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QUALITY OF PASTEURIZED MILK PRODUCED BY KUD BATU DURING 
STORAGE IN REFRIGERATOR 
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ABSTRACT 

 
The aim of this  research was to know the differences between the effect 

storage time pasteurized milk on day-0, day-5, day 10, and day 14 to TPC value, 
fat, density, lactose, SNF, protein and minerals. The materials was pasteurized 
milk that produced by KUD Batu. Data were analyzed by analysis of variance  
(ANOVA), if there were significantly to be continued by Duncan’s Test. The 
treatment was performed on day 0, day 5, day 10 and day 14. The variable was 
measured TPC value, fat, density, lactose, protein and minerals. The data obtained 
was analyzed using variance analysis. If there was a significant difference then it 
would be continued using Duncan’s multiple range test (DMRT). The result 
indicated that storage time pasteurized milk on day-0, day-5, day 10 and day 14 
was not significantly different (P>0.05) to TPC value. In other hand it was 
significantly different to fat, density, lactose, SNF, protein and minerals. The 
conclusion of this research was storage time pasteurized milk in the refrigerator 
(4oC) on day 0, day 5, day 10 and day 14 influenced to the milk quality. It could 
be seen from TPC quality,fat, density, lactose, SNF, protein, and minerals. The 
suggestion could be given was the research need to becontinued for the future 
about storage time pasteurized milk to know the milk quality of pasteurized milk. 
 
Keyword: Pasteurized Milk, TPC, Fat, Density, Lactose, Protein, and Minerals. 
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RINGKASAN 

 
Kerusakan pada susu disebabkan oleh mikroorganisme, diantaranya: 

Staphylococcus Aureus dan Enterobacteriaceae. Salah satu cara yang dapat 
ditempuh untuk mencegah kerusakan pada susu adalah dengan cara pemanasan 
(pasteurisasi) baik dengan suhu tinggi maupun suhu rendah yang dapat diterapkan 
pada peternak, untuk memperpanjang daya simpan susu pasteurisasi dapat 
disimpan pada refrigerator dengan suhu 4oC. Penelitian dilaksanakan di 
Laboratorium Teknologi Hasil Ternak dan Laboratorium Ternak Perah Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya, mulai Desember 2015 sampai Januari 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengaruh lama simpan 
susu pasteurisasi pada hari ke-0, ke-5, ke-10, dan hari ke-14 terhadap nilai TPC, 
lemak, berat jenis, laktosa, SNF, protein dan mineral.  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah susu pasteurisasi yang 
diproduksi oleh KUD Batu. Penelitian ini menggunakan metode percobaan 
dengan rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri dari empat perlakuan yang 
diulang sebanyak empat kali. Adapun perlakuannya yaitu hari ke-0, ke-5, ke-10, 
danhari ke-14. Variabel yang diukur adalah TPC, lemak, berat jenis, laktosa, SNF, 
protein dan mineral. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis ragam, apabila 
terdapat perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan uji jarak Berganda Duncan’s 
(UJBD). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama simpan susu pasteurisasi pada hari 
ke-0, ke-5, ke-10, dan hari ke-14 tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap nilai TPC 
(Total Plate Count), tetapi berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai lemak, 
beratjenis, laktosa, dan SNF (Solid Non Fat), protein dan mineral. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa rata-rata total TPC pada perlakuan H0,H5, H10, dan H14 
masing-masing: 6,00; 5,83; 6,39; dan 6,11 log Cfu/mL, lemak 4,02; 4,04; 3,12; 
dan 3,04%; berat jenis 1,026; 1,026; 1,028; dan 1,028 g/mL, laktosa 4,08; 4,08; 
4,28; dan  4,26%; SNF 7,65; 7,64; 8,12; dan 8,05%; protein 2,85; 2,85; 3,02; dan 
2,99%; mineral 0,73; 0,73; 0,77; dan 0,76%. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah penyimpanan susu pasteurisasi 
didalam refrigerator (4oC) pada hari ke-0, ke-5, ke-10, dan hari ke-14 dapat 
mempengaruhi kualitas susu dilihat dari kualitas TPC, lemak, berat jenis, laktosa, 
SNF, protein dan mineral. Saran yang dapat diberikan adalah perlu dilakukan 
penelitian lebih lanjut pada 30 hari lama simpan susu pasteurisasi untuk 
mengetahui kualitas susu pasteurisasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Konsumsi susu segar merupakan salah satu pangan sarat gizi yang 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun peningkatan konsumsi susu 

tersebut tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Tahun 2013 konsumsi 

susu di Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini 

sependapat dengan pernyataan (Anonimous, 2016) mengatakan bahwa indeks 

harga konsumen susu bulan Desember 2013 yaitu 152,64 mengalami peningkatan 

4,65% dibandingkan konsumen bulan Desember tahun 2012 yang hanya 

mengkonsumsi susu sebesar 145,86. 

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. Susu 

juga mengandung komponen yang mempunyai fungsi fisiologis seperti bahan 

antimikrobial, peptida, enzim dan enzim inhibitor. 

Susu juga merupakan medium yang sangat disukai oleh mikrooganisme 

untuk pertumbuhannya.Oleh karena itu, susu akan cepat mengalami kerusakan 

jika tidak ditangani dengan benar. Selain itu, terdapat pula masalah lactose 

intolerance yang merupakan kondisi ketidakmampuan mencerna laktosa susu 

akibat kurangnya produksi enzim beta-galaktosidase oleh sel epitel usus halus. 

Laktosa yang tidak dicerna kemudian masuk ke usus besar dan dihidrolisis oleh 

bakteri yang memproduksi beta-galaktosidase. Selanjutnya galaktosa dan glukosa 

yang dihasilkan dari proses hidrolisis akan dimetabolisme oleh bakteri 

homofermentatif dan heterofermentatif menghasilkan sejumlah asam dan gas di 

dalam usus besar yang menyebabkan kembung, sakit perut dan diare. 

Kondisi zat gizi yang baik pada susu tersebut juga memberi peluang yang 

baik pula bagi pertumbuhan mikroba seperti bakteri, kapang, dan khamir, karena 

dalam pertumbuhannya mikroba juga membutuhkan bahan makanan. 

Pertumbuhan berbagai mikroba tersebut akan mengubah mutu susu, ditandai 

dengan perubahan rasa, aroma, warna, dan penampakan, yang akhirnya 
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menyebabkan susu tersebut menjadi rusak. Mikroorganisme yang berkembang 

didalam susu selain menyebabkan susu menjadi rusak juga membahayakan 

kesehatan masyarakat sebagai konsumen akhir. 

Kerusakan pada susu disebabkan oleh mikroorganisme, diantaranya: 

Staphylococcus Aureus dan Enterobacteriaceae. Menurut Standar Nasional 

Indonesia (2011) standar cemaran mikroba maksimum pada Staphylococcus 

Aureusyaitu 1x10
2
 Cfu/mL danEnterobacteriaceae 1x10

3
 Cfu/mL. Salah satu cara 

yang dapat ditempuh untuk mencegah kerusakan pada susu adalah dengan cara 

pemanasan (pasteurisasi) baik dengan suhu tinggi maupun suhu rendah yang dapat 

diterapkan pada peternak. Pasteurisasi adalah pemanasan susu dengan suhu dan 

waktu tertentu. Kelebihan dari pemanasan pada susu pasteurisasi adalah untuk 

membunuh seluruh kuman patogenik yang ada dalam susu, dan mencegah 

kehilangan gizi serta mempertahankan semaksimal mungkin sifat fisik dan cita 

rasa susu segar, sedangkan kekurangan dari pemanasan susu pasteurisasi adalah 

daya simpannya kurang lebih dari 10 hari.  

Daya simpan susu pasteurisasi pada refrigerator (suhu 4
o
C) diharapkan 

dapat mempengaruhi variabel yang diamati diantaranya: TPC (Total Plate Count), 

lemak, berat jenis, laktosa, SNF (Solid Non Fat), protein dan mineral. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perbedaan pengaruh lama simpan susu pasteurisasi pada hari 

ke-0, ke-5, ke-10 dan hari ke-14 terhadap nilai TPC (Total Plate Count), 

lemak, berat jenis, laktosa, SNF (Solid Non Fat), protein dan mineral? 

2. Berapa lama simpan susu pasteurisasi yang baikdilihat dari nilai 

TPC(Total Plate Count), lemak, berat jenis, laktosa, SNF, protein, dan 

mineral? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui perbedaan pengaruh lama simpan susu pasteurisasi pada hari 

ke-0, ke-5, ke-10 dan hari ke-14 terhadap nilai TPC (Total Plate Count), 

lemak, berat jenis, laktosa, SNF, protein, dan mineral. 
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2. Mengetahui lama simpan susu pasteurisasi yang baik terhadap nilai 

TPC(Total Plate Count), lemak, berat jenis, laktosa, SNF, protein, dan 

mineral. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Menambah, meningkatkan serta mengembangkan wawasan sebuah aplikasi 

tentang pengaruh lama simpan susu pasteurisasi terhadap TPC (Total Plate 

Count), lemak, berat jenis, laktosa, SNF, protein, dan mineralyang 

diproduksi KUD Batu. 

2. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk bahan masukan bagi mahasiswa 

lain yang ingin mengadakan penelitian dengan metode eksperimental serta 

membantu permasalahan-permasalahan yang dihadapi. 

3. Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang hasil produk di KUD 

Batu dengan melalui proses tertentu, sehingga memberikan keuntungan 

pada KUD Batu dengan laju permintaan pasar yang semakin meningkat. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Wardana (2012) menyatakan bahwa susu segar merupakan susu yang 

diperoleh dari ambing sapi yang sehat dan bersih, diperoleh melalui proses 

pemerahan yang benar, kandungannya tidak ditambah maupun dikurangi serta 

belum mendapat perlakuan apapun. Kerusakan pada susu disebabkan oleh 

mikroorganisme, diantaranya: Staphylococcus Aureus dan Enterobacteriaceae. 

Menurut Standar Nasional Indonesia (2011) standar cemaran mikroba maksimum 

pada Staphylococcus Aureusyaitu 1x10
2
 Cfu/mL dan Enterobacteriaceae 1x10

3
 

Cfu/mL. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mencegah kerusakan pada 

susu adalah dengan cara pemanasan (pasteurisasi) baik dengan suhu tinggi 

maupun suhu rendah yang dapat diterapkan pada peternak.Pasteurisasi adalah 

pemanasan susu dengan suhu dan waktu tertentu. Pemanasan pada suhu 

pasteurisasi dimaksudkan untuk membunuh seluruh kuman patogenik yang ada 

dalam susu, dan mencegah kehilangan giziserta mempertahankan semaksimal 

mungkin sifat fisik dan cita rasa susu segar. 
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Menurut Sabil (2015), penyimpanan susu pasteurisasi didalam refrigerator 

dengan suhu 4
o
C dengan masa simpan kurang lebih 10 hari. Menurut (Yulistiani 

dkk., 2005), susu pasteurisasi mempunyai masa simpan tidak lebih dari 10 hari. 

Penyimpanan susu pasteurisasi didalam refrigerator dapat mempengaruhi nilai 

TPC (Total Plate Count), lemak, berat jenis, laktosa, SNF (Solid Non Fat), protein 

dan mineral karena TPC merupakan variabel untuk menentukan jumlah 

mikroorganisme terhadap lama simpan susu pasteurisasi yang diikuti dengan 

kandungan nutrisi susu lainnya seperti lemak, berat jenis, laktosa, SNF, protein 

dan mineral. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian lama simpan susu pasteurisasi 

Pasteurisasi Susu Segar 

Menurut Wardana (2012), Kerusakan pada susu 

disebabkan oleh mikroorganisme, diantaranya: 

Staphylococcus Aureus dan Enterobacteriaceae. 

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk 

mencegah kerusakan pada susu adalah dengan cara 

pemanasan (pasteurisasi). 

Menurut Sabil (2015), penyimpanan susu pasteurisasi didalam 

refrigerator dapat disimpan pada suhu 4oC dengan masa 

simpan kurang lebih 10 hari. Ditambahkan oleh Yulistiani dkk., 

(2005) bahwa susu pasteurisasi mempunyai masa simpan tidak 

lebih dari 10 hari. 

Diharapkan mampu mempengaruhi variabel yang 

diamati diantaranya: TPC (Total Plate Count), 

lemak, berat jenis, laktosa, SNF (Solid Non Fat), 

protein dan mineral. 

 

Penyimpanan hari ke-0, ke-5, ke-10, dan 

hari ke-14 dengan menggunakan suhu 

4
o
C 
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1.6 Hipotesis 

H0 :  Penyimpanan susu pasteurisasi didalam refrigerator (suhu 4
o
C) pada hari 

ke-0, ke-5, ke-10, dan hari ke-14 tidak mempengaruhi kualitas susu 

pasteurisasi ditinjau dari kualitas TPC, berat jenis, dan mineral. 

H1 : Penyimpanan  susu pasteurisasi di dalam refrigerator (suhu 4
o
C) pada hari 

ke-0, ke-5, ke-10, dan hari ke-14 mempengaruhi kualitas susu pasteurisasi 

ditinjau dari kualitas lemak, laktosa, SNF, dan protein. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Susu Pasteurisasi 

Menurut Kustanti (2012), Pasteurisasi adalah perlakuan panas yang 

diberikan pada bahan baku dengan suhu di bawah titik didih. Proses pasteurisasi 

merupakan proses pemanasan dengan suhu yang relatif cukup rendah (dibawah 

100
o
C) dengan tujuan untuk menginaktifasi enzim dan membunuh mikroba 

pembusuk. Pada suhu dan waktu tertentu, bakteri patogen akan mati. Bakteri yang 

tahan hidup dapat diklasifikasikan sebagai organisme yang tahan panas, 

diantaranya bakteri asam laktat seperti Streptococcusthermophilus, Lactobacillus 

lactis, Lactobacillus thermophilus, beberapa jenis Micrococcus, Bacillus dan 

Clostridium. Pasteurisasi digunakan untuk mengawetkan bahan pangan yang tidak 

tahan suhu tinggi, misalnya susu. Pasteurisasi tidak mematikan semua 

mikroorganisme, tetapi hanya yang bersifat patogen dan tidak membentuk spora. 

Oleh sebab itu, proses ini sering diikuti dengan teknik lain misalnya pendinginan 

atau pemberian gula (sukrosa) dengan konsentrasi tinggi. Produk hasil pasteurisasi 

bila disimpan pada suhu kamar hanya bertahan 1 sampai 2 hari sedangkan jika 

disimpan pada suhu rendah dapat bertahan 1 minggu. Kandungan gizi susu 

pasteurisasi dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan gizi susu pasteurisasi 

NO Karakteristik Satuan Syarat 

1. Bau - Khas 

2. Rasa - Khas 

3. Warna - Khas 

4. Kadar lemak minimum % 2,80 

5. Kadar bahan kering tanpa lemak 

minimum 

% 7,7 

6. Uji reduktase dengan methylen blu - 0 

7. Kadar protein minimum % 2,5 

8. Uji fosfatase - 0 

9. 

10. 

Total Plate Countmaksimum 

Koliform maksimum 

Cfu/mL 

Cfu/mL 

3x10
4
 

10 

Sumber: Badan Standardisasi Nasional (1995) 

 

Stephani (2008), menyatakan bahwa susu segar merupakan bahan 

makanan yang bergizi tinggi karena mengandung zat-zat makanan yang lengkap 
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dan seimbang. Komponen utama susu terdiri dari air 83,3%, protein 3,2%, lemak 

4,3%, karbohidrat 3,5%, mineral dan vitamin. Ditambahkan Yulistiani dkk. 

(2005), susu merupakan media yang baik untuk perkembangan mikroorganisme, 

oleh karena itu penanganan susu setelah pemerahan sangat penting sehingga saat 

sampai konsumen kualitasnya masih tetap baik. Mikroorganisme yang terdapat 

pada susu berasal dari hewan maupun lingkungan. Salah satu untuk menekan 

jumlah mikroorganisme di dalam susu tanpa mengurangi nilai gizinya, dapat 

dilakukan dengan proses pasteurisasi. 

 

2.2 Proses Susu Pasteurisasi 

Menurut Adil (2006), proses pasteurisasi adalah proses pemanasan setiap 

komponen dalam susu pada suhu 62
o
C selama 30 menit atau pemanasan pada 

suhu 72
o
C selama 15

1
, yang segera diikuti dengan proses pendinginan. 

Ditambahkan Saleh (2004), ada 2 cara proses pasteurisasi yaitu dengan 

menggunakan (LTLT= Low Temperature Long Time) dengan suhu 62
o
C- 65

o
C 

selama 30 menit dan (HTST= High Temperature Short Time) dengan suhu 85
o
C – 

95
o
C selama 1-2 menit. Proses pasteurisasi pada umumnya dikombinasikan 

dengan proses pengawetan lainnya seperti penyimpanan pada suhu rendah. 

Menurut Zuhriyah (2010), tujuan pasteurisasi yaitu untuk membunuh 

bakteri pathogen, yaitu bakteri-bakteri yang berbahaya karena dapat menimbulkan 

penyakit pada manusia (mycobacterium tubercolosis), untuk mengurangi populasi 

bakteri dalam bahan susu, untuk memperpanjang daya simpan bahan dan dapat 

memberikan atau menimbulkan cita rasa yang lebih menarik konsumen. 

Ditambahkan Saleh (2004), pengaruh perlakuan panas terhadap kehilangan lysine 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Pengaruh Perlakuan Panas Terhadap Kehilangan Lysin 

Perlakuan Panas 
Rata-rata Kehilangan Lysin 

(Mean Losses (%) of Available Lysine) 

Susu Pasteurisasi 1,8 

UHT Langsung 3,8 

UHT Tidak Langsung 5,7 

Sterilisasi dalam polyethylene 8,9 

Terilisasi dalam Gelas (Kaca) 11,3 

Sumber: Saleh (2004) 
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2.3 Daya Simpan Susu Pasteurisasi 

Menurut Codex (CAC/RCP 57-2004), daya simpan adalah periode dimana 

sebuah produk dapat terjaga keamanannya dari dampak perkembangan 

mikrobiologis dan kelayakannya untuk dikonsumsi, pada suhu penyimpanan yang 

spesifik, dan tergantung pula pada tempat, kondisi penyimpanan, dan penanganan 

sebelumnya. Ditambahkan Budiyono (2009), daya simpan sebuah produk adalah 

lama waktu sebuah pangan dapat disimpan pada kondisi penyimpanan yang 

disarankan sesuai petunjuk penyimpanannya dan selama itu masih terjaga 

kesegarandan kualitasnya yang dapatditerima. 

 

2.4 Kualitas Susu Psteurisasi 

Menurut Budiyono (2009), dalam menilai kualitas bahan baku susu 

terdapat 2 aspek yang penting, yakni komposisi dan cemaran mikroorganisme 

yang terkandung di dalamnya. Kualitas susu yang dipersyaratkan di Indonesia, 

digunakan standar yang sudah dibuat oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). 

Dalam hal ini tampak bahwa kualitas susu tidak semata dilihat berdasarkan 

kandungan gizinya, namun juga diukur atau ditentukan berdasarkan jumlah 

mikroorganisme dan jumlah sel radang maksimum yang terhitung di dalamnya. 

Jumlah SPC (Standard Plate Count) dan SCC (Somatic Cell Count) pada bahan 

baku susu yang digunakan akan menentukan kualitas produk susu, yang 

dicerminkan oleh daya simpannya. 

 

2.4.1 Total Plate Count (TPC) 

Menurut Sawitri dkk. (2010), uji TPC (Total Plate Count) dilakukan 

dengan menumbuhkan bakteri dalam susu yang telah diencerkan. Pengenceran 

dilakukan dalam larutan peptone di cawan petri. Media tumbuh berupa plate count 

yang diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37
o
C. Ditambahkan Janwar (2014), 

koloni bakteri yang dapat dihitung adalah 30-300 koloni. Metode hitungan cawan 

(plate count) merupakan metode untuk menghitung jumlah mikroba di dalam 

pangan. Prinsip dari metode ini yaitu apabila suatu mikroba masih hidup 

kemudian ditumbuhkan pada medium agar, maka sel mikroba akan berkembang 

biak dan membentuk koloni baru yang dapat dilihat langsung menggunakan mata. 
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Metode hitungan cawan dibedakan atas dua cara, yakni metode miring (pour 

plate), dan metode permukaan (surface / spread plate). Metode miring, sejumlah 

sampel (1mL atau 0,1mL) dari pengenceran yang dikehendaki dimasukkan 

kecawan petri, kemudian ditambah agar-agar cair steril yang didinginkan (47-

50
o
C) sebanyak 15-20 mL dan digoyangkan supaya sampelnya menyebar. 

