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THE EFFECT TEMPERATURE OF PASTEURIZATION 
AND QUICK THERMAL DECREASING’S TIME 
INTERVAL TO PH AND TOTAL MICROBA IN 

PASTEURIZED MILK 
 

Alifia Arif Maulidya, Lilik Eka Radiati, and Aris Sri Widati 
 

ABSTRACT 
 

 This research was purposed to find out the effect of 
temperature pasteurization and quick thermal decreasing’s 
time interval on reduce total microbial growth in pasteurized 
milk.  
 The materials were milk that pasteurized with batch 
system at 61 °C and 65 °C for 15 minutes continued with 
quick thermal decreasing in liquid nitrogen -196 °C for 0 
seconds, 5 seconds, 10 seconds and 15 seconds. 
 This research used a completely randomized design 
consist of 2 levels of pasteurized temperature P1 (61 °C) and 
P2 (65 °C) continued with quick thermal decreasing for 0 
seconds (Q0), 5 seconds (Q5), 10 seconds (Q10) and 15 seconds 
(Q15). The parameters were pH value, TPC and TITM. 
 The results showed that temperature of 
pasteurization and quick thermal decreasing’s interval time 
could reduce microbial growth and increase total injury 
microbial. Interaction between temperature of pasteurization 
and quick thermal decreasing’s time interval give significant 
effect (P<0,05) to pH but unsignificant (P>0,05) in TPC and 
TITM pasteurized milk. Pasteurization of milk unsignificant 
effect (P>0,05) to pH, TPC and TITM and either to quick 
thermal decreasing’s time interval. 
 The conclusion of quick thermal decreasing could 
increase pH, reduce TPC and increase TITM on pasteurized 
milk. The best treatment is temperature pasteurization 65 °C 
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for 15 minutes and 15 seconds quick thermal decreasing time 
interval.  
 
Keywords : quick thermal decreasing, total injury of 
temperature microbe, pasteurized milk 
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PENGARUH PERLAKUAN SUHU PASTEURISASI 
DAN INTERVAL WAKTU QUICK THERMAL 
DECREASING TERHADAP PH DAN TOTAL 

MIKROBA SUSU PASTEURISASI 
 

Alifia Arif Maulidya, Lilik Eka Radiati, Aris Sri Widati 
 

RINGKASAN 
 

 Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi 
Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya. Pelaksanaan penelitian dimulai bulan Mei 2011 
sampai bulan Juli 2011. 
 Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu 
pasteurisasi dan interval waktu quick thermal decreasing 
terhadap analisis total mikroba susu pasteurisasi. Manfaat dari 
penelitian ini diharapkan dapat memperpanjang umur simpan 
dari susu pasteurisasi dengan proses quick thermal decreasing 
dengan membunuh bakteri patogen dan bakteri pembusuk 
yang terdapat dalam susu.  
 Materi yang digunakan dalam percobaan adalah susu 
pasteurisasi dengan bahan baku susu segar yang dipasteurisasi 
dengan sistem batch pada suhu 61 °C dan 65 °C selama 15 
menit dan dicelupkan dalam nitrogen cair bersuhu -196 °C 
selama interval waktu 0 detik, 5 detik, 10 detik dan 15 detik. 
Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan faktorial 
dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap. Faktor 
pertama adalah perlakuan suhu pasteurisasi yaitu suhu 61 °C 
(P1) dan 65 °C (P2) selama 15 menit. Faktor kedua adalah 
interval waktu quick thermal decreasing setelah proses 
pasteurisasi selama 0 detik (Q0), 5 detik (Q5), 10 detik (Q10) 
dan 15 detik (Q15). Pengulangan dilakukan sebanyak tiga kali. 
Variabel yang diukur adalah pH, Total Plate Count (TPC), dan 
Total Injury of Temperature Microbe (TITM). 
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 Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi suhu 
pasteurisasi dengan interval waktu quick thermal 
decreasing/QTD tidak menunjukkan pengaruh yang nyata 
(P>0,05) terhadap pH, TPC dan TITM susu pasteurisasi. 
Perlakuan suhu pasteurisasi 61 °C dan 65 °C dengan QTD 5 
detik dapat menurunkan TPC sebanyak 2,5 %, perlakuan suhu 
pasteurisasi 61 °C dan 65 °C dengan QTD 10 detik sebanyak 
64,10 % dan perlakuan suhu pasteurisasi 61°C dan 65°C 
dengan QTD 15 detik sebanyak 41,02 %. Rata-rata jumlah 
TITM tertinggi dicapai pada perlakuan suhu pasteurisasi 
dengan QTD 10 detik. Penggunaan suhu pasteurisasi dan QTD 
menunjukkan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap pH, 
tetapi tidak menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap TPC 
dan TITM susu pasteurisasi. Hasil perlakuan terbaik 
menunjukkan bahwa perlakuan suhu pasteurisasi 61°C dan 
QTD 10 detik merupakan hasil interaksi suhu pasteurisasi dan 
quick thermal decreasing terbaik. 
 Kesimpulan dari penelitian yaitu interaksi perlakuan 
suhu pasteurisasi dan interval waktu quick thermal decreasing 
mampu meningkatkan nilai pH, menurunkan TPC dan 
meningkatkan TITM pada susu pasteurisasi. Hasil perlakuan 
terbaik menunjukkan perlakuan suhu pasteurisasi 65 °C 
selama 15 menit dan interval waktu QTD selama 15 detik. 
Disarankan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 
efektifitas dan efisiensi penggunaan QTD dengan bahan 
kriogenik lainnya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Susu merupakan bahan pangan alami dengan nilai 
nutrisi yang lengkap dan telah dikonsumsi oleh hampir seluruh 
lapisan masyarakat. Susu mengandung zat-zat makanan yang 
lengkap dan seimbang seperti protein, lemak, karbohidrat, 
mineral, dan vitamin yang sangat dibutuhkan oleh manusia 
(Saleh, 2004). Susu tergolong pangan yang bersifat mudah 
rusak. Kerusakan pada susu sebagian besar disebabkan oleh 
mikroba. Pertumbuhan mikroba dapat mengubah keasaman 
susu dan mengakibatkan susu mengental (Estiasih, 2009). 
Kerusakan pada susu disebabkan oleh terbentuknya asam 
laktat sebagai hasil fermentasi laktosa oleh bakteri koliform. 
Fermentasi oleh bakteri ini akan menyebabkan perubahan 
aroma dan rasa susu (Saleh, 2004). 

Usaha memperpanjang masa simpan susu dapat 
dilakukan dengan berbagai macam metode salah satunya 
adalah metode pasteurisasi. Pasteurisasi merupakan perlakuan 
pemanasan dengan suhu di bawah 100 °C selama waktu 
tertentu. Pasteurisasi dengan sistem batch mempunyai rentang 
suhu mulai 61 °C hingga 65 °C selama 30 menit (Susilorini, 
2007). Tujuan pasteurisasi adalah untuk membunuh semua 
bakteri patogen. Perlakuan pasteurisasi mengakibatkan 
denaturasi protein mikroba patogen sehingga mikroba yang 
tidak tahan panas mati, sedangkan mikroba yang tahan panas 
tetap hidup (Sumarsih, 2003). Mikroba tahan panas tersebut 
dapat tumbuh kembali dan membuat kerusakan pada susu, 
sehingga susu pasteurisasi harus disimpan pada suhu 4 °C 
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untuk menghambat pertumbuhan mikroba yang masih hidup 
tersebut (Herudiyanto, 2008). 

Usaha untuk menekan jumlah mikroba yang tahan 
pada proses pasteurisasi dapat dilakukan dengan melakukan 
penurunan suhu dengan cepat (quick thermal decreasing). 
Teknik ini diharapkan dapat membunuh bakteri thermotrof 
yang tergolong bakteri tahan panas. Mekanisme kematian 
bakteri adalah dengan perlakuan pencelupan dalam nitrogen 
cair selama beberapa detik setelah pasteurisasi. Teknik ini 
memungkinkan penurunan jumlah mikroba yang hidup karena 
kerusakan pada sel bakteri yang telah mengalami injury karena 
panas (Sumarsih, 2003). Kematian bakteri akibat cold shock 
dibuktikan dalam penelitian Broadbent and Lin (2002), bakteri 
laktococcus mengalami kejutan dingin (cold shock) setelah 
dipanaskan pada 42 °C selama 25 menit dan didinginkan pada 
suhu 10 °C selama dua jam dan menurut Wesche, Gurtler, 
Marks and Ryser (2009) mengatakan bahwa jumlah bakteri 
Vibrio vulnificus dalam oyster homogenate berkurang hingga 7 
log setelah 24 jam penyimpanan dalam suhu 4 °C. Bakteri 
yang mengalami injury mengalami kerusakan struktur sel 
sehingga fungsi sel mikroba akan mengalami kerusakan 
permanen dan stress.    

Analisis mikroba yang mengalami injury dapat 
dilakukan dengan menumbuhkan mikroba pada media agar 
lunak yang diperkaya (Wesche et al., 2009). Mikroba juga 
ditumbuhkan pada media agar padat untuk mengetahui jumlah 
mikroba yang tidak mengalami injury (Waluyo, 2007). Salah 
satu teknik menghitung bakteri yang mengalami injury dapat 
diketahui berdasarkan selisih jumlah sel pada media agar 
lunak dan media agar padat (Wesche et.al, 2009). Berdasarkan 
uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian pengaruh suhu 
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pasteurisasi dan quick thermal decreasing  terhadap analisis 
totla mikroba susu pasteurisasi. 

 
1.2 Rumusan Masalah 
1.2.1 Bagaimana pengaruh interaksi antara suhu pasteurisasi 

dan interval waktu quick thermal decreasing terhadap 
pH, Total Plate Counts dan Total Injury of 
Temperature Mikrobe susu pasteurisasi? 

1.2.2 Berapakah kombinasi suhu pasteurisasi dan interval 
waktu quick thermal decreasing terbaik untuk 
menurunkan pH, menekan jumlah Total Plate Counts 
dan meningkatkan Total Injury of Temperature 
Microbe? 

1.3 Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui adanya 

interaksi suhu pasteurisasi dan interval waktu quick thermal 
decreasing terhadap pH, Total Plate Counts dan Total Injury 
of Temperature Mikrobe untuk memperpanjang masa 
kadaluarsa (self life) susu pasteurisasi. 

1.4 Manfaat 
1.4.1 Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan 

teknologi pengolahan susu dengan modifikasi quick 
thermal decrasing dalam proses pasteurisasi pada susu 

1.4.2 Penggunaan perlakuan quick thermal decreasing dapat 
diterapkan dalam proses pasteurisasi untuk menekan 
jumlah total bakteri dalam susu. 
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1.5 Kerangka Pikir 
Pasteurisasi adalah suatu perlakuan pemanasan yang 

dilakukan pada susu dengan suhu sekurang-kurangnya 61°C 
selama 15-30 menit (Estiasih, 2009). Susilorini (2007) 
menyatakan bahwa pasteurisasi susu dengan metode batch  
menggunakan suhu berkisar 61-65°C selama 30 menit, Buckle 
(1987) menyatakan bahwa suhu pasteurisasi adalah 65°C 
selama 30 menit. Perlakuan pasteurisasi tersebut 
mengakibatkan denaturasi protein mikroba sehingga mikroba 
yang tidak tahan panas mati, sedangkan mikroba yang tahan 
panas tetap hidup akan tetapi kualitas susu tersebut tidak 
banyak berubah dari keadaan segar (Sumarsih, 2003). 

Mikroba yang tahan pada proses pasteurisasi adalah 
mikroba yang mungkin tergolong mempunyai komponen 
penyusun protein yang tergolong protein tahan panas. Protein 
tersebut disusun oleh asam amino yang tahan panas pula 
sehingga pada proses pemanasan 61,63°C selama 30 menit 
tidak menyebabkan kematian pada sel (Sumarsih, 2003).  

Sel mikroba yang tahan pada proses pasteurisasi 
dimungkinkan mengalami dua kondisi. Kondisi sel pertama 
yaitu seluruh sel tersusun atas protein yang tahan panas 
sedangkan kondisi sel kedua yaitu sel yang tersusun atas dua 
macam protein yaitu protein tahan panas dan protein yang 
tidak tahan panas. Sel mikroba yang tersusun atas dua macam 
protein mengalami denaturasi protein pada sebagian 
komponen penyusunnya. Denaturasi protein pada sel tersebut 
menyebabkan metabolisme terganggu dan sel mengalami 
kerusakan atau injury (Wesche et al., 2009).  

