
27 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Identifikasi Jenis Kapang 

Identifikasi jenis kapang dapat dibedakan secara 

makroskopis dan mikroskopis. Pengamatan secara 

makroskopis dapat dilihat dari warna koloni pada media, 

sedangkan pengamatan mikroskopis dapat dilihat dari hasil 

pengamatan dengan menggunakan mikroskop. Data 

pengamatan secara makroskopis dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Data hasil pengamatan makroskopis koloni kapang 

susu pasteurisasi dengan metode penurunan 

suhu secara cepat 

Pasteurisasi Penurunan Suhu secara Cepat 

Q1 Q2 Q3 Q4 

P1 

U1 -  hijau hijau oranye 

U2            - oranye hijau oranye 

U3 hitam hitam hijau  - 

P2 

U1 -  hijau hijau hijau 

U2 hijau hijau hijau oranye 

U3 oranye hijau hijau hijau 

 

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa warna koloni 

kapang terdiri dari hitam, hijau dan oranye. Koloni kapang 

yang berwarna hitam pada saat muda berwarna putih 

kehijauan dan akan berubah menjadi warna hitam pada hari 

ke-4 setelah terbentuk koniospora. Koloni ini apabila 

diamati dengan menggunakan mikroskop memiliki kepala 

konidia berwarna coklat dan berbentuk bulat. Gambar hasil 

pengamatan mikroskopis dapat dilihat pada Gambar 2. 

Berdasarkan ciri-ciri  pengamatan makroskopis dan 
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mikroskopis dapat diduga bahwa koloni kapang yang 

berwarna hitam merupakan jenis Aspegillus niger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bentuk makroskopis dan mikroskopis kapang 

Aspergillus niger 

 

Koloni kapang yang berwarna hijau pada saat masih 

muda berwarna putih dan dengan cepat berubah menjadi 

warna hijau seiring dengan terbentuknya konidia (Gambar 

3). Kepala konidia berbentuk kolumnar, koniofor pendek 

dan berdinding halus. Berdasarkan ciri-ciri pengamatan 

makroskopis dan mikroskopis dapat diduga bahwa koloni 

kapang yang berwarna hijau adalah Aspergillus fumigatus.  

 

 

 

 

 

 

      

 

Gambar 3. Bentuk makroskopis dan mikroskopis kapang 

Aspergillus fumigatus 
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Koloni kapang yang berwarna oranye pada saat masih 

muda berwarna putih dan dengan cepat berubah menjadi 

warna putih kekuningan sampai oranye seiring dengan 

terbentuknya konidia (Gambar 4). Berdasarkan ciri-ciri 

pengamatan makroskopis dan mikroskopis dapat diduga 

bahwa koloni kapang yang berwarna oranye adalah 

Geotrichum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Bentuk makroskopis kapang Geotrichum 

 

4.1.1 Aspergillus niger 

Aspergillus niger adalah salah satu jenis kapang 

yang banyak dijumpai pada makanan busuk. Pada 

pengamatan, kapang ini memberikan penampakan pada 

permukaan bahan makanan yang rusak berupa bercak 

hitam. Pada awal pertumbuhan koloni berwarna putih 

kehijauan dan semakin tua umur koloni timbul bercak 

hitam, hal ini sesuai dengan pendapat Samson, Hoekstra, 

Frisvad dan Filternborg (1995) yang menyatakan bahwa, 

warna koloni Aspergillus niger pada saat muda berwarna 

putih kehijauan dan pada saat tua berwana hitam yang 

semakin lama semakin meluas hingga menutupi seluruh 

permukaan koloni. Kenampakan mikroskopis Aspergillus 

niger yaitu mempunyai hifa hialin yang bersekat dengan 
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dinding halus. Aspergillus niger dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut (Samson, et al.1995): 

Domain : Eukaryota 

Kingdom : Fungi 

Phylum : Ascomycota 

Subphylum : Pezizomycotina 

Class : Eurotiomycetes 

Order : Eurotiales 

Family : Trichocomaceae 

Genus : Aspergillus 

Species : Aspergillus niger 

Aspergillus niger merupakan kapang yang tersebar 

luas di alam dan tumbuh baik pada substrat dengan 

kandungan gula dan garam yang tinggi, oleh karena itu 

dapat tumbuh pada media dengan kadar air rendah. Kapang 

ini bersifat aerobik, sehingga dalam pertumbuhannya 

memerlukan oksigen. Temperatur dan kelembaban untuk 

pertumbuhan Aspergillus niger yang optimal adalah 35–37 
0C dan 70–80 %, pada pH optimal 6. 

