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ANGGI AKHMAD ERVANTRI. 135100601111014. Analisis 

Pengaruh Perlakuan Suhu dan Kecepatan Putaran Terhadap 

Sifat Fisik dan Kandungan Protein Lemak pada Produk Krim 

Hasil Sentrifugasi Susu. Skripsi. Pembimbing I : Dr. Ir. Anang 

Lastriyanto, M.Si dan La Choviya Hawa, STP, MP, Ph.D. 

Penguji : Yusuf Wibisono, STP, M.Sc, Ph.D. 

RINGKASAN 

Susu merupakan salah satu kebutuhan penting harian dari 

manusia karena kandungan nutrisi di dalamnya. Di dalam susu 

terdapat komponen nutrisi-nutrisi yang lengkap seperti lemak, 

protein, kalsium, vitamin dan mineral lain. Sentrifugasi 

merupakan salah satu pemanfaatan teknologi untuk 

meningkatkan nilai dari susu. Produk dari sentrifugasi susu 

adalah krim dan susu rendah lemak atau susu skim.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari 

perlakuan suhu dan kecepatan putaran pada sentrifugasi 

terhadap karakteristik produk berupa kandungan lemak dan 

protein pada krim, serta terhadap sifat fisik dari dan krim.. Hasil 

dari penelitian ini dapat digunakan untuk menentukan perlakuan 

yang tepat sesuai dengan kebutuhan pada produk yang akan 

dibuat selanjutnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis 

deskriptif dengan faktor suhu dan kecepatan putaran. Variasi 

suhu yang digunakan adalah 30 °C, 40 °C dan 50 °C serta variasi 

kecepatan dari sentrifugasi yang digunakan adalah 6000 .G, 

7000 .G dan 8000 .G. 

Hasil percobaan menunjukkan bahwa sentrifugasi 

menggunakan Conical Disc Centrifuge mampu memisahkan 

lemak dari susu segar. Percobaan mampu menghasilkan krim 

dengan kandungan lemak tertinggi 20,42% ,dengan nilai densitas 

1,0060 kg/liter  dan nilai viskositas 10,16 cP pada perlakuan suhu 

30°C dan kecepatan sentrifugasi 6000.G. 

Kata Kunci : Krim, Lemak, Protein, Sentrifugasi, Sifat Fisik, Susu 
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ANGGI AKHMAD ERVANTRI. 135100601111014. Analysis of 

Temperature Treatment and Centrifugal Speed Treatment of 

Physical Properties and Protein and Fat Content in Cream 

Product by Milk Centrifugation. T. Supervisor : Dr. Ir. Anang 

Lastriyanto, M.Si and La Choviya Hawa, STP, MP, Ph.D. 

Examiner : Yusuf WIbisono, STP, M.Sc, Ph. D. 

SUMMARY 

Milk is one of many important things that human is 
required to consume because of nutritional contents inside it. 
Inside the milk there are many nutritional contents like fat, protein, 
calcium, vitamin and another minerals. Centrifugation is one 
technology that used to increase the value of the milk.  The 
products of milk centrifugation are cream and low fat milk or skim 
milk. 

This study aims to find the effects of temperature 
treatment and centrifugal speed treatment on product 
characteristics as fat content, protein content and another 
physical properties on cream. Physical properties that will be 
measured in cream are density, viscosity, water content, electrical 
conductivity and boiling point. The result of this research can be 
applied to determine a suitable treatment for the product that will 
be produced. This research uses descriptive analysis method by 
using two factors, first factor is temperature variation and second 
factor is centrifugal speed. Temperature variations that will be 
used are 30°C, 40°C and 50°C, and centrifugal speed that will be 
used are 6000.G, 7000.G and 8000.G. 

This research result showed that centrifugation using 
Conical Disc Centrifuge could separate fat from fresh milk. This 
research was able to produce cream with the highest fat content 
20,42%, with density 1,0060 kg/liter and viscosity 10,16 cP at 
temperature treatment 30°C and centrifugal speed treatment 
6000.G. 

 
Keywords : Centrifugation, Cream, Fat, Milk, Physical Properties, 
Protein 

 



ix 
 

KATA PENGANTAR 
 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikah limpahan 
rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga penulis mampu 
menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Analisis Pengaruh 
Perlakuan Suhu dan Kecepatan Putaran Terhadap Sifat Fisik dan 
Kandungan Protein Lemak pada Produk Krim Hasil Sentrifugasi 
Susu”. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak 
yang telah membantu untuk untuk meluangkan waktu, pikiran 
serta masukan dalam mengerjakan tugas akhir ini, khususnya 
kepada : 

1. Bapak Dr. Ir. Anang Lastriyanto, M.Si. selaku dosen 
pembimbing I, Ibu  La Choviya Hawa STP., MT., Ph.D  
selaku dosen pembimbing II serta Bapak Yusuf Wibisono, 
STP., M.Sc., Ph.D kepada selaku dosen penguji yang 
telah memberikan bimbingan dan arahan selama 
pengerjaan tugas akhir ini. 

2. Kedua orang tua, kakak serta keluarga yang selama ini 
telah memberikan dukungan moril serta materil, demi 
terselesaikannya tugas akhir ini. 

3. Bapak Dr. Ir. Anang Lastriyanto, M.Si.  beserta segenap 
karyawan CV Lastrindo Engineering yang telah 
membantu dan memfasilitasi dalam pengerjaan tugas 
akhir ini. 

4. Teman teman Teknik Bioproses angkatan 2013 yang 
telah memberikan semangat serta dukungan pada 
pengerjaan Tugas Akhir ini. 

5. Serta pihak lain yang turut serta untuk membantu, 
memfasilitasi atau memberi gagasan. 

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberi manfaat dan 
pengetahuan yang baik, meskipun Penulis menyadari bahwa 
Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis 
mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi 
kesempurnaan Tugas Akhir ini 
     Malang, Januari 2018 
 
 

Penulis 



x 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN SAMPUL .........................................................  i 

HALAMAN JUDUL  ...........................................................  ii 

LEMBAR PERSETUJUAN ................................................  iii 

LEMBAR PENGESAHAN .................................................  iv 

RIWAYAT HIDUP ..............................................................  v 

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR .....................  vi 

RINGKASAN .....................................................................  vii 

SUMMARY ........................................................................  viii 

KATA PENGANTAR .........................................................  ix 

DAFTAR ISI .......................................................................  x 

DAFTAR TABEL ...............................................................  xiii 

DAFTAR GAMBAR ...........................................................  xiv 

I. PENDAHULUAN ............................................................  1 

1.1. Latar Belakang ............................................................  1 

1.2. Rumusan Masalah ......................................................  3 

1.3. Tujuan .........................................................................  3 

1.4. Manfaat .......................................................................  4 

1.5. Batasan Masalah ........................................................  4 

II. TINJAUAN PUSTAKA ...................................................  5 

2.1. Susu ...........................................................................  5 

2.2. Krim ............................................................................  8 

2.3. Susu Skim ...................................................................  9 

2.4. Sentrifugasi .................................................................  9 



xi 
 

2.5. Faktor yang Mempengaruhi Sentrifugasi .....................  12 

III. METODE PENELITIAN ................................................  13 

3.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan ................................  13 

3.2. Alat dan Bahan ...........................................................  13 

3.2.1. Alat Penelitian ...................................................  12 

3.2.2. Bahan Penelitian ...............................................  14 

3.3. Metode Penelitian .......................................................  14 

3.4. Pelaksanaan Penelitian ...............................................  13 

3.4.1. Persiapan Alat dan Bahan .................................  15 

3.4.2. Perbaikan dan Modifikasi Alat ...........................  15 

3.4.3. Perlakuan Bahan ...............................................  15 

3.4.4. Tahap Pengujian ...............................................  16 

3.4.4.1. Uji Densitas dan Viskositas .................  16 

3.4.4.2. Menghitung Rendemen .......................  17 

3.4.4.3. Uji Kadar Air ........................................  18 

3.4.4.4. Uji Konduktivitas .................................  18 

3.4.4.5. Uji Titik Didih .......................................  18 

3.4.4.6. Uji Kadar Lemak dan Protein ..............  18 

3.5. Diagram Alir ................................................................  19 

3.5.1. Diagram Alir Proses Sentrifugasi pada Susu .....  19 

3.5.2. Diagram Alir Proses Menghitung Densitas ........  20 

3.5.3. Diagram Alir Proses Mengukur Viskositas .........  21 

3.5.4. Diagram Alir Proses Menghitung Rendemen .....  22 

3.5.5. Diagram Alir Proses Analisis Kadar Air ..............  23 

3.4.6. Diagram Alir Proses Analisis Konduktivitas .......  24 



xii 
 

3.4.7. Diagram Alir Proses Menguji Titik DIdih ............  25 

IV.HASIL DAN PEMBAHASAN .........................................  26 

4.1. Modifikasi Mesin Sentrifugasi dan Perlakuan Bahan ...  26 

4.7. Densitas ......................................................................  28 

4.8. Viskositas ....................................................................  31 

4.4. Rendemen ..................................................................  33 

4.5. Waktu Proses ..............................................................  35 

4.6. Kadar Air .....................................................................  37 

4.9. Konduktivitas...............................................................  39 

4.10. Titik Didih ..................................................................  42 

4.2. Kadar Lemak...............................................................  44 

4.3. Kadar Protein ..............................................................  47 

V. KESIMPULAN DAN SARAN .........................................  50 

5.1 Kesimpulan ..................................................................  50 

5.2 Saran ...........................................................................  50 

DAFTAR PUSTAKA ..........................................................  52 

LAMPIRAN ........................................................................  57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xiii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Nomor Teks Halaman 

2.1 Kandungan nutrisi pada satu liter susu .....................   5 

2.2 Kandungan susu dari beberapa mamalia ..................   6 

2.3 Sifat fisik dari susu ....................................................   7 

3.1 Kombinasi perlakuan sentrifugasi susu .....................  14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xiv 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Nomor Teks Halaman 

2.1 Desain mesin sentrifugasi ...........................................   11 

3.1 Bagian Rangkaian Mesin Sentrifugasi ........................   16 

3.2 Diagram alir proses sentrifugasi pada susu ................   19 

3.3 Diagram alir proses menghitung densitas ...................   20 

3.4 Diagram alir proses mengukur viskositas ....................   21  

3.5 Diagram alir proses menghitung rendemen ................   22 

3.6 Diagram alir proses analisis kadar air .........................   23 

3.7 Diagram alir proses pengujian konduktivitas ...............   24 

3.8 Diagram alir proses pengujian titik didih ......................   25  

4.1 Mesin Sentrifugasi ......................................................   27 

4.2 Grafik hubungan kecepatan sentrifugasi dengan densitas 

pada suhu yang berbeda ............................................   29 

4.3 Grafik hubungan kecepatan sentrifugasi dengan viskositas 

pada suhu yang berbeda ............................................   31 

4.4 Grafik hubungan kecepatan sentrifugasi dengan rendemen 

pada suhu yang berbeda ............................................   33 

4.5 Grafik hubungan kecepatan sentrifugasi dengan waktu 

proses pada suhu yang berbeda  ................................  35 

4.6 Grafik hubungan kecepatan sentrifugasi dengan kadar air 

pada suhu yang berbeda ............................................  37 

4.7 Grafik hubungan kecepatan sentrifugasi dengan 

konduktivitas pada suhu yang berbeda .......................  40 



xv 
 

4.8 Grafik hubungan kecepatan sentrifugasi dengan titik didih 

pada suhu yang berbeda ..........................................   42 

4.9 Grafik hubungan kecepatan sentrifugasi dengan kadar 

lemak pada suhu yang berbeda ................................  44 

4.10 Grafik hubungan kecepatan sentrifugasi dengan kadar 

protein pada suhu yang berbeda...............................  48 

 



1 
 

I. PENDAHULUAN 
 

 
1.1. Latar Belakang 

Sebagai makhluk hidup manusia memerlukan berbagai 
macam nutrisi seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan 
mineral. Nutrisi tersebut bisa diperoleh dari sumber hewani 
maupun nabati. Susu merupakan salah satu produk hewani yang 
memiliki kandungan gizi lengkap tinggi protein, karbohidrat, 
lemak dan kaya akan vitamin. Dengan kandungan nutrisi tersebut 
susu memiliki pasar yang sangat besar di dunia. Walaupun begitu 
secara ekonomi nilai susu segar masih rendah sehingga belum 
meningkatkan kehidupan ekonomi dari peternak. Mereka hanya 
menjual susu dalam keadaan segar ke koperasi tanpa melalui 
proses pemasakan lain. Oleh Karena itu salah satu solusi untuk 
meningkatkan nilai susu yaitu dengan pemrosesan sehingga 
muncul produk baru dari susu. 