Pemupukan dengan metode permukaan, terlebih dahulu dibuat agar cawan 

kemudian sebanyak 0,1 mL sampel yang telah diencerkan dipipet pada permukaan 

agar-agar tersebur. Kemudian diratakan dengan batang gelas melengkung yang 

steril. Total PlateCount merupakan perhitungan mikroba secara keseluruhan tidak 

bergantung pada jenis-jenis mikroba. 

Menurut Resnawati (2010), pertumbuhan mikroorganisme yang 

membentuk koloni dapat dianggap bahwa setiap koloni yang tumbuh berasal dari 

satu sel, maka dengan menghitung jumlah koloni dapat diketahui penyebaran 

bakteri yang ada pada bahan. Ditambahkan Budiyono (2009), metode 

penghitungan sel mikroorganisme di bagi menjadi 2 yaitu: 1) Secara tidak 

langsung yaitu jumlah mikroba dihitung secara keseluruhan baik yang mati atau 

yang hidup atau hanya untuk menentukan jumlah mikroba yang hidup saja dengan 

menggunakan Total Plate Count. 2) Secara langsung yaitu jumlah mikroba 

dihitung secara keseluruhan, baik yang mati atauyang hidup dengan alat 

Haemocytometer. 

Menurut (Hernawati, 2000) pemeriksaan TPC (Total Plate Count) perlu 

dilakukan untuk mengetahui kualitas susu. Jumlah TPC >106 cfu/mL 

menyebabkan mikroba cepat berkembang dan toksin sudah terbentuk. Susu akan 

cepat rusak apabila disimpan pada suhu ruang lebih dari 5 jam, jarak antara 

peternak dan tempat pengumpul susu tanpa dilengkapi dengan sarana 

pendinginan. Sebagian industri pengolahan susu akan menolak susu apabila 

jumlah TPC >106 cfu/ml. Pemeriksaan TPC dapat dilakukan dengan metode 

hitungan cawan. 

 

2.4.2 Lemak 

Menurut Winarno (2004), lemak merupakan zat makanan yang penting 

untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Selain itu, lemak juga merupakan 
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sumber energi yang lebih efektif dibandingkan dengan karbohidrat dan 

protein.Lemak hewani mngandung banyak sterol yang disebut kolesterol, 

sedangkan lemak nabati mengandung fitosterol dan lebih banyak mengandung 

asam lemak tidak jenuh sehingga umumnya berbentuk cair. Lemak hewani ada 

yang berbentuk padat yang biasanya berasal dari lemak hewan darat seerti lemak 

susu dan lemak sapi. Lemak dalam jaringan hewan terdapat pada jaringan adiposa. 

Lemak susu secara umum disusun oleh trigliserida atau triasilgliserol (98% dari 

total lemak pada susu) yang mengikat berbagai jenis asam lemak. Ditambahkan 

Isnaeny (2009), komponen asam lemak pada susu memiliki panjang rantai karbon 

yang bervariasi, antara 2 hingga 18 rantai karbon, dan juga derajat kejenuhan yang 

berbeda-beda (0 – 4 ikatan rangkap). Jenis lipida lain yang terdapat dalam susu 

adalah fosfolipida, kolesterol, asam lemak bebas, monogliserida, dan digliserida. 

Kandungan lemak yang relatif tinggi membuat peluang terbentuknya off-flavor 

sangat tinggi. Di dalam lemak susu juga terdapat sejumlah vitamin, terutama 

vitamin A, D, dan sedikit vitamin E. Lemak di dalam susu terdapat dalam  bentuk 

globula lemak. Globula lemak susu dapat terkonsentrasi oleh karena gravitasi, 

yaitu kondisi dimana bagian lemak berkumpul jadi satu. Kondisi demikian  sering 

disebut dengan creaming yang merupakan indikasi kerusakan susu secara fisik. 

Globula lemak tersusun atas bagian lemak yang tersusun atas banyak senyawa dan 

memiliki struktur yang kompleks. Globula lemak dilindungi oleh membran yang 

tersusun atas air, lipoprotein dan juga komponen lemak yang disebut fosfolipid. 

Senyawa fosfolipid bersifat amphipolar, yaitu senyawa yang  memiliki muatan, 

baik kelompok asam maupun basa. Fosfolipid sering diaplikasikan sebagai 

surfaktan, karena memiliki permukaan yang aktif (surface active).Proporsi 

membran globula lemak dalam berat kering berkisar 2,5% dari total lemak pada 

susu, hanya ada sebagian kecil lemak pada susu yang berada di luar sistem 

globula lemak. Pada suhu di bawah 35
o
C sebagian senyawa lemak yang berada di 

dalam globula lemak dapat mengalami kristalisasi. 

Lemak atau lipid terdapat dalam susu dalam bentuk jutaan bola kecil yang 

bergaris tengah antara 1-20 mikron. Butiran-butiran ini mempunyai daerah 

permukaan yang luas. Hal ini menyebabkan susu mudah menyerap flavor asing 

(Wardana, 2012).  
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2.4.3 Berat Jenis 

 Menurut Mardalena (2008), berat jenis susu adalah angka perbandingan 

antara berat dan volume susu. Berat jenis susu akan dipengaruhi oleh bahan kering 

dan kadar lemak susu. Berat jenis susu berbanding terbalik dengan kadar lemak 

susu dimana semakin tinggi kadar lemak susu semakin rendah berat jenis susu. 

Ditambahkan Winarno (2013), berat jenis air susu juga sangat dipengaruhi oleh 

berat jenis dari komponen penyusun susu seperti protein, laktosa, dan mineral. 

Komposisi susu seperti lemak, protein, laktosa, dan mineral dipengaruhi oleh 

kandungan nutrisi yang terdapat pada pakan yang diberikan pada ternak. 

Menurut Adil (2006), berat jenis merupakan besaran turunan yang di 

turunkan dari hasil bagi massa dan volumenya. Suatu ciri khas dari zat adalah 

berat jenisnya jadi zat-zat yang jenisnya berbeda memiliki berat jenis yang 

berbeda. Dan untuk mengetahui berat jenis suatu zat, maka diperlukan suatu 

besaran yaitu massa dan volumenya. Ditambahkan Zain (2013), pengukuran berat 

jenis susu dilakukan dengan mengaduk susu terlebih dahulu, kemudian 

dimasukkan ke dalam gelas piala ukuran 500 mL. Laktodensimeter dengan hati-

hati dimasukkan ke dalam gelas piala yang berisi susu, sehingga dapat terapung 

dengan bebas. Diusahakan supaya laktodensimeter berada di tengah-tengah tidak 

menyentuh dinding gelas.Laktodensimeter yang telah diam kemudian dibaca berat 

jenis dan suhunya.Angka yang tertulis pada skala kemudian dicatat dan hasilnya 

disesuaikan dengan berat jenis pada suhu 27,5
o
C. 

  

2.4.4 Laktosa 

Menurut Sabil (2015), laktosa adalah bentuk karbohidrat yang terdapat 

didalam air susu. Bentuk ini tidak terdapat dalam bahan-bahan makanan yang lain. 

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

Laktosa terbentuk dari dua komponen gula yaitu glukosa dan galaktosa. 

Ditambahkan Saleh (2004), sifat air susu yang sedikit manis ditentukan oleh 

laktosa. Kadar laktosa dalam air susu dapat dirusak oleh beberapa jenis kuman 

pembentuk asam susu. Pemberian susu dapat menyebabkan mencret atau 

gangguan-gangguan perut bagi orang yang tidak tahan terhadap laktosa. Hal ini 

disebabkan kurangnya enzim laktase dalam mukosa usus. 
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Menurut Wardana (2012), laktosa memiliki daya kemanisan sangat 

rendah, yaitu hanya 16 % sukrosa. Laktosa merupakan senyawa yang banyak 

digunakan dalam pembentukan sel otak, khusunya bagi anak-anak usia di bawah 7 

tahun, agar jumlah maupun perkembangan sel otaknya berlangsung dengan 

normal dan lancar. Ditambahkan Intanwati (2012), laktosa merupakan sumber 

energi yang memasok hampir setengah dari keseluruhan kalori yag terdapat pada 

susu (35-45%). Selain itu, laktosa juga diperlukan untuk absorbsi kalsium.Hasil 

hidrolisa laktosa yang berupa galaktosa adalah senyawa yang penting untuk 

pembentukan serebrosida. Serebrosida ini penting untuk perkembangan fungsi 

otak. Laktosa yang terdapat pada susu perlu dihidrolisa menjadi glukosa dan 

galaktosa terlebih dahulu supaya bisa diserap oleh dinding usus dan memasuki 

peredaran darah. Untuk proses hidrolisa tersebut diperlukan enzim lactase yang 

terdapat pada brush border mukosa usus halus. Defisiensi enzim tersebut akan 

menyebabkan kondisi yang disebut intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa 

merupakan suatu kondisi yang sering terjadi di seluruh dunia dimana laktosa tidak 

bisa tercerna dengan baik karena adanya defisiensi enzim laktase. Laktosa yang 

tidak bisa terpecah menjadi glukosa  dan galaktosa inilah yang akan menimbulkan 

beberapa manifestasi klinis yang beragam, mulai dari sakit perut, mual, muntah, 

kembung, hingga diare. 

 

2.4.5 SNF (Solid Non Fat) 

Menurut Wibowo dkk. (2013), bahan kering tanpa lemak adalah 

komponen susu selain air dan lemak. Kadar bahan kering tanpa lemak adalah 

bahan kering dikurangi dengan kadar lemak. Bahan kering tanpa lemak dalam 

susu tersusun atas albumin (kasein dan protein), laktosa, vitamin, enzim, gas dan 

mineral. Ditambahkan Mutamimah dkk. (2013), kadar bahan kering tanpa lemak 

susu tergantung pada kadar protein, laktosa dan lemak. Apabila kadar laktosa dan 

protein susu tinggi, maka bahan kering tanpa lemak susu akan meningkat. Protein 

susu terbentuk dari pakan konsentrat yang dikonsumsi oleh ternak kemudian akan 

disintesis oleh mikroba rumen menjadi asam amino dan asam amino tersebut 

diserap dalam usus halus dan dialirkan ke darah dan masuk ke sel-sel. 