Samson, Hoekstra dan Van Oorschot (1999) 

menyatakan bahwa Aspergillus niger umur 7 hari mencapai 

diameter 4–7 cm, terdiri dari masa koloni yang kompak 

berwarna putih dan kuning pada permungkaan bawah 

koloni, yang akan berubah warna menjadi coklat gelap 

sampai hitam setelah terbentuk berdinding halus. Kepala 

konidia bulat sampai semi bulat, diameter 3,5-5 µm, coklat, 

dengan ornamen. Vesikel bulat sampai semi bulat, 

berdiameter 50–100 µm.  

Aspergillus niger merupakan spesies dari 

Aspergillus yang tidak menghasilkan mycotoxin, bahkan 

dapat menekan terbentuknya racun aflatoksin yang 

dihasilkan oleh Aspergillus parasiticus, sehingga tidak 
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membahayakan. Kapang tersebut juga menghasilkan 

beberapa enzim, seperti α-amilase, β-amilase, selulase, 

glukoamilase, katalase, pektinase, lipase, dan β-

galaktosidase. Aspergillus niger merupakan salah satu 

strain kapang yang dilaporkan mampu memproduksi enzim 

selulase. Selulase yang berasal dari Aspergillus niger 

berbentuk selulase kompleks dan mampu diproduksi dalam 

jumlah yang cukup banyak (Ratledge, 1994). 

 

4.1.2 Aspergillus fumigatus 

Hasil pengamatan secara makroskopis dan 

mikroskopis menunjukkan bahwa Aspergillus fumigatus 

mempunyai koloni berwarna hijau tua karena lebatnya 

konidiofor yang terbentuk dari miselia yang ada di agar dan 

juga dari miselium aerial. Kepala konidia berbentuk 

kolumnar. Konidiofor pendek, berdinding halus, dan 

berwarna hijau (khusus pada bagian atas), hal ini sesuai 

dengan pendapat Samson et al. (1999). Vesikula berbentuk 

gada yang lebar, diameter 20– 0 µm. Fialid terbentuk 

langsung pada vesikula, seringkali berwarna hijau, 

berukuran 6–8x2–3 µm. Konidia berbentuk bulat hingga 

semi bulat, dimeter 2,5–3 µm, berwarna hijau, dan 

berdinding kasar hingga berduri. Berikut adalah klasifikasi 

taksonomi dari Aspergillus fumigatus: 

Superkingdom : Eukaryota  

Kingdom : Fungi  

Phylum  : Ascomycota  

Subphylum  : Pezizomycotina  

Class  : Eurotiomycetes  

Order  : Eurotiales  

Family  : Trichocomaceae  

Genus  : Aspergillus  
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Species  : Aspergillus fumigatus  

Morfologi Aspergillus fumigatus secara 

mikroskopik yakni memiliki tangkai–tangkai panjang 

(conidiophores) yang mendukung kepalan yang besar 

(vesicle). Di kepala ini terdapat spora yang membangkitkan 

sel hasil dari rantai panjang spora. Jamur ini mampu 

tumbuh pada suhu 37 °C (suhu tubuh normal manusia), dan 

dapat tumbuh pada suhu sampai 50 °C, dengan konidia 

bertahan hidup pada suhu 70 °C. Pada rumput kering A. 

fumigatus dapat tumbuh pada suhu di atas 50 oC. Kapang 

Aspergillus fumigatus adalah saprofit yang tersebar luas di 

alam, hampir semua bahan dapat ditumbuhi jamur tersebut, 

terutama di daerah tropik dengan kelembaban yang tinggi. 

Aspergillus fumigatus juga memainkan peranan penting 

dalam karbon dan daur ulang nitrogen. Koloni jamur dari 

ribuan konidiofor menghasilkan konidia abu-abu sampai 

hijau. Aspergillus fumigatus mempunyai suatu haploid 

genom yang stabil, dengan tidak mengalami siklus seksual. 

Aspergillus fumigatus bereproduksi dengan pembentukan 

konidiospora yang dilepaskan ke dalam lingkungan. 

Konidia biasanya terdapat di udara baik di dalam maupun 

di luar ruangan dan sepanjang tahun. Aspergillus juga bisa 

tumbuh di daun-daun yang telah mati, gandum yang 

disimpan, kotoran burung, tumpukan pupuk dan tumbuhan 

yang membusuk lainnya (Anonim
b
, 2011). 