Susu adalah suatu cairan yang dihasilkan oleh glandula 
mammae baik pada manusia (wanita) dan hewan mamalia, susu 
dihasilkan oleh glandula mammae digunakan sebagai makanan 
untuk anak manusia atau hewan mamalia ketika baru lahir. Pada 
seiring waktu susu hewan mamalia tidak hanya digunakan 
sebagai makanan awal untuk anak hewan, saat ini susu hewan 
mamalia diproduksi untuk industri dan untuk dikonsumsi manusia. 
Pada umumnya susu yang digunakan adalah susu sapi, tapi 
untuk saat ini banyak susu dari mamalia lain yang mulai masuk 
ke dalam industri, seperti susu kambing, domba, kerbau dan lain 
lain. (Spreer, 1998) 

Susu mengandung 88% air dan 12% zat padat, dalam total 
zat padat tersebut mengandung 8,6% zat padat selain lemak. 
Selain lemak sebagai minuman penuh gizi susu juga memiliki 
berbagai macam kandungan nutrisi lain seperti karbohidrat, 
kalsium, fosfor, protein, berbagai macam mineral dan vitamin. 
Bahkan pada saat ini telah teridentifikasi terdapat 100 komponen 
berbeda pada susu. (Miller et al, 2000) 

Dalam tingkat petani kecil, susu yang diperoleh langsung 
dijual dalam keadaan susu segar baik ke koperasi maupun 
langsung ke konsumen. Sehingga dalam proses diversifikasi 
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produk susu pada tingkat petani kecil masih sangatlah rendah. 
Diversifikasi produk diperlukan untuk memperoleh nilai tambah 
nutrisi atau meningkatkan nilai jual. Pada saat ini diversifikasi 
produk hanya dilakukan pada tingkatan industri, jenis produk 
yang dihasilkan antara lain susu skim, krim, butter, keju, yoghurt 
dan khefir (Fernandes, 2008). Untuk susu skim, krim dan butter 
memanfaatkan proses pemisahan zat padat lemak dengan susu, 
lemak akan diolah menjadi krim dan butter sedangkan susu hasil 
pemisahan akan menjadi susu rendah lemak atau susu skim. 

Mesin pemisah susu tersebut memiliki prinsip kerja dengan 
menggunakan konsep sentrifugasi. Mesin pemisah sentrifugasi 
telah digunakan oleh industri susu sebagai alat standar untuk 
menghasilkan susu skim dan krim. Alat ini menggunakan gaya 
sentrifugal untuk memisahkan 2 jenis zat pada satu larutan yang 
sama atau memisahkan padatan yang tidak larut pada pada 
suatu cairan. Pada industri susu berfungsi sebagai pemisah 
antara lemak dengan susu sehingga lemak yang memiliki massa 
jenis lebih rendah akan terpisah. (Vieira et al, 2008) 

Mesin ini mampu menghasilkan 2 produk sekaligus dalam 
waktu bersamaan yaitu susu skim atau susu rendah lemak dan 
lemak susu atau krim. Susu rendah lemak pada saat ini memiliki 
nilai ekonomi yang lebih tinggi karena tren konsumsi makanan 
rendah lemak yang terjadi saat ini sehingga permintaan terhadap 
susu rendah lemak meningkat. Krim atau lemak susu sendiri 
dapat diolah sebagai butter dan whipped cream (Fernandes, 
2008). Butter dimanfaatkan sebagai bahan pengikat dan 
menambah aroma dalam pembuatan cookies dan kue (Aitken, 
2006), sedangkan whipped cream sebagai bahan tambahan 
untuk dekorasi kue atau dengan tambahan perasa mampu 
sebagai isi atau filler dalam kue. Selain itu  

Mesin sentrifugasi ini memiliki cara pengoperasian yang 
sederhana dan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. 
Diharapkan penggunaan mesin ini dapat diteruskan hingga 
tingkat bawah atau tingkat peternak kecil, dengan begitu 
diversifikasi produk akan terbentuk dan nilai dari susu secara 
ekonomi akan meningkat. Dengan adanya alat tersebut maka 
dengan perlakuan suhu dan kecepatan yang tepat akan mampu 
menurunkan lemak pada susu secara optimal, atau bahkan 
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dengan adanya pengontrol kecepatan putaran akan didapatkan 
susu atau krim dengan persentase yang diinginkan tergantung 
untuk dimanfaatkan sebagai apa nantinya. 

Pada penelitian sebelumnya dengan menggunakan bahan 
ASI dan menggunakan centrifuge yang berskala 50 ml per 
sampel, Czank (2009) berhasil memisahkan lemak sebanyak 
kurang lebih 80% dari total lemak, Czank menggunakan 
perlakuan suhu 4 dan 10 dan perlakuan kecepatan sebesar 
500.G sampai dengan 12000.G. Penelitian sebelumnya pada 
hasil diperoleh tanpa melakukan pengamatan pengaruh terhadap 
sifat fisik dan menggunakan centrifuge berskala kecil. Pada 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecepatan 
putaran dan pengaruh suhu terhadap kualitas hasil dari segi 
kandungan lemak dan protein dan sifat fisik produk krim dan 
menggunakan jenis centrifuge yang lebih besar dan hasil akan 
terpisah secara otomatis. 
 
1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana pengaruh suhu dan kecepatan putaran 

sentrifugasi  terhadap kandungan protein dan lemak pada 
produk krim hasil sentrifugasi susu? 

2. Bagaimana pengaruh suhu dan kecepatan putaran 
terhadap sifat fisik pada produk krim hasil sentrifugasi 
susu ? 
 

1.3. Tujuan 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Menganalisis pengaruh suhu dan kecepatan putaran 

sentrifugasi terhadap kandungan protein dan lemak pada 
produk krim hasil sentrifugasi susu. 

2. Menganalisis suhu dan kecepatan putaran sentrifugasi 
terhadap sifat fisik pada produk krim hasil sentrifugasi 
susu. 
 
 
 
 



4 
 

1.4. Manfaat 
Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut 
1. Bagi masyarakat : untuk masyarakat khususnya untuk 

peternak sapi perah penelitian ini bermanfaat untuk 
memberikan informasi bahwa pengolahan susu tidak 
hanya bisa dilakukan oleh industri, sehingga peternak 
sapi perah memiliki opsi lain dalam perlakuan susu segar 
sehingga nilai secara ekonomi dari susu akan meningkat. 

2. Bagi peneliti : memberikan informasi tentang proses 
pemisahan susu dengan cara sentrifugasi dengan 
perlakuan kecepatan putaran dan suhu, sehingga peneliti 
mengetahui hubungan pengaruh perlakuan tersebut 
terhadap kandungan lemak, protein dan sifat fisik dari 
bahan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya: penelitian ini dapat dijadikan 
referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 
1.5. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah : 
1. Penelitian dalam skala kecil. 
2. Penelitian menggunakan bahan susu segar. 
3. Penelitian hanya mengamati krim hasil dari sentrifugasi. 
4. Penelitian ini menggunakan alat pemisah dengan prinsip 

kerja sentrifugasi dengan tipe Conical Disc Centrifuge. 
5. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

karakteristik dan sifat fisik (densitas, viskositas, kadar air, 
titik didih, konduktivitas). 

6. Parameter kualitas hasil berdasarkan dari kandungan 
protein dan kadar lemak. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

2.1. Susu 
 Susu adalah salah satu makanan atau minuman yang 
dikonsumsi oleh hampir seluruh penduduk bumi. Susu 
dikonsumsi dalam bentuk susu itu sendiri atau dalam bentuk 
olahan pangan lain. Karena kandungan nutrisinya susu disebut 
makanan atau minuman yang mendekati sempurna, oleh karena 
itu susu digunakan salah satu minuman paling penting dalam 
program diet. (Gemechu et al, 2015) 

Susu adalah cairan yang disekresi dari kelenjar mammae 
baik pada mamalia dan manusia (wanita), susu digunakan 
sebagai makanan utama dari anak atau bayi yang baru lahir. 
Susu dari hewan selain digunakan sebagai makanan utama dari 
anak hewan tersebut juga dikonsumsi oleh manusia. Pada 
umumnya hewan yang diambil susunya untuk dikonsumsi 
manusia adalah sapi, kambing dan kerbau.  (Spreer,1998) 

Menurut Spreer (1998), Berdasarkan angka kecukupan gizi 
(AKG) harian setiap liter mampu memenuhi kebutuhan energi 
manusia sebesar 20%. Kandungan setiap satu liter susu 
dijelaskan pada Tabel 2.1  : 

 
Tabel 2.1. Kandungan nutrisi pada satu liter susu 

Kandungan %AKG 

Kalsium 100% 

Fosfor 67% 

Vitamin B2 66% 

Protein 49% 

Vitamin A 30% 

Vitamin B1 27% 

Vitamin C 19% 

Besi 3% 

 
Susu didapatkan dari dari peternakan sapi atau dairy, 

sebelum menuju ke industri atau langsung konsumen susu 
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haruslah sesuai standar tertentu Menurut AAK (1995), susu 
dikatakan memiliki kualitas yang bagus apabila memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut : 

1. Bebas dari bakteri patogen. 
2. Bebas dari zat zat berbahaya seperti toksin 
3. Tidak tercemar debu dan kotoran 
4. Memiliki susunan yang tidak menyimpang dari tetapan 

awal air susu. Seperti berat jenis air susu lebih tinggi dari 
1,028, kadar lemak lebih dari 2,7%. 

5. Memiliki cita rasa normal yaitu :  khas rasa susu, manis 
dan segar. 

Menurut Mehta (2005), secara kimia susu termasuk jenis 
koloid, terdiri campuran protein, lemak, laktosa dan beberapa 
mineral berukuran nano. Susu juga tidak hanya didapatkan dari 
sapi tapi dapat diperoleh dari binatang mamalia lain.  Berikut 
adalah tabel kandungan dan perbandingan dari susu dari 
beberapa mamalia: 
 
Tabel 2.2. Kandungan susu dari beberapa mamalia 

Spesies 
Komposisi rata-rata (%) 

Air Lemak Protein Laktosa Abu 

Kerbau 84,20 6,6 3,9 5,0 0,7 

Sapi 86,30 4,9 3,4 4,1 0,7 

Domba 83,70 6,0 4,8 4,9 0,8 

Kambing 86,50 4,5 3,5 4,7 0,8 

Unta 87,61 5,38 5,38 3,2 0,7 

Manusia 87,43 3,75 3,75 6,98 0,21 

 
Sama halnya Menurut Wong (1988), Secara fisik susu 

memiliki sifat hampir sama seperti air,perbedaannya terletak 
pada konsentrasinya dan campuran dispersi dari komponen lain. 
Properti fisik dari susu lebih lanjut dijelaskan pada Tabel 2.3. 
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 Tabel 2.3. Properti fisik dari susu 

Properti Fisik Susu Nilai 

Tekanan Osmotik 700 kpa 

Aw 0,993 

Titik Didih 100,15 °C 

Titik Beku 0,522 °C 

Refractive index 1,3440-1,3485 

Specific Index Refractive 0,2075 

Densitas (20°C) 1030 kg m ⁻³ 

Specific Gravity (20°C) 1,03 

Specific conductance 0,005 ohm⁻¹ cm⁻¹ 

Ionic strength 0,08 M 

Tegangan Permukaan (20°C) 52 N m⁻¹ 

Viskositas 2,127 mPa s 

Konduktivitas Termal (2,9% lemak) 0,559 W⁻¹ m⁻¹ K⁻¹ 

Difusivitas Termal (15-20°C) 1,25 x 10⁻⁷ m²s⁻¹ 

Panas Spesifik (25°C) 3,931 kJ⁻¹ kg⁻¹ K⁻¹ 

pH 6,60 

 
Susu tidak hanya dikonsumsi hanya dalam bentuk susu yang 

cair, hingga kini terdapat banyak produk susu hasil Diversifikasi 
pangan. Adapun Diversifikasi Pangan adalah salah satu cara 
adaptasi untuk mengurangi risiko produksi akibat perubahan iklim 
dan kondusif untuk mendukung perkembangan industri 
pengolahan berbasis sumber daya lokal. (Sumaryanto, 2009) 

Terdapat beberapa hasil produk olahan susu, baik hanya 
dengan produk hasil perlakuan panas, produk hasil pemisahan 
dan produk fermentasi. Produk susu cair berupa susu UHT dan 
susu pasteurisasi, produk susu yang terkonsentrasi atau 
dikeringkan seperti susu kental manis, susu evaporasi  dan susu 
bubuk, produk hasil pemisahan berupa krim, butter dan susu skim. 
Produk lain berupa keju, yoghurt dan es krim. (Fernandes, 2009) 
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2.2.  Krim 
Salah satu produk olahan susu dengan sentrifugasi adalah 

krim. Menurut UK Food Labelling Regulation krim adalah bagian 
susu sapi yang didapatkan dari susu yang mengandung banyak 
lemak yang diperoleh dari proses skimming atau proses lain, krim 
dimanfaatkan untuk dijual dalam produk lain untuk dikonsumsi 
manusia. (Fernandes, 2009) 

Krim merupakan salah bentuk olahan susu yang 
mengandung lebih banyak banyak lemak dan lebih pekat 
dibanding susu segar biasa. Konsistensi dan tekstur dari krim 
dipengaruhi oleh kadar lemak yang berada di dalamnya. Karena 
perbedaan dari kandungan lemak tersebut krim akan lebih kental 
dari susu, krim memiliki tekstur lebih lembut dari susu dan 
memiliki warna lebih kuning. (Edelstein, 2017) 
  Memperoleh krim dari susu bisa dilakukan dengan cara 
sederhana yaitu dengan mendinginkan susu sehingga lemak dari 
susu akan menggumpal dan naik ke permukaan susu. Akan 
tetapi pada tingkat industri pembuatan krim dilakukan 
menggunakan alat cream separator, prinsip kerja alat tersebut 
adalah menggunakan prinsip sentrifugasi dimana susu akan 
diputar pada kecepatan tinggi, lemak yang memiliki massa jenis 
rendah akan mengapung pada permukaan susu. (Mahindru, 
2009) 
 Pada tingkat industri terdapat berbagai cara untuk 
memisahkan krim dari susu antara lain dengan klarifikasi dan 
standardisasi, kedua cara tersebut menggunakan prinsip 
sentrifugasi. Cara lain yang digunakan pada industri adalah 
dengan cara ultrafiltrasi dan reverse osmosis dengan 
memanfaatkan teknologi membran. (Ranken dan Kill, 1993) 
 Sama seperti susu dan cairan lain krim juga memiliki sifat 
yang berbeda. Menurut Hui (2007) krim yang telah 
dihomogenisasi dengan kandungan lemak 30% memiliki 
viskositas sebesar 60 mPa.s pada suhu 31 °C. Sedangkan pada 
densitas pada krim dengan kandungan lemak 20% pada suhu 
20 °C memiliki densitas 1,012 kg/liter. 

