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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 merupakan bahan 

makanan utama baik bagi hewan maupun manusia. Susu 

mempunyai nilai gizi yang tinggi, karena mengandung 

unsur-unsur kimia yang dibutuhkan oleh tubuh seperti 

protein dan lemak yang tinggi. Komponen susu yang terdiri 

atas air (87,9 %), protein (3,5 %), lemak (3,5-4,2 %), 

vitamin dan mineral (0,85 %) dengan nilai pH antara 6,5 

sampai 6,6 merupakan kondisi yang sangat menguntungkan 

bagi mikroorganisme sebagai media pertumbuhan dan 

aktivitas mikroorganisme, sehingga susu menjadi mudah 

rusak (Saleh, 2004), sehubungan dengan hal tersebut, perlu 

adanya penanganan dan pengolahan susu agar diperoleh 

produk akhir yang berkualitas dan memiliki masa simpan 

yang lebih lama. 

Penanganan dan pengolahan susu bertujuan untuk 

menghasilkan produk yang siap dikonsumsi, menciptakan 

citarasa yang disukai oleh konsumen, memperpanjang daya 

simpan, memudahkan penanganan dan distribusi. Salah 

satu usaha dalam meningkatkan daya simpan dan daya jual 

susu adalah mengolahnya menjadi susu pasteurisasi. 

Susu pasteurisasi adalah susu segar yang 

mengalami proses pemanasan pada suhu tertentu dan waktu 

tertentu, dimana fungsi pemanasan tersebut adalah untuk 

membunuh semua mikroorganisme patogen yang terdapat 

dalam susu, sehingga aman dikonsumsi. Susu pasteurisasi 

mempunyai masa simpan yang pendek yaitu maksimal 5 
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hari yang disebabkan pasteurisasi pada susu hanya 

bertujuan untuk membunuh semua mikroorganisme 

patogen, sedangkan mikroorganisme pembusuk masih 

dapat tumbuh begitu pula dengan spora yang dapat 

bertahan pada perlakuan panas.  

Upaya dalam menekan jumlah mikroorganisme 

pembusuk dalam produk susu pasteurisasi, yaitu dengan 

penambahan metode penurunan suhu secara cepat (quick 

thermal decreasing) sampai dibawah titik beku dengan 

menggunakan nitrogen cair setelah perlakuan pasteurisasi 

dengan harapan dapat mematikan semua mikroorganisme 

pembusuk dan spora karena terjadi kejutan dingin (cold 

shock). Teknologi penurunan suhu secara cepat adalah 

suatu teknologi pengawetan dengan menurunkan 

temperaturnya hingga dibawah titik beku air. Estiasih dan 

Ahmadi (2009) menjelaskan pada metode pendinginan dan 

pembekuan akan terjadi perubahan sensoris maupun 

enzimatis yang minimal dan aktivitas mikroorganisme 

sangat sedikit terjadi, serta kandungan nutrisi masih dapat 

dipertahankan. Pada kondisi suhu beku, bahan pangan 

menjadi awet karena mikroorganisme tidak dapat tumbuh 

dan enzim tidak aktif. Mulyawanti, Dewandari dan 

Yulianingsih (2008) telah melakukan percobaan penurunan 

suhu secara cepat dengan menggunakan nitrogen cair pada 

buah mangga. Hasil percobaan tersebut menunjukkan 

bahwa dengan pencelupan selama 40 detik ke dalam 

nitrogen cair kandungan Total Plate Count (TPC) hanya 

sebesar 250 koloni/ml, jauh dibawah standar yakni 100.000 

koloni/ml dalam penyimpanan selama 3 bulan. Lambatnya 

pertumbuhan mikroorganisme pada suhu yang lebih rendah 

menjadi dasar dari proses pendinginan dan pembekuan. 

Berdasarkan penelitian tersebut, penurunan suhu secara 
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cepat dengan menggunakan nitrogen cair akan dilakukan 

pada susu yang dikombinasikan dengan pasteurisasi, 

sehingga diharapkan dapat menekan pertumbuhan 

mikroorganisme pembusuk yang belum sepenuhnya mati 

akibat proses pasteurisasi khususnya kapang dan khamir 

pada susu. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh penggunaan suhu pasteurisasi 

susu dan interval waktu penurunan suhu secara cepat 

terhadap pertumbuhan kapang dan khamir? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan suhu 

pasteurisasi susu dan interval waktu penurunan 

suhu secara cepat terhadap pertumbuhan kapang 

dan khamir. 

2. Mengetahui kombinasi yang terbaik antara suhu 

pasteurisasi susu dan interval waktu penurunan 

suhu secara cepat dalam menghasilkan 

pertumbuhan kapang dan khamir yang terendah. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan informasi mahasiswa tentang 

pengaruh suhu pasteurisasi susu dan interval waktu 

penurunan suhu secara cepat. 

