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ABSTRAK 

 

Pulsed Electric Field (PEF) adalah salah satu metode pengolahan pangan non-

thermal dengan menggunakan kejutan listrik intensitas tinggi yang diaplikasikan pada 

bahan yang berbentuk cair. Proses berlangsung antara satu mikrodetik sampai satu 

milidetik dengan pulsa yang pendek dan tegangan antara 20-80 kV. Aplikasi 

teknologi PEF digunakan untuk pasteurisasi susu dari mikroorganisme, sehingga 

mempunyai umur simpan yang lebih panjang serta aman dikonsumsi masyarakat. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang dan membuat alat pasteurisasi 

susu dengan teknologi Pulsed Electric Field (PEF), mengetahui prinsip kerja 

pasteurisasi dengan PEF serta mengetahui karakteristik alat pasteurisasi non thermal 

dengan Pulsed Electric Field (PEF) melalui pengujian secara teknis dan 

eksperimental dengan produk susu segar. 

Teknologi Pulsed Electric Field (PEF) terdiri dari empat komponen utama, 

yaitu: (1) Pembangkit Pulsa Tegangan Tinggi sebagai Pembangkit Pulsa Tegangan 

Tinggi yang menggunakan transformator flyback, (2) Tangki bahan (Food Tank) 

sebagai tempat penampungan air susu sebelum dan sesudah proses pasteurisasi, (3) 

Ruang Perlakuan (Treatment Chamber) sebagai tempat terjadinya pasteurisasi, (4) 

Meja Penyangga. 

Pengujian dilakukan di Laboratorium Teknik Prosessing Hasil Pertanian 

Jurusan Teknik Pertanian, Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan 

(Testing Laboratory of Food Quality and Food Safety) Jurusan Teknologi Hasil 

Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian dan Laboratorium Pengukuran dan Tegangan 

Tinggi Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pembangkit tegangan tinggi yang 

dirancang dengan menggunakan flyback transformer mampu menghasilkan tegangan 

keluaran mencapai 49.480 Volt dengan frekwensi keluaran 50 KHz. Hasil pengujian 

Total Plate Count menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah mikroorganisme 

setelah mengalami proses pasteurisasi dalam waktu satu detik yang mencapai 98.14% 

dengan kejutan listrik sebesar 49.48 kV serta 97.44% dengan tegangan 43.98 kV, 

95.37% dengan tegangan 32.99 kV dan 92.06% dengan tegangan 27.49 kV tanpa 

merubah warna, rasa dan tidak ada kenaikan suhu yang signifikan. 

 

Kata Kunci: pasteurisasi, flyback, PEF, inaktivasi mikroorganisme 
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Hadi Apriliawan, 0711020027. “Laban Electric” Milk Pasteurisation Device Of 

Frightened High Voltage  Electric (Pulsed Elecric Field) Using Flyback 

Transformer.  

Advisor : 1. Dr. Ir. Bambang Susilo.Msc.Agr 

     2. Ir. Nur Komar, MS 

 

 

SUMMARY 

 

 Pulsed Electric Field (PEF) is one of non thermal food processing method 

using frightened electric with high intensity which is applied in liquid substances. The 

process is running between one micro second until one millisecond with short pulse 

and voltage between 20-80 kV. Application of technology PEF has been used for milk 

pasteurization from microorganism until has longer age for storage which is save to 

consumed by a society. 

 The purpose of this research is to design and building pasteurization device 

with Pulsed Electric Field (PEF) technology, understanding principal work of 

pasteurization with PEF and understanding characteristic of non thermal 

pasteurization device with Pulsed Electric Field (PEF) through technical and 

experimental testing with fresh milk product. 

 Pulsed Electric Field (PEF) technology contain from four main components, 

those are : (1) high voltage generation pulse as pulse generation which is using 

flyback  transformator, (2) food tank as a container for milk before and after 

pasteurization process, (3) treatment chamber as a place for pasteurization process, (4) 

prop table. 

 The trial of research has been held in Agricultural Laboratory of  Result and 

Processing Technique Agricultural Engineering Majors and Testing Laboratory of 

Food Quality and Food Safety Food Technology majors Agricultural Technology 

Faculty and Measuring and High voltage Laboratory of Engineer Faculty Brawijaya 

University of Malang. 

 Testing result showing that high voltage regeneration has been designed with 

using fly back transformer which is able to produce out put until 49.480 Volt with out 

frequency till 50 KHz. Total Plate Count of Test result showing that there are 

decreasing amount of microorganism after pasteurization process in one second of 

time which is until 98.14% with frightened electric as big as 49.48 kV and 97.44% 

with voltage 43.98 kV, 95.37% with voltage 32.99 kV and 92.06% with voltage 27.49 

kV without color changing, taste and there is no thermal increasing which is 

significant. 

    

 

Keyword : pasteurisasi, flyback, PEF, inaktivasi mikroorganisme 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Susu merupakan media pertumbuhan yang sangat baik bagi bakteri dan dapat 

menjadi sarana potensial bagi penyebaran bakteri patogen yang mudah tercemar 

kapan dan dimana saja sepanjang penanganannya tidak memperhatikan kebersihan. 

Pencemaran pada susu terjadi sejak proses pemerahan, dapat berasal dari berbagai 

sumber seperti kulit sapi, ambing, air, tanah, debu, manusia, peralatan dan udara 

(Rombaut. 2005). Pada susu yang telah dipanaskan kontaminasi bakteri terjadi karena 

adanya kontaminasi silang dari peralatan dan air pencuci. Kelompok bakteri koliform 

digunakan sebagai indikator sanitasi penanganan susu, jika bakteri koliform 

mengkontaminasi susu maupun bahan pangan dalam jumlah besar akan menimbulkan 

gangguan kesehatan pada manusia, sehingga Standar Nasional Indonesia (SNI) Tahun 

2000 telah menetapkan Batas Maksimun Cemaran Mikroba dalam susu segar dan susu 

pasteurisasi, untuk jumlah bakteri total pada susu segar 1 x 10
6
 dan untuk susu 

pasteurisasi <3 x 10
4
, koliform pada susu segar 2 x 10

1
 MPN/gram dan <0,1 x 10

1
 

MPN/gram untuk susu pasteurisasi.  

 Adanya bakteri patogen  mengakibatkan pula  kerusakan yang tidak 

diinginkan sehingga susu menjadi tidak layak untuk dikonsumsi. Pencegahan  

kerusakan dan adanya bakteri patogen pada susu dapat dilakukan  dengan  

penanganan melalui proses pemanasan. Proses utama yang banyak dipakai dalam 

pengolahan susu adalah metode thermal. Metode thermal yaitu suatu proses 

pengolahan pangan konvensional dengan menggunakan pemanasan antara 60
0
C-

100
0
C diantaranya adalah proses pasteurisasi. Proses ini digunakan untuk 

memperpanjang umur simpan dengan menginaktifkan enzim dan menekan jumlah 



2 

 

mikroorganisme di dalam susu. Seiring dengan perkembangan teknologi, proses ini 

dipandang sudah tidak efektif lagi karena mempunyai dampak negatif seperti, 

melarutnya mineral, kalsium dan fosfor, kerusakan whey protein, rendahnya daya 

tegang curd, berkurangnya kadar CO2, berubahnya keseimbangan ion hidrogen dan 

berkurangnya pembentukan krim (Buckle et al., 2007). 

Pengolahan makanan  menggunakan metode thermal memiliki banyak dampak 

negatif, maka diperlukan alternatif menggantikan pengolahan secara konvensional  

dengan metode pengolahan non thermal. Salah satu metode non thermal yang sedang 

dikembangkan adalah  menggunakan kejutan listrik tegangan tinggi (Pulsed Electric 

Field/PEF). PEF adalah proses pengolahan bahan pangan yang didasarkan pada 

aplikasi denyut pendek pada tegangan tinggi (20-80 kV/cm) ke bahan makanan pada 

suhu kamar atau di bawahnya selama beberapa detik untuk memperkecil kerusakan 

yang disebabkan oleh pemanasan. Metode ini sangat efektif karena dapat 

menginaktifkan mikroorganisme sampai 95 % tanpa mengubah warna, bau, dan 

kandungan gizi dalam waktu yang sangat singkat (Barbosa et al., 1997). 

Metode pengolahan non thermal dinilai lebih efektif, ekonomis dan efisien 

tanpa mengubah warna, bau dan kandungan gizi produk olahan. Penelitian terkait 

dengan aplikasi metode PEF dalam susu diperlukan guna memberikan penjelasan 

ilmiah mengenai rancang bangun mesin pasteurisasi susu secara kontinyu berbasis 

Teknologi Tegangan Tinggi (Pulsed Electrik Field) yang ekonomis dan efisien 

dengan menggunakan pembangkit pulsa tegangan tinggi dari komponen Flyback yang 

menghasilkan tegangan maksimal mencapai 100 kV. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan paparan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa 

masalah, antara lain : 

1. Bagaimana prinsip kerja pasteurisasi non thermal dengan Teknologi Tegangan 

Tinggi (Pulsed Electric Field)? 

2. Bagaimana cara merancang dan membuat alat mesin pasteurisasi susu sistem 

kontinyu yang berbasis pada Teknologi Kejut Tegangan Tinggi (Pulsed Electric 

Field) dengan menggunakan pembangkit tegangan tinggi dari Flyback? 

3. Bagaimana kualitas mikrobiologis susu segar yang mendapat perlakuan PEF dan 

kelayakannya dalam memenuhi standarisasi susu pasteurisasi sesuai dengan SNI 

01-6366-2000? 

 

1.3 Tujuan 

 Berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui beberapa tujuan penelitian 

ini, antara lain: 

1. Mengetahui prinsip kerja pasteurisasi non thermal dengan Teknologi Tegangan 

Tinggi (Pulsed Electric Field). 

2. Merancang dan membuat alat mesin pasteurisasi susu sistem kontinyu yang 

berbasis pada Teknologi Kejut Tegangan Tinggi (Pulsed Electric Field) dengan 

menggunakan pembangkit tegangan tinggi dari Flyback. 

3. Mengetahui kualitas mikrobiologis susu segar yang mendapat perlakuan PEF dan 

kelayakannya dalam memenuhi standarisasi susu pasteurisasi sesuai dengan  

SNI 01-6366-2000. 
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1.4 Manfaat 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Menjadi informasi bagi peneliti di industri pengolahan susu untuk menggunakan 

mesin pasteurisasi susu yang berbasis teknologi tegangan tinggi (Pulsed Electric 

Field). 

2. Memberikan masukan bagi peneliti tentang perkembangan metode pasteurisasi 

non termal  yang efektif, ekonomis dan efisien dengan dampak negatif yang 

sedikit. 

 

1.5 Batasan Masalah 

 Penelitian ini dititikberatkan pada pasteurisasi nonthermal pada susu sapi 

segar untuk menginaktivasi bakteri yang sesuai dengan SNI 01-6366-2000 dengan 

variasi tegangan dengan waktu yang konstan berbasis Pulsed Electric Field, serta 

kinerja mesin dan rangkaian elektronik pembangkit tegangan tinggi.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Susu 

Susu murni adalah cairan yang berasal dari ambing sapi sehat dan bersih yang 

diperoleh dengan cara yang benar, yang kandungan alamiahnya tidak dikurangi atau 

ditambah sesuatu apapun dan belum mendapat perlakuan apapun. Susu segar adalah susu 

murni yang disebutkan di atas dan tidak mendapat perlakuan apapun kecuali proses 

pendinginan tanpa mempengaruhi kemurniannya (Anonymous, 2001). Dalam pengertian lain, 

Hadiwiyoto (1994) mendefinisikan bahwa susu adalah cairan berwarna putih yang disekresi 

oleh kelenjar mamae (ambing) pada binatang mamalia betina untuk bahan makanan dan 

sumber gizi bagi anaknya. 

Syarat mutu segar menurut Anonymous (2001) antara lain : 

a. Berat jenis (pada suhu 27.5 
0
C) minimum 1.0280 kg/cm

3 

b. Kadar lemak minimum 3 % 

c. Kadar bahan kering tanpa lemak minimum 8 % 

d. Kadar protein minimum 2.7 % 

e. Warna, bau, rasa dan kekentalan tidak ada perubahan. 

f. Derajat asam 6-7
O 

pH 

g. Uji alcohol 70 % negatif 

h. Uji katalase maksimum 3 (cc) 

Pengaruh yang disebabkan oleh baiknya nilai gizi susu tersebut menjadikan susu 

sangat mudah mengalami kerusakan yang disebabkan oleh mikromikroorganisme. Susu 

adalah yang mengandung sedikit jumlah bakteri, tidak mengandung spora mikroba patogen, 

bersih yaitu tidak mengandung debu atau  kotoran lainnya dan mempunyai cita rasa (flavour) 

yang baik, dan tidak dipalsukan (Hadiwiyoto, 1994). 
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Komposisi susu dapat sangat beragam tergantung pada beberapa faktor, akan tetapi 

angka rata-rata untuk semua jenis komoditi dan jenis sapi perah dapat dilihat pada Tabel 1. 

                      Tabel 1. Komposisi Gizi Rata-Rata Susu. 

Kandungan Jumlah Satuan 

Air 88 % 

Lemak 3.5 % 

Protein 3.2 % 

Laktosa 4.3 % 

Ca 143.6 (mg/100gr) 

P 60 (mg/100gr) 

Fe 1.7 (mg/100gr) 

Vitamin A 130 IU 

Vitamin B 0.03 (mg/100gr) 

Vitamin C 1.00 (mg/100gr) 

                    Sumber: Soedarmo dkk., 1979. 

Selain komposisi-komposisi di atas, juga ada bahan-bahan lain dalam jumlah sedikit 

yaitu: sitrat, enzim-enzim dan fosfolipid. Air merupakan komponen terbanyak dalam susu 

dimana merupakan tempat terdistorsinya komponen komponen susu. 

 

2.1.1 Sifat Fisikawi dan Kimiawi Susu 

Sifat fisik susu meliputi warna, bau dan rasa, bobot jenis, titik didih, titik beku, panas 

jenis, dan kekentalannya. Menurut Buckle et al. ( 1987 ), sifat fisik dan kimia air susu dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 
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1.  Berat jenis 

Berat jenis susu bervariasi antara 1.026 kg/cm
3
 dan 1.032 kg/cm

3
 pada suhu 20°C. 

Keragaman disebabkan karena perbedaan besarnya kandungan lemak, laktosa, protein dan 

garam-garam mineral. 

2.  Derajat keasaman susu 

Susu segar berada diantara pH 6.6 – 6.7. Bila terjadi pengasaman yang cukup banyak oleh 

aktivitas bakteri, pH susu akan turun. Penurunan ini juga disebabkan oleh aktifitas buffer 

fosfat, asam sitrat, karbondioksida yang larut dalam susu dan protein dalam susu. 

3.  Sifat krim 

Krim merupakan butiran-butiran lemak pada susu yang timbul ke permukaan bagian atas 

berbentuk suatu lapisan. 

4.  Warna 

Susu mempunyai warna putih kebiru-biruan sampai kuning kecoklat-coklatan. Variasi 

terjadi karena adanya perbedaan pakan yang diberikan dan karena faktor keturunan. Warna 

kuning disebabkan oleh zat karoten dalam lemak susu yang berasal dari jenis pakan. 

Warna putih banyak disebabkan oleh globula-globula lemak, protein kasein yang biasanya 

mengikat kalsium kasein dan kalsium fosfat. 

5.  Cita rasa 

Cita rasa asli susu hampir tidak dapat diterangkan tetapi jelas menyenangkan dan agak 

manis. Rasa manis berasal dari laktosa sedang rasa asin berasal dari klorida, sitrat dan 

garam-garam mineral lainnya. 

6.  Titik didih dan titik beku susu 

Jika susu dididihkan, maka susu akan mendidih pada suhu kira-kira 100.17°C. jadi hanya 

sedikit diatas titik didih air. Sebaliknya susu akan membeku pada suhu kira-kira 0.5°C jika 

dibekukan. 
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7.  Panas spesifik 

Panas spesifik adalah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gr bahan dalam suhu 

1°C. Panas spesifik dari bahan tergantung pada sifat kimia dan keadaan fisik bahan 

tersebut. Tabel 2 menunjukan panas spesifik dari susu dan produk olahan susu pada 

temperatur berbeda. 

Tabel 2. Panas Spesifik dari Susu dan Produk Olahannya. 

 

Skim Milk 

Panas spesifik dari susu dan olahannya 

(kkal/Manajemen
0
C) 

0
0
C (32

0
F) 15

0
C (59

0
F) 40

0
C (104

0
F) 60

0
C (140

0
F) 

Susu Perahan 0.920 0.938 0.930 0.963 

Cream 30 % 0.673 0.983 0.852 0.960 

Susu Krim 0.940 0.943 0.952 0.963 

Mentega 0.512 0.527 0.556 0.580 

                  Sumber : Campbell and Marshall (1997). 

2.1.2 Kerusakan Air Susu 

Menurut Idris (1992), kerusakan susu dapat ditandai dengan adanya perubahan baik 

secara kimiawi, fisik maupun organoleptis. Pencemaran air susu oleh mikromikroorganisme 

pembusuk dapat terjadi dan jumlah mikromikroorganisme tersebut menjadi semakin banyak 

selama penyimpanan air susu yang tidak memenuhi syarat. Zat-zat gizi pada air susu 

digunakan oleh mikromikroorganisme pencemar sebagai sumber energi dan sumber makanan 

untuk kelangsungan hidupnya sekaligus perkembangbiakannya. Tanda-tanda adanya 

kerusakan pada air susu dapat disebutkan sebagai berikut : 

1. Hilangnya aroma khas air susu segar berubah menjadi hambar, berasa kecut dan berbau 

busuk. 

2. Hilangnya cita rasa khas air susu segar berganti rasa kecut dan pahit. 
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3. Air susu menjadi semakin kental dan menggumpal, dapat muncul gelembung-gelembung 

gas yang kemudian berkumpul membentuk buih di permukaan susu. 

4. Warna putih kekuningan khas pada air susu segar berubah menjadi warna biru, kuning, 

merah dan coklat. 

 

2.1.3 Mikromikroorganisme dalam Susu 

 Bakteri.   

 Berbagai mikroorganisme tumbuh dan berkembang dengan baik pada susu segar. Dua 

kelompok utama mikroorganisme tersebut adalah bakteri dan fungi. Bakteri merupakan 

mikromikroorganisme bersel satu dengan ukuran 0,4-1,5 μm dan mempunyai berbagai 

macam bentuk mulai berbentuk bulat, panjang dan spiral (Widodo, 2003). Bakteri tersebar 

luas di lingkungan baik di udara, air dan tanah, dalam usus binatang, dalam lapisan yang 

lembab pada mulut, hidung atau tenggorokan, pada permukaan tubuh atau tumbuhan (Gaman 

dan Sherrington, 1994). Bakteri temasuk mikroorganisme prokariot yang bersifat khas. Sel 

bakteri berisi massa sitoplasma dan beberapa bahan inti (tidak memiliki inti sel yang jelas). 

Sel dibungkus oleh dinding sel dan pada beberapa jenis bakteri, dinding sel ini dikelilingi 

oleh kapsula atau lapisan lendir. Bakteri bereproduksi dengan cara pembelahan biner 

sederhana, yaitu merupakan tipe pembiakan yang terjadi secara aseksual (Suendra et al., 

1991) 

 Sumber kontaminasi bakteri dalam susu dibedakan menjadi endogen (berasal dari sapi 

itu sendiri) atau eksogen (berasal dari lingkungan). Aktivitas bakteri dalam susu dapat 

menyebabkan perubahan susu menjadi asam, atau rasa dan bau yang menyimpang, namun 

tidak semua bakteri dalam susu merugikan. Beberapa bakteri yang menguntungkan dapat 

digunakan sebagai kultur starter untuk fermentasi susu, sehingga diperoleh produk fermentasi 

dengan cita rasa yang menguntungkan (Nurliyani et al., 2008). 
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 Kelompok bakteri yang sering mengkontaminasi pangan termasuk susu meliputi 

Pseudomonodaceae, Bacillaceae, Enterobacteriaceae, Lactobacillaceae dan 

Sreptococcaceae, serta Micrococcaceae. Batas Maksimum Cemaran Mikroba (BMCM) pada 

susu menurut Standar Nasional Indonesia tahun 2000 dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Batas Maksimum Cemaran Mikroba (BMCM) pada susu menurut       

Standar Nasional Indonesia Tahun 2000. 

 

Jenis Cemaran Mikroba Batas 

(BMCM) 

Maksimum 

CFU/g 

Cemaran Mikroba 

Susu segar  

Susu 

Susu  

pasteurisasi 

Susu 

bubuk 

Susu 

Steril/UHT 

Jumlah Total Bakteri 1 x 10 
6 

< 3 x 10 
4
 5 x 10 

4
 <10/0,1 

Coliform (*) 2 x 10 
1
 < 0.1 x 10 

4
 0 0 

E. coli (*) 0 0 0 0 

Enterococci 1 x 10 
6
 1 x 10 

6
 1 x 10 

6
 0 

Staphylococcus aureus 1 x 10 
6
 1 x 10 

6
 1 x 10 

6
 0 

Clostridium 0 0 0 0 

Salmonella sp (**) negatif negatif negatif negatif 

Camphylobacter sp 0 0 0 0 

Listeria sp 0 0 0 0 

 

Keterangan : 

(*)  : dalam satuan MPN/gram atau MPN/ml 

(**)  : dalam satuan kualitatif 

MPN  : Most Probable Number 

CFU  : Colony Forming Unit 

a. Bakteri Coliform 

Coliform merupakan bakteri yang tergolong dalam gram negatif, berbentuk batang 

dan tidak berbentuk spora, memfermentasikan laktosa dalam waktu 48 jam dan membentuk 

koloni warna gelap mengkilap apabila ditumbuhkan dalam media agar. Coliform 

diklasifikasikan ke dalam empat genera, yaitu famili Enterobacteriaceae; Citrobacter; 

Enterobacter; Eshericia dan Klebsiella (Jay, 1991). 

Suhu pertumbuhan Coliform adalah 44-46 
0
C, tetapi mampu tumbuh pada suhu –2 

0
C 

ataupun 50 
0
C. sedangkan pada suhu 3 - 6 

0
C mampu tumbuh secara lambat dan suhu 

inkubasi pada suhu adalah 37 
0
C (Jay, 1991) 
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Coliform merupakan suatu grup bakteri yang digunakan sebagai indikator adanya 

polusi kotoran dan kondisi sanitasi tidak baik terhadap air, makanan, air susu. Adanya 

Coliform di dalam makanan atau minuman menunjukkan kemungkinan adanya 

mikroorganisme yang bersifat enterogenik atau toksigenik yang berbahaya bagi kesehatan 

(Frazier et al., 1978). 

b. Bakteri Escherichia coli 

 Escherichia coli terdapat secara normal dalam alat-alat pencernaan manusia dan 

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

golongan Enterobacteriaceae. Suatu scrotipe tertentu bersifat enterophatogenic dan dikenal 

sebagai penyebab diare pada bayi. Beberapa galur lainnya juga dikenal sebagai penyebab 

diare pada orang dewasa. Mikroorganisme ini berada didapur dan tempat-tempat persiapan 

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

dimasak melalui tangan, permukaan alat, tempat masak, dan peralatan lain. Masa inkubasi 

adalah 1-3 hari dan gejalanya menyerupai gejala keracunan bahan pangan yang tercemar oleh 

Salmonella atau disentri (Buckle et al., 1987). Escherichia coli ditampilkan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Escherichia coli 

Sumber : www.buletinindonesia.com (2011) 

 

 Escherichia coli merupakan bakteri Gram negatif berbentuk pendek (kokobasil), 

berukuran 0,4-0,7μm, bersifat anaerob fakultatif dan mempunyai flagella peritrikal. Bakteri 

ini banyak ditemukan didalam usus manusia sebagai flora normal. Escherichia coli biasanya 

http://www.buletinindonesia.com/
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juga terdapat dalam alat pencernaan hewan (Buckle et al., 2007). Selain itu Escherichia coli 

sering digunakan sebagai indikator kualitas sanitasi dalam air maupun susu (Nurliyani et al., 

2008). Escherichia coli merupakan bakteri yang banyak ditemukan di dalam usus besar 

manusia dan hewan. Bakteri ini selalu dihubungkan dengan penyakit diare pada manusia dan 

sering ditemukan dalam feses sehingga dapat digunakan sebagai indikator pencemaran air 

dan makanan oleh feses. Bakteri ini juga dapat menimbulkan penyakit infeksi saluran kemih, 

sepsis dan meningitis (Jawetz et al., 2001). 