Menurut Fernandes (2009), krim dapat dioleh lebih lanjut 
dengan mengurangi atau menambah kadar lemak. Berdasarkan 
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kandungan lemak krim hasil pemisahan dapat dibagi menjadi 8 
jenis produk lanjut, antara lain : 

1. Half cream memiliki kandungan lemak lebih dari 12%  
2. Sterilised cream memiliki kandungan lemak lebih dari 

12% 
3. Single cream atau cream memiliki kandungan lemak lebih 

dari 18%  
4. Sterilised cream memiliki kandungan lemak lebih dari 

23% 
5. Whipping cream memiliki kandungan lemak lebih dari 

35% 
6. Whipped cream memiliki kandungan lemak lebih dari 35% 
7. Double cream memiliki kandungan lemak lebih dari 48% 
8. Clotted cream memiliki kandungan lemak lebih dari 55% 
 

2.3. Susu Skim 
Selain krim hasil dari sentrifugasi pada susu adalah susu 

skim. Menurut Istika (2012), susu skim adalah bagian susu yang 
tertinggal setelah krim diambil setengah atau bahkan seluruhnya 
pada proses pemisahan susu. Susu skim mengandung semua 
komponen zat makanan pada susu kecuali vitamin vitamin yang 
terlarut dengan krim susu, vitamin tersebut antara lain vitamin A, 
D, E dan K. 

Susu skim dapat kembali diolah menjadi produk lain, pada 
saat ini kebanyakan susu skim diolah menjadi susu skim bubuk. 
Susu skim dalam bentuk sendiri lebih memiliki keunggulan 
karena daya simpan yang lebih lama daripada susu skim 
konvensional. Olahan lain dari susu skim saat ini yang banyak 
dikonsumsi adalah susu skim pasteurisasi dan susu semi-skim 
(kandungan lemak 1-2%), produk tersebut mampu susu full 
cream yang sebelumnya dominan dikonsumsi. Dalam industri lain 
susu skim digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan 
keju, yoghurt dan casein. (Ranken dan Kill, 1993) 
 
2.4.  Sentrifugasi 
 Sentrifugasi adalah salah satu metode untuk separasi atau 
pemisahan dengan prinsip dasar atas fenomena bahwa partikel 
yang tersuspensi akan mengendap ke dasar wadah karena 
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pengaruh dari gravitasi. Laju dari pengendapan tersebut dapat 
ditingkatkan dengan cara meningkatkan pengaruh gravitasi 
terhadap partikel, salah satu caranya adalah menaruh bahan 
yang akan diendapkan ke dalam rotor selanjutnya akan diputar 
dengan kecepatan tinggi. (Yuwono, 2011) 
 Menurut Baker (2013), sentrifugasi merupakan salah satu 
unit operasi yang berfungsi untuk proses separasi dengan 
memanfaatkan gaya sentrifugal. Besar kecilnya gaya pada 
sentrifugasi dipengaruhi oleh radius, kecepatan putaran dan 
massa jenis dari bahan yang di sentrifugasikan. Pada proses 
sentrifugasi. Berdasarkan material yang dipisahkan sentrifugasi 
dibagi menjadi 3 yaitu : 

a. Pemisahan cairan yang tidak dapat larut (immiscible) 
b. Pemurnian cairan dengan menghilangkan sebagian kecil 

padatan (centrifugal clarifier) 
c. Penghilangan materi padatan (sentrifugasi desludging 

dan dewatering) 
Pemisahan menggunakan prinsip sentrifugasi digunakan 

pula pada industri makanan. Pemisahan sentrifugasi digunakan 
pada pemurnian minyak sayur dan pemisahan krim dari susu. 
Selain itu pemisahan sentrifugasi juga dilakukan pada industri bir, 
proses konsentrat protein ikan dan pemisahan materi padat pada 
jus buah. Pada industri yang menghasilkan kristal juga 
menerapkan pemisahan sentrifugasi untuk memisahkan kristal 
(laktosa, sukrosa) dari slurry. Pada pemisahan kristal 
menggunakan basket atau keranjang yang memungkinkan kristal 
akan tertinggal sedangkan sisa slurry akan terpisah dengan air 
pencucian kristal. (Heldman et al, 1998) 

Sentrifugasi juga merupakan salah satu bentuk proses yang 
diterapkan pada industri pengolahan susu. Pada industri susu 
akan dipisahkan dari lemaknya dengan menggunakan bantuan 
mesin sentrifugasi. Mesin tersebut akan berputar dengan cepat 
sehingga lemak atau minyak dari susu tersebut akan terpisah 
dengan sendirinya. Lemak yang lebih ringan akan terangkat ke 
atas sedangkan susu yang lebih berat akan tetap berada 
dibawah.(Kohli, 2009) 

Cara kerja proses sentrifugasi pada mesin sentrifugasi pada 
susu diawali dengan masuknya susu pada bagian tengah mesin 
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selanjutnya susu tersebut akan mengalir ke bagian revolving bowl 
atau pada bagian dimana susu tersebut akan disentrifugasi 
melalui bagian bowl yang terbuka. Selanjutnya aliran susu akan 
terbagi pada bagian yang disebut conical disk, conical disk sendiri 
merupakan bagan berupa plat yang berbentuk  kerucut, jumlah 
aliran akan terbagi sesuai jumlah celah diantara conical disk. 
Dengan gaya sentrifugal globula lemak akan mengalir menuju 
disk yang lebih rendah, selanjutnya akan bergerak ke atas dan 
menjadi krim. Sedangkan susu skim atau susu yang memiliki 
kandungan lemak yang rendah bergerak menuju bagian pinggir 
dari bowl. Susu skim dan lemak selanjutnya akan bergerak 
keatas, terdapat komponen cream disk yang berfungsi untuk 
mencegah krim dan susu tercampur kembali sebelum akhirnya 
keluar dari mesin sentrifugasi. Pada umumnya kecepatan yang 
digunakan adalah 6000 .G, dimana .G adalah akselerasi yang 
dipengaruhi oleh gravitasi. (Walstra et al, 2006) 

 

 
Gambar 2.1. Desain Mesin Sentrifugasi 

 
Pada tingkat industri sentrifugasi pada susu dilakukan pada 

suhu 50°C hingga suhu 60°C. Sentrifugasi pada tingkat industri 
memiliki efisiensi yang tinggi, centrifuge mampu menghilangkan 
lemak hingga 99,5% dari susu, yang berarti hanya bersisa 0,05% 
lemak pada susu skim. Pada industri yang lebih modern, 
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separator yang digunakan adalah jenis separator Hermetic, 
separator ini menggunakan tekanan rendah di bawah tekanan 
atmosfer untuk meminimalkan kontak dengan udara, sehingga 
efisiensi dari proses skimming meningkat 0,01-0,02%. (Ranken 
dan Kill, 1993) 

 
2.5.  Faktor yang Mempengaruhi Sentrifugasi 

Menurut Talwar (2013) sentrifugasi dipengaruhi oleh 2 faktor, 
yaitu suhu dan kecepatan putaran ketika proses dilakukan.  
Kecepatan putaran dinyatakan sebagai RPM atau G-Force, akan 
tetapi saat ini sangat jarang alat sentrifugasi menunjukkan RPM 
sebagai satuan. G-Force lebih digunakan karena memiliki 
hubungan dengan radius rotor berbeda dengan RPM. Apabila 
diketahui RPM perlu dilakukan konversi ke G-Force. 

Menurut Berk (2008), persamaan yang digunakan untuk 
mengkonversi rpm ke dalam bentuk g adalah sebagai berikut : 

𝛼 = 4 × 𝜋2 × 𝑁2 × 𝑟 
α  = akselerasi sentrifugal ( .G) 
N = kecepatan putaran mesin (rps) 
r  = jari-jari bowl mesin (mm) 

Selain faktor tersebut, efisiensi dari proses separasi juga 
besar ditentukan oleh ukuran dari globula lemak pada susu. 
Globula lemak yang memiliki diameter kurang dari 0,6-0,7 mm 
tidak akan terpisah dan akan tetap larut bersama susu skim. Susu 
perlu diperlakukan dengan lembut sebelum dilakukan separasi 
untuk meminimalkan pecahnya globula menjadi lebih kecil pada 
globula lemak sehingga mampu meningkatkan efisiensi dari 
separasi. Meminimalkan kontak udara juga dapat meningkatkan 
efisiensi separasi, karena globula lemak rentan pecah apabila 
terlalu banyak udara di dalam susu. (Ranken dan Kill, 1993) 
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III. METODE PENELITIAN 
 
 

3.1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan  
Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2018 hingga 

Juli 2018,  dengan tempat penelitian sebagai berikut : 
1. Modifikasi alat, preparasi sampel dan uji karakteristik fisik 

sampel dilakukan di CV Lastrindo di Jalan Rajekwesi 
No.11, Gading Kasri, Klojen, Kota Malang. 

2. Uji lemak dan protein di Laboratorium Pengujian Mutu dan 
Keamanan Pangan, Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas 
Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. 

 
3.2. Alat dan Bahan 
3.2.1. Alat Penelitian 
 Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
1. Mesin Sentrifugasi MAB 103B-24-50/4205-1 (Alfa Laval, 

Spanyol) : Sebagai mesin untuk proses sentrifugasi pada 
susu. 

2. Moisture Balance  MOC-120 H (Shimadzu, Jepang) : 
Untung mengukur kadar air dan densitas pada krim susu. 

3. Tachometer Extech 461995 (Extech, Amerika Serikat) : 
Untuk menghitung kecepatan putaran mesin sentrifugasi. 

4. Viscometer NDJ-1S (Shanghai Rinch Industrial, 
Tiongkok) : Sebagai alat untuk mengukur viskositas 

5. Conductivity meter  (Kedida Electronics, Tiongkok) : 
Untuk menukur konduktivitas pada krim 

6. Piknometer : Untuk mengukur volume sampel untuk 
mengukur densitas sampel. 

7. Neraca analitik : Untuk menimbang massa bahan 
8. Termometer : Untuk mengukur suhu ketika perlakuan 

pemanasan. 
9. Container Box : Untuk menampung sementara susu 

sebelum memasuki mesin. 
10. Gelas ukur : Untuk mengukur volume sampel. 
11. Kompor : Untuk memanaskan sampel sesuai suhu 

perlakuan. 
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12. Botol Sampel : Untuk wadah sampel sebagai bahan uji 
protein dan lemak. 

 

3.2.2. Bahan Penelitian 
Daftar bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
1. Bahan Utama : Susu segar yang didapatkan dari Koperasi 

Unit Desa  Karangploso. 
2. Ice gel  : Sebagai pendingin sementara sampel. 
3. Alkohol : Sebagai bahan untuk mensterilkan mesin 

sentrifugasi. 
 

3.3. Metode Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 2 
faktor, dengan faktor pertama adalah perlakuan kecepatan 
putaran dan faktor kedua adalah suhu pemanasan bahan. Variasi 
dari kecepatan putaran adalah 6000.G, 7000.G dan 8000.G, 
sedangkan variasi dari suhu adalah 30°C, 40°C dan 50°C. 
Berdasarkan 2 faktor tersebut didapatkan dua kombinasi 
perlakuan sesuai pada Tabel 3.3 masing-masing dari kombinasi 
perlakuan akan dilakukan 3 kali pengulangan. 
 