2. Sebagai bahan informasi produsen produk olahan 

susu mengenai aplikasi metode penurunan suhu 

secara cepat pada susu yang dipasteurisasi. 
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1.5 Kerangka Pikir 

 Susu merupakan bahan pangan alami yang sangat 

mudah mengalami kerusakan yang disebabkan karena susu 

segar mempunyai nilai pH di atas 4,6 sehingga digolongkan 

bahan pangan asam. Susu merupakan bahan pangan yang 

mengandung komposisi gizi yang sempurna, seimbang dan 

mudah dicerna. Susu mengandung karbohidrat (laktosa), 

protein, lemak, mineral dan vitamin. Kandungan nutrisi 

yang lengkap pada susu tersebut menjadikan susu sebagai 

media yang sangat baik untuk pertumbuhan 

mikroorganisme. 

Penurunan jumlah mikroorganisme dalam susu 

dapat dilakukan dengan cara pengolahan yakni 

menggunakan metode pasteurisasi. Pasteurisasi merupakan 

suatu perlakuan pemanasan terhadap semua partikel susu 

pada suhu dibawah 100 oC untuk membunuh semua 

mikroorganisme patogen serta sebagian besar 

mikroorganisme pembusuk. Pasteurisasi pada susu 

diharapkan membunuh mikroorganisme sebanyak 99 % 

dari total yang ada (Idris, 1995). Hasil penelitian Thahir, 

Munarso dan Usmiati (2005), bahan dasar susu pasteurisasi 

pada beberapa produsen susu di Jawa Barat mengandung 

mikroba total 104-106 CFU/g susu, namun proses 

pasteurisasi pada suhu 65 
o
C dapat menurunkan mikroba 0-

103 CFU/g susu. Metode pasteurisasi menurut Herudiyanto 

dan Marleen (2008), masih mengandung mikroorganisme 

kira-kira beberapa sel per ml, sehingga masa simpannya 

juga tidak sepanjang makanan yang steril komersial, 

sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk susu yang 

dipasteurisasi harus diikuti dengan cara pengawetan lain, 

misalnya dengan penyimpanan pada suhu rendah 

(Herudiyanto dan Marleen, 2008). Estiasih dan Ahmadi 
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(2009) menyatakan bahwa proses pasteurisasi tidak 

mematikan semua mikroorganisme pembusuk dan hampir 

semua mikroorganisme pembentuk spora. Mikroorganisme 

pembusuk yang tahan pada proses pasteurisasi adalah 

mikroorganisme yang mungkin tergolong mempunyai 

komponen penyusun protein tahan panas. Protein tersebut 

disusun oleh asam amino yang tahan panas pula, sehingga 

pada proses pemanasan dengan suhu 61 dan 65 
o
C tidak 

menyebabkan kematian pada sel.  

Pembunuhan mikroorganisme pembusuk hingga 

mendekati nol dimungkinkan dengan kombinasi proses 

pasteurisasi dengan penurunan suhu secara cepat. 

Penurunan suhu adalah proses pengambilan panas dari susu 

sampai dibawah 0 °C. Kelebihan penggunaan metode 

penurunan suhu adalah beberapa karakteristik seperti 

perubahan sensoris maupun enzimatis minimal terjadi, 

aktivitas mikrooganisme sangat sedikit terjadi, dan 

kandungan nutrisi masih dapat dipertahankan. Metode ini 

mengadopsi metode pembekuan secara kriogenik yang 

menggunakan nitrogen cair dalam jangka waktu singkat, 

sehingga diharapkan dapat meminimalisir jumlah 

mikroorganisme pembusuk yang terdapat pada susu hasil 

pasteurisasi dan dapat memperpanjang masa simpan dari 

produk susu pasteurisasi dengan menurunkan potensi 

pertumbuhan kapang dan khamir pada susu. Mulyawanti, 

Dewandari dan Yulianingsih (2008) telah melakukan 

percobaan penurunan suhu secara cepat dengan 

menggunakan nitrogen cair pada buah mangga. Hasil 

percobaan tersebut menunjukkan bahwa dengan 

pencelupan selama 40 detik ke dalam nitrogen cair 

kandungan Total Plate Count (TPC) hanya sebesar 250 
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koloni/ml, jauh dibawah standar yakni 100.000 koloni/ml 

dalam penyimpanan selama 3 bulan. 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah penggunaan suhu 

pasteurisasi susu dan interval waktu penurunan suhu secara 

cepat dengan berbagai interval waktu akan memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan 

kapang dan khamir. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Susu 

Secara alamiah yang dimaksud dengan susu adalah 

hasil pemerahan sapi atau hewan menyusui lainnya, yang 

dapat dimakan atau dapat digunakan sebagai bahan 

makanan, yang aman dan sehat serta tidak dikurangi 

komponen-komponennya atau ditambah bahan-bahan lain. 

Susu mempunyai nilai gizi yang tinggi, karena 

mengandung unsur-unsur kimia yang dibutuhkan oleh 

tubuh seperti kalsium, phosphor, vitamin A, vitamin B dan 

riboflavin yang tinggi. Komposisinya yang mudah dicerna 

dengan kandungan protein, mineral dan vitamin yang 

tinggi, menjadikan susu sebagai sumber bahan makanan 

yang fleksibel yang dapat diatur kadar lemaknya, sehingga 

dapat memenuhi keinginan dan selera konsumen. Susu 

termasuk jenis bahan pangan hewani, berupa cairan putih 

yang dihasilkan oleh hewan ternak mamalia dan diperoleh 

dengan cara pemerahan (Anne, 2010). 