Penurunan jumlah mikroba hingga mendekati nol 
dilakukan dengan proses quick thermal decreasing. Mikroba 
yang injury karena panas akan mengalami kejutan dingin (cold 
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shock) akibat pencelupan dalam nitrogen cair selama beberapa 
detik. Mekanisme kerusakan sel dengan penurunan suhu 
secara cepat adalah dengan memecah komponen dinding sel 
mikroba dan mengeluarkan isi sel bakteri yang telah injury 
karena panas (Wesche et al., 2009). Teknik ini dapat 
membunuh mikroba secara langsung dan diikuti penurunan 
jumlah mikroba apabila medium pertumbuhannya tidak 
mendukung untuk proses penyembuhan. Jumlah mikroba yang 
menurun diharapkan dapat memperpanjang masa kadaluarsa 
(self life) dari susu pasteurisasi. 

 
1.6 Hipotesis 

Pengaruh suhu pasteurisasi dan interval waktu quick 
thermal decreasing menunjukkan adanya interaksi terhadap 
pH, Total Plate Counts (TPC) dan Total Injury of Temperature 
Mikrobe (TITM)  susu pasteurisasi 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Susu Pasteurisasi 

Susu pasteurisasi dikenal masyarakat sebagai bentuk 
olahan susu segar dalam kemasan plastik yang diberi berbagai 
macam perasa (essence). Susu pasteurisasi banyak diolah di 
koperasi penampungan susu setiap daerah. Merk dagang dari 
susu pasteurisasi bermacam-macam tergantung pada koperasi 
pengolah susu segar. Pemasaran susu pasteurisasi terbatas 
pada daerah Kota atau Kabupaten dan sulit dipasarkan lintas 
daerah karena daya simpannya relatif pendek (Saleh, 2004).  

Susilorini dan Sawitri (2007) menyatakan bahwa 
kandungan gizi susu pasteurisasi tidak berbeda jauh 
dibandingkan susu segar. Pengolahan termal pada susu 
pasteurisasi tersebut tidak mengakibatkan kerusakan gizi yang 
signifikan. Idris (1995) menyatakan bahwa komponen yang 
terkandung di dalam susu adalah air, lemak susu, protein susu, 
laktosa, mineral, asam sitrat, vitamin, dan enzim.  

Proses pasteurisasi pada susu dapat menghancurkan 
90-99 % bakteri yang ada di dalam susu dengan kemungkinan 
kerusakan yang sangat kecil bagi laktosa casein dan unsur 
lemak akan tetapi vitamin C dapat rusak karena proses ini 
(Buckle et al., 1985). Susu pasteurisasi masih mengandung 
mikroba yang tahan panas oleh karena itu daya simpannya 
tidak sepanjang produk olahan susu lainnya. Susu pasteurisasi 
yang disimpan pada lemari es bersuhu 4 °C bertahan hingga 
kurang lebih satu minggu tetapi hanya bertahan satu hingga 
dua hari pada suhu kamar (Herudiyanto, 2008).  
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2.2 Metode Modifikasi Pasteurisasi 
2.2.1 Pasteurisasi 

Pasteurisasi adalah suatu perlakuan pemanasan 
terhadap semua partikel susu atau produk susu pada suhu 
sekurang-kurangnya 61 °C dan dipertahankan pada suhu 
tersebut sekurang-kurangnya selama 30 menit atau minimum 
pada suhu 71 °C selama 15 detik. Pasteurisasi bertujuan untuk 
membunuh semua mikroba patogen serta sebagian besar 
mikroba pembusuk. Pasteurisasi diharapkan membunuh 99 % 
dari seluruh mikroba, dengan demikian susu yang sudah 
dipasteurisasi diharapkan akan aman dikonsumsi dan daya 
simpannya lebih panjang. Susu pasteurisasi harus disimpan 
pada suhu rendah karena masih ada mikroba yang tahan 
terhadap suhu pasteurisasi yaitu mikroba thermoduric (Idris, 
1995).  

Penggunaan panas yang tidak terlalu tinggi dapat 
mengurangi resiko rusaknya beberapa zat gizi seperti vitamin 
C (Syamsir, 2008). Manfaat pasteurisasi untuk memberikan 
perlindungan maksimum bagi manusia terhadap  penyakit 
yang dibawa oleh susu dan meminimalisir kerusakan susu, 
serta mempertahankan cita rasa susu segar (Manab, 2009). 

Sistem dasar pasteurisasi susu dibagi menjadi dua 
metode yaitu sistem batch atau holding dan sistem cepat atau 
continous. Menurut Susilorini (2007), pasteurisasi batch 
adalah proses pemanasan susu pada suhu 61-63 °C selama 30 
menit. Buckle (1987) mengatakan bahwa suhu pasteurisasi 
adalah 65 °C selama 30 menit. Cara pasteurisasi dengan batch 
adalah menempatkan susu dalam botol dan dipanaskan pada 
wadah yang berisi air (steam) lalu dilakukan proses 
pendinginan. Pemanasan susu di atas api hingga mendidih atau 
meluap dihindari dengan tujuan untuk mencegah kerusakan 
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pada komponen-komponen susu terutama kerusakan laktosa. 
Pasteurisasi cepat yaitu proses pemanasan susu secara cepat 
(flash) dengan kombinasi suhu 71-72,5 °C selama 15 detik. 
Cara ini dilakukan dalam keadaan susu mengalir 
berkesinambungan dan arah alirannya berlawanan dengan 
media pemanas dan pendingin (Susilorini, 2007). 

Metode pasteurisasi dirancang supaya produk dapat 
mencapai suhu dan lama proses yang disyaratkan. Penggunaan 
panas dalam pasteurisasi dibagi menjadi tiga yaitu suhu tinggi 
waktu pendek atau High Temperature Short Time (HTST), 
panas tinggi waktu pendek atau High Heat Short Time (HHST) 
dan suhu rendah waktu lama atau Low Temperature Long 
Time (LTLT). Penggunaan HTST dengan penggunaan suhu 
79,44 °C selama 25 detik dapat mempertahankan nutrisi dan 
kualitas sensoris produk pangan. Penggunaan HTST 
mempunyai beberapa keuntungan yaitu proses lebih dapat 
dikontrol, menghemat waktu dan tempat dan meningkatkan 
kapasitas. Penggunaan suhu dapat lebih tinggi dan waktu 
proses dapat lebih pendek yaitu 88 °C selama 1 detik, 94 °C 
selama 0,1 detik atau 100 °C selama 0,01 detik. Pasteurisasi 
dengan menggunakan sistem LTLT menyebabkan kerusakan 
vitamin yang lebih tinggi dibandingkan HTST. LTLT 
dilakukan dengan suhu pemanasan suhu 63 °C selama 30 
menit (Estiasih, 2009).  
 
2.2.2 Metode Penurunan Suhu Secara Cepat 

Proses penurunan suhu secara cepat didasarkan pada 
pengambilan panas produk sehingga suhu produk dapat 
diturunkan sampai di bawah 0 °C (Estiasih, 2009). Proses 
penurunan suhu secara cepat didasarkan pada proses 
pembekuan yaitu panas sensible dari bahan atau produk 
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pangan diambil untuk menurunkan suhu produk sampai titik 
beku menyebabkan perubahan pH, kekentalan, dan potensi 
reduksi-oksidasi dari cairan (Estiasih, 2009). Penurunan suhu 
secara cepat (quick thermal decreasing) bertujuan untuk 
menimbulkan kejutan dingin (cold shock) pada mikroba yang 
telah mengalami injury karena proses termal. Mekanisme cold 
shock adalah terjadinya gangguan metabolisme ketika mikroba 
dihadapkan pada proses pendinginan. Faktor-faktornya 
terjadinya cold shock adalah penurunan suhu yang tiba-tiba 
menyebabkan kematian bakteri terutama pada bakteri muda 
atau pada fase logaritmik (Anonimous, 2009). Proses ini 
diharapkan dapat membunuh mikroba yang tersisa setelah 
proses termal sehingga jumlah mikroba dalam produk dapat 
ditekan hingga mendekati nol. Peranan quick thermal 
decreasing ini terhadap mikroba adalah merusak sistem sel, 
menurunkan kecepatan pertumbuhan atau bahkan mematikan 
mikroba (Wesche et al., 2009). 
 Metode pendinginan secara cepat secara umum 
menggunakan prinsip pembekuan (Wesche et al., 2009). 
Pembekuan dikelompokkan menjadi pendinginan mekanis dan 
pembeku kriogenik. Pendingin mekanis menggunakan 
refrigerant yang mengalami siklus penguapan dan kompresi 
yaitu udara dingin, cairan dingin, atau permukaan dingin untuk 
menghilangkan panas dari produk atau bahan pangan. 
Pembeku kriogenik menggunakan karbondioksida, nitrogen 
cair, atau freon cair yang secara langsung kontak dengan 
bahan yang dibekukan. Pembekuan kriogenik umumnya 
menggunakan alat pembeku kriogenik yang mempunyai ciri-
ciri yaitu terdapat perubahan wujud refrigerant atau kriogen 
ketika panas diserap dari bahan yang dibekukan. Kriogen 
dikontakkan dengan bahan yang dibekukan dan secara cepat 
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mengambil energi dari bahan yang dibekukan. Energi yang 
diserap tersebut digunakan untuk proses sublimasi atau 
vaporisasi akibatnya koefisien pindah panas tinggi dan 
pembekuan berlangsung sangat cepat. Refrigerant yang umum 
digunakan adalah nitrogen cair dan karbondioksida padat atau 
cair. Adapun freon digunakan secara terbatas akibat residu 
dalam bahan tersebut dapat melebihi batas yang diizinkan 
(Estiasih, 2009). 
 Refrigerant berupa nitrogen cair dan karbon dioksida 
bersifat tidak berasa dan berbau serta bersifat inert, ketika 
nitrogen cair disemprotkan pada produk atau bahan pangan, 48 
% kapasitas pembekuan total (entalpi) diperoleh dari panas 
laten vaporisasi yang diperlukan untuk mengubah wujud cair 
menjadi gas. Sisa entalpi sebesar 52 % terdapat dalam sisa gas 
yang dingin dan gas kemudian diresirkulasi. Karbondioksida 
mempunyai entalpi yang lebih rendah dari nitrogen cair, tetapi 
titik didih lebih rendah sehingga menyebabkan kejut panas 
(thermal shock) yang lebih rendah (Estiasih, 2009).  

2.3 pH  
pH merupakan suatu bilangan untuk mengukur derajat 

keasaman. Derjat keasaman tersebut merupakan logaritma 
aktivitas ion hidrogen dan menunjukkan konsentrasi dari ion 
hidrogen tersebut (Susilorini dan Sawitri, 2007). Pada suhu 25 
°C, pH susu bervariasi yaitu 6,5 sampai 6,7 sehingga susu 
bersifat buffer. Susu segar yang baru diperah mempunyai nilai 
pH karena kandungan CO2, fosfat, sitrat, dan protein dalam 
susu yang disebut dengan apparent acidity. Penurunan pH 
susu dari kisaran normal akan menyebabkan perubahan bentuk 
susunan kompenennya. pH susu yang menurun disebabkan 
oleh terputusnya fosfat koloidal dan berkurangnya ikatan 
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antara kation dan protein. Pada penurunan susu mencapai 5,2-
5,3 akan terjadi pengendapan yang disertai dengan larutnya 
garam-garam kalsium dan fosfor yang semula terikat pada 
protein (Idris, 1995). 

2.4Mikroba Susu 
2.4.1 Klasifikasi Bakteri 

Klasifikasi bakteri adalah suatu istilah yang sering 
digunakan dan berkaitan dengan penataan sistematik bakteri 
ke dalam kelompok atau kategori tertentu. Klasifikasi bakteri 
yang dipakai di Eropa dan Amerika Serikat menggunakan 
sistematik yang disusun oleh Bergey yang sekarang disebut 
dengan “Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology”. 
Klasifikasi ini didasarkan pada sifat morfologi, sifat fisiologi 
dan imunologi. Sifat morfologi meliputi bentuk bakteri yaitu 
bulat (coccus), batang (bacillus) dan spiral. Sifat fisiologi 
berdasarkan komponen dinding sel dan pergerakan dari bakteri 
tersebut dan imunologi adalah resitensi bakteri terhadap 
antibiotika (Waluyo, 2007).  

