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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1. Susu Sapi 

Susu adalah cairan berwarna putih disekresikan oleh kelenjar mammae 

(ambing) pada binatang mamalia betina, untuk bahan makanan dan sumber gizi bagi 

anaknya. Susu digunakan untuk pertumbuhan anak yang baru lahir dan dimanfaatkan 

bagi manusia sebagai bahan makanan yang baik untuk diminum dalam keadaan segar, 

maupun setelah menjadi produk olahan susu (Julmiaty, 2002). Susu merupakan suatu 

campuran yang kompleks, terdiri dari lemak, karbohidrat, protein dan banyak 

senyawa karbon lainnya serta garam-garam anorganik yang terlarut atau terdispersi 

dalam air (Marliyati dkk., 1992).  

Menurut Afriani dkk. (2011), susu merupakan makanan yang hampir sempurna, 

karena kandungan nutrisinya yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok 

manusia. Susu adalah suatu kimia kompleks dan mempunyai sifat fisik yang sangat 

kompleks pula karena konstituennya yang  bermacam-macam. Air merupakan 

senyawa pembawa atau medium dispersi untuk komponen susu, sebagai suatu fase 

kontinyu cairan tempat terdispersinya komponen susu. Ada tiga status dispersi dalam 

susu yaitu dispersi kasar dengan diameter partikel-partikel lebih dari 0,0001 mm, 

dispersi koloidal antara 0,0001-0,000001 mm, dan dispersi molekular dengan 

diameter partikel-partikel lebih kecil dari 0,000001 mm.  Dispersi molekular atau 

larutan murni meliputi laktosa, sebagian garam-garam mineral dan mungkin sejumlah 

laktalbumin. Pada umumnya protein susu terdispersi secara koloidal dengan partikel-

partikel yang terbagi secara baik, terdiri dari kasein, laktalbumin  dan laktoglobulin. 
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Kalsium fosfat mempunyai asosiasi dengan protein dan terdispersi secara koloidal. 

Lemak susu terdapat dalam bentuk dispersi kasar atau suatu emulsi. Air dalam susu 

adalah fase kontinyu dan emulsi  disebut tipe lemak dalam air (Hadi, 2008). Syarat 

mutu susu segar dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Syarat Mutu Susu Segar 

Karakteristik  Satuan Syarat 

Berat jenis pada suhu 27,5
o
C 

minimum 

g/ml 1.0270 

Kadar lemak minimum % 3.0 

Kadar BK tanpa lemak minimum % 7.8 

Kadar protein minimum % 2.8 

Warna, bau, rasa, kekentalan - Tidak ada 

perubahan 

Derajat asam  
0
SH 6.0 – 7.5 

pH  - 6.3 - 6.8 

Uji alkohol (70%) V/V - Negatif 

Pcemaran mikroba, maksimum:  

1. Total Plate Count 

2. Staphylococcus aerus 

3. Enterobacteriaceaceae  

 

CFU/ml 

CFU/ml 

CFU/ml 

 

1x10
6
 

1x10
2
 

1x10
3
 

Jumlah sel somatis maksimum Sel/ml 4x10
5
 

Residu antibiotika (Golongan 

penisilin, Tetraksilin, 

Aminoglikosida, Makrolida) 

-  Negatif 

Uji pemalsuan  - Negatif 

Titik beku  
o
C -0.520 s.d -0.560 

Uji peroxidase  - Positif 

Cemaran logam berat, maksimum: 

1. Timbal (Pb) 

2. Merkuri (Hg) 

3. Arsen (As) 

 

 

µg/ml 

µg/ml 

µg/ml 

 

 

0.02 

0.03 

0.1 

  SNI (2011) 

 

Kualitas fisik untuk kerapatan susu bervariasi antara 1,0260 dan 1,0320 pada 

suhu 20°C, angka ini biasanya disebut sebagai “26” dan “32”. Keragaman ini 

disebabkan karena perbedaan kandungan lemak dan zat-zat padat bukan lemak 
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(Amalia, 2012). Faktor yang memengaruhi sifat fisik susu segar adalah komposisi 

dan perubahan-perubahan yang terjadi pada komponen-komponen yang 

dikandungnya baik yang disebabkan karena kerusakan maupun karena proses 

perubahan (Mohammad, 2008). 

 

2.2.   Karamel  

Karamel dihasilkan saