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NATALIA EKA JAYASARI. NIM : 0611020056-102. Studi Komparasi 

Inaktivasi Escherichia coli dengan Metode Pasteurisasi Thermal dan 

Nonthermal pada Susu Sapi Segar. Pembimbing I : La Choviya Hawa, STP. 

MP. Pembimbing II : Dr.Ir. Bambang Susilo, M.sc.agr 

 

RINGKASAN 

Proses pasteurisasi susu segar yang umum digunakan di Indonesia adalah 

pasteurisasi termal. Selama periode pengolahan pangan termal, energi dalam 

jumlah besar ditransferkan ke makanan dan dapat menyebabkan reaksi yang tidak 

diinginkan, seperti adanya kehilangan vitamin,nutrisi esensial perubahan warna, 

rasa dan bau. Salah satu pilihan teknologi pengawetan susu segar yang ditawarkan 

adalah pengolahan pangan dengan metoda nonthermal yang menggunakan kejutan 

listrik tegangan tinggi (Pulse Electric Field atau PEF). Penelitian ini 

mengimplementasikan metode kombinasi antara pasteurisasi dengan pemanasan 

dan metode PEF guna mempercepat laju kematian bakteri Escherichia coli dan 

mengurangi terdegradasinya kandungan nutrisi serta sifat fisik dari produk susu. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan laju kematian 

Escherichia coli pada berbagai variasi tegangan serta membandingkan nilai gizi, 

sifat fisik, kimia, dan mikrobiologi susu pada perlakuan pasteurisasi kejut medan 

listrik dan pemanasan.  Hasil akhir yang diharapkan adalah diperoleh susu sapi 

pasteurisasi yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). 

 Variasi tegangan yang digunakan pada penelitian ini yaitu 20, 40, 60, 80, 

dan 100 kV dengan waktu 60 detik. Parameter yang diamati adalah jumlah E. coli, 

berat jenis, kadar air, pH, total padatan terlarut, titik didih, titik beku, viskositas, 

warna, protein, dan lemak.  

 Hasil analisa menunjukkan terjadinya perubahan setelah diberi perlakuan 

pemanasan, PEF dan kombinasi, namun tidak signifikan. Perlakuan pemanasan 

mampu menurunkan Escherichia coli sebesar 1.2 log cycle (93.10%), nilai D 

sebesar 51.66 detik dengan laju kematian rata-rata 4.5 (CFU/mL)/detik. Perlakuan 

PEF mampu menurunkan sebesar 1.3 log cycle (94.83%), nilai D sebesar 46.64 

detik dengan laju kematian rata-rata 4.6 (CFU/mL)/detik. Sedangkan perlakuan 

kombinasi mencapai 2.5 log cycle (99.65%), nilai D sebesar 24.37 detik dengan 

laju kematian rata-rata 4.8 (CFU/mL)/detik. Massa jenis berkisar antara 1.028-

1.030 g/cm
3
, kadar air 87.35-89.26 %, viskositas antara 0.0016-0.0018 Ns/m

2
, 

titik didih 96-99 °C, titik beku -2 sampai -2.5 °C, pH 6.6-6.7, TPT 7.7-8. Protein 

berkisar antara 2.60-3.23 %, lemak berkisar antara 3.2-3.7 %. Hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini sesuai dengan SNI. 

  

 

Kata kunci : pulsed electric fields, pemanasan, kombinasi, susu sapi segar 
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NATALIA EKA JAYASARI. NIM : 0611020056-102. Comparation Study 

Inaktivation of Escherichia coli with Thermal and Nonthermal 

Pasteurization Method in Cow’s Fresh Milk. Lectures: La Choviya Hawa, 

STP. MP. and Dr.Ir. Bambang Susilo, M.sc.agr 

 

SUMMARY 

Generally pasteurization fresh milk that used in Indonesia is thermal 

pasteurization. During preserve food in thermal time, large energy transferred to 

the food and have damage reaction impact, such as lost of vitamin, essensial 

nutrition, colour change, taste, and flavor. One of technology for lasting fresh 

milk to be demand is preserve food with nonthermal method that use pulsed 

electric field (PEF). This research implementation combination method between 

thermal pasteurization and PEF method in order to accelerate lethal rate of E.coli 

and decrease nutrition content degradation along with physic character from the 

milk product. 

 The purpose of this research is to determine the lethal rate of E.coli on 

various voltage with comparation nutritif conten, physic character, chemistry, and 

milk microbiology on treatment PEF and thermal pasteurization. Final result 

expected is reached milk pasteurization appropriate with SNI. 

  Voltage variation used in this study is 20, 40, 60, 80, and 100 kV with 

duration 60 seconds. Research parameter is total E.coli, density, water content, 

pH, brix, boiling point, freezing point, viscosity, colour, protein, and fat.  

 Analysis result show change happen after given thermal treatment, PEF 

and combination, however not significant. Thermal treatment can decrease 1.2 log 

cycle of E.coli (93.10%). D value 51.66 seconds with average lethal rates 4.5 

(CFU/ml)/s. PEF treatment can decrease 1.3 log cycle  of E.coli (94.83%). D 

value 46.64 seconds with average lethal rates 4.6 (CFU/ml)/s. Whereas 

combination treatment reach 2.5 log cycle of E.coli (99.65%), D value 24.37 

seconds with average lethal rates 4.8 (CFU/ml)/s. Densitas range between 1.028-

1.030 g/cm
3
, water content 87.35-89.26 %, viscosity between 0.0016-0.0018 

Ns/m
2
, boiling point 96-99 °C, freezing point -2 until -2.5 °C, pH 6.6-6.7, brix 7.7-

8 %brix. Protein range between 2.60-3.23 %, fat range between 3.2-3.7 %. Result 

in this study appropriate with SNI 

 

Keywords: pulsed electric fields, thermal, combination, cow fresh milk 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang 

 Susu merupakan salah satu pangan yang tinggi kandungan gizinya, bila 

ditinjau dari kandungan protein, lemak, mineral, dan beberapa vitamin. Susu 

merupakan pilihan pertama dalam pemenuhan kebutuhan protein, terutama pada 

penderita gizi buruk, sehingga kebutuhan susu perlu mendapat perhatian untuk 

memenuhi angka kecukupan gizi yang dianjurkan (Eko, 2009). Namun, susu juga 

merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme patogen yang 

berbahaya bagi kesehatan manusia. Salah satu bakteri patogen yang terdapat pada 

susu adalah Escherichia coli yang dapat menyebabkan penyimpangan bau 

(menjadi bau amis) atau menyebabkan produk pangan menjadi berlendir serta 

merupakan penyebab diare pada manusia (Soekarto, 1990). 

 Pengolahan susu sering dihubungkan dengan proses pasteurisasi. 

Pasteurisasi bertujuan untuk mengurangi sebagian besar bakteri patogen yang 

terdapat dalam susu. Selain itu, pasteurisasi susu dilakukan untuk memperpanjang 

umur simpan susu. Metode pasteurisasi yang umum diaplikasikan pada produk 

susu adalah dengan pemanasan (thermal pasteurization). Pasteurisasi susu 

merupakan pemanasan susu pada suhu sedang dan biasanya dilakukan di bawah 

titik didih air. Setelah proses pemanasan, susu masih mengandung spora-spora 

dan sel vegetatif yang dapat tumbuh dan berkembang (Susilorini, 2006). 

Pasteurisasi thermal mempunyai kelebihan harga energi yang relatif murah untuk 

kapasitas besar. Dalam pasteurisasi thermal, bakteri yang tereliminasi adalah 
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bakteri yang tidak tahan panas saja (60-80 ˚C) sedangkan bakteri yang tahan 

panas akan tetap hidup dan dapat berkembang. Pasteurisasi dengan pemanasan 

juga dapat menyebabkan terdegradasinya nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Hal 

ini tentunya dapat merugikan karena nutrisi yang terkandung dalam susu 

berkurang dalam jumlah besar. Selain berkurangnya kandungan nutrisi, 

pasteurisasi pemanasan juga dapat merusak rasa, warna, tekstur, dan sifat fisik 

lain dari susu yang dapat menurunkan kualitas produk susu. 

 Dewasa ini telah dikembangkan penelitian metode alternatif untuk 

pasteurisasi susu yaitu dengan Pulsed Electric Fields (PEF). PEF merupakan 

pasteurisai non thermal dengan pemberian pulsa kejut listrik tegangan tinggi. 

Pemberian pulsa tegangan tinggi merupakan salah satu metode pengawetan 

produk pangan yang potensial dalam membunuh mikroorganisme tanpa 

mengubah karakteristik sensoris dan nutrisi dari bahan pangan (Barbosa, 2000). 

Gould (1995) telah berhasil membuktikan terjadinya peningkatan metabolisme 

pada mikroba yang dialiri listrik pada media bersamaan dengan laju kematian 

mikroba yang cukup tajam pada beberapa detik perlakuan. Medan listrik akan 

memperbesar pori-pori membran sel sehingga akan mengeluarkan intinya dan 

akan membunuh mikroorganisme tersebut dengan cepat. Hal ini menegaskan 

bahwa metode PEF lebih cepat dalam mengurangi jumlah bakteri dibandingkan 

dengan metode pemanasan biasa. Kelebihan sistem ini adalah waktu proses yang 

singkat, biaya proses rendah dan hemat energi, mampu meminimumkan kerusakan 

nutrisi, sistem kerja sederhana, dan mampu membunuh mikroba dan sporanya 

(Qingke, 2003). 
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 Bertolak dari beberapa keuntungan metode pasteurisasi PEF di atas, 

penulis mengimplementasikan metode kombinasi antara pasteurisasi dengan 

pemanasan dan metode PEF dengan pemberian pulsa tegangan tinggi denyut 

pendek pada pasteurisasi susu. Metode pasteurisasi kombinasi yang digunakan 

dalam penelitian yang berjudul ”Studi Komparasi Inaktivasi Escherichia coli 

dengan Metode Pasteurisasi Thermal dan Nonthermal pada Susu Sapi Segar“ 

mempunyai hipotesa bahwa penggabungan dua metode pasteurisasi tersebut 

berhasil mempercepat laju kematian bakteri Escherichia coli dan mengurangi 

terdegradasinya kandungan nutrisi serta sifat fisik dari produk susu sehingga 

didapatkan produk olahan susu yang berkualitas dan sesuai standar yang diijinkan. 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengaplikasian 

teknologi pada pengolahan pangan dan memberikan gambaran tentang metode 

yang efisien dalam membunuh mikroba yang cepat dengan tetap mempertahankan 

sifat fisikokimia bahan pangan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa 

masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain: 

1. Penentuan laju kematian Escherichia coli pada berbagai variasi tegangan. 

2. Perbandingan sifat fisik, kimia dan nilai gizi susu pada perlakuan 

pasteurisasi kejut listrik dan pemanasan. 
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1.3 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan laju kematian Escherichia coli pada berbagai variasi 

tegangan. 

2. Membandingkan sifat fisik, kimia dan nilai gizi susu pada perlakuan 

pasteurisasi kejut listrik dan pemanasan 

1.4 Manfaat 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pengembangan kombinasi preservasi pangan thermal dan nonthermal serta upaya 

diversivikasi produk pangan dengan rasa dan nutrisi lebih alami. 

1.5 Batasan Masalah 

Penelitian ini dititikberatkan pada pembandingan hasil uji perlakuan 

pasteurisasi Pulsed Electric Field (PEF) dengan atau tanpa perlakuan awal 

pemanasan  pada susu dengan menggunakan variasi tegangan tinggi. 

 

 

 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemanasan 

 Proses termal menurut Fardiaz dalam Soekarto (2001) dapat diartikan 

sebagai suatu proses yang mendayagunakan energi panas untuk menghasilkan 

perubahan pada suatu bahan. Bahan pangan menerima proses termal untuk 

berbagai tujuan, yaitu meningkatkan daya cerna, memperbaiki flavour, 

memusnahkan mikroba pembusuk dan patogen, atau mengaktifkan enzim.  

 Pemusnahan mikroba patogen pada proses pasteurisasi sifatnya kritis, oleh 

karena itu perlakuan proses termal harus diberikan dengan benar, misalnya 

pasteurisasi susu dilakukan pada suhu 63 ºC selama 30 menit atau 72 ºC selama 

15 detik (HTST=high temperature short time). Proses termal ini ekuivalen dengan 

pemanasan pada suhu 89 ºC selama 1 detik, 90 ºC selama 0.5 detik, dan 94 ºC 

selama 0.1 detik. Kombinasi suhu dan perlakuan ini sudah cukup untuk 

memusnahkan bakteri patogen tidak berspora yang paling tahan panas, yaitu 

Mycobacterium tuberculosis dan Coxiella burnetti, serta semua khamir, kapang, 

bakteri gram negatif dan beberapa gram positif. Karena pasteurisasi hanya 

ditujukan untuk memusnahkan bakteri patogen atau pembusuk, maka produk 

pangan yang sudah dipasteurisasi umumnya masih mengandung mikroba lainnya 

seperti bakteri tidak berspora dari golongan Streptococcus dan Lactobacillus. 

Oleh karena masih mengandung mikroba ini, maka produk pangan yang sudah 

dipasteurisasi harus disimpan pada suhu rendah. 
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 Penggunaan panas tidak hanya ditujukan untuk membunuh semua mikroba 

dan menghasilkan bahan yang steril, tetapi panas juga sering digunakan hanya 

untuk membunuh mikroba yang dapat menyebabkan penyakit (patogen) misalnya 

pasteurisasi pada susu. Sebagian besar bakteri dan semua mikroba patogen yang 

terdapat di dalam susu akan mati dengan pasteurisasi pada suhu 63ºC selama 30 

menit atau 70ºC selama 15 detik (Winarno dkk., 1984). 

 Suhu adalah salah satu faktor lingkungan terpenting yang mempengaruhi 

kehidupan dan pertumbuhan mikroba. Menurut Buckle et al. (1987), suhu dapat 

mempengaruhi mikroba dalam 2 cara yang berlawanan yaitu: 

1. Apabila suhu naik, kecepatan metabolisme naik dan pertumbuhan 

dipercepat sebaliknya apabila suhu turun, kecepatan metabolisme juga 

turun dan pertumbuhan diperlambat. 

2. Apabila suhu naik atau turun, tingkat pertumbuhan bakteri, komponen sel 

menjadi tidak aktif dan sel-sel mikroba mati. 

Kebanyakan makanan yang diolah dengan pemanasan dianggap telah steril 

secara komersial yaitu makanan telah diproses dengan pemanasan untuk 

membunuh semua mikroba yang mampu menyebakan kerusakan pada kondisi 

penyimpanan normal. Banyak makanan yang diolah dengan pemanasan 

mengandung organisme-organisme yang masih hidup (seperti spora-spora 

mesofilik) yang tidak mampu tumbuh dan merusak produk dalam kondisi 

penyimpanan normal. Di bawah penyimpanan kondisi yang berbeda pertumbuhan 

organisme dan kerusakan produk dapat terjadi (Buckle et al., 1987). 
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Ketahanan panas mikroorganisme dan spora-sporanya dipengaruhi oleh sejumlah 

faktor, antara lain: 

1. Umur dan keadaan organisme atau spora sebelum dipanaskan. 

2. Komposisi medium dimana organisme atau spora itu tumbuh, dipanaskan 

dan masih terdapat, terutama adanya garam, gula, zat pengawet, lemak dan 

minyak, bahan-bahan penghambat lainnya dan sebagainya. 