Tabel 3.1 Kombinasi perlakuan sentrifugasi susu 

Kecepatan Suhu (A) (°C) 

Sentrifugasi (B) A1 A2 A3 

(.G) 30 40 50 

B1 6000 A1B1 A2B1 A3B1 

B2 7000 A1B2 A2B2 A3B2 

B3 8000 A1B3 A2B3 A3B3 

 
A1B1 = Kecepatan 6000 .G dengan 30°C 
A1B2 = Kecepatan 7000 .G dengan 30°C 
A1B3 = Kecepatan 8000 .G dengan 30°C  
A2B1 = Kecepatan 6000 .G dengan 40°C 
A2B2 = Kecepatan 7000 .G dengan 40°C 
A2B3 = Kecepatan 8000 .G dengan 40°C 
A3B1 = Kecepatan 6000 .G dengan 50°C 
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A3B2 = Kecepatan 7000 .G dengan 50°C 
A3B3 = Kecepatan 8000 .G dengan 50°C 
 
3.4. Pelaksanaan Penelitian 
3.4.1. Persiapan Alat dan Bahan 
 Sebelum digunakan mesin sentrifugasi terlebih dahulu 
dilakukan pengecekan pada mesin untuk melihat komponen yang 
rusak atau mungkin perlu penambahan komponen. Selanjutnya 
menentukan sumber bahan baku yaitu susu segar. Sebelum 
penelitian dilakukan tutup mesin dan komponen dalam berupa 
disk terlebih dahulu dilakukan sterilisasi dengan menggunakan 
air panas, sterilisasi dilakukan untuk meminimalkan kontaminasi 
pada susu pada saat dilakukan penelitian. 
 
3.4.2. Perbaikan dan Modifikasi Alat 

Set alat pemisah susu alat akan terlebih dahulu dilakukan 
pengecekan dan identifikasi kerusakan atau komponen yang 
tidak lengkap. Setelah dilakukan pengecekan, komponen yang 
rusak atau tidak ada dilakukan usaha perbaikan dan melengkapi 
komponen yang ada. Berdasarkan identifikasi, pada alat perlu 
dilakukan perbaikan pada saklar dan perbaikan pada sambungan 
kabel.  Adapun modifikasi dilakukan dengan menambahkan 
keran bagian atas sebagai katup pengatur aliran susu dari bak 
penampung, selanjutnya menambahkan tempat jalur keluar susu 
dan krim sehingga langsung mampu ditampung oleh wadah yang 
disediakan. 

 
3.4.3. Perlakuan Bahan 
 Bahan susu segar dikeluarkan dari penyimpanan untuk 
dilakukan pengukuran densitas, selanjutnya dilakukan pre 
heating dengan perlakuan suhu 30°C , 40°C dan 50°C dengan 
menggunakan kompor dengan bantuan termometer untuk 
mengamati suhu, selanjutnya proses sentrifugasi susu dilakukan 
pada rangkaian alat sesuai Gambar 3.2.  Setelah dilakukan 
pemanasan susu kemudian dimasukkan ke dalam bak 
penampung dari mesin sentrifugasi sebanyak 3 liter setiap satu 
kali running dengan perlakuan kecepatan putaran. Bak 
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penampung disambungkan dengan mesin sentrifugasi dengan 
menggunakan selang dan alirannya diatur oleh keran. 
 Mesin sentrifugasi ini memiliki pengatur kecepatan putaran 
menggunakan inverter. Sebelum susu dialirkan ke mesin, 
kecepatan diatur terlebih dahulu sesuai kecepatan perlakuan, 
setelah kecepatan stabil susu dialirkan menuju mesin. Setelah 
dialirkan, hasil sentrifugasi berupa susu skim dan krim, produk 
krim dikeluarkan melalui output yang lebih besar dan susu skim 
akan keluar melalui output yang lebih kecil. Hasil sentrifugasi 
akan diukur densitas dan viskositasnya selanjutnya produk 
sentrifugasi akan dimasukkan  ke dalam botol sampel untuk 
kemudian akan diujikan karakteristik pada laboratorium. 
 

  
Gambar 3.1. Bagian rangkaian mesin sentrifugasi 

 
3.4.4. Tahap Pengujian 
3.4.4.1. Uji Densitas dan Viskositas 
 Uji densitas dilakukan pada bahan awal dan hasil akhir. Uji 
dilakukan dengan meletakkan bahan pada piknometer, 
selanjutnya bahan dimasukkan ke dalam piknometer untuk 
memperoleh massanya, selanjutnya massa total dikurangi 
dengan massa piknometer untuk memperoleh berat bersih yang 
dinyatakan dalam gram. Berat bersih kemudian dibagi dengan 
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total volume piknometer yang digunakan untuk memperoleh 
densitas dari bahan . (Sudarmadji, 1989) 
 Penghitungan densitas dilakukan dengan membandingkan 
massa produk dengan volume produk sesuai piknometer yang 
digunakan, seperti pada persamaan berikut : 

ρ =
m

v
 

 
Dimana : 

ρ = densitas produk (g/ml) 
m= massa produk (g) 
v = volume produk (ml) 

Untuk viskositas pengujian akan dilakukan menggunakan 
viskometer. Sampel terlebih dahulu akan dimasukkan ke dalam 
gelas pada viskometer, selanjutnya dilakukan pemasangan 
spindle. Terdapat beberapa jenis spindle dengan penomoran 1-4, 
menurut Early (1998) jenis spindle yang cocok digunakan pada 
susu adalah spindle nomor 2 dengan kecepatan putaran 60 rpm. 
Selanjutnya dengan menjalankan alat maka hasil akan 
ditampilkan pada LCD viskometer. 

 
3.4.4.2. Menghitung Rendemen 

 Rendemen merupakan parameter untuk mengetahui jumlah 
produk yang dihasilkan dari sentrifugasi susu dalam bentuk 
persentase. Hasil dari proses sentrifugasi adalah krim, sehingga 
rendemen akan didapatkan dari produk tersebut dengan masing-
masing perlakuan. Pengukuran rendemen didapatkan dengan 
cara membandingkan massa akhir bahan dengan massa awal 
bahan dengan dikalikan 100 % . (Sudarmadji, 1989) 

Adapun rumus untuk menghitung rendemen adalah sebagai 
berikut. 

Rendemen (%) =
𝑣1

v0
× 100% 

Dimana : 
 v0 = volume awal bahan (ml) 
 v1 = volume produk yang dihasilkan (ml) 
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3.4.4.3. Uji Kadar Air 
 Uji kadar air dilakukan untuk mengetahui persentase total air 
yang ada di dalam sampel. Uji kadar air dilakukan menggunakan 
alat Moisture Balance yang secara otomatis mampu menghitung 
kadar air yang berada di dalam sampel. Alat tersebut akan 
memanaskan sampel sampai benar benar kering dan akan 
menampilkan persentase total kadar air pada LCD alat tersebut. 
 
3.4.4.4. Uji Konduktivitas 
 Uji konduktivitas dilakukan untuk mengetahui pengaruh 
komponen pada krim susu terhadap konduktivitas listrik pada 
krim susu. Uji konduktivitas dilakukan dengan menggunakan 
konduktivitimeter yang secara otomatis mampu mengukur 
konduktivitas dari suatu fluida dalam satuan μS/cm. 
 Uji konduktivitas dilakukan suhu 30 C dengan memasukkan 
konduktivitimeter yang telah dalam keadaan bersih. Masukkan 
konduktivitimeter hingga elektroda sepenuhnya masuk ke dalam 
krim. Setelah selesa digunakan, konduktivitimeter dilakukan 
pembersihan dengan akuades. (Bartram dan Ballance, 1996) 
 
3.4.4.5. Uji Titik Didih 

Pengujian titik didih pada produk krim dilakukan dengan 
metode Ohmic Heating (Lastriyanto, 2018) Krim hasil 
sentrifugasi akan diuji dengan menggunakan satu set pemanas 
Ohmic, dengan pemanas tersebut krim akan dipanaskan hingga 
mencapai suhu tertinggi yang bisa dicapai bahan. Suhu tertinggi 
tersebut yang dianggap sebagai titik didih dari krim. 

 
3.4.4.6. Uji Kandungan Lemak dan Protein 
 Pengujian kadar lemak menggunakan metode soxhlet 
(AOAC, 2005), yaitu dengan melarutkan sampel lemak ke dalam 
alat ekstraksi soxhlet dengan bantuan pelarut. Selanjutnya 
dengan menghitung massa yang hilang dari sampel akan 
didapatkan kadar persentase lemak yang berada di sampel. 
 Pengujian kadar protein menggunakan  metode Kjeldahl 
(Sudarmadji, 1989), metode ini menggunakan prinsip dengan 
menghitung jumlah Nitrogen (N) yang berada di dalam sampel. 
Metode ini memiliki 3 tahapan penting, yaitu destruksi, destilasi 
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dan tahapan titrasi. Tahapan destruksi adalah tahapan dengan 
mengubah N pada sampel menjadi Amonium Sulfat dengan 
bantuan Asam Sulfat.  Pada tahap destilasi terjadi pemecahan 
Amonium Sulfat menjadi Amonia dan tahap titrasi hingga sampel 
berubah warna untuk selanjutnya kadar protein akan dihitung. 
 
3.5. Diagram Alir 
3.5.1. Diagram Alir Proses Sentrifugasi pada Susu 
 

Dipanaskan sesuai suhu perlakuan

Dimasukkan pada Alat sesuai G 

Force perlakuan

Hasil ditampung

Mulai

Susu Segar

Sampel diambil untuk diuji

Selesai

 
Gambar 3.2 Diagram alir proses sentrifugasi pada susu 
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3.5.2. Diagram Alir Proses Menghitung Densitas 
 

Sampel dimasukkan ke Piknometer 

50 ml

Massa bahan ditimbang

Dibandingkan massa dengan 

volume

Mulai

Susu segar

Hasil

Selesai

Krim Susu

Tidak

Iya

Gambar 3.3 Diagram alir proses menghitung densitas 
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3.5.3. Diagram Alir Proses Mengukur Viskositas 
 

Sampel dimasukkan ke wadah 

viskometer

Alat dijalankan dan hasil dicatat

Diulangi pada sampel lain

Mulai

Susu segar

Hasil

Selesai

Krim Susu

Iya

Tidak

Gambar 3.4 Diagram alir proses mengukur viskositas 
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3.5.4. Diagram Alir Proses Menghitung Rendemen 
 

Volume masing masing diukur

Rendemen dihitung menggunakan 

rumus

Mulai

Susu segar

Hasil

Selesai

Krim Susu

Tidak

Iya

 
Gambar 3.5 Diagram alir proses menghitung rendemen 
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3.5.5. Diagram Alir Proses Menguji Kadar Air 
 

Sampel dimasukkan pada cawan 

Moisture Balance

Massa bahan ditimbang 3 gram

Tombol Start Ditekan dan Ditunggu 

hingga analisis selesai

Mulai

Susu segar

Hasil

Selesai

Krim Susu

Tidak

Iya

 
Gambar 3.6 Diagram alir proses pengujian kadar air 
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3.5.6. Diagram Alir Proses Menguji Konduktivitas 

Sampel dimasukkan pada Beaker 

Glass

 Konduktivitimeter dimasukkan 

pada sampel

Ditunggu hingga nilai Stabil

Mulai

Susu segar

Hasil

Selesai

Krim Susu

Tidak

Iya

 
Gambar 3.7 Diagram alir proses pengujian konduktivitas 
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3.5.7. Diagram Alir Proses Menguji Titik Didih 

Pemanas Ohmic dirangkai

Sampel dimasukkan pada tabung 

pemanas Ohmic

Set suhu 108° C

Mulai

Susu segar

Hasil

Selesai

Krim Susu

Tidak

Iya

Pemanas ohmic dinyalakan hingga 

mencapai suhu stabil

Catat suhu sebagai titik didih 

sampel

 
Gambar 3.8 Diagram alir proses mengukur titik didih 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

4.1. Modifikasi Mesin Sentrifugasi dan Perlakuan Bahan 
Penelitian menggunakan mesin sentrifugasi tipe conical 

disc, tipe mesin sentrifugasi ini memiliki ciri yaitu memiliki banyak 
disc yang berada di dalam mesin. Disc tersebut berfungsi untuk 
memisahkan susu skim dan krim pada saat proses sentrifugasi. 
Mesin tersebut dimodifikasi sedemikian mungkin sehingga 
mudah dioperasikan, mudah dikendalikan dan mampu bekerja 
secara continuous. 
 Identifikasi pada mesin pertama kali dilakukan untuk 
mengetahui bagian yang hilang atau yang perlu diperbaiki. 
Setelah dilakukan identifikasi kerusakan, saklar sebagai pemutus 
dan pengalir arus listrik ke mesin mengalami kerusakan sehingga 
diperlukan penggantian saklar baru. Kerusakan lain  pada mesin 
adalah tidak adanya tutup atau kaca intip untuk oli pada mesin 
sentrifugasi, kaca intip tersebut diperlukan agar dapat diketahui 
apabila suatu saat oli yang berada pada mesin perlu untuk diganti. 
Perbaikan lain pada mesin adalah terdapat kebocoran arus yang 
bersumber dari inverter pada mesin sentrifugasi, kebocoran 
dapat diketahui setelah seluruh bagian dari mesin sentrifugasi 
teraliri arus listrik, sehingga dapat membahayakan apabila 
digunakan. Untuk mengatasi hal tersebut inverter disambungkan 
dengan kabel yang pada ujung kabel telah disambungkan 
dengan besi kuningan, penambahan besi kuningan tersebut 
bertujuan untuk mengalirkan arus listrik yang bocor dari inverter 
dengan cara menancapkan ke tanah untuk dinetralkan sehingga 
mesin sentrifugasi aman digunakan karena aliran listrik yang 
sebelumnya mengalir di seluruh mesin dapat dialirkan menuju 
tanah. 

