Air susu terasa sedikit manis, yang 

disebabkan oleh laktosa, sedangkan rasa asin berasal dari klorida, sitrat dan 

garam-garam mineral lainnya (Saleh, 2004). Buckle et al., (1987) menyatakan 

bahwa cita rasa yang kurang normal mudah sekali berkembang di dalam susu 

dan hal ini mungkin merupakan akibat dari: 

a. Sebab-sebab fisiologis seperti cita rasa pakan sapi misalnya alfalfa, 

bawang merah, bawang putih, dan cita rasa algae yang akan masuk ke 

dalam susu jika bahan-bahan itu mencemari pakan dan air minum sapi. 

b. Sebab-sebab dari enzim yang menghasilkan cita rasa tengik karena 

kegiatan lipase pada lemak susu. 

c. Sebab-sebab kimiawi, yang disebabkan oleh oksidasi lemak. 
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d. Sebab-sebab dari bakteri yang timbul sebagai akibat pencemaran dan 

pertumbuhan bakteri yang menyebabkan peragian laktosa menjadi asam 

laktat dan hasil samping metabolik lainnya yang mudah menguap. 

e. Sebab-sebab mekanis, bila susu mungkin menyerap cita rasa cat yang ada 

disekitarnya, sabun dan dari larutan chlor. Bau air susu mudah berubah 

dari bau yang sedap menjadi bau yang tidak sedap. Bau ini dipengaruhi 

oleh sifat lemak air susu yang mudah menyerap bau disekitarnya. 

Demikian juga bahan pakan ternak sapi dapat merubah bau air susu. 

3. Berat jenis air susu  

Air susu mempunyai berat jenis yang lebih besar dari pada air. Berat Jenis (BJ) 

air susu berkisar 1.027-1.035 dengan rata-rata 1.031. Akan tetapi menurut 

codex susu, BJ air susu adalah 1.028. Codex susu adalah suatu daftar satuan 

yang harus dipenuhi air susu sebagai bahan makanan. Daftar ini telah 

disepakati para ahli gizi dan kesehatan sedunia, walaupun disetiap negara atau 

daerah mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri. Berat jenis harus ditetapkan 

3 jam setelah air susu diperah. Penetapan lebih awal akan menunjukkan hasil 

BJ yang lebih kecil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni perubahan 

kondisi lemak dan adanya gas yang timbul didalam air susu (Saleh, 2004). 

4. Kekentalan air susu (viskositas) 

Seperti BJ maka viskositas air susu lebih tinggi daripada air. Viskositas air 

susu biasanya berkisar 1,5 – 2,0 cP. Pada suhu 20°C viskositas whey 1,2 cP, 

viskositas susu skim 1,5 cP dan susu segar 2,0 cP. Bahan padat dan lemak air 

susu mempengaruhi viskositas. Temperatur ikut juga menentukan viskositas air 

susu. Sifat ini sangat menguntungkan dalam pembuatan mentega (Saleh, 2004). 
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5. Titik beku dan titik cair dari air susu  

Pada codex air susu dicantumkan bahwa titik beku air susu adalah –0,500º C. 

Akan tetapi untuk Indonesia telah berubah menjadi –0,520º C. Titik beku air 

adalah 0º C. Apabila terdapat pemalsuan air susu dengan penambahan air, 

maka dengan mudah dapat dilakukan pengujian dengan uji penentuan titik 

beku. Karena campuran air susu dengan air akan memperlihatkan titik beku 

yang lebih besar dari air dan lebih kecil dari air susu. Titik didih air adalah 

100° C dan air susu 100,16° C. Titik didih juga akan mengalami perubahan 

pada pemalsuan air susu dengan air (Saleh, 2004). 

6. Daya cerna air susu  

Air susu mengandung bahan atau zat makanan yang secara totalitas dapat 

dicerna, diserap dan dimanfaatkan tubuh dengan sempurna atau 100%. Oleh 

karena itu air susu dinyatakan sangat baik sebagai bahan makanan. Tidak ada 

lagi bahan makanan baik dari hewani terlebih-lebih nabati yang sama daya 

cernanya dengan air susu (Saleh, 2004). 

2) Sifat Kimia Susu Sapi Segar 

Keasaman atau pH susu segar mempunyai sifat ampoter, artinya dapat 

bersifat asam dan basa sekaligus. Jika diberi kertas lakmus biru, maka warnanya 

akan menjadi merah, sebaliknya jika diberi kertas lakmus merah warnanya akan 

berubah menjadi biru. Potensial Hidrogen (pH) susu segar terletak antara 6,5-6,7. 

Jika dititrasi dengan alkali dan kataliasator penolptalin, total asam dalam susu 

diketahui hanya 0,10-0,26% saja. Sebagian besar asam yang ada dalam susu 

adalah asam laktat. Meskipun demikian keasaman susu dapat disebabkan oleh 
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berbagai senyawa yang bersifat asam seperti senyawa-senyawa pospat komplek, 

asam sitrat, asam-asam amino dan karbondioksida yang larut dalam susu. Bila 

nilai pH air susu lebih tinggi dari 6,7 biasanya diartikan terkena mastitis dan bila 

pH dibawah 6,5 menunjukkan adanya kolostrum ataupun pemburukan bakteri 

(Saleh, 2004). 

 

2.1.3 Kandungan Gizi Susu Sapi Segar 

Susu Sapi Segar diyakini memiliki kandungan gizi yang lengkap. 

Komponen gizi dari susu sapi segar tersebut yakni : 

1. Air 

Air susu mengandung air 87,90%, yang berfungsi sebagai bahan pelarut 

bahan kering. Air didalam air susu sebagian besar dihasilkan dari air yang 

diminum ternak sapi (Saleh, 2004). 

2. Lemak  

Air susu merupakan suspensi alam antara air dan bahan terlarut 

didalamnya. Salah satu diantaranya adalah lemak. Kadar lemak di dalam air 

susu adalah 3,45%. Kadar lemak sangat berarti dalam penentuan nilai gizi air 

susu. Susunan lemak susu terdiri dari lemak majemuk, yang merupakan lemak 

murni dan terdiri dari 3 molekul asam lemak terikat pada suatu molekul 

glycerine (Saleh, 2004).  

Asam lemak yang terdapat di dalam air susu terdiri dari 2 golongan yaitu 

asam lemak yang dapat larut (butyric, caproic,caprilic dan capric) serta asam 
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lemak yang tidak dapat larut (leuric, myristic, palmitic dan oleic) (Saleh, 

2004). 

Air susu yang baru diperah mempunyai temperatur sama dengan temperatur 

badan sapi yaitu 37º C, dalam hal ini lemak terdapat dalam bentuk cair. 

Beberapa jam setelah pemerahan temperatur air susu menurun menjadi 33º C 

dan pada saat ini pembekuan lemak dimulai, dan akan membeku seluruhnya 

pada temperatur 23º C. Titik beku dan titik cair lemak air susu berkisar antara 

33º C sampai 23º C (Saleh, 2004). 

Menurut Buckle et al., (1987), menyatakan bahwa kerusakan yang dapat 

terjadi pada lemak susu merupakan sebab dari berbagai perkembangan flavor 

yang menyimpang dalam produk-produk susu, seperti: 

a. Ketengikan, yang disebabkan karena hidrolisa dari gliserida dan pelepasan 

asam lemak seperti butirat dan kaproat, yang mempunyai bau yang keras, 

khas dan tidak menyenangkan. 

b. Tallowiness yang disebabkan karena oksidasi asam lemak tak jenuh. 

c. Flavor teroksidasi yang disebabkan karena oksidasi fosfolipid. 

d. Amis atau bau seperti ikan yang disebabkan karena oksidasi dan reaksi 

hidrolisa. 

3. Protein  

Kadar protein didalam air susu rata-rata 3,20% yang terdiri dari 2,70% 

casein (bahan keju) dan 0,50% albumen. Didalam air susu juga terdapat globulin 

dalam jumlah sedikit. Protein didalam air susu juga merupakan penentu kualitas 

air susu sebagai bahan konsumsi. Albumin ditemukan 5 gram per kg air susu, 
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dalam keadaan larut. Pada suhu 64º C albumin mulai menjadi padat, sifat ini 

identik dengan sifat protein pada telur. Akan tetapi karena kadar albumin yang 

sedikit maka pada pasteurisasi tidak dapat ditemukan, bahkan pada pemasakan 

yang dapat dilihat hanya merupakan titik-titik halus pada dinding dan dasar panci 

(Saleh, 2004). 

4. Laktosa  

Laktosa adalah bentuk karbohidrat yang terdapat di dalam air susu. 

Bentuk ini tidak terdapat dalam bahan-bahan makanan yang lain. Kadar laktosa 

di dalam air susu adalah 4,60% dan ditemukan dalam keadaan larut. Laktosa 

terbentuk dari dua komponen gula yaitu glukosa dan galaktosa. Sifat air susu 

yang sedikit manis ditentukan oleh laktosa. Kadar laktosa dalam air susu dapat 

dirusak oleh beberapa jenis kuman pembentuk asam susu (Saleh, 2004). 

5. Vitamin dan enzim  

Kadar vitamin di dalam air susu tergantung dari jenis makanan yang diperoleh 

ternak sapi dan waktu laktasinya. Vitamin diukur dengan satuan International Units 

(IU) dan mg. Vitamin yang terdapat didalam lemak disebut ADEK, dan vitamin 

yang larut didalam air susu, tergolong vitamin B komplek, vitamin C, Vitamin A, 

provitamin A dan vitamin D. Vitamin yang larut didalam air susu yang terpenting 

ialah vitamin B1, B2, asam nikotinat dan asam pantotenat. Bila air susu dipanaskan, 

dipasteurisasi atau disterilisasi maka 10-30% vitamin B1 akan hilang, vitamin C 

akan hilang 20-60% (Saleh, 2004). 
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Enzim berfungsi untuk mengolah suatu bahan menjadi bahan lain dengan jalan 

autolyse. Enzim yang terkenal adalah peroxydase, reductase, katalase dan phospatase. 

Dengan adanya pemanasan, enzim tidak akan berfungsi lagi (Saleh, 2004). 

 

2.1.4 SNI No. 3141.1 tahun 2011 Tentang Syarat Susu Sapi Segar  

Syarat kualitas susu sapi segar menurut SNI (Standar Nasional Indonesia) 

No. 3141.1 tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut : 

Tabel 2.1 SNI No. 3141.1 tahun 2011 Tentang Krarakteristik Kualitas Susu 

Sapi Segar 

 (Sumber SNI No. 3141.1 tahun 2011) 

No Karakteristik Satuan Syarat 

1 Berat jenis (pada sushu 27,5º C) 

minimun 

g/ml 1,0270 

2 Kadar lemak minimum % 3,0 

3 Kadar bahan kering tanpa lemak 

minimum 

% 7,8 

4 Kadar protein minimum % 2,8 

5 Warna, bau, rasa, kekentalan - Tidak ada 

perubahan 

6 Derajat asam ºSH 6,0-7,5 

7 pH - 6,3-6,8 

8 Uji alkohol (70%) - Negatif 

9 Cemaran mikroba maksimum: 

1. Total Plate Count 

2. Staphylococcus aureus 

3. Enterobactericiace 

 

CFU/ml 

CFU/ml 

CFU/ml 

 

1x    

1x    

1x    

10 Jumlah sel somatis maksimum Sel/ml 4x    

11 Residu antibiotika (golongan 

penisilin, tetrasiklin, 

aminoglikosida, makrolida) 

- Negatif 

12 Uji pemalsuan - Negatif 

13 Titik beku ºC -0,520 s.d -,0560 

14 Uji perioxidase - Positif 

15 Cemaran logam berat maksimum: 

1. Timbal (Pb) 

2. Merkuri (Hg) 

3. Arsen (As) 

 

μg/ml 

μg/ml 

μg/ml 

 

0,02 

0,03 

0,1 
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2.2 Tinjauan Tentang Mikroorganisme 

2.2.1 Mikroorganisme Patogen dalam Susu  

Menurut Baylis (2009) dalam Darmansah (2011), susu sapi segar dapat 

menjadi sumber signifikan foodborne pathogen, dan banyak wabah foodborne 

disease yang terkait dengan konsumsi susu mentah, susu yang tidak dipanaskan 

dengan baik, atau susu yang tercemar kembali setelah pemanasan. Susu mentah 

dapat mengandung beragam mikroorganisme patogen, termasuk Salmonella spp 

(khususnya Salmonella typhimurium dan Salmonella dublin, serotipe yang virulen 

untuk manusia), Escherichia coli O157, Listeria monocytogenes, dan 

Campylobacter spp. yang berasal dari hewan perah, lingkungan, pekerja, dan 

peralatan susu (Fernandez, 2009 dalam Darmansah, 2011). Susu mentah atau 

yang tidak dipasteurisasi (unpasteurized milk) merupakan wahana pemindah 

(vehicle of transmission) dari mikroorgisme seperti Salmonella spp, Escherichia 

coli O157 dan Listeria monocytogenes (Omiccioli et al.,. 2009). Lactococcus, 

Lactobacillus, Streptococcus, Staphylococcus dan Micrococcus spp merupakan 

flora bacterial yang biasa ditemukan dalam susu segar (Chye et al. 2004). 

Menurut Dwidjoseputro (2005), dalam pemerahan susu sapi segar 

sekalipun menggunkan alat-alat mesin yang kebersihannya dapat dijamin, namun 

air susu yang 100% bebas mikroorganisme itu jarang atau sama sekali tidak ada. 

Susu merupakan salah satu pangan asal ternak yang memiliki kandungan gizi 

yang tinggi seperti protein, lemak, mineral dan beberapa vitamin. Karena 

kandungan protein, glukosa, lipida, mineral dan vitamin yang cukup tinggi maka 

bakteri mudah tumbuh dan berkembang. Tingginya jumlah bakteri dalam susu 
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segar dapat menyebabkan kualitas dari susu olahan seperti susu pasteurisasi 

berkualitas rendah sehingga akan ditolak oleh konsumen (Suwito dan Andriani, 

2012). Kelompok bakteri yang sering mengkontaminasi pangan termasuk susu 

meliputi Pseudomonodaceae, Bacillaceae, Enterobacteriaceae, Lactobacillaceae 

dan Sreptococcaceae, serta Micrococcaceae. 

1) Enterobacteriaceae 

Enterobacteraceae merupakan bakteri sekelompok besar dari golongan 

bakteri gram negatif, tidak membentuk spora, berbentuk batang kecil dan biasanya 

memiliki flagela yang bertipe peritrichous (Darmansah, 2011). Beberapa genus 

Enterobacteriaceae penting bagi kesehatan masyarakat karena menimbulkan 

wabah keracunan pangan dan penyakit infeksi yang ditularkan melalui makanan 

yang cukup serius. Beberapa genus Enterobacteriaceae meliputi: 

a) Escherichia 

Salah satu spesies Escherichia yang terkenal adalah bakteri Escherichia 

coli, bakteri ini merupakan bakteri gram negatif berbentuk pendek (kokobasil), 

berukuran 0,4-0,7μm, bersifat anaerob fakultatif dan mempunyai flagella 

peritrikal, sering dilengkapi dengan kapsul. Bakteri Escherichia coli banyak 

ditemukan pada usus dan merupakan flora intestinal yang juga berfungsi sebagai 

penghasil vitamin (Darmansah, 2011). Escherichia coli biasanya juga terdapat 

dalam alat pencernaan hewan (Buckle et al., 1987). Selain itu Escherichia coli 

sering digunakan sebagai indikator kualitas sanitasi dalam air maupun susu 

(Nurliyani et al., 2008). 
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b) Shigella 

Shigella merupakan bakteri gram negatif, berbentuk batang, berukuran 0,5- 

0,7μm x 2-3μm dan tidak berflagel, tidak membentuk spora, bila ditanam pada 

media agar akan tampak koloni yang konveks, bulat, transparan dengan 

pinggirpinggir utuh Shigella biasanya terdapat dalam alat pencernaan hewan, 

selain itu shigella juga dapat menyebabkan kerusakan pada susu melalui udara, 

debu, alat pemerahan, maupun dari manusia (Karsinah et al., 1994). 

c) Klebsiella 

Klebsiella merupakan kelompok bakteri gram negatif, berbentuk batang, 

non motil, mempunyai kapsul, dan koloni sangat berlendir, koloni besar 

sangat mukoid dan cenderung bersatu pada pergerakan yang lama, meragikan 

laktosa dan banyak karbohidrat, negatif terhadap tes merah motil (Jawetz et 

al., 2001). Seperti halnya Escherichia coli, Klebsiella merupakan bakteri yang 

sering digunakan dalam uji sanitasi air maupun susu (Nurliyani et al., 2008 

dalam Grahatika, 2009). Klebsiella terdapat dalam saluran nafas dan feses 

pada sekitar 5% orang normal. Bakteri ini menyebabkan pneumonia, infeksi 

saluran kemih, dan peradangan saluran nafas (Jawetz et al., 2001). 

d) Enterobacter 

Enterobacter merupakan bakteri aerob berbentuk batang pendek, bersifat 

gram negatif membentuk rantai, mempunyai kapsul kecil, motil dengan flagel 

peritrik, pada media padat koloni bersifat kurang mukoid dan cenderung 

menyebar keseluruh permukaan, dapat membentuk asam dan gas (Jawetz et 

al., 2001). Enterobacter tidak merupakan flora normal di dalam saluran 
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pencernakan, dapat hidup bebas serta menyebabkan infeksi saluran kemih dan 

sepsis (Jawetz et al., 2001). 

2) Pseudomonas 

Pseudomonas adalah bakteri aerob tetapi dapat mempergunakan nitrat dan 

arginin sebagai elektron dan tumbuh sebagai anaerob yang berbentuk batang, 

gram negatif, bergerak dengan flagel polar, satu atau lebih, ukuran 0,8-1,2μm. 

Beberapa galur memproduksi pigmen larut air, tumbuh baik pada 37° C-42° C 

(Jawetz et al., 2001). Bakteri Pseudomonas biasanya terdapat dalam air susu 

mentah yang belum dipasteurisasi Selain itu juga sebagai sumber kontaminasi 

pada puting susu secara langsung oleh manusia (Supardi dan Sukamto, 1999 

dalam Grahatika, 2009) 

3) Micrococcaceae 

Spesies dari famili ini adalah gram positif, tidak berspora, bersifat katalase 

positif yang dapat tersusun secara tunggal, berpasangan, tetrad atau kelompok 

kecil. Dua genus yang penting dalam bahan pangan adalah Micrococcus dan 

Staphylococccus. Kelompok Staphylococci yang terpenting dalam makanan 

adalah Staphylococcus aureus. Pada waktu pertumbuhan, bakteri Staphylococcus 

aureus mampu memproduksi suatu enterotoksin yang cukup berbahaya yang 

menyebabkan terjadinya peristiwa keracunan makanan (Buckle et al., 1987). 

4) Bakteri koliform  

Bakteri koliform adalah golongan bakteri intestinal, yaitu hidup didalam 

saluran pencernaan manusia. Bakteri koliform merupakan indikator keberadaan 

bakteri patogenik lain yaitu adanya polusi kotoran dan sanitasi yang tidak baik 

terhadap air, makanan, susu, dan produk susu lainya. Bakteri Koliform fekal 
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adalah bakteri indikator adanya pencemaran bakteri patogen. Penentuan Koliform 

fekal menjadi indikator pencemaran dikarenakan jumlah koloni berkorelasi positif 

dengan keberadaan bakteri patogen (Buckle et al., 1987) 

Bakteri kelompok koliform meliputi semua bakteri berbentuk batang, gram 

negatif, tidak membentuk spora dan dapat memfermentasi laktosa dengan 

memproduksi gas dan asam pada suhu 37º C dalam waktu kurang dari 48 jam. 

Adapun bakteri Escherichia coli selain memiliki karakteristik seperti bakteri 

koliform pada umumnya juga dapat menghasilkan senyawa indole didalam air 

pepton yang mengandung asam amino triptofan (Buckle et al.,1987). 

 

2.2.2 Sumber Kontaminasi Mikroorganisme pada Susu 

Air susu bukan saja makanan yang baik bagi manusia, akan tetapi juga 

baik bagi banyak spesies bakeri. Protein, lemak, dan gula yang dikandungnya itu 

merupakan substrat bagi banyak bakteri, baik bakteri patogen maupun bakteri 

saprofit (Dwidjoseputro, 2005). Air susu yang masih di dalam kelenjar susu dapat 

dikatakan steril, namun setelah keluar dari ambingnya dapat terjadi kontaminasi 

(Dwidjoseputro, 2005). Kontaminasi tersebut dapat terjadi, misal : 

1) Ambing sapi itu sendiri, hal ini dapat terjadi karena saluran-saluran susu 

bermuara pada pori  di bagian ambing, sedang pori itu mudah sekali dimasuki 

bakteri, maka dari itu air susu yang akan keluar dari ambing sudah 

terkontaminasi oleh bakteri. 

2) Kulit sapi, kulit pada sapi yang berbulu ini mudah sekali menjadi sarang  

bakteri. Bakteri-bakteri ini kemungkinan sebagai tempat menempelnya debu 

dan kotoran-kotoran yang membawa bakteri  
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3) Debu di udara, keadaan yang kering disekitar sapi mendukung dalam 

penyebaran bakteri, karena debu tersebut menyebar karena adanya angin 

ataupun gerakan dari ekor sapi itu sendiri. 

4) Peralatan pemerahan yang kotor dalam hal ini contohya ember dan alat-alat 

lain yang dipakai untuk menampung dan menyimpan air susu mudah sekali 

terkontaminasi oleh bakteri. 

5) Pemerah susu, dalam hal ini kesehatan pribadi seorang pemerahan sangatlah 

penting bagi kebersihan air susu. Kontaminasi ini dapat terjadi dari batuk atau 

bersin pada saat melakukan pemerahan, selain itu tangan dan pakaian yang 

kotor juga bisa sebagai pengantar berbagai mikroorganisme. 

 

2.2.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan  

Pertumbuhan bakteri memiliki beberapa faktor pendukung. Menurut 

Pratiwi (2008), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan 

mikroorganisme dapat dibedakan menjadi 2 faktor yakni faktor fisik dan faktor 

kimia.  

A. Faktor fisik sendiri, meliputi : 

1. Temperatur 

Peningkatan temperatur sebesar 10º C dapat meningkatkan aktivitas enzim 

sebesar dua kali lipat. Pada temperatur yang sangat tinggi akan terjadi 

denaturasi protein yang tidak dapat balik (irreversible), sedangkan pada 

temperatur yang sangat rendah aktivitas enzim akan berhenti. Pada temperatur 

pertumbuhan optimal akan terjadi kecepatan pertumbuhan optimal dan 

dihasilkan jumlah sel yang  maksimal. 
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2. Derajat keasaman (pH) 

pH merupakan indikasi konsentrasi ion hidrogen. Peningkatan dan 

penurunan konsentrasi ion hidrogen dapat menyebabkan ionisasi gugus-gugus 

dalam protein, amino, dan karboksilat yang mengganggu pertumbuhan sel 

lewat denaturasi protein. 

3. Tekanan Osmosis 

Dalam larutan hipotonik, air akan masuk ke dalam sel mikroorganisme, 

sedangkan dalam larutan hipertonik air akan keluar dari dalam sel 

mikroorganisme sehingga membran plasma mengkerut dan lepas dari dinding 

sel (plasmolisis) dan menyebabkan sel tidak aktif secara metabolik. 

4. Oksigen 

Berdasarkan kebutuhan oksigen, dikenal mikroorganisme yang bersifat 

aerob dan anaerob. Mikroorganisme aerob memerlukan oksigen untuk 

bernapas, sedangkan mikroorganisme anaerob tidak memerlukan oksigen dan 

justru akan terhambat pertumbuhannya apabila terdapat oksigen. Bakteri aerob 

dan anaerob dapat diidentifikasi dengan menumbuhkan bakteri tersebut pada 

kultur cair. Bakteri obligat aerob akan berkumpul di bagian permukaan atas 

tabung agar dapat memperoleh oksigen secara maksimal, sedangkan obligat 

anaerob akan berkumpul di dasar tabung untuk menghindari oksigen. 

5. Radiasi 

Radiasi yang berbahaya untuk mikroorganisme adalah radiasi pengionisasi 

(ionizing radiation), yaitu radiasi dari panjang gelombang yang sangat pendek 

dan berenergi tinggi yang dapat menyebabkan atom kehilangan elektron 
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(ionisasi). Pada level rendah, radiasi pengionisasi ini dapat mengakibatkan 

mutasi yang mungkin mengarah pada kematian, sedangkan pada level itnggi 

pengaruh radiasi bersifat letal. Namun, beberapa bakteri seperti Deinococcus 

radiodurans dan endospora bakteri tahan terhadap radiasi pengionisasi dalam 

dosis besar. 

B. Faktor kimia yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme yakni : 

1. Nutrisi 

Diperlukan untuk biosintesis dan pembentukan energi. Berdasarkan 

kebutuhannya, nutrisi dibedakan menjadi dua yaitu makroelemen dan 

mikroelemen. Makroelemen merupakan elemen-elemen nutrisi yang 

diperlukan dalam jumlah banyak (gram), meliputi karbon (C), oksigen (O), 

hidrogen (H), dan lain-lain. Sedangkan mikroelemen merupakan elemen-

elemen nutrisi yang diperlukan dalam jumlah sedikit (mg hingga ppm), 

meliputi mangan (Mn), zinc (Zn), kobalt (Co), dan masih banyak lainnya.  

2. Media Kultur 

Bahan nutrisi yang digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme di 

laboratorium disebut media kultur. Pengetahuan tentang habitat normal 

mikroorganisme sangat membantu dalam pemilihan media yang cocok untuk 

pertumbuhan mikroorganisme di laboratorium. 

Sedangkan pendapat dari Saleh (2004, berpendapat bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi kualitas air susu sapi yakni meliputi : 

1. Keadaan kandang  

Kandang yang baik harus memenuhi syarat-syarat : 
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a. Letak kandang harus bebas dari kandang babi, ayam dan ternak lainnya. 

Hal ini maksudnya untuk menjaga flavour (rasa dan bau), karena air susu 

mudah sekali menyerap bau. 

b. Konstruksi kandang yang baik adalah dari papan atau beton. 

c. Ventilasi kandang harus baik, agar sirkulasi udara dapat berjalan dengan baik 

d. Harus ada tempat penimbunan kotoran dan terletak jauh dari kandang. 

2. Keadaan kamar susu  

a. Kamar susu berfungsi untuk menyimpan air susu sementara sebelum 

dibawa ke pusat pengumpulan susu (milk colecting centre) atau 

kekonsumen. 

b. Sebaiknya kamar susu terhindar dari bau kandang yang tidak enak, dan 

ukuran kamar susu tidak perlu terlalu luas tetapi bersih. 

3. Kesehatan sapi  

Kesehatan sapi harus selalu dijaga. Penyakit yang bisa ditulari sapi kepada 

manusia dan sebaliknya (zoonosis) melalui air susu adalah penyakit TBC, 

Anthrax, dan Brucellosis. Tanda-tanda sapi yang terserang penyakit anthrax 

antara lain adalah keluarnya darah dari hidung dan feses, sedangkan penyakit 

anthrax pada manusia menyebabkan bisul-bisul pada tubuh. Penyakit 

Brucellosis pada sapi dapat menyebabkan abortus (keguguran) pada sapi. 

4. Kesehatan pemeliharaan sapi  

Kesehatan pemeliharaan sapi dapat mempengaruhi kualitas air susu sapi. 

Bila pekerja atau pemelihara sapi menderita TBC atau typus, maka penyakit 

tersebut akan menular melalui air susu kepada konsumen air susu lainnya. 
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2.3 Tinjauan tentang Bakteri Staphylococcus aureus 

2.3.1 Karakeristik Staphylococcus aureus 

Sistematika Staphylococcus aureus sebagai berikut : 

Kingdom : Eubacteria 

Fillum  : Firmicutes 

Divisi  : Protophyta 

Ordo  : Eubacteriales 

Famili  : Micrococcaceae 

Genus   : Staphylococcus 

Spesies : Staphylococcus aureus (Dwidjoseputro, 2005). 

 

2.3.2 Morfologi dan Habitat Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif, tumbuh dalam 

kelompok seperti anggur, berbentuk bulat, tidak motil, tidak membentuk spora 

dan tersusun dalam kelompok-kelompok tidak teratur, mudah tumbuh pada 

berbagai media pembenihan. Pada pembenihan Staphylococcus aureus berwarna 

kuning emas, selain itu bakteri ini bersifat anaerob namun ada juga yang bersifat 

aerob, meragikan glukosa, tidak meragikan manitol, koagulasi negatif dan pada 

media agar darah tidak mengalami hemolisis (Jawetz et al., 2001). Bakteri 

Staphylococcus aureus dapat tumbuh dengan baik pada suhu optimum 37° C 

(Tolan, 2008 dalam Haerah, 2015). Menurut Bennet dan Monday (2003), Pada 

umumnya Staphylococcus aureus bersifat mesofilik, namun beberapa strain 

tumbuh pada suhu paling rendah 6-7° C. Secara umum, suhu untuk pertumbuhan 



28 

 

 

 

Staphylococcus aureus  antara 7° C sampai dengan 47,8° C dengan suhu optimum 

37° C. Derajat keasaman (pH) yang memungkinkan bakteri ini tumbuh antara 4,5 

sampai dengan 9,3 dengan pH optimum 7,0-7,5. Staphylococcus aureus tumbuh 

pada aktivitas air lebih dari 0,3 (tumbuh baik pada aw > 0,99). Hampir semua 

strain Staphylococcus aureus memiliki toleransi tinggi terhadap keberadaan garam 

dan gula. 

Sebagian bakteri Staphylococcus merupakan flora normal pada kulit, 

saluran  pernafasan, dan saluran pencernaan makanan  pada  manusia. Bakteri  ini 

juga ditemukan  di  udara  dan  lingkungan  sekitar.  Staphylococcus aureus  yang 

patogen bersifat  invasif,  menyebabkan  hemolisis,  membentuk  koagulase,  dan 

mampu meragikan manitol (Warsa, 1994). Bakteri  Staphylococcus  aureus  dapat  

diisolasi  dari  vagina,  luka atau  infeksi  lokal  lainnya,  tetapi  praktis  tidak  

ditemukan  dalam  aliran  darah (Jawetz et al., 2001). Menurut Abrar et al (2012), 

bakteri Staphylococcus aureus bisa bersumber pada kulit sapi, ambing yang sakit 

maupun yang sehat, lingkungan, pemerah, peralatan yang digunakan, air, dan 

udara. 

 

2.3.3 Patogenesis Staphylococcus aureus 

Sebagian bakteri Staphylococcus aureus merupakan flora normal pada 

kulit, saluran pernafasan, dan saluran pencernaan makanan pada manusia. Bakteri 

ini juga ditemukan di udara dan lingkungan sekitar. Staphylococcus aureus yang 

patogen bersifat invasif, menyebabkan hemolisis, membentuk koagulase, dan 

mampu meragikan manitol (Warsa, 1994).  
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Infeksi oleh Staphylococcus aureus ditandai dengan kerusakan jaringan 

yang disertai abses bernanah. Beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh 

Staphylococcus aureus adalah bisul, jerawat, impetigo, dan infeksi luka. Infeksi 

yang lebih berat diantaranya pneumonia, mastitis, plebitis, meningitis, infeksi 

saluran kemih, osteomielitis, dan endokarditis. Staphylococcus aureus juga 

merupakan penyebab utama infeksi nosokomial, keracunan makanan, dan 

sindroma syok toksik (Ryan, et al., 1994 dalam Warsa, 1994). Bisul atau abses 

setempat, seperti jerawat dan borok merupakan infeksi kulit di daerah folikel 

rambut, kelenjar sebasea, atau kelenjar keringat. Mula-mula terjadi nekrosis 

jaringan setempat, lalu terjadi koagulasi fibrin di sekitar lesi dan pembuluh getah 

bening, sehingga terbentuk dinding yang membatasi proses nekrosis. Infeksi dapat 

menyebar ke bagian tubuh lain melalui pembuluh getah bening dan pembuluh 

darah, sehingga terjadi peradangan pada vena, trombosis, bahkan bakterimia. 

Bakterimia dapat menyebabkan terjadinya endokarditis, osteomielitis akut 

hematogen, meningitis atau infeksi paru-paru (Jawetz et al., 2001). Kontaminasi 

langsung Staphylococcus aureus pada luka terbuka (seperti luka pasca bedah) atau 

infeksi setelah trauma (seperti osteomielitis kronis setelah fraktur terbuka) dan 

meningitis setelah fraktur tengkorak, merupakan penyebab infeksi nosokomial 

(Jawetz et al., 2001).  

Keracunan makanan dapat disebabkan kontaminasi enterotoksin dari 

Staphylococcus aureus. Waktu onset yang dimulai dari gejala keracunan biasanya 

cepat dan akut, tergantung pada daya tahan tubuh dan banyaknya toksin yang 

termakan. Jumlah toksin yang dapat menyebabkan keracunan adalah 1,0 μg/gr 
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makanan. Gejala keracunan ditandai oleh rasa mual, muntah-muntah, dan diare 

yang hebat tanpa disertai demam (Ryan, et al., 1994 dalam Jawetz et al., 2001). 

Sindroma syok toksik (SST) pada infeksi Staphylococcus aureus timbul secara 

tiba-tiba dengan gejala demam tinggi, muntah, diare, mialgia, ruam, dan hipotensi, 

dengan gagal jantung dan ginjal pada kasus yang berat. SST sering terjadi dalam 

lima hari permulaan haid pada wanita muda yang menggunakan tampon, atau 

pada anak-anak dan pria dengan luka yang terinfeksi Staphylococcus aureus. 

Staphylococcus aureus dapat di isolasi dari vagina, tampon, luka atau infeksi lokal 

lainnya, tetapi praktis tidak ditemukan dalam aliran darah (Jawetz et al., 2001). 

Berkaitan dengan susu sapi ini, bakteri Staphylococcus aureus selain 

berdampak pada manusia, bakteri ini dapat menyebabkan penyakit mastitis pada 

ambing sapi. Mastitis merupakan suatu penyakit yakni berupa peradangan pada 

internal ambing sapi (Sudarwanto, 2009). Berdasarkan dengan gejalanya, penyakit 

mastitis ini dibedakan menjadi dua yakni mastitis klinis dan subklinis (Subronto, 

2003). Mastitis klinis ini dapat ditandai dengan adanya gejala panas, sakit, merah, 

pembengkakan dan penurunan fungsi pada ambing. Sedangkan mastitis subklinis 

terjadi tanpa disertai gejala klinis baik pada susu maupun ambingnya, atau dalam 

kata lain sulit dideteksi gejalanya pada ambing sapi yang terkena mastitis 

subklinis ini (Sudarwanto, 1999). Pada umumnya mastitis subklinis akan berlanjut 

menjadi mastitis kronis yang  kadang-kadang didahului oleh munculnya mastitis 

akut maupun subakut yang dapat menimbulkan terbentuknya jaringan ikat pada 

ambing (Holtenius et al., 2003).   
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Mastitis subklinis dianggap bentuk mastitis yang lebih berbahaya, 

dikarenakan pada tahap ini tidak menimbulkan gejala dan dapat menimbulkan 

kerugian yang sangat tinggi (Haerah, 2015). Mastitis subklinis menyebabkan 

penurunan produksi susu mencapai 15%. Kerugian lain disebabkan peningkatan 

biaya produksi untuk pengobatan, terkadang sapi yang terkena mastitis subklinis 

juga harus dikeluarkan dari peternakan lebih awal karena biaya pemeliharaan 

yang lebih tinggi dari produksinya. Mastitis subklinis dapat disebabkan oleh 

bakteri, virus, khamir dan kapang (Subronto, 2003). Menurut Sudarwanto (1999), 

terjadinya mastitis dapat terjadi akibat 3 faktor yang berkaitan yaitu ternak, 

penyebab peradangan (80-90% disebabkan oleh mikroorganisme), dan 

lingkungan. 

Penurunan produksi susu akibat terinfeksinya ambing sapi oleh penyakit 

mastitis dapat dilihat pada Tabel 2.2 : 

Tabel 2.2 Pengaruh mastitis terhadap komponen susu sapi segar 

(Saleh, 2004) 

 

Komponen  Susu Normal Susu Mastitis 

Lemak (%) 3,45 3,2 

Laktosa (%) 4,85 4,4 

Kasein (mg/ml) 27,9 22,5 

Laktoserum Protein 

(mg/ml) 

8,2 13,1 

Natrium (mg/100ml) 57 104,6 

Kalum (mg/100ml) 172,5 157,3 

Klorirn (mg/100ml) 80-130 >250 

Kalsium (mg/100ml) 136 49 

pH  6,65 6,9-7.0 

 

 

2.4 Tinjauna tentang KUD Karangploso 

Koperasi Unit Desa (KUD) Karangploso berdiri pada tanggal 18 Februari 1981 

yang berlokasi di Jl. Raya Ngijo no. 23 Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang 
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yang telah terdaftar di kota wilayah departemen koperasi provinsi Jawa Timur dengan 

akta perubahan anggaran dasar koperasi, sehingga badan hukum KUD karangploso 

berubah menjadi 1690/BH/PAD.13/5.1/XII/96 tertanggal 18 Desember 1996. 

Pada Awal permulaan berdirinya KUD Karangploso yaitu pada tahun 

1973 koperasi ini dinamakan Badan Usaha Unit Desa (BUUD) Karangploso yang 

memiliki bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi 

mahasiswa desa khusunya anggota koperasi. Namun demikian, setelah adanya 

instruksi presiden No. 4 Tahun 1981 tentang koperasi unit desa BUUD 

Karangploso kemudian diubah menjadi Koperasi Unit Desa (KUD) Karangploso 

yang mempunyai moto mengutamakan pelayanan anggota. 

Pada awal berdirinya, unit usaha BUUD Karangploso hanya bergerak di 

bidang pertanian. Namun, sejak berubah menjadi KUD karangploso dalam 

pengembangan aktivitas KUD ini terus mengalami kemajuan, terbukti dengan 

terus berkembang unit-unit usaha yang dinaunginya diantaranya unit simpan 

pinjam, unit sapi perah, unit usaha pertanian, unit usaha RMU, unit pertokoan. 

 

2.5 Tinjauan tentang Sumber Belajar 

2.5.1 Sumber Belajar 

Setiap mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik memerlukan 

sumber belajar sebagai penunjang dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

Menurut Sudjana et al.,  (2007), seumber belajar merupakan suatu daya yang 

dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar dan mengajar, baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung, sebagaian maupun keseluruhan. Dengan demikian 

sumber belajar ini merupakan salah satu hal penting dalam memudahkan proses 
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belajar dan mengajar, guna mempermudah guru dalam penyampaian materi dan 

peserta didik untuk memahami materi atau suatu informasi. 

Menurut AECT (dalam Komalasari, 2010), berdasarkan tipe atau asal 

usulnya, sumber belajar dapat dibedakan dua jenis yaitu (1) sumber belajar yang 

dirancang (learning resources by design), yaitu sumber belajar yang secara 

khusus atau sengaja dirancang atau dikembangkan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu. Contoh dari sumber belajar yang dirancang ini adalah buku 

pelajaran, modul, program VCD pembelajaran, Handout, dan lain-lain. (2) sumber 

belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan (learning resources by 

utilization), yaitu sumber belajar yang secara tidak langsung dirancang atau 

dikembangkan untuk keperluan pembelajaran, tetapi dapat dipilih dan 

dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Contoh dari sumber belajar yang 

sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan surat kabar, siaran televisi, pasar, 

terminal, dan lain-lain. 