3. Keasaman (pH) dan aktivitas air (Aw) media pemanasan. 

4. Suhu pemanasan. 

5. Konsentrasi awal organisme atau sporanya. 

2.2 Pengolahan Pangan Kejut Medan Listrik 

 Kejut medan listrik tegangan tinggi atau pulsed electric fields (PEF) 

menurut Barbosa et al. (2000) merupakan salah satu metode preservasi pangan 

nonthermal yang potensial dalam membunuh mikroba tanpa mengubah 

karakteristik sensoris dan nutrisi dari bahan pangan. Bahan pangan memasuki 

ruang perlakuan, mengalir diantara dua elektroda dan mengalami kejutan oleh 

tegangan tinggi. Sebagai hasilnya, mikroorganisme yang ada dalam bahan pangan 

diinaktivasi. Waktu perlakuan kejut medan listrik sangat singkat dan suhu proses 

menggunakan suhu ruang atau dibawahnya, inilah alasan utama PEF disebut 

teknologi nonthermal. Menurut Sitzmann (1995) dalam Gould (1995), arus listrik 

berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas metabolisme yang menyebabkan 

kematian pada mikroba. Fenomena yang dihasilkan dari arus listrik tersebut 

adalah (1) panas, hasil energi listrik yang diaplikasikan, (2) mendorong reaksi 
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reduksi-oksidasi dalam sel yang mengganggu metabolisme, (3) inaktivasi 

membran sel akibat efek elektrik dan kejutan medan listrik. 

 Perlakuan kejut medan listrik dapat menginaktifkan mikroba tanpa 

memberikan pengaruh yang merugikan terhadap aroma, rasa, dan nutrisi yang 

biasanya timbul jika menggunakan pasteurisasi atau sterilisasi termal tradisional 

(Jayaram et al., 1992). Gould (1995) telah berhasil membuktikan terjadinya 

peningkatan metabolisme pada mikroba yang dialiri arus listrik pada media 

bersamaan dengan laju kematian yang cukup tajam pada beberapa detik 

perlakuan. Ditambahkan juga bahwa penggunaan tegangan tinggi mampu 

membunuh berbagai bakteri secara nyata diantaranya seperti Escherichia coli, 

Staphilococcus aureus, Streptococcus faecalis dan spora Bacillus subtilis. 

Spesifikasi alat pembangkit listrik berupa kapasitor 0.6 µf dengan voltage 47 kV 

mampu menginaktivasi spora sebesar 99%. 

 Pengaruh mematikan dari kejutan medan listrik ini berhubungan dengan 

kekuatan medan listrik dan lama perlakuan. Efek yang mematikan juga 

merupakan fungsi dari suhu fluida yang mengalami perlakuan akibat energi 

gesekan yang ditimbulkan oleh arus listrik (Sears dan Zemansky, 1985). 

Pemberian kejutan listrik tegangan tinggi memiliki kemampuan yang sangat besar 

terhadap kematian mikroba. Alberts et al. (1994), menyatakan bahwa pemberian 

kejutan listrik tegangan tinggi menyebabkan terjadinya kerusakan pada dinding 

sel. Meskipun secara alamiah membran sitoplasma mampu disintesa kembali 

tetapi dengan tegangan tinggi, kerusakan yang berupa lubang-lubang pada 

membran luar dari sel tidak mampu diperbaiki lagi, sehingga memungkinkan 
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keluar masuknya senyawa mikromolekul dari sel dan menyebabkan kematian. 

Dengan pengamatan mikroskop ditemui adanya lubang-lubang di bagian 

pelindung sel, sedangkan pada sel yang tidak dialiri listrik tidak ditemui hal ini. 

Tingginya jumlah kejutan yang diberikan memberikan tingkat kematian yang 

semakin besar pula. Gould (1995) menyatakan bahwa secara sistematis jumlah 

energi yang lebih besar memiliki kemampuan membunuh yang lebih besar pula. 

Pemberian tegangan tinggi dengan jumlah kejutan yang rendah memiliki 

kemampuan membunuh kultur mikroba yang lebih rendah dibandingkan dengan 

tegangan lebih rendah dengan jumlah kejutan yang lebih banyak. 

2.2.1 Mekanisme Inaktivasi Mikroba 

 Inaktivasi mikroba yang dilakukan dengan kejut medan listrik 

berhubungan dengan ketidakstabilan membran sel secara elektro-mekanik. 

Membran sel melindungi mikroba dari kondisi lingkungan sekitar dengan cara 

bekerja sebagai dinding semipermeabel, contohnya, membran tersebut mengatur 

masuknya nutrisi ke dalam sel dan mengatur keluarnya produk akhir dari aktivitas 

metabolisme sel (Sale and Hamilton, 1967 dalam Jeyamkondan, et al., 2006). Jika 

membran sel mengalami pemecahan, maka terjadi pengeluaran cairan dari dalam 

sel dan kehilangan aktivitas metabolisme sel. Ada dua teori yang menjelaskan 

tentang proses pemecahan membran sel akibat pengaruh dari kejut medan listrik 

bertegangan inggi yaitu dielectric rupture dan  electroporation (Jeyamkondan, et 

al., 2006). 
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1. Teori Pecahan Dielektrik 

Selama proses pengaliran listrik, ion-ion logam memiliki kecenderungan 

tertarik oleh elektron dari listrik sehingga ion-ion logam bebas akan 

berkurang. Adapun dalam proses pembentukan endospora memerlukan 

penyerapan ion kalsium bebas dalam jumlah besar, sehingga dengan 

rendahnya ion logam menyebabkan pembentukan spora mengalami 

kegagalan. Ion Ca
2+

 yang tersisa hanya cukup untuk pembentukan 

beberapa spora saja. Jumlah spora yang terbentuk setelah pemberian 

kejutan listrik bertegangan tinggi mengalami penurunan yang sangat tajam 

(Stumbo, 1973). 

Proses kejutan listrik diduga menyebabkan terjadinya ionisasi beberapa 

garam seperti Mg
2+

 dan Ca
2+

 yang terikat pada dinding sel ataupun 

membentuk buffer fosfat, dimana adanya ion-ion bebas ini menyebabkan 

konduktivitas listrik meningkat sehingga kekuatan energi akan semakin 

besar (Spreer, 1998). Proses pecahan dielektrik dapat dilihat pada Gambar 

1 dibawah ini. 

 

Gambar 1. Proses Terbentuknya Lubang pada Membran Sel (Barbosa, 2000) 

2. Teori Elektroporasi 

Elektroporasi merupakan fenomena terpecahnya sel oleh pulsa tegangan 

tinggi yang secara temporer merusak lapisan lipid dan protein dari 
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membran sel dan akhirnya kandungan plasma pada membran sel menjadi 

permeabel terhadap molekul. Hal ini menyebabkan pembengkakan pada 

membran sel dan setelah itu pecah. Permeabilitas membran terus 

meningkat akibat pengaruh medan listrik yang diberikan pada sel 

mikroorganisme berupa tekanan pada membran dan pembentukan pori, 

proses pemecahan membran dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Elektroporasi pada Membran Sel (Barbosa, 2000) 

 Ohlsson dan Bengtsson (2002), menyatakan bahwa jika sebuah medan 

listrik diaplikasikan pada makanan dalam waktu singkat (1-100 µs) maka 

menimbulkan efek kematian pada mikroba. Mekanisme yang pasti terhadap 

kematian mikroba oleh medan listrik tidak bisa dipahami dengan baik, tetapi 

kemungkinan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 Pembentukan pori-pori dari membran sel ketika medan listrik yang 

diaplikasikan menimbulkan potensial listrik dari membran yang melebihi 

batas normal 1 V. Pori-pori yang terbentuk menyebabkan pembengkakan 

dan pecahnya sel.  

 Elektrolisis produk atau radikal bebas yang sangat reaktif dihasilkan dari 

komponen makanan oleh listrik, tergantung pada jenis bahan elektroda 

yang digunakan dan komposisi kimia makanan. 
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 Menyebabkan terjadinya reaksi oksidasi dan reduksi dalam struktur sel 

yang dapat mengganggu proses metabolisme.  

Perlakuan kejut medan listrik memberikan efek lethal terhadap berbagai 

vegetatif bakteri, jamur, dan yeast. Perlakuan ini dapat memecah membran sel 

mikroba vegetatif dalam media cair dengan mengembangnya pori-pori 

(electroporation). Terbentuknya pori-pori yang irreversibel dan reversibel 

tergantung pada intensitas medan listrik, durasi waktu kejutan, dan jumlah kejutan 

yang diberikan. Membran sel yang telah diberi perlakuan kejut medan listrik akan 

menjadi permeabel untuk molekul kecil, sehingga dapat menyebabkan 

pembengkakan dan akhirnya memecah membran sel (Ramaswamy et al., 2006). 

2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Inaktivasi Mikroba 

 Derajat inaktivasi mikroba oleh kejut medan listrik lebih besar pada 

intensitas medan listrik yang lebih tinggi dan atau dengan peningkatan jumlah dan 

durasi waktu kejutan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi derajat inaktivasi 

mikroba adalah suhu bahan, pH bahan, kekuatan ionik, dan konduktivitas listrik 

(Ohlsson, 2002). 

Menurut Zeuthen (2003), faktor –faktor yang mempengaruhi inaktivasi 

mikroba dengan proses kejut medan listrik ada 3, diantaranya yaitu : 

1. Treatment Parameters 

a) Intensitas Medan Listrik 

Intensitas medan listrik merupakan faktor yang paling berpengaruh 

terhadap inaktivasi mikroba. Inaktivasi mikroba meningkat dengan 

meningkatnya intensitas medan listrik yang digunakan. 
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b) Waktu Perlakuan 

Waktu perlakuan identik dengan jumlah dan durasi kejut listrik yang 

dilakukan. Semakin lama waktu perlakuan, semakin meningkat laju 

inaktivasi mikroba. 

2. Faktor Produk Pangan 

a) Konduktivitas 

Konduktivitas merupakan salah satu parameter produk yang sangat 

penting, karena secara langsung mendeterminasi tahanan dari kuat 

medan listrik. 

b) Keasaman (pH) 

Pengaruh dari pH produk pada inaktivasi mikroba dengan PEF adalah 

sebagai variabel yang tergantung pada tipe mikroorganisme dan atau 

kondisi treatment. 

c) Konsep Hurdle 

Secara umum kombinasi beberapa faktor seperti pH, konduktivitas, 

penambahan antimikrobial selama perlakuan kejut medan listrik 

efektif dalam meningkatkan laju inaktivasi mikroba. 

3. Faktor Mikroba 

a) Jenis Mikroba 

Bakteri gram positif lebih resistan terhadap proses kejut medan listrik 

dibandingkan dengan bakteri gram negatif. Escherichia coli termasuk 

dalam golongan bakteri gram negatif. 
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b) Tahap Pertumbuhan Mikroba 

Sel mikroba dalam fase logaritmik lebih sensitif terhadap proses kejut 

medan listrik dibandingkan sel dalam fase lag dan stasioner. 

c) Jumlah Mikroba 

Jumlah mikroba dalam bahan pangan berpengaruh terhadap laju 

inaktivasinya, semakin banyak mikroba yang terkandung dalam bahan 

pangan, maka semakin rendah laju inaktivasi mikrobanya.  

2.3 Kombinasi PEF dan Pemanasan 

 Proses pemanasan adalah salah satu parameter kemungkinan yang paling 

bersangkutan dalam teknologi PEF, yang terpenting lainnya adalah intensitas dari 

penggunaan medan listrik dan waktu perlakuan (Barbosa, 2005). Umumnya, 

kombinasi PEF dan pemanasan ditunjukkan sebagai pengaruh awal atau 

temperatur masukan dari produk yang dikenai perlakuan kombinasi. Kematian 

mikroba pada perlakuan PEF bertambah secara sinergis dengan pertambahan 

temperatur masukan (Bazhal el al., 2006). Keuntungan dari efek kematian sinergis 

adalah kemungkinan pengurangan intensitas dari perlakuan PEF untuk mencapai 

tingkat keamanan pangan yang ditetapkan (Heinz et al., 2003). Hal ini 

mengindikasikan bahwa tambahan laju inaktivasi dengan temperatur dapat 

dikarenakan kaitan temperatur dan fase transisi dari membran fosfolipid dari gel 

menjadi cairan-kristal, ini dikarenakan membran kehilangan komponen elastisnya 

pada pertambahan temperatur, menjadi fluida lebih banyak dan oleh karena itu 

lebih mudah dirusak dengan aplikasi PEF (Stanley, 1991). Fase transisi gel-cairan 

ini akan juga mengurangi kebutuhan transmembran potensial minimum menjadi 
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penyebab perusakan dielektrik dari membran sel (Coster dan Zimmermann, 

1975). 

 Penelitian terdahulu oleh Wulandari (2007), dengan menggunakan air 

kelapa sebagai bahan uji memberikan hasil kejut medan listrik dengan perlakuan 

awal pemanasan lebih efektif dalam menurunkan total mikroba dan E.coli. 

Perlakuan kejut medan listrik pada air kelapa dalam waktu 4 menit dengan medan 

listrik sebesar 0.6-1.50 kV/cm dapat menurunkan total mikroba hingga 2-3 log 

cycle untuk perlakuan tanpa pemanasan dan 4-5 log cycle untuk perlakuan 

kombinasi pemanasan. Akibat pemanasan, total mikroba hanya turun 2 log cycle. 

Total E.coli air kelapa mengalami penurunan sebesar 1-2 log cycle untuk tanpa 

pemanasan dan 5 log cycle untuk perlakuan kombinasi pemanasan. Perlakuan 

kejut medan listrik baik tanpa maupun dengan pemanasan dapat meningkatkan 

pH, total asam dan gula pereduksi serta menurunkan vitamin C dan mineral 

(natrium dan kalium). 

2.4 Escherichia coli 

Eschericia coli terdapat secara normal dalam alat-alat pencernaan manusia 

dan hewan. Bakteri ini adalah gram negatif, berbentuk batang, bersifat fakultatif 

anaerob, dan termasuk golongan Enterobacteriaceae. Suatu serotipe tertentu 

bersifat enterophatogenic dan dikenal sebagai penyebab diare pada bayi. 

Beberapa galur lainnya juga dikenal sebagai penyebab diare pada orang dewasa. 

Organisme ini berada di dapur dan tempat-tempat persiapan bahan pangan melalui 

bahan baku dan selanjutnya masuk ke bahan makanan yang telah dimasak melalui 

tangan, permukaan alat-alat, tempat-tempat masak, dan peralatan lain. Masa 
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inkubasi adalah 1-3 hari dan gejala-gejalanya menyerupai gejala-gejala keracunan 

bahan pangan yang tercemar oleh Salmonella atau disentri (Buckle et al., 1987). 

Escherichia coli ditampilkan pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Escherichia coli (MPWGS, 2002) 

Untuk air yang sehat harus dijamin bebas dari mikroba seperti kapang, 

khamir, dan bakteri. Untuk air minum atau air bersih, umum dapakai sebagai 

standar kebersihan air antara lain E coli dan Sterptococcus fecal. Mikroba tersebut 

terdapat dalam jumlah besar pada kotoran manusia atau hewan, mempunyai 

kisaran suhu pertumbuhan yang luas mulai dari 8 ºC sampai lebih dari 50 ºC, pH 

optimum pada pH netral yaitu 7.0 -7.5, meski pada pH 4.4 masih memungkinkan 

untuk tumbuh, memiliki sifat yang berubah-ubah dan mampu beradaptasi pada 

lingkungan-lingkungan tertentu, bersifat anaerob fakultatif, bentuk batang, gram 

negatif, motil, tidak berspora, ukuran 2-6 µm (panjang), dan 1.1-1.5 µm (lebar), 

bersifat patogen enteric dalam makanan dan air, dapat dideteksi kemampuannya 

dalam memfermentasi laktosa pada suhu 44.5 ºC. Keberadaanya 

mengidentifikasikan adanya kontaminasi feses dan terjadinya kontaminasi 
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potensial dan bakteri-bakteri patogen enterik lain seperti Salmonella, Shigella, 

Yersinia, dan lain-lain (Levinson, 1989). 

Jay (1992) menyebutkan bahwa keberadaan E coli patogen adalah sangat 

kecil dibandingkan dengan total populasi E coli. Patogenitas E coli dibedakan atas 

tipe antigen yaitu somatik (O), flagellar (H), dan kapsular (K). Saat ini ada 174 O, 

56 H, dan 80 K. Jenis-jenis E coli patogen terbagi atas 4 macam: 

1. Enteropathogenic E coli (EPEC), banyak ditemukan pada bayi dan pada 

tempat bersanitasi rendah. Sumber dari air dan makanan yang 

terkontaminasi dan karier bakteri tersebut. Pada jumlah 106-109 terjadi 

infeksi, sensitif pada pH rendah. Gejalanya gastroenteristis setelah 72 

jam, kehadiran toksin tidak terdeteksi, hanya membawa faktor adhesif 

(spesifik pada manusia). 