Susu segar merupakan bahan makanan yang 

bergizi tinggi karena mengandung zat-zat makanan yang 

lengkap dan seimbang seperti protein, lemak, karbohidrat, 

mineral, dan vitamin yang sangat dibutuhkan oleh manusia. 

Nilai gizinya yang tinggi juga menyebabkan susu 

merupakan medium yang sangat disukai oleh 

mikrooganisme untuk pertumbuhan dan perkembangannya, 

sehingga dalam waktu yang sangat singkat susu menjadi 

tidak layak dikonsumsi bila tidak ditangani secara benar. 

Mikroorganisme yang berkembang di dalam susu selain 

menyebabkan susu menjadi rusak juga membahayakan 

kesehatan masyarakat sebagai konsumen akhir (Simtan, 
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Alissa dan Joshua, 2009). Mikroorganisme yang terdapat 

dalam susu dan produk susu dapat dibagi berdasarkan 

aktivitas mereka terhadap zat-zat yang ada di dalamnya 

seperti pembentuk asam, pemecah protein, dan sebagainya. 

Susu segar yang tidak dipasteurisasi pada umumnya 

mengandung berbagai macam mikroorganisme seperti 

Streptococcus, Leuconostoc, Lactobacillus, Mycobacterium 

dan lain sebagainya (Idris, 1995). 

Komposisi susu dari berbagai hewan menyusui 

sangat bervariasi tetapi pada dasarnya mengandung 

komponen-komponen yang sama yaitu air, lemak susu, 

protein susu, laktosa, mineral, asam sitrat, vitamin, enzim 

dan lain-lain. Standar Nasional Indonesia (SNI) telah 

menetapkan standar komposisi susu segar yang layak untuk 

dikonsumsi yang tertera pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Standar komposisi susu segar layak konsumsi 

No Karakteristik Syarat 

1 Berat Jenis 1,028 

2 Kadar lemak 3 % 

3 Kadar bahan kering tanpa lemak 8 % 

4 Kadar protein 2,7% 

5 Warna, bau, rasa dan kekentalan Tidak ada perubahan 

6 Derajat asam 6-7 
o
SH 

7 Uji alkohol (70%) Negatif 

8 Uji katalase (maks) 3 (cc) 

9 Angka refraksi (36-38) 

10 Angka reduktase 2-5 jam 

11 Cemaran mikroorganisme (maks)   

  1. Total kuman 1 x 10
6
 (FU/ml) 

  2. Salmonella Negatif 

  3. E. Coli (patogen) Negatif 

  4. Coliform 20/ml 

  5. Streptococcus group B Negatif 

  6. Staphylococcus aureus 1 x 10
2
/ml 

12 Jumlah sel radang (maks) 4 x 10
5
/ml 

13 Cemaran logam berbahaya (maks)   

  1. Timbal (Pb) 0,3 ppm 

  2. Seng (Zn) 0,5 ppm 

  3. Merkuri (Hg) 0,5 ppm 

  4. Arsen (As) 0,5 ppm 

14 Residu (Antibiotika dan 

Pestisida/Insektisida) 

Sesuai dengan peraturan 

keputusan bersama Menteri 

kesehatan dan Menteri 

Pertanian yang berlaku 

15 Kotoran dan bahan asing Negatif 

16 Uji pemalsuan Negatif 

17 Titik beku -0,520-0,560 
o
C 

18 Uji peroksidase Positif 

Sumber: Anonim (1998) 
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2.2 Pasteurisasi 

Pasteurisasi merupakan suatu perlakuan pemanasan 

terhadap semua partikel susu dengan suhu dibawah titik 

didih (Soeparno, 1996). 

Pasteurisasi memiliki beberapa tujuan sebagai 

berikut (Hadiwiyoto, 1995): 

a. Membunuh mikroorganisme patogen, yaitu 

mikroorganisme yang berbahaya karena dapat 

menimbulkan penyakit pada manusia. Pada susu 

terutama Mycrobacterium tubercolosis karena 

mikroorganisme ini dapat menyebabkan penyakit TBC 

dan coxiella burnetti 

b. Membunuh mikroorganisme tertentu, yaitu dengan 

mengatur tingginya suhu dan lamanya waktu 

pasteurisasi 

c. Mengurangi populasi mikroorganisme dalam susu 

d. Mengurangi atau memperpanjang daya simpan 

(storage life) bahan, kerusakan bahan umumnya 

disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme perusak dan 

enzim yang ada dalam bahan. Adanya perlakuan 

pasteurisasi sebagian besar mikroorganisme dan enzim 

menjadi mati atau inaktif, sehingga bahan menjadi 

lebih tahan lama untuk disimpan 

e. Memberikan atau menimbulkan cita rasa yang lebih 

menarik konsumen 

f. Menginaktifkan enzim fosfatase, yaitu enzim yang 

membuat susu cepat rusak 

g. Meningkatkan efisiensi homogenisasi. Panas pada 

susu akan menyebabkan rusaknya kemampuan 

globula-globula lemak untuk melakukan flokulasi 

(bergerombol), sehingga viskositas susu menurun. 