 Jay (1992) menyebutkan bahwa keberadaan E.coli pathogen adalah sangat kecil 

dibandingkan dengan total populasi E.coli. Patogenitas E.coli dibedakan atas tipe antigen 

yaitu somatic (O), flagellar (H), dan kapsular (K). Saat ini ada 174 O. 56 H, dan 80 K. Jenis-

jenis E.coli patogen terbagi atas 4 macam: 

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

bersanitasi rendah. Sumber dari air dan makanan yang terkontaminasi dan dan karier 

bakteri tersebut. Pada jumlah 106-109 terjadi infeksi, sensitif pada Ph rendah. 

Gejalanya gastroenteristis setelah 72 jam, kehadiran toksin tidak terdeteksi, hanya 

membawa faktor adhesif (spesifik pada manusia). 

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

anak-anak dipermukiman bersanitasi rendah. Sumber ari air, makanan terkontaminasi 

dan karier. Jumlah 106-109 terjadi infeksi, sensitif pH rendah. Gejala seperti kolera 

ringan setelah 48 jam. Memproduksi toksin dan adanya faktor adhesif.    

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

mempenetrasi dan merusak jaringan mukosa. Sumber dari air, makanan 

terkontaminasi dan karier. Sebanyak 106 sel hidup bisa menginfeksi, sensitif pada pH 

rendah. Gejala seperti disentri Shigella ringan setelah 3-7 hari.  
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4. Enterohemarrhagic E.coli (EHEC), menyebabkan diare hebat dan Hemorrhagic 

Uremic Sindrome (HUS) pada manusia. E.coli O157:117 memproduksi toksin yang 

dapat merusak usus dan terjadinya pendarahan. Dosis infeksi pada 10-100 sel hidup 

setelah 1-2 hari. 

c. Bakteri Enterococci 

 Bakteri Enterococci merupakan salah satu spesies bakteri yang resisten serta paling 

sering ditemukan pada infeksi putting susu sapi. Keberadaan bakteri ini mampu mengadakan 

kolonisasi atau perlekatan yang baik terhadap permukaan protein serta membentuk biofilm 

pada dinding – dinding dentin. Ekstraseluler superoxide akan sangat reaktif dalam 

menyebabkan inflamasi, resorpsi tulang dan lesi periapikal. Gelatinase dan Hyaluronidase 

yang juga merupakan enzim pada bakteri ini menjadi penyebab kerusakan jaringan serta 

mampu mengadakan degradasi matriks organik dentin.  

 Enterococci merupakan bagian penting dari mikroflora yang dapat mengkontaminasi 

susu mentah dan produk susu. Bakteri ini merupakan bagian penting dari patogen nosokomial 

dengan kapasitas yang luar biasa untuk mengekspresikan resistensi terhadap beberapa agen 

antimikroba. Isolasi enterococci diidentifikasi dan diperiksa untuk resistensi antibiotik.  

 Kelompok Enterococcus adalah subkelompok dari streptococci tinja yang mencakup 

S.faecalis, S.faecium, S.gallinarum, dan S.avium. Para enterococci dibedakan dari 

streptokokus lain dengan kemampuan mereka untuk tumbuh dalam natrium klorida 6,5%, 

pada pH 9,6, dan pada 10 °C dan 45 
0
C. 

 Kelompok enterococci streptokokus fekal adalah bakteri indikator yang berharga 

untuk menentukan tingkat kontaminasi kotoran dari permukaan air rekreasi. Studi di pantai 

air laut dan tawar menunjukkan bahwa Gastroenteritis berhubungan langsung dengan 

kualitas air dan yang enterococci merupakan indikator bakteri yang paling efisien dalam 

menentukan kualitas air. Panduan kualitas air berdasarkan kepadatan enterococcal telah 
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diusulkan untuk perairan rekreasi. Untuk rekreasi air segar pedoman adalah 33 sedangkan 

enterococci/100mL untuk perairan laut adalah 35/100mL. Setiap pedoman didasarkan pada 

rata-rata geometrik sedikitnya lima sampel per periode 30-d selama musim berenang. 

(Ericksen et al., 1996). 

 Kelompok enterococci streptokokus non fekal adalah bakteri indikator yang 

terkontaminasi oleh kotoran hewan pada saat terjadi proses pemerahan susu. Studi peternakan 

menunjukkan bahwa pada bakteri ini adalah bakteri yang cukup berbahaya bagi kesehatan 

manusia dengan tingkat kontaminasi mencapai 60/mL.     

d. Bakteri Micrococcaceae 

 Spesies dari famili ini adalah Gram positif, tidak berspora, bersifat katalase positif 

yang dapat tersusun secara tunggal, berpasangan, tetrad atau kelompok kecil. Dua genus yang 

penting dalam bahan pangan adalah Micrococcus dan Staphylococccus. Kelompok 

Staphylococci yang terpenting dalam makanan adalah Staphylococcus aureus. Pada waktu 

pertumbuhan, mikroorganisme ini mampu memproduksi suatu enterotoksin yang cukup 

berbahaya yang menyebabkan terjadinya peristiwa keracunan makanan (Buckle et al., 2007). 

 Staphylococcus aureus berbentuk bulat (coccus) yang bila diamati dengan mikroskop 

tampak berpasangan, berantai pendek atau membentuk kelompok yang tampak seperti buah 

anggur. Bakteri ini berdiameter 0,5-1 µm, merupakan bakteri gram positif, fakultatif anaerob, 

tumbuh lebih baik pada udara bebas bersuhu 37 
o
C dan dapat tumbuh pada suhu rendah 8 

o
C  

(Hayes, 1995). 
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Gambar 2. Staphylococcus Aureus 

Sumber: www.britannica.com (2010) 

 

Klasifikasi Staphylococcus Aureus : 

Kingdom : Monera 

Divisio  : Firmicutes 

Class  : Bacilli 

Family  : Staphylococcaceae 

Genus  : Staphilococcus 

Species : Staphylococcus Aureus 

 Staphylococcus Aureus menjadi perhatian khusus dalam pengendalian penyakit 

infeksi, karena kuman ini mempunyai faktor-faktor patogenisitas yang berperan dalam 

mempertahankan diri terhadap sistem kekebalan tubuh hospes dan kuman ini diketahui telah 

resisten terhadap beberapa macam antibiotic (Todar, 2002 dalam Purnomo dkk 2006) 

Staphylococcus merupakan bakteri Gram positif berbentuk bulat biasanya tersusun dalam 

bentuk kluster (menggerombol) yang tidak teratur seperti anggur. Staphylococcus bertambah 

dengan cepat pada beberapa tipe media dengan aktif melakukan metabolisme, melakukan 

fermentasi karbohidrat dan menghasilkan bermacam-macam pigmen dari warna putih hingga 

kuning gelap. Staphylococcus cepat menjadi resisten terhadap beberapa antimikroba (Jawetz 

et al., 2001). 

http://www.britannica.com/
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 Staphylococcus tumbuh dengan baik pada berbagai media bakteriologi di bawah 

suasana aerobik atau mikroaerofilik. Tumbuh dengan cepat pada temperatur 20ºC-35ºC. 

Koloni pada media padat berbentuk bulat, lambat dan mengkilat (Jawetz et al., 2001). 

 Bakteri kelompok Staphylococcus merupakan bakteri gram positif yang dapat 

menyebabkan berbagai penyakit. Lebih dari 30 jenis Staphylococcus dapat menginfeksi 

manusia dan dari jenis tersebut yang paling banyak menginfeksi adalah Staphylococcus 

Aureus. Bakteri Staphylococcus Aureus dapat mengakibatkan infeksi pada kerusakan kulit 

atau luka pada organ tubuh karena bakteri akan mengalahkan mekanisme  pertahanan tubuh. 

Saat bakteri masuk ke peredaran darah, bakteri dapat menyebar ke organ lain dan 

menyebabkan infeksi, sperti pneumonia, infeksi pada katup jantung yang memicu pada gagal 

jantung, radang tulang, bahkan dapat menyebabkan shock  yang dapat menimbulkan 

kematian. Pada kasus keracunan pada makanan akibat terkontaminasi Staphylococcus Aureus 

dapat menimbulkan penyakit diare, muntah-muntah dan dehidrasi yang gejalanya baru timbul 

kira-kira 1-6 jam setelah mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi (Stoppler, 2008 dalam 

Wasito dkk 2008) 

e. Bakteri Clostridium 

 Bakteri Clostridium perfringens - Clostridium perfringens tipe A dapat mematikan 

penyakit, seperti sindrom usus hemoragik di susu dan sapi potong. Clostridium perfringens 

Tipe A juga mematikan di betis dan umumnya terisolasi dalam kasus di mana abomasal 

borok, abomasal perdarahan dan timpani perut ditemukan. Clostridium perfringens Tipe A 

terlibat dalam serius dan sering gastrointestinal mematikan penyakit yang dapat 

menyebabkan kematian mendadak susu dan daging sapi serta anak sapi.  

f. Bakteri Salmonella sp 

 Salmonella merupakan bakteri patogen dalam susu pasteurisasi yang sangat 

berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Hal ini diketahui bahwa persentase yang tinggi secara 



17 

 

klinis normal hewan di peternakan dapat terinfeksi dengan Salmonella sp. Jika lingkungan 

tingkat kebersihan kurang baik secara umum, seperti tingkat kebersihan hewan ternak, 

kebersihan peralatan pemerahan, dan faktor lainnya yang mungkin penting dalam membatasi 

akses Salmonella masuk dalam susu (McEwes et al., 1988.). 

g. Bakteri Camphylobacter sp  

 Campylobacter dalam susu mentah diambil dari laktasi sapi pada peternakan sapi 

perah sebelum diproses untuk isolasi. Campylobacter kontaminasi susu sangat berbahaya 

bagi kesehatan manusia. Campylobacter sp banyak ditemukan di makanan hewan (Altekruse 

et al., 1999). Survei baku produk pertanian menyebutkan bahwa unggas, daging, dan susu 

mentah sebagai sumber manusia infeksi. Wabah campylobakteriosis adalah relatif jarang 

(Pebody et al., 1997) dan sering dikaitkan dengan konsumsi susu yang tidak dipasteurisasi 

(Evans et al.,1996).  

 Studi yang dilakukan telah menunjukkan bahwa satu dari lima kasus 

campylobakteriosis pada orang, bersumber dari infeksi minum susu yang tidak dipasteurisasi. 