Aspergillus fumigatus merupakan salah satu 

kapang penyebab aspergilosis. Kapang tersebut mampu 

menginfeksi paru-paru dan dapat menyebabkan aspergilosis 

paru-paru, bola kapang dalam rongga paru-paru dan reaksi 

alergi. Aspergillus fumigatus secara alamiah banyak 

terdapat di udara dan tanah dan dapat dengan mudah 
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diisolasi dengan menggunakan media agar 

(Kusumaningtyas, 2007).  

 

4.1.3 Geotrichum sp. 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa 

Geotrichum memiliki koloni yang berwarna oranye pada 

saat masih muda berwarna putih dan dengan cepat berubah 

menjadi warna putih kekuningan sampai oranye seiring 

dengan terbentuknya konidia, hal ini sesuai dengan 

pendapat Fardiaz (1992) yakni morfologi spesies yang 

termasuk dalam jenis Geotrichum berwarna putih, putih 

kekuningan, oranye atau merah. Salah satu spesies, yaitu 

Geotrichum candidum sering disebut kapang susu karena 

sering tumbuh pada produk-produk susu. Hifanya septat 

dan biasanya bercabang. Spora seksualnya adalah 

arthospora, mungkin berbentuk silinder jika berasal dari 

hifa di bawah permukaan, atau berbentuk oval jika berasal 

dari hifa di atas permukaan. Geotrichum memiliki spora 

kering biasanya tersebar melalui udara. Geotrichum tidak 

memiliki konidiofor. Geotrichum dapat menyebabkan 

reaksi alergi dan asma pada individu yang sensitif. 

 

4.2 Identifikasi Jenis Khamir 

Identifikasi jenis khamir dapat dilihat secara 

makroskopis. Pengamatan secara makroskopis dapat dilihat 

dari warna koloni pada media. Data pengamatan secara 

makroskopis dapat dilihat pada Tabel 4.  
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Tabel 4. Data hasil pengamatan makroskopis koloni khamir 

susu pasteurisasi dengan metode penurunan 

suhu secara cepat 

Pasteurisasi Penurunan Suhu secara Cepat 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 

P1 

U1 merah 

muda 

merah 

muda 

merah 

muda dan 

putih 

kekuningan 

putih 

kekuningan 

U2 merah 

muda 

merah 

muda 

merah 

muda 

merah 

muda 

U3 putih 

kekuningan 

merah 

muda dan 

putih 

kekuningan 

 

merah 

muda 

merah 

muda 

P2 

U1 putih 

kekuningan 

putih 

kekuningan 

merah 

muda dan 

putih 

kekuningan 

putih 

kekuningan 

U2 putih 

kekuningan 

putih 

kekuningan 

merah 

muda 

merah 

muda 

U3 putih 

kekuningan 

merah 

muda 

merah 

muda 

merah 

muda 

 

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat warna koloni 

khamir terdiri atas putih kekuningan dan merah muda. 

Koloni khamir yang berwarna putih kekuningan memiliki 

permukaan yang sedikit cembung, halus, licin dan 

beraroma asam seperti tape. Berdasarkan ciri-ciri  

pengamatan makroskopis dapat diduga bahwa koloni 

khamir yang berwarna putih kekuningan (Gambar 5) 

merupakan Candida albicans. 
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Gambar 5. Bentuk makroskopis dan mikroskopis khamir 

Candida albicans 

Koloni khamir yang berwarna merah muda memiliki 

permukaan yang sedikit cembung, halus dan tepi licin. 

Berdasarkan ciri-ciri  pengamatan makroskopis dapat 

diduga bahwa koloni khamir yang berwarna merah muda 

(Gambar 6) merupakan Rhodotorula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Bentuk makroskopis khamir Rhodotorula 

 

4.2.1 Candida albicans 

Candida albicans merupakan jamur dimorfik 

karena kemampuannya untuk tumbuh dalam dua bentuk 

yang berbeda yaitu sebagai sel tunas yang akan 

berkembang menjadi blastospora dan menghasilkan 

kecambah yang akan membentuk hifa semu. Perbedaan 
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bentuk ini tergantung pada faktor eksternal yang 

mempengaruhinya. Sel ragi (blastospora) berbentuk bulat, 

lonjong atau bulat lonjong dengan ukuran 2-5 µ x 3-6 µ 

hingga 2-5,5 µ x 5-28 µ (Ellis, 1994) .  

Candida albicans memperbanyak diri dengan 

membentuk tunas yang akan terus memanjang membentuk 

hifa semu. Hifa semu terbentuk dengan banyak kelompok 

blastospora berbentuk bulat atau lonjong di sekitar septum. 

Pada beberapa strain, blastospora berukuran besar, 

berbentuk bulat atau seperti botol, dalam jumlah sedikit. 

Sel ini dapat berkembang menjadi klamidospora yang 

berdinding tebal dan bergaris tengah sekitar 8-12 µ 

(Suprihatin, 1992).  

Morfologi koloni Candida albicans dari hasil 

pengamatan secara makroskopis dan mikroskopis pada 

medium agar padat berbentuk bulat dengan permukaan 

sedikit cembung, halus, licin dan kadang-kadang sedikit 

berlipat-lipat terutama pada koloni yang telah tua. Umur 

biakan mempengaruhi besar kecil koloni. Warna koloni 

putih kekuningan dan berbau asam seperti aroma tape, hal 

ini sesuai dengan pendapat Segal dan Davin (1994).  

Candida albicans dapat tumbuh pada variasi pH 

yang luas, tetapi pertumbuhannya akan lebih baik pada pH 

antara 4,5-6,5. Jamur ini dapat tumbuh dalam perbenihan 

pada suhu 28–37 
o
C. Candida albicans membutuhkan 

senyawa organik sebagai sumber karbon dan sumber energi 

untuk pertumbuhan dan proses metabolismenya. Unsur 

karbon ini dapat diperoleh dari karbohidrat. Jamur ini 

merupakan organisme anaerob fakultatif yang mampu 

melakukan metabolisme sel, baik dalam suasana anaerob 

maupun aerob (Suprihatin, 1992).  
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Dinding sel Candida albicans berfungsi sebagai 

pelindung dan juga sebagai target dari beberapa 

antimikotik. Dinding sel berperan pula dalam proses 

penempelan dan kolonisasi serta bersifat antigenik. Fungsi 

utama dinding sel tersebut adalah memberi bentuk pada sel 

dan melindungi sel dari lingkungannya. Candida albicans 

mempunyai struktur dinding sel yang kompleks, tebalnya 

100 sampai 400 nm. Komposisi primer terdiri dari glukan, 

manan dan khitin (Tjampakasari, 2006). Segal dan Davin 

(1994) memperlihatkan bahwa dinding sel Candida 

albicans terdiri dari lima lapisan yang berbeda. Membran 

sel Candida albicans seperti sel eukariotik lainnya terdiri 

dari lapisan fosfolipid ganda. Membran protein ini 

memiliki aktifitas enzim seperti manan sintase, khitin 

sintase, glukan sintase, ATPase dan protein yang 

mentransport fosfat. Terdapatnya membran sterol pada 

dinding sel memegang peranan penting sebagai target 

antimikotik dan kemungkinan merupakan tempat 

bekerjanya enzim-enzim yang berperan dalam sintesis 

dinding sel. Mitokondria pada Candida albicans 

merupakan pembangkit daya sel. Dengan menggunakan 

energi yang diperoleh dari penggabungan oksigen dengan 

molekul-molekul makanan, organel ini memproduksi ATP. 

Berikut adalah klasifikasi taksonomi dari Candida albicans 

(Suprihatin, 1992): 

Kingdom  : Fungi  

Phylum  : Ascomycota  

Subphylum  : Saccharomycotina  

Class  : Saccharomycetes  

Ordo  : Saccharomycetales  

Family  : Saccharomycetaceae  

Genus  : Candida  
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Spesies  : Candida albicans  

Candida albicans adalah umumnya ditemukan di 

dalam mulut, kerongkongan, usus, dan saluran genital. 

Normalnya, bakteri baik dalam usus akan berkompetisi 

dengan candida dan menjaganya agar tetap terkendali tanpa 

menyebabkan masalah kesehatan apapun. Namun, ketika 

keseimbangan antara bakteri baik dan candida terganggu, 

maka infeksi atau candidiasis (penyebaran candida ke 

seluruh bagian tubuh) tidak dapat dihindari lagi 

(Richardson and Shankland, 1991). 

 

4.2.2 Rhodotorula 

Hasil pengamatan secara makroskopis 

menunjukkan bahwa Rhodotorula memiliki warna koloni 

merah muda dan memiliki permukaan yang sedikit 

cembung, halus serta tepi licin, hal ini sesuai dengan 

pendapat Kamila (2003) yang menyatakan bahwa 

Rhodotorula merupakan khamir dari kelas Deuteromycetes, 

ordo Monoliales dan famili Cryptococcaceae. Rhodotorula 

termasuk kedalam fungi Basidiomycetes dengan ciri-ciri 

berwarna merah muda, selnya berbentuk elips dengan 

ukuran 11,64-54,8x3,88-1,94. Rhodotorula berkembang 

biak secara vegetatif dengan pembentukan tunas dan tidak 

memiliki fase seksual selama siklus hidupnya, sehingga 

dimasukkan kedalam golongan khamir imperfekti. 

Rhodotorula sering menyebabkan perubahan warna pada 

makanan dan banyak digunakan dalam pemecahan gula dan 

produksi massa sel. 
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4.3 Pengaruh Suhu Pasteurisasi Susu dan Interval 

Waktu Penurunan Suhu secara Cepat terhadap 

Jumlah Koloni Kapang  

 

Data dan analisis ragam jumlah koloni kapang pada 

susu selengkapnya terdapat pada Lampiran 6. Hasil analisis 

ragam menunjukkan bahwa perlakuan kombinasi suhu 

pasteurisasi dengan interval waktu penurunan suhu secara 

cepat memberikan interaksi yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap jumlah koloni kapang. Pada perlakuan suhu 

pasteurisasi memberikan perbedaan pengaruh yang tidak 

nyata (P>0,05), akan tetapi pada perlakuan interval waktu 

penurunan suhu secara cepat memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap jumlah 

koloni kapang. Rata-rata jumlah koloni kapang dan hasil 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1 % dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

Tabel 5. Rata-rata jumlah koloni kapang dan hasil UJBD 1 

% suhu pasteurisasi susu dengan interval waktu 

penurunan suhu secara cepat (log CFU/ml) 

Pasteurisasi Penurunan Suhu secara Cepat  Rata-rata 

Q1 Q2 Q3 Q4 

P1 0,65pq 0,98p 0,36qr 0,00r 
 

0,50 

P2 0,73
pq
 0,64

pq
 0,57

pq
 0,65

pq
 

 
0,65 

       Rata-rata 0,69
ab
 0,81

a
 0,47

bc
 0,33

c
 

  
Keterangan: Superskrip (p, q, r) yang berbeda pada 

perlakuan kombinasi dan superskrip (a, b, c) 

yang berbeda pada perlakuan interval waktu 

penurunan suhu menunjukkan terdapat 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). 
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Adanya interaksi dan ditunjang dengan hasil UJBD 

yang berbeda pada kombinasi kedua perlakuan 

menunjukkan bahwa terjadi interaksi yang baik antara suhu 

pasteurisasi dengan interval waktu penurunan suhu secara 

cepat. Pasteurisasi pada susu memberikan kondisi stres 

mikroorganisme karena suhu tinggi (heat stress), 

sedangkan penurunan suhu secara cepat dalam nitrogen cair 

memberikan kondisi stres lanjutan kepada mikroorganisme 

akibat laju perubahan suhu yang relatif tinggi, sehingga 

terjadi kejutan dingin (cold shock). Kombinasi kedua 

perlakuan tersebut menyebabkan terhentinya proses 

metabolisme, kerusakan dinding sel dan membran sel. 

Purnomo (2004) menyatakan bahwa kenaikan suhu 

di atas suhu maksimum akan mengakibatkan denaturasi 

protein. Rangkaian reaksi biokimia yang dikatalis oleh 

enzim terjadi di dalam proses metabolisme. Enzim yang 

merupakan protein akan rusak akibat denaturasi protein 

yang disebabkan oleh kenaikan suhu di atas suhu 

maksimum, sehingga proses metabolisme akan terhenti dan 

tidak terjadi kembali reaksi biokimia. Dinding sel yang 

terdiri atas polisakarida, lemak dan protein juga akan 

mengalami kerusakan akibat proses pasteurisasi. 

Watson (1996) menyatakan bahwa kejutan dingin 

berpengaruh terhadap komposisi membran sel. Membran 

sel tersusun atas molekul lemak dan protein, fungsi 

membran sel yakni memegang peranan penting dalam 

mekanisme spesifik keluar masuknya senyawa atau zat hara 

dari atau ke dalam sel. Pada temperatur rendah terjadi 

perubahan pada struktur phospholipid membran sel dari 

fase cair menjadi fase gel. Hal ini menunjukkan reaksi 

membran sel pada temperatur rendah sangat kuat, yang 
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dapat menyebabkan kerusakan membran sel secara 

permanen.  

 Tidak terdapatnya perbedaan yang nyata pada suhu 

pasteurisasi terhadap jumlah koloni kapang diduga 

penggunaan dua macam suhu pasteurisasi memiliki 

kemampuan sama besar dalam menurunkan jumlah koloni 

kapang dikarenakan kedua macam suhu pasteurisasi yang 

digunakan masih dalam kisaran suhu pasteurisasi sistem 

batch. Estiasih dan Ahmadi (2009) menyatakan bahwa 

pasteurisasi dengan menggunakan sistem batch yakni 

dengan suhu 61-65 
o
C selama 15 menit dapat merusak 90-

99 % mikroorganisme patogen dan menginaktifkan enzim 

dan masih dapat menjaga citarasa susu. Perlakuan suhu 

pasteurisasi dapat menurunkan jumlah koloni kapang 89 % 

dari rata-rata koloni kapang susu segar 1,58 log CFU/ml. 

Hal ini sesuai dengan Idris (1995) yang menyatakan bahwa 

pasteurisasi mampu membunuh semua mikroorganisme 

patogen dan sebagian besar mikroorganisme pembusuk. 

Estiasih dan Ahmadi (2009) juga menyatakan bahwa 

kematian mikroorganisme akibat pasteurisasi disebabkan 

oleh terjadinya peningkatan suhu di atas suhu optimum 

pertumbuhan mikroorganisme, sehingga terjadi proses 

penghambatan pertumbuhan sampai mikroorganisme mati.  

Terdapatnya perbedaan yang nyata pada interval 

waktu penurunan suhu secara cepat diduga penurunan suhu 

secara cepat dapat memberikan efek kejutan dingin pada sel 

kapang dikarenakan suhu nitrogen cair yang sangat ekstrim 

yakni -196 
0
C. Estiasih dan Ahmadi (2009) menjelaskan 

bahwa laju penurunan suhu yang sangat tinggi dapat 

menyebabkan kerusakan jaringan menjadi pecah atau retak. 

Penggunaan penurunan suhu yang relatif rendah (kurang 

dari -10 oC) mempunyai efek letal yang besar dibandingkan 
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suhu yang lebih rendah (antara -15 sampai -30 
o
C). Jenis 

mikroorganisme yang berbeda mempunyai ketahanan 

berbeda terhadap perubahan suhu yang terjadi. 

Hasil UJBD 1 %, data pada Tabel 5 menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang nyata (P<0,01) pada 

masing-masing penggunaan interval waktu penurunan suhu 

secara cepat. Penggunaan interval waktu penurunan suhu 

secara cepat 15 detik didapatkan jumlah rata-rata koloni 

kapang yang terendah. Semakin lama waktu yang 

digunakan dalam penurunan suhu secara cepat, maka 

jumlah koloni kapang juga semakin rendah, hal ini diduga 

semakin lama pengaruh kejutan dingin yang dialami oleh 

kapang, sehingga kemampuan kapang yang belum mati 

akibat proses pasteurisasi semakin rendah dalam 

mempertahankan hidupnya.  Purnomo (2004) menyatakan 

bahwa turunnya suhu dari suhu minimum akan 

mengakibatkan terhentinya kegiatan fisiologis dari 

mikroorganisme. 

   

4.4 Pengaruh Suhu Pasteurisasi Susu dan Interval 

Waktu Penurunan Suhu secara Cepat terhadap 

Jumlah Koloni Khamir 

Data dan analisis ragam jumlah koloni khamir pada 

susu dapat dilihat pada Lampiran 7. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa baik pada perlakuan kombinasi suhu 

pasteurisasi dan interval waktu penurunan suhu secara 

cepat, penggunaan perlakuan suhu pasteurisasi dan 

penggunaan perlakuan interval waktu penurunan suhu 

secara cepat tidak menunjukkan perbedaan yang nyata 

(P>0,05) terhadap jumlah koloni khamir. Rata-rata jumlah 

koloni khamir dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Rata-rata jumlah koloni khamir suhu pasteurisasi 

susu dengan interval waktu penurunan suhu 

secara cepat (log CFU/ml) 

Pasteurisasi Penurunan Suhu secara Cepat  Rata-rata 

Q1 Q2 Q3 Q4 

P1 1,63 1,77 1,36 1,55 
 

1,58 

P2 1,78 1,76 1,73 1,61 
 

1,72 

       Rata-rata 1,70 1,76 1,54 1,58 
  

 

Tidak adanya interaksi dan ditunjang hasil UJBD 

yang sama pada kombinasi kedua faktor tersebut, 

menunjukkan bahwa tidak terdapat kerja sama yang baik 

antara pasteurisasi dengan penurunan suhu secara cepat 

dalam menurunkan jumlah koloni khamir. Seperti halnya 

yang dialami oleh kapang, khamir juga mengalami 

kerusakan pada dinding sel, membran sel, dan aktivitas 

metabolisme sel akibat adanya perlakuan pasteurisasi dan 

penurunan suhu secara cepat. 

Tidak terdapatnya perbedaan yang nyata pada suhu 

pasteurisasi terhadap jumlah koloni khamir diduga karena 

penggunaan dua macam suhu pasteurisasi memiliki 

kemampuan sama besar dalam menurunkan jumlah koloni 

khamir. Pasteurisasi mampu membunuh khamir akibat suhu 

pasteurisasi yang tidak sesuai dengan suhu optimum 

pertumbuhan khamir bahkan diatas suhu maksimum 

pertumbuhan khamir. Kisaran suhu untuk pertumbuhan 

kebanyakan khamir pada umumnya hampir sama dengan 

kapang yaitu dengan suhu optimum 25-30 ºC dan suhu 

maksimum 35-47 ºC. Khamir juga mampu tumbuh pada 

lingkungan yang kurang baik antara lain pH rendah, 

kelembaban rendah, kadar gula dan garam yang tinggi, 
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suhu penyimpanan rendah, radiasi pada makanan dan 

adanya antibiotika (Fardiaz, 1992).  

Tidak terdapatnya perbedaan yang nyata pada 

interval waktu penurunan suhu secara cepat terhadap 

jumlah koloni khamir diduga karena penggunaan 

penurunan suhu secara cepat memiliki kemampuan sama 

besar dalam menurunkan jumlah koloni khamir, baik pada 

penggunaan penurunan suhu secara cepat 5 detik, 10 detik 

maupun 15 detik menghasilkan jumlah koloni khamir yang 

tidak jauh berbeda. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh 

rentang pH yang dihasilkan tidak jauh berbeda pada 

perlakuan penurunan suhu secara cepat.  Perlakuan 

penurunan suhu secara cepat menghasilkan pH dengan 

kisaran 6,41±0,11 (Lampiran 5.). Rentang pH ini 

menyebabkan penurunan jumlah koloni dikarenakan tidak 

sesuai dengan pH optimum pertumbuhan khamir. pH 

optimum pertumbuhan khamir menurut Fardiaz (1992) 

adalah dengan kisaran 4-4,5. 

Rata-rata jumlah koloni khamir dari terendah 

hingga tertinggi yakni Q3 dengan 1,54 log CFU/ml, Q4 

dengan 1,58 log CFU/ml, Q1 dengan 1,70 log CFU/ml dan 

Q2 dengan 1,76 log CFU/ml. Semakin lama waktu 

pencelupan dalam penurunan suhu maka akan semakin 

banyak khamir yang mengalami kejutan dingin. Kejutan 

dingin menyebabkan perubahan konfigurasi normal 

struktur membran, sehingga membran menjadi rusak yang 

berujung pada kematian khamir dan mampu menurunkan 

jumlah koloni khamir (Watson, 1996). 
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4.5 Pengaruh Suhu Pasteurisasi Susu dan Interval 

Waktu Penurunan Suhu secara Cepat terhadap 

Jumlah Spora Kapang dan Khamir 

 

Data dan analisis ragam jumlah spora kapang dan 

khamir pada susu dapat dilihat pada Lampiran 8. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa baik pada perlakuan 

kombinasi suhu pasteurisasi dan interval waktu penurunan 

suhu secara cepat, penggunaan perlakuan suhu pasteurisasi 

dan penggunaan perlakuan interval waktu penurunan suhu 

secara cepat memberikan perbedaan pengaruh yang tidak 

nyata (P>0,05) terhadap jumlah spora kapang dan khamir. 

Rata-rata jumlah spora kapang dan khamir dapat dilihat 

pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rata-rata jumlah spora kapang dan khamir suhu 

pasteurisasi susu dengan interval waktu 

penurunan suhu secara cepat (log CFU/ml) 

Pasteurisasi Penurunan Suhu secara Cepat  Rata-rata  

Q1 Q2 Q3 Q4 

P1 5,91 6,19 5,80 5,88  5,94 

P2 5,68 5,99 5,46 5,56  5,67 

       Rata-rata  5,80 6,09 5,63 5,72   

 

Tidak adanya interaksi pada kombinasi kedua 

faktor tersebut, menunjukkan bahwa perlakuan suhu 

pasteurisasi dengan interval waktu penurunan suhu secara 

cepat tidak bekerja sama dengan baik dalam menurunkan 

jumlah spora kapang dan khamir. Spora masih mampu 

bertahan hidup pada suhu pasteurisasi maupun suhu rendah. 

Hasil UJBD 5 % pada Tabel 8 menunjukkan bahwa 

terdapat interaksi yang nyata (P<0,05) pada masing-masing 
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perlakuan. Pasteurisasi dan penurunan suhu secara cepat 

hanya mampu membuat spora mengalami dormansi dan 

akan aktif kembali pada suhu tertentu. 