Selanjutnya adalah proses modifikasi dari mesin 
sentrifugasi, identifikasi dilakukan untuk mengetahui bagian yang 
perlu ditambahkan untuk mempermudah proses sentrifugasi. 
Bagian pertama yang perlu dimodifikasi adalah penambahan 
keran bagian atas sebagai katup yang digunakan untuk mengatur 
laju aliran feed dari penampung, sehingga apabila terdapat 
masalah atau proses sentrifugasi selesai dapat langsung ditutup 
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melalui keran yang ditambahkan. Selanjutnya adalah 
penambahan jalur keluar dari krim, penambahan jalur 
menggunakan pipa stainless steel, penambahan jalur keluar ini 
bertujuan untuk memperpanjang dan memfokuskan aliran krim 
dari mesin sentrifugasi menuju bagian penampung krim. Bagian 
selanjutnya yang perlu dimodifikasi adalah jalur keluar susu skim, 
penambahan konektor kuningan, modifikasi ini diharapkan bisa 
memperpanjang dan memfokuskan aliran susu skim menuju bak 
penampung. Selanjutnya penambahan bak penampung dari 
sebagai wadah susu segar, penambahan bak penampung feed 
ditujukan untuk menampung susu segar sebelum dialirkan 
melalui selang yang dihubungkan dengan keran yang berada 
pada atas mesin sentrifugasi, sehingga tidak perlu lagi 
mengalirkan manual dengan bantuan tangan. Bak penampung 
feed tersebut diletakkan lebih atas dari mesin sentrifugasi 
sehingga dengan bantuan gravitasi aliran susu segar akan 
mengalir sendiri menuju mesin sentrifugasi. 

 

 
Gambar 4.1. Mesin Sentrifugasi Tipe Conical Disc 

 

 Pada penelitian ini digunakan susu segar yang didapat 
dari KUD Ngijo Karangploso. Susu segar selanjutnya dipanaskan 
terlebih dahulu sesuai suhu perlakuan 30°C, 40°C, dan 50 C. 
Pemanasan dilakukan dengan menggunakan kompor dan 
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dilakukan pengontrolan suhu dengan menggunakan termometer, 
ketika suhu mencapai suhu perlakuan kompor dimatikan dan 
langsung dialirkan ke mesin yang telah mencapai kecepatan 
perlakuan. Kecepatan sentrifugasi yang digunakan sebagai 
perlakuan adalah 6000.G, 7000.G dan 8000.G. Satuan dari G-
Force tersebut didapatkan dari konversi rpm pada mesin lalu 
dikonversi dengan menggunakan rumus diperoleh kecepatan 
dengan satuan .G lalu dikonversi menjadi skala inverter yang 
digunakan, hal ini dikarenakan pengaturan kecepatan tersebut 
hanya bisa dilakukan dengan inverter yang memiliki skala 1-60. 
Penghitungan kecepatan sentrifugasi dan konversi menjadi skala 
dalam inverter dijelaskan pada Lampiran 1. 
 Pada saat sentrifugasi, Krim akan keluar melalui jalur krim. 
Hasil Krim selanjutnya dikumpulkan dan diukur total hasil untuk 
menghitung rendemen, lalu selanjutnya dibagi untuk diujikan 
kadar protein, kadar lemak, viskositas, densitas, kadar air, 
konduktivitas dan titik didih. Hasil tersebut kemudian dicatat dan 
dianalisis dengan bantuan berbagai literatur. 
 
4.2. Densitas 

Hasil dari penghitungan densitas dirata-rata sehingga 
menghasilkan data sesuai grafik hubungan antara kecepatan 
sentrifugasi dan suhu dengan densitas pada Gambar 4.7. 
Pengukuran massa dilakukan pada kontrol susu segar dan krim 
dari masing-masing kombinasi perlakuan, data dari massa setiap 
krim dan penghitungan densitas terdapat pada Lampiran.2.1. 
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Gambar 4.2. Hubungan kecepatan sentrifugasi dengan densitas 

pada suhu yang berbeda 
 

 Grafik pada Gambar 4.7 menjelaskan bahwa terdapat 
hubungan antara suhu dan kecepatan sentrifugasi terhadap 
densitas dari krim hasil sentrifugasi pada suhu pengukuran 30°C. 
Pada kontrol berupa susu segar diperoleh rata-rata densitas 
1,0303 kg/liter sampai 1,0313 kg/liter. Pada  perlakuan kecepatan 
sentrifugasi dan menggunakan suhu 30°C diperoleh rata-rata 
densitas pada krim dari terendah 1,0060 kg/liter hingga tertinggi 
1,0143 kg/liter. Pada perlakuan kecepatan sentrifugasi dengan 
menggunakan suhu 40°C diperoleh rata-rata densitas 1,018 
kg/liter hingga 1,0201 kg/liter. Sedangkan rata-rata densitas pada 
perlakuan kecepatan sentrifugasi pada suhu 50°C diperoleh 
1,0166 kg/liter hingga 1,0214 kg/liter. Nilai terendah pada 
densitas diperoleh 1,0060 kg/liter pada suhu 30°C dengan 
kecepatan sentrifugasi 6000.G dan nilai densitas tertinggi adalah 
1,0214 diperoleh pada suhu 50°C pada kecepatan sentrifugasi 
8000.G.  Standar Deviasi tertinggi diperoleh pada perlakuan suhu 
30°C dan kecepatan sentrifugasi 6000.G sebesar 0,0108 
dikarenakan terdapat perbedaan yang tinggi pada pengulangan 
kedua dibandingkan pengulangan pertama dan ketiga. 
 Berdasarkan grafik pada Gambar 4.7 dapat dikatakan 
semakin tinggi perlakuan suhu pada susu segar akan 
menghasilkan krim yang cenderung semakin tinggi densitasnya. 
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Sedangkan pada perlakuan kecepatan sentrifugasi pada suhu 
30°C dan suhu 40°C apabila semakin tinggi kecepatan 
sentrifugasi maka nilai densitas dari krim semakin tinggi pula. 
Khusus pada suhu 50°C kecepatan sentrifugasi berbanding 
terbalik dengan densitas dari krim, hal ini mungkin dipengaruhi 
oleh suhu yang tinggi yang mengakibatkan perbedaan sifat pada 
saat sentrifugasi sehingga mempengaruhi komposisi yang 
berada pada krim. Menurut Fox et al (1997), densitas dan berat 
jenis dari susu dipengaruhi komposisi, suhu dan perlakuan suhu 
sebelumnya. Lemak merupakan salah satu komponen dari susu 
yang memiliki densitas paling rendah, sehingga sangat 
mempengaruhi densitas dan berat jenis dari susu. Hal ini 
mengindikasikan bahwa krim hasil sentrifugasi pada suhu 30°C 
dan kecepatan sentrifuasi 6000.G memiliki kandungan lemak 
yang paling tinggi dibandingkan dengan krim hasil perlakuan lain. 
Hal ini sesuai Hoar dan Randall (1978), bahwa setiap 
pertambahan kadar lemak dalam bahan pangan akan 
mengurangi densitas dari bahan tersebut. Selain itu pula menurut 
Pond (1998) hampir semua jenis lemak memiliki densitas lebih 
rendah dari air, sehingga rasio lemak dibandingkan akan 
mempengaruhi densitasnya, semakin tinggi rasio kandungan 
lemak maka densitas dari krim tersebut akan semakin rendah. 
 Analisis yang dilakukan selanjutnya adalah dengan 
menggunakan analisis ragam, dalam analisis ragam dua arah 
(Two Way ANOVA) dengan taraf 0,05 dan taraf 0,01. Analisis ini 
dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang terjadi antara 
perlakuan terhadap densitas dari krim. Berdasarkan analisis pada 
Lampiran 3.1 diperoleh bahwa suhu perlakuan sangat 
berpengaruh nyata terhadap densitas dari krim hal ini ditunjukkan 
F hitung > F 0,01, sedangkan pada perlakuan kecepatan 
sentrifugasi tidak berpengaruh nyata terhadap densitas pada krim 
dibuktikan dengan F hitung < F 0,05. Dengan analisis ragam 
tersebut menunjukkan bahwa dengan naik turunnya suhu pada 
susu segar akan berpengaruh secara signifikan dari nilai densitas 
pada krim. Sedangkan dengan berbagai variasi kecepatan 
sentrifugasi tidak terlalu berpengaruh terhadap densitas pada 
krim.  
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4.3. Viskositas 
Grafik hubungan antara viskositas dengan kecepatan 

sentrifugasi dan suhu ditunjukkan pada Gambar 4.8. Sedangkan 
data dari masing-masing hasil pengujian terlampir pada 
Lampiran.2.2. 

 
Gambar 4.3. Hubungan kecepatan sentrifugasi dengan viskositas 

pada suhu yang berbeda 
 

 Grafik pada Gambar 4.8 menjelaskan suhu dan 
kecepatan sentrifugasi dapat mempengaruhi viskositas dari krim. 
Pada kontrol susu segar rata-rata viskositas pada susu diperoleh 
3,19 cp sampai 3,32 cp. Pada krim hasil sentrifugasi dengan 
perlakuan kecepatan sentrifugasi pada suhu 30°C rata-rata 
viskositas diperoleh terendah 8,0 cp hingga tertinggi 10,20 cp. 
Pada suhu 40°C dengan perlakuan kecepatan sentrifugasi 
diperoleh rata-rata viskositas 4,89 cp hingga 6,54 cp. Sedangkan 
pada suhu 50°C dengan menggunakan perlakuan kecepatan 
sentrifugasi diperoleh rata-rata viskositas 4,44 cp hingga 5,40 cp. 
Berdasarkan hasil yang diperoleh nilai rata-rata terendah adalah 
4,44 cp pada kecepatan sentrifugasi 6000.G dan suhu 30°C dan 
nilai rata-rata viskositas tertinggi pada kecepatan 7000.G dan 
suhu 40°C. Perlakuan yang menghasilkan nilai viskositas 
tertinggi adalah pada perlakuan suhu 30°C dan kecepatan 
sentrifugasi 7000.G  dengan nilai 10,2 cP dan perlakuan yang 
menghasilkan viskositas dengan nilai terendah adalah perlakuan 
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6000.G dan suhu 50°C dengan hasil 4,44 cP. Sedangkan nilai 
Standar Deviasi tertinggi diperoleh pada perlakuan suhu 30°C 
dan kecepatan sentrifugasi 8000.G dengan nilai 4,021. Hal ini 
dikarenakan terdapat perbedaan yang besar dalam pengukuran 
pada pengulangan kedua apabila dibandingkan pengulangan 
pertama dan ketiga. 
 Berdasarkan hasil dari grafik pada Gambar 4.8 dapat 
disimpulkan semakin tinggi suhu akan menghasilkan krim yang 
memiliki nilai viskositas yang cenderung menurun. Begitu juga 
semakin tinggi kecepatan sentrifugasi akan menjadikan nilai 
viskositas yang cenderung semakin menurun. Akan tetapi hal 
tersebut tidak terjadi pada perlakuan suhu 50°C dan pada 
kecepatan sentrifugasi 8000.G, nilai viskositas tersebut memiliki 
nilai yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan sebelumnya, hal ini 
mungkin disebabkan suhu yang tinggi akibat perlakuan yang 
mengakibatkan perbedaan sifat pada saat sentrifugasi dan 
menghasilkan kadar komposisi yang berbeda dari krim. Menurut 
Caffyn et al (1951), faktor yang mempengaruhi viskositas dari 
susu adalah suhu dari susu tersebut, semakin tinggi suhu dari 
susu maka viskositas dari susu akan semakin turun. Perubahan 
viskositas dari pengaruh suhu signifikan pada suhu di bawah 
40°C, apabila di atas suhu 40°C tidak ada perubahan secara 
signifikan pada viskositas setiap kenaikan suhu. Menurut Sone 
(1972) viskositas pada susu dipengaruhi kandungan lemak, yang 
akan memberikan banyak perubahan apabila dalam keadaan 
konsentrasi tinggi, krim yang menghasilkan nilai viskositas paling 
tinggi pada perlakuan kecepatan 7000.G dan suhu 30°C 
mengindikasikan pada krim tersebut memiliki kadar lemak yang 
paling tinggi dibandingkan krim hasil sentrifugasi lain . Menurut 
Fox et al (1997), viskositas dari krim hasil sentrifugasi susu 
dipengaruhi berbanding lurus dari kadar lemak di dalamnya. 
Apabila kandungan lemak tinggi maka viskositas dari krim akan 
tinggi juga. Perubahan viskositas dari krim akibat kadar lemak 
akan terlihat signifikan apabila kadar lemak dari krim diatas 50%. 

Hasil dari pengukuran viskositas selanjutnya dilakukan 
Analisis ragam, dalam analisis ragam dua arah (Two Way 
ANOVA) dengan taraf 0,05 dan taraf 0,01. Analisis ini dilakukan 
untuk mengetahui pengaruh yang terjadi antara perlakuan 
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terhadap kekentalan atau viskositas dari krim. Berdasarkan 
analisis pada Lampiran 3.2 diperoleh bahwa suhu perlakuan 
sangat berpengaruh nyata terhadap nilai viskositas dari krim hal 
ini ditunjukkan F hitung > F 0,01, sedangkan pada perlakuan 
kecepatan sentrifugasi tidak berpengaruh nyata terhadap nilai 
viskositas pada krim dibuktikan dengan F hitung < F 0,05. 
Dengan analisis ragam membuktikan bahwa dengan berbagai 
macam variasi suhu pemanasan pada susu segar sangat 
berpengaruh signifikan terhadap nilai pada krim hasil sentrifugasi. 
  