2. Enterotoxigenic E coli (ETEC), penyebab traveller diarrhea dan diare 

pada bayi dan anak-anak di pemukiman bersanitasi rendah. Sumber dari 

air, makanan terkontaminasi dan karier. Jumlah 106-109 terjadi infeksi, 

sensitif pH rendah. Gejala seperti kolera ringan setelah 48 jam. 

Memproduksi toksin dan adanya faktor adhesif. 

3. Enteroinvasive E coli (EIEC), membawa faktor infasif khusus manusia, 

selnya mempenetrasi dan merusak jaringan mukosa. Sumber dari air, 

makanan terkontaminasi dan karier. Sebanyak 106 sel hidup bisa 

menginfeksi, sensitif pada pH rendah. Gejala seperti disentri Shigella 

ringan setelah 3-7 hari. 
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4. Enterohemorrhagic E coli (EHEC), menyebabkan diare hebat dan 

Hemorrhagic Uremic Sindrome (HUS) pada manusia. E coli O157:H7 

memproduksi toksin yang dapat merusak usus dan terjadinya pendarahan. 

Dosis infeksi pada 10-100 sel hidup setelah 1-2 hari. 

2.5 Susu 

Susu adalah cairan hasil sekresi kelenjar susu sapi atau hewan lain yang 

menyusui sebagai zat makanan yang baru dilahirkan, yang mengandung air, 

lemak, protein, laktosa, dan mineral-mineral (Webb, 1980). Secara alamiah susu 

adalah hasil pemerahan sapi atau hewan menyusui lainnya yang dapat dimakan 

atau dapat digunakan sebagai bahan makanan yang sehat dan tidak dikurangi 

komponen-komponen atau ditambah bahan-bahan lain (Hadiwiyoto, 1982). 

Menurut Potter (1978), susu adalah cairan yang keluar dari sekresi kelenjar susu 

secara normal dari jenis mamalia dan secara alami berfungsi sebagai makanan 

untuk membesarkan anaknya. 

Susu adalah cairan hasil sekresi normal dari kelenjar air susu mamalia 

dibawah pengendalian hormonal yang kompleks. Berbagai hormon yang berperan 

dalam perkembangan kelenjar air susu antara lain adalah estrogen, progesteron, 

dan hormon pertumbuhan. Sel penghasil air susu berkembang selama kehamilan 

sebagai akibat dari perubahan kondisi hormonal yang terjadi. Aktivitas sintesa air 

susu biasanya secara penuh akan tercapai pada saat menjelang kelahiran janin. 

Secara alami air susu memang dipersiapkan untuk makanan bayi yang akan lahir 

(Naroki dan Kanoni, 1992). Standar mutu susu segar sesuai dengan SNI 

dicantumkan pada Tabel 1., sedangkan standar mutu susu hasil pasteurisasi dapat 
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dilihat pada Tabel 2. Sedangkan produk susu yang biasa beredar di pasaran dapat 

dilihat pada Gambar 4. 

Tabel 1. Syarat Mutu Susu Segar 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

 

1 Keadaan   

 1.1 Bau  Normal 

 1.2 Rasa   Normal 

 1.3 Warna   Normal 

 1.4 Konsistensi   Normal 

2 Suhu pada waktu diterima °C Maks. 8 

3 Kotoran dan benda asing  Tidak boleh ada 

4 Bobot jenis pada 27,5°C g/cm
3 

Min 1.028 

5 Titik Beku °C -0,052 – -0,560 

6 Uji Alkohol 70%  Negatif 

7 Uji Didih  Negatif 

8 Uji Reduktase  Normal 

9 Uji Kalatase  Maks. 3 

10 Uji Pemalsuan  Negatif 

11 Lemak %, b/b Min. 3,0 

12 Bahan kering tanpa lemak %, b/b Min. 8,0 

13 Protein %, b/b Min. 2,7 

14 Tingkat Keasaman °SH 4,4 – 7,0 

15 Cemaran logam   

 15.1 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 3,0 

 15.2 Tembaga (Cu) mg/kg Maks. 20,0 

 15.3 Seng (Zn) mg/kg Maks. 40,0 

 15.4 Timah (Sn) mg/kg Maks. 40,0 

 15.5 Raksa (Hg) mg/kg Maks. 0,03 

16 Arsen (As) mg/kg Maks. 0,1 

17 Cemaran mikroba   

 17.1 Angka lempeng total Koloni/ml Maks. 3,0.106 

 17.2 E. coli APM/ml Maks. 10 

 17.3 Salmonella Koloni/ml Negatif 

 17.4 S. aureus Koloni/ml Maks. 10
2
 

18 Residu 

pestisida/insektisida 

 Sesuaidenganperaturan 

Depkes yang berlaku. 

Sumber: SNI 01-3141-1998 
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Tabel 2. Syarat Mutu Susu Pasteurisasi 
Karakteristik A B 

Bau khas khas 

Rasa khas khas 

Warna khas khas 

Kadar lemak, % (b/b) min 2.80 1.50 

Kadar padatan tanpa lemak, % (b/b) min 7.7 7.5 

Uji reduktase dengan methylen biru 0 0 

Kadar protein, % (b/b) min 2.5 2.5 

Uji fosfatase 0 0 

TPC, (per ml) max 3x104 3x104 

Coliform presumptive, MPN/ml, max 10 10 

Logam berbahaya:     

As, (ppm) max 1 1 

Pb, (ppm) max 1 1 

Cu, (ppm) max 2 2 

Zn, (ppm) max 5 5 

Bahan pengawet sesuai dengan peraturan 

Pemantap Menteri Kesehatan RI 

Zat warna No. 235/Men.Kes/ 

Zat penyedap cita rasa per/VI/79 

Catatan:  A= susu pasteurisasi tanpa penyedap cita rasa 

  B= susu pasteurisasi diberi penyedap cita rasa 

Sumber: SNI 01-3951-1995 

 

Gambar 4. Produk Susu (ESADA, 2008) 
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2.5.1 Komposisi Susu 

 Susilorini (2006) menyatakan komposisi susu terdiri atas air, lemak, dan 

bahan kering tanpa lemak. Sementara bahan kering tanpa lemak terbagi menjadi 

protein, laktosa, mineral (sitrat, format, asetat, dan oksalat), enzim (peroksidase, 

katalase, fosfatase, dan lipase), gas (oksigen dan nitrogen), vitamin (A, C, D, 

tiamin, dan riboflavin), serta trace element. Persentase mesing-masing komponen 

tersebut sangat bervariasi tergantung dari bangsa ternaknya, berikut uraian 

beberapa komposisi susu: 

1. Lemak Susu 

Secara ekonomis, lemak digunakan sebagai ukuran penentu harga susu. 

Bila kandungan lemak tinggi maka harga susu tinggi, begitu juga 

sebaliknya. Selain itu lemak juga mempunyai nilai gizi tinggi, dapat 

menentukan bau dan rasa, serta dapat memberikan energi lebih besar 

daripada protein dan karbohidrat. Lemak susu juga sebagai sumber 

vitamin larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. 

2. Protein Susu 

Protein yang ada di dalam susu sebagian besar adalah kasein (76%) dan 

whey protein yang terdiri dari laktalbumin, laktoglobulin (18%), serta 

sisanya 6% nonprotein nitrogen (NPN). 

3. Kasein 

Kasein di dalam protein susu sekitar 80% yang terdiri dari alfa kasein dan 

kappa kasein dalam bentuk koloid. Bila dalam keadaan murni kasein 

berwarna putih seperti salju, tidak berbau dan tidak mempunyai rasa. 
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Kasein penting dikonsumsi karena mengandung zat anorganik seperti 

kalsium, fosfor, dan magnesium.  

4. Laktalbumin dan Laktoglobulin (Whey Protein) 

Laktalbumin merupakan koloid dengan partikel-partikel kecil. Bila susu 

dipanaskan di atas 65 ºC, laktalbumin mengalami presipitasi. 

Laktoglobulin terdapat dalam susu dengan jumlah sedikit dan dapat 

dikoagulasikan pada suhu 75 ºC. Kolostrum mengandung sejumlah besar 

laktalbumin dan laktoglobulin. Oleh karena itu kolostrum tidak dapat 

dipanaskan karena akan mengalami koagulasi. 

5. Laktosa 

Laktosa adalah karbohidrat atau gula susu yang hanya ditemukan dalam 

susu dan hanya dapat dibentuk oleh mamalia. Laktosa adalah disakarida 

yang tersusun dari 1 molekul glukosa dan 1 molekul galaktosa. 

Laktosa dapat mempengaruhi tekanan osmosis susu, titik beku dan titik 

didih. Laktosa juga merupakan sumber energi bagi tubuh. Namun, selama 

proses pencernaan laktosa mengalami hidrolisis enzimatik oleh enzim 

laktase yang dihasilkan oleh sel-sel mukosa usus. Enzim laktase memecah 

laktosa menjadi monosakarida yaitu glukosa dan galaktosa yang 

menyebabkan meningkatnya rasa manis. 

6. Vitamin 

Vitamin adalah zat organik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam proses 

kehidupan. Susu mengandung vitamin yang larut dalam lemak (vitamin A, 

D, E, dan K) dan vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B1 (tiamin), B2 
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(riboflavin), B6 (piridoxin), B12 (cyanocobalamin), niasin, dan 

asampantotenat. Susu juga mengandung sedikit vitamin C (asam askorbat), 

tetapi keberadaannya sangat labil dan hilang pada saat pasteurisasi. 

7. Mineral 

Susu mengandung zat-zat mineral yang sangat esensial dan konstan untuk 

menu manusia. Mineral susu dapat digolongkan ke dalam tiga jenis garam, 

yaitu: 

a) Sodium (Na), potasium (K), dan klorida (Cl). Mineral garam ini 

merupakan ion-ion yang berkorelasi negatif dengan laktase dalam 

menjaga keseimbangan tekanan osmotik antara darah dan susu 

b) Kalsium (Ca), magnesium (Mg), inorganik fosfor (pi) dan sitrat. 

Golongan ini menyebar dalam misel kasein. 

c) Garam Ca, Mg, sitrat, Ca
2+

, dan (HPO4)2 yang berfungsi untuk 

menjaga keseimbangan asam-basa dari susu 

Komposisi susu pada beberapa jenis mamalia dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah 

ini. 

Tabel 3. Komposisi Susu pada Asi, Sapi dan Kambing 

Konstituen 
Asi (%) Sapi (%) 

Kambing 

(%) 

Protein 1.2 3.3 3.4 

Laktose 7.0 4.8 4.7 

Lemak 3.8 3.8 4.1 

Mineral 0.21 0.71 0.77 

Total solid 12.4 12.8 13.0 

Sumber: Eddleman (2000) 
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2.5.2 Mikrobiologi Susu 

 Mikroorganisme berperan penting dalam susu karena dapat menghasilkan 

produk yang diinginkan atau tidak diinginkan bagi produk olahan susu serta 

menyebabkan kerusakan susu. Mikroorganisme terdapat dalam susu sejak susu 

diperah dan akan mengalami pertumbuhan bila persyaratan tumbuhnya sesuai, 

seperti suhu, oksigen, keasaman, dan kandungan nutrisi yang tersedia di dalam 

susu. Beberapa kelompok mikroorganisme dalam susu adalah sebagai berikut: 

1. Bakteri patogen, contohnya Bacillus cereus dan Clostridium perfringens 

2. Bakteri coli, contohnya Escherichia coli dan Aerobacter aerogenes 

3. Bakteri tahan panas (thermoresisten) contohnya Streptococcus 

thermophillus 

4. Bakteri asam laktat / lactid acid bacteria (LAB) contohnya Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophillus 

5. Bakteri air, bakteri ini akan mati bila dipanaskan pada suhu pasteurisasi 

normal 

6. Bakteri anaerob, contohnya Clostridium tyrobutyricum 

7. Bakteri aerob, contohnya Bacillus coagulans dan Bacillus subtilis 

(Susilorini, 2007). 

2.6 Penentuan Laju Inaktivasi Mikroba 

 Menurut Toledo (1999), ketika suatu mikroorganisme dipanaskan pada 

temperatur tetap, banyaknya penurunan organisme sehat mengikuti suatu reaksi 

orde pertama. Jika N= jumlah organisme hidup. 

 .................................................................................................(1) 
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k adalah nilai orde pertama yang tetap untuk inaktivasi mikroba. Sehingga 

diperoleh : 

 ...........................................................................................(2) 

 ................................................................................................(3) 

Integrasikan persamaan (3) dan menggunakan syarat awal N = N0 pada t = 0 : 

 ...........................................................................................(4) 

Persamaan 4 menunjukkan bahwa jika jumlah mikroorganisme aktif dalam 

suatu media yang dikenai tegangan tinggi, diplotkan pada grafik semilog terhadap 

waktu akan terbentuk titik-titik yang membentuk sebuah garis lurus. Persamaan 

lain yang dapat digunakan membentuk garis yang berbeda dan didasarkan pada 

logaritma biasa serta digunakan untuk mendefinisikan nilai D dalam inaktifasi 

mikroorganisme yaitu: 

 ….….………………………………………………….  (5) 

  ……………………………………………………….....  (6) 



III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Agustus 2010 di 

Laboratorium Teknik Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian Jurusan Keteknikan 

Pertanian Universitas Brawijaya, Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Jurusan 

Peternakan Universitas Brawijaya, Laboratorium Mirobiologi Jurusan Ilmu dan 

Teknologi Pangan Universitas Brawijaya, dan PKIS Sekar Tanjung Pasuruan. 

3.2 Alat dan Bahan 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Rangkaian alat Pulsed Electric Field: digunakan untuk pasteurisasi susu 

secara nonthermal 

2. Termometer: untuk mengukur suhu susu sebelum dan setelah perlakuan 

3. Tabung ukur: untuk mengukur volume susu 

4. Gelas ukur: wadah susu sebelum dan sesudah dipasteurisasi, wadah 

alkohol untuk pembersihan 

5. Panci stainless steel: wadah susu saat dipasteurisasi thermal 

6. Botol: wadah produk hasil pasteurisasi 

7. Stop watch: mengukur waktu pasteurisasi 

8. Kompor: sumber pamanas pada pasteurisasi thermal 

9. Oven: untuk memanaskan botol saat sterilisasi botol dilakukan 

10. Cool box dan ice box: untuk membawa sampel sebelum diuji agar tetap 

dingin 
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11. Alumunium foil: untuk menutup botol 

12. Kapas dan tissue: untuk membersihkan peralatan 

13. Sarung tangan: digunakan sebagai tindakan aseptis agar mencegah 

terjadinya kontaminasi 

Bahan yang digunakan adalah: 

1. Susu segar: susu segar sebagai bahan uji yang digunakan pada penelitian 

ini diperoleh dari KUD DAU  

2. Alkohol 95%: untuk sterilisasi serta pembersihan alat yang diperoleh dari 

apotek Medilab Malang 

3. Aquades: untuk membilas peralatan yang diperoleh dari apotek Medilab 

Malang 

3.3 Rangkaian Alat 

 Rangkaian alat pasteurisasi susu dengan metode PEF ini terdiri dari dua 

komponen utama, yaitu :  

a. Pembangkit Pulsa Tegangan Tinggi 

Pembangkit pulsa tegangan tinggi yang digunakan pada pasteurisasi susu 

dengan metode PEF ini terdiri dari beberapa blok yaitu blok keypad, 

mikrokontroller, tampilan, rangkaian flyback converter, trafo tegangan 

tinggi, dan tempat perlakuan (chamber). Keypad berfungsi untuk 

memasukkan setting tegangan tinggi dan waktu yang dibutuhkan selama 

treatment. Tegangan tinggi dapat diatur pada jangkauan 1 detik hingga 99 

detik. Mikrokontroller berfungsi untuk menampilkan tegangan tinggi dan 

waktu treatment yang disetting melalui keypad. Mikrokontroller akan 
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mengatur lama  treatment berdasarkan masukan yang berasal dari keypad. 