Globula-globula lemak yang bebas itu dapat dengan 
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mudah diperkecil ukurannya dalam proses 

homogenisasi. Selain itu, proses pasteurisasi akan 

menginaktivasi enzim lipase sehingga dapat mencegah 

degradasi lemak oleh lipase selama proses 

homogenisasi. Degradasi lemak ini dapat 

meningkatkan asiditas susu.  

Ada dua metode yang digunakan untuk 

pasteurisasi, yaitu sistem low temperature long time 

(LTLT) dan sistem high temperature short time (HTST). 

 

2.2.1 Low Temperature Long Time (LTLT) 

Cara ini disebut juga sebagai holding system atau 

batch system, dilakukan dengan memanaskan susu pada 

suhu 143 oF atau 61,6 oC yang dipertahankan selama 30 

menit, diikuti pendinginan dengan segera. Kombinasi 

waktu dan suhu ini harus dikontrol dengan cermat (Anne, 

2010). 

Cara ini sesuai untuk melakukan pasteurisasi dalam 

skala kecil, yaitu kurang dari 3000 atau 5000 liter, karena 

biaya investasi dan biaya perawatan relative rendah. 

Namun, demikian juga ada kekurangannya, yaitu udara 

ruangan yang panas dan lembab karena terjadinya 

penguapan. 

 

2.2.2 High Temperature Short Time (HTST) 

Metode ini sering disebut juga dengan continuous 

method atau flash method. Pemanasan dengan metode ini 

menggunakan suhu 160 
o
F atau 72 

o
C dalam waktu 15 detik 

dan diikuti dengan pendinginan dengan segera (Soeparno, 

1996). 

Alat yang digunakan untuk sistem ini disebut plate 

heat exchanger (PHE), yakni suatu alat yang tersusun atas 
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serangkaian plat-plat tipis bergelombang yang direkayasa 

sedemikian rupa sehingga susu dapat mengalir 

bersebelahan dengan media pemanas (berupa uap) atau 

media pendingin (berupa es) dengan arah yang berlawanan. 

Cara ini memiliki berberapa keuntungan, yaitu 

(Idris, 1995): 

a. Lebih ringkas sehingga memerlukan tempat 

yang kecil 

b. Pengoperasian yang lebih sederhana dan 

pengontrolan berjalan lebih mudah 

c. Dapat digunakan suhu yang lebih tinggi tanpa 

banyak mempengaruhi mutu organoleptik, tapi 

lebih banyak mikroorganisme yang dapat 

dibunuh dan enzim dapat dinonaktifkan 

d. Penggunaan pemanas dan pendingin lebih 

ekonomis 

e. Kelembaban ruangan yang ditimbulkan dalam 

ruang prosesi kurang 

 

2.3 Penurunan Suhu secara Cepat 

Penurunan suhu secara cepat merupakan teknologi 

pengawetan pangan yang didasarkan pada pengambilan 

panas dari bahan, sehingga suhu produk diturunkan sampai 

di bawah 0 °C. Pengambilan suhu dari produk 

menyebabkan suhu produk menurun. Secara umum, 

penurunan suhu mengakibatkan penundaan seluruh 

perubahan yang dapat terjadi selama penyimpanan. 

Akibatnya, reaksi biokimia dan perubahan akibat 

pertumbuhan mikroorganisme menjadi lambat dan 

menurun. Dampaknya adalah daya simpan produk menjadi 

lebih panjang. Keuntungan pembekuan adalah perubahan 

karakteristik produk yang dapat dijaga serendah-rendahnya. 
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Perubahan sensori akibat reaksi enzimatis atau aktivitas 

mikroorganisme sangat sedikit terjadi. Demikian pula 

kandungan nutrisi produk dapat dipertahankan atau hanya 

sedikit mengalami perubahan (Estiasih dan Ahmadi, 2009).  

 Metode penurunan suhu secara cepat sampai 

dibawah titik beku dikelompokkan sebagai berikut, yaitu 

pendinginan mekanis menggunakan refrigerant yang 

mengalami siklus penguapan dan pembeku kriogenik. 

Pendingin mekanis menggunakan 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 

kriogenik 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 mengambil energi dari 

bahan yang dibekukan. Energi yang diserap tersebut 

digunakan untuk proses sublimasi akibatnya koefisien 

pindah panas tinggi dan pembekuan berlangsung sangat 

cepat. Kriogenik 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 dan 

Ahmadi, 2009). 

  

 

2.4 Nitrogen Cair 

 Nitrogen cair merupakan cairan kriogenik yang 

dapat menyebabkan pembekuan dengan cepat apabila 

kontak dengan jaringan tubuh makhluk hidup. Nitrogen 
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cair berpenampakan bersih tak berwarna sepeti air biasa, 

ramah lingkungan dan tidak mudah terbakar dengan 

kerapatan 0,807 g/mL pada temperatur titik didihnya 

dengan konstanta dielektrik 1,4. Pada tekanan atmosfer, 

nitrogen cair mendidih pada temperatur -196 
o
C. Apabila 

ditempatkan pada kontainer khusus, yakni kontainer isolasi 

seperti botol vakum, dimana panas tidak dapat keluar 

masuk, maka nitrogen cair dapat disimpan dengan aman. 