4.4. Rendemen 

Grafik hubungan antara rendemen dengan suhu dan 
kecepatan sentrifugasi dijelaskan pada Gambar 4.4. Data 
lengkap serta penghitungan rendemen dari setiap kombinasi 
perlakuan dijelaskan pada Lampiran.2.3. 

 

 
Gambar 4.4. Hubungan kecepatan sentrifugasi dengan rendemen 

pada suhu yang berbeda 
 

 Pada grafik  Gambar 4.4 dapat diketahui bahwa 
kecepatan sentrifugasi dan suhu dapat mempengaruhi total 
rendemen krim yang dihasilkan dari proses sentrifugasi. Rata-
rata rendemen yang diperoleh dari perlakuan kecepatan 
sentrifugasi pada suhu 30°C yaitu sebesar 14% sampai 16,17%. 
Pada perlakuan kecepatan sentrifugasi pada perlakuan dengan 
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menggunakan suhu 40°C diperoleh rendemen dengan rata-rata 
17,67% sampai 19,22%. Pada perlakuan kecepatan sentrifugasi 
pada suhu 50°C diperoleh rendemen dengan rata-rata terendah 
17% sampai nilai tertinggi 22,44%. Nilai rendemen dengan 
terendah yaitu 14% pada suhu 30°C dan kecepatan sentrifugasi 
6000.G, sedangkan nilai rendemen tertinggi diperoleh pada 
kecepatan sentrifugasi 6000.G pada suhu 50°C. Sedangkan nilai 
standar deviasi tertinggi terdapat pada perlakuan suhu 50°C dan 
kecepatan sentrifugasi 8000.G dengan nilai 172,820, hal ini 
dikarenakan terdapat perbedaan yang besar pada pengulangan 
pertama apabila dibandingkan dengan pengulangan kedua dan 
ketiga. 

Berdasarkan grafik pada Gambar 4.4, semakin tinggi 
kecepatan sentrifugasi dan suhu akan hasil dari rendemen 
cenderung meningkat atau berbanding lurus, kecuali pada 
perlakuan kecepatan sentrifugasi 8000.G dan suhu perlakuan 
50°C, yang mana pada suhu tersebut menghasilkan rendemen 
yang lebih rendah dibandingkan perlakuan suhu 40°C, hal ini 
mungkin disebabkan karena suhu yang terlalu tinggi 
mengakibatkan perbedaan dibandingkan perlakuan suhu yang 
lebih rendah, perbedaan tersebut seperti tidak terjadi 
penggumpalan terjadi pada kecepatan yang lebih rendah.  

Menurut Wong dan Hartina (2014), semakin tinggi 
kecepatan sentrifugasi yang diaplikasikan maka akan semakin 
tinggi pula hasil atau persentase rendemen yang diperoleh. 
Semakin tinggi suhu perlakuan pada proses sentrifugasi juga 
berdampak pada hasil rendemen yang semakin meningkat, grafik 
pada Gambar.4.4 menunjukkan semakin tinggi suhu perlakuan 
pada susu segar sebelum proses sentrifugasi akan menghasilkan 
total rendemen yang semakin tinggi, apabila diurutkan dari 
rendemen yang tertinggi 50°C> 40°C> 30°C. Menurut Park 
(2014), semakin tinggi suhu pada bahan yang akan disentrifugasi 
maka diekspektasikan akan menurunkan viskositas dan akan 
meningkatkan rendemen yang diperoleh. 

Hasil penghitungan rendemen yang diperoleh dari proses 
sentrifugasi selanjutnya dilakukan Analisis ragam, dalam analisis 
ragam dua arah (Two Way ANOVA) dengan taraf 0,05 dan taraf 
0,01. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang 
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terjadi antara perlakuan terhadap persentase rendemen yang 
diperoleh dari proses sentrifugasi dengan bahan susu segar. 
Berdasarkan analisis pada Lampiran 3.3 diperoleh bahwa baik 
dengan perlakuan variasi suhu dan variasi kecepatan sentrifugasi 
tidak berpengaruh nyata terhadap nilai dari rendemen, hal ini 
ditunjukkan dengan F hitung < F0,05. Dengan analisis ragam 
tersebut membuktikan bahwa dengan perlakuan suhu dan 
kecepatan sentrifugasi tidak berpengaruh terhadap banyak atau 
sedikitnya krim yang diperoleh dari proses sentrifugasi. 

 
4.5. Waktu Proses 

Hubungan antara waktu proses dengan kecepatan 
sentrifugasi dan suhu perlakuan ditunjukkan grafik pada Gambar 
4.5.  Sedangkan data lengkap mengenai waktu proses setiap 
sampel ditunjukkan pada Lampiran.2.4 

 

 
Gambar 4.5. Hubungan kecepatan sentrifugasi dengan waktu 

proses pada suhu yang berbeda 
 

Berdasarkan grafik pada Gambar 4.5 terdapat hubungan 
antara perlakuan suhu dan kecepatan sentrifugasi terhadap 
waktu proses sentrifugasi. Waktu proses  Pada perlakuan suhu 
30°C dan pada perlakuan kecepatan sentrifugasi diperlukan 
waktu proses dengan rerata 70,33 detik hingga 110,33 detik. 
Pada suhu 40°C diperlukan waktu untuk sentrifugasi dengan 
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rerata 77,33 detik sampai 91,67 detik pada 3 perlakuan 
kecepatan sentrifugasi. Sedangkan pada perlakuan 50°C dan 3 
jenis kecepatan sentrifugasi diperlukan waktu proses 74,33 detik 
sampai 90,67 detik. Standar deviasi tertinggi diperoleh pada 
perlakuan suhu 40°C dan kecepatan sentrifugasi 6000.G dengan 
nilai 14,572, hal ini dikarenakan selisih yang tinggi antar 
pengulangan pertama sampai pengulangan ketiga. 

Dari grafik pada Gambar 4.5 dapat disimpulkan bahwa 
semakin tinggi suhu perlakuan maka waktu proses yang 
diperlukan akan semakin menurun atau berbanding terbalik. 
Pada perlakuan kecepatan sentrifugasi juga berbanding terbalik 
dengan waktu proses yang diperlukan, akan tetapi khusus pada 
perlakuan suhu 50°C semakin  tinggi kecepatan sentrifugasi 
semakin tinggi pula waktu proses yang diperlukan, hal ini 
mungkin dikarenakan pada suhu yang lebih tinggi maka akan 
mengubah sifat susu pada saat proses sentrifugasi yang 
menyebabkan tidak ada penggumpalan sehingga waktu lebih 
cepat dan semakin tinggi kecepatan sentrifugasi memerlukan 
waktu yang lebih lama. 
 Berdasarkan Gambar 4.4 Waktu proses sentrifugasi pada 
krim cenderung lebih tinggi pada perlakuan dengan 30°C 
dibanding suhu yang lebih tinggi 40°C dan 50°C. Hal ini 
dipengaruhi viskositas pada bahan susu yang berbanding terbalik 
dengan viskositasnya, semakin tinggi suhu maka nilai viskositas 
dari suatu fluida akan menurun (Wang et al, 2004). Sedangkan 
menurut Kutz (2013), kecepatan sedimentasi pada proses 
sentrifugasi akan bertambah apabila ukuran partikel yang lebih 
besar, perbedaan densitas antara 2 fase  yang lebih besar dan 
berkurangnya viskositas. Karena faktor-faktor tersebut maka 
akan mengakibatkan waktu yang diperlukan satu proses 
sentrifugasi akan semakin singkat. Waktu yang diperlukan juga 
mengindikasikan debit atau laju aliran dari centrifuge, semakin 
lama waktu proses berarti laju aliran juga  semakin melambat. 
Menurut Walstra (2005), laju aliran dari sentrifugasi dipengaruhi 
kuat oleh suhu bahan, semakin rendah suhu maka laju aliran 
semakin melambat dikarenakan viskositas juga semakin rendah. 
Hal ini juga sesuai pada sampel dengan perlakuan suhu 30°C 
yang cenderung memerlukan waktu yang lebih lama pada saat 
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proses yang mengindikasikan debit pada suhu tersebut adalah 
yang paling lambat karena nilai viskositas paling rendah . 

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh yang terjadi 
pada perlakuan, dilakukan analisis ragam. Dalam penelitian ini 
menggunakan analisis ragam dua arah (Two Way ANOVA) 
dengan taraf 0,05 dan 0,01. Dari tabel analisis ragam 
berdasarkan Lampiran 3.4 diperoleh hasil bahwa suhu perlakuan 
sangat berpengaruh nyata terhadap waktu proses yang 
diperlukan ini dikarenakan F hitung > F 0,01. Sedangkan pada 
perlakuan kecepatan sentrifugasi tidak berpengaruh nyata pada 
waktu proses yang diperlukan dikarenakan  F hitung <  F 0,05. 
Dengan analisis ragam tersebut membuktikan bahwa dengan 
perbedaan perlakuan suhu 30°C sampai 50°C akan memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap waktu yang diperlukan untuk satu 
proses sentrifugasi. Dapat diartikan dengan setiap perbedaan 
suhu perlakuan maka waktu yang diperlukan juga akan sangat 
berbeda-beda. 

 
4.6. Kadar Air 

Grafik hubungan antara kadar air dengan perlakuan suhu 
dan kecepatan sentrifugasi ditunjukkan pada Gambar 4.6. Data 
secara lengkap dari sampel pada setiap kombinasi perlakuan dan 
setiap pengulangan dijelaskan pada Lampiran.2.5. 

 
Gambar 4.6. Hubungan kecepatan sentrifugasi dengan kadar air 

pada suhu yang berbeda 



38 
 

 

Pada grafik pada Gambar 4.6  menunjukkan bahwa 
berbagai perlakuan menggunakan suhu dan kecepatan 
sentrifugasi mampu mempengaruhi kadar air dari krim hasil 
sentrifugasi. Pada kontrol berupa susu segar diperoleh kadar air 
dengan rata-rata 86,54% hingga 89,54%. Pada perlakuan 
kecepatan sentrifugasi pada suhu 30°C diperoleh rata-rata kadar 
air terendah 74,65% hingga tertinggi 77,13%. Pada perlakuan 
kecepatan sentrifugasi pada suhu 40°C rata-rata kadar air 
81,21% hingga 81,32%. Pada suhu 50°C dengan perlakuan 
kecepatan sentrifugasi diperoleh rata-rata kadar air diperoleh 
80,22% sampai 82,49%. Dari seluruh kombinasi perlakuan kadar 
air terendah diperoleh 74,65% pada perlakuan kecepatan 
sentrifugasi 6000.G dan pada suhu 30°C, sedangkan kadar air 
tertinggi diperoleh dengan persentase 82,49% dengan kecepatan 
sentrifugasi 6000.G dan pada suhu 50°C. Nilai standar deviasi 
tertinggi diperoleh pada perlakuan suhu 40°C dan kecepatan 
sentrifugasi 6000.G dengan  nilai 6,197, hal ini disebabkan nilai 
yang berbeda jauh pada pengulangan ketiga dibandingkan 
pengulangan pertama atau kedua. 

Dari data tersebut pada perlakuan suhu 30°C dan 40°C 
semakin tinggi suhu dan semakin kecepatan sentrifugasi maka 
kadar air krim cenderung semakin tinggi pula, atau berbanding 
lurus. Berbeda pada perlakuan suhu 50°C dimana semakin tinggi 
kecepatan sentrifugasi kadar air Semakin menurun, hal ini 
mungkin karena pada proses diperkirakan tidak terjadi 
penggumpalan pada proses sentrifugasi, sehingga menghasilkan 
krim yang sangat encer dan berpengaruh pada kandungan krim. 

Menurut Hui (2008), kandungan kadar air dalam krim 
yang akan dibuat menjadi dipengaruhi oleh komposisi susu, 
kandungan lemak dalam krim, suhu pendinginan pada krim, laju 
keluar krim dari centrifuge, dan suhu feed pada sentrifugasi. Hal 
ini mengindikasikan bahwa krim yang memiliki kadar air lebih 
rendah memiliki komposisi padatan susu yang lebih tinggi.  

Kadar air dari semua krim dengan berbagai perlakuan 
lebih rendah dibandingkan kontrol pada susu segar karena 
perbedaan komposisi dan kadar lemak. Hal ini dibuktikan oleh 
Regenstein (1984), kandungan komposisi dari krim akan berbeda 
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dengan kandungan susu asli, semakin tinggi kandungan dari 
lemak (minyak) pada krim, maka akan semakin rendah kadar air 
dibandingkan aslinya. Perlakuan dengan kadar air terendah pada 
suhu 30°C dan kecepatan sentrifugasi 6000.G menghasilkan krim 
dengan kandungan air terendah hal ini menunjukkan bahwa pada 
krim perlakuan tersebut memiliki kadar lemak yang paling tinggi 
dibandingkan perlakuan lain. 