Mikroba berdasarkan kisaran suhu pertumbuhan 
optimal dikelompokkan menjadi mikroba psikrofil, mesofil, 
dan termofil. Pertumbuhan mikroba memerlukan kisaran suhu 
tertentu. Kisaran suhu pertumbuhan dibagi menjadi suhu 
minimum, suhu optimum dan suhu maksimum. Suhu 
minimum adalah suhu terendah tetapi mikroba masih dapat 
hidup. Suhu optimum adalah suhu paling baik untuk 
pertumbuhan mikroba. Suhu maksimum adalah suhu tertinggi 
untuk kehidupan mikroba. Mikroba yang tergolong dalam 
mikroba psikrofil adalah kelompok mikroba yang dapat 
tumbuh pada suhu 0-30 °C dengan suhu optimum sekitar 15 
°C. Mesofil adalah kelompok mikroba yang dapat tumbuh 
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optimum pada suhu 25-37 °C, minimum 15 °C dan maksimum 
55 °C. Mikroba yang tahan hidup pada suhu tinggi 
dikelompokkan dalam mikroba termofil. Kelompok ini 
mempunyai suhu minimum 40 °C, optimum pada suhu 55-60 
°C dan suhu maksimum untuk pertumbuhannya 75 °C. 
Mikroba yang tidak tumbuh di bawah suhu 30 °C dan 
mempunyai suhu pertumbuhan optimum pada 60 °C 
dikelompokkan ke dalam mikroba termofil obligat. Mikroba 
termofil yang dapat tumbuh dibawah suhu 30 °C, dimasukkan 
kelompok mikroba termofil fakultatif. Grafik pertumbuhan 
mikroba tersebut dapat dilihat pada Gambar 1. (Fardiaz, 1995) 

 

Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Mikroba 

2.4.2 Bakteri dalam Susu Pasteurisasi 
Banyaknya jumlah bakteri dalam susu pasteurisasi 

diakibatkan oleh proses pasteurisasi yang tidak benar, sanitasi 
yang tidak maksimal atau penyimpanan susu pasteurisasi yang 
tidak benar. Mikroba yang terdapat di susu pasteurisasi  
tergantung pada suhu penyimpanan, jumlah dan jenis mikroba 
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yang tahan terhadap proses pasteurisasi. Spora dalam susu 
pasteurisasi dapat dihambat pertumbahannya, namun spora 
dapat berkembang dengan cepat bila kondisi penyimpanan 
tidak diperhatikan (Fardiaz, 1995). 

Kerusakan susu pasteurisasi bisa terjadi akibat adanya 
kontaminasi post pasteurisasi dan pertumbuhan mikroba yang 
tahan terhadap pasteurisasi. Terdapatnya spora dan mikroba 
thermoduric banyak dipengaruhi oleh populasi mikroba bahan 
baku susu pasteurisasi. Mikrooganisme thermoduric gram 
positif terbanyak di susu pasteurisasi adalah Bacillus, 
Micrococcus, Lactobacillus, Microbacterium, Enterococcus, 
Corynebacterium, dan Streptococcus. Susu yang dipanaskan 
pada suhu 63 ºC atau sampai 80 ºC biasanya tidak ditemukan 
bakteri gram negatif. Hanya ada satu spesies yang termasuk 
dalam thermoduric yaitu bakteri Alcaligenes tolerans. Bakteri 
anaerob pembentuk spora seringkali ditemukan dalam susu 
yang diberi perlakuan panas, namun tidak dapat melakukan 
reproduksi (Waluyo, 2007).  

Bakteri pembentuk spora dari genus Bacillus spp 
merupakan mikroba paling penting yang mampu tahan 
terhadap pasteurisasi, sehingga dapat tumbuh dalam susu 
pasteurisasi. Bacillus licheniformis merupakan spesies paling 
sering ditemukan di susu pasteurisasi. Bacillus subtilis dan  
Bacillus pumilus merupakan strain mesofilik yang paling 
sering ditemukan. Bacillus cereus, Bacillus circulans dan 
Bacillus mycoides bakteri pembentuk spora psikrotropik yang 
paling sering ditemukan sedangkan Bacillus 
stearothermophilus dan bakteri termofilik Bacillus 
licheniformis dapat tumbuh pada suhu 55 ºC (Fardiaz, 1995). 
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Tabel 1. Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam 
Susu 

 Sumber: Anonimous (2009) 

Bakteri coryneform termasuk bakteri thermoduric 
yang ditemukan dalam susu pasteurisasi, namun bakteri ini 
tumbuh lambat dalam susu yang disimpan dingin di 
refrigerator. Bakteri ini jarang dikaitkan dengan kerusakan 
pada produk susu. Micrococcus termasuk bakteri thermoduric 

Kategori Pangan Jenis Cemaran Mikroba Batas Maksimum 
Susu segar (susu yang 
tidak dipasteurisasi) 
untuk diproses lebih 
lanjut (susu sapi, kuda, 
kambing dan ternak 
lain) 

ALT (30 °C, 72 jam) 1 x 106 koloni/ml 
Koliform  2 x 101 koloni/ml 
APM Eschericia coli < 3ml 
Salmonella sp. Negatif /25ml 
Staphylococcus aureus 1 x 102 koloni/ml 

Susu segar yang tidak 
dipasteurisasi) untuk 
konsumsi langsung 
(susu sapi, kuda, 
kambing dan kerbau) 

ALT (30 °C, 72 jam) 5 x 104 koloni/ml 
Koliform  2 x 103 koloni/ml 
APM Eschericia coli < 3ml 
Salmonella sp. Negatif /25ml 
Staphylococcus aureus 1 x 102 koloni/ml 
Listeria  monocytogenes Negatif /25 ml 
Campylobacter sp Negatif/25 ml 

Susu pasteurisasi 
(tawar atau berperisa) 

ALT (30 °C, 72 jam) 5 x 104 koloni/ml 
Koliform 10/ml 
APM Eschericia coli <3/ml 
Salmonella sp. Negatif /25 ml 
Staphylococcus aureus 1 x 102 koloni/ml 
Listeria monocytogenes Negatif /25  ml 
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yang dapat membentuk spora, dapat tumbuh dengan cepat 
pada suhu 7 ºC selain itu dalam susu segar terdapat lactenin 
yang termasuk inhibitor alami yang dapat menghambat 
micrococci tumbuh dalam susu segar. Sejumlah strain 
Streptococcus sp. seperti S. thermophilus dan S. brevis 
termasuk thermoduric yang tumbuh sangat lambat  pada suhu 
refrigerasi (Manab, 2009). 

Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah 
menentukan batas maksimum cemaran yang dinyatakan 
sebagai jumlah maksimum mikroba yang diizinkan terdapat 
dalam bahan pangan dinyatakan dalam angka atau jumlah 
koloni per satuan berat atau volume, dan secara kualitatif 
dinyatakan sebagai negatif per satuan berat atau volume 
tertentu. Persyaratan batas maksimum cemaran mikroba dalam 
susu dapat dilhat pada Tabel 1.  

2.4.3 Bakteri Injury  
Pengaruh lingkungan yang menyebabkan stress dapat 

menyebabkan kematian bakteri dan injury. Keadaan 
lingkungan tersebut seperti radiasi, komponen yang bersih, 
asam etilenediaminetetrasetat, aerosol, pemanasan, 
pembekuan, dan pembekuan kering dapat menyebabkan 
bakteri injury. Bakteri injury dapat dipengaruhi oleh media 
suspend yang mengalami perlakuan tersebut. Komposisi yang 
lengkap seperti gula, protein susu, pepton, gelatin, ekstrak 
daging, gliserol dan fosfat mampu melindungi bakteir dari 
pengaruh lingkungan. Komponen-komponen tersebut 
melindungi membran selular bakteri dari kerusakan. 
Komponen susu yang mampu memberikan proteksi dan 
memperbaiki sel bakteri dari injury adalah protein whey, 
kasein dan beta globulin sehingga pada susu yang diberi 
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perlakuan tersebut akan lebih sedikit menghasilkan bakteri 
yang injury (Janssen and Busta, 1973). 

Injury dapat disebabkan oleh pemanasan. Ketahan 
panas pada mikroba adalah kemampuan mikroba untuk tetap 
bertahan pada saat mendapat perlakuan panas. Ketahanan 
panas mikroba berbeda-beda tergantung pada struktur dinding 
sel bakteri. Bakteri gram positif mempunyai dinding sel yang 
sangat tebal dimana 90 % dinding selnya terdiri dari lapisan 
peptidoglikan sedangkan lapisan tipis lainnya adalah asam 
teikoat. Faktor tersebut menyababkan bakteri gram positif 
mempunyai ketahanan yang lebih baik pada gangguan panas 
daripada gram negatif (Sukasih, Setyadjit, dan Hariyadi, 2005) 

Injury juga dapat disebabkan oleh pembekuan dan 
lingkungan subletal stress lainnya. Keadaan tersebut 
diciptakan untuk menimbulkan stress pada bakteri gram 
negatif. Mikroba yang telah dibekukan akan menjadi lebih 
sensitif terhadap bahan-bahan tertentu seperti deoxycholate 
dan lauryl sulfat selain itu, konsentrasi lisozim dalam sel tidak 
mampu diproduksi untuk memperbaiki sel yang rusak kecuali 
pada bakteri gram negatif.  Bakteri gram negatif dapat 
memperbaiki diri dalam keadaan subletal dengan berbagai 
keadaan komponen penyusun. Komponen bakteri gram negatif 
seperti lapisan luar lipopolisakarida berfungsi untuk 
melindungi komponen di dalamnya (Ray and Speck, 1972).  

Proses pengendalian mikroba dengan metode quick 
thermal decreasing setelah proses pasteurisasi dapat 
menyebabkan bakteri mengalami stress (injury). Mekanisme 
kematian bakteri karena metode tersebut adalah ketika 
mikroba yang telah mengalami kejutan panas (Heat injury) 
diikuti dengan kejutan dingin (Cold injury) akan mengalami 
kerusakan pada komponen penyusun bakteri. Keadaan inilah 



17 

 

yang disebut dengan injury yaitu bakteri mengalami subletal. 
Faktor penyebab kerusakan tersebut dapat disebabkan oleh 
efek proses fisik dan kimia yang mampu merusak jaringan 
tubuhnya. Kondisi seperti ini dinamakan kondisi sublethal 
injury karena dapat mengakibatkan kerusakan sel mikroba dan 
menghilangkan fungsi beberapa bagian yang dapat bersifat 
transient atau permanen. Kerusakan-kerusakan susunan tubuh 
mikroba dapat meliputi kerusakan membran, kerusakan DNA, 
kerusakan protein dan enzim, atau kerusakan ribosom dan 
RNA. Mikroba dengan kondisi tersebut dapat menjadi sembuh 
kembali, lumpuh atau mati tergantung pada media 
pertumbuhan bakteri (Wesche et al., 2009). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1 Lokasi  dan Waktu Penelitian 
 Pengambilan data penelitian telah dilaksanakan pada 
bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 yang 
bertempat di Laboratorium Mikrobiologi Program Studi 
Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya. 
 
3.2 Materi Penelitian 
3.2.1 Sampel Penelitian 
 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
susu pasteurisasi dengan metode batch pasteurisasi pada suhu 
61°C dan 65°C selama 15 menit dan dilakukan penurunan 
suhu secara cepat (quick thermal decreasing) pada nitrogen 
cair dengan interval waktu 0 detik, 5 detik, 10 detik dan 15 
detik. Susu didapatkan dari KUD Batu dengan kondisi setelah 
diperah dan dimasukkan ke dalam ruang pendingin (cooling 
unit).  