Apabila nitrogen cair terkonversi menjadi gas, maka 

nitrogen cair akan menguap dengan cepat. Ekspansi 

tersebut akan menurunkan konsentrasi oksigen di 

sekitarnya atau mungkin sampai ke titik dimana konsentrasi 

oksigen nol, sehingga orang yang berada di sekitarnya akan 

mengalami sesak nafas akibat kehabisan oksigen. Selain 

sangat mudah terkonversi menjadi gas, nitrogen cair juga 

sangat mudah untuk dipadatkan. Cukup dengan 

menurunkan temperaturnya sedikit, pada -210 oC nitrogen 

telah berubah ke fasa padatnya. Dengan demikian, fasa cair 

nitrogen hanya terjadi pada rentang temperatur yang sempit 

yakni -210 – 196 
o
C, kurang lebih 14 

o
C (Anonim, 2010).  

  

2.5 Kapang 

 Kapang (mould/filamentous fungi) merupakan 

mikroorganisme anggota Kingdom Fungi yang membentuk 

hifa. Kapang bukan merupakan kelompok taksonomi yang 

resmi, sehingga anggota-anggota dari kapang tersebar ke 

dalam filum Glomeromycota, Ascomycota, dan 

Basidiomycota. Sebagian besar spesies fungi terdapat di 

daerah tropis disebabkan karena kondisi iklim daerah torpis 

yang hangat dan lembab yang mendukung 

pertumbuhannya. Habitat kapang sangat beragam, namun 
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pada umumnya kapang dapat tumbuh pada substrat yang 

mengandung sumber karbon organik (Anonim, 2010). 

Kapang memiliki struktur eukariotik (memiliki 

selaput inti) serta memiliki dinding sel yang kaku. Kapang 

merupakan mikroba yang berbentuk filamen, terdiri dari 

benang-benang halus yang disebut hifa. Kumpulan hifa 

membentuk massa yang disebut miselium, sehingga kapang 

dapat dilihat oleh mata tanpa menggunakan mikroskop. 

Kapang tumbuh dengan memperpanjang bagian ujung hifa 

yang dikenal sebagai pertumbuhan apikal atau pada tengah 

hifa yang disebut pertumbuhan interkalar (Fardiaz, 1992). 

 Secara biokimia, kapang bersifat aktif karena 

terutama merupakan organisme saprofitik. Organisme ini 

dapat memecah bahan-bahan organik kompleks menjadi 

yang lebih sederhana termasuk pembusukan daun-daun dan 

bahan lain dalam tanah. Kegiatan yang sama dapat 

mengakibatkan pembusukan pangan. Kapang umumnya 

lebih tidak tahan panas dibandingkan dengan bakteri, tetapi 

kapang umumnya lebih tahan hidup pada kondisi lebih 

kering dibandingkan dengan bakteri. 

Kapang melakukan reproduksi dan penyebaran 

menggunakan spora. Spora kapang terdiri dari dua jenis, 

yaitu spora seksual dan spora aseksual. Spora aseksual 

dihasilkan lebih cepat dan dalam jumlah yang lebih banyak 

dibandingkan spora seksual. Spora aseksual memiliki 

ukuran yang kecil (diameter 1-10 µm) dan ringan, sehingga 

penyebarannya umumnya secara pasif menggunakan aliran 

udara. Apabila spora tersebut terhirup oleh manusia dalam 

jumlah tertentu akan mengakibatkan gangguan kesehatan 

(Anonim, 2010). 

Gangguan kesehatan yang diakibatkan spora 

kapang terutama akan menyerang saluran pernapasan. 



16 

 

Asma, alergi rinitis, dan sinusitis merupakan gangguan 

kesehatan yang paling umum dijumpai sebagai hasil kerja 

sistem imun tubuh yang menyerang spora yang terhirup. 

Penyakit lain adalah infeksi kapang pada saluran 

pernapasan atau disebut mikosis. Salah satu penyakit 

mikosis yang umum adalah Aspergillosis, yaitu tumbuhnya 

kapang dari genus Aspergillus pada saluran pernapasan. 

Selain genus Aspergillus, beberapa spesies dari genus 

Curvularia dan Penicillium juga dapat menginfeksi saluran 

pernapasan dan menunjukkan gejala mirip seperti 

Aspergillosis (Anonim, 2009). 

 

2.6 Khamir 

Khamir (yeast) merupakan jasad renik 

(mikroorganisme) yang pertama yang digunakan manusia 

dalam industri pangan. Orang-orang Mesir zaman dahulu 

telah menggunakan khamir dan proses fermentasi dalam 

memproduksi minuman beralkohol dan membuat roti pada 

lebih dari 5000 tahun yang lalu (Anonim, 2009). 