Susu mentah banyak terkontaminasi oleh kotoran sapi (Hudson et al., 1984).  

h. Bakteri Listeria sp 

 Bakteri jenis Listeria sp sering dijumpai dari susu maupun produk susu yang tidak 

mengalami proses pasteurisasi. Listeria sp yang paling banyak ditemukan dari silase yang 

sudah mengalami fermentasi. Listeriosis dalam pakan ternak cukup banyak mengandung 

Listeria sp. Terbukti telah terdeteksi dari 1,2% pakan sampel menjadi 60% dari sampel silase 

15-17. Listeria sp. telah diisolasi dari sampel susu 2% menjadi 6,1% dari sapi yang diberi 

makan dengan silase. Dalam sebuah studi oleh (Fenlon et al., 1990) telah menyatakan bahwa 

29-31% dari sapi mulai menumpahkan monocytogenes L. setelah makan silase.  

 L. monocytogenes memiliki tiga belas serotipe, tetapi, hanya tiga serotipe-4b, 1/2a 

dan 1/2b-are yang bertanggung jawab atas sebagian besar kasus listeriosis hewan dan 
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manusia. Beberapa studi telah melaporkan variasi musiman Listeria sp. tingkat kontaminasi 

meningkat selama musim panas dan dingin. Kontaminasi susu mentah yg berhubungan oleh 

Listeria sp. adalah musiman.   

 Isolasi monocytogenes L. dari sampel susu dan silase dapat mengakibatkan resiko 

serius bagi kesehatan masyarakat dan dapat memiliki risiko potansial untuk hewan. praktek 

yang benar sehubungan dengan silase produksi dan memerahnya susu sangat penting untuk 

mencegah Listeria masuk ke dalam susu. Risiko kontaminasi susu oleh Listeria spp. 

meningkat ketika hewan diberi makan silase berkualitas rendah, terutama silase dengan pH ≥ 

4,5. Meskipun rasio kontaminasi sangat rendah, kontaminasi Listeria harus terhalang atau 

diminimalkan untuk mencapai kondisi standar.  

2.2  Pasteurisasi Susu 

Pasteurisasi susu adalah pemanasan susu dibawah temperatur didih dengan maksud 

hanya membunuh kuman ataupun bakteri patogen, sedangkan sporanya masih dapat hidup. 

Ada 3 cara pasteurisasi yaitu (Anonymous, 1997): 

a. Pasteurisasi lama (law temperature, long time). Pemanasan susu dilakukan pada 

temperatur yang tidak begitu tinggi dengan waktu yang relatif lama (pada temperatur 62-

65 °C selama 1/2 -1 jam). 

b. Pasteurisasi singkat (High temperature, Short time). Pemanasan susu dilakukan pada 

temperatur tinggi dengan waktu yang relatif singkat (pada temperatur 85 -95 °C selama 1 

- 2 menit saja). 

c. Pasteurisasi dengan Ultra High Temperature (UHT). Pemasakan susu dilakukan pada 

temperatur tinggi yang segera didinginkan pada temperatur 10 °C (temperatur minimal 

untuk pertumbuhan bakteri susu). Pasteurisasi dengan UHT dapat pula dilakukan dengan 

memanaskan susu sambil diaduk dalam suatu panci pada suhu 81 °C selama ± 1/2 jam 
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dan dengan cepat didinginkan. Pendinginan dapat dilakukan dengan mencelupkan panci 

yang berisi susu tadi ke dalam bak air dingin yang airnya mengalir terus menerus.  

2.3  Teknologi Pulsed Electric Fields (PEF) 

High Intensity Pulsed Electric Fields (PEF) merupakan salah satu metode pengolahan 

pangan non-thermal dengan menggunakan kejutan listrik intensitas tinggi. PEF ini 

diaplikasikan pada bahan yang berbentuk cair. Prosesnya singkat antara satu mikrodetik 

sampai satu milidetik dengan pulsa yang pendek. 

Proses Pulsed Electric Field (PEF) didasarkan pada aplikasi denyut pendek pada 

tegangan tinggi (20-80 kV/cm) ke makanan yang ditempatkan diantara 2 elektroda. PEF 

dikategorikan suatu proses non thermal karena makanan diproses pada suhu kamar atau di 

bawahnya selama beberapa detik dan mampu memperkecil kehilangan nutrisi yang 

disebabkan oleh pemanasan. 

Teknologi PEF, memerlukan energi yang diperoleh dari sumber tegangan tinggi yang 

disimpan dalam satu atau beberapa kapasitor dan dilepaskan melalui material makanan untuk 

menghasilkan medan elektrik yang diperlukan. Energi yang tersimpan dalam kapasitor dapat 

dilepaskan dengan cepat (dalam seper sejuta detik) pada tenaga yang sangat tinggi. 

 
Gambar 3. Proses Pengawetan Makanan dengan Teknologi PEF 

Sumber: Anonymous (2005). 
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2.3.1 Efek Biologis Pulsed Electric Fields (PEF) 

Hubungan antara kuat medan listrik (field strength) dengan jumlah mikroba yang 

bertahan adalah semakin besar kuat medan listrik yang diberikan kepada cairan susu akan 

menurunkan mikroba secara drastis. 

 

 

Gambar 4. Hubungan Kuat Medan Listrik dengan Jumlah Mikroba dan Hubungan           

Waktu Perlakuan dengan Jumlah Mikroba. 

 

Hubungan antara waktu perlakuan (treatment time) dengan jumlah mikroba yang 

bertahan adalah semakin lama waktu yang diberikan dalam memberikan pulsa tegangan 

tinggi pada cairan susu maka mikroba yang dihasilkan terjadi penurunan mikroba. 

Kejutan listrik tegangan tinggi, dalam susu akan menyebabkan terjadinya kematian 

dari mikromikroorganisme yang terkandung di dalam susu. Kemungkinan yang ditimbulkan 

dari fenomena ini adalah terjadinya aktvitas metabolisme yang sudah tidak normal lagi atau 

terjadi peningkatan metabolisme tubuh sel yang terlalu tajam sehingga mengganggu kerja dan 

fungsi fisiologis sel. 

Menurut Gillisen dan Carlson di dalam Gould (1995) yang menyelidiki pengaruh 

kejutan listrik tegangan tinggi terhadap metabolisme dari jamur dan kapang, bahwa 
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metabolisme pada jamur dan kapang akan meningkat apabila terkena aliran listrik, yang 

secara langsung akan berpengaruh terhadap kematian dari mikromikroorganisme tersebut. 

Kematian mikroba akibat kejutan listrik tegangan tinggi diduga dipengaruhi oleh 

kerusakan struktur sel lainnya, seperti rusaknya membran sitoplasma sel. Meskipun secara 

alamiah membran sitoplasma mampu disintesa kembali tetapi dengan tegangan tinggi, 

kerusakan yang berupa lubang-lubang pada membran luar dari sel tidak mampu diperbaiki 

lagi, sehingga memungkinkan keluar masuknya senyawa makromolekul dari sel dan 

menyebabkan kematian (Alberts et al., 1994) 

Menurut Mizumo dan Hazamizu di dalam Gould (1995) bahwa kejutan listrik dengan 

tegangan tinggi menyebabkan terjadinya modifikasi permukaan sel, dimana dari pengamatan 

dengan mikroskop elektron menemukan adanya lubang pada dinding sel, sedangkan pada sel 

yang tidak dialiri listrik tidak ditemui hal ini. 

Mikroorganisme yang memiliki sifat memfermentasi laktosa, maka sumber karbon 

bagi hidupnya menggunakan laktosa yang terkandung di dalam susu. Kehadiran laktosa 

kemungkinan memberikan perlindungan koliform dari kejutan listrik, dimana sel yang 

berdekatan dengan molekul-molekul laktosa akan terlindung dari aliran elektron yang 

ditimbulkan oleh listrik sehingga memiliki ketahanan hidup yang lebih besar daripada sel 

yang tidak terlindungi oleh laktosa. Dalam hal ini laktosa merupakan senyawa kimia yang 

bukan termasuk golongan elektrolit sehingga tidak menghantarkan arus listrik karena 

molekulnya tidak  mengalami ionisasi. Oleh karena itu pengaruhnya sangat besar terhadap 

perlindungan koliform dari kejutan listrik. 

Menurut Goosling di dalam Gould (1995) bahwa pengaliran listrik dengan media 

yang kaya akan nutrisi atau protein menyebabkan terjadinya penurunan nilai efektivitas 

kematian dari mikroba yang terkandung. Komponen nutrisi memberikan pengaruh 

perlindungan sel dari perlakuan kejutan listrik (Goosling di dalam Gould, 1995). Semakin 
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lama kejutan listrik diterapkan maka nilai efektivitas pembunuhan mikroba akan semakin 

besar, hal ini diduga bahwa komponen nutrisi susu semakin menurun dalam memberikan 

perlindungan terhadap mikroba. Terjadi koagulasi protein pada elektroda dengan semakin 

lama kejutan listrik. Semakin tinggi tingkat koagulasi akan sebanding dengan tingkat 

kematian dari mikroba. 

Pengaruh yang ditimbulkan dari kejutan listrik adalah kultur yang terkandung di 

dalam susu merupakan kultur campuran dengan sifat genetis terhadap ketahanan dari listrik 

berbeda-beda. Diduga bahwa total mikroba terbesar yang terkandung di dalam susu memiliki 

kerentanan terhadap aliran listrik yang tinggi sehingga menimbulkan angka kematiannya 

besar. Sedangkan sisa total mikroba hidup diduga memiliki ketahanan tinggi terhadap kejutan 

listrik sehingga jumlah perlakuan kejutan listrik selanjutnya tidak begitu besar dalam 

mematikan total mikroba tersisa ( Lin et al., 1984 ). 

Menurut Gilliland dan Speck di dalam Sitzmann (1990), bahwa pemberian tegangan 

tinggi dengan jumlah kejutan yang rendah memiliki kemampuan membunuh kultur mikroba 

yang lebih rendah dibandingkan dengan tegangan lebih rendah dengan jumlah kejutan yang 

lebih banyak. 

Mekanisme kematian yang nyata terhadap mikroba dengan adanya kejutan listrik 

bertegangan tinggi diduga dikarenakan kegagalan dalam sintesa dinding sel sebagai akibat 

terganggunya kerja dari enzim permease yang bekerja pada membran sitoplasma. Diduga 

enzim permease mengalami proses mutasi sehingga sel tidak dapat menyerap senyawa 

tertentu yang diperlukan untuk sintesa sel. 

Menurut Sitzmann (1990), kematian spora dengan perlakuan pengaliran listrik 

dibatasi oleh kekuatan medan listrik yang dihasilkan, lama kejutan, jumlah kejutan yang 

diterapkan dan ukuran sel. Sedangkan menurut Sakuaruchi dan Kondo di dalam Gould 
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(1995), pengaliran listrik dengan tegangan tinggi dalam waktu lama memberikan pengaruh 

yang lebih besar dalam menurunkan jumlah spora yang terkandung dalam media. 

Selama proses pengaliran listrik, ion-ion logam memiliki kecenderungan tertarik oleh 

elektron dari listrik sehingga ion-ion logam bebas akan berkurang. Adapun dalam proses 

pembentukan endospora memerlukan penyerapan ion Kalsium bebas dalam jumlah besar, 

sehingga dengan rendahnya ion logam menyebabkan pembentukan spora mengalami 

kegagalan. Ion Ca
2+

 yang tersisa anya cukup untuk pembentukan beberapa spora saja. Jumlah 

spora yang terbentuk setelah pemberian kejutan listrik bertegangan tinggi mengalami 

penurunan yang sangat tajam ( Stumbo. 1973). 

Proses kejutan listrik diduga menyebabkan terjadinya ionisasi beberapa garam-garam 

seperti Mg
2+

 dan Ca
2+

 yang terikat pada dinding sel ataupun yang membentuk buffer 

phosphat, dimana adanya ion-ion bebas ini menyebabkan konduktivitas listrik akan 

meningkat sehingga kekuatan energi akan semakin besar. Konduktivitas listrik susu akan 

meningkat dengan peningkatan jumlah ion natrium dan kalsium (Spreer, 1998). 