3.2.2 Alat dan Bahan 
Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah susu 

segar KUD Batu, nitrogen cair (N2 liquid), PCA (Plate Count 
Agar) merk OXOID sebagai media agar padat (hard agar 
medium), NA (Nutrient Agar) merk OXOID sebagai media 
agar lunak (soft agar medium), dan bahan untuk identifikasi 
mikroba meliputi methylene blue, alkohol 70 %, etanol 95 %, 
aquadest, safranin, iodin, dan pepton merk OXOID sebagai 
media pengenceran. 
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Peralatan yang digunakan dalam penelitian adalah 
cawan petri (petri disk), tabung reaksi merk Pyrex, kawat ose, 
oven merk WTB binder Germany, Erlenmeyer 1 liter merk 
Pyrex, gelas ukur 50 ml merk Pyrex, timbangan digital merk 
Mettler Toledo, mikroskop merk Olympus CX21FSI Japan, 
object glass, cover glass, autoklaf merk Hirayama Japan, 
Inkubator (Incubator) merk Mommeth Germany, pH meter 
merk Hanna, stirrer magnetic (magnetic stirrer) merk Ikamag 
Ret Germany, bunsen, container nitrogen cair, canester, 
aluminium foil, termometer, stop watch, pipet tip 1 ml, pipet 
mikro (micropipette) 0,1 ml, kapas, kertas label, kertas kraft 
dan kertas tisu. 

3.3 Metode Penelitian 
3.3.1 Rancangan Percobaan 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah percobaan dengan menggunakan pola faktorial 
dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yaitu 2x4. Perlakuan 
pertama adalah suhu pasteurisasi yaitu suhu 61 °C (P1) dan 65 
°C (P2) selama 15 menit dengan menggunakan pasteurisasi 
sistem batch. Perlakuan kedua yaitu pencelupan susu 
pasteurisasi dalam nitrogen cair (quick thermal decreasing) 
yang bersuhu -196 °C selama 0 detik (Q0), 5 detik (Q5), 10 
detik (Q10) dan 15 detik (Q15). Diagram metode penelitian 
dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Diagram Metode Penelitian Quick Thermal 
Decreasing pada Susu Pasteurisasi 

Suhu 
Pasteurisasi 

Interval 
Waktu 
QTD 

Ulangan 

1 2 3 

P1 Q0 P1Q0U1 P1Q0U2 P1Q0U3 
Q5 P1Q5U1 P1Q5U2 P1Q5U3 
Q10 P1Q10U1 P1Q10U2 P1Q10U3 
Q15 P1Q15U1 P1Q15U2 P1Q15U3 

P2 Q0 P2Q0U1 P2Q0U2 P2Q0U3 
Q5 P2Q5U1 P2Q5U2 P2Q5U3 
Q10 P2Q10U1 P2Q10U2 P2Q10U3 
Q15 P2Q15U1 P2Q15U2 P2Q15U3 

Keterangan :  
P1 = Perlakuan Suhu Pasteurisasi 61°C selama 15 menit 
P2 = Perlakuan Suhu Pasteurisasi 65°C selama 15 menit 
Q0 = Quick Thermal Decreasing dalam Nitrogen Cair selama 0 

detik 
Q5 = Quick Thermal Decreasing dalam Nitrogen Cair selama 5 

detik  
Q10 = Quick Thermal Decreasing dalam Nitrogen Cair selama 

10 detik  
Q15 = Quick Thermal Decreasing dalam Nitrogen Cair selama 

15 detik  
 
3.3.2 Tahapan Penelitian 
3.3.2.1 Metode Pengambilan Sampel 
 Sampel susu yang digunakan adalah susu segar yang 
berasal dari KUD Batu. Susu dibeli di KUD pada pukul 07.30 
WIB dengan kondisi berada di lemari pendingin setelah 
diperah. Jumlah susu yang dibeli adalah 3,5 liter dan dikemas 
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dalam plastik berukuran 1 kg dan 0,5 kg. Sampel susu setelah 
sampai di laboratorium segera dimasukkan dalam lemari 
pendingin pada suhu 4°C. Pengamatan terhadap sampel 
dilakukan dengan mengambil susu segar ke dalam gelas ukur 
bervolume 50 ml.  

3.3.2.2 Pasteurisasi Susu 
Susu segar dimasukkan dalam canester sebanyak 100 

ml dan ditutup dengan aluminium foil. Susu dipasteurisasi 
dengan dua perlakuan yaitu pada suhu 61 °C (P1) dan 65 °C 
(P2) selama 15 menit dalam waterbath. Pengukuran suhu 
dilakukan dengan cara mencelupkan thermometer pada susu 
dan suhu dipertahankan selama 15 menit.  

Canester merupakan wadah susu saat dipasteurisasi 
dan mengalami perlakuan quick thermal decreasing dalam 
container berisi nitrogen cair dengan suhu -196 °C selama 
beberapa detik. Canester terbuat dari bahan yang tidak mudah 
pecah atau rusak karena perubahan suhu yang drastis. Bahan 
pembuatan canester adalah plastik tebal dengan ketebalan 1 
mm yang kemudian dimasukkan dalam besi stainless steel 
berbentuk tabung dengan alas berlubang-lubang yang 
berfungsi untuk memberikan kontak langsung antara dinding 
plastik canester dan nitrogen cair. Ukuran tinggi canester 15 
cm dan berdiameter 3 cm. Canester susu mampu menampung 
susu hingga 130 ml. Canester disterilisasi menggunakan 
autoklaf dengan suhu 121 °C selama 15 menit.  

3.3.2.3 Perlakuan Quick Thermal Decreasing 
Setelah susu mengalami pasteurisasi dengan waktu 

jeda maksimal 1 menit, canester berisi susu yang telah 
dipasteurisasi dimasukkan dalam container yang telah berisi 
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nitrogen cair dengan suhu -196 °C dan didiamkan selama 
interval waktu perlakuan quick thermal decreasing
waktu yang diberikan adalah 0 detik (Q0), 5 detik (Q
detik (Q10) dan 15 detik (Q15). Analisa sampel dilakukan 
segera dengan jeda maksimal 5 menit. Alur kerja penelitian 
terdapat pada Gambar 2.  

Gambar 2. Skema Penelitian Metode Pasteurisasi dan 
Thermal Decreasing 

 

 

196 °C dan didiamkan selama 
quick thermal decreasing. Interval 

), 5 detik (Q5), 10 
Analisa sampel dilakukan 

Alur kerja penelitian 

 

Gambar 2. Skema Penelitian Metode Pasteurisasi dan Quick 
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3.4 Variabel Pengamatan 
3.4.1 Perhitungan Total Mikroba 
 Perhitungan total jumlah mikroba meliputi 
perhitungan jumlah total mikroba yang mengalami Heat injury 
dan Cold injury. Heat injury adalah suatu keadaan mikroba 
yang “sakit” karena perlakuan panas (pasteurisasi) dengan 
suhu 61 °C atau 65 °C selama 15 menit. Bakteri yang 
mengalami heat injury adalah selisih Total Plate Count pada 
agar lunak dan pada agar padat. Cold injury adalah suatu 
keadaan mikroba yang “sakit” karena perlakuan dingin secara 
cepat (quick thermal decreasing) dalam nitrogen cair selama 
interval waktu 5 detik, 10 detik, dan 15 detik. Bakteri yang 
mengalami cold injury adalah selisih Total Plate Count agar 
lunak dan agar padat. Metode pembuatan media agar lunak 
terdapat pada Lampiran 1, metode pembuatan agar padat 
terdapat pada Lampiran 2, dan metode perhitungan Total Plate 
Count  terdapat pada Lampiran 3. 

3.4.2 Identifikasi Bakteri Secara Parsial 
 Identifikasi parsial mikroba dilakukan untuk 
mengetahui a) karakteristik koloni, b) sifat koloni, c) 
morfologi bakteri, d) ada/tidak pergerakan bakteri, e) 
pewarnaan gram. Pada tahap identifikasi tersebut dilakukan 
sebagai berikut: 

a. Karakteristik koloni 
Bentuk koloni berbeda-beda untuk setiap spesies dan 
merupakan ciri khas bagi suatu spesies tertentu. 
Koloni yang diamati adalah koloni pada cawan gores 
(streak plate). Karakteristik koloni yang perlu 
diperhatikan adalah besar kecilnya koloni, bentuk 
koloni, kenaikan permukaan, halus kasarnya 
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permukaan, wajah permukaan, warna koloni, dan 
kepekatan koloni. Karakteristik koloni berdasarkan 
bentuk, permukaan dan tepi koloni terdapat pada 
Lampiran 7. 

b. Sifat koloni 
Sifat koloni yang dibahas adalah koloni yang tumbuh 
pada agar tegak dan agar miring. Kemampuan bakteri 
dalam mengencerkan agar berbeda-beda sesuai dengan 
kebutuhan bakteri terhadap oksigen. Sifat koloni 
digolongkan menjadi bakteri aerob, bakteri 
mikroaerofilik, bakteri fakultatif anaerob dan bakteri 
anaerob. Pertumbuhan bakteri terhadap kebutuhan 
oksigen terdapat pada Lampiran 8. 

c. Morfologi bakteri 
Secara garis besar morfologi bakteri dapat 
dikelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu batang 
(bacillus), bulat (coccus) dan bengkok (spirillium). 
Morfologi bakteri dapat diidentifikasi dengan 
pembuatan preparat ulas/mati dan diamati dengan 
mikroskop. Prosedur pembuatan preparat ulas/mati 
terdapat pada Lampiran 5. 

d. Pergerakan bakteri 
Bakteri dapat berpindah tempat dengan menggunakan 
flagel atau bulu cambuk. Bakteri bulat tidak banyak 
bergerak sedangkan sebagian besar bakteri bengkok 
dan batang dapat bergerak. Identifikasi pergerakan 
bakteri dapat dilihat pada media cawan gores (streak 
plate) dan pengamatan dengan mikroskop 
menggunakan preparat native/hidup. Prosedur 
pembuatan preparat native/hidup terdapat pada 
Lampiran 4. 
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e. Pewarnaan gram  
Klasifikasi bakteri berdasarkan pewarnaan gram 
adalah gram positif, gram negative dan gram variabel. 
Masing-masing kelompok tersebut mempunyai sifat 
dan karakteristik yang berbeda terhadap media atau 
terhadap antibiotik. Pewarnaan gram juga digunakan 
dalam sistem klasifikasi Bergey’s Manual of 
Systematic Bacteriology. Prosedur pembuatan preparat 
pewarnaan gram terdapat pada Lampiran 6. 

3.5 Prosedur Analisis 
3.5.1 Penetapan Nilai pH 
 Sampel susu diuji pH menggunakan pH meter setelah 
dikalibrasi menggunakan buffer pH 4 dan pH 7. Nilai pH yang 
tertera dicatat dalam blanko penelitian. 

3.5.2 Penetapan Analisis Total Mikroba 
 Masing-masing sampel setelah perlakuan quick 
thermal decreasing dilakukan penanaman sampel ke dalam 
media agar padat dan media agar lunak. Penanaman mikroba 
menggunakan metode permukaan (spread plate) yaitu media 
dipadatkan terlebih dahulu dalam cawan dan ditambahkan 
inokulan susu sebanyak 0,1 ml (Fardiaz, 1992). Inokulan susu 
yang ditanam merupakan hasil pengenceran 1 ml susu dalam 9 
ml cairan pepton (10-1). Perlakuan P1Q0 dan P2Q0 dilakukan 
analisis total mikroba yang mengalami heat injury sedangkan 
perlakuan P1Q5, P1Q10, P1Q15, P2Q5, P2Q10, P2Q15 dilakukan 
analisis total mikroba yang mengalami cold injury. Setelah 
semua perlakuan telah dilakukan, semua sampel diinkubasi 
selama 3 hari seperti tertera pada Gambar 3. 
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3.5.3 Terminologi Metode Penilaian Perlakuan Terbaik 
 Penilaian perlakuan terbaik diambil berdasarkan hasil 
kuesioner pemilihan ranking peranan variabel terhadap mutu 
seperti pada Lampiran 12 dan penilaian rata-rata nilai terbaik 
dan terburuk pada masing-masing variabel seperti pada 
Lampiran 13. Kuesioner pemilihan ranking diperoleh dari tiga 
orang responden yang bersepakat bahwa variabel tertinggi 
adalah TPC dikuti TITM dan pH.  