Tidak terdapatnya perbedaan yang nyata pada suhu 

pasteurisasi terhadap jumlah spora kapang dan khamir 

diduga karena penggunaan dua macam suhu pasteurisasi 

memiliki kemampuan yang sama dalam menurunkan 

jumlah spora kapang dan khamir. Hariyadi, dkk (2001) 

menyatakan bahwa pasteurisasi belum mampu membunuh 

spora. Tujuan utama pasteurisasi adalah untuk 

memusnahkan sel-sel vegetatif dari mikroba patogen, 

pembentukan toksin maupun pembusuk. Spora merupakan 

mikroorganisme yang mampu bertahan hidup pada suhu 

tinggi maupun suhu rendah. Manab (2009) menyatakan 

bahwa spora mampu bertahan hidup pada suhu 80 
o
C.  Pada 

suhu tinggi spora masih mampu melakukan germinasi atau 

membentuk suatu tuba germ yang selanjutnya akan tumbuh 

terus membentuk filamen yang panjang dan bercabang 

yang disebut hifa. Spora juga mampu melakukan 

multiplikasi pada suhu yang tinggi (Fardiaz, 1992). 

Tidak terdapatnya perbedaan yang nyata pada 

interval waktu penurunan suhu secara cepat terhadap 

jumlah spora kapang dan khamir diduga karena 

penggunaan berbagai macam waktu penurunan suhu secara 

cepat memiliki kemampuan yang sama dalam menurunkan 

jumlah spora kapang dan khamir. Budiyanto (2010) 

menyatakan bahwa lingkungan suhu rendah tidak 

berpengaruh terhadap spora. Spora yang merupakan alat 

perkembangbiakan pada kapang dan khamir mampu 

bertahan pada suhu lingkungan yang rendah. 
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4.6 Kombinasi Perlakuan Terbaik 

Berdasarkan hasil perhitungan kombinasi 

perlakuan terbaik (Lampiran 11) didapatkan total nilai hasil 

(Nhl) pada perlakuan P1Q3 (pasteurisasi 61 
o
C selama 15 

menit dan penurunan suhu secara cepat selama 10 detik) 

merupakan kombinasi perlakuan terbaik dalam 

menghasilkan susu dengan pertumbuhan kapang dan 

khamir terendah. Data nilai hasil perlakuan terbaik terdapat 

pada Tabel 8. 

Tabel 8. Data nilai hasil perlakuan terbaik 

Perlakuan Nhl 

P1Q3 0,73 

P1Q4 0,70 

P2Q4 0,47 

P2Q3 0,44 

P1Q1 0,35 

 

Variabel penelitian yang diperhatikan oleh 

responden secara berurutan, yaitu jumlah koloni kapang, 

jumlah koloni khamir dan jumlah spora kapang dan khamir. 

Rata-rata nilai perlakuan terbaik (P1Q3) pada masing-

masing variabel dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Rata-rata nilai perlakuan terbaik untuk semua 

variabel 

Variabel Rata-rata 

Jumlah koloni kapang 1,08 

Jumlah koloni khamir 4,07 

Jumlah spora kapang dan khamir 17,39 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perlakuan suhu pasteurisasi susu tidak memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata terhadap jumlah 

koloni kapang dan khamir. Interval waktu 

penurunan suhu secara cepat (quick thermal 

decreasing) memberikan perbedaan pengaruh yang 

nyata (P<0,05) terhadap jumlah koloni kapang, 

akan tetapi tidak memberikan perbedaan pengaruh 

yang nyata terhadap jumlah koloni khamir. 

Interaksi antara perlakuan suhu pasteurisasi susu 

dan interval waktu penurunan suhu secara cepat 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata 

(P<0,05) terhadap jumlah koloni kapang, akan 

tetapi tidak memberikan perbedaan pengaruh yang 

nyata terhadap jumlah koloni khamir. 

2. Jumlah koloni kapang dan khamir cenderung 

mengalami penurunan akibat dari proses 

pasteurisasi susu dan penurunan suhu secara cepat. 

3. Perlakuan suhu pasteurisasi 61 
o
C selama 15 menit 

dan interval waktu penurunan suhu secara cepat 

selama 10 detik menghasilkan susu dengan 

pertumbuhan kapang dan khamir terendah. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan bahwa 

untuk mendapatkan susu dengan pertumbuhan kapang dan 

khamir terendah dianjurkan menggunakan pasteurisasi 61 
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o
C selama 15 menit dan penurunan suhu secara cepat 

selama 10 detik. 

 

 