13 

 

Menurut Susilowati dkk. (2013), kadar bahan kering tanpa lemak yaitu 

bahan kering yang tertinggal setelah lemak susu dihilangkan. Ditambahkan 

Resnawati (2010), kadar BKTL (Bahan Kering Tanpa Lemak) susu sangat 

tergantung pada kadar protein. kualitas pakan yang baik pada ternak cenderung 

akan meningkatkan kandungan solid non fat dalam susu. Jika solid non fat 

meningkatmaka kandungan total solid juga akan meningkat. Seskresi ambing dan 

nantinya menjadi protein susu. Penambahan pakan sumber protein dapat 

meningkatkan kadar bahan kering tanpa lemak susu, karena kadar proteinnya 

meningkat pula. 

  

2.4.6 Kadar Protein 

Kadar protein menunjukkan jumlah kandungan protein dalam bahan 

makanan. Penerataan jumlah protein dalam bahan makanan umumnya dilakukan 

berdasarkan penerataan ”empiris” yaitu melalui penentuan kandungan N yang ada 

dalam bahan (Warkoyo dan Hudyatmoko,2007). Kandungan protein air 

menyebabkan tingginya nilai gizi air susu. Kadar protein air susu dapat mencapai 

3,2% dan terdiri dari 2,7% casein (bahan keju) dan 0,5% globulin. Protein susu 

juga ditemukan adanya albumin. Protein air susu disusun oleh asam-asam amino 

esensial (Stephanie, 2008).  

Hasil analisis statistik memperlihatkan kadar protein susu pasteurisasi 

berbeda nyata pada suhu pasteurisasi dan lama penyimpanan. Hal ini didukung 

oleh pendapat Abubakar dkk. (2000), kadar protein pada lama penyimpanan 

berbeda nyata pada susu pasteurisasi. Ditambahkan Sabil (2015), rataan kadar 

protein susu pasteurisasi dengan metode LTLT (Low Temperature Long Time) 

berkisar antara 3,57 dan 5,37%, sedangkan dengan metode HTST (High 

Temperature Short Time) berkisar antara 3,67 dan 4,33%. 

 Menurut Winarno (2004), protein merupakan zat makanan yang sangat 

penting bagi tubuh, karena zat ini disamping berfungsi sebagai bahan bakar dalam 

tubuh juga berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Protein adalah sumber-

sumber asam amino yang mengandung unsur-unsur C,H,O, dan N yang tidak 

dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Molekul protein mengandung pula fosfor, 

belerang, dan ada jenis protein yang mengandung unsur logam seperti besi dan 
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tembaga. Sebagai zat pembangun, protein merupakan bahan pembentuk jaringan-

jaringan baru yang selalu terjadi dalam tubuh. Ditambahkan Koswara (2009), 

pada masa pertumbuhan proses pemebentukan jaringan terjadi secara besar-

besaran. Protein dapat juga digunakan sebagai bahan bakar apabila keperluan 

energi tubuh tidak terpenuhi oleh karbohidrat dan lemak. Protein ikut pula 

mengatur berbagai proses tubuh, baik langsung maupun tidak langsung dengan 

membentuk zat-zat pengatur proses dalam tubuh. Protein mengatur keseimbangan 

cairan dalam jaringan dan pembuluh darah, yaitu dengan menimbulkan tekanan 

osmotik koloid yang dapat menarik cairan dari jaringan ke dalam pembuluh darah. 

 

2.4.7 Mineral 

Menurut Koswara (2009), susu merupakan sumber mineral yang penting. 

Mineral yang banyak terdapat  dalam susu adalah kalsium dan fosfor. Kedua 

mineral tersebut penting bagi pertumbuhan tulang, sehingga bagi bayi dan anak-

anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Mineral lain seperti klorida, kalsium, 

magnesium dan natrium terlarut dalam air, sedangkan sebagian kalsium fosfat dan 

protein tidak berada dalam larutan murni, tetapi dalam bentuk dispersi koloid 

(kalsium fosfat kaseinat) yang menyebabkan susu terkesan berwarna putih 

opaque. Peranan kalsium dalam tubuh pada umumnya dapat dibagi dua, yaitu 

membantu membentuk tulang, gigi, dan mengukur proses biologis dalam tubuh. 

Keperluan kalsium terbesar pada waktu pertumbuhan, tetapi juga keperluan-

keperluan kalsium masih diteruskan meskipun sudah mencapai usia dewasa. Pada 

pembentukan tulang, bila tulang baru dibentuk, maka tulang yang tua dihancurkan 

secara simultan. Vitamin yang tinggi terdapatdalam susu adalah niasin dan 

riboflavin. Ditambahkan Wardana (2012), tingginya kandungan riboflavin, 

susutampak berwarna kehijau-hijauan. Jika terkena sinar matahari langsung, 

riboflavin dalam susu cepat rusak. 

Menurut Winarno (2004), mineral-mineral ada yang dalam tubuh 

bergabung dengan zat organik, ada pula yang berbentuk ion-ion bebas. Di dalam 

tubuh unsur mineral berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Unsur 

mineral juga dikenal sebagai zat organik terbakar atau kadar abu. Ditambahkan 

Mardalena (2008), dalam proses pembakaran bahan-bahan organik terbakar tetapi 
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zat anorganik-nya tidak, karena itulah disebut abu. Meskipun banyak dari elemen-

elemen mineral telah jelas diketahui fungsinya pada makanan ternak, belum 

banyak penilitian sejenis dilakukan pada manusia karena itu peranan berbagai 

unsur mineral bagi manusia belum sepenuhnya diketahui. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Tempat penelitian dilakukan di Laboratorium Tehnologi Hasil Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang untuk uji TPC (Total Plate 

Count) dan Laboratorium Ternak Perah Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang untuk uji lemak, berat jenis, laktosa, SNF (Solid Non Fat), 

proteindan mineral. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2015 

sampai Januari 2016. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Materi 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah susu pasteurisasi yang 

diproduksi oleh KUD Batu sejumlah 16 cup dan di ambil 1 mL tiap uji kualitas 

susu pasteurisasi yang meliputi TPC, lemak, berat jenis, laktosa, SNF, protein dan 

mineral. 

  

3.2.2 Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bahan uji TPC (Total Plate Count) adalah aquades, peptone, dan plate count 

agar (PCA) merk Oxoid, kapas, kertas aluminium, benang kasurdan spertus. 

2. Bahan uji lemak, berat jenis, laktosa, SNF, protein,dan mineral adalah susu 

pasteurisasi dan detergant lactoscan. 

 

3.2.3 Peralatan 

 Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Peralatan yang digunakan untuk uji TPC (Total Plate Count) adalah cawan 

petri merk Steriplan, pipet hisap ukuran 1 mL, tabung reaksi merk Iwaki, 

erlemenyer 100 mL merk Pyrex, timbangan analitik merk Kern, gelas ukur 

ukuran 10 mL, bunsen, kertas label dan autoklaf merk Tomy. 
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2. Peralatan yang digunakan untuk uji lemak, berat jenis, laktosa, SNF, 

protein,dan mineral adalah lactoscan 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental. 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL),  

dengan menggunakan 4 perlakuan (lama penyimpanan yaitu hari ke-0 (H0), hari 

ke-5 (H5), hari ke-10 (H10), hari ke-14 (H14) dan diulang sebanyak 4 kali). 

Penelitian ini menggunakan susu pasteurisasi pada suhu dingin 4
o
C.  

 

3.3.1 Prosedur Penelitian 

a. Uji TPC (Total Plate Count) menurut Ismanto dkk. (2012), dapat di lihat 

pada (Lampiran 1). 

b. Uji lemak, berat jenis, laktosa, SNF (Solid Non Fat), protein dan mineral 

menurut Umar dkk. (2014), dapat di lihat pada (Lampiran 2). 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini yaitu TPC (Total Plate Count), 

lemak, berat jenis, laktosa, SNF (Solid Non Fat), protein dan mineral. 

 

3.5 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis ragam (ANOVA), apabila 

diperoleh hasil yang berbeda maka dilanjutkan dengan uji Duncan. Pengolahan 

data dengan bantuan program SPSS 16.  

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Susu Pasteurisasi: susu yang diproduksi oleh KUD Batu dengan pemanasan 

suhu 72
o
C selama 15 detik untuk membunuh organisme 

merugikan seperti bakteri, virus, kapang dan khamir. 
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3.7 Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Gambar 2. Prosedur Penelitian 
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laktosa, SNF (Solid Non Fat), Protein, dan mineral. 

Penyimpanan suhu 4oC 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengaruh lama simpan susu pasteurisasi dengan perlakuan yang berbeda 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) selain nilai TPC 

(Total Plate Count). Data dari hasil penelitian susu pasteurisasi meliputi TPC, 

lemak, berat jenis, laktosa, SNF (Solid Non Fat), protein dan mineral dapat dilihat 

pada Tabel 3. Tabel tersebut memaparkan hasil rata-rata setiap perlakuan dengan 

superscript berbeda yang diperoleh dari uji RAL (Rancangan Acak Lengkap) pada 

tingkat 1%. Data analisis ragam dan perhitungan RAL lama simpan susu 

pasteurisasi terdapat pada Lampiran 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Adapun perlakuan yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi P0= hari ke-0, P5= hari ke-5, P10= hari ke-

10, dan P14 = hari ke-14. 

Tabel 3: Data dari hasil penilitian susu pasteurisasi  

Perlakuan 

TPC 

(log cfu/mL) 

± SD 

Lemak (%) 

± SD 

Berat Jenis 

(g/mL) ± SD 

Laktosa 

(%) ± SD 

SNF (%) 

± SD 

Protein (%) 

± SD 

Mineral (%) 

± SD 

P0 6,00 ± 1,01 4,02 ± 0,01a 1,026 ± 0,00a 4,08 ± 0,11a 7,65 ± 0,01a 2,85 ± 0,01a 0,73 ± 0,00a 

P5 5,83 ± 0,19 4,04 ± 0,04a 1,026 ± 0,00a 4,08 ± 0,11a 7,64 ± 0,01a 2,85 ± 0,01a 0,73 ± 0,00a 

P10 6,39 ± 0,66 3,12 ± 0,05b 1,028 ± 0,00b 4,28 ± 0,01b 8,05 ± 0,05b 3,02 ± 0,01c 0,77 ± 0,01c 

P14 6,11 ± 1,57 3,04 ± 0,03c 1,028 ± 0,00b 4,26 ± 0,02b 8,12 ± 0,01c 2,99 ± 0,02b 0,76 ± 0,00b 

Keterangan:  Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 

 

4.1 TPC (Total Plate Count) 

 Data hasil penelitian susu pasteurisasi terhadap nilai TPC (Total Plate 

Count) dapat dilihat pada Lampiran 3. Data pada nilai TPC menunjukkan bahwa 

nilai yang paling tinggi hari ke-10 sebesar 6,39 ± 0,66 log Cfu/mL dan nilai yang 

paling terendah pada hari ke-5 sebesar 5,83 ± 0,19 log Cfu/mL. Nilai yang paling 

baik adalah hari ke-14sebesar 6,11 ± 1,57 log Cfu/mL dan nilai yang kurang baik 

adalah hari ke-10 sebesar 6,39 ± 0,66 log Cfu/mL. Berdasarkan hasil analisis 

ragam perlakuan hari ke-0, hari ke-5, hari ke-10 dan hari ke-14 tidak berbeda 

nyata (P>0,05) terhadap nilai TPC.  