3.6 Analisis Data 
 Data yang diperoleh merupakan data kualitatif dan 
kuantitatif. Data kuantitatif dianalisa dengan menggunakan 
metode sidik ragam (ANOVA  = Analysis of Variance) dan 
dilakukan uji rata-rata jarak berganda Duncan atau Duncan 
Multiple Range Test (DMRT) sedangkan data kualitatif 
dianalisa secara deskriptif. 

3.7 Batasan Istilah 
• Quick thermal 

decreasing (QTD) 
: Suatu perlakuan 

mengkondisikan bahan 
pangan dalam lingkungan 
di bawah titik beku bahan 
pangan tersebut dalam 
waktu yang singkat 
dengan tujuan merusak sel 
mikroba yang masih hidup 
tetapi tidak sampai susu 
membeku. 
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• Total Injury of 
Temperature (TITM) 

: Jumlah total mikroba yang 
mengalami kerusakan 
karena proses quick 
thermal decreasing yang 
diketahui dari selisih 
antara mikroba yang 
tumbuh dalam agar padat  
dan agar lunak dalam 
media pertumbuhan agar 
cawan. 
 

• Total Plate Counts 
(TPC) 

: Perhitungan jumlah koloni 
yang tumbuh dalam 
cawan setelah waktu 
inkubasi 3 x 24 jam. 
 

• Susu pasteurisasi : Susu segar yang 
mengalami proses  
pengolahan termal dengan 
suhu 61°C dan 65°C 
dalam jangka waktu 15 
menit yang dipanaskan 
menggunakan penangas 
air. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

 
4.1 Pengaruh Perlakuan Suhu Pasteurisasi dan Quick 

Thermal Decreasing Terhadap pH Susu 
 Hasil analisis ragam pH susu pasteurisasi tidak 
menunjukkan adanya interaksi antar perlakuan suhu 
pasteurisasi dengan QTD (P>0,05). Penggunaan suhu 
pasteurisasi dan QTD menunjukkan perbedaan yang sangat 
nyata (P<0,05). Hasil Uji DMRT menunjukkan pH susu yang 
berbeda nyata (P<0,05) pada interaksi suhu pasteurisasi 
dengan QTD 0 detik, 5 detik, 10 detik dan 15 detik. Rata-rata 
pH susu pasteurisasi dengan perlakuan QTD terdapat pada 
Tabel 3, sedangkan data dan analisis ragam pH susu 
pasteurisasi selengkapnya terdapat pada Lampiran 9. 

Interaksi suhu pasteurisasi dan interval waktu QTD 
tidak mengubah pH secara signifikan (Gambar 3). Interaksi 
suhu pasteurisasi dan interval waktu QTD tidak memberikan 
nilai yang signifikan karena komponen suhu tidak banyak 
berubah pada proses tersebut. Proses pasteurisasi mampu 
melepas ikatan antara protein dan hidrogen sedangkan interval 
waktu QTD mampu membentuk ikatan antara protein dan 
hidrogen. Susrini (1995) menyatakan bahwa pada suhu 60-80 
°C enzim laktoperoksidase, fosfatase alkalis, dan lipase 
lipoprotein menjadi inaktif. Mortier et.al (2000) menyatakan 
bahwa enzim alkalin fosfatase dan laktoperoksidase adalah 
dua indikator utama dalam pengawasan kerusakan panas pada 
susu pasteurisasi. Nilai hasil test fosfatase dan 
laktoperoksidase pada susu pasteurisasi harus bernilai negatif. 
Menurut Susrini (1995), enzim biasanya diinaktifkan oleh 
kondisi-kondisi yang menyebabkan denaturasi protein 
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globuler. Winarno (2005) menyatakan bahwa pada salah satu 
proses denaturasi protein dipengaruhi oleh terpecahnya ikatan 
hidrogen pada molekul. Susilorini dan Sawitri (2007) 
menyatakan bahwa pH susu menurun menyebabkan perubahan 
bentuk susunan komponen yaitu terputusnya fosfat koloidal 
dan berkurangnya ikatan antara kation dengan protein. Estiasih 
(2009) menyatakan bahwa bahan pangan yang dihadapkan 
pada suhu di bawah 0 °C akan mengakibatkan pengikatan 
hidrogen dan air.  
Tabel 3. Rata-Rata pH Susu Pasteurisasi dengan Perlakuan 

Suhu Pasteurisasi  dan  Quick Thermal Decreasing  

QTD’s Time Suhu Pasteurisasi Rata-rata 
P1  

(61 °C) 
P2  

(65 °C) 
Q0 (0 detik) 6,33 6,17 6,25x 
Q5 (5 detik) 6,57 6,43 6,50y 
Q10 (10 detik) 6,50 6,40 6,45y 
Q15 (15 detik) 6,47 6,40 6,43y 

Rata-rata 6,47q 6,35p  

Keterangan:  - Superskrip (p,q) pada baris yang 
sama menunjukkan perbedaan yang 
nyata (P<0,05) 

 - Superskrip (x,y) pada kolom dan 
baris yang sama menunjukkan 
perbedaan yang nyata (P<0,05) 
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Gambar 3. Grafik Perubahan pH dengan Perlakuan Suhu  
Pasteurisasi dan Quick Thermal Decreasing  

Proses pasteurisasi mampu menurunkan pH secara 
signifikan (Tabel 3). Proses pasteurisasi pada susu akan 
mendenaturasi protein susu terutama pada suhu 65 °C 
sehingga komponen-komponen susu akan berubah dan 
melepas ikatan hidrogen dalam komponen-komponen susu. 
Suhu pasteurisasi lebih tinggi menghasilkan pH susu 
pasteurisasi yang lebih rendah, karena banyaknya molekul air 
yang terlepas. Buckle et.al (2007) menyatakan bahwa protein 
susu yang terdenaturasi tersebut adalah protein laktalbumin 
dan laktoglobulin. Perubahan bentuk dan susunan komponen 
pada protein akibat proses denaturasi menyebabkan 
terbukanya ikatan antara kation dan protein sehingga terlepas 
molekul air (Susilorini dan Sawitri, 2007).  

 Interval waktu QTD mampu meningkatkan pH secara 
signifikan (Tabel 3). Proses QTD akan mengembalikan ikatan 
antara protein dan hidrogen yang terlepas karena proses 
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pasteurisasi (Gambar 3). Hebraud and Portier (1999) 
menyatakan bahwa proses penurunan suhu dibawah suhu 0 °C 
pada susu akan mengaktifkan fungsional protein. Protein 
tersebut mampu bertahan pada suhu rendah dan bersifat 
fleksibilitas seperti reduksi interaksi elektrostatik non kovalen 
dan menurunkan kemampuan hidrofobik protein. Kemampuan 
tersebut menyebabkan tingginya pengikatan hidrogen oleh 
protein dalam ikatan polar sehingga pH susu meningkat.  

4.2 Pengaruh Perlakuan Suhu Pasteurisasi dan Quick 
Thermal Decreasing Terhadap Total Plate Count 
(TPC) Mikroba Susu 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 
suhu pasteurisasi dengan QTD tidak menunjukkan interaksi 
yang nyata (P>0,05) terhadap Total Plate Count susu 
pasteurisasi. Penggunaan suhu pasteurisasi dan QTD juga 
tidak menunjukkan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap 
Total Plate Count susu pasteurisasi. Rata-rata Total Plate 
Count susu pasteurisasi dengan perlakuan QTD terdapat pada 
Tabel 4, sedangkan data dan analisis ragam Total Plate Count 
susu pasteurisasi selengkapnya terdapat pada Lampiran 10. 
Tabel 4. Rata-Rata Total Plate Count Susu Pasteurisasi (log 

CFU/ml) dengan Perlakuan Suhu pasteurisasi dan 
Quick Thermal Decreasing  

QTD’s Time Suhu Pasteurisasi Rata-Rata 
P1 (61 °C) P2 (65 °C) 

Q0 (0 detik) 3,64 3,71 3,675 
Q5 (5 detik) 3,80 3,78 3,790 
Q10 (10 detik) 3,28 3,42 3,350 
Q15 (15 detik) 3,69 3,56 3,625 

Rata-rata 3,602 3,617  
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Interaksi suhu pasteurisasi dan interval waktu QTD 
menunjukkan tidak ada perbedaan terhadap rata-rata TPC susu 
pasteurisasi (Tabel 4). Hal ini disebabkan proses pasteurisasi 
dan QTD menunjukkan kemampuan yang tidak berbeda dalam 
menekan jumlah TPC. Proses pasteurisasi menekan jumlah 
TPC sebesar 99 % dan QTD akan menurunkan jumlah TPC 
sebesar 2,5 -64,10 % (Tabel 5). 

Suhu pasteurisasi mampu menekan TPC sebesar 99,84 
% (Tabel 5). Proses pasteurisasi dalam susu bertujuan untuk 
membunuh semua mikroba patogen dan membunuh sebagian 
besar mikroba pembusuk. Kematian mikroba tersebut karena 
pemberian kondisi suhu panas dengan tujuan untuk 
memberikan heat shock  pada mikroba. Mikroba yang tidak 
tahan panas akan mati sedangkan mikroba yang tahan panas 
akan mengalami injury karena proses termal pasteurisasi. 
Mikroba yang masih tumbuh akibat proses pasteurisasi 
dimungkinkan adalah bakteri yang tahan panas atau bakteri 
thermotrof. Idris (1995) menyatakan bahwa pasteurisasi 
mampu membunuh mikroba sebanyak 99 %. Mikroba yang 
mati akibat proses pasteurisasi adalah mikroba patogen dan 
sebagian besar mikroba pembusuk. Menurut Estiasih dkk 
(2009), Kematian mikroba akibat proses pasteurisasi 
disebabkan oleh peningkatan suhu di atas suhu optimum 
pertumbuhan mikroba sehingga terjadi proses penghambatan 
pertumbuhan mikroba sampai mikroba letal. Buckle et.al 
(2007) menyatakan bahwa kelompok bakteri thermotrof 
tergolong dalam mikroba thermoduric dimana dibutuhkan 
suhu lebih dari 60°C selama 10-20 menit tetapi kurang dari 
100 °C selama 10 menit untuk mematikan sel. 
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Tabel 5. Efektifitas Penggunaan Suhu Pasteurisasi dan Quick 
Thermal Decreasing Terhadap Rata-rata Total Plate 
Count  (log CFU/ml) Terhadap Susu Segar dengan 
Susu Pasteurisasi 

Perlakuan Rata-rata TPC %  

Segar 6,39   - 
Pasteurisasi 2,59 99,84 
Pasteurisasi dan QTD 5 detik 2,57  2,5*) 
Pasteurisasi dan QTD 10 detik 2,14  64,10*) 
Pasteurisasi dan QTD 15 detik 2,36  41,02*) 

Keterangan : *) merupakan persentase dari rata-rata TPC 
pasteurisasi 

 Perlakuan interval waktu QTD mampu menurunkan 
jumlah TPC dalam susu pasteurisasi (Tabel 5). Perlakuan QTD 
selama 5 detik dapat menurunkan jumlah TPC mikroba 
sebanyak 2,5 % dari TPC perlakuan kontrol, begitu pula 
dengan perlakuan QTD selama 15 detik dapat menurunkan 
jumlah TPC mikroba sebanyak 41,02 % dari TPC perlakuan 
kontrol bahkan perlakuan QTD selama 10 detik dapat 
menurunkan jumlah TPC mikroba sebanyak 64,10 % dari TPC 
perlakuan kontrol. Penggunaan QTD dapat menurunkan TPC 
susu pasteurisasi karena terjadinya kejut dingin (cold shock) 
pada sel mikroba.  Laju penurunan suhu yang sangat tinggi 
dapat menyebabkan kerusakan jaringan menjadi pecah atau 
retak. Estiasih (2009) menyatakan bahwa penggunaan 
penurunan suhu yang relatif tinggi (kurang dari -10 °C) 
mempunyai efek letal yang lebih besar dibandingkan suhu 
yang lebih rendah (antara -15 sampai -30 °C). Jenis mikroba 
yang berbeda mempunyai ketahanan berbeda terhadap 
perubahan suhu yang terjadi.   
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4.3 Pengaruh Perlakuan Suhu Pasteurisasi dan Quick 
Thermal Decreasing Terhadap Total Injury of 
Temperature Microbe (TITM) Susu Pasteurisasi 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 
suhu pasteurisasi dengan QTD tidak menunjukkan interaksi 
yang nyata (P>0,01) terhadap Total Injury of Temperature 
Microbe (TITM) susu pasteurisasi. Penggunaan suhu 
pasteurisasi dan QTD tidak menunjukkan perbedaan yang 
nyata (P>0,05) terhadap TITM susu pasteurisasi. Rata-rata 
TITM dengan perlakuan suhu pasteurisasi dan QTD terdapat 
pada Tabel 6, sedangkan data dan analisis ragam Total Injury 
of Temperature Microbe (TITM)  susu pasteurisasi 
selengkapnya terdapat pada Lampiran 11. 
Tabel 6. Rata-Rata Total Injury of Temperature (log CFU/ml) 