Keluaran mikrokontroller akan menggerakkan rangkaian flyback 

konverter.  Rangkaian flyback converter akan menerima keluaran 

mikrokontroller berupa pulsa kotak yang dapat diatur lebar pulsanya. 

Keluaran flyback converter berupa pulsa tegangan akan mencacah 

tegangan masukan trafo tegangan tinggi sehingga keluaran trafo akan 

berupa pulsa tegangan tinggi. Trafo tegangan tinggi dapat menghasilkan 

keluaran maksimum sebesar 100 kV. Blok diagram alat dapat dilihat pada 

Gambar 5, sedangkan pembangkit pulsa tegangan tinggi dapat dilihat pada 

Gambar 6 dibawah ini. 

Keypad

Mikrokontroller

Tampilan Lama

treatment & Tegangan

Flyback

converter

Trafo

Tegangan

tinggi

Chamber

Gambar 5. Blok Diagram Alat PEF 

 

Gambar 6. Pembangkit Pulsa Tegangan Tinggi 
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 Mikrokontroller membutuhkan tegangan listrik DC 4.5-6 V, 

 Mikrokontroller dapat menghasilkan pulsa dengan frekuensi sebesar 220 

 kHz sesuai dengan program yang dimasukkan. Lalu dengan frekuensi 

 tersebut akan mengaktifkan dan menonaktifkan flayback converter yang 

 memerlukan tegangan 220 V ( dari PLN dengan frekuensi 50 Hz) untuk 

 menghasilkan tegangan tinggi. Kemudian diteruskan ke trafo untuk 

 menghasilkan tegangan 20, 40, 60, 80, dan 100 kV.  

b. Ruang Perlakuan (Treatment Chamber) 

Ruang perlakuan (treatment chamber) terbuat dari plat stainless steel 

setebal 4 mm yang aman untuk semua produk bahan pangan. Bentuk 

treatment chamber berupa silinder berkaki empat yang dilenglapi dengan 

kran pengeluaran dan tutup pada bagian atas. Treatment chamber yang 

telah dibuat berdimensi tinggi 45 cm dan diameter 7 cm serta dapat 

menampung susu segar hingga 1.7 liter. Treatment chamber dimasukkan 

dalam isolator yang terbuat dari isolator yaitu mika kotak dengan dimensi 

tinggi 55cm, panjang 35 cm dan lebar 35 cm. Ketebalan bagian alas 5 mm 

dan bagian dinding serta atas 4 cm. Warna box dipilih bening dengan 

tujuan agar proses pengamatan dan penelitian tidak terhalang. Di samping 

ruang perlakuan terdapat tiga buah elektroda yang terbuat dari tembaga 

dengan jarak antara elektroda dan treatment chamber sejauh ±5 mm. Pada 

bagian bawah ruang perlakuan dipasang kran untuk lubang pengeluaran 

bahan setelah perlakuan. Kran pengeluaran terbuat dari stainless steel 
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dengan diameter 1.25 cm. Ruang perlakuan (treatment chamber) 

ditampilkan pada Gambar 7. 

 

Gambar 7. Ruang Perlakuan (Treatment Chamber) 

3.4 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empirik secara 

langsung dengan variasi perlakuan pasteurisasi dan variasi tegangan pada 

pasteurisasi nonthermal (pulsed electric field). Perlakuan pasteurisasi yang 

dilakukan adalah dengan pemanasan, dengan kejut listrik dan kombinasi antara 

pemanasan dan kejut listrik. Pemanasan dilakukan pada suhu 70±2 °C selama 15 

detik (Winarno dkk., 1984; Wulandari, 2007). Variasi tegangan yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu 20, 40, 60, 80, dan 100 kV dengan waktu 60 detik. 

Volume untuk masing-masing perlakuan adalah 500 mL. Kombinasi perlakuan 

dapat dilihat pada Tabel 4.  
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Tabel 4. Kombinasi Perlakuan Penelitian 

Tegangan (kV) 

[V] 

Pasteurisasi [P] 

PEF (P1) 
Pemanasan+PEF 

(P2) 

20 (V1) V1P1 V1P2 

40 (V2) V2P1 V2P2 

60 (V3) V3P1 V3P2 

80 (V4) V4P1 V4P2 

100 (V5) V5P1 V5P2 

 

 K0 : kontrol segar 0 kV 

 Kp : kontrol pemanasan 

3.5 Prosedur Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian dilakukan pada tiga tahap yaitu: 

a. Tahap Persiapan Alat dan Bahan 

1. Botol dicuci bersih, disterilisasi dalam oven bersuhu 105 ºC selama 

24 jam dan diberi label 

2. Peralatan yang berhubungan dengan bahan dicuci bersih dan 

disterilisasi dengan alkohol 95% 

3. Bahan disiapkan 

b. Tahap Proses 

 Perlakuan Pemanasan menurut Wulandari (2007): 

1. Susu diambil 500 ml 

2. Dimasukkan dalam panci stainless steel 

3. Dipanaskan diatas air mendidih sampai suhu bahan 70±2 ºC 

dan dipertahankan selama 15 detik 

4. Didinginkan pada suhu 25 ºC 
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5. Dimasukkan dalam botol dan ditutup alumunium foil 

kemudian diikat dengan karet  

 Perlakuan PEF 

1. Susu diambil 500 ml dan dimasukkan dalam ruang 

perlakuan 

2. Alat PEF dihubungkan dengan sumber listrik, diset pada 

tegangan 20 kV dengan waktu 60 detik dan dinyalakan 

3. Susu dikeluarkan melalui kran output, dimasukkan dalam 

botol dan ditutup alumunium foil kemudian diikat dengan 

karet  

4. Bersihkan alat dengan alkohol 95% setiap selesai perlakuan 

5. Lakukan pengulangan untuk tegangan 40, 60, 80 dan 100 

kV 

 Perlakuan kombinasi pemanasan dan PEF 

1. Susu diambil 500 ml 

2. Dimasukkan dalam panci stainless steel 

3. Dipanaskan diatas air mendidih sampai suhu bahan 70±2 ºC 

dan dipertahankan selama 15 detik 

4. Didinginkan pada suhu 25 ºC 

5. Susu dimasukkan pada ruang perlakuan 

6. Alat PEF dihubungkan dengan sumber listrik, diset pada 

tegangan 20 kV dengan waktu 60 detik dan dinyalakan 
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7. Susu dikeluarkan melalui kran output, dimasukkan dalam 

botol dan ditutup alumunium foil kemudian diikat dengan 

karet  

8. Bersihkan alat dengan alkohol 95% setiap selesai perlakuan 

9. Lakukan pengulangan untuk tegangan 40, 60, 80 dan 100 

kV 

MULAI

Susu segar, 500 ml

Pemanasan dalam panci stainless steel di atas air mendidih, T=70±2 °C, 

t=15 detik

Susu pasteurisasi thermal

Pendinginan sampai T=25 °C

Pemasukan dalam botol

SELESAI

 

Gambar 8. Diagram Alir Proses Perlakuan Pemanasan 
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MULAI

Susu segar, 500 ml

Pemasukan pada ruang perlakuan

Pasteurisasi dengan PEF, V=20, 40, 60, 80, 100 

kV; t= 60 detik

Susu pasteurisasi nonthermal

Pemasukan dalam botol

Pembersihan ruang perlakuan dengan alkohol 95%

SELESAI

 

Gambar 9. Diagram Alir Proses Perlakuan PEF 
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MULAI

Susu segar, 500 ml

Pemanasan dalam panci stainless steel diatas air mendidih, T= 70±2 °C, 

t=15 detik

Susu pasteurisasi thermal

Pendinginan sampai T= 25 °C

Pemasukan pada ruang perlakuan

Pasteurisasi dengan PEF, V= 20, 40, 60, 80, 100 

kV; t= 60 detik

Susu pasteurisasi kombinasi 

thermal dan nonthermal

Pemasukan dalam botol

Pembersihan ruang perlakuan dengan 

alkohol 95%

SELESAI
 

Gambar 10. Diagram Alir Proses Perlakuan Kombinasi 

c. Tahap Pengujian Produk 

Produk yang didapat kemudian diuji sesuai dengan parameter yang 

digunakan. 
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3.6 Parameter Penelitian 

3.6.1 Sifat Mikrobiologis 

 Parameter mikrobiologis yang diteliti adalah jumlah Escherichia coli. 

3.6.2 Sifat Fisik dan Kimia 

 Sifat fisik dan kimia susu yang diamati antara lain: 

1. Berat Jenis 

Berat jenis merupakan berat dari 1 mol susu yang diukur pada suhu 27.5 

ºC. Alat yang digunakan adalah laktodensitometer. Bila pengukurannya 

dilakukan diatas atau dibawah suhu 27.5 ºC maka dikonversikan terlebih 

dahulu. Setiap 1 ºC dibawah atau diatas suhu tersebut menghasilkan 

pembacaan skala 0.0001 lebih tinggi atau lebih rendah. 

Prinsip kerja laktodensitometer berdasarkan hukum Archimedes, yaitu bila 

setiap benda dimasukkan ke dalam zat cair maka benda tersebut akan 

mendapatkan tekanan ke atas sebesar cairan yang dipindahkan oleh benda 

tersebut. Oleh karena itu, bila susu semakin encer maka laktodensitometer 

akan semakin masuk ke dalam susu sehingga BJ susu semakin rendah dari 

standar.BJ susu dipengaruhi oleh BJ lemak, BJ protein, dan BJ laktosa (BJ 

lemak= 0.93, BJ protein= 1.346, BJ laktosa= 1.66). menurut SNI BJ susu 

normal adalah 1.028 (Susilorini, 2006). 

2. Kadar Air 

Menurut Sudarmaji (1989), untuk mengukur kadar air basis basah 

dinyatakan sebagai bobot air yang dikandung per berat bahan sebelum 
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pengeringan. Besarnya kadar air pada bahan dapat diketahui melalui 

persamaan berikut: 

 .....................................................(7) 

3. Keasaman (pH) 

Pengukuran kondisi asam dan basa susu yaitu dengan mengetahui nilai pH 

susu. Alat yang digunakan adalah pH meter. Pada suhu 25 ºC, pH susu 

bervariasi yaitu 6.5-6.7 sehingga menyebabkan susu bersifat buffer. 

Penurunan pH susu dari kisaran normal akan menyebabkan perubahan 

bentuk susunan komponennya. Derajat keasaman (pH) susu menurun 

akibat terputusnya fosfat koloidal dan berkurangnya ikatan antara kation 

dengan protein (Susilorini, 2006). 

4. Total Padatan Terlarut (TPT) 

Pengujian total padatan terlarut pada susu dilakukan dengan menggunakan 

refraktometer. Alat ini mempunyai kemampuan membiaskan cahaya 

(Hadiwiyoto, 1982). 

5. Titik Didih 

Susu yang masih segar dan bermutu baik tidak akan mengalami koagulasi 

bila dipanaskan (dipasteurisasi). Namun, susu yang kandungan asam 

laktatnya tinggi (sebagai hasil pemecahan laktosa oleh bakteri asam laktat) 

akan terkoagulasi bila dipanaskan. Demikian pula akan terjadi pada 

kolostrum dan susu yang berasal dari ambing yang menderita mastitis pada 

tingkatan tertentu (kadar garamnya meningkat) (Susilorini, 2006). 
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6. Titik Beku 

Titik beku susu berlainan dengan titik beku air, yaitu berkisar -0.512 ºC 

sampai -0.55 ºC dengan rata-rata -0.522 ºC. Titik beku susu penting untuk 

mengetahui adanya pemalsuan yaitu karena adanya penambahan air dalam 

susu. Alat yang digunakan untuk mengukur titik beku susu yaitu cryotest 

(Susilorini, 2006). 

7. Viskositas 

Viskositas adalah kepadatan susu. Viskositas susu dan produknya sangat 

penting karena memberikan beberapa petunjuk berikut ini: 

a) Kecepatan pembentukan krim 

b) Kecepatan transfer panas 

c) Laju sekresi saat pemerahan 

Penanganan susu yang kurang baik akan meningkatkan viskositasnya. 

Viskositas dapat diukur dengan secara absolut maupun relatif. Alat untuk 

mengukur viskositas susu adalah viskometer, sedangkan unit pengukuran 

absolut adalah “poise”. Pengukuran viskositas secara relatif didasarkan 

pada besarnya volume yang dapat mengalir pada waktu tertentu dan dalam 

keadaan yang telah ditentukan. Susu segar mempunyai viskositas 

antara1.5-2.0 centipoise pada suhu 20 ºC (Susilorini, 2006). 

8. Warna 

Warna merupakan parameter penting dari produk pangan, baik dalam 

bentuk cair maupun padat. Pengukuran warna dapat menggunakan alat 

ukur colorimeter (Yuwono, 2001). 
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3.6.3 Kadar Gizi 

 Kadar gizi yang akan diamati adalah: 

1. Protein 

Susu mengandung protein rata-rata 3.5 %. Protein merupakan gabungan 

dua atau lebih asam-asam amino, yang penyusun utamanya adalah atom 

karbon, atom hidrogen dan atom nitrogen. Uji kadar protein yang umum 

digunakan adalah metode Kjeldahl (Hadiwiyoto, 1982). 

2. Lemak 

Pengujian kadar lemak bertujuan untuk mengetahui kadar lemak yang 

terdapat dalam susu. Dasar yang digunakan pada metode Gerber ini adalah 

jika asam sulfat ditambahkan pada susu kemudian dicampur maka asam 

sulfat akan melarutkan bahan padat bukan lemak dan meninggalkan lemak 

bebas yang kemudian dilarutkan oleh amil alkohol. Reaksi akan 

menimbulkan panas dan panas ini dapat mencairkan lemak susu yang 

kemudian akan memisah dibagian atas susu. Setelah diberi tenaga 

sentifugasi, lemak seluruhnya akan terletak di permukaan susu karena 

bobot jenis lemak lebih kecil daripada komponen-komponen lainnya yang 

ada di dalam susu (Sudarmaji, 1989). 

  

 



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Perhitungan Mikroba 

4.4.1 Jumlah Escherichia coli 

 Total Escherichia coli susu pada perlakuan kontrol segar adalah sebesar 2.9 

x10
2
 CFU/ml. Total bakteri hidup tertinggi terjadi pada perlakuan PEF dengan 

tegangan 20 kV  sebesar 2.4 x10
2 

CFU/ml dan terendah pada tegangan 100 kV 

sebesar 1.5 x10
1
 CFU/ml.  

 Total  Escherichia coli susu untuk perlakuan pemanasan adalah sebesar 2.0 

x10
1
 CFU/mL. Pada perlakuan kombinasi pemanasan dan PEF, total Escherichia coli 

hidup tertinggi terjadi pada perlakuan dengan pemberian tegangan 20 kV  yaitu 

sebesar 1.6 x10
1
 CFU/ml, sedangkan jumlah bakteri tersisa paling rendah terjadi pada 

perlakuan dengan pemberian tegangan 100 kV yaitu sebanyak 0.1 x10
1
 CFU/ml. 

 Nilai efektivitas pembunuhan Escherichia coli terendah sebesar 17.24 % pada 

tegangan 20 kV tanpa perlakuan awal pemanasan, sedangkan nilai efektivitas 

tertinggi sebesar 99.65 % pada tegangan 100 kV dengan perlakuan awal pemanasan. 

Data penurunan jumlah Escherichia coli akibat pemberian tegangan tinggi dan 

kombinasi pasteurisasi dapat dilihat pada Tabel 5. Data lengkap dan contoh 

perhitungan nilai penurunan E.coli dapat dilihat pada Lampiran 2 dan 3. 
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Tabel 5. Hasil Pengujian Jumlah Escherichia coli 

Kombinasi Perlakuan Total E.coli 

(CFU/mL) 

Efektivitas 

Pembunuhan (%) Pasteurisasi Tegangan (kV) 

PEF 

0 2.9 x10
2
  

20 2.4 x10
2
 17.24 

40 1.8 x10
2
 37.93 

60 9.4 x10
1
 67.59 

80 5.8 x10
1
 80.00 

100 1.5 x10
1
 94.83 

Pemanasan+PEF 

0 2.0 x10
1
 93.10 

20 1.6 x10
1
 94.48 

40 1.2 x10
1
 95.86 

60 0.9 x10
1
 96.90 

80 0.5 x10
1
 98.28 

100 0.1 x10
1
 99.65 

 

  

Tingkat efektivitas pembunuhan berbanding lurus dengan jumlah kematian 

Escherichia coli. Efektivitas pembunuhan tertinggi 99.65 %, terendah 17. 24 %. Total 

penurunan pada perlakuan PEF sebesar 1.3 log cycle, untuk perlakuan pemanasan 

mencapai 1.2 log cycle, sedangkan pada perlakuan kombinasi telah menurunkan total 

Escherichia coli sebesar 2.5 log cycle. Ekuivalensi efektivitas pembunuhan terjadi 

pada perlakuan PEF dengan tegangan 100 kV yang setara dengan perlakuan 

kombinasi pada tegangan 20 kV yaitu ± 94%. Contoh perhitungan penurunan total 

Escherichia coli ditampilkan pada Lampiran 4. Hubungan antara tegangan dan total 

bakteri Escherichia coli dapat dilihat pada Gambar 11. 
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Berdasarkan analisis ragam untuk total Escherichia coli (Lampiran 2) 

menunjukkan pengaruh yang sangat nyata pada perlakuan pasteurisasi dimana F 

hitung lebih besar dari F tabel pada taraf 0.05 dan 0.01. Perlakuan variasi tegangan 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap total Escherichia coli dimana F hitung 

lebih besar dari F tabel  0.05. Interaksi antara variasi pasteurisasi dan variasi tegangan 

memberikan pengaruh yang tidak nyata dimana F hitung lebih kecil dari F tabel. 

 

Gambar 11. Grafik Hubungan antara Tegangan dan Jumlah Escherichia coli 

 Hasil yang diperoleh memberikan gambaran bahwa pemberian tegangan 

tinggi dapat mempengaruhi penurunan total Escherichia coli. Semakin tinggi 

tegangan yang digunakan pada susu menyebabkan inaktivasi Escherichia coli 

semakin besar. Dapat diketahui pula dengan kombinasi perlakuan pemanasan dan 

PEF lebih efektif menurunkan jumlah Escherichia coli. Hal ini dikarenakan pada 

proses pemanasan dengan suhu 70±2°C selama 15 detik mampu menginaktivasi 
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Escherichia coli. Pernyataan tersebut didukung oleh Fardiaz (1992) yang menyatakan 

bahwa Escherichia coli merupakan bakteri yang rentan terhadap suhu tinggi. 

Escherichia coli mempunyai suhu maksimum pertumbuhan 40-45°C, diatas suhu 

tersebut bakteri Escherichia coli  mengalami inaktivasi. 

 Escherichia coli selain bakteri tidak tahan panas juga  adalah bakteri gram 

negatif yang rentan terhadap perlakuan PEF. Hal inilah yang menyebabkan pada 

proses pasteurisasi baik PEF, pemanasan ataupun kombinasi pemanasan dan PEF 

dapat menginaktivasi hingga lebih dari 1 log cycle. Hasil penelitian ini diperkuat oleh 

pernyataan Mazurek et al. (1995); Pothakamury et al. (1995) dan Vega-Mercado 

(1996) bahwa bakteri gram negatif lebih sensitif terhadap perlakuan PEF daripada 

bakteri gram positif.  

 Penelitian terdahulu oleh Muslim (2010), dengan menggunakan susu sapi 

segar sebagai bahan uji mampu menginaktivasi sebesar 0.61 log cycle Staphylococcus 

aureus pada tegangan 80 kV selama 90 detik. Hasil ini lebih kecil karena 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif yang lebih tahan bila dikenai 

perlakuan PEF. Penelitian Wulandari (2007), dengan menggunakan air kelapa sebagai 

bahan uji memberikan hasil kejut medan listrik dengan perlakuan awal pemanasan 

lebih efektif dalam menurunkan total mikroba dan E.coli. Perlakuan kejut medan 

listrik pada air kelapa dalam waktu 4 menit dengan medan listrik sebesar 0.6-1.50 

kV/cm dapat menurunkan total mikroba hingga 2-3 log cycle untuk perlakuan tanpa 

pemanasan dan 4-5 log cycle untuk perlakuan kombinasi pemanasan. Akibat 

pemanasan, total mikroba hanya turun 2 log cycle. Total E.coli air kelapa mengalami 
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penurunan sebesar 1-2 log cycle untuk tanpa pemanasan dan 5 log cycle untuk 

perlakuan kombinasi pemanasan. 

 Kejut listrik tegangan tinggi pada susu menyebabkan kematian pada 

Escherichia coli. Jumlah kejutan dengan frekuensi tinggi memberikan pengaruh 

kematian yang lebih besar pada mikroba. Semakin tinggi nilai tegangan listrik yang 

digunakan maka nilai kematiannya semakin besar. Hasil ini sejalan dengan hasil dari 

penelitian (Aronsson et al., 2001) yang menyatakan bahwa pembunuhan mikroba 

dikarenakan oleh PEF adalah berhubungan dengan kuat tegangan, waktu dan jumlah 

kejut yang digunakan. Jumlah dari E.coli, L.innocua, L.mesenteroides, dan 

S.cereviceae menurun ketika salah satu parameter ditambah. Pernyataan ini diperkuat 

dengan pernyataan Sale dan Hamilton (1967) dan Hulsheger et al. (1983) bahwa 

inaktivasi dari sejumlah mikroba bergantung pada kuat tegangan dan jumlah waktu 

yang digunakan.  

 Mekanisme kematian mikroba akibat perlakuan PEF diduga karena rusaknya 

jaringan sel. Pemberian listrik bertegangan tinggi menyebabkan pembentukan pori-

pori pada membran sel bakteri. Pernyataan ini diperkuat oleh Pothakamury et al. 

(1997) yang menyatakan bahwa perlakuan PEF menyebabkan elektroporasi dari 

membran sel dan berakibat rusaknya mikroorganisme. Oleh karena itu penambahan 

kematian mikroba dengan kuat tegangan berhubungan dengan penambahan keadaan 

sel mikroba yang memburuk. Selain itu telah diteliti bahwa mekanisme kematian 

mikroba pada perlakuan PEF berbeda dengan perlakuan panas. Perlakuan panas (66 
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°C selama 10 menit) menghasilkan kerusakan hebat pada organel sel, tetapi tidak 

mengalami kerusakan pecahnya dinding sel seperti yang terjadi pada perlakuan PEF. 

Kerusakan sel pada E.coli dapat dilihat pada Gambar 12.  

 

Gambar 12. Sel E.coli Dilihat dari Mikroskop Elektron: (a) Sel Tanpa 

Perlakuan; (b) Sel Dikenai Perlakuan PEF 30 kV/cm (Aronsson, et al., 2001) 

 

 Stanley (1991), menyatakan bahwa indikasi tambahan laju kematian oleh 

proses pemanasan dapat dikarenakan kaitan temperatur dan fase transisi dari 

membran fosfolipid dari gel menjadi cairan kristal, yang dikarenakan membran 

kehilangan komponen elastisnya pada pertambahan temperatur menjadi lebih cair dan 

oleh karena itu lebih memudahkan perusakan dengan aplikasi PEF. Menurut Coster 

dan Zimmermann (1975) fase transisi gel menjadi cairan juga akan mengurangi 

kebutuhan minimum transmembran potensial menjadi penyebab perusakan dielektrik 

dari membran sel menjadi pembentukan pori pada kekuatan kejut yang lebih rendah. 
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 Perlakuan kombinasi lebih efektif dalam membunuh bakteri dibandingkan 

dengan perlakuan PEF atau pemanasan yang dilakukan sendiri-sendiri. Nilai sifat 

fisik, kimia dan kadar gizi juga tidak jauh berbeda dengan perlakuan PEF atau 

pemanasan. Menurut Leistner (2000) teknik kombinasi untuk membunuh mikroba 

pada bahan pangan cair telah diteliti secara luas sejak kombinasi perlakuan yang 

berbeda memberikan hasil jauh lebih efektif daripada penghambatan mikroba dengan 

menggunakan masing-masing perlakuan sendiri.    

4.1.2 Kinetika Laju Penurunan Escherichia coli 

 Menurut Toledo (1999), nilai D (Decimal Reduction Time) pada pasteurisasi 

thermal merupakan waktu yang diperlukan untuk membunuh mikroba sebesar 90% 

dengan suhu yang konstan. Nilai D terbesar untuk perlakuan PEF terdapat pada 

perlakuan dengan tegangan terkecil  20 kV yaitu sebesar 730.04 detik, sedangkan 

nilai terkecil terdapat pada sampel yang diberi tegangan 100 kV yaitu sebesar 46.64 

detik. Nilai D kontrol pemanasan sebesar 51.66 detik. Pada perlakuan kombinasi, 

nilai D terbesar terdapat pada sampel yang diberi tegangan 20 kV yaitu sebesar 47.68 

detik, sedangkan nilai D terkecil pada tegangan 100 kV yaitu sebesar 24.37 detik. 

Nilai D pasteurisasi susu ditunjukkan pada Tabel 6, sedangkan contoh perhitungan 

nilai D dapat dilihat pada Lampiran 5. 
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Tabel 6. Nilai D Pasteurisasi Susu 

Kombinasi Perlakuan 
D (detik) 

Pasteurisasi Tegangan (kV) 

PEF 

20 730.04 

40 293.68 

60 122.63 

80 85.84 

100 46.64 

Pemanasan+PEF 

0  

20 47.68 

40 43.38 

60 39.78 

80 34.02 

100 24.37 

 

Tabel 6 memperlihatkan bahwa nilai D berbanding terbalik dengan besarnya 

tegangan yang diperlakukan pada proses pasteurisasi susu. Semakin besar tegangan 

yang diberikan, maka nilai D akan semakin kecil. Hal ini terjadi karena semakin besar 

tegangan yang digunakan maka waktu yang diperlukan untuk membunuh mikroba 

akan semakin singkat. Ekuivalensi nilai D terjadi pada perlakuan PEF dengan 

tegangan 100 kV yang setara dengan perlakuan kombinasi pada tegangan 20 kV yaitu 

± 47 detik. 

Perlakuan kombinasi bernilai lebih bagus dibandingkan perlakuan PEF atau 

pemanasan. Hal ini dikarenakan pada proses kombinasi, susu terlebih dahulu 

dipanaskan sehingga sebagian besar mikroba terbunuh karenanya. Kemudian 

dilanjutkan dengan pemberian pulsa tegangan tinggi (PEF) yang menyebabkan 

semakin mudah membunuh sisa mikroba yang ada.  
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4.1.3 Laju Kematian Rata-rata Escherichia coli (Lethal Rates) 

 Lethal Rates merupakan laju kematian mikroorganisme tiap satuan waktu. 

Nilai terkecil untuk perlakuan PEF terjadi pada tegangan 20 kV yaitu sebesar 0.8 

(CFU/mL)/detik, sedangkan nilai tertinggi terjadi pada tegangan 100 kV yaitu sebesar 

4.6 (CFU/mL)/detik. Lethal rates pada kontrol pemanasan sebesar 4.5 

(CFU/mL)/detik. Nilai terkecil untuk perlakuan kombinasi terjadi pada tegangan 20 

kV yaitu sebesar 4.6 (CFU/mL)/detik, sedangkan nilai tebesar terjadi pada tegangan 

100 kV sebesar 4.8 (CFU/mL)/detik. Nilai laju kematian rata-rata E.coli dapat dilihat 

pada Tabel 7. Perhitungan laju kematian rata-rata E.coli dapat dilihat pada Lampiran 

6. 

Tabel 7. Nilai Laju Kematian Rata-rata Escherichia coli 

Kombinasi Perlakuan Lethal Rates 

((CFU/mL)/detik) Pasteurisasi Tegangan (kV) 

Tanpa Pemanasan 

20 0.8 

40 1.8 

60 3.3 

80 3.9 

100 4.6 

Pemanasan 

0 4.5 

20 4.6 

40 4.6 

60 4.7 

80 4.7 

100 4.8 

 

 Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa semakin besar tegangan yang 

digunakan pada susu menyebabkan laju kematian rata-rata E.coli meningkat, 
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demikian pula dengan perlakuan kombinasi. Pada perlakuan pemanasan lethal rates 

sebanding dengan perlakuan PEF tegangan 100 kV. Meningkatnya laju kematian rata-

rata Escherichia coli dikarenakan semakin besar tegangan dan kombinasi perlakuan 

yang digunakan dapat menyebabkan meningkatnya kematian mikroba. Hal ini 

didukung oleh pernyataan Zeuthen (2003) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

kematian mikroba dengan proses PEF diantaranya yaitu intensitas tegangan, 

frekuensi, waktu perlakuan, serta konsep hurdle (kombinasi perlakuan). 

4.2 Sifat Fisik 

4.2.1 Massa Jenis 

 Massa jenis susu yang diperoleh dari penelitian ini berkisar antara 1.028 -

1.030 g/cm
3
. Massa jenis awal susu adalah 1.030 g/cm

3
 dan setelah diberi kejut listrik 

massa jenis susu berkisar antara 1.028-1.029 g/cm
3
. Massa jenis susu setelah proses 

pemanasan adalah 1.028 g/cm
3
. Pada perlakuan kombinasi pemanasan dan PEF, 

massa jenis susu berkisar antara 1.028-1.029 g/cm
3
. Hasil pengukuran massa jenis 

susu dapat dilihat pada Lampiran 7. Hubungan antara tegangan dan massa jenis susu 

dapat dilihat pada Gambar 13. 
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Gambar 13. Hubungan  antara Tegangan dan Massa jenis Susu 

 Adanya perlakuan PEF, pemanasan ataupun kombinasi antara pemanasan dan 

PEF menyebabkan massa jenis susu cenderung menurun. Penurunan massa jenis 

antara perlakuan PEF dan kombinasi antara pemanasan dan PEF tidak terlalu berbeda 

karena keduanya berkisar antara  1.028-1.029 g/cm
3
. Berdasarkan Gambar 13 dapat 

diketahui bahwa semakin tinggi tegangan yang digunakan maka massa jenis susu 

semakin menurun, namun tidak signifikan. Hasil yang diperoleh ini sesuai dengan 

syarat mutu susu segar dimana massa jenis susu yang distandarkan adalah minimal 

1.028 g/cm
3
 (SNI 01-3141-1998). Menurut Spreer (1998), massa jenis susu bervariasi 

antara 1.027-1.035  g/cm
3
 tergantung jenis dan kuantitas dari partikel terdispersi. 

Dengan meningkatnya kandungan lemak, bobot jenis akan menurun. Massa jenis 

akan meningkat bila kandungan protein, laktosa dan mineral dalam susu meningkat. 
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Menurut Topfl (2006) massa jenis tidak dapat terdegradasi oleh perlakuan PEF saat 

total padatan terlarut, sugar-acid-ratio tidak berubah jumlahnya. Hal inilah yang 

mendasari konstannya nilai massa jenis hasil pasteurisasi menggunakan teknologi 

PEF. 

 Pernyataan-pernyataan dari penelitian terdahulu tersebut sesuai dengan hasil 

yang diperoleh dari penelitian ini. Dimana nilai massa jenis berbanding lurus dengan 

kadar protein. Terjadinya sedikit penurunan kadar protein setelah proses pasteurisasi 

menyebabkan massa jenis susu pun menurun sedikit. Serta nilai massa jenis 

cenderung tetap dengan konstannya nilai total padatan terlarut (TPT). Hasil penelitian 

ini dapat dikatakan lebih baik daripada penelitian Muslim (2010), dimana nilai massa 

jenis berkisar antara 1.0183-1.02132 g/ml.  

4.2.2 Kadar Air 

 Kadar air susu yang didapat dari penelitian ini berkisar antara 87.35-89.26 %. 

Kadar air awal adalah 87.35%, setelah diberi perlakuan PEF kadar air susu berkisar 

antara 88.17-88.84%. Kadar air susu setelah proses pemanasan adalah 89.26% dan 

setelah pemberian kejut listrik pada perlakuan kombinasi kadar air susu berkisar 

antara 88.43-89.06%. Data lengkap kadar air susu dapat dilihat pada Lampiran 8. 

Hubungan antara tegangan dan kadar air susu dapat dilihat pada Gambar 14. 
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Gambar 14. Hubungan antara Tegangan dan Kadar Air Susu 

 Adanya perlakuan PEF, pemanasan ataupun kombinasi antara pemanasan dan 

PEF menyebabkan kadar air susu meningkat, namun tidak signifikan. Peningkatan 

yang terjadi selama proses pasteurisasi adalah sebesar 1.91%. Menurut Barbosa 

(2000) pemberian pulsa tegangan tinggi tidak membawa efek terhadap sifat fisik 

terutama kadar air. Hal ini terjadi karena padatan terlarut yang terkandung dalam susu 

juga tidak mengalami perubahan yang berarti sehingga air yang terkandung relatif 

tetap.  

 Kadar air susu sapi secara umum yaitu 87,25% (Rahman dkk., 1992), 80-90% 

(Maheswari,2004) dan 87,5% (Winarno, 1984). Pada penelitian Muslim (2010), 

diperoleh nilai kadar air berkisar antara 89.51-90.53%. Tingginya kadar air susu sapi 

disebabkan karena air merupakan medium pendispersi lemak dan komponen terlarut 
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dalam air susu. Sesuai dengan Winarno (1984), bahwa susu merupakan emulsi lemak 

dalam air, sehingga kandungan air pada susu menjadi lebih tinggi. Faktor lain yang 

berpengaruh terhadap kandungan air dan komposisi kimia susu adalah kualitas dan 

kuantitas pakan yang diberikan.  

4.2.3 Viskositas 

 Nilai awal viskositas susu sebelum proses pasteurisasi adalah sebesar 0.0017 

Ns/m
2
. Setelah diberi perlakuan PEF diperoleh viskositas berkisar antara 0.0016-

0.0017 Ns/m
2
. Nilai viskositas untuk kontrol pemanasan sebesar 0.0018 Ns/m

2
. 

Setelah diberi perlakuan PEF nilai viskositas berkisar antara 0.0017-0.0018 Ns/m
2
. 

Data lengkap pengukuran viskositas ditunjukkan pada Lampiran 9 serta Gambar 15 

menunjukkan hubungan antara tegangan dan viskositas susu. 

 

Gambar 15. Hubungan antara Tegangan dan Viskositas Susu 
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 Gambar 15 menunjukkan bahwa variasi tegangan tidak memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap viskositas susu. Pada perlakuan kombinasi nilai viskositas 

lebih tinggi daripada perlakuan PEF, namun perbedaannya tidak signifikan. Adanya 

sedikit penurunan nilai pada viskositas dikarenakan terjadi reaksi enzimatik. Clerier 

et al. (2001) menyatakan bahwa penurunan viskositas dapat dipercepat oleh reaksi 

enzimatis seperti pectin methylesterase (PME) dan polygalacturonase (PG). 

Viskositas yang diperoleh pada penelitian ini lebih besar daripada hasil penelitian 

Muslim (2010), dimana nilai viskositas berkisar antara 0.000962-0.000992 Ns/m
2
. 

4.2.4 Titik Didih 

 Titik didih susu sebelum proses pasteurisasi adalah sebesar 96 °C. Setelah 

dilakukan kejut listrik diperoleh nilai titik didih berkisar antara 96-98 °C. Hasil 

pengukuran untuk perlakuan kombinasi sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

perlakuan PEF, yaitu dengan nilai kontol pemanasan sebesar 97 °C. Setelah 

pemberian kejut listrik untuk perlakuan kombinasi pemanasan dan PEF titik didih 

susu berkisar antara 98-99 °C. Data lengkap pengukuran titik didih ditunjukkan pada 

Lampiran 10 serta Gambar 16 menunjukkan hubungan antara tegangan dan titik didih 

susu. 

 



55 

 

 

Gambar 16. Hubungan antara Tegangan dan Titik Didih Susu 

 Gambar 16 menunjukkan bahwa nilai titik didih susu setelah mengalami 

proses pasteurisasi secara thermal mengalami sedikit kenaikan, hal ini dikarenakan 

dengan adanya proses pemanasan maka sebagian kecil dari jumlah air diuapkan 

sehingga kadar gula (brix) dalam susu akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

perlakuan PEF. Hal tersebut menjadi penyebab naiknya titik didih dari susu pada 

perlakuan kombinasi. Hasil pada penelitian ini dapat dikatakan baik karena titik didih 

susu berada di atas titik didih air, dimana titik didih air yang di uji sebagai acuan 

kalibrasi pada penelitian ini berkisar antara 96-97 °C.  Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Saleh (2004) bahwa titik didih susu sedikit lebih tinggi daripada titik didih 

air murni, yaitu rata-rata 100,17 
0
C. Hal ini karena bahan-bahan yang terlarut dalam 

susu akan meningkatkan titik didih. Hasil ini lebih rendah bila dibandingkan dengan 

penelitian Muslim (2010) yang berkisar antara 99.2-99.7 °C. 
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4.2.5 Titik Beku 

 Nilai awal titik beku susu sebelum proses pasteurisasi adalah sebesar -2.5 °C. 

Setelah diberi perlakuan PEF diperoleh nilai titik beku berkisar antara -2 hingga -2.5 

°C. Nilai titik beku untuk kontrol pemanasan sebesar -2.5 °C. Setelah diberi perlakuan 

PEF nilai titik beku berkisar antara -2 hingga -2.5 °C. Data lengkap pengukuran titik 

beku ditunjukkan pada Lampiran 11 serta Gambar 17 menunjukkan hubungan antara 

tegangan dan titik beku susu.  

 

Gambar 17. Hubungan antara Tegangan dan Titik Beku Susu 

 Berdasarkan Gambar 17 tampak bahwa nilai titik beku susu setelah 

mengalami proses pasteurisasi secara thermal mengalami sedikit penurunan, hal ini 

dikarenakan dengan adanya proses pemanasan maka sebagian kecil dari jumlah air 

diuapkan sehingga kadar gula (brix) dalam susu akan lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan perlakuan PEF. Hal tersebut menjadi penyebab turunnya titik beku dari susu 
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pada perlakuan kombinasi dibandingkan dengan perlakuan PEF. Hasil pada penelitian 

ini dapat dikatakan baik karena titik beku susu berada di bawah titik beku air, dimana 

titik beku air yang di uji sebagai acuan kalibrasi pada penelitian ini berkisar antara -2 

°C. Hasil ini lebih sesuai dengan standar bila dibandingkan dengan hasil penelitian 

terdahulu oleh Muslim (2010), dimana nilai titik beku berkisar antara -7.99 sampai -

10.37 °C.  

 Menurut Saleh (2004), susu mempunyai titik beku rata-rata pada suhu -0.55
0
C 

sampai -0.61
0
C. Titik beku susu dipengaruhi oleh komponen-komponen yang terlarut, 

terutama laktosa dan klorida. Kedua komponen ini mempunyai hubungan yang 

berlawanan, yaitu apabila salah satu komponen meningkat, komponen lainnya akan 

menurun. Kandungan lemak dan kasein dalam susu dalam susu tidak mempengaruhi 

titik beku susu. Variasi kandungan laktosa dan mineral dalam susu sangat kecil, 

sehingga titik beku susu relatif konstan. Keadaan ini dapat digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya pemalsuan susu, yaitu pemalsuan dengan cara 

menambahkan air kedalam susu. Penambahan 1 persen air (v/v) kedalam susu akan 

meningkatkan titik beku susu sebesar 0.0055
0
C. Susu dengan titik beku yang lebih 

rendah daripada -0.525
0
C, dapat dianggap bebas dari penambahan air. 

4.2.6 Warna 

 Parameter yang dibaca dalam analisa warna susu pasteurisi ini adalah L, a
*
, 

dan b
*
. L menyatakan tingkat gelap dan terang dengan kisaran 0 sampai 100. Nilai 0 

menyatakan hitam atau sangat gelap, sedangkan 100 menyatakan sangat terang. Nilai 
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a
*
 menyatakan tingkat hijau- merah dengan kisaran nilai -100 sampai +100. Nilai (-) 

menyatakan kecenderungan warna hijau dan (+) menyatakan kecenderungann warna 

merah. Nilai b
*
 menyatakan tingkat biru – kuning dengan kisaran nilai -100 sampai 

+100. Nilai (-) menyatakan kecenderungan warna biru dan (+) menyatakan 

kecenderungan warna kuning. 

 Analisa tingkat kecerahan (L) susu berkisar antara 66.6-67.7 untuk perlakuan 

PEF dengan nilai kontrol sebesar 66.3. Kecerahan tertinggi diperoleh pada tegangan 

100 kV, sedangkan kecerahan terendah pada tegangan 20 kV. Kontrol untuk 

perlakuan pemanasan adalah sebesar 68.3, sedangkan pada perlakuan kombinasi 

pemanasan dan PEF tingkat kecerahan berkisar antara 68.4-69.1. Kecerahan tertinggi 

diperoleh pada tegangan 100 kV, sedangkan terendah pada tegangan 20 kV. 

Hubungan antara tegangan dan tingkat kecerahan (L) dapat dilihat pada Gambar 18. 

 

Gambar 18. Hubungan antara Tegangan dan Kecerahan (L) Susu 
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  Tingkat kroma (a
*
) berkisar antara 7.6-8.1 untuk perlakuan PEF dengan nilai 

kontrol sebesar 8.3. Kroma perlakuan kombinasi pemanasan dan PEF berkisar antara 

8.3- 9.0 dengan nilai kontrol sebesar 8.6. Hubungan antara tegangan dan tingkat 

kroma (a
*
) dapat dilihat pada Gambar 19.  

 

Gambar 19. Hubungan antara Tegangan dan Kroma (a
*
) Susu 

 Tingkat hue (b
*
) berkisar antara 12.5-16.7 pada perlakuan PEF dengan nilai 

kontrol sebesar 12.1. Tingkat hue (b
*
) perlakuan kombinasi pemanasan dan PEF 

berkisar antara 13.2-18.4 dengan nilai kontrol sebesar 13.9. Data lengkap uji warna 

dapat dilihat pada Lampiran 12, sedangkan hubungan antara tegangan dengan hue 

(b
*
) disajikan pada  Gambar 20. 



60 

 

 

Gambar 20. Hubungan antara Tegangan dan Hue (b
*
) Susu 

 Secara umum, tingkat kecerahan baik pada perlakuan PEF ataupun kombinasi 

pemanasan dan PEF mengalami kenaikan dengan bertambahnya jumlah tegangan 

yang diberikan.  Perlakuan kombinasi memiliki nilai kecerahan yang lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan perlakuan PEF. Perubahan tingkat kecerahan ini dikarenakan 

reaksi nonenzimatik yang terjadi pada susu. Hal ini ditegaskan oleh pernyataan dari 

(Moyer dan Aitken, 1980) bahwa reaksi nonenzimatik browning dapat mempengaruhi 

perubahan warna hal ini dikarenakan oleh reaksi asam amino, gula dan asam organik. 

Selama proses pasteurisasi baik PEF ataupun pemanasan beberapa enzim berkembang 

sehingga kondisi inilah yang menyebabkan tingkat kecerahan pada susu semakin 

meningkat. 

 Nilai kroma dan hue cenderung tidak ada perubahan yang signifikan pada 

variasi tegangan yang berbeda. Pada perlakuan pemanasan dan kombinasi, nilai 
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kroma dan hue sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan perlakuan PEF. Hasil 

yang didapat mengindikasikan bahwa perlakuan PEF lebih mempertahankan 

karakteristik fisik dari produk. Hal ini ditegaskan oleh Charles-Rodriguez et al. 

(2007) bahwa pengolahan dengan PEF lebih baik dibandingkan dengan pasteurisasi 

panas HTST yang ditunjukkan dengan adanya perubahan sifat fisikokimia. Salah satu 

variabel yang telah diteliti adalah perubahan pada parameter warna. 

 Susu yang memiliki kandungan lemak tinggi cenderung berwarna kuning, 

sedangkan susu yang tinggi kandungan proteinnya cenderung berwarna kebiru-

biruan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh kadar hue yang cenderung ke warna 

kuning, berarti susu yang digunakan pada penelitian ini tinggi kadar lemaknya 

dibandingkan kadar protein. Hal ini sudah sesuai bila dilihat dari parameter lemak 

dan protein, dimana lemak awal bernilai 3.7 % dan lemak akhir bernilai 3.2%. 

Sedangkan untuk parameter protein, nilai protein awal adalah 3.23% dan protein 

akhir bernilai 2.6 %. 

 Menurut Muchtadi dan Sugiyono (1992), warna susu sapi segar putih 

kebiruan sampai putih kekuningan (kuning keemasan). Rahman dkk. (1992), 

menyatakan bahwa warna susu dipengaruhi oleh komposisi kimia dan sifat fisiknya, 

misalnya jumlah lemak, kekentalan susu, kandungan darah dan jenis pakan yang 

diberikan. Warna susu juga dipengaruhi oleh pertumbuhan mikroba atau kapang 

pembentuk pigmen pada permukaan susu atau seluruh bagian susu.  

 Soeharsono (1996), menyatakan warna susu dipengaruhi oleh partikel koloid. 

Ditambahkan bahwa warna putih susu disebabkan oleh refleksi cahaya globula lemak, 
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kalsium kaseinat dan koloid fosfat, warna kuning disebabkan oleh pigmen karoten 

yang terlarut dalam lemak, pigmen tersebut berasal dari pakan hijauan, pigmen 

riboflavin larut dalam air dan menimbulkan warna kuning kehijauan pada whey. 

4.3 Sifat Kimiawi 

4.3.1 Keasaman (pH) 

 Keasaman (pH) susu awal adalah 6.7, setelah perlakuan kejut listrik pH 

mengalami fluktuasi berkisar antara 6.6-6.7. Untuk perlakuan kontrol pemanasan 

diperoleh nilai pH 6.7, untuk perlakuan kombinasi antara pemanasan dan PEF tidak 

terjadi perubahan nilai dimana nilai pH tetap 6.7. Data lengkap pH susu dapat dilihat 

pada Lampiran 13, sedangkan hubungan antara tegangan dan pH tersaji pada Gambar 

21. 

 

Gambar 21. Hubungan antara Tegangan dan Keasaman (pH) Susu 
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 Berdasarkan Gambar 21 diketahui bahwa variasi tegangan serta metode 

pasteurisasi yang digunakan tidak terlalu berpengaruh terhadap pH. Hasil yang 

diperoleh sudah sesuai dengan SNI (01-3141-1998) dimana pH susu sapi segar adalah 

6-7. Hasil penelitian Sugitha dan Djalil (1989) yang menyatakan bahwa susu sapi 

segar memiliki pH antara 6,4-6,8. Sehingga rerata ini menggambarkan bahwa susu 

sapi segar yang dihasilkan memiliki pH yang cenderung normal. Hasil ini sejalan 

dengan hasil penelitian dari Muslim (2010), dimana nilai pH berkisar antara 6.57-

6.61. 

 Soeharsono (1996), menyatakan bahwa pH normal susu segar dikarenakan 

adanya kasein, buffer, fosfat dan sitrat, secara terbatas karena adanya albumin, 

globulin dan CO2. Jika pH tinggi atau basa diduga ternak tersebut terjangkit mastitis. 

Ditambahkan oleh Sugitha dan Djalil (1989), bahwa terjadinya kenaikan atau 

penurunan pH disebabkan oleh hasil konversi dari laktosa menjadi asam laktat oleh 

mikroorganisme dan aktivitas enzimatik. Menurut Wouters et al. (1999), pasteurisasi 

non thermal PEF dengan sistem batch atau statis pada penelitian sebelumnya tidak 

menunjukkan adanya perubahan tingkat keasaman (pH). Hal ini berarti bahwa PEF 

tidak berpengaruh terhadap tingkat keasaman bahan. Penurunan yang terjadi masih 

dalam interval yang sama. 

4.3.2 Total Padatan Terlarut (TPT) 

 Total padatan terlarut (TPT) susu awal adalah 8 % brix. Setelah perlakuan 

kejut listrik TPT mengalami sedikit penurunan, yaitu berkisar antara 7.7-8 % brix. 

Pada perlakuan pemanasan, TPT susu adalah 8 % brix. Sedangkan pada kombinasi 
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perlakuan pemanasan dan kejut listrik, TPT berkisar antara 7.8-8 % brix. Data 

lengkap pengukuran TPT dapat dilihat pada Lampiran 14, sedangkan Gambar 22 

menunjukkan hubungan antara tegangan dan TPT. 

 

Gambar 22. Hubungan antara Tegangan dan Total Padatan Terlarut Susu 

 Gambar 22 menunjukkan bahwa nilai total padatan terlarut pada perlakuan 

kombinasi pemanasan dan PEF lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan PEF. Hal 

ini dikarenakan pada saat proses pemanasan sedikit dari jumlah air dalam susu 

diuapkan sehingga kadar gula (brix) dalam susu akan lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan perlakuan PEF. Ini menunjukkan bahwa perlakuan teknologi kejut listrik 

dapat mempertahankan total padatan terlarut air susu. Menurut Darmajana dkk. 

(2008), total padatan terlarut merupakan indikasi adanya zat padat yang terlarut pada 
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suatu campuran. Semakin tinggi konsentrasi enzim semakin tinggi nilai total padatan 

terlarut atau berarti semakin banyak gula sederhana yang dihasilkan. 

4.4 Kadar Gizi 

4.4.1 Protein 

 Total protein susu mengalami penurunan setelah diberi perlakuan kejut listrik. 

Total protein susu awal adalah 3.23 %, sedangkan setelah dipasteurisasi PEF berkisar 

antara 3.00-3.14 %. Total protein susu akibat pemanasan adalah sebesar 2.90 %, 

sedangkan kadar protein akibat kombinasi pemanasan dan PEF berkisar antara 2.60-

2.80 %. Data lengkap kadar protein susu dapat dilihat pada Lampiran 15, sedangkan 

hubungan antara variasi tegangan dan kadar protein susu dapat dilihat pada Gambar 

23. 

 

Gambar 23. Hubungan antara Tegangan dan Kadar Protein Susu 
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 Gambar 23 menunjukkan bahwa pasteurisasi nonthermal PEF menyebabkan 

penurunan kadar protein. Semakin besar tegangan yang digunakan maka penurunan 

kadar protein semakin besar pula, namun perubahan ini tidak signifikan. Pada 

perlakuan pemanasan dan kombinasi, kadar protein menurun lebih besar daripada 

perlakuan PEF. Penurunan kadar protein diduga karena adanya denaturasi protein 

oleh proses pasteurisasi thermal yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Raikos (2009) bahwa pengaruh terkuat dari proses pemanasan pada struktur protein 

susu adalah pada sebagian besar perubahan struktur whey protein yang menyebabkan 

denaturasi protein, sebaliknya casein nampak memiliki efek perlindungan terhadap 

denaturasi dari serum protein. Berikutnya setelah denaturasi oleh karena proses 

pemanasan, banyak agregat protein terbentuk yang tidak dapat menutupi secara 

efisien lemak droplet sehingga menyebabkan ketidakstabilan emulsi protein. 

 Hasil kadar protein yang diperoleh pada penelitian berkisar antara 2.6-3.14% 

dapat dikatakan baik karena sesuai dengan SNI 01-3951 (1995) dimana standar 

protein susu hasil pasteurisasi minimal adalah 2.5%.  Hasil penelitian ini lebih baik 

dari penelitian terdahulu oleh Muslim (2010), dimana nilai protein berkisar antara 

2.04-2.88%. 

4.4.2 Lemak 

 Total lemak susu mengalami penurunan setelah diberi perlakuan kejut listrik. 

Total lemak susu awal adalah 3.7 %, sedangkan setelah dipasteurisasi PEF berkisar 

antara 3.3-3.7 %. Total lemak susu akibat pemanasan adalah sebesar 3.4 %, 

sedangkan kadar lemak akibat kombinasi pemanasan dan PEF berkisar antara 3.2-3.4 
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%.  Data lengkap kadar lemak susu dapat dilihat pada Lampiran 16, sedangkan 

hubungan antara variasi tegangan dan kadar lemak susu dapat dilihat pada Gambar 

24. 

 

Gambar 24. Hubungan antara Tegangan dan Kadar Lemak Susu 

 Gambar 24 menunjukkan hubungan antara variasi tegangan yang digunakan 

pada pasteurisasi dengan kadar lemak susu. Lemak cenderung menurun setelah 

dipasteurisasi. Semakin besar tegangan yang digunakan semakin menurunkan kadar 

lemak susu, namun tidak terlalu signifikan. Perlakuan kombinasi lebih besar 

menurunkan kadar lemak pada susu daripada perlakuan PEF. Hasil kadar lemak yang 

diperoleh pada penelitian ini berkisar antara 3.2-3.7 % dapat dikatakan bagus karena 

sesuai dengan SNI 01-3951 (1995) dimana standar lemak susu hasil pasteurisasi 

minimal adalah 2.8%. 
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 Penurunan kadar lemak setelah proses pasteurisasi diduga karena adanya 

penyebaran globula lemak susu, penyebaran globula lemak susu dipengaruhi oleh 

denaturasi protein. Hal ini dipertegas oleh Ye et al. (2005); Garcia-Amezquita et al. 

(2009) bahwa pencampuran globula lemak susu menjadi gumpalan lemak besar 

mungkin dikarenakan oleh penambahan whey protein dan kerusakan serabut casein 

oleh panas pada permukaan globula lemak susu. Denaturasi protein bercampur 

dengan globula lemak susu menghubungkan beberapa globula lemak menaikkan 

ukurannya. Pemanasan pada susu juga menurunkan sebagian kecil volume globula 

susu, namun tidak signifikan. 

4.5 Hubungan antara Sifat Fisik, Kimia dan Gizi 

 Massa jenis berbanding lurus dengan kadar protein. Terjadinya sedikit 

penurunan kadar protein setelah proses pasteurisasi menyebabkan massa jenis susu 

pun menurun sedikit. Serta nilai massa jenis cenderung tetap dengan konstannya nilai 

total padatan terlarut (TPT). 

 Massa jenis berbanding terbalik dengan kadar air. Massa jenis tinggi bila 

kadar air dalam susu rendah. Semakin rendah nilai massa jenis berarti kandungan air 

di dalam susu meningkat atau bisa terjadi karena penambahan sejumlah air. Semakin 

mendekati massa jenis air maka susu tersebut kemungkinan besar mengalami 

pemalsuan. 

 Massa jenis dipengaruhi oleh massa jenis dari lemak dan protein. Massa jenis 

protein dalam susu lebih tinggi dibandinngkan massa jenis lemak susu. Berkurangnya 

kadar protein dan kadar lemak pada susu setelah proses pasteurisasi menyebabkan 
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nilai massa jenis susu pun berkurang. Hasil dari penelitian ini sudah sesuai dengan 

teori yang ada.  

 Kadar air berpengaruh terhadap viskositas susu. Apabila kadar air menurun 

viskositas akan meningkat. Hal ini menyebabkan nilai brix dari susu (TPT) menjadi 

meningkat karena susu lebih manis. Namun pada penelitian ini terjadi keacakan data 

pada parameter kadar air. Nilai kadar air seharusnya menurun setelah dikenai 

perlakuan pasteurisasi, akan tetapi yang terjadi adalah kadar air naik ±1.91% setelah 

dipasteurisasi. Hal ini kemungkinan terjadi karena tidak ada proses homogenisasi 

serta pengambilan data dari parameter-parameter yang diteliti dilakukan di beberapa 

tempat.  

 Titik didih susu sedikit lebih tinggi daripada titik didih air. Hal ini 

dipengaruhi oleh total padatan terlarut yang berada dalam susu lebih tinggi daripada 

TPT air. Karena terdapat padatan maka pada proses mendidihkan susu membutuhkan 

energi lebih besar serta waktu lebih lama. Sehingga menyebabkan titik didih lebih 

tinggi datipada bahan yang memiliki TPT rendah.  Titik beku susu juga dipengaruhi 

oleh TPT sehingga menyebabkan titik beku susu sedikit lebih rendah dibandingkan 

titik beku air. Sehingga dapat dikatakan bahan-bahan terlarut dalam susu 

menyebabkan peningkatan pada nilai titik didih atau penurunan nilai titik beku. 

 Kadar lemak susu dipengaruhi oleh kadar protein. Protein terdiri dari kasein 

dan whey protein.  Penurunan kadar lemak setelah proses pasteurisasi diduga karena 

adanya penyebaran globula lemak susu, penyebaran globula lemak susu dipengaruhi 

oleh denaturasi protein. Pencampuran globula lemak susu menjadi gumpalan lemak 
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besar mungkin dikarenakan oleh penambahan whey protein dan kerusakan serabut 

casein oleh panas pada permukaan globula lemak susu. Denaturasi protein bercampur 

dengan globula lemak susu menghubungkan beberapa globula lemak menaikkan 

ukurannya namun tidak signifikan sekitar 2 % (Ye et al., 2005; Garcia-Amezquita et 

al., 2009). Dijelaskan pula bahwa pengaplikasian suhu tinggi menyebabkan 

penggabungan globula kecil lemak susu menjadi globula besar abnormal dengan rasio 

permukaan volume yang kecil. Setelah proses PEF globula lemak susu tidak 

mengalami perubahan yang signifikan, hasil yang diperoleh tidak terlalu jauh dari 

kondisi susu segar. 

 Sifat fisik dan kimia susu penting untuk diukur karena dapat digunakan 

sebagai indikator ada tidaknya pemalsuan pada susu tersebut ataupun rusak tidaknya 

susu segar. Semakin menjauhi nilai yang ditetapkan maka dapat dipastikan susu telah 

mengalami perubahan komposisi baik itu dikarenakan oleh kerusakan atau adanya 

pemalsuan. 

 Perhitungan energi menjelaskan bahwa untuk skala laboratorium penggunaan 

energi listrik yang diaplikasikan pada bahan pangan masih membutuhkan energi yang 

lebih besar dibandingkan dengan pasteurisasi thermal. Ekuivalensi data diperoleh 

pada perlakuan PEF dengan tegangan 20 kV dan perlakuan pemanasan sebesar ± 

1300 kJ/l. Perhitungan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 17. Sedangkan 

foto-foto penelitian disajikan pada Lampiran 18.  

 



 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Laju kematian rata-rata terbesar terjadi pada perlakuan kombinasi dengan 

tegangan 100 kV pada suhu 25°C yaitu 4.8 (CFU/mL)/detik, terkecil terjadi 

pada perlakuan PEF dengan tegangan 20 kV pada suhu 4°C yaitu 0.8 

(CFU/mL)/detik.  

2.a) Sifat fisikokimia dan nilai gizi susu pasteurisasi PEF: 

Sifat fisik susu hasil pasteurisasi yang diamati tidak berubah secara signifikan. 

Berat jenis berkisar antara 1.028-1.029 g/cm
3
. Kadar air memiliki kisaran 

antara 88.17-88.84 %. Viskositas berkisar antara 0.0016-0.0017 Ns/m
2
. Titik 

didih dan titik beku berkisar antara 96-98 °C dan -2 hingga -2.5 °C. Tingkat 

kecerahan antara 66.6-67.7, tingkat kemerahan antara 7.6-8.1, dan tingkat 

kekuningan antara 12.5-16.7.  

Sifat kimia susu hasil pasteurisasi yang diamati tidak berubah secara 

signifikan yang meliputi keasaman (pH) dan total padatan terlarut. Keasaman 

(pH) berkisar antara 6.6-6.7 dan total padatan terlarut antara 7.7-8 % brix. 

Kandungan gizi hasil pasteurisasi yang diamati tidak berubah secara 

signifikan yang meliputi protein dan lemak. Protein berkisar antara 3.00- 3.14 

% dan lemak antara 3.3-3.7 %. 
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b)  Sifat fisikokimia dan nilai gizi susu pasteurisasi kombinasi: 

Sifat fisik  susu hasil pasteurisasi yang diamati tidak berubah secara 

signifikan. Berat jenis berkisar antara 1.028-1.029 g/cm
3
. Kadar air memiliki 

kisaran antara 88.43-89.06 %. Viskositas berkisar antara 0.0017-0.0018 

Ns/m
2
. Titik didih dan titik beku berkisar antara 98-99 °C dan -2 hingga -2.5 

°C. Tingkat kecerahan antara 68.4-69.1, tingkat kemerahan antara 8.3-9.0, dan 

tingkat kekuningan antara 13.2-18.4.  

Sifat kimia susu hasil pasteurisasi yang diamati tidak berubah secara 

signifikan. Keasaman (pH) sebesar 6.7 dan total padatan terlarut  antara 7.8-8 

% brix. 

Kandungan gizi hasil pasteurisasi yang diamati tidak berubah secara 

signifikan. Protein berkisar antara 2.6-2.8 % dan lemak antara 3.2-3.4 %. 

5.2 Saran 

1. Perlu diteliti lebih lanjut tentang pengaruh pembandingan pasteurisasi metode 

pemanasan, PEF dan kombinasi pemanasan+PEF terhadap umur simpan susu. 

2.  Perlu diteliti tentang pengaruh pembandingan pasteurisasi metode 

pemanasan, PEF dan kombinasi pemanasan+PEF terhadap laju kematian 

bakteri gram positif dan gram negatif. 
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Lampiran 1. Prosedur Analisa 

1. Pengukuran Mikroba 

a. Hitungan Cawan Metode Tuang (Fardiaz, 1992) 

 Media dan peptone dilarutkan dengan aquades dengan aturan 

pengencerannya 

 Dipanaskan hingga semua media melarut 

 Sterilisasi pada autoclave suhu 121 ºC selama 15 menit 

 1 ml sampel diambil, dimasukkan dalam tabung reaksi yang berisi 

9 ml larutan peptone steril (pengenceran 10
-1

), begitu seterusnya 

hingga pengenceran yang diinginkan 

 Diambil 1 ml sampel dari hasil tiga pengenceran terakhir dan 

masing-masing dituang dalam cawan petri steril, kemudian media 

steril (10-15 ml) dituang sampai dasar cawan tertutup media. Tiap 

media pengenceran dibuat duplo 

 Setelah media membeku, cawan petri dibalik dan diinkubasi pada 

suhu 37  ºC selama ± 2 hari 

 Mikroba yang tumbuh dihitung dengan colony counter 

b. Perhitungan Dengan Metode Sandard Plate Count (SPC), (Fardiaz, 

1992) 

 Cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah 

koloni antara 30-300 
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 Beberapa koloni yang bergabung menjadi satu merupakan 

kumpulan koloni yang besar dimana jumlah koloninya diragukan 

dapat dihitung sebagai 1 koloni 

Perhitungan : 

Koloni per ml atau per gram = jumlah koloni per cawan x 1/faktor 

pengenceran 

2. Pengukuran Berat Jenis dengan Laktodensitometer 

 Sampel dimasukkan ke dalam beaker glass 100 ml 

 Panaskan hingga T= 20 ºC 

 Tuangkan dalam gelas ukur 

 Cek dengan densitometer 

 Dibaca skala pada densitometer 

 

3. Pengukuran Kadar Air dengan Metode Oven (AOAC, 1970) 

 Masukkan sampel yang berbentuk cair ke dalam botol lalu ditimbang.  

 Dikeringkan dalam oven bersuhu 100-105 °C selama 3-5 jam, 

kemudian didinginkan dalam destikator selama 15 menit dan 

ditimbang. 