Khamir merupakan fungi uniseluler yang termasuk 

dalam Kelas Ascomycetes, Subkelas Hemiascomycetes, 

dan Ordo Endomycetales. Dinding sel terdiri dari khitin. 

Sel khamir biasanya berbentuk bulat, lonjong, memanjang, 

atau seperti benang, berukuran 5-12x 5-10 µm. Sel khamir 

tidak berwarna, tetapi apabila ditumbuhkan pada medium 

padat buatan akan membentuk koloni yang berwarna putih, 

krem, atau kecoklatan (Wibowo, 1990). 

Khamir adalah salah satu mikroorganisme yang 

termasuk dalam golongan fungi yang dibedakan bentuknya 

dari kapang karena berbentuk uniseluler. Reproduksi 

vegetatif pada khamir terutama dengan cara pertunasan. 

Sebagai sel tunggal khamir tumbuh dan berkembang biak 
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lebih cepat dibanding dengan kapang yang tumbuh dengan 

pembentukan filamen. Khamir sangat mudah dibedakan 

dengan mikroorganisme yang lain misalnya dengan bakteri, 

khamir mempunyai ukuran sel yang lebih besar dan 

morfologi yang berbeda, sedangkan dengan protozoa, 

khamir mempunyai dinding sel yang lebih kuat serta tidak 

melakukan fotosintesis bila dibandingkan dengan ganggang 

atau algae. Dibandingkan dengan kapang dalam 

pemecahan bahan komponen kimia khamir lebih efektif 

memecahnya dan lebih luas permukaan serta volume 

hasilnya lebih banyak (Anonim, 2010). 

Khamir dapat dibedakan atas dua kelompok 

berdasarkan sifat metabolismenya yaitu bersifat fermentatif 

dan oksidatif. Jenis fermentatif dapat melakukan fermentasi 

alkohol yaitu memecah gula (glukosa) menjadi alkohol dan 

gas contohnya pada produk roti, sedangkan oksidatif 

(respirasi) maka akan menghasilkan CO2 dan H2O. 

Keduanya bagi khamir adalah dipergunakan untuk energi 

walaupun energi yang dihasilkan melalui respirasi lebih 

tinggi dari yang melalui fermentasi. Jika ketersediaan 

oksigen dalam lingkungan pertumbuhannya berlebihan 

maka sel khamir akan melakukan respirasi aerob. Respirasi 

aerob menghasilkan energi yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan respirasi anaerob (Gaman dan Sherringthon, 1992). 

Dibandingkan dengan bakteri, khamir dapat tumbuh dalam 

larutan yang pekat misalnya larutan gula atau garam lebih 

juga menyukai suasana asam dan lebih bersifat menyukai 

adanya oksigen. Khamir juga tidak mati oleh adanya 

antibiotik dan beberapa khamir mempunyai sifat 

antimikroba, sehingga dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri dan kapang. Adanya sifat-sifat yang tahan pada 

lingkungan yang stres (garam, asam dan gula) maka dalam 
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persaingannya dengan mikroorganisme lain khamir lebih 

bisa hidup normal (Anonim, 2009). 

 Perkembangbiakan khamir dapat dilakukan dengan 

cara membentuk tunas (budding), membelah diri (fission), 

atau membentuk askospora. Khamir dengan pembelahan 

biner, keseluruhan konstituen pada sel induk sama dengan 

sel anak. Pada khamir yang berkembang biak dengan cara 

bertunas, komponen asli sel induk tetap dan terlihat adanya 

konstituen baru yang disentesis pada sel anak (Gaman dan 

Sherringthon, 1992). 

Kebanyakan khamir bersifat saprofitik. Biasanya 

khamir tumbuh pada pangan yang berasal dari tanaman. 

Khamir tumbuh baik apabila terdapat sumber karbohidrat, 

nitrogen, mineral dan vitamin. Khamir mengekskresikan 

enzim ekstraseluler (selulose) yang dapat menguraikan 

rantai karbon selulosa sehingga menjadi karbohidrat yang 

lebih sederhana. Khamir memiliki kemampuan untuk 

memecah pangan berkarbohidrat seperti glukosa, maltosa, 

sukrosa, fruktosa, galaktosa, maltotriosa dan rafinosa 

menjadi alkohol dan karbondioksida. Substrat yang 

mengandung glukosa dimetabolisme olah khamir melalui 

jalur EMP (Embden Mayerhoff Parnas) (Astuty, 1991). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengambilan data penelitian dilaksanakan di 