Susu Pasteurisasi dengan Perlakuan Suhu 
Pasteurisasi dan Metode Quick Thermal Decreasing  

QTD’s Time Suhu Pasteurisasi Rata-rata 
P1  

(61 °C) 
P2  

(65 °C) 
Q0 (0 detik) 0,32 0,62 0,47 
Q5 (5 detik) 0,26 0,72 0,49 

Q10 (10 detik) 0,62 0,59 0,61 
Q15 (15 detik) 0,48 0,73 0,61 

Rata-rata 0,42p 0,67q  

Keterangan :  - Superskrip (p,q) pada baris yang 
sama menunjukkan  perbedaan yang 
nyata (P<0,05) 
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Interaksi perlakuan suhu pasteurisasi dan QTD dapat 
meningkatkan Total Injury of Temperature Microbe (TITM) 
dalam susu pasteurisasi (Tabel 6). Pasteurisasi pada susu 
memberikan kondisi stress mikroba karena suhu tinggi (heat 
stress) sedangkan QTD dalam nitrogen cair bersuhu -196 °C 
selama beberapa detik memberikan kondisi stress lanjutan 
kepada mikroba karena laju perubahan suhu yang relatif tinggi 
(cold shock). Interaksi kedua perlakuan tersebut menyebabkan 
kerusakan membran, kerusakan protein dan enzim. Hal ini 
menyebabkan semakin meningkatnya rata-rata TITM antara 
perlakuan QTD 0 detik,5 detik, 10 detik dan 15 detik. Wesche 
et al. (2009), peningkatan jumlah TITM dapat dipengaruhi 
adanya satu atau lebih perlakuan yang menyebabkan keadaan 
subletal mikroba. 

Proses pasteurisasi mampu meningkatkan TITM susu 
pasteurisasi (Tabel 6). Semakin tinggi suhu pasteurisasi maka 
TITM semakin tinggi. Peningkatan suhu tersebut akan 
merusak komponen sel mikroba sehingga kerusakan sel 
semakin parah. Pengaruh suhu pasteurisasi dapat 
menyebabkan injury atau kematian pada mikroba. Mikroba 
yang mengalami injury tersusun oleh komponen sel yang 
tahan panas dan tidak tahan panas sedangkan mikroba yang 
mati tersusun oleh komponen sel yang tidak tahan panas. Zaldi 
(2009) menyatakan bahwa mikroba yang tidak mengalami 
injury dimungkinkan adalah mikroba thermotrof yang 
mempunyai lipida jenuh dalam membran sel. Mikroba ini juga 
dapat memproduksi protein termasuk enzim yang tidak 
terdenaturasi pada suhu tinggi sehingga tidak akan mati karena 
pengaruh suhu yang tinggi. Wesche et al., (2009) menyatkan 
bahwa pasteurisasi berperan untuk merusak membran yang 
dipengaruhi oleh terurainya lipopolisakarida, lipid, fosfolipid, 
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kation divalent. Komponen tersebut sangat penting dalam 
menjaga stabilitas polisakarida, dan enzim polisakaride yang 
mampu merusak permeabilitas membran. 

Interval waktu QTD mampu mempengaruhi kerusakan 
sel sehingga semakin banyak mikroba yang mati akibat proses 
QTD. Interval waktu QTD yang semakin tinggi akan 
meningkatkan jumlah bakteri yang mengalami injury. Wesche 
et al. (2009) menyatakan bahwa kerusakan membran bakteri 
disebabkan permeabilitas membran yang kacau. Kontrol 
terhadap permeabilitas membran dapat dipengaruhi oleh 
rendahnya suhu lingkungan. Suhu lingkungan yang rendah 
menyebabkan berkurangnya intensitas cairan dalam membran 
dan lisisnya komponen sel. Fardiaz (1995) menyatakan bahwa 
fungsi membran memegang peranan penting dalam 
mekanisme spesifik keluar masuknya senyawa atau zat hara 
dari atau ke dalam sel. 

4.4 Kombinasi Perlakuan Terbaik 
Hasil perhitungan kombinasi perlakuan terbaik 

(Lampiran 13) didapatkan total nilai hasil (Nhl) pada 
perlakuan P2Q15 (suhu pasteurisasi 65 oC selama 15 menit dan 
QTD selama 15 detik) merupakan kombinasi perlakuan terbaik 
dalam menghasilkan susu pasteurisasi dengan nilai pH rendah, 
TPC rendah dan TITM tinggi. Data nilai hasil perlakuan 
terbaik terdapat pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Nilai Hasil Perlakuan Terbaik Susu Pasteurisasi 
dengan Perlakuan Suhu Pasteurisasi dan quick 
thermal decreasing 

Perlakuan Nhl 

P1Q5 0,22 

P1Q0 0,26 

P2Q0 0,32 

P1Q15 0,41 

P2Q5 0,47 

P2Q10 0,60 

P1Q10 0,85 

P2Q15 1,28 

Variabel penelitian yang diperhatikan oleh responden 
secara berurutan adalah nilai pH, TPC dan TITM. Rata-rata 
nilai perlakuan terbaik (P2Q15) pada masing-masing variabel 
dapat dilihat pada Tabel 9. 
Tabel 9. Rata-Rata Variabel Nilai Perlakuan Terbaik (P2Q15)  

Variabel Rata-rata 

pH 6,40 

TPC 3,56 log CFU/ml 

TITM 0,73 log CFU/ml 
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BAB V 
PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

1. Interaksi perlakuan suhu pasteurisasi dan quick 
thermal decreasing mampu meningkatkan nilai pH 
susu pasteurisasi, menurunkan TPC dan meningkatkan 
TITM. 

2. Hasil penilaian perlakuan terbaik adalah perlakuan 
suhu pasteurisasi 65 °C selama 15 menit dengan quick 
thermal decreasing selama 15 detik.  
 

5.2 Saran 
Penggunaan suhu pasteurisasi dengan quick thermal 

decreasing sebaiknya menggunakan suhu pasteurisasi 65°C 
selama 15 menit dan quick thermal decreasing 15 detik. 
Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan mengenai efektifitas 
dan efisiensi penggunaan metode  penurunan suhu secara 
cepat (quick thermal decreasing) menggunakan bahan 
kriogenik lainnya. 
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Lampiran 1. Prosedur Pembuatan Media Agar Lunak 
(Soft Agar Medium) (Wesche et al.,2009) 

1. Dilarutkan 28 gram NA dalam 1,5 liter aquadest pada 
tabung erlenmeyer 

2. Diaduk sambil dipanaskan hingga mendidih dan 
berwarna jernih menggunakan hot plate stirer 
magnetic kurang lebih 30 menit dengan kecepatan 
1200 rpm. 

3. Disterilisasi menggunakan autoklaf bertekanan 1,5 
atm dengan suhu 121°C selama 15 menit. 
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Lampiran 2. Prosedur Pembuatan Agar Padat (Hard Agar 
Medium) (Wesche et al.,2009) 

1. Dilarutkan 28 gram NA dalam 1 liter aquadest pada 
tabung erlenmeyer 

2. Diaduk sambil dipanaskan hingga mendidih dan 
berwarna jernih menggunakan hot plate stirer 
magnetic kurang lebih 30 menit dengan kecepatan 
1200 rpm. 

3. Disterilisasi menggunakan autoklaf bertekanan 1,5 
atm dengan suhu 121°C selama 15 menit. 
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Lampiran 3. Metode Perhitungan Total Plate Count 
(Fardiaz, 1995) 

Syarat koloni yang ditentukan untuk dihitung adalah sebagai 
berikut: 

• Satu koloni dihitung 1 koloni 
 

• Dua koloni yang bertumpuk dihitung 
1 koloni  

• Dua koloni yang berhimpitan dan 
masih dapat dibedakan dihitung 2 
koloni 

 

• Koloni yang luasnya lebih besar dari 
setengah cawan tidak dihitung 

 
• Koloni yang luasnya kurang dari 

setengah cawan dihitung 1 koloni 

 
• Beberapa koloni yang berhimpitan 

dihitung 1 koloni  
 

Koloni yang telah diketahui dihitung menggunakan 
metode Standart Plate Count (SPC) untuk memperkecil 
salahnya perhitungan. Syarat-syarat yang ditentukan dalam 
SPC adalah: 

1. Pilih cawan yang ditumbuhi koloni dengan jumlah 30-
300 koloni.  

2. Jumlah koloni yang dilaporkan terdiri dari 2 digit 
yaitu angka satuan dan angka sepersepuluh yang 
dikalikan dengan kelipatan 10 (eksponensial). 
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3. Bila diperoleh perhitungan < 30 dari semua 
pengenceran, maka hanya dari pengenceran terendah 
yang dilaporkan. 

4. Bila diperoleh perhitungan > 300 dari semua 
pengenceran, maka hanya dari pengenceran tertinggi 
yang dilaporkan. 

5. Bila ada 2 cawan, masing-masing dari pengenceran 
rendah dan tinggi yang berurutan dengan jumlah 
koloni 30-300 dan hasil bagi dari jumlah koloni 
pengenceran tertinggi dan terendah  ≤  2,  maka  
jumlah  yang  dilaporkan adalah nilai rata-rata.  Jika 
hasil bagi dari  pengenceran tertinggi dan terendah > 2 
maka jumlah yang dilaporkan adalah dari cawan 
dengan pengenceran terendah. 
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Lampiran 4. Prosedur Pembuatan Preparat Native/Hidup 
(Fardiaz, 1995) 

 
1. Inokulan diambil dari koloni media agar cawan 

menggunakan kawat ose bulat 
2. Inokulan diletakkan pada object glass 
3. Aquadest diteteskan sebanyak 1 tetes di atas inokulan 
4. Inokulan ditutup menggunakan cover glass 
5. Preparat diamati di bawah mikroskop dengan 

perbesaran 100x 
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Lampiran 5. Prosedur Pembuatan Preparat Ulas/Mati 
(Fardiaz, 1995) 

 
1. Inokulan diambil dari koloni media agar cawan 

menggunakan kawat ose bulat 
2. Inokulan diletakkan pada object glass 
3. Methylen blue diteteskan sebanyak 1 tetes di atas 

inokulan dan ditunggu satu menit 
4. Inokulan difiksasi 
5. Preparat diamati di bawah mikroskop dengan 

perbesaran 100x atau 400x 
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Lampiran 6. Prosedur Pengamatan Pewarnaan Gram 
pada Bakteri (Anonimous, 2008)  

 
1. Inokulan diambil dari koloni media agar cawan 

menggunakan kawat ose bulat 
2. Inokulan diletakkan pada object glass 
3. Methylen blue diteteskan sebanyak 1 tetes di atas 

inokulan dan ditunggu kurang lebih satu menit 
4. Dicuci dengan aquadest mengalir 
5. Iodin diteteskan sebanyak 1 tetes di atas inokulan dan 

ditunggu kurang lebih 1 menit 
6. Dicuci dengan aquadest mengalir 
7. Alkohol 95% diteteskan sebanyak 1 tetes di atas 

inokulan dan ditunggu kurang lebih 30 detik 
8. dicuci dengan aqudest mengalir 
9. diteteskan safranin sebanyak 1 tetes di atas inokulan 

kemudian difiksasi 
10. Preparat diamati di bawah mikroskop  
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Lampiran 7. Atlas Bentuk Koloni Pertumbuhan Bakteri 
(Ammi dkk, 2011) 
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Lampiran 8. Atlas Pertumbuhan Bakteri Berdasarkan 
Kebutuhan Oksigen (Anonimous, 2008) 
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Lampiran 9. Perhitungan Data dan Analisa pH Susu 
Pasteurisasi 

• Data 
Perlakuan Ulangan Total Rata-rata 

1 2 3 

 
P1 
 

Q0 6,3 6,3 6,4 19 6,33 

Q5 6,5 6,5 6,7 19,7 6,57 

Q10 6,5 6,5 6,5 19,5 6,50 

Q15 6,4 6,5 6,5 19,4 6,47 

 
P2 
 
 

Q0 6,1 6,2 6,2 18,5 6,17 

Q5 6,5 6,4 6,4 19,3 6,43 

Q10 6,4 6,4 6,4 19,2 6,40 

Q15 6,4 6,4 6,4 19,2 6,40 

Total 51,1 51,2 51,5 153,8  

Keterangan :   
P1 = Perlakuan Suhu Pasteurisasi 61°C selama 15 menit 
P2 = Perlakuan Suhu Pasteurisasi 65°C selama 15 menit 
Q0 = Quick Thermal Decreasing dalam Nitrogen Cair selama 0 

detik 
Q5 = Quick Thermal Decreasing dalam Nitrogen Cair selama 5 

detik  
Q10 = Quick Thermal Decreasing dalam Nitrogen Cair selama 

10 detik  
Q15 = Quick Thermal Decreasing dalam Nitrogen Cair selama 

15 detik  
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• Tabel Dua Arah 
Suhu 

Pasteurisasi 
QTD’s time Total Rata-

rata 0 
detik 

5 
detik 

10 
detik 

15 
detik 

61°C 19 19,7 19,5 19,4 77,6 19,40 
65°C 18,5 19,3 19,2 19,2 76,2 19,05 
Total 37,5 39 38,7 38,6 83,8  

Rata-rata 18,75 19,50 19,35 19,30   

 

• Analisis Ragam 
� Faktor Koreksi (FK) 

FK = ( ∑T∑w∑r∑ijk )
2 

 T x W x r x P 
      = 153,82/24 = 985,602 
 

� Jumlah Kuadrat (JK) 
JK total  = ∑T ∑ W ∑r ijk – FK 
            = (6,32+6,32+…+6,42) – FK 
            = 0,358 
JK p  = ∑Y i 

2/ bn – FK 
         = (77,62 + 76,22)/(4 x 3) – FK 
         = 0,082 
JK q  = ∑Y j 

2/ an – FK 
         = (37,52 + 392 + …+ 38,62)/(2x 3) -FK 
         = 0,215 
JK pq = {∑Y ij 

2/ n – FK} –JK p –JK q 
         = 0,305 – 0,082 – 0,215  
         = 0,008 
 
 



54 

 

JK error= JK total – JK p –JK q – JK pq 

            = 0,358 - 0,082 - 0,215 - 0,008 
          = 0,053 
 

� Tabel Analisis Ragam 

SK df JK KT Fhitung Ft 5% Ft 1% 

P 1 0,082 0,082 27,33** 4,49 8,53 

Q 3 0,215 0,072 24,00** 3,24 5,29 

Interaksi 3 0,008 0,003 1,00 3,24 5,29 

Error 16 0,053 0,003    

Total 23 0,358     

       

Keterangan  :  
**F hitung > F tabel, Perlakuan suhu pasteurisasi 
menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 
terhadap pH susu pasteurisasi 
** F hitung > F tabel, Perlakuan interval waktu quick thermal 
decreasing menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata 
(P<0,01) terhadap pH susu pasteurisasi 
F hitung < F tabel, menunjukkan tidak adanya interaksi suhu 
pasteurisasi dan quick thermal decreasing terhadap pH susu 
pasteurisasi 
 

• Uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) 5% untuk 
interaksi 
Untuk mengetahui interaksi mana saja yang saling berbeda 

terhadap pH susu pasteurisasi maka dilakukan uji DMRT. 
Se = √KTe/r = √0,003/3 = 0,031 
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Tabel Uji Beda DMRT 5% 
JNT 5% 2,998 3,144 3,235 3,298 3,343 3,376 3,402 
JND 5% 0,092 0,097 0,100 0,102 0,103 0,104 0,105 

 
Hasil DMRT 5% untuk faktorial interaksi 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P2Q0 6,17 a 
P1Q0 6,33 a 
P2Q10 6,40 a 
P2Q15 6,40 a 
P2Q5 6,43 a 
P1Q15 6,47 a 
P1Q10 6,50 a 
P1Q5 6,57 a 

Keterangan : - notasi yang berbeda (a,b,c,d,e,f) 
menunjukkan bahwa interaksi suhu pasteurisasi dan 
interval waktu QTD memberikan perbedaan yang 
nyata (P<0,05) terhadap pH susu pasteurisasi 
 

• Uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) 5% untuk 
Suhu Pasteurisasi 
Untuk mengetahui suhu pasteurisasi mana saja yang saling 

berbeda terhadap pH susu pasteurisasi maka dilakukan uji 
DMRT. 

Se = √KTe/r = √0,003/3x4 = 0,0158 
Tabel Uji Beda DMRT 5% 

JNT 5% 2,998 
JND 5% 0,047 
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Hasil DMRT 5% untuk suhu pasteurisasi 
Perlakuan Rata-rata Notasi 

P2 6,35 p 
P1 6,47 q 

Keterangan : - notasi yang berbeda (p,q) menunjukkan 
bahwa suhu pasteurisasi menunjukkan perbedaan yang 
nyata (P>0,05) terhadap pH susu pasteurisasi 
 

• Uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) 5% untuk 
Interval Waktu QTD 
Untuk mengetahui interval waktu QTD mana saja yang 

saling berbeda terhadap pH susu pasteurisasi maka dilakukan 
uji DMRT. 

Se = √KTe/r = √0,003/6 = 0,022 
 
Tabel Uji Beda DMRT 5% 

JNT 5% 2,998 3,144 3,235 
JND 5% 0,065 0,069 0,071 

 
Hasil DMRT 5% untuk interval waktu QTD 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
Q0 6,25 x 
Q15 6,43 y 
Q10 6,45 y 
Q5 6,50 y 

Keterangan : - notasi yang berbeda (x,y) menunjukkan 
bahwa interval waktu QTD memberikan perbedaan 
yang nyata (P>0,05) terhadap pH susu pasteurisasi 
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Lampiran 10. Perhitungan Data dan Analisis Total Plate 

Count (log CFU/ml) Susu Pasteurisasi 
 

• Data 
Perlakuan Ulangan Total 

 
Rata-
rata 

 
1 2 3 

P1 
 
 
 

Q0 3,61 3,74 3,58 10,93 3,64 
Q5 3,59 3,65 4,14 11,39 3,80 
Q10 2,95 3,30 3,58 9,84 3,28 
Q15 3,34 3,73 4,00 11,07 3,69 

P2 
 
 
 

Q0 3,41 4,12 3,59 11,12 3,71 
Q5 3,95 3,88 3,51 11,34 3,78 
Q10 3,83 2,70 3,72 10,25 3,42 
Q15 3,46 3,65 3,57 10,68 3,56 

Total 28,16 28,78 29,68 86,62  

Keterangan :   
P1 = Perlakuan Suhu Pasteurisasi 61°C selama 15 menit 
P2 = Perlakuan Suhu Pasteurisasi 65°C selama 15 menit 
Q0 = Quick Thermal Decreasing dalam Nitrogen Cair selama 0 

detik 
Q5 = Quick Thermal Decreasing dalam Nitrogen Cair selama 5 

detik  
Q10 = Quick Thermal Decreasing dalam Nitrogen Cair selama 

10 detik  
Q15 = Quick Thermal Decreasing dalam Nitrogen Cair selama 

15 detik  
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• Tabel Dua Arah 
Suhu 

Pasteurisasi 
QTD’s time Total Rata-

rata 0 
detik 

5 
detik 

10 
detik 

15 
detik 

61°C 3,64 3,80 3,28 3,69 14,41 3,60 
65°C 3,71 3,78 3,42 3,56 14,47 3,61 
Total 7,35 7,58 6,70 7,25 28,80 7,22 

Rata-rata 3,67 3,79 3,35 3,63   

 

• Analisis Ragam 
� Faktor Koreksi (FK) 

FK = ( ∑T∑w∑r∑ijk )
2 

 T x W x r x P 
      = 86,622/24 = 312,63 
 

� Jumlah Kuadrat (JK) 
JK total  = ∑T ∑ W ∑r ijk – FK 
            = (3,612+3,742+…+3,572) – FK 
            = 2,483 
JK p  = ∑Y i 

2/ bn – FK 
         = (43,232 + 43,392)/(4 x 3) – FK 
         = 0,001 
JK q  = ∑Y j 

2/ an – FK 
         = (22,052 +…+ 21,752)/(2 x 3) – FK 
         = 0,623 
JK pq = {∑Y ij 

2/ n – FK} –JK p –JK q 
         = {(10,932 +11,392 +….+ 10,682)/3 –
FK} – 0,001 – 0,623 
         = 0,059 
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JK error= JK total – JK p –JK q – JK pq 

            = 2,483 – 0,001 – 0,623 – 0,059 
          = 1,791 
 

� Tabel Analisis Ragam 

SK df JK KT Fhitung Ft 5% Ft 1% 

P 1 0,001 0,001 0,022 4,49 8,53 

Q 3 0,623 0,207 1,864 3,24 5,29 

Interaksi 3 0,059 0,019 0,044 3,24 5,29 

Error 16 1,791 0,111    

Total 23 2,483     

       

Keterangan  :  
-F hitung < F tabel, Perlakuan suhu pasteurisasi menunjukkan 
tidak ada perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap TPC susu 
pasteurisasi 
-F hitung < F tabel, Perlakuan interval waktu quick thermal 
decreasing menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata 
(P>0,05) terhadap TPC susu pasteurisasi 
-F hitung < F tabel, menunjukkan tidak adanya interaksi suhu 
pasteurisasi dan quick thermal decreasing terhadap TPC susu 
pasteurisasi 
 

• Uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) 5% untuk 
interaksi 
Untuk mengetahui interaksi mana saja yang saling berbeda 

terhadap TPC susu pasteurisasi maka dilakukan uji DMRT. 
Se = √KTe/r = √0,111/3 = 0,192 
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Tabel Uji Beda DMRT 5% 

JNT 5% 2,998 3,144 3,235 3,298 3,343 3,376 3,402 
JND 5% 0,575 0,603 0,621 0,633 0,641 0,648 0,653 

 
Hasil DMRT 5% untuk faktorial interaksi 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P1Q10 3,28 a 
P2Q10 3,42 a 
P2Q15 3,56 a 
P1Q0 3,64 a 
P1Q15 3,69 a 
P2Q0 3,71 a 
P2Q5 3,78 a 
P1Q5 3,80 a 

Keterangan : - notasi yang sama (a) menunjukkan 
bahwa interval waktu QTD tidak menunjukkan 
perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap TPC susu 
pasteurisasi 
 

• Uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) 5% untuk 
Suhu Pasteurisasi 
Untuk mengetahui suhu pasteurisasi mana saja yang saling 

berbeda terhadap TPC susu pasteurisasi maka dilakukan uji 
DMRT. 

Se = √KTe/r = √0,111/12 = 0,096 
Tabel Uji Beda DMRT 5% 

JNT 5% 2,998 
JND 5% 0,288 
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Hasil DMRT 5% untuk suhu pasteurisasi 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P1 3,60 p 
P2 3,61 p 

Keterangan : - notasi yang sama (p) menunjukkan 
tidak ada perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap 
TPC susu pasteurisasi 

 

• Uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) 5% untuk 
Interval W aktu QTD 
Untuk mengetahui interval waktu QTD mana saja yang 

saling berbeda terhadap TPC susu pasteurisasi maka dilakukan 
uji DMRT. 