Hasil dari pengukuran dari kadar air pada krim selanjutnya 
dilakukan analisis ragam, dalam analisis ragam dua arah (Two 
Way ANOVA) dengan taraf 0,05 dan taraf 0,01. Analisis ini 
dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang terjadi antara 
perlakuan terhadap kadar air dari krim. Berdasarkan analisis 
pada Lampiran 3.5 diperoleh bahwa suhu perlakuan sangat 
berpengaruh nyata terhadap nilai kadar air dari krim hal ini 
ditunjukkan F hitung > F 0,01, sedangkan pada perlakuan 
kecepatan sentrifugasi tidak berpengaruh nyata terhadap nilai 
viskositas pada krim dibuktikan dengan F hitung < F 0,05. 
Dengan analisis ragam membuktikan bahwa dengan berbagai 
macam variasi suhu pemanasan pada susu segar sangat 
berpengaruh signifikan terhadap besar kecilnya dari kandungan 
air pada krim hasil sentrifugasi susu. Sedangakan dengan variasi 
kecepatan sentrifugasi tidak terlalu berpengaruh terhadap 
kandungan air pada krim. 
 
4.7. Konduktivitas 

Grafik hubungan antara kecepatan sentrifugasi dan suhu 
dengan konduktivitas ditunjukkan pada Gambar 4.7. Sedangkan 
hasil lengkap dari masing-masing sampel ditunjukkan  pada 
Lampiran. 2.6. 
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Gambar 4.7. Hubungan kecepatan sentrifugasi dengan 

konduktivitas pada suhu yang berbeda 
 

Pada grafik Gambar 4.7 menunjukkan terdapat hubungan 
antara konduktivitas dengan suhu dan kecepatan sentrifugasi. 
Pada kontrol yang berupa susu segar diperoleh rata-rata nilai 
konduktivitas 3,51 μS/cm sampai 3,97 μS/cm. Pada suhu 30°C 
dan perlakuan kecepatan sentrifugasi diperoleh rata-rata 
konduktivitas 2,40 μS/cm sampai 2,72 μS/cm. Pada suhu 40 C 
dan perlakuan kecepatan sentrifugasi diperoleh rata-rata 
terendah 2,73 μS/cm hingga tertinggi 2,87 μS/cm. Pada suhu 
perlakuan 50°C dan perlakuan kecepatan sentrifugasi diperoleh 
rata-rata konduktivitas 3,33 μS/cm sampai 3,51 μS/cm. Nilai 
konduktivitas terendah diperoleh 2,40 μS/cm pada kecepatan 
sentrifugasi 6000.G dan suhu 30°C, sedangkan nilai tertinggi 
diperoleh pada 3,51 pada kecepatan sentrifugasi 6000.G dan 
suhu 50°C. Nilai standar deviasi tertinggi diperoleh pada 
perlakuan 7000.G dan suhu 30°C dengan nilai 0,829, hal ini 
dikarenakan hasil pengukuran pada pengulangan kedua memiliki 
perbedaan yang tinggi dibandingkan dengan pengulangan 
pertama dan ketiga. 

Berdasarkan grafik pada Gambar 4.7 dapat disimpulkan 
bahwa suhu dan lurus dengan nilai konduktivitas pada krim, 
semakin tinggi suhu dan kecepatan sentrifugasi juga 
menghasilkan krim yang memiliki konduktivitas yang semakin 
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tinggi pula, sedangkan tidak terjadi hubungan yang jelas antara 
kecepatan sentrifugasi dengan konduktivitas pada krim atau hasil 
cenderung fluktuatif pada berbagai perlakuan kecepatan 
sentrifugasi. Konduktivitas dari suatu fluida berhubungan dengan 
konsentrasi ion yang berada di dalam fluida tersebut. Semakin 
tinggi konsentrasi ion dari suatu fluida maka akan semakin tinggi 
konduktivitas dari fluida tersebut (AWWA, 2002). Penentuan 
konsentrasi ion sangat sulit dilakukan, dan hanya bisa dinyatakan 
dalam bentuk  kandungan mineral. Adapun kandungan mineral 
dalam susu antara lain Na, K, Ca, Mg, P, Cl2- dan SO4

-. (Spreer, 
1998). Berdasarkan grafik pada Gambar 4.7 dapat disimpulkan 
suhu 50°C dan kecepatan sentrifugasi 6000.G memiliki nilai 
konduktivitas tertinggi, hal ini mengindikasikan bahwa pada 
perlakuan suhu tersebut krim mengandung konsentrasi ion atau 
kandungan yang mineral lebih tinggi , sedangkan pada krim 
dengan perlakuan suhu 30°C dan kecepatan sentrifugasi 6000.G 
mengandung konsentrasi terendah atau mineral yang rendah. 
Srivastava (2009), semakin tinggi kecepatan sentrifugasi maka 
akan mempercepat sedimentasi pada partikel sedimen karena 
pengaruh gravitasi sehingga nilai mineral pada krim semakin 
rendah yang mengakibatkan konduktivitas turun. Pada sampel 
tidak terjadi hal tersebut dikarenakan kecepatan sentrifugasi yang 
masih rendah karena  pada umumnya untuk memisahkan casein, 
protein terlarut, mineral, vitamin, garam, peptida dari susu 
diperlukan kecepatan sentrifugasi 100.000 .G. (Deeth dan Lewis, 
2017)  

Pengukuran konduktivitas pada seluruh sampel 
selanjutnya dilakukan analisis ragam, dalam analisis ragam dua 
arah (Two Way ANOVA) dengan taraf 0,05 dan taraf 0,01. 
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang terjadi 
antara perlakuan terhadap nilai konduktivitas dari krim hasil 
sentrifugasi susu. Berdasarkan analisis pada Lampiran 3.6 
diperoleh bahwa suhu perlakuan berpengaruh nyata terhadap 
nilai konduktivitas dari krim hal ini ditunjukkan F hitung > F 0,05, 
sedangkan pada perlakuan kecepatan sentrifugasi tidak 
berpengaruh nyata terhadap nilai viskositas pada krim dibuktikan 
dengan F hitung < F 0,05. Dengan analisis ragam membuktikan 
bahwa dengan melakukan perubahan suhu pemanasan pada 



42 
 

susu segar akan menghasilkan krim dengan nilai konduktivitas 
yang bervariasi sesuai suhu yang digunakan. 

 
4.8. Titik Didih 

Grafik hubungan antara kecepatan sentrifugasi dan suhu 
dengan titik didih dari krim ditunjukkan pada Gambar 4.8. 
Sedangkan hasil dari setiap pengujian titik didih pada setiap 
sampel terlampir pada Lampiran. 2.7. 

 
Gambar 4.8. Hubungan kecepatan sentrifugasi dengan titik didih 

pada suhu yang berbeda 
 

 Grafik pada Gambar 4.8 menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh suhu dan kecepatan sentrifugasi terhadap nilai titik 
didih pada sampel krim hasil sentrifugasi. Pada kontrol susu 
segar rata-rata nilai  titik didih adalah 101,2°C sampai 101,8°C. 
Pada suhu perlakuan 30°C dan dengan perlakuan kecepatan 
sentrifugasi didapatkan rerata titik didih 102,20C sampai 
102,40°C. Pada suhu perlakuan 40°C dan dengan perlakuan 
kecepatan sentrifugasi diperoleh krim dengan rerata titik didih 
102,23°C sampai 102,40°C. Sedangkan pada perlakuan suhu 
tertinggi 50°C dan perlakuan kecepatan sentrifugasi diperoleh 
krim dengan rerata titik didih 101,80°C sampai 102,23°C. Krim 
dengan rerata titik didih terendah diperoleh dengan suhu 101,80 
C yaitu pada perlakuan suhu 30°C dan Kecepatan sentrifugasi 
6000.G, sedangkan krim dengan rerata titik didih tertinggi 
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diperoleh 102,40°C yaitu pada 2 kombinasi perlakuan, pada suhu 
30°C dan kecepatan sentrifugasi 6000.G dan pada suhu 40 
dengan kecepatan sentrifugasi 6000.G. Standar devisi tertinggi 
diperoleh pada perlakuan suhu 40°C dan kecepatan snetrifugasi 
6000.G dengan nilai 0,529, hal ini dikarenakan nilai pengukuran 
pada pengulangan ketiga memiliki nilai yang berselisih cuku jauh 
dibandingkan pada pengulangan pertama dan kedua. 
 Berdasarkan grafik pada Gambar 4.8 pada perlakuan 
suhu 30°C dan 40°C , semakin cepat sentrifugasi berbanding 
terbalik dengan titik didih dari krim, dimana semakin tinggi suhu 
dan kecepatan sentrifugasi maka semakin rendah titik didih pada 
krim. Sedangkan khusus pada perlakuan kecepatan sentrifugasi 
pada suhu 50°C semakin tinggi suhu berbanding lurus dengan 
titik didih dari krim. Sedangkan pada pertambahan suhu pada 
saat sentrifugasi tidak terdapat hubungan yang jelas atau 
cenderung fluktuatif terhadap titik didih dari krim. Hal ini mungkin 
disebabkan karena kesalahan dalam pengukuran atau 
lingkungan yang tidak dalam keadaan sama, karena perbedaan 
kondisi lingkungan sangat berpengaruh dalam pengukuran titik 
didih. 
  Menurut Spreer (1998), secara umum susu memiliki titik 
didih yang lebih tinggi dari uap air dikarenakan pengaruh dari 
kandungan susu berupa laktosa dan partikel-partikel yang terlarut 
dalam susu, sehingga mengurangi tekanan uap dalam susu 
tersebut. Sehingga bisa disimpulkan semakin tinggi partikel yang 
terlarut akan meningkatkan titik didih. Pada grafik Gambar 4.8 
menunjukkan pada perlakuan suhu 30°C dan 40°C pada 
kecepatan putaran 6000.G menghasilkan krim dengan titik didih 
tertinggi, sedangkan pada suhu 50°C pada putaran 6000.G 
menghasilkan krim dengan titik didih terendah. Menurut 
Woodward (1932), dalam keadaan tekanan standar atmosfer titik 
didih dari susu akan meningkat 0,9 F apabila konsentrasi dari 
susu meningkat dua kali lipat. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa konsentrasi atau partikel  terlarut pada krim susu hasil 
sentrifugasi dengan perlakuan suhu 30°C dan suhu 40°C lebih 
tinggi dibandingkan pada suhu 50°C.  

Hasil dari pengukuran titik didih pada seluruh sampel krim 
dengan Ohmic Heating selanjutnya dilakukan analisis ragam, 
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dalam analisis ragam dua arah (Two Way ANOVA) dengan taraf 
0,05 dan taraf 0,01. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui 
pengaruh yang terjadi antara perlakuan terhadap titik didih dari 
krim. Berdasarkan analisis pada Lampiran 3.7 diperoleh bahwa 
suhu perlakuan berpengaruh nyata terhadap nilai titik didih dari 
krim hal ini ditunjukkan F hitung > F 0,05, sedangkan pada 
perlakuan kecepatan sentrifugasi tidak berpengaruh nyata 
terhadap nilai viskositas pada krim dibuktikan dengan F hitung < 
F 0,05. Berdasarkan analisis tersebut diperoleh bahwa dengan 
suhu pemanasan pada susu segar berpengaruh terhadap 
kandungan yang berada di dalam krim yang berakibat terhadap 
naik turunnya titik didih pada krim. Akan tetapi dengan perlakuan 
kecepatan sentrifugasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 
perubahan titik didih pada krim. 
 
4.9. Kadar Lemak 

Pada Gambar 4.9 menunjukkan perlakuan hubungan 
perlakuan antara pengaruh kecepatan sentrifugasi dengan kadar 
lemak pada Krim Susu. Data diperoleh dari sampel dari masing-
masing perlakuan dengan tiga kali pengulangan lalu dirata-rata 
dan diperoleh data sesuai pada grafik, data selengkapnya 
dijelaskan pada Lampiran.2.8. 

 

 
Gambar 4.9. Grafik hubungan kecepatan sentrifugasi dengan 

kadar lemak pada suhu yang berbeda 
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Berdasarkan grafik pada Gambar 4.9 suhu perlakuan 
kecepatan sentrifugasi dapat mempengaruhi kadar lemak dari 
krim. Pada kontrol berupa susu segar rerata kadar lemak 3,43% 
sampai 3,73%. Pada perlakuan suhu 30°C dan perlakuan 
kecepatan sentrifugasi diperoleh krim dengan kadar lemak 
15,06% sampai 20,42%. Pada suhu perlakuan 40°C diperoleh 
krim dengan rerata kadar lemak terendah diperoleh 13,91% 
sampai tertinggi 14,73%. Pada suhu perlakuan 50°C diperoleh 
krim dengan rerata kadar lemak 11,57% sampai dengan 14,81%. 
Kadar lemak tertinggi diperoleh dengan kadar 20,42% pada 
kecepatan 6000.G dan pada suhu 30°C sedangkan hasil 
terendah didapatkan dengan kadar 11.57% pada kecepatan 
6000.G dan pada suhu 50°C. Standar deviasi tertinggi diperoleh 
pada perlakuan suhu 40°C dan kecepatan sentrifugasi 6000.G 
dengan nilai 8,849, hal ini disebabkan selisih pada pengulangan 
ketiga yang terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan 
pengulangan pertama dan kedua. 