Laboratorium Mikrobiologi Teknologi Hasil Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya yang dimulai 

pada bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian adalah susu pasteurisasi dengan 

menggunakan susu segar yang berasal dari KUD Batu yang 

kemudian dipasteurisasi. Adapun peralatan dan bahan yang 

digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

3.2.1 Peralatan 

Peralatan yang digunakan pada penelitian adalah 

cawan petri, tabung reaksi, gelas ukur, erlenmeyer, gelas 

beker, oven, eksikator, ose, hot plate stirer, inkubator, 

waterbath, autoklaf, timbangan digital, tabung nitrogen 

cair, termometer, haemocytometer, gelas obyek, cover 

glass, mikroskop, corong, stopwatch, dan pipet mikro. 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan pada penelitian adalah 

adalah susu segar yang dipasteurisasi, nitrogen cair, 

medium agar Potato Dextrose Agar (PDA), aquades, 

methylen blue, bunsen, blue tip, kertas kraft, kertas saring, 

kertas aluminium, kapas dan tisu. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah percobaan faktorial (2x4) 

dari Rancangan Acak Lengkap dengan 3 ulangan. Faktor 

pertama adalah pasteurisasi dengan perlakuan 
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menggunakan suhu 61°C selama 15 menit (P1) dan suhu 65 
oC selama 15 menit (P2). Faktor kedua adalah penurunan 

suhu secara cepat menggunakan nitrogen cair dengan 

perlakuan tanpa penurunan suhu secara cepat (Q1), 

penurunan suhu secara cepat 5 detik (Q2), penurunan suhu 

secara cepat 10 detik (Q3) dan penurunan suhu secara cepat 

15 detik (Q4). Perlakuan pengaruh penurunan suhu secara 

cepat terhadap pertumbuhan kapang dan khamir dalam susu 

pasteurisasi adalah sebagai berikut: 

P1 : Perlakuan pasteurisasi susu dengan suhu 61°C selama 

15 menit 

P1Q1 : Perlakuan pasteurisasi susu dengan suhu 61 
oC 

selama 15 menit tanpa penurunan suhu secara 

cepat setelah pasteurisasi 

P1Q2 : Perlakuan pasteurisasi susu dengan suhu 61 
oC 

selama 15 menit dengan penurunan suhu 

secara cepat setelah pasteurisasi dalam 

nitrogen cair selama 5 detik 

P1Q3 : Perlakuan pasteurisasi susu dengan suhu 61 
o
C 

selama 15 menit dengan penurunan suhu 

secara cepat setelah pasteurisasi dalam 

nitrogen cair selama 10 detik 

P1Q4 : Perlakuan pasteurisasi susu dengan suhu 61 
oC 

selama 15 menit dengan penurunan suhu 

secara cepat setelah pasteurisasi dalam 

nitrogen cair selama 15 detik 

P2 : Perlakuan pasteurisasi susu dengan suhu 65 
oC selama 

15 menit 

P2Q1 : Perlakuan pasteurisasi susu dengan suhu 65 
oC 

selama 15 menit tanpa penurunan suhu secara 

cepat setelah pasteurisasi  
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P2Q2 : Perlakuan pasteurisasi susu dengan suhu 65 
oC 

selama 15 menit dengan penurunan suhu 

secara cepat setelah pasteurisasi dalam 

nitrogen cair selama 5 detik  

P2Q3  : Perlakuan pasteurisasi susu dengan suhu 65 
o
C 

selama 15 menit dengan penurunan suhu 

secara cepat setelah pasteurisasi dalam 

nitrogen cair selama 10 detik 

P2Q4  : Perlakuan pasteurisasi susu dengan suhu 65 
o
C 

selama 15 menit dengan penurunan suhu 

secara cepat setelah pasteurisasi dalam 

nitrogen cair selama 15 detik 

Dari keseluruhan perlakuan dan ulangan tersebut dapat 

diperoleh 24 kombinasi yang tertera pada Tabel 2. 

Tabel 2. Konfigurasi kombinasi perlakuan 

Pasteurisasi Penurunan Suhu 

secara Cepat 

Ulangan 

U1 U2 U3 

 

P1 

Q1 P1Q1U1 P1Q1U2 P1Q1U3 

Q2 P1Q2U1 P1Q2U2 P1Q2U3 

Q3 P1Q3U1 P1Q3U2 P1Q3U3 

Q4 P1Q4U1 P1Q4U2 P1Q4U3 

P2 

Q1 P2Q1U1 P2Q1U2 P2Q1U3 

Q2 P2Q2U1 P2Q2U2 P2Q2U3 

Q3 P2Q3U1 P2Q3U2 P2Q3U3 

Q4 P2Q4U1 P2Q4U2 P2Q4U3 
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Tahapan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan Bahan Uji 

Dalam tahap persiapan bahan uji, hal-hal yang 

dilakukan adalah pengecekan dan registrasi 

peminjaman laboratorium yang akan dipakai serta 

persiapan alat dan bahan yang akan dipakai. 

Penentuan pengambilan sampel dan pembuatan media 

juga dilakukan. 

Persiapan media yang digunakan adalah media 

PDA. Pembuatan media yaitu dengan cara melarutkan 

39 gram dalam 1 liter aquadest, larutan dalam 

erlenmeyer kemudian di stirrer magnetic sampai 

mendidih dan berwarna jernih. 

Sterilisasi alat dan bahan menurut Capuccino, 

James dan Sherman (2001), bahwa alat-alat seperti 

cawan petri, tabung reaksi, erlenmeyer, Media Agar 

PDA dan seluruh alat dan bahan yang akan digunakan 

disterilisasi terlebih dahulu dalam autoklaf selama 15 

menit dengan mengatur tekanan sebesar 1 atm dan 

suhu 121 
o
C setelah sebelumnya dicuci bersih, 

dikeringkan dan dibungkus dengan kertas. 