 Perlakuan tersebut diulang sampai tercapai berat konstan (selisih 

penimbangan tersebut berturut-turut kurang dari 0,2 mg). Pengurangan 

berat merupakan banyaknya air dalam bahan. Perhitungannya: 
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4. Pengukuran pH dengan pHmeter (Apriyantono dkk, 1989) 

 Sampel yang berbentuk homogen dan tidak terlalu pekat dapat 

langsung diukur pHnya tanpa harus dilakukan pengenceran terlebih 

dahulu. 

 pH meter dikalibrasi dengan menggunakan buffer pH 4 dan pH 7, 

kemudian elektroda dibilas dengan aquades setiap mengganti buffer 

dan dikeringkan dengan tissue. 

 Celupkan elektruda pada larutan sampel, lalu set pengukuran pH. 

 Biarkan elektroda tercelup beberapa saat sampai diperoleh pembacaan 

yang stabil. 

 Catat pH sampel. Setiap kali mengganti sampel, elektroda dicuci 

terlebih dahulu dengan aquades serta keringkan dengan tissue. 

 

5. Pengukuran Total Padatan Terlarut (Apriyantono dkk, 1989) 

 Sampel diambil dengan menggunakan pipet tetes 

 Diletakkan pada prisma refraktometer 

 Nilai hasil penggunaan ditentukan dengan melihat skala yang tertera 

pada refraktometer 
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6. Pengukuran Viskositas 

 Bahan diletakkan dalam beaker glass 250 ml 

 Spindel dipasang pada viskometer dan diatur kecepatan putarnya 

 Spindel dimasukkan ke dalam bahan sampai tanda batas yang telah 

ditentukan  

 Viskometer dihidupkan dan dibiarkan selama 10 detik agar konstan 

 Baca angka yang ditunjukkan pada viskometer 

7. Pengukuran Warna 

Pengukuran warna ini menggunakan Coloreader. Adapun prosedur 

pengukurannya adalah : 

 Tuang bahan dalam gelas beaker. 

 Tekan tombol pada coloreader pada posisi on. 

 Letakkan gelas beker diatas coloreader. 

 Tekan tombol untuk menyalakan lampu pada coloreader selama 

beberapa detik 

 Angka akan muncul pada layar berupa nilai L, a+, a-, b+ dan b-. 

Keterangan : 

L = Kecerahan/kejernihan 

a+ = Merah b+ = Kuning 

a - = Hijau b - = Biru 
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8. Pengukuran Titik Didih 

Pengukuran titik didih dilakukan dengan memanaskan sampel susu diatas 

kompor hingga mendidih. Selama proses pemanaskan dimasukkan 

termometer ke dalam susu. Termometer akan mengukur titik didih pada saat 

muncul gelembung-gelembung gas dari dalam panci. Suhu yang terukur 

adalah suhu didih atau titik didih 

9. Pengukuran Titik Beku 

Pengukuran titik beku susu dilakukan dengan cara memasukkan sampel susu 

ke dalam lemari pendingin dengan termometer tercelup di dalam sampel ± 12 

jam. Fungsi termometer adalah untuk mengetahui suhu beku pada saat susu 

membeku. 

10. Pengukuran Kadar Lemak 

 Panaskan sampel dalam beaker glass hingga T=20°C 

 Masukan 10 ml H2SO4 90% dalam tabung butyrometer 

 Tambahkan 10.75 ml sampel susu 

 Tambahkan 1 ml amil alkohol 

 Tutup tabung butyrometer dan kocok secara perlahan-lahan hingga 

homogen 

 Sentrifuge selama 7 menit 

 Baca skala pada  tabung butyrometer sebagai kadar lemak 

11. Pengukuran Kadar Protein 

 Prosedur pelaksanaan : 
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- Ambil 10 ml susu atau larutan protein dan masukkan ke dalam labu 

takar 100 ml dan encerkan dengan aquades sampai tanda. 

- Ambil 10 ml dari larutan ini dan masukkan ke dalam labu Kjeldahl 500 

ml dan tambahkan 10 ml H2SO4 (93-98% bebas N). Tambahkan 5 

gram campuran Na2SO4-HgO (20 : 1) untuk katalisator 

- Didihkan sampai jernih dan lanjutkan pendidihan 30 menit lagi.Setelah 

dingin, cucilah dinding dalam labu Kjeldahl dengan aquades dan 

didihkan lagi selama 30 menit 

- Setelah dingin tambahkan 140 ml aquades, dan tambahkan 35 ml 

larutan NaOH-Na2S2O3 dan beberapa butiran zink. 

- Kemudian lakukan distilasi; distilat ditampung sebanyak 100 ml dalam 

Erlenmeyer yang berisi 25 ml larutan jenuh asam borat dan beberapa 

tetes indikator metil merah/metil biru 

- Titrasilah larutan yang diperoleh dengan 0.02 HCl 

- Hitunglah total N atau % protein dalam contoh 

- Perhitungan jumlah total N : 

Jumlah N total = mg/ml   f x 14.008  x  
contohlarutan  ml

HCl x HCl ml
 

F = faktor pengenceran 
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Lampiran 2. Hasil Uji Escherichia coli 

Kombinasi Perlakuan Total Escherichia coli (CFU/mL) Rata-rata 

(CFU/mL) Perlakuan Awal Tegangan (kV) Ulangan 1 Ulangan 2  Ulangan 3 

Tanpa 

Pemanasan 

0 1.1x10
2
  5.0 x10

2
   2.6 x10

2
  2.9 x10

2
 

20  1.0x10
2 

 3.8 x10
2
   2.4 x10

2
   2.4 x10

2
 

40  8.0x10
1 

 2.6 x10
2
   2.0 x10

2
   1.8 x10

2
 

60  9.0x10
1 

 1.0 x10
2
   9.2 x10

1
  9.4 x10

1
 

80  4.0x10
1 

 7.4 x10
1
  6.0 x10

1
  5.8 x10

1
 

100  1.0x10
1 

 1.5 x10
1
  2.0 x10

1
  1.5 x10

1
 

Pemanasan 

0  2.6x10
1 

 1.5 x10
1
  1.9 x10

1
  2.0 x10

1
 

20  2.0x10
1 

 1.0 x10
1
  1.8 x10

1
  1.6 x10

1
 

40  1.6x10
1 

 1.4 x10
1
  0.6 x10

1
  1.2 x10

1
 

60  1.0x10
1 

 1.0 x10
1
  0.7 x10

1
  0.9 x10

1
 

80  0.4x10
1 

 0.7 x10
1
  0.3 x10

1
  0.5 x10

1
 

100  0.1x10
1 

 0.2 x10
1
  0  0.1 x10

1
 

 

Analisis Ragam Total Escherichia coli 

Tabel Dua Arah Faktor P dan V 

Perlakuan V0 V1 V2 V3 V4 V5 Total 

P1 870 720 540 282 174 45 2631 

P2 60 48 36 27 14 3 188 

Total 930 768 576 309 188 48 2819 

 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT FHit F0.05 F0.01 Notasi 

Perlakuan 11 341542.9 31049.4 5.1 2.26 3.18 ** 

P 1 165784.7 165784.7 27.2 4.3 7.95 ** 

V 5 99194.8 19838.9 3.2 2.66 3.99 * 

PV 5 76563.5 15312.7 2.5 2.66 3.99 tn 

Galat 22 134280.7 6103.7         

Total 44 817366.6   
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Lampiran 3. Perhitungan Efektivitas Penurunan Escherichia coli 

 

Kontrol Pemanasan  

1. PEF 

N0 = 2.9x10
2 

Tegangan 20 kV  

Tegangan 40 kV  

Tegangan 60 kV  

Tegangan 80 kV  

Tegangan 100 kV  

2. Pemanasan+PEF 

Tegangan 20 kV   

Tegangan 40 kV   

Tegangan 60 kV   

Tegangan 80 kV   

Tegangan 100 kV  
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Lampiran 4. Perhitungan Penurunan Jumlah Escherichia coli 

 Penurunan Mikroba  

 Kontrol Pemanasan  

1. PEF 

Tegangan 20 kV  

Tegangan 40 kV  

Tegangan 60 kV  

Tegangan 80 kV  

Tegangan 100 kV  

2. Pemanasan+PEF 

Tegangan 20 kV  

Tegangan 40 kV  

Tegangan 60 kV  

Tegangan 80 kV  

Tegangan 100 kV  
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Lampiran 5. Perhitungan Nilai D (Decimal Reduction Time) 

    

 Kontrol Pemanasan ,    

1. PEF 

Tegangan 20 kV,  

Tegangan 40 kV,  

Tegangan 60 kV,  

Tegangan 80 kV,  

Tegangan 100 kV,  

2. Pemanasan+PEF 

Tegangan 20 kV,  

Tegangan 40 kV,  

Tegangan 60 kV,  

Tegangan 80 kV,  

Tegangan 100 kV,  
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Lampiran 6. Perhitungan Laju Kematian Rata-rata Escherichia coli 

 Laju  

 Kontrol Pemanasan  

1. PEF 

Tegangan 20 kV  

Tegangan 40 kV  

Tegangan 60 kV  

Tegangan 80 kV  

Tegangan 100 kV  

2. Pemanasan+PEF 

Tegangan 20 kV  

Tegangan 40 kV  

Tegangan 60 kV  

Tegangan 80 kV  

Tegangan 100 kV  
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Lampiran 7. Data Massa Jenis Susu 

Kombinasi Perlakuan 
Massa Jenis (g/cm

3
) 

Pasteurisasi Tegangan (kV) 

PEF 

0 1.030 

20 1.029 

40 1.029 

60 1.028 

80 1.028 

100 1.028 

Pemanasan+PEF 

0 1.028 

20 1.029 

40 1.029 

60 1.029 

80 1.028 

100 1.028 
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Lampiran 8. Data Kadar Air Susu 

Kombinasi Perlakuan 

Kadar Air (%) 
Pasteurisasi 

Tegangan 

(kV) 

PEF 

0 87.35 

20 88.37 

40 88.17 

60 88.45 

80 88.75 

100 88.84 

Pemanasan+PEF 

0 89.26 

20 88.43 

40 88.73 

60 88.43 

80 88.83 

100 89.06 
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Lampiran 9. Data Viskositas Susu 

Kombinasi Perlakuan Viskositas 

(Ns/m
2
) Pasteurisasi Tegangan (kV) 

PEF 

0 0.0017 

20 0.0017 

40 0.0016 

60 0.0017 

80 0.0016 

100 0.0016 

Pemanasan+PEF 

0 0.0018 

20 0.0018 

40 0.0018 

60 0.0018 

80 0.0018 

100 0.0017 
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Lampiran 10. Data Titik Didih Susu 

Kombinasi Perlakuan 
Titik Didih (°C) 

Pasteurisasi Tegangan 

PEF 

0 96 

20 96 

40 96 

60 97 

80 98 

100 98 

Pemanasan+PEF 

0 97 

20 98 

40 98 

60 99 

80 98 

100 98 
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Lampiran 11. Data Titik Beku Susu 

Kombinasi Perlakuan 
Titik Beku (°C) 

Pasteurisasi Tegangan (kV) 

PEF 

0 -2.5 

20 -2 

40 -2 

60 -2.5 

80 -2 

100 -2 

Pemanasan+PEF 

0 -2.5 

20 -2.5 

40 -2.5 

60 -2.5 

80 -2.5 

100 -2 
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Lampiran 12. Data Uji Warna Susu 

Kombinasi Perlakuan Warna 

Pasteurisasi Tegangan (kV) L a
* 

b
* 

PEF 

0 66.3 8.3 12.1 

20 66.6 7.7 12.5 

40 67 7.6 14.1 

60 67.5 8.1 14.8 

80 67.4 7.8 16.7 

100 67.7 8 16.5 

Pemanasan+PEF 

0 68.3 8.6 13.9 

20 68.4 9.0 18.4 

40 68.5 8.5 14.4 

60 68.9 8.3 13.2 

80 68.8 8.7 13.6 

100 69.1 8.6 15.3 
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Lampiran 13. Data Keasaman (pH) Susu 

Kombinasi Perlakuan 
pH 

Pasteurisasi Tegangan (kV) 

PEF 

0 6.7 

20 6.7 

40 6.6 

60 6.7 

80 6.6 

100 6.7 

Pemanasan+PEF 

0 6.7 

20 6.7 

40 6.7 

60 6.7 

80 6.7 

100 6.7 
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Lampiran 14. Data Total Padatan Terlarut (TPT) Susu 

Kombinasi Perlakuan 
TPT (% brix) 

Pasteurisasi Tegangan (kV) 

PEF 

0 8 

20 7.9 

40 7.8 

60 8 

80 7.7 

100 7.8 

Pemanasan+PEF 

0 8 

20 8 

40 8 

60 8 

80 8 

100 7.8 
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Lampiran 15. Data Protein Susu 

Kombinasi Perlakuan 
Protein (%) 

Pasteurisasi Tegangan (kV) 

PEF 

0 3.23 

20 3.14 

40 3.00 

60 3.00 

80 3.05 

100 3.06 

Pemanasan+PEF 

0 2.90 

20 2.80 

40 2.80 

60 2.70 

80 2.60 

100 2.60 
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Lampiran 16. Data Lemak Susu 

Kombinasi Perlakuan 
Lemak (%) 

Pasteurisasi Tegangan (kV) 

PEF 

0 3.7 

20 3.7 

40 3.5 

60 3.3 

80 3.3 

100 3.3 

Pemanasan+PEF 

0 3.4 

20 3.4 

40 3.3 

60 3.2 

80 3.2 

100 3.2 
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Lampiran 17. Perhitungan Energi Spesifik 

Hasil Pengukuran Tegangan dan Arus 

Tegangan 

Setting (kV) 

Tegangan 

Ukur (kV) 
R seri (Ω) 

Tegangan di R 

(mV) 

Arus Ukur 

(A) 

20 20 4.7 15 0.003191 

40 35 4.7 20 0.004255 

60 60 4.7 60 0.012766 

80 77 4.7 72 0.015319 

100 100 4.7 95 0.020212 

 

Pasteurisasi PEF 

WPEF     U ; U = tegangan puncak 

Tegangan 

Setting 

(kV) 

U (V) U
2
 (V

2
) 

PEF (Watt 

detik/cm
3
) 

WPEF 

(Wh/cm
3
) 

WPEF 

(KWh/liter) 

WPEF 

(KJ/liter) 

20 28 284.271 800 000 000 436 363 636 121 212.121 0.121 436.364 

40 49 497.475 2 450 000 000 1 336 363 636 371 212.121 0.371 1 336.364 

60 84 852.814 7 200 000 000 3 927 272 727 1 090 909.091 1.091 3 927.273 

80 108 894.444 11 858 000 000 6 468 000 000 1 796 666.667 1.797 6 468.000 

100 141 421.356 20 000 000 000 10 909 090 909 3 030 303.030 3.030 10 909.091 
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Rc = 0.22 Ω ; Vc= 500 cm
3   

 

1 detik = 0.00027778 jam   1 cm
3
 = 1000 Liter 

1 kWh = 3600 kJ    1 Wh = 0.001 kWh 

 

Contoh perhitungan: 

Pada tegangan 40 kV, U =  V ; U
2
 = 2 450 000 000 V

2
  

    WPEF  

                

                     

Pasteurisasi Thermal 

∆T= 341 K ; Cp= 3.831 kJ/kg.K ; ρ= 1.028 kg/l 

WH = ρ x Cp x ∆T 

     = 1.028 x 3.831 x 341 

      = 1 342.949 kJ/l 
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Lampiran 18. Foto Penelitian 

               

Gambar 25. Proses Pasteurisasi PEF Gambar 26. Proses Pasteurisasi HTST 

   

Gambar 27.  Sampel Susu Pasteurisasi Gambar 28.  Pengujian E.coli 
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Gambar 29.  Uji Berat Jenis  Gambar 30. Uji Kadar Air 

   

Gambar 31. Uji Keasaman (pH)  Gambar 32. Uji TPT 
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Gambar 33. Uji Viskositas   Gambar 34. Uji Lemak 
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