 

2.5.2 Jenis Sumber Belajar  

Sumber belajar merupakan suatu sistem yang memiliki keterkaitan antara 

komponen satu dengan lainnya, dimana komponen ini akan saling berhubugan 

dan saling mempengaruhi. Menurut AECT dalam Daryanto (2010) sumber belajar 

terdiri dari : 

1. Pesan (message) adalah suatu informsi yang disampaikan atau diteruskan oleh 

komponen lain dalam bentuk ide, fakta, makna, nilai, dan data. Contoh: bahan 

pelajaran, cerita rakyat, dongeng dan sebagainya. 
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2. Manusia (people) yakni seseorang yang berperan sebagai pencari, penyimpan, 

pengolah dan penyaji pesan atau informasi. Tidak termasuk mereka yang 

menjalankan fungsi pengembangan dan pengelolaan sumber belajar. Contoh; 

guru, dosen pembimbing, guru pembina, tutor, siswa, pemain, pembicara, 

instruktur, dan penatar. 

3. Bahan (materials) adalah sesuatu (program, media, atau software) yang 

mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat dirinya sendiri. 

Contoh: buku, modul, majalah, bahan majalah terprogram, trasnparansi, film, 

video tapel, pita audio (kaset audio), filmstrip dan sebagainya. 

4. Alat (device) adalah sesuatu (hardware atau perangkat keras) yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan yang ada didalam bahan. Contoh: proyektor slide, 

(OHP), monitor televisi, monitor computer, kaset recorder, kaset radio dan 

lain-lain. 

5.  Metode atau teknik (tecnique) adalah prosedur yang runtut atau acuan yang 

disiapkan dalam memanfaatkan bahan, perlatan, orang dan lingkungan dalam 

menyampaikan pesan. Contoh: simulasi, diskusi, ceramah, pemecahan 

masalah, tanya jawab, dan sebagainya.  

6. Lingkungan (setting), yaitu situasi sekitar dimana pesan disampaikan. Contoh: 

ruangan kelas, studio, aula dan sebagainya. 

Dalam hal ini pengertian dari sumber belajar adalah segala sesuatu yang 

sengaja dirancang maupun yang tersedia dilingkungan meliputi: pesan, manusia, 

bahan, alat, metode dan lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik 

dalam membantu proses belajar. Dengan kata lain, peserta didik seharusnya tidak 
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mengandalkan guru sebagai satu-satunya sumber belajar, tetapi dapat belajar dari 

sumber belajar yang tesedia di lingkungannya baik secara individu maupun 

bersama- sama untuk membantu proses pembelajaran (Any, 2011) 

Penyediaan sumber belajar ini berfungsi untuk menunjang pelaksanaan 

pembelajaran, yang digunakan sebagai perantara untuk menyampaiakan materi 

sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. 

 

2.5.3 Manfaat Sumber Belajar 

Sumber belajar sebagai komponen dalam proses belajar mengajar 

mempunyai manfaat sangat besar, sehingga dengan memasukkan sumber belajar 

secara terencana, maka suatu kegiatan belajar mengajar akan lebih efektif dan 

efisien dalam usaha pencapaian tujuan instruksional yang telah ditetapkan. 

Implementasi pemanfaatan sumber belajar di dalam proses pembelajaran sudah 

tercantum dalam kurikulum saat ini bahwa proses pembelajaran yang efektif 

adalah proses pembelajaran yang menggunakan berbagai ragam sumber belajar. 

Manfaat sumber belajar diantaranya adalah: 

a. Memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada peserta didik 

sehingga pemahaman dapat berjalan cepat.  

b. Dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin dikunjungi karena jarak yang 

tidak memungkinkan, atau dilihat secara langsung, seperti candi Borobudur, 

tumbuhan langka, dan sebagainya. 

c. Dapat menambah dan memperluas pengetahuan sajian yang ada di dalam 

kelas, misalnya buku-buku teks, foto-foto, film majalah dan sebagianya. 
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d. Dapat memberi informasi yang akurat, Misal buku-buku bacaan ensiklopedia, 

majalah. 

e. Dapat membantu memecahkan masalah pendidikan baik dalam lingkup mikro 

maupun makro, misalnya, secara makro yakni sistem pembelajaran jarak jauh 

melalui modul, dan secara mikro yakni pengaturan ruang (lingkungan) yang 

menarik, simulasi, penggunaan film dan OHP. 

f. Dapat memberi motivasi yang positif, apabila diatur dan direncanakan 

pemanfaatannya secara tepat. 

g. Dapat memacu untuk berpikir, bersikap dan berkembang lebih lanjut. Misal 

buku teks, buku bacaan, film dan lain-lain, yang mengandung daya penalaran 

sehingga dapat memacu peserta didik untuk berpikir, menganalisis dan 

berkembang lebih lanjut (Syukur, 2008 dalam Any, 2011). 

 

2.5.4 Keefektifan Pemanfaatan Sumber Belajar 

Menurut Poerwadarminta (1980) (dalam Any, 2011), keefektifan berasal 

dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya). Secara 

harfiah keefektifan dapat diartikan bersifat mempunyai daya guna dan membawa 

hasil atau tepat guna. Keefektifan biasanya digunakan dalam menejemen dan 

pendidikan, misalnya keefektifan suatu program. Dengan demikian keefektifan 

dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh tindakan 

atau usaha yang mendatangkan hasil guna dan dapat mencapai tujuan. Untuk 

menentukan keefektifan suatu usaha atau tindakan perlu diadakan evaluasi. 

Keefektifan dalam penelitian ini adalah ketercapaian tujuan pembelajaran terkait 
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pemanfaatan berbagai sumber belajar. Menurut Ditjen Dikti (1983) (dalam 

Herlinawati, 2007) guru harus mampu: 

a. Menggunakan sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari 

b. Mengenalkan dan menyajikan sumber belajar 

c. Menerangkan peranan berbagai sumber belajar dalam pembelajaran. 

d. Mencari sendiri bahan dari berbagai sumber. 

e. Memilih bahan sesuai dengan prinsip dan teori belajar. 

f. Menilai keefektifan penggunaan sumber belajar sebagai bagian dari bahan 

pembelajarannya. 

g. Merencanakan kegiatan penggunaan sumber belajar secara efektif. 

Di samping kemampuan berbicara didepan kelas, guru juga harus dapat : 

(1) mengetahui proses komunikasi dalam proses belajar, (2) mengetahui sifat 

masing-masing sumber belajar, baik secara fisik maupun sifat-sifat yang 

ditimbulkan oleh faktor lain yang mempengaruhi sumber belajar tersebut, (3) 

memperolehnya, yaitu guru mengetahui dimana lokasi suatu sumber dan 

bagaimana cara memberikan pelayanannya. Kemampuan tersebut dimaksudkan 

untuk memberikan gambaran bahwa guru perlu menyadari pentingnya 

kemampuan-kemampuan khusus yang dikembangkan bila menginginkan proses 

belajar mencapai sasaran yang optimal (Any, 2011). 
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2.5.5 Sumber Belajar Biologi 

Biologi merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang makhluk 

hidup, sehingga dapat diartikan obyek pembelajaran yang digunakan adalah benda 

hidup. Menurut Rudyatmi et al., (2016), pemahaman hakikat biologi sendiri yaitu: 

1. Biologi sebagai kumpulan pengetahuan 

Biologi berasal dari dua kata yaitu bios yang berarti hidup dan logos yang 

berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa 

biologi mencakup ilmu-ilmu atau pengetahuan yang berhubungan dengan 

kehidupan di alam semesta ini.  Pengetahuan ini termasuk yang telah ditemukan 

sejak jaman dahulu, hingga penemuan pengetahuan yang paling baru. 