Tabel 3 menunjukkan bahwa dengan lama waktu penyimpanan hari ke-0, 

ke-5, ke-10 dan hari ke-14 dengan suhu 4
o
C menurunkan nilai TPC. Nilai TPC 
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pada hari ke-0 sebesar 6,00 ± 1,01 log Cfu/mL, hari ke-5 sebesar 5,83 ± 0,19 log 

Cfu/mL, hari ke-10 sebesar 6,39 ± 0,66 log Cfu/mL dan hari ke-14 mengalami 

penurunan sebesar 6,11 ± 1,57 log Cfu/mL. Perubahan jumlah TPC yang 

cenderung rendah dengan adanya perlakuan suhu dan daya pasteurisasi 

disebabkan menurunnya jumlah mikroorganisme yang tidak mampu bertahan 

hidup dengan suhu pasteurisasi susu. Hal ini sesuai dengan pendapat Wardiana 

dkk. (2014), bahwa suhu merupakan salah satu pendukung untuk pertumbuhan 

atau mengurangi jumlah mikroorganisme. Suhu pasteurisasi dapat mempengaruhi 

ketahanan hidup mikroorganisme, sehingga jumlahnya bertambah. Hal ini terjadi 

karena adanya perbedaan ketahanan bakteri terhadap panas. Ditambahkan oleh 

pernyataan Handayani, Isbandi, Sumardjono (2005), faktor lain yang dapat 

mempengaruhi jumlah mikroorganisme pada susu antara lain, manajemen 

kebersihan kandang yang baik dan sedimen susu.   

Ketentuan jumlah TPC (Total Plate Count) pada susu segar adalah 1x10
6 

log Cfu/mL. Sedangkan untuk mutu susu pasteurisasi adalah 3x10
4 

log Cfu/mL, 

sehingga kualitas produk susu pasteurisasi yang dihasilkan pada penelitian ini 

masih memenuhi standar ditinjau dari jumlah TPC (Sabil, 2015). Ditambahkan 

oleh Sawitri dkk. (2010), bahwa kualitas mutu susu pasteurisasi pada nilai 3x10
4
 

log Cfu/mL telah memenuhi standar untuk uji TPC (Total Plate Count). 

Nilai TPC (Total Plate Count) pada hari ke-0, ke-5, ke-10, dan hari ke-14 

menunjukkan bahwa susu pasteurisasi semakin lama disimpan mengalami 

peningkatan, hal ini sebanding nilai protein karena protein merupakan salah satu 

kandungan nutrisi yang dibutuhkan TPC (Total Plate Count) untuk 

pertumbuhannnya. 

 

4.2 Lemak 

Data hasil penelitian susu pasteurisasi terhadap nilai lemak dapat dilihat 

pada Lampiran 4. Data pada nilai lemak menunjukkan bahwa nilai yang paling 

tinggi hari ke-5 sebesar 4,04 ± 0,04% dan nilai yang paling terendah pada hari ke-

14 sebesar 3,04 ± 0,03%. Nilai yang paling baik adalah hari ke-5 sebesar 4,04 ± 

0,04% dan nilai yang kurang baik adalah hari ke-14 sebesar 3,04 ± 0,03%. 
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Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan hari ke-0, hari ke-5, hari ke-10 dan 

hari ke-14 berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai lemak. 

Tabel 3 menunjukkan bahwa dengan lama waktu penyimpanan hari ke-0, 

ke-5, ke-10 dan hari ke-14 dengan suhu 4
o
C dapat menurunkan nilai lemak. 

Lemak pada hari ke-0 sebesar 4,02 ± 0,01%, semakin meningkat pada hari ke-5. 

Hari ke-10 sebesar 3,12 ± 0,05% dan hari ke-14 mengalami penurunan sebesar 

3,04 ± 0,03%. Menurunnya lemak disebabkan oleh temperatur lingkungan, 

temperatur lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kadar 

lemak. Hal ini sependapat dengan pernyataan Mutamimah dkk. (2013), 

mengatakan bahwa temperatur lingkungan dapat mempengaruhi kadar lemak susu 

dengan perbedaan temperatur lingkungan sebesar 10
o
C. Ditambahkan Abubakar 

dkk. (2001), kadar lemak susu cenderung menurun pada lama waktu penyimpanan 

tertentu. Didukung oleh Maitimu dkk.(2013), mengatakan bahwa enzim lipase 

terbentuk oleh bakteri asam laktat, sehingga lemak yang dihidrolisis akan 

bertambah banyak dan mengakibatkan penurunan kadar lemak pada susu 

pasteurisasi. 

Ketentuan nilai lemak pada susu pasteurisasi adalah 2,80%. Hal ini 

sependapat dengan pernyataan (Resnawati, 2010) bahwa nilai lemak susu 

pasteurisasi yaitu antara 2,80%. Ditambahkan oleh Sawitri dkk. (2010), kualitas 

mutu susu pasteurisasi pada nilai 2,80% telah memenuhi standar untuk uji lemak. 

Nilai lemak pada hari ke-0, ke-5, ke-10, dan hari ke-14 menunjukkan bahwa susu 

pasteurisasi semakin lama disimpan mengalami penurunan, hal ini sebanding nilai 

mineral karena mineral merupakan salah satu kandungan nutrisi susu pada bahan 

kering. 

Hasil uji Duncan menunjukkan bahwa perlakuan A tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan B tetapi berbeda nyata dengan perlakuan C dan D. Perlakuan C 

berbeda nyata dengan perlakuan A, B, dan D. Perlakuan D berbeda nyata dengan 

perlakuan A, B dan C. Hal ini sependapat dengan pernyataan Poejiadi dan 

Supriyanti (2007), mengatakan bahwa kadar lemak susu psteurisasi pada metode 

LTLT (Low Temperature Long Time) tidak nyata berkolerasi dengan lama 

penyimpanan, namun pada suhu HTST (High Termperature Short Time) nyata 

berkolerasi. 
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4.3 Berat Jenis 

Data hasil penilitian susu pasteurisasi terhadap nilai berat jenis dapat 

dilihat pada Lampiran 5. Data pada berat jenis menunjukkan bahwa nilai yang 

paling tinggi hari ke-14 sebesar 1,028 ± 0,00g/mL dan nilai yang paling terendah 

pada hari ke-0 sebesar 1,026 ± 0,00g/mL. Nilai yang paling baik adalah hari ke-10 

sebesar 1,028 ± 0,00g/mL. Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan hari ke-0, 

hari ke-5, hari ke-10 dan hari ke-14 berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai 

berat jenis.  

Tabel 3 menunjukkan bahwa dengan lama waktu penyimpanan hari ke-0, 

ke-5, ke-10 dan hari ke-14 dengan suhu 4
o
C dapat meningkatkan nilai berat jenis. 

Nilai berat jenis disebabkan oleh pengaruh kandungan protein, laktosa, dan berat 

jenis gula yang ditambahkan oleh proses pasteurisasi. Hal ini sependapat dengan 

pernyataan Sawitri dkk. (2010), mengatakan bahwa berat jenis disebabkan oleh 

pengaruh kandungan protein dan laktosa sehingga dapat meningkatkan nilai berat 

jenis pada lama waktu penyimpanan. Ditambahkan Athar dkk. (2000), pengaruh 

pendinginan yang semakin lama maka suhunya akan semakin rendah. Lama 

penyimpanan susu pasteurisasi dipengaruhi oleh suhu selama penyimpanan, susu 

pasteurisasi yang disimpan pada suhu dibawah 8
o
C akan mempunyai masa simpan 

lebih lama karena bakteri umumnya tidak dapat tumbuh optimal pada suhu 

tersebut. 

Ketentuan nilai berat jenis pada susu pasteurisasi adalah 1,028 g/mL. Hal 

ini sependapat dengan pernyataan (Zuhriyah, 2010) bahwa nilai berat jenis susu 

pasteurisasi yaitu antara 1,028-1,04 g/mL. Ditambahkan Sawitri dkk. (2010), 

kualitas mutu susu pasteurisasi pada nilai 1,028-1,04 g/mL telah memenuhi 

standar untuk uji berat jenis. 

Nilai berat jenis pada hari ke-0, ke-5, ke-10, dan hari ke-14 menunjukkan 

bahwa susu pasteurisasi semakin lama disimpan mengalami peningkatan. Hal ini 

sependapat dengan pernyataan Saragih dkk. (2013), mengatakan bahwa 

bertambahnya atau berkurangnya berat jenis susu sangat dipengaruhi oleh kadar 

lemak yang tidak terlepas dari pengaruh pakan dan kadar air, tetapi juga 

dipengaruhi oleh bangsa hewan, kelembaban dan suhu udara, selain itu rendahnya 
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nilai rata-rata berat jenis dipengaruhi oleh kurangnya nilai atau jumlah konsentrat 

pada pakan. 

Hasil uji Duncan menunjukkan bahwa perlakuan A tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan B tetapi berbeda nyata dengan perlakuan C dan D. Perlakuan C 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan D tetapi berbeda nyata dengan perlakuan A 

dan B. Hal ini sependapat dengan pernyataan Saragih dkk., (2013) mengatakan 

bahwa bertambahnya atau berkurangnya berat jenis susu sangat dipengaruhi oleh 

kadar lemak yang tidak terlepas dari pengaruh pakan dan kadar air, tetapi juga 

dipengaruhi oleh bangsa hewan, kelembaban dan suhu udara, selain itu rendahnya 

nilai rata-rata berat jenis dipengaruhi oleh kurangnya nilai atau jumlah konsentrat 

pada pakan. 