 

2. Pasteurisasi Susu 

Susu dimasukkan dalam tabung reaksi kurang lebih 

15 ml, kemudian dimasukkan dalam gelas beker dan 

dipasteurisasi pada suhu 61 °C selama 15 menit dan 

65 °C selama 15 menit.   

 

3. Penurunan Suhu secara Cepat 

Penurunan suhu secara cepat dilakukan setelah 

susu mengalami pasteurisasi dengan suhu 61 °C 

selama 15 menit dan 65 °C selama 15 menit dengan 
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ulangan 3 kali. Susu yang telah dipasteurisasi 

dimasukkan dicelupkan dalam nitrogen cair pada 

tabung nitrogen cair dengan suhu -196o C. Interval 

waktu yang diberikan adalah 5 detik (Q2), 10 detik 

(Q3), dan 15 detik (Q4).  

 

4. Penanaman dalam Media PDA  

  Penanaman bakteri menggunakan metode spread 

plate atau metode permukaan. Fardiaz (1992) 

menyatakan bahwa langkah-langkah penanaman  

bakteri dengan metode spread plate adalah dengan 

menuangkan media agar PDA sebanyak 10-15 ml 

dalam cawan yang steril atau yang keduanya telah 

mengalami sterilisasi dalam autoklaf dan dibiarkan 

sampai membeku. Setelah membeku dengan 

sempurna, kemudian dimasukkan sampel yang telah 

disaring dengan menggunakan kertas saring, 

selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 
o
C selama 2x24 

jam di dalam inkubator. 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

3.4.1 Identifikasi Jenis Kapang dan Khamir 

Filtrat yang telah ditanam dalam media agar PDA 

dan diinkubasi selama 3x24 jam dilihat pertumbuhannya, 

kemudian diidentifikasi secara makroskopis dan 

mikroskopis. Pengamatan secara makroskopis dilakukan 

dengan melihat warna koloni dan bentuk koloni, sedangkan 

pengamatan secara mikroskopis dilakukan dengan 
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menggunakan mikroskop untuk mengamati morfologi sel 

kapang dan khamir. 

Pengamatan morfologi sel kapang berdasarkan 

Anonima (2011) tertera pada Lampiran 1. 

Pengamatan morfologi sel khamir berdasarkan 

Anonima (2011) tertera pada Lampiran 2. 

 

3.4.2 Perhitungan Jumlah Koloni Kapang dan 

Khamir 

Data perhitungan jumlah koloni kapang dan khamir 

didapatkan dari perhitungan Total Plate Count (TPC) 

dalam media agar PDA dimana cara membedakan 

pertumbuhan koloni kapang dan khamir adalah dengan 

mengetahui adanya pertumbuhan hifa pada kapang, 

sedangkan pada khamir tidak mengalami pertumbuhan hifa. 

Cara menghitung koloni pada cawan berdasarkan Fardiaz 

(1992) tertera pada Lampiran 3. 

 

3.4.3 Perhitungan Jumlah Spora Kapang dan 

Khamir 

Perhitungan jumlah spora kapang dan khamir 

berdasarkan Perez (2006) yang tertera pada Lampiran 4. 

Tahapan penelitian sesuai dengan prosedur 

penelitian pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram alir penelitian 

 

Susu Segar 

Pasteurisasi 61 
°
C, 15 menit Pasteurisasi 65 °C, 15 menit 

Penurunan Suhu secara 

Cepat 

- Tanpa penurunan suhu 

secara cepat 

- Penurunan suhu secara 

cepat dalam nitrogen cair 

5 detik 

- Penurunan suhu secara 

cepat dalam nitrogen cair 

10 detik 

- Penurunan suhu secara 

cepat dalam nitrogen cair 

15 detik 

Pengujian: 

- Jumlah koloni kapang 

- Jumlah koloni khamir 

- Identifikasi jenis 

kapang dan khamir 

- Jumlah spora 

 

Penanaman dalam PDA 
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3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 

analisis ragam (ANOVA  = Analysis of Variance), 

kemudian dilakukan uji lanjutan menggunakan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD) 

 

3.6 Batasan Istilah 

1 Penurunan suhu secara cepat adalah suatu perlakuan 

mengkondisikan susu dalam lingkungan di bawah titik 

beku dalam waktu yang singkat dengan menggunakan 

nitrogen cair dan dengan tujuan merusak sel 

mikroorganisme dan spora yang masih hidup tetapi 

tidak sampai membuat susu membeku. 

2 Susu pasteurisasi adalah susu segar yang mengalami 

proses pemanasan dengan suhu 61 °C dan 65 °C dalam 

jangka waktu 15 menit. 

3 Kapang dan khamir adalah mikroorganisme yang 

mengalami kerusakan akibat pasteurisasi dan 

penurunan suhu secara cepat. 

4 Spora kapang dan khamir adalah reproduksi dari 

kapang dan khamir yang mengalami kerusakan akibat 

pasteurisais dan penurunan suhu secara cepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