Se = √KTe/r = √0,111/6 = 0,136 
 
Tabel Uji Beda DMRT 5% 

JNT 5% 2,998 3,144 3,235 
JND 5% 0,407 0,427 0,439 

 
Hasil DMRT 5% untuk Interval Waktu QTD 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
Q10 3,350 x 
Q15 3,625 x 
Q0 3,675 x 
Q5 3,790 x 

Keterangan : - notasi yang berbeda (x) menunjukkan 
bahwa interval waktu QTD memberikan tidak ada 
perbedaan (P>0,05) terhadap TPC susu pasteurisasi 
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Lampiran 11. Perhitungan Data dan Analisis Total Injury 
of Temperature Microbe (TITM) (log 
CFU/ml) Susu Pasteurisasi 
 

• Data 
Perlakuan 

 
Ulangan Total 

  
Rata-rata 
  1 2 3 

P1 
  
  
  

Q0 0,29 0,38 0,30 0,97 0,32 
Q5 0,09 0,06 0,64 0,79 0,26 
Q10 0,11 1,30 0,47 1,88 0,62 
Q15 0,14 0,65 0,12 1,44 0,48 

P2 
  
  
  

Q0 0,21 0,76 0,89 1,86 0,62 
Q5 0,59 0,98 0,60 2,17 0,72 
Q10 1,13 0,40 0,25 1,78 0,59 
Q15 0,76 0,57 0,87 2,20 0,73 

Total   3,32 5,10 4,14 13,09  

Keterangan :   
P1 = Perlakuan Suhu Pasteurisasi 61°C selama 15 menit 
P2 = Perlakuan Suhu Pasteurisasi 65°C selama 15 menit 
Q0 = Quick Thermal Decreasing dalam Nitrogen Cair selama 0 

detik 
Q5 = Quick Thermal Decreasing dalam Nitrogen Cair selama 5 

detik  
Q10 = Quick Thermal Decreasing dalam Nitrogen Cair selama 

10 detik  
Q15 = Quick Thermal Decreasing dalam Nitrogen Cair selama 

15 detik  
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• Tabel Dua Arah 
Suhu 

Pasteurisasi 
QTD’s time Total Rata-

rata 0 
detik 

5 
detik 

10 
detik 

15 
detik 

61°C 0,97 0,79 1,88 1,44 5,08 1,27 
65°C 1,86 2,17 1,78 2,20 8,01 2,01 
Total 2,83 2,96 3,66 3,64 13,09 3,27 

Rata-rata 1,42 1,48 1,83 1,82   

 

• Analisis Ragam 
� Faktor Koreksi (FK) 

FK = ( ∑T∑w∑r∑ijk )
2 

 T x W x r x P 
      = 13,092/24 = 7,139504 
 

� Jumlah Kuadrat (JK) 
JK total  = ∑T ∑ W ∑r ijk – FK 
            = (0,292+0,382+…+0,872) – FK 
            = 2,795497 
JK p  = ∑Y i 

2/ bn – FK 
         = (5,082 + 8,012)/(4 x 3) – FK 
         = 0,504511 
JK q  = ∑Y j 

2/ an – FK 
         = (2,832 + … + 3,642)/(2 x 3) – FK 
         = 0,066997 
JK pq = {∑Y ij 

2/ n – FK} –JK p –JK q 
         =  {(0,972 + 0,792 + … +3,642)/3 –FK}–

0,504511 – 0,066997  
         = 0,228638 
 



64 

 

JK error= JK total – JK p –JK q – JK pq 

            =  2,795497–0,504511 –0,22332 –
0,228638 

          = 1,995351 
 

� Tabel Analisis Ragam 

SK Df JK KT Fhitung Ft 5% Ft 1% 

P 1 0,504511 0,504511 4,04 4,49 8,53 

Q 3 0,066997 0,22332 1,79 3,24 5,29 

Interaksi 3 0,228638 0,076213 0,61 3,24 5,29 

Error 16 1,995351 0,124709    

Total 23 2,795497     

       

Keterangan  :  
-F hitung < F tabel, Perlakuan suhu pasteurisasi menunjukkan 
tidak ada perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap TPC susu 
pasteurisasi 
-F hitung < F tabel, Perlakuan interval waktu quick thermal 
decreasing menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata 
(P>0,05) terhadap TPC susu pasteurisasi 
-F hitung < F tabel, menunjukkan tidak adanya interaksi suhu 
pasteurisasi dan quick thermal decreasing terhadap TPC susu 
pasteurisasi 
 

• Uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) 5% untuk 
interaksi 
Untuk mengetahui interaksi mana saja yang saling berbeda 

terhadap TITM susu pasteurisasi maka dilakukan uji DMRT. 
Se = √KTe/r = √0,124709/3 = 0,203 
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Tabel Uji Beda DMRT 5% 

JNT 
5% 

2,998 3,144 3,235 3,298 3,343 3,376 3,402 

JND 
5% 

0,611 0,638 0,656 0,669 0,678 0,685 0,690 

 
Hasil DMRT 5% untuk faktorial interaksi 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P1Q5 0,26 a 
P1Q0 0,32 a 
P1Q15 0,48 a 
P2Q10 0,59 a 
P1Q10 0,62 a 
P2Q0 0,62 a 
P2Q5 0,72 a 
P2Q15 0,73 a 

Keterangan : - notasi yang sama (a) menunjukkan 
bahwa interval waktu QTD tidak memberikan 
perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap TITM susu 
pasteurisasi 
 

• Uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) 5% untuk 
Suhu Pasteurisasi 
Untuk mengetahui suhu pasteurisasi mana saja yang saling 

berbeda terhadap TITM susu pasteurisasi maka dilakukan uji 
DMRT. 

Se = √KTe/r = √0,124709/12 = 0,203 
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Tabel Uji Beda DMRT 5% 

JNT 5% 2,998 
JND 5% 0,611 

 
 
Hasil DMRT 5% untuk suhu pasteurisasi 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P1 5,08 p 
P2 8,01 q 

Keterangan : - notasi yang berbeda (p,q) menunjukkan 
adanya perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap TITM 
susu pasteurisasi 

 

• Uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) 5% untuk 
Interval W aktu QTD 
Untuk mengetahui interval waktu QTD mana saja yang 

saling berbeda terhadap TITM susu pasteurisasi maka 
dilakukan uji DMRT. 
Se = √KTe/r = √0,124709/6 = 0,144 

 
Tabel Uji Beda DMRT 5% 

JNT 5% 2,998 3,144 3,235 
JND 5% 0,432 0,452 0,465 
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Hasil DMRT 5% untuk Interval Waktu QTD 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
Q0 1,42 x 
Q5 1,48 x 
Q15 1,82 x 
Q10 1,83 x 

Keterangan : - notasi yang berbeda (x) menunjukkan 
bahwa interval waktu QTD menunjukkan tidak adanya 
perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap TITM susu 
pasteurisasi 
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Lampiran 12. Kuisioner Pemilihan Ranking Peranan 
Variabel Terhadap Mutu 

 
 
Pemilihan Urutan (Ranking) Pentingnya Peranan Variabel 

Terhadap Mutu Produk 
 

Produk  : Susu Pasteurisasi  
Responden  : ………………………. 
 

Saudara diminta untuk mengemukakan pendapat 
tentang urutan (ranking) pentingnya peranan ketiga variabel 
berikut terhadap mutu produk, dengan mencantumkan nilai 1 – 
3 mulai dari kurang penting sampai yang terpenting.  

Atas partisipasi Saudara diucapkan terima kasih.  
Variabel Ranking 

pH 
Jumlah TPC 
Jumlah TITM 

………………. 
……………….. 
……………….. 

 
 

CATATAN : 
• Berhubung ada 3 variabel, rankingnya adalah 1 – 3, dari 

yang peranannya kurang penting sampai terpenting.  
Nomor ranking untuk variabel yang diteliti tidak boleh ada 

yang sama. 
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Lampiran 13. Pemilihan Perlakuan Terbaik 
• Tabel Hasil Ranking Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Responden pH Jumlah TPC Jumlah TITM 

1 1 2 3 

2 1 3 2 

3 2 3 1 

    Jumlah  4 8 6 

Rata-rata 1,33 2,67 2 

Ranking III I II 

Bobot Variabel 0,498 1,00 0,749 

Bobot Normal 0,22 0,45 0,33 

• Tabel Nilai Terbaik dan Terburuk Masing-Masing 
Variabel Untuk Masing-Masing Perlakuan 

Perlakuan pH Jumlah TPC Jumlah TITM 
P1Q0 6,33 3,64 0,32 

P1Q5 6,57**) 3,80*) 0,26*) 

P1Q10 6,50 3,28**) 0,62 

P1Q15 6,47 3,69 0,48 

P2Q0 6,17*) 3,71 0,62 

P2Q5 6,43 3,78 0,72 

P2Q10 6,40 3,42 0,59 
P2Q15 6,40 3,56 0,73**) 

 Keterangan :  * )   nilai terjelek 
 ** )  nilai terbaik 
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• Daftar Nilai untuk Menentukan Perlakuan Terbaik 

Variabel Bobot 
Variabel 

Bobot 
Normal 

P1Q0 P1Q5 P1Q10 P1Q15 

Ne Nhl Ne Nhl Ne Nhl Ne Nhl 

PH 0,498 0,22 0,40 0,08 1,00 0,22 0,83 0,18 0,75 0,17 
TPC 1,00 0,45 0,31 0,14 0,00 0,00 1,00 0,45 0,21 0,09 
TITM 0,749 0,33 0,13 0,04 0,00 0,00 0,76 0,25 0,47 0,15 
JUMLAH 2,247     0,26   0,22   0,85   0,41 

 
Keterangan : P2Q15 (pasteurisasi suhu 65oC selama 15 menit 

dan penurunan suhu secara cepat selama 15 
detik) adalah perlakuan terbaik 

Keterangan :  
Bobot Variabel (BV) = Rata-rata ranking variabel  

   Rata-rata ranking tertinggi 
 

Bobot Normal (BN) = BV : Total BV 
 
Ne (Nilai efektifitas) = Nilai perlakuan – Nilai terjelek 
 Nilai terbaik – Nilai terjelek 
 
Nhl (Nilai hasil) = Ne x BN 
 
 

Variabel Bobot 
Variabel 

Bobot 
Normal 

P2Q0 P2Q5 P2Q10 P2Q15 

Ne Nhl Ne Nhl Ne Nhl Ne Nhl 

PH 0,498 0,22 0,00 0,00 0,65 0,14 0,58 0,13 0,58 0,13 

TPC 1,00 0,45 0,17 0,07 0,04 0,01 0,73 0,24 0,46 0,15 

TITM 0,749 0,33 0,76 0,25 0,97 0,32 0,70 0,23 1,00 1,00 

JUMLAH 2,247     0,32   0,47   0,60   1,28 
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Lampiran 10. Data Identifikasi Bakteri 
� Data Warna Koloni 

Suhu 
Pasteurisasi 

Quick Thermal Decreasing 

Q0 Q5 Q10 Q15 

P1 

U1 Putih Putih Putih Putih 
U2 Kuning, 

Putih 
Putih Putih Putih 

U3 Putih Putih, 
Kuning,Merah 

Putih, 
Kuning 

Putih, 
Kuning, 
Merah 

P2 

U1 Putih, 
Kuning 

Putih Putih Putih 

U2 Putih Putih Putih, 
Kuning 

Putih 

U3 Putih, 
Kuning 

Putih,Kuning Putih Putih 

 
� Sifat Koloni Putih 

Bentuk koloni Konsentris 
Sifat koloni  Aerob fakultatif  
Bentuk bakteri  Batang bergerombol (streptobacillus)  
Pergerakan  Ada  
Pewarnaan gram  Negatif  
Identifikasi  Famili enterobacteriaceae  
 Famili vibrionaceae  
 Famili pasteurellaceae  
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� Sifat Koloni Kuning 
Bentuk koloni  Bundar  
Sifat koloni  Aerob fakultatif  
Bentuk bakteri  Bulat tunggal (coccus) 

dan bulat bergerombol 
(streptococcus)  

Pergerakan  Tidak ada  
Pewarnaan gram  Variabel  
Identifikasi  Famili microccaceae  
 Famili streptococcaceae  

 
� Sifat Koloni Merah 

Bentuk koloni  Bundar  

Sifat koloni  Aerob fakultatif  

Bentuk bakteri  Bulat berantai (streptococcus)  

Pergerakan  Tidak ada  

Pewarnaan gram  Variabel  

Identifikasi  Famili deinococcus  

 

 