 

4.4 Laktosa 

Data hasil penilitian susu pasteurisasi terhadap nilai laktosa dapat dilihat 

pada Lampiran 6. Data pada nilai laktosa menunjukkan bahwa nilai yang paling 

tinggi hari ke-10 sebesar 4,28 ± 0,01% dan nilai yang paling terendah pada hari 

ke-0 sebesar 4,08 ± 0,11%. Nilai yang paling baik adalah hari ke-5sebesar 4,08 ± 

0,11%dan nilai yang kurang baik adalah hari ke-14 sebesar 4,26 ± 0,02%. 

Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan hari ke-0, hari ke-5, hari ke-10 dan 

hari ke-14 berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai laktosa. 

Tabel 3 menunjukkan bahwa dengan lama waktu penyimpanan hari ke-0, 

ke-5, ke-10 dan hari ke-14 dengan suhu 4
o
C dapat menurunkan nilai laktosa. 

Laktosa terendah pada hari ke-0 dan hari ke-5 sebesar 4,08 ± 0,11%. Semakin 

meningkat pada hari ke-10 sebesar 4,28 ± 0,01% dan mengalami penurunan hari 

ke-14 sebesar 4,26 ± 0,02%. Menurunnya nilai laktosa disebabkan bertambahnya 

jumlah glukosa selama waktu penyimpanan. Hal ini sependapat dengan 

pernyataan Maitimu dkk. (2013), perubahan komposisi laktosa disebabkan oleh 

perubahan jalur metabolisme mikroba dalam mendapatkan sumber energinya. 

Ketentuan nilai laktosa pada susu pasteurisasi adalah 4,07%.Hal ini 

sependapat dengan pernyataan (Wardana, 2012) nilai laktosa susu pasteurisasi 

yaitu antara 4,07-4,26%. Ditambahkan Sawitri dkk. (2010), kualitas mutu susu 

pasteurisasi pada nilai 4,07-4,26% telah memenuhi standar untuk nilai laktosa. 
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Nilai laktosa pada hari ke-0, ke-5, ke-10, dan hari ke-14 menunjukkan bahwa susu 

pasteurisasi semakin lama disimpan mengalami peningkatan dilihat dari 

notasinya. Hal ini sebanding dengan nilai SNF (Solid Non Fat) karena nilai SNF 

merupakan bagian dari laktosa. 

Hasil uji Duncan menunjukkan bahwa perlakuan A tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan B tetapi berbeda nyata dengan perlakuan C dan D. Perlakuan C 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan D tetapi berbeda nyata dengan perlakuan A 

dan B. Hal ini sependapat dengan pernyataan Adriani dan Mushawwir (2000), 

mengatakan bahwa peningkatan kadar laktosa merupakan menifestasi 

meningkatnya aktifitas mikroba dalam mencerna zat makanan.  

 

4.5 SNF (Solid Non Fat) 

Data hasil penilitian susu pasteurisasi terhadap nilai SNF dapat dilihat 

pada Lampiran 7. Data pada nilai SNF (Solid Non Fat) menunjukkan bahwa nilai 

yang paling tinggi hari ke-10 sebesar 8,12 ± 0,01% dan nilai yang paling terendah 

pada hari ke-5 sebesar 7,64 ± 0,01%. Nilai yang paling baik adalah hari ke-10 

sebesar 8,12 ± 0,01% dan nilai yang kurang baik adalah hari ke-14 sebesar 8,05 ± 

0,05%. Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan hari ke-0, hari ke-5, hari ke-10 

dan hari ke-14 berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai SNF (Solid Non Fat). 

Tabel 3 menunjukkan bahwa dengan lama waktu penyimpanan hari ke-0, 

ke-5, ke-10 dan hari ke-14 dengan suhu 4
o
C dapat meningkatkan nilai SNF. SNF 

terendah pada hari ke-5 sebesar 7,64 ± 0,01%, dan mengalami peningkatan 

sampai hari ke-10 sebesar 8,05 ± 0,05%dan pada hari ke-14 mengalami 

peningkatan sebesar 8,12 ± 0,01%. Meningkatnya nilai SNF disebabkan oleh lama 

waktu penyimpanan, hal ini sependapat dengan pernyataan Sabil (2015), 

mengatakan bahwa semakin lama waktu penyimpanan maka akan mempengaruhi 

nilai SNF. 

Ketentuan nilai SNF pada susu pasteurisasi adalah 7,7%. Hal ini 

sependapat dengan pernyataan (Saleh, 2004) bahwa nilai SNF susu pasteurisasi 

yaitu antara 7,7-8,05%. Ditambahkan Sawitri dkk. (2010), kualitas mutu susu 

pasteurisasi pada nilai 7,7-8,05% telah memenuhi standar untuk nilai SNF (Solid 

Non Fat). Nilai SNF pada hari ke-0, ke-5, ke-10, dan hari ke-14 menunjukkan 
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bahwa susu pasteurisasi semakin lama disimpan mengalami peningkatan. Hal ini 

sebanding dengan nilai lemak karena nilai lemak merupakan salah satu kandungan 

nutrisi susu pada bahan kering. 

Hasil uji Duncan menunjukkan bahwa perlakuan A tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan B tetapi berbeda nyata dengan perlakuan C dan D. Perlakuan C 

berbeda nyata dengan perlakuan A, B, dan D. Perlakuan D berbeda nyata dengan 

perlakuan A, B dan C. Hal ini sependapat dengan pernyataan Susanto dan 

Dewanti (2014), mengatakan bahwa lama waktu penyimpanan dengan suhu 

dibawah 8
o
C dapat mempengaruhi kadar lemak maupun kadar bahan kering tanpa 

lemak susu. Hal tersebut disebabkan karena semakin lama waktu penyimpanan 

maka semakin meningkat pula komposisi susu. 

 

4.6 Protein 

Data hasil penelitian susu pasteurisasi terhadap nilai protein dapat dilihat 

pada Lampiran 8. Data pada nilai protein menunjukkan bahwa nilai yang paling 

tinggi hari ke-10 sebesar 3,02 ± 0,01% dan nilai yang paling terendah pada hari 

ke-0 sebesar 2,85 ± 0,01%. Nilai yang paling baik adalah hari ke-10 sebesar 3,02 

± 0,01% dan nilai yang kurang baik adalah hari ke-14 sebesar 2,99 ± 0,02%. 

Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan hari ke-0, hari ke-5, hari ke-10 dan 

hari ke-14 berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai protein. 

Tabel 3 menunjukkan bahwa dengan lama waktu penyimpanan hari ke-0, 

ke-5, ke-10 dan hari ke-14 dengan suhu 4
o
C dapat meningkatkan nilai protein. 

Protein terendah pada hari ke-0 sebesar 2,85 ± 0,01%, dan mengalami 

peningkatan sampai hari ke-10 sebesar 3,02 ± 0,01%, tetapi pada hari ke-14 

mengalami penurunan sebesar 2,99 ± 0,02%. Meningkatnya nilai protein 

disebabkan adanya suhu dan lama waktu penyimpanan hari ke-0, ke-5, ke-10 dan 

hari ke-14. Hal ini sependapat dengan pernyataan Isnaeny (2009), mengatakan 

bahwa meningkatnya nilai protein disebabkan adanya suhu dan lama waktu 

penyimpanan. Ketentuan nilai protein pada susu pasteurisasi adalah 2,80%. Hal 

ini sependapat dengan pernyataan Jannah dkk. (2014), nilai protein susu 

pasteurisasi yaitu antara 2,80-2,9%. Ditambahkan Mostert dan Jooste (2002), 
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kualitas mutu susu pasteurisasi pada nilai 2,80-2,9% telah memenuhi standar 

untuk nilai protein. 

Nilai protein pada hari ke-0, ke-5, ke-10, dan hari ke-14 menunjukkan 

bahwa susu pasteurisasi semakin lama disimpan mengalami peningkatan. Nilai 

protein sebanding dengan nilai berat jenis karena nilai berat jenis merupakan 

bagian dari nilai protein terhadap kandungan nutrisi susu. Hal ini sependapat 

dengan pernyataan Setiawan dkk. (2012), mengatakan bahwa semakin lama 

penyimpanan, kadar protein semakin meningkat. Kandungan yang standar dalam 

susu dapat meningkatkan keseragaman, protein didalam susu merupakan 

kandungan yang cukup tinggi. 

Hasil uji Duncan menunjukkan bahwa perlakuan A tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan B tetapi berbeda nyata dengan perlakuan C dan D. Perlakuan C 

berbeda nyata dengan perlakuan A, B, dan D. Perlakuan D berbeda nyata dengan 

perlakuan A, B dan C. Hal ini sependapat dengan pernyataan Setiawan dkk., 

(2012) mengatakan bahwa semakin lama penyimpanan, kadar protein semakin 

menurun. Kandungan yang standar dalam susu dapat meningkatkan keseragaman., 

protein didalam susu merupakan kandungan yang cukup tinggi. 

 

4.7 Mineral 

Data hasil penelitian susu pasteurisasi terhadap nilai mineral dapat dilihat 

pada Lampiran 9. Data pada nilai mineral menunjukkan bahwa nilai yang paling 

tinggi hari ke-10 sebesar 0,77 ± 0,01% dan nilai yang paling terendah pada hari 

ke-0 sebesar 0,73 ± 0,00%. Nilai yang paling baik adalah hari ke-10 sebesar 0,77 

± 0,01% dan nilai yang kurang baik adalah hari ke-14 sebesar 0,76 ± 0,00%. 

Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan hari ke-0, hari ke-5, hari ke-10 dan 

hari ke-14 berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai mineral. 

Tabel 3 menunjukkan bahwa dengan lama waktu penyimpanan hari ke-0, 

ke-5, ke-10 dan hari ke-14 dengan suhu 4
o
C dapat menurunkan nilai mineral. 

Mineral terendah pada hari ke-0 sebesar 0,73 ± 0,00%, dan mengalami 

peningkatan sampai hari ke-10 sebesar 0,77 ± 0,01%, tetapi pada hari ke-14 

mengalami penurunan sebesar 0,76 ± 0,00%. Menurunnya nilai mineral 

disebabkan oleh lama waktu penyimpanan, hal ini sependapat dengan pernyataan 
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Stephanie (2008), mengatakan bahwa semakin lama waktu penyimpanan maka 

akan mempengaruhi nilai mineral. 

Ketentuan nilai mineral pada susu pasteurisasi adalah 0,73%. Hal ini 

sependapat dengan pernyataan Janwar (2014), nilai protein susu pasteurisasi yaitu 

antara 0,73-0,78%. Ditambahkan oleh Mostert dan Jooste (2002), kualitas mutu 

susu pasteurisasi pada nilai 0,73-0,78% telah memenuhi standar untuk nilai 

mineral. 

Nilai mineral pada hari ke-0, ke-5, ke-10, dan hari ke-14 menunjukkan 

bahwa susu pasteurisasi semakin lama disimpan mengalami penurunan. Nilai 

mineral sebanding dengan nilai TPC (Total Plate Count) karena karena nilai TPC 

membutuhkan kandungan nutrisi yang ada pada mineral untuk pertumbuhannnya. 

Hal ini sependapat dengan pernyataan Susilorini dan Sawitri (2006), mengatakan 

bahwa perlakuan pemberian konsentrasi yang berbeda memberikan perbedaan 

yang nyata terhadap kadar mineral.  

Hasil uji Duncan menunjukkan bahwa perlakuan A tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan B tetapi berbeda nyata dengan perlakuan C dan D. Perlakuan C 

berbeda nyata dengan perlakuan A, B, dan D. Perlakuan D berbeda nyata dengan 

perlakuan A, B dan C. Hal ini sependapat dengan pernyataan Susilorini dan 

Sawitri (2006) mengatakan bahwa perlakuan pemberian konsentrasi yang berbeda 

memberikan perbedaan yang nyata terhadap kadar kalsium, semakin tinggi 

konsentarsi maka semakin tinggi kadar kalsium yang diperoleh. 

 

4.8 Penentuan Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik dilakukan untuk mendapatkan perlakuan 

terbaik dari lama simpan susu pasteurisasi. Penentuan perlakuan terbaik dilakukan 

dengan metode dekskriptif. Melalui metode tersebut hasil penilitian dibandingkan 

dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), Standar Internasional, text book 

maupun jurnal. Perlakuan terbaik lama simpan susu pasteurisasi dilakukan dengan 

acuan utama menggunakan variabel total plate count (TPC), karena TPC 

merupakan variabel untuk menentukan jumlah mikroorganisme terhadap lama 

simpan susu pasteurisasi. Jumlah koloni yang tumbuh dihitung dan merupakan 

perkiraan atau dugaan dari jumlah mikroorganisme dalam suspensi tersebut. 
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Koloni yang tumbuh tidak selalu berasal dari satu sel mikroorganisme karena 

beberapa mikroorganisme tertentu cenderung membentuk kelompok atau berantai. 

Perubahan jumlah TPC yang cenderung rendah dengan adanya perlakuan suhu 

dan daya pasteurisasi disebabkan menurunnya jumlah mikroorganisme 

yangmampu bertahan hidup dengan suhu pasteurisasi susu. Berdasarkan variabel 

TPC perlakuan terbaik terdapat pada hari ke-10 yakni 6,39 ± 0,66 log Cfu/mL, 

lemak 3,12 ± 0,05%, berat jenis 1,028 ± 0,00g/mL, laktosa 4,28 ± 0,01%, SNF 

8,12 ± 0,01%, protein 3,02 ± 0,01% dan mineral 0,77 ± 0,01%. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Penyimpanan  susu pasteurisasi didalam refrigerator (suhu 4
o
C) pada hari ke-0, 

ke-5, ke-10, dan hari ke-14 mempengaruhi susu pasteurisasi dilihat dari 

kualitas TPC, lemak, berat jenis, laktosa, SNF, protein dan mineral. 

2. Perlakuan terbaik pada lama simpan susu pasteurisasi adalah hari ke-10 dengan 

acuan utama menggunakan variabel TPC (Total Plate Count) karena TPC 

berkaitan dengan jumlah mikroorganisme pada lama simpan susu pasteurisasi. 

 

5.2 Saran 

 Saran dari penelitian ini adalah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada 

lama simpan susu pasteurisasi selama 30 hari dengan suhu yang berbeda untuk 

mengetahui kualitas susu pasteurisasi lebih lanjut. 
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Lampiran 1. Pengujian total plate count (Ismanto dkk., 2013) 

1. Pembuatan Pengencer 

a. Ditimbang pepton 0,2 g pada timbangan analitik. 

b. Diberi aquades 200 mL. 

c. Diaduk hingga rata. 

d. Disiapkan 28 tabung reaksi. 

e. Diisi masing-masing tabung reaksi 9 mL pengencer. 

f. Ditutup dengan kapas. 

g. Disimpan tabung reaksi pada beaker glass.  

h. Ditutup dengan kertas alumunium dan diikat dengan benang kasur. 

i. Disterilisasi. 

 

2. Pembuatan Media 

a. Ditimbang PCA (Plate Count Agar) 5 g pada timbangan analitik. 

b. Diberi aquades 200 mL. 

c. Dipanaskan dengan suhu 100
o
C dengan waktu 5 menit.  

d. Diangkat PCA yang sudah dipanaskan. 

e. Ditutup dengan kapas. 

f. Diberi kertas alumunium dan diikat. 

g. Disterilisasi semua alat dan bahan pada autoclave  

h. Diambil dan diinginkan. 

i. Ditaruh sampel susu pada pengencer pertama dan dikocok sampai 

pengencer keenam. 

j. Ditanam pada cawan petri. 

k. Dihitung. 



34 

 

Lampiran 2. Pengujian Kualitas Susu (Lemak, Berat Jenis, Laktosa, SNF, 

Protein dan Mineral) (Umar dkk., 2014) 

 

1. Ditekan tombol power pada lactoscan pada posisi ON. 

2. Dimasukkan pipa analisis kedalam sampel demikian puladengan probe pH 

meter. 

3. Ditekan tombol enter dan memilih menu pada posisi susu yang akan diuji, 

misal yang akan diuji susu kambing maka dipilih goat pada menu. 

4. Ditunggu sesaat dan latoscanakan menampilkan hasil analisa pada layar 

monitor. 

5.   Dicatat hasil analisa. 

6.  Ditekan menu untuk kembali setelah selesai untuk semua sampel dan memilih 

posisi cleaning. 

7.   Dilakukan pencucian alat dengan larutan daily cleaner. 

8.   Dimatikan tombol power lactoscan pada posisi off untuk mematikan. 
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Lampiran 3. Data dan anlisis statistik TPC (Total Plate Count) (log Cfu/mL) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata ± SD 
1 2 3 4 

A (P0) 5,86 7,38 5,81 4,95 24,00 6,00 ± 1,01 

B (P5) 5,64 5,97 5,69 6,00 23,30 5,83 ± 0,19 

C (P10) 6,88 5,80 7,04 5,85 25,57 6,39 ± 0,66 

D (P14) 5,83 7,30 7,31 4,00 24,44 6,11 ± 1,57 

Total 24,21 26,45 25,85 20,08 97,31 24,33 

  

Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) 

    
      

  
 

 =  591,826 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK Total =  [5,86
2
] + [7,38

2
] + [5,81

2
] + ….+ [4,00

2
] – [591,82] 

  =  621,95 – 591,826 

  =  30,124 

 

      23,3
2
 + 24

2
 + 25,57

2
 + 24,44

2
 

JK Perlakuan =              − FK 

     4 

 =  592,50 – 591,826 

 =  0,674 

 

JK Galat =  JK Total – JK Perlakuan 

  =  30,124 – 0,674 

  =  29,45 
    

ANOVA 

SK db JK KT Fhit 
F-Tabel 

5% 1% 

Perlakuan 3 0,674 0,224 0,091 3,49 5,95 

Galat 12 29,45 2,454    

Total 15 30,124     

 

Keterangan: Fhit< Ftabelmaka perlakuan tidak memberikan perbedaan pada taraf 

5%. 
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Lampiran 4. Data dan analisis statistik lemak 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata ± SD 
1 2 3 4 

A (P0) 4,01 4,03 4,02 4,01 16,07 4,02 ± 0,01 

B (P5) 4,01 4,09 4,05 4,01 16,16 4,04 ± 0,04 

C (P10) 3,08 3,18 3,13 3,08 12,47 3,12 ± 0,05 

D (P14) 3,02 3,08 3,05 3,02 12,17 3,04 ± 0,03 

Total 14,12 14,38 14,25 14,12 56,87 14,22 

 

Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) 

    
      

  
 

 =  202,137 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK Total  =  [4,01
2
] + [4,03

2
] + [4,02

2
] + …..+ [3,02

2
] – FK 

  =  205,764 – 202,137 

  =  3,627 

 

      16,07
2
 + 16,16

2
 + 12,47

2
 + 12,17

2
 

JK Perlakuan =         − FK 

          4  

 =  205,750 – 202,137 

 =  3,613 

 

JK Galat =  JK Total – JK Perlakuan 

  =  3,627 – 3,613 

  =  0,014 
 

ANOVA 

SK db JK KT Fhit 
F-Tabel 

5% 1% 

Perlakuan 3 3,613 1,204 120 3,49 5,95 

Galat 12 0,014 0,001    

Total 15 3,627     

Keterangan : Fhit> Ftabel maka perlakuan memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata pada taraf 1%.  
 

Uji Duncan: 

 

Uji Duncan 1% = R.  

KT Galat 

= R. r 

                           0,001 

3 

                      = R. 0,094 
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Tabel Nilai Kritis Uji Duncan 1% 

P(konsentrasi) 2 3 4 5  

R(3, 12, 0,01) 4,17 4,37 4,5 4,58  

Nilai uji 

duncan 1% 0,450 0,471 

 

0,485 

 

 

0,494 

 

 

Keterangan: R (3, 12, 0,01) 

3= jumlah perlakuan – 1 

                      12= db galat 

                   0,01= taraf beda nyata 

 

 

 

  

Perlakuan Rata-rata Notasi 

D (P14) 3,04 a 

C (P10) 3,12 a 

A (P0) 4,02 b 

B (P5) 4,04 c 
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Lampiran 5. Data dan analisis statistik berat jenis 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata ± SD 
1 2 3 4 

A (P0) 1,026 1,026 1,026 1,026 4,104 1,026 ± 0,00 

B (P5) 1,026 1,026 1,026 1,026 4,104 1,026 ± 0,00 

C (P10) 1,028 1,028 1,028 1,028 4,112 1,028 ± 0,00 

D (P14) 1,028 1,028 1,028 1,028 4,112 1,028 ± 0,00 

Total 4,108 4,108 4,108 4,108 16,432 4,108 

 

Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) 

    
       

  
 

 = 16,87 

 

JK Kuadrat (JK) 

JK Total =  [1,026
2
] + [1,026

2
] + [1,026

2
] + …..+ [1,028

2
] – FK 

  =  16,875 – 16,87 

 =  0,005 

 

      4,104
2
 + 4,104

2
 + 4,112

2
 + 4,112

2
 

JK Perlakuan =         − FK 

          4 

  =  16,875 – 16,87 

  =  0,005  

 

JK Galat           =  JK Total – JK Perlakuan 

=  0,005 – 0,005 

=  0,000 
 

ANOVA 

SK db JK KT Fhit 
F-Tabel 

5% 1% 

Perlakuan 3 0,005 0,001 7,781 3,49 5,95 

Galat 12 0,000 0,000    

Total 15 0,005     

Keterangan :Fhit> Ftabel maka perlakuan memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata pada taraf 1%. 

  

Uji Duncan: 

 

Uji Duncan 1% = R.  

KT Galat 

                          = R. r 

                                 0,000 

                                               3 

                          = R. 0,000 
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Tabel Nilai Kritis Uji Duncan 1% 

P(konsentrasi) 2 3 4 5  

R(3, 12, 0,01) 4,17 4,37 4,5 4,58  

Nilai uji 

duncan 1% 0,450 0,471 

 

0,485 

 

 

0,494 

 

 

Keterangan: R (3, 12, 0,01) 

3= jumlah perlakuan – 1 

                      12= db galat 

                   0,01= taraf beda nyata 

 

 

 

 

  

Perlakuan Rata-rata Notasi 

A (P0) 3,04 a 

B (P5) 3,12 a 

C (P10) 4,02 b 

D (P14) 4,04 b 
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Lampiran 6.Data dan analisis statistik laktosa 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata ± SD 
1 2 3 4 

A (P0) 4,02 4,03 4,25 4,02 16,32 4,08 ± 0,11 

B (P5) 4,02 4,03 4,25 4,02 16,32 4,08 ± 0,11 

C (P10) 4,28 4,29 4,28 4,28 17,13 4,28 ± 0,01 

D (P14) 4,24 4,29 4,26 4,24 17,03 4,26 ± 0,02 

Total 16,56 16.64 17,04 16,56 66,08 16,07 

 

Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) 

    
      

  
 

 

 =  272,910 

 

JK Kuadrat (JK) 

JK Total =  [4,02
2
] + [4,03

2
] + [4,25

2
] + ……+ [4,24

2
] – FK 

  =  279,114 – 272,910 = 6,204 

 

      16,32
2
 + 16,32

2
 + 17,13

2
 + 17,03

2
 

JK Perlakuan =         − FK 

          4 

  =  279,035 – 272,910 

  =  6,125 

 

JK Galat          =  JK Total – JK Perlakuan 

=  6,204 – 6,125 

=  0,079 
 

ANOVA 

SK db JK KT Fhit 
F-Tabel 

5% 1% 

Perlakuan 3 6,125 2,041 340 3,49 5,95 

Galat 12 0,079 0,006    

Total 15 6,204     

Keterangan : Fhit> Ftabel maka perlakuan memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangatnyata pada taraf 1%.  
 

Uji Duncan: 

 

Uji Duncan 1% = R.  

KT Galat 

                          = R.   r 

                            0,006 

                                            3 

     = R. 0,232 
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Tabel Nilai Kritis Uji Duncan 1% 

P(konsentrasi) 2 3 4 5  

R(3, 12, 0,01) 4,17 4,37 4,5 4,58  

Nilai uji 

duncan 1% 0,450 0,471 

 

0,485 

 

 

0,494 

 

 

Keterangan:    R (3, 12, 0,01) 

                        3= jumlah perlakuan – 1 

                      12= db galat 

                   0,01= taraf beda nyata 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

A (P0) 4,08 a 

B (P5) 4,08 a 

D (P14) 4,26 b 

C (P10) 4,28 b 
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Lampiran 7. Data dan analisis statistik SNF (Solid Non Fat) 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata ± SD 
1 2 3 4 

A (P0) 7,64 7,66 7,65 7,64 30,59 7,65 ± 0,01 

B (P5) 7,64 7,65 7,64 7,64 30,57 7,64 ± 0,01 

C (P10) 8,12 8,11 8,11 8,12 32,46 8,12 ± 0,01 

D (P14) 8,01 8,11 8,06 8,01 32,19 8,05 ± 0,05 

Total 31,41 31,53 31,46 31,41 125,81 31,46 

 

Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) 

    
       

  
 

 =  989,259 
 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK Total =  [7,64
2
] + [7,66

2
] + [7,65

2
] +….. + [8,01

2
] – FK 

  =  990,037 – 989,259 

  =  0,778 

 

      30,59
2
 + 30,57

2
 + 32,46

2
 + 32,19

2 

JK Perlakuan =         − FK 

          4 

  =  990,030 – 989,259 

  =  0,771 

 

JK Galat =  JK Total – JK Perlakuan 

  =  0,778 – 0,771 

  =  0,007 
 

ANOVA 

SK db JK KT Fhit 
F-Tabel 

5% 1% 

Perlakuan 3 0,771 0,257 256 3,49 5,95 

Galat 12 0,007 0,000    

Total 15 0,778     

Keterangan : Fhit> Ftabel maka perlakuan memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata pada taraf 1%.  
 

Uji Duncan: 

 

Uji Duncan 1% = R.  

KT Galat 

                          = R.   r 

                            0,000 

                                            3 

                       = R. 0,000 
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Tabel Nilai Kritis Uji Duncan 1% 

P(konsentrasi) 2 3 4 5  

R(3, 12, 0,01) 4,17 4,37 4,5 4,58  

Nilai uji 

duncan 1% 0,450 0,471 

 

0,485 

 

 

0,494 

 

 

Keterangan:    R (3, 12, 0,01) 

                        3= jumlah perlakuan – 1 

                      12= db galat 

                   0,01= taraf beda nyata 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

B (P5) 7,64 a 

A (P0) 7,65 a 

D (P14) 8,05 b 

C (P10) 8,12 c 
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Lampiran 8. Data dan analisis statistik protein 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata ± SD 
1 2 3 4 

A (P0) 2,84 2,86 2,85 2,84 11,39 2,85 ± 0,01 

B (P5) 2,84 2,86 2,85 2,84 11,39 2,85 ± 0,01 

C (P10) 3,02 3,01 3,01 3,02 12,06 3,02 ± 0,01 

D (P14) 2,98 3,01 3,00 2,98 11,97 2,99 ± 0,02 

Total 11,68 11,74 11,71 11,68 46,81 11.71 

 

Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) 

    
      

  
 

 = 136,95 

 

Jumlah Kuadarat (JK) 

JK Total =  [2,84
2
] + [2,86

2
] + [2,85

2
] +…..+ [2,98

2
] – FK 

  =  137,06 – 136,95 

  =  0,117 

 

                             11,39
2
 + 11,39

2
 + 12,06

2
 +11,97

2 

JK Perlakuan =         − FK 

          4 

  =   137,04 – 136,95 

  =   0,09 

 

JK Galat =  JK Total – JK Perlakuan 

  =  0,117 – 0,09 

  =  0,027 
 

ANOVA 

SK db JK KT Fhit 
F-Tabel 

5% 1% 

Perlakuan 3 0,09 0,03 15 3,49 5,95 

Galat 12 0,027 0,002    

Total 15 0,117     

Keterangan :Fhit>Ftabel maka perlakuan memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata pada taraf 1%.  
 

Uji Duncan: 

 

Uji Duncan 1% = R.  

KT Galat 

                          = R.   r 

                           0,002 

                                            3 

                      = R. 0,134 
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Tabel Nilai Kritis Uji Duncan 1% 

P(konsentrasi) 2 3 4 5  

R(3, 12, 0,01) 4,17 4,37 4,5 4,58  

Nilai uji 

duncan 1% 0,450 0,471 

 

0,485 

 

 

0,494 

 

 

Keterangan:    R (3, 12, 0,01) 

                        3= jumlah perlakuan – 1 

                      12= db galat 

                   0,01= taraf beda nyata 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

A (P0) 2,85 a 

B (P5) 2,85 a 

D (P14) 2,99 b 

C (P10) 3,02 c 
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Lampiran 9.Data dan analisis statistik mineral 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata ± SD 
1 2 3 4 

A (P0) 0,73 0,73 0,73 0,73 2,92 0,73 ± 0,00 

B (P5) 0,73 0,73 0,73 0,73 2,92 0,73 ± 0,00 

C (P10) 0,77 0,76 0,76 0,77 3,06 0,77 ± 0,01 

D (P14) 0,76 0,76 0,76 0,76 3,04 0,76 ± 0,00 

Total 2,99 2,98 2,98 2,99 11,94 2,99 

 

Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) 

    
      

  
 

 = 8,910 

 

Jumlah Kuadarat (JK) 

JK Total =  [0,73
2
] + [0,73

2
] + [0,73

2
] +……+ [0,76

2
] – FK 

  =  8,914 – 8,910 

  =  0,004 

 

                                 2,92
2
 + 2,92

2
 + 3,06

2
 + 3,04

2 

JK Perlakuan =         − FK 

          4 

  =  8,914 -8,910 

  =  0,004 

 

JK Galat =   JK Total – JK Perlakuan 

  =  0,004– 0,004 

  =  0,000 
 

ANOVA 

SK db JK KT Fhit 
F-Tabel 

5% 1% 

Perlakuan 3 0,004 0,001 171 3,49 5,95 

Galat 12 0,000 0,000    

Total 15 0,004     

Keterangan :Fhit>Ftabel maka perlakuan memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata pada taraf 1%.  

 

Uji Duncan: 

 

Uji Duncan 1% = R.  

KT Galat 

                          = R.   r 

                                 0,000 

                                            3 

                          = R. 0,000 
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Tabel Nilai Kritis Uji Duncan 1% 

P(konsentrasi) 2 3 4 5  

R(3, 12, 0,01) 4,17 4,37 4,5 4,58  

Nilai uji 

duncan 1% 0,450 0,471 

 

0,485 

 

 

0,494 

 

 

Keterangan:    R (3, 12, 0,01) 

                        3= jumlah perlakuan – 1 

                      12= db galat 

                   0,01= taraf beda nyata 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

A (P0) 0,73 a 

B (P5) 0,73 a 

D (P14) 0,76 b 

C (P10) 0,77 c 
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