 

2.3.2  Mekanisme Penginaktivasian Mikroba 

Ada beberapa metode mekanisme penginaktivasian mikroba oleh PEF yaitu 

perusakan membran sel akibat efek tegangan listrik. 

 

Gambar 5. Diagram Perusakan Membran Sel (Spreer, 1998) 
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Keterangan : 

a. Membran sel dengan tegangan listrik 

b. Kompresi membran sel 

c. Pembentukan pori-pori 

d. Pembentukan pori-pori yang lebih besar 

 

Gambar 6. Elektroporasi Membran Sel (Spreer, 1998) 

Elektroporasi adalah fenomena dimana sel tersebut pecah dengan pulsa listrik 

bertegangan tinggi secara temporer merusak lapisan lipid dan protein dari membran sel dan 

akhirnya kandungan plasma dari membran sel menjadi permeable terhadap molekul kecil 

setelah terkena medan listrik. Hal ini menyebabkan membran sel membengkak dan setelah itu 

pecah. Efek utama dengan pengaruh medan listrik yang diberikan pada sel 

mikromikroorganisme adalah untuk meningkatkan permeabilitas membran, dalam hal ini 

tekanan pada membran dan pembentukan pori. Dengan meningkatkan medan listrik dan 

durasi gelombang atau mengurangi kekuatan ionik dari medium maka pori akan menjadi 

lebar (terjadi pembentukan lubang pada membran sel). 

2.3.3 Perhitungan Inaktivasi Mikroba 

 Menurut Kusnandar dkk (2009) Apabila suspensi mikroba dipanaskan pada suhu 

konstan, maka penurunan jumlah mikroba hidup yang tersisa akan mengikuti reaksi ordo 
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pertama, dimana penurunan jumlah mikroba mengikuti pola logaritmik sebagai fungsi dari 

waktu. Pada suhu tertentu, laju inaktivasi mikroba selama waktu pasteurisasi dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

 dN 
= -kN ……………………………………………………………………………..(1) 

   dt 

dimana: N adalah jumlah mikroba sisa yang masih hidup setelah waktu pasteurisasi t, No 

adalah jumlah mikroba awal, t adalah waktu pasteurisasi (dalam menit), dan D adalah waktu 

penurunan desimal (decimal reduction time, dalam menit). Nilai k adalah raju reaksi dan t 

adalah waktu pemanasan. 

 Nilai D (Decimal Reduction Time) merupakan waktu yang diperlukan untuk 

menurunkan atau membunuh mikroba sebanyak 90% pada tegangan yang konstan untuk 

pengolahan bahan makanan cair (susu) dengan teknologi kejut tegangan tinggi (PEF) 

(Hariono, 2007). 

 Apabila persamaan (1) diintegrasikan, maka diperoleh persamaan (2) berikut: 

 ln   
N   

= - kt………………………………...…………………………………………(2)
 

         No 

 Persamaan (2) menunjukkan plot kurva semilogaritma dari N terhadap t. Persamaan 

tersebut dapat dirubah menjadi lebih sederhana (persamaan 3): 

 2.303 log  
N 

  = - kt atau log  
N
  = 

-kt
   ……………………………………………………(3) 

             No          No      2.303 

 
Nilai slope 2.303/k sering dinyatakan dengan nilai D, sehingga: 

log  
N   

= -  
 t
………………………………...…………………………………………(4) 

         No         D 

 
D = 

      - t
   ……………………...………………………………………………………………(5) 

            log  N 

   No 

Dimana : D menyatakan ketahanan mikroba atau sensitifitas mikroba oleh suhu pemanasan. 

Nilai D didefinisikan sebagai waktu dalam menit pada suhu tertentu yang diperlukan untuk 

menurunkan jumlah spora atau sel vegetatif tertentu sebesar 90% atau satu logaritmik 
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(sepersepuluh pangkat). Setiap mikroba memiliki nilai D pada suhu tertentu, maka semakin 

tinggi ketahanan mikroba tersebut pada suhu tertentu. 

2.3.4  Prinsip Kerja Pasteurisasi Susu dengan Teknologi PEF 

Proses pasteurisasi cairan susu dengan teknologi pulsa tegangan tinggi (PEF) 

menggunakan sebuah sumber arus DC untuk mengisi muatan kapasitor yang terhubung 

secara seri dengan resistor pengisi. Pengaliran muatan listrik dalam bentuk gelombang kejut 

ini akan melewati piranti elektroda yang membatasi ruang perlakuan yang merupakan jalur 

pengaliran cairan susu tersebut. 

Pelepasan gelombang kejut listrik terjadi dalam ruang perlakuan dimana makanan, 

dalam hal ini cairan susu, ditempatkan melalui celah kecil antara 2 elektroda. Ketika isyarat 

pemicu tegangan diaktifkan, tombol tegangan tinggi tertutup dan beban yang tersimpan 

dalam kapasitor mengalir melewati makanan dalam ruang perlakuan. 

Rangkaian kedua ini tidak jauh berbeda dengan rangkaian yang pertama di atas. Yang 

membedakan adalah pada rangkaian yang pertama hanya menggunakan satu macam kapasitor 

sedangkan pada rangkaian yang kedua menggunakan 3 macam kapasitor dan induktor. Pada 

rangkaian pertama menghasilkan gelombang keluaran eksponensial sedangkan rangkaian 

kedua menghasilkan gelombang keluaran persegi. 

 

Gambar 7. Rangkaian Listrik yang Menghasilkan Tegangan Eksponensial 
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 Gambar 8.  Rangkaian Pulsa Generator Persegi Menggunakan 3 Kapasitor Dan 3      

    Induktor 

 

Secara garis besar, mesin pasteurisasi dengan teknologi PEF terdiri atas 3 bagian 

penting yaitu : 

1. Unit pengaturan fluida (Fluid Handling Unit) yang berfungsi untuk mengatur pengaliran 

fluida atau cairan susu ke dalam ruang perlakuan. 

2. Generator pulsa tegangan tinggi yang berfungsi untuk menghasilkan pulsa tegangan 

tinggi yang akan dikenakan pada fluida. 

3. Ruang perlakuan yang terdiri atas 2 macam elektroda dan insulator dimana ada ruang 

untuk cairan makanan menerima pulsa atau kejutan listrik. Elektroda terbuat dari 

material yang inert, contohnya titanium. 

 Makanan (cairan susu) akan masuk melalui lubang pemasukan (food inlet) yang 

selanjutnya masuk dalam ruang perlakuan dengan kejutan listrik (electric field treatment 

zone) diantara 2 elektroda yang dibatasi oleh membran yang dapat menghantarkan ion-ion 

listrik dari elektroda. Produk akhir yang terbentuk keluar melalui lubang pengeluaran (food 

outlet). 
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Gambar 9. Ruang Perlakuan (Treatment Chamber) (Hadi, 2010) 

 

2.3.5 Rancangan Sistem Pulsed Electric Field 

 Proses High Intensity Pulsed Electric Fields (PEC) terdiri atas beberapa komponen, 

termasuk sumber tenaga, bank kapasitor, sebuah switch , wadah tempat perlakuan (Treatment 

Chamber), alat ukur arus, tegangan dan suhu dan peralatan pengemas yang higienis. Sumber 

tenaga untuk mengisi kapasitor dan switch akan menghentikan pengisian energi ke kapasitor . 

(Barbosa et al., 2000). 

Lubang Masukan 

Produk Elektroda Plastik 

Dinding Wadah 

Lubang Keluaran 
Bahan pendukung 

alumunium untuk badan 

wadah perlakuan 

Elektroda Tegangan Tinggi 
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Gambar 10. Desain Peralatan Pulsed Electric Fields (PEF) 

 Desain treatment chamber pada tipe washington state continous chamber mempunyai 

debit rata-rata 1 liter/menit sampai 2 liter/menit dengan jarak antar elektroda 2 mm sampai 6 

mm. Didalam teratment chamber terdapat cooling jackets untuk menjaga suhu bahan agar 

tetap rendah. Diameter luar chamber 12.7 cm, tinggi chamber 20.3 cm (Barbosa et al., 2000). 

 

2.4  Transformator Flyback 

Transformator flyback adalah transformator dengan inti ferit yang membangkitkan 

tegangan tinggi pada tabung sinar Katoda (CRT) baik pada televisi maupun pada monitor. 

Fungsi utama dari transformator ini untuk memicu (menembakkan) elektron dalam tabung 

CRT. Umunnya disebut Line Output Transformer. 

Skema diagram rangkaian flyback secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 11. Diagram Rangkaian Flyback Transformer (Samuel, 1994) 

 

Bagian tegangan tinggi pada sisi sebelah kanan adalah merupakan rangkaian pengali 

tegangan yang terdiri dari satu sisi kumparan dengan diodadioda tegangan tinggi sebagai 

pengalinya (Multiple HV Diodes). Penyearah atau pengali dan atau pembagi tegangan untuk 

fokus/ screen untuk beberapa model ada yang letaknya terpisah dengan Flyback. 

Perbedaan flyback dengan transformator antara lain: 

 Transformator Flyback didisain untuk menyimpan energi dalam rangkaian 

magnetiknya yaitu berfungsi seperti induktor biasa, sedangkan pada transformator 

pada umunya didisain untuk mengirim energi dari primer ke sekunder ddan 

mengecilkan penyimpanan energinya. 

 Refluktasi dari rangkaian magnetikpada flyback biasanya lebih besar dari pada 

transformator pada umumnya. Hal ini disebabkan dari perhitungan celah udara yang 

sangat teliti selama penyimpanan energi. 
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 Tegangan yag digunakan pada bagian primer flyback hampir selalu berbentuk pulsa 

(rectangular), sedangkan pada transformator pada umumya digunakan tegangan sinus 

(Sinusoidal). 

 Arus yang mengalir melalui kedua sisi linier dalam bentuk gergaji sedang 

transformator yang sering kita jumpai umumnya arus sinus (sinusoidal). 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari 2011 sampai dengan Juni 

2011, di Laboratorium Teknik Prosessing Hasil Pertanian (TPHP) Jurusan Teknik 

Pertanian, Laboratorium Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan (Testing Laboratory 

Of Food Quality And Food Safety) Jurusan Teknologi Hasil Pertanian dan 

Laboratorium Pengukuran dan Tegangan Tinggi Fakultas Teknik Universitas 

Brawijaya Malang. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

Bahan yang digunakan adalah susu segar yang diambil dari koperasi susu 

DAU Kabupaten Malang. 

3.2.1 Alat Dan Bahan Pembuatan Pembangkit Tegangan Tinggi 

a. Alat untuk pembuatan pembangkit tegangan tinggi antara lain: 

  Solder 

  Volt meter 

  Tang, obeng dan lain-lain 

b. Bahan yang digunakan untuk pembuatan pembangkit tegangan tinggi antara lain: 

 PCB 

 Kabel 

 Komponen elektronika yaitu beberapa resistor, kapasitor, dioda, trafo dan 

transistor. 

 Transformator flyback. 
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3.2.2 Alat dan bahan untuk Pembuatan Mesin Pasteurisasi. 

a. Alat yang digunakan 

 Perlengkapan pertukangan seperti Palu, Tang, obeng, gergaji, penggaris 

dan cutter. 

b. Bahan yang digunakan 

 Mika 2mm dan 3mm 

 Lem PVC dan Silicon 

 Kayu dan paku 

 Pipa 0.5 inci dan stop kran. 

3.2.3 Alat Dan Bahan Pengujian Alat 

a. Pengujian Teknis 

1. Voltmeter pengukuran tegangan rendah 

2. Sela Bola untuk mengukur tegangan tinggi 

3. Termometer untuk mengukur suhu 

4. Gelas Ukur untuk mengukur volume bahan. 

b. Pengujian jumlah mikroorganisme 

Bahan yang digunakan untuk analisa TPC adalah media PCA, adapun untuk 

analsisa koliform menggunakan media URBA dan analisa mikroba pembentuk spora 

dengan media NA. Sedangkan Peralatan yang digunakan antara lain kertas payung, 

kasa steril, Air Suling, Alkohol 70%, Spiritus, Autoclave, Erlenmeyer, Gelas Piala, 

Pengaduk, Kompor Listrik, Termometer, Unit Sterilisasi Listrik, Inkubator, Busen, 

Labu Ukur, Vortex, Water Bath, Pipet volume, Cawan petri, tabung reaksi, 

erlenmeyer, gelas piala, inkubato, busen, Colony Counter. 
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3.3  Pendekatan Desain Perancangan Alat 

Pendekatan desain yang dilakukan mengacu pada penelitian-penelitian yang 

pernah dilakukan yaitu Perancangan design Treatment Chamber Pulsed Electric 

Fields (PEF) pada Barbosa et al.,1997. 

3.3.1 Rancangan Fungsional 

Rancangan alat pengawetan air susu terdiri dari empat komponen utama, yaitu: 

(1) Pembangkit tegangan tinggi; (2) Tangki Bahan (Food tank ); (3) Ruang Perlakuan 

(Treatment Chamber) dan (4) Meja Penyangga. 

A. Pembangkit Tegangan Tinggi 

Alat ini berfungsi sebagai pembangkit pulsa tegangan tinggi yang akan 

memproduksi pulsa listrik bertegangan 25 kV. Rangkaian alat ini terdiri dari : 

 Transformator Flyback untuk menaikan tegangan 

 Rangkaian penyearah untuk memberikan catu daya DC yang stabil. 

 Rangkaian Oscilator yang memakai IC UPC 1379 sebagai timernya. 

 Rangkaian driver sebagai penguat arus keluaran dari osilator. 

B. Tangki Bahan (Food Tank) 

Tangki bahan berfungsi sebagai tempat bahan olahan yang terbuat dari plastik 

dengan volume 30 liter. Terdapat dua buah tangki bahan yang digunakan untuk 

menampung bahan masukan dan bahan keluaran. Didalam wadah bahan masukan 

terdapat pompa celup untuk memompa bahan ke wadah perlakuan yang debit 

keluarannya dapat diatur dengan kran. 

C. Wadah Proses (Treatment Chamber) 

Wadah proses adalah wadah tempat berlangsungnya proses pasteurisasi 

dengan tegangan tinggi yang berbentuk pipa dengan panjang alur 30 cm yang 
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didalamnya terdapat elektroda alumunium sepanjang 10.6 cm untuk melakukan proses 

pasteurisasi selama 1 detik. 

D. Meja Penyangga 

Meja Penyangga terbuat dari kayu yang berfungsi sebagai alat pendukung 

proses pasteurisasi kejut. 

3.3.2 Rancangan Struktural 

Rancangan struktural menitikberatkan pada rancang bangun mesin pasteurisasi 

susu dengan tegangan tinggi yang terdiri dari food tank, treatment chamber, 

pembangkit Tegangan Tinggi dan penyangga. 

 

Gambar 12 Skema Kerja Mesin Pasteurisasi PEF (Hadi, 2010) 

a. Pembangkit Tegangan Tinggi 

Pembangkit tegangan tinggi adalah generator yang mampu membangkitkan 

listrik sebesar 49480 volt dengan frekwensi 50KHz. Alat untuk membangkitkan Pulsa 

tegangan tinggi mengunakan Flyback transformer dengan beberapa rangkaian 

pendukung. 

b. Tangki Bahan (Food Tank) 

Tangki bahan disesuaikan dengan produk yang ada di pasaran yang terbuat 

dari plastik dan mampu menampung air susu sebanyak 30 Liter. Tangki bahan ada 

dihubungkan dengan Wadah perlakuan dengan pipa berdiameter 1 inch. Tangki bahan 



36 

 

berbentuk tabung dengan diameter 30 cm dan tinggi 25 cm. Bahan dipilih dari plastik 

karena plastik merupakan isolator yang baik serta tidak mudah ditembus oleh bahan 

cair. 

Wadah dihubungkan pada bahan masukan dengan wadah perlakuan 

menggunakan pompa celup dengan debit maksimal 800 liter per jam yang dapat diatur 

keluarannya dengan menggunakan kran yang terhubungan dengan wadah perlakuan. 

 

Gambar 13. Tangki Bahan (Hadi, 2010) 

c. Wadah Proses (Treatment Chamber ) 

Wadah Proses terbuat dari bahan plastik dengan tebal 3 mm berbentuk pipa 

yang didalamnya terdapat plat alumunium sebagai elektroda yang terhubung dengan 

pembangkit tegangan tinggi yang jarak tembaknya dapat diatur. Pada bagian depan 

wadah proses dihubungkan dengan wadah bahan yang dilengkapi dengan kran 

pengatur debit aliran bahan ke wadah proses, sedangkan pada bagian belakang 

langsung berhubungan dengan wadah bahan akhir. 

Wadah proses dirancang untuk proses pasteurisasi kontinyu dengan dimensi 

50 cm x 8 cm x 8 cm. Pada bagian tengan terdapat ruang pasteurisasi sepanjang 10.6 

cm. Dinding wadah proses terbuat dari plastik bening bertujuan agar proses yang 
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terjadi di dalam dapat diamati, selain itu bahan plastik juga aman dipakai karena 

termasuk isolator yang baik dan mudah dibentuk sesuai keinginan.  

Penampang aliran dibuat lingkaran dengan diameter 1 cm dengan sedikit 

sambungan untuk meminimalisasi terjadinya komtaminasi mikroorganisme dari dalam 

wadah proses. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Treatment Chamber (Hasil Perancangan) 

 

d. Meja Penyangga 

Penyangga terbuat dari kayu dengan tinggi 60 cm, lebar 50 cm dan panjang 85 

cm. Bahan kayu dipakai karena bahan ini sangat mudah didapat dan ekonomis, selain 

itu bahan kayu juga merupakan isolator sehingga tidak mebahayakan operator saat 

pengoperasian alat. 

 

3.4  Pengamatan dan Analisis Data 

Pengujian alat dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan perancangan 

mesin Pasteurisasi dengan sistem kejut tegangan tinggi dengan mengukur besar 

Intlet Susu 

Pembangkit Tegangan 

Tinggi 
Pemancar 

Flyback 

Outlet Susu 

Plat  Titanium 

Ruang 

Pasteurisasi 
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tegangan masukan dan keluaran dari Pembangkit Tegangan Tinggi, frekwensi 

Pembangkit Tegangan Tinggi, suhu pada treatment chamber dan jumlah 

mikroorganisme dalam susu sebelum dan sesudah proses kemudian Hasil Pengujian 

Mikroorganise dibandingkan dengan penelitian pasteurisasi secara thermal. 

Pengukuran Tegangan Keluaran diukur dengan mengatur besar tegangan 

masukan. Pengukuran tegangan keluaran dengan menggunakan motode sela bola yang 

kemudian hasil dari pengukuran dihitung dengan persamaan untuk mendapatkan hasil 

yang akurat, karena pada pengukuran sela bola masih dipengarunhi oleh faktor 

lingkungan yaitu suhu ruangan dan tekanan. 

 U’dhitung  

Dimana:  U’dh= tegangan hitung (kV) 

   U’du = tegangan ukur (kV) 

   b       = tekanan (mbar) 

   v       = suhu (
0
C) 

Sedangkan frekwensi diukur dengan menggunakan osiloskop tetapi tidak 

dihubungkan secara langsung dengan kabel karena tegangan keluaran dan juga efek 

radiasi pembangkit tegangan tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada osiloscop, 

sehingga pada proses pengukuran digunakan penangkap sinyal untuk mengukur 

frekwensinya. 

f  

dimana : F = Frekwensi 

   T = Periode 
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3.5 Prosedur Pengujian Mesin Pasteurisasi Berdasarkan Jumlah 

 Mikroorganisme        

 

Pengujian jumlah mikroorganisme dilakukan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan mesin pasteurisasi susu sitem kejut tengangan tinggi dalam 

menginaktivasi mikroorganisme. Pengujian dilakukan dengan metode cawan dengan 

langkah pengujian sebagai berikut. 

a. Hitungan Cawan Metode Tuang 

 Larutkan media dan peptone dengan aquades sesuai dengan aturan 

pengencerannya 

 Dipanaskan hingga semua media melarut 

 Sterilisasi pada autoclave suhu 121 
0
C selama 15 menit 

 1 ml sampel diambil, dimasukkan dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml larutan 

pepton steril (pengenceran 10-1), begitu seterusnya hingga pengenceran yang 

diinginkan 

 Mengambil 1 ml sampel dari hasil tiga pengenceran terakhir dan 

masingmasing dituang dalam cawan petri steril, kemudian tuang media steril 

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

dibuat dengan 2 contoh 

 Setelah media membeku, cawan petri dibalik dan diinkubasi pada suhu 37
0
C 

selama ± 2 hari 

 Mikroba yang tumbuh dihitung dengan colony counter 
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b. Perhitungan Dengan Metode Standart Plate Count (SPC) 

 Cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah koloni 

antara 30-300 

 Beberapa koloni yang bergabung menjadi satu merupakan satu kumpulan 

koloni yang besar dimana jumlah koloninya diragukan dapat dihitung sebagai 

1 koloni 

 Satu deretan koloni yang terlihat sebagai satu garis tebal dihitung sebagai 1 

koloni  

 Perhitungan: Koloni per ml atau per gram = jumlah koloni per cawan x 

1/faktor pengenceran 
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Gambar 13. Diagram Alir Penelitian 
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IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Perancangan dan Pembuatan alat 

Sesuai dengan pendekatan desain yang dijadikan landasan teoritik, rancang 

bangun mesin pasteurisasi susu berbasis Teknologi Pulsed Electric Field (PEF) terdiri 

dari empat komponen utama, yaitu: (1) Pembangkit Pulsa Tegangan Tinggi sebagai 

pembangkit pulsa tegangan tinggi yang menggunakan double transformator Flyback 

untuk menaikan tegangan sampai 49.48 kV (2) Tangki Bahan (Food tank ) sebagai 

tempat penampungan air susu sebelum dan sesudah proses pasteurisasi; (3) Ruang 

Perlakuan (Treatment Chamber) sebagai tempat terjadinya proses pasteurisasi dan (4) 

meja penyangga. 

4.1.1 Pembangkit Pulsa Tegangan Tinggi dengan Menggunakan Double 

Flyback  Transformer 

Prinsip dasar pembangkit pulsa tegangan tinggi ini hampir sama dengan 

rangkaian penguat Horisontal pada televisi hitam putih dengan mengunakan IC UPC 

1379C dan menggunakan double transformator Flyback untuk menaikkan tegangan 

sampai 49.48 kV. 

Pembangkit pulsa tegangan tinggi ini mempunyai dua buah sinyal yaitu triger 

dan power supply DC yang dihubungkan ke sisi tegangan rendah trafo tegangan 

tinggi. Sedangkan pada sisi tegangan tinggi menghasilkan output tegangan DC secara 

periodik, tegangan keluaran inilah yang nantinya digunakan untuk proses pasteurisasi. 

Secara garis besar perancangan pembangkit pulsa tegangan tinggi terdiri atas 

empat rangkaian: 
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a. Rangkaian Penyearah 

Rangkaian ini diperlukan untuk memberikan catu daya DC terhadap 

komponen-komponen elektronik dalam satu sistem. Rangkaian penyearah ini 

diharapkan dapat menyediakan catu daya DC yang stabil. (Malvino.1998) 

Pada pembangkit pulsa tegangan tinggi rangkaian catu daya penyearah 

mempunyai tegangan keluaran ditapping masing-masing 18 Volt, 25 Volt, 42 Volt, 50 

Volt, 60 Volt Dan 70 Volt yang berasal dari trafo 5 Ampere dengan tegangan 

masukan PLN 220 volt. 

b. Rangkaian Pembangkit Pulsa (Oscilator) 

Rangkaian ini berupa rangkaian pembangkit pulsa dengan frekwensi kerja 50 

kHz yang memakai IC UPC 1379 sebagai timernya. IC ini biasa digunakan pada 

televisi hitam putih untuk mensinkronkan sinyal dari generator, penguat vertikal dan 

penguat horizontal. 

Arus dari rangkaian penyearah masuk melalui kaki empat IC UPC 1379C yang 

kemudian dikeluarkan melalui kaki sembilan IC UPC 1379C dalam bentuk Pulsa yang 

kemudian diteruskan ke rangkaian Driver sebagai pengendali masukan pada 

transformator Flyback. 

c. Rangkaian Kemudi (Driver) 

Rangkaian kemudi digunakan untuk memperkuat arus keluaran dari rangkaian 

oscilator untuk membangkitkan tegangan tinggi flyback. Pada rangkaian pembangkit 

pulsa tegangan tinggi ini menggunkaan transistor bu407 sebagai driver dengan 

susunan dasar rangkaian sbb. 
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Gambar 18. Rangkaian Driver 

d. Transformator Flyback 

Transformator Flyback berkerja berdasarkan prinsip transformator pada 

umumnya.memiliki belitan primer yang jumlahnya satuan dan sekunder yang 

jumlahnya puluhan ribu yang biasa digunakan untuk operasi frekwensi tinggi.  

Tegangan yang digunakan pada bagian primer hampir selalu berbentuk kotak 

(rectangular) dengan arus yang mengalir pada kedua sisi flyback trasnformer yang 

naik turun dalam berbentuk gergaji. 

Flyback yang digunakan pada rangkaian ini adalah tipe 154-164E yang biasa 

digunakan untuk televisi monochrom. Tegangan keluaran yang dihasilkan flyback ini 

mencapai 49.48 kV dengan frekwensi 50 kHz. 

4.1.1.1 Prinsip Kerja Alat 

Sumber tegangan AC masuk ke rangkaian penyearah DC yang menggunakan 

trafo 5A untuk mencatu rangakaian oscilator dan rangkaian driver. Rangkaian 

oscilator dan driver ini akan berpengaruh terhadap waktu pensaklaran pada switching 

dan penguatan arus agar transistor tersebut dapat beroperasi. Frekwensi yang 

dihasilkan oscilator ini adalah 50 KHz 
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Rangkaian penyearah dengan nilai output yang mencapai 70 Volt , 5A dikopel 

dengan rangkaian switching transistor dihubungkan ke sisi tegangan rendah dan 

transformator flyback untuk membangkitkan induksi agar menimbulkan output 

tegangan tinggi, rangkaian catu daya ini ditapping pada sisi inputnya menjadi 18 Volt, 

25 Volt, 42 Volt, 50 Volt, 60 Volt Dan 70 Volt. sehingga mampu menghasilkan 

tegangan tinggi dengan keluaran maksimal mencapai 49.48 kV. 

4.1.2 Tangki Bahan (Food Tank) 

Tangki bahan terbuat dari stainless steel 316 yang food grade dengan 

berbentuk tabung dengan sisi bawah agak mengerucut. Diameter atas tangki 30 cm 

dan diameter bawah 25 cm dengan dilengkapi tutup dan mempunyai tinggi 25 cm. 

Pada mesin pasteurisasi ini terdapat dua buah tangki bahan untuk menampung 

bahan awal dan akhir proses pasteurisasi. Pada tangki penampung bahan akhir 

terdapat lubang masukan diatas sebesar 0.5 inch. Pada tangki bahan awal didalamnya 

terdapat pompa untuk memompa bahan ke wadah perlakuan. 

Pompa yang digunakan termasuk jenis pompa magnet yang stainless steel 

dengan debit maksimal 800 liter per jam yang biasanya digunakan untuk pompa 

aquarium. Lubang keluaran pompa dihubungkan dengan kran untuk mengatur debit 

bahan yang mengalir ke wadah perlakuan. 

4.1.3 Wadah Perlakuan (Treatment Chamber) 

Wadah perlakuan adalah tempat berlangsungnya proses pasteurisasi dengan 

tegangan tinggi secara singkat yaitu 1 detik. Bahan wadah perlakuan terbuat pipa 

stainles steel 316 yang aman untuk makanan (food grade), selain itu bahan stainles 

steel juga aman dipakai karena termasuk isolator yang baik, mudah dibentuk dan 

tahan terhadap korosi. 
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Alur wadah proses dibuat dengan diameter 10 cm agar tidak terjadi kehilangan 

energi yang terlalu besar pada sisi bahan serta untuk meminimalkan kontaminasi dari 

dalam mesin pasteurisasi. Pada bagian tengah alat ini terdapat plat titanium dengan 

panjang 10.6 cm yang berfungsi sebagai penghantar listrik bertegangan tinggi ke susu, 

pada bagian ini aliran listrik bertegangan tinggi ditembakkan yang kemudian terjadi 

efek medan listrik yang akan membunuh mikroorganisme.  

Sebagian besar mesin pasteurisasi ini dibuat dengan bentuk lingkaran dengan 

sedikit sambungan untuk meminimalisasi kontaminasi dari dalam mesin pasteurisasi. 

4.1.4 Meja Penyangga 

Meja penyangga dibuat dengan bahan alumunium yang dilapisi dengan akrilik 

dengan dimensi 80 cm x 60 cm x 60 cm. Bahan dibuat dari alumunium dengan 

dilapisi akrilik karena bahan ini termasuk isolator, mudah didapatkan, kuat dan 

ekonomis. 

 

4.2 Hasil Pengujian 

4.2.1 Pengujian Tegangan 

Pengujian tegangan rangkaian ini dibagi menjadi dua yaitu tegangan masukan 

dan tegangan keluaran. Tegangan masukan yang diukur adalah tegangan keluaran 

rangkaian penyearah yang telah ditapping. Sedangkan tegangan keluaran yang diukur 

adalah tegangan akhir yang dikeluarkan oleh transformator flyback. 

Pengukuran tegangan masukan dilakukan dengan menggunakan voltmeter 

dengan menghubungkan kutub positif dan negatif rangkaian penyearah, sedangkan 

pada pengukuran tegangan keluaran flyback menggunakan metode Sela Bola yang 
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dilakukan di Laboratorium Pengukuran dan Tegangan Tinggi Teknik Elektro 

Universitas Brawijaya. 

Metode sela bola biasanya digunakan untuk mengukur tegangan tinggi AC 

maupun DC. Untuk mengukur tegangan dibawah 100 kV biasa digunakan elektroda 

yang berbentuk bola dengan diameter 5 cm dan atau 10 cm. 

 

Gambar 19. Skema Pengukuran dengan Sela Bola 

      Sumber: Perancangan (Zuhal, 1991) 

 

Pengukuran tegangan keluaran dilakukan dengan tegangan masukan yang 

berbeda sehingga didapatkan hasil sebagai berikut: 

  Tabel 4. Hasil Pengukuran Tegangan 

Tegangan Masukan(Volt) Tegangan ukur (kV) Tegangan Hitung (kV) 

 

18 18 16.49521079 

25 22 20.16081319 

42 30 27.49201798 

50 36 32.99042158 

60 48 43.98722877 

70 54 49.48563237 
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Dari pengukuran diatas dapat dilihat bahwa semakin besar tegangan input 

maka semakin besar pula tegangan output yang dihasilkan, sehingga dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 20. Hubungan Tegangan Masukan dan Tegangan Keluaran 

4.2.2 Pengujian Frekwensi 

Pengujian frekwensi dilakukan dengan menggunakan Osiloskop. Periode 

gelombang dan tegangan oscilator menunjukkan bahnwa sinyal keluaran dari 

pembangkit tegangan tinggi berbentuk gergaji. 

Garis mendatar pada osiloscop menunjukkan besarnya periode gelombang (T) 

sedangkan pada garis vertikal menunjukkan besarnya tegangan. Frekwensi (f) 

diperoleh dengan menggunakan persamaan dimana periode yang besar akan 

menghasilkan frekwensi yang kecil dan sebaliknya. 

Pada pembangkit tegangan Tinggi yang diukur dengan osiloscop didapatkan 

besar frekwensi sekitar 50 kHz dengan besar periodenya 20 µs. Frekwensi yang 

dihasilkan pembangkit tegangan tinggi ini melebihi rentang kerja yang ada pada rata-

rata pembangkit yang menggunakan flyback transformer yaitu antara 4 kHz-10 kHz. 
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Hal ini kemungkinan karena adanya perbedaan rangkaian antara pembangkit untuk 

pasteurisasi dengan rangkaian pada televisi. 

4.2.3 Pengaruh suhu 

Dari hasil pengukuran suhu selama penelitian terjadi kenaikan suhu antara 2 – 

3 
0
C dengan suhu maksimal terdapat pada pasteurisasi pada tegangan 49.48 kV yaitu 

23
0
C. Kemungkinan hal ini bukan karena pengaruh proses strerilisasi melainkan 

karena pengaruh perbedaan temperatur bahan dengan lingkungan sehingga panas dari 

lingkungan diserap oleh susu pada saat bahan dipasteurisasi. 

Suhu tertinggi terjadi pada perlakuan 49.48 kV dengan suhu 23
0
C dan suhu 

terendah pada perlakuan 0kV dengan suhu 18
0
C. Kisaran suhu ini dapat dikatakan 

masih aman karena pemprosesan pada suhu ini susu tidak akan menyebabkan 

terjadinya penurunan kandungan nutrisi sehingga hasil pasteurisasi dengan metode 

kejut tegangan tinggi menghasilkan seperti susu segar. 

Hal ini didukung oleh pernyataan Barbosa et al,. (2000), bahwa proses Pulsed 

Electric Field (PEF) didasarkan pada aplikasi denyut pendek pada tegangan tinggi 

(20-80 kV/cm) ke makanan yang ditempatkan diantara 2 elektroda. PEF dikategorikan 

suatu proses non thermal karena makanan diproses pada suhu kamar atau di bawahnya 

selama beberapa detik dan mampu memperkecil kehilangan nutrisi yang disebabkan 

oleh pemanasan. 
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        Tabel 5. Hasil Pengukuran Suhu 

 

No. 

 

Tegangan perlakuan (kV) 

Suhu( 
0
C) 

Masuk Keluar 

1 0 18 - 

2 27.49 18 20 

3 32.99 19 21 

4 43.98 20 23 

5 49.48 20 23 

 

4.2.4 Pengujian Jumlah Total Mikroba 

Jumlah total mikroorganisme susu segar bahan uji awal sebelum dipasteurisasi 

berkisar antara 1.6 x 10
6
 cfu/ml. Sedangkan total mikroba setelah perlakuan kejut 

medan listrik dengan tegangan keluaran 27.49 kV terjadi penurunan sebesar 92.06% 

menjadi 1.27 x 10
5
 cfu/ml, pada tegangan 32.99 kV terjadi penurunan sebesar 95.37% 

menjadi 7.40 x 10
4
 cfu/ml, pada tegangan 43.98 kV terjadi penurunan sebesar 97.44% 

menjadi 4.10 x 10
4
 cfu/ml dan pada tegangan 49.48 kV terjadi penurunan sebesar 

98.14% menjadi 2.98 x 10
4
 yang bisa digambarkan dalam grafik semilogaritmik 

sebagai berikut. 
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Gambar 21. Pengaruh Tegangan Terhadap Jumlah Mikroorganisme Produk 

 

Semakin besar tegangan listrik yang digunakan dalam proses pasteurisasi 

maka semakin besar pula penurunan jumlah mikroorganisme. Hal ini seperti yang 

dijabarkan oleh barbosa bahwa besar penurunan mikroorganisme berbanding lurus 

dengan besar tegangan, jumlah pulsa dan waktu pasteurisasi. 

Data diatas memberikan gambaran bahwa pemberian kejutan listrik tegangan 

tinggi pada susu dapat menyebabkan terjadinya penurunan jumlah mikroorganisme 

tanpa adanya efek panas. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan aktivitas 

metabolisme yang terlalu tajam sehinggan menggangu kerja dan funsi fisiologis 

mikroba. 
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Kematian mikroba akibat kejutan listrik tegangan tinggi diduga dipengaruhi 

oleh kerusakan struktur sel, seperti rusaknya membran sitoplasma sel. Meskipun 

secara alamiah membran sitoplasma mampu disintesa kembali tetapi dengan tegangan 

tinggi, kerusakan berbentuk lubang pada membran luar dari sel tidak mampu 

diperbaiki lagi, sehingga memungkinkan terjadinya mobilisasi senyawa 

makromolekul dari sel yang menyebabkan kematian. (Alberts et al., 1994). 

Proses kejutan listrik diduga menyebabkan terjadinya ionisasi beberapa 

garam-garam seperti Mg
2+

 dan Ca
2+

 yang terikat pada dinding sel ataupun yang 

membentuk bufer phosphat dimana tingkat sensitivitas terhadap kejutan listrik lebih 

besar. Adanya garam-garam bebas ini menyebabkan konduktivitas listrik meningkat 

sehingga kekuatan energi listrik akan semakin besar. Pernyataan ini sesuai dengan 

keterangan Speer (1998), bahwa kondukitvitas listrik susu akan meningkat dengan 

peningkatan julah ion natrium dan Kalsium. 

Pengaliran listrik dengan media yang kaya akan nutrisi atau protein 

menyebabkan terjadinya penurunan nilai efektivitas kematian dari mikroba yang 

terkandung yang ditandai dengan terjadinya koagulasi protein pada elektroda dengan 

semakin lama kejutan listrik. Semakin tinggi tingkat koagulasi akan sebanding dengan 

tingkat kematian dari mikroba. (Gould et al., 1995). 

Pada pengujian mesin pasteurisasi ini tidak terjadi koagulasi dan gelembung 

seperti yang dijelaskan oleh dalam Gould (1995). Fakta ini kemungkinan disebabkan 

karena proses yang digunakan pada perancangan mesin pasteurisasi mengunakan 

wadah perlakuan kontinyu. Selain itu waktu kontak bahan dengan plat steinlesteel 

sangat singkat kurang lebih hanya 1 detik sehingga tidak terjadi koagulasi. 
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Bakteri yang dapat mati mengalami inaktivasi karena proses pasteurisasi 

dengan metode sistem kejut tegangan tinggi antara lain: E. Coli, Micrococcus 

lysodiekticus, sarcina lutea, Bacillus Subtilis, Bacillus Cereus, Bacillus Megaterium, 

Clostridium welchi, Saccharomyces cerevisiae dan Candida Utilitis.  

 

4.3 Perbandingan dengan Pasteurisasi Thermal. 

Menurut Rihastuti (2007), pasteurisasi dilakukan sampai suhu susu mencapai 

75 ºC dan selama kurang lebih 20 menit. Jumlah bakteri pada susu pasteurisasi 

menurun dibandingkan dengan susu segar sebagai bahan dasar, yakni menjadi 26000 

CFU/ml. 
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 V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

1. Mesin pasteurisasi susu berbasis teknologi Pulsed electric Field (PEF) terdiri atas 

empat komponen utama, yaitu : Pembangkit Pulsa Tegangan Tinggi, Tangki 

Bahan (Food tank), Wadah Perlakuan (Treatment Chamber) dan meja penyangga 

2. Rangkaian pembangkit tegangan Tinggi terrdiri dari empat rangkaian dasar 

antara lain: Rangkaian Penyearah, Rangkaian oscilator, Rangkaian Driver dan 

Transformator Flyback. 

3. Pembangkit Tegangan Tinggi mampu menghasilkan tegangan keluaran 16,49 kV; 

20,16 kV; 27,49 kV; 32,99 kV; 43,98 kV dan 49,48 kV dengan frekwensi 

keluaran 50 KHz 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan pelaksanaan dan hasil penelitian yang telah dilakukan disarankan: 

1. Penelitian tentang pasteurisasi susu berbasis teknologi Pulsed electric Field 

(PEF) dengan tegangan 49,48 kV terbukti mampu membunuh mikroba sampai 

98,14% tanpa ada perubahan warna, rasa dan bau. Oleh karena itu, diperlukan 

penelitian lebih lanjut untuk meneliti umur simpan dari susu hasil pasteurisasi 

dengan pencapaian inaktivasi mikroba yang lebih tinggi. 

2. Pengujian jumlah mikroorganisme dalam susu masih terbatas pada penggunaan 

media PCA dan VRBA. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk melakukan 

pada media yang lain agar hasilnya lebih akurat dan maksimal. 
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Lampiran 1. Spesifikasi Alat 

 

1. Spesifikasi Rancang Bangun Mesin Pasteurisasi Susu Berbasis Teknologi PEF 

 Debit      = 0.5 Liter/ menit 

 Kapasitas Tank Food    = 30 liter 

 Tegangan Keluaran    = 16.49 kV; 20.16 kV; 27.49 kV; 32.99 kV;    

                                                       43.98 kV dan 49.48 kV 

 Frekwensi Keluaran    = 50 KHz 

 Dimensi Ruang Perlakuan   = 50 cm x 8 cm x 10 cm 

 Dimensi Meja Penyangga   = 85 cm x 55 cm x 60 cm 

 Dimensi Tengki bahan 

 Tinggi     = 25 cm 

 Diameter atas    = 30 cm 

 Diameter Bawah   = 25 cm 

2. Spesifikasi Pompa 

 Merk      = Zheng Zhe 

 Type      = SZ-208B 

 Debit Maksimal    = 800 liter/jam 

 Daya      = 12 Watt  

 Tegangan     = 220/240 V 50 Hz 
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Lampiran 2. Perencanaan Panjang Elektroda pada adah Bahan 

 

Waktu Kontak Bahan Dengan Elektroda (T) = 1 Detik 

Debit Bahan   = 0.5 liter/menit 

= 8.333 cm
3
/detik 

Luas Penampang (A) =  x r
2 

= 3.14 x (0,5)
2 

= 0.785 cm
2
 

Lama Kontak Susu dengan Elektroda 

        Q = A x v 

 =  

       1=  

        =  

 = 10.615  10.6 Cm 

Panjang Elektroda Titanium = 10.6 Cm 
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Lampiran 3.        Laporan Analisa Total Mikroorganisme Hasil Pasteurisasi Pulsed Electric    

 Field (PEF) Pada Susu Sapi Segar 

 

Metode Analisa  :   Total Plate Count 

Tempat Uji   :   Laboratorium Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan (Testing                                           

                                        Laboratory Of Food Quality And Food Safety) Jurusan Teknologi 

                                        Hasil Pertanian Universitas Brawijaya Malang 

Tanggal Uji                 :   21 Pebruari 2011 

Data Hasil Pengamatan 

 

 

No. 

 

Tegangan 

Perlakuan 

(kV) 

 

Jumlah 

Mikroorganisme 

(cfu/g) 

Efektifitas 

penurunan Jumlah 

Mikroorganisme 

(%) 

 

Suhu (
0
C) 

Masuk Keluar 

1 0 1.6 x 10
6 

- 18 - 

2 16.49 2.60 x 10
5 

83.75 18 20 

3 20.16 2.11 x 10
5
 86.81 18 20 

4 27.49 1.27 x 10
5
 92.06 19 21 

5 32.99 7.40 x 10
4
 95.37 20 23 

6 43.98 4.10 x 10
4
 97.44 20 23 

7 49.48 2.98 x 10
4 

98.14 20 23 
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Grafik Hubungan Jumlah Mikroorganisme Dengan Tegangan Perlakuan 
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Lampiran 4. Pengukuran Data Tegangan 

 

Metode Pengujian  :   Sela Bola 

Tempat Uji   :   Laboratorium Pengukuran dan Tegangan Tinggi Fakultas Teknik    

                                        Universitas Brawijaya Malang 

Tanggal Uji   :   15 Pebruari 2011 

 

Data Hasil Pengamatan 

      Tegangan 

Masukan  (Volt) 

  Jarak Sela        

      (mm) 

Tegangan Ukur        

          (kV) 

Tegangan Hitung  

         (kV) 

      Frekuensi  

         (kHz) 

18 6 18 16.49 50 

25 8 22 20.16 50 

42 10 30 27.49 50 

50 12 36 32.99 50 

60 15.8 48 43.98 50 

70 17.8 54 49.48 50 

 

Tekanan (b)  = 960 mbar 

Suhu (v)  = 25
0
C 

Periode (T)  = 20 µs 

Diameter Bola = 10 cm 

Tegangan Ukur (U’do) 

Tegangan Hitung (U’dhitung) 
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Lampiran 4. (Lanjutan) 

 

Perhitungan Frekwensi 

F =   1    

        T 

    =     1 

       20x10
-6 

 

    = 50 kHz 

 

Perhitungan Tegangan Hitung 

 

U’dhitung  

 

1. Tegangan masukan 18 Volt 

    U’dhitung  

                              = 16.49521079 kV 

2. Tegangan masukan 25 Volt 

    U’dhitung  

                              = 20.16081319 kV 

3. Tegangan masukan 42 Volt 

    U’dhitung  

                              = 27.49201798 kV 

4. Tegangan masukan 50 Volt 

    U’dhitung  

                               = 32.99042158 kV 

 

18 

22 

30 

36 
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5. Tegangan masukan 60 Volt 

    U’dhitung  

                              = 43.98722877 kV 

6. Tegangan masukan 70 Volt 

    U’dhitung  

                              = 49.48563237 kV 

 

 

Grafik Hubungan Tegangan Masukan Dengan Tegangan Keluaran 

 

Pustaka: 

Kind, dieter.1993. Pengantar Teknik Experimental Tegangan Tinggi. Institut Teknologi 

Bandung. Bandung.(hal.9). 

 

 

 

48 

54 
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Lampiran 5. 
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Lampiran 5. (Lanjutan) 
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Lampiran 6. Data Sheet 

This Material Copyrighted By Its Respective Manufacturer 
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Lampiran 6. (Lanjutan) 

This Material Copyrighted By Its Respective Manufacturer 
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Lampiran 6. (Lanjutan) 
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Lampiran 6. (Lanjutan) 

This Material Copyrighted By Its Respective Manufacturer 
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Lampiran 6. (Lanjutan) 
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Lampiran 6. (Lanjutan) 

This Material Copyrighted By Its Respective Manufacturer 
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Lampiran 7. Rangkaian Pembangkit Pulsa Tegangan Tinggi 
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Lampiran 8. Gambar Teknik Alat 
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Lampiran 8. (Lanjutan) 
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Lampiran 9. Dokumentasi Kegiatan Penelitian 

    

  Mesin Sebelum    Mesin Sesudah 

     

Foto Mesin Sterilisasi Susu Berbasis Teknologi Pulsed Electric Field (PEF) 

 

Foto Pembangkit Pulsa Tegangan Tinggi Dengan Menggunakan Transformator Flyback 
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Lampiran 9. (Lanjutan) 

 

Foto Pengukuran Tegangan Dengan Metode Sela Bola 

 

 

Susu Hasil Sterilisasi 
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Lampiran 9. (Lanjutan) 

 

 

Pompa Merk Zheng Zhe 

 

 

Osiloscope 
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Uji Kadar Protein Susu 
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