Pengetahuan tersebut dapat berupa fakta, konsep, teori, maupun generalisasi yang 

menjelaskan tentang gejala kehidupan. 

2. Biologi sebagai suatu proses investigasi 

Biologi sebagai suatu proses investigasi (penelusuran atau penyelidikan) 

dapat diartikan bahwa biologi selalu berkaitan dengan laboratorium beserta 

perangkatnya. Hal ini dikarenakan sejak dahulu ketika mengembangkan biologi 

para ilmuwan dalam memberikan berbagai gagasan selalu melibatkan proses 

metode ilmiah. Langkah metode ilmiah ini diawali dengan pengamatan gejala 

alam, merumuskan hipotesis, melakukan pengujian serta membuat generalisasi 

metode merupakan serangkaian yang seharusnya diperhatikan oleh guru pada saat 

melakukan aktivitas pembelajaran biologi. 
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3. Biologi sebagai kumpulan nilai 

Biologi sebagai kumpulan nilai ini dapat diartikan bahwa dalam biologi 

melekat nilai-nilai ilmiah seperti rasa ingin tahu yang besar, jujur, teliti, bekerja 

sama, menghormati pendapat orang lain, dan keterbukaan akan berbagai 

fenomena yang baru sekalipun. Dengan demikian, dalam mengembangkan 

pembelajaran biologi hendaknya guru juga mempertimbangkan nilai-nilai 

kemanusiaan atau nilai sosial yang dapat dikembangkan. 

4. Biologi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari 

Biologi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari ini dapat diartikan 

bahwa dalam suatu ilmu yang ditemukan tidak terlepas dari aktivitas kehidupan 

sehari-hari, atau dalam kata lain pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan sehari-

hari tidak terlepas dari penemuan-penemuan yang memanfaatkan pendekatan 

ilmiah. Biologi merupakan bagian ilmu yang cukup banyak memberikan 

kontribusi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, seperti 

masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan, kebersihan, perbaikan gizi, 

hingga temuan-temuan hasil rekayasa lainnya. 

 

2.5.6 Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar Biologi 

Menurut Suhardi (2007), hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber 

belajar melalui beberapa tahapan sebagai berikut:  

1. Identifikasi proses dan produk penelitian  

Identifikasi proses dan produk penelitian ini digunakn untuk dapat 

diangkat sebagai sumber belajar, hasil penelitian biologi harus dikaji berdasarkan 
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kurikulum pendidikan biologi yang berlaku. Dari kajian ini akan dapat dilihat 

kejelasan potensi ketersediaan objek dan permasalahan yang diangkat, kesesuaian 

dengan tujuan pembelajaran, sasaran materi dan peruntukannya, informasi yang 

akan diungkap, pedoman eksplorasi  dan perolehan yang akan dicapai.   

2. Seleksi dan modifikasi hasil penelitian sebagai sumber belajar biologi  

Seleksi dan modifikasi hasil penelitian merupakan dua hal yang perlu 

dipertimbangkan dalam rangka mengangkat proses dan produk penelitian sebagai 

sumber belajar. Langkah seleksi dan modifikasi hasil penelitian yakni (1) 

prosedur kerja penelitian harus disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, 

khususnya kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik, misalnya penyediaan  

objek atau media, dan pelaksanaan penelitian bagi peserta didik, (2) produk 

penelitian yang berupa fakta, konsep, dan prinsip disesuaikan dengan konsep atau 

sub konsep GBPP kurikulum biologi yang sedang berlaku.  

3. Penerapan dan pengembangan hasil penelitian sebagai sumber belajar biologi 

kedalam organisasi instruksional 

Penerapan dan pengembangan hasil penelitian sebagai sumber belajar 

biologi kedalam organisasi instruksional dapat diwujudkan ke dalam :  

a) Rancangan Kegiatan Pembelajaran 

b) Rancangan Pelaksanan Pembelajaran 

Menurut Djohar (1987) dalam Suratsih (2010) terkait dengan hasil 

penelitian dapat digunakan sebagai sumber belajar jika memenuhi syarat-syarat 

yang diuraikan lebih kompleks lagi yakni:  

  



41 

 

 

 

1) Kejelasan potensi  

Kejelasan potensi dalam hal ini merupakan kemampuan suatu objek dan 

gejalanya untuk dapat diangkat sebagai sumber belajar terhadap permasalahan 

biologi berdasarkan konsep kurikulum. Potensi sendiri dapat ditentukan oleh 

ketersediaan objek dan permasalahan yang dapat diungkap untuk menghasilkan 

fakta-fakta dan konsep-konsep dari hasil penelitian yang harus dicapai dalam 

kurikulum.  

2) Kesesuaian dengan tujuan belajar  

Kesesuaian dengan tujuan belajar ini dapat dilihat melalui KD 

(Kompetensi Dasar) yang tercantum berdasarkan kurikulum 2013. 

3) Kejelasan sasaran  

Kejelasan sasaran ini terdapat 2 komponen yakni objek dan subjek 

penelitian dan subjek penelitian. 

4) Kejelasan informasi yang dapat diungkap 

Kejelasan informasi dalam hal ini diartikan sebuah fakta atau suatu 

pengetahuan yang didapat. 

5) Kejelasan pedoman eksplorasi  

Pedoman eksplorasi merupakan suatu langkah yang dapat digunakan 

dalam melakukan suatu penelitian, atau dalam kata lain kejelasan pedoman 

eksplorasi diperlukan produser kerja dalam melaksanakan penelitian yang 

meliputi penentuan sampel penelitian, alat dan bahan, cara kerja, pengolahan data 

dan penarikan kesimpulan. 
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6) Kejelasan perolehan yang diharapkan  

Kejelasan perolehan yang diharapkan ini berupa proses dan produk 

penelitian yang dapat digunakan sebagai sumber belajar.  
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Analisis  

2.6 Kerangka Konsep 

  

 

 

 

 

Susu Sapi Segar Permasalahan 
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Kontaminasi bakteri patogen 
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Rasa 
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Total bakteri dan Total 

bakteri Staphylococcus 

aureus 
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Plate Count (TPC) 

Sumber Belajar 

Biologi 

Sumber Gizi yang Tinggi 
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Nasional 
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Dijadikan 

Kimiawi 

Lemak 

Gula 

Alkohol 

Mempengaruhi 

kualitas 

Biologi 
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Bakteri 

4
3
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Terkena 

Indikator Kualitas Air 

Mempunyai 
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