Berdasarkan grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa 
semakin tinggi suhu pada suhu perlakuan maka kadar lemak 
pada krim akan cenderung menurun. Pada perlakuan kecepatan 
sentrifugasi, pada suhu perlakuan 30°C dan 40°C menunjukkan 
semakin tinggi kecepatan sentrifugasi maka kadar lemak pada 
krim juga akan menurun, tetapi khusus pada suhu 50°C 
berbanding terbalik. Hal ini mungkin dikarenakan suhu yang 
tinggi menyebabkan perbedaan sifat dalam proses sentrifugasi 
sehingga tidak terjadi penggumpalan atau pengentalan dalam 
sentrifugasi kecepatan rendah. 

Berdasarkan grafik pada Gambar 4.9 kandungan lemak 
pada hasil krim sentrifugasi cenderung lebih tinggi pada suhu 30 
C lebih tinggi dibandingkan pada suhu diatasnya yaitu 40°C dan 
50°C. Hal ini dikarenakan perbedaan laju sedimentasi pada 
masing-masing sampel, berdasarkan hukum Stoke semakin 
tinggi laju sedimentasi pada proses sentrifugasi dipengaruhi oleh 
semakin besarnya ukuran partikel, semakin tinggi perbedaan 
densitas partikel, semakin tinggi kecepatan putaran pada 
sentrifugasi dan semakin tinggi viskositas pada feed. (Kutz, 2013). 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kecepatan aliran hasil 
sentrifugasi dari yang paling lambat dari hingga yang tercepat 
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adalah pada suhu 30°C < 40°C < 50°C dan pada kecepatan 
sentrifugasi 6000.G < 7000.G < 8000.G. 

Menurut Williams (2018), proses pada sentrifugasi ini 
menerapkan gaya sentrifugal dalam prosesnya, dalam keadaan 
putaran tinggi setelah susu dimasukkan ke dalam mesin 
centrifuge secara vertikal, secara otomatis susu akan ikut 
berputar di dalam mesin. Dalam mesin tersebut susu skim yang 
bermassa jenis lebih tinggi akan bergerak menjauhi dari pusat 
putaran tersebut dan bergerak menuju jalur keluar yang berada 
di pinggir bowl, sedangkan lemak yang memiliki massa jenis lebih 
rendah akan tetap berada di dekat pusat putaran dan selama 
aliran susu segar terus masuk maka lemak akan terakumulasi di 
cone yang terletak di dekat pusat putaran dan akan terus 
mendorong lemak tersebut untuk keluar melalui jalur keluar krim. 
Krim yang terdorong akan keluar akan tertampung, sedangkan 
apabila aliran susu segar krim yang terdorong keluar akan 
menggumpal di dalam bowl dan tertinggal di dalam cone, krim 
yang menggumpal tersebut ditunjukkan pada Lampiran 5.9. 
Gumpalan tersebut terjadi karena lemak yang terus mengendap 
seiring semakin lama proses sentrifugasi, semakin lama proses 
sentrifugasi maka gumpalan tersebut akan semakin banyak dan 
mengendap, sehingga mampu menurunkan efisiensi sentrifugasi. 
Menurut Das (2005), kecepatan laju dari aliran masuk dari feed 
dan laju keluar krim hasil dari mesin separator dapat dikontrol 
secara manual. Kandungan lemak dari krim akan meningkat 
apabila laju keluar krim melambat akan tetapi secara serentak 
kandungan lemak dari susu skim juga akan meningkat. Sehingga 
dapat disimpulkan semakin lambat laju aliran hasil sentrifugasi, 
maka akan semakin tinggi kadar lemak pada krim hasil 
sentrifugasi tersebut. 

Berdasarkan standar dari Codex Alimentarius 
International Food Standards, hanya susu yang memiliki 
komposisi lebih dari 10% (w/w) lemak bisa disebut dengan krim. 
Sedangkan berdasarkan standar U.S Food and Drug 
Administration krim dibagi menjadi heavy cream dan light cream. 
Heavy cream adalah krim yang memiliki kandungan lemak tidak 
kurang dari 36% sedangkan light cream memiliki kandungan 
lemak antara 18% sampai 30%. Sehingga dapat disimpulkan 
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berdasarkan Codex Alimentarius International Food Standards  
hasil sentrifugasi dari semua perlakuan menghasilkan krim. 
Sedangkan berdasarkan U.S Food and Drug Administration, tidak 
ada perlakuan yang menghasilkan krim kategori heavy cream, 
tetapi mampu menghasilkan krim dengan kategori light cream 
pada perlakuan suhu 30°C dengan kecepatan sentrifugasi 
6000.G dan 7000.G yang menghasilkan krim dengan kandungan 
lemak 20,42% dan 18,29%. 

Hasil uji laboratorium untuk kadar lemak selanjutnya 
dilakukan analisis ragam, dalam analisis ragam dua arah (Two 
Way ANOVA) dengan taraf 0,05 dan taraf 0,01. Analisis ini 
dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang terjadi antara 
perlakuan terhadap kadar lemak dari krim hasil sentrifugasi susu. 
Berdasarkan analisis pada Lampiran 3.8  diperoleh bahwa suhu 
perlakuan berpengaruh nyata terhadap kandungan lemak dari 
krim dan hal ini ditunjukkan F hitung > F 0,05, sedangkan pada 
perlakuan kecepatan sentrifugasi tidak berpengaruh nyata 
terhadap nilai kadar lemak pada krim dibuktikan dengan F hitung 
< F 0,05. Dapat disimpulkan bahwa dengan seiring naik dari suhu 
memberikan pengaruh terhadap persentase lemak dalam krim. 
Akan tetapi dengan variasi kecepatan sentrifugasi tidak 
memberikan pengaruh terhadap kadar lemak dalam krim. 

  
4.10. Kadar Protein 

Grafik hubungan antara kandungan protein dijelaskan pada 
Gambar 4.9. Sedangkan data lengkap dari sampel setiap 
pengujian dapat dilihat pada Lampiran.2.9. 
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Gambar 4.10. Grafik hubungan kecepatan sentrifugasi dengan 

kadar protein pada suhu yang berbeda 

  
 Berdasarkan grafik pada Gambar 4.10 dapat dijelaskan 
bahwa pada perlakuan suhu 30°C dan perlakuan kecepatan 
sentrifugasi menghasilkan kadar protein 0,937% sampai dengan 
0,967%. Pada suhu perlakuan 40°C diperoleh krim dengan rerata 
kadar protein 1,167% sampai 1,577%. Sedangkan pada suhu 
perlakuan 50°C diperoleh krim dengan kadar protein 1,150% 
sampai dengan 1,577%. Dari data yang diperoleh krim dengan 
kadar protein terendah 0,937% yaitu pada kombinasi perlakuan 
suhu 30°C dan kecepatan 6000.G, dan krim dengan kadar protein 
tertinggi 1,577% yaitu pada suhu perlakuan 40°C dan kecepatan 
sentrifugasi 6000.G. Standar Deviasi tertinggi diperoleh pada 
perlakuan suhu 40°C dan keceptan snetrifugasi 6000.G 
dikarenakan nilai pada pengulangan pertama yang berbeda jauh 
dibandingkan dengan pengulangan kedua dan ketiga. 
 Berdasarkan Gambar 4.10 kandungan protein pada 
setiap perlakuan suhu atau perlakuan kecepatan sentrifugasi 
cenderung fluktuatif atau tidak memiliki pola hubungan yang jelas. 
Hal ini mungkin disebabkan karena protein merupakan 
komponen susah untuk dipisahkan sehingga proses sentrifugasi 
pada mesin sentrifugasi tidak efektif untuk memisahkan protein 
dari susu. 
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Menurut penelitian yang dilakukan Czank et al (2006), 
sentrifugasi pada susu dapat mempengaruhi kadar protein dalam 
susu skim maupun krim, akan tetapi diperlukan kecepatan 
sentrifugasi yang sangat tinggi untuk casein mampu 
tersedimentasi. Casein sendiri merupakan jenis protein yang 
paling dominan di dalam susu, sebanyak kurang lebih 80% dari 
total protein adalah casein (Schaechter, 2009).  Sehingga bisa 
dikatakan dengan kecepatan sentrifugasi yang dilakukan pada 
penelitian ini masih kurang tinggi apabila harus memberikan 
dampak pada kandungan protein pada krim .Hal itu sesuai  
menurut Deeth dan Lewis (2017) kecepatan sentrifugasi pada 
perlakuan masih rendah karena  pada umumnya untuk 
memisahkan casein, protein terlarut, mineral, vitamin, garam, 
peptida dari susu diperlukan kecepatan sentrifugasi 100.000 .G.   

Secara umum pada susu protein memiliki massa jenis 
lebih tinggi dibanding lemak dan air (Fox,1999). Sehingga hasil 
protein sebagian besar akan tertinggal pada fase lebih berat yaitu 
susu skim, semakin tinggi kecepatan sentrifugasi dan suhu maka 
akan semakin banyak protein yang tertinggal pada susu skim dan 
semakin sedikit yang berada pada krim. Menurut Kutz (2013), 
semakin tinggi sedimentasi dipengaruhi oleh kecepatan 
sentrifugasi yang semakin tinggi, dan semakin tinggi suhu yang 
mempengaruhi viskositasnya. 

Hasil uji kadar protein yang diperoleh dari laboratorium 
selanjutnya dilakukan analisis ragam, dalam analisis ragam dua 
arah (Two Way ANOVA) dengan taraf 0,05 dan taraf 0,01. 
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang terjadi 
antara perlakuan terhadap kadar protein pada krim yang 
diperoleh dari proses sentrifugasi dengan bahan susu segar. 
Berdasarkan analisis pada Lampiran 3.9 diperoleh bahwa baik 
dengan perlakuan variasi suhu dan variasi kecepatan sentrifugasi 
tidak berpengaruh nyata terhadap nilai dari rendemen, hal ini 
ditunjukkan dengan F hitung < F0,05. Dengan analisis ragam 
tersebut membuktikan bahwa baik dengan variasi pada 
perlakuan suhu dan kecepatan sentrifugasi tidak berpengaruh 
terhadap naik turunnya kadar protein pada krim. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 

5.1. Kesimpulan 
1. Perlakuan suhu 30°C, 40°C dan 50°C pada proses 

sentrifugasi susu memberikan pengaruh terhadap hasil 
krim, dengan  semakin tinggi perlakuan suhu maka akan 
kadar lemak pada krim akan cenderung turun atau 
berbanding terbalik. Perlakuan kecepatan sentrifugasi 
6000.G, 7000.G dan 8000.G juga memberikan hubungan 
yang berbanding terbalik dengan kadar lemak, semakin 
tinggi kecepatan sentrifugasi kadar lemak pada krim 
semakin menurun. Sedangkan perlakuan suhu dan 
kecepatan sentrifugasi tidak terlalu memengaruhi 
kandungan protein pada krim atau hasil yang diperoleh 
cenderung fluktuatif, hal ini dikarenakan diperlukan 
kecepatan sentrifugasi yang sangat tinggi untuk 
memisahkan protein dari susu. 

2. Pada perlakuan suhu 30°C, 40°C dan 50°C pada pada 
proses sentrifugasi susu  cenderung berhubungan lurus 
dengan nilai pada densitas, kadar air, rendemen dan 
konduktivitas. Pada perlakuan kecepatan sentrifugasi 
kecepatan sentrifugasi 6000.G, 7000.G, dan 8000.G juga 
berhubungan lurus dengan nilai pada densitas, kadar air 

dan rendemen. Sedangkan pada perlakuan suhu dan 
kecepatan sentrifugasi tersebut cenderung berbanding 
terbalik pada sifat fisik viskositas dan waktu proses yang 
diperlukan pada setiap satu kali proses sentrifugasi. 
Khusus pada sifat fisik konduktivitas dengan perlakuan 
kecepatan sentrifugasi tidak memberikan dampak yang 
jelas atau fluktuatif, dan juga pada sifat fisik titik didih pada 
krim baik perlakuan suhu maupun perlakuan kecepatan 
sentrifugasi juga memberikan hasil yang fluktuatif pada 
pengujian. 

5.2. Saran 
1. Dari hasil penelitian dengan kecepatan sentrifugasi 

rendah dan suhu rendah sudah mampu didapatkan krim 
dengan kadar lemak yang tinggi, sehinga penggunaan 
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daya dan energi tidak perlu penambahan karena akan 
mengurangi efisiensi proses sentrifugasi. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan suhu 
lebih variatif untuk memaksimalkan hasil krim dengan 
kandungan lemak lebih tinggi. 

3. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai pengaruh 
kecepatan sentrifugasi dan suhu terhadap sifat fisik lain 
seperti titik beku dan konduktivitas termal, serta pengaruh 
terhadap komponen lain seperti mineral. 

4. Perlu dilakukan penelitian sentrifugasi pada bahan baku 
lain untuk memperluas aplikasi sentrifugasi sehingga 
mampu menghasilkan produk lain yang mampu 
meningkatkan nilai nutrisi dan ekonominya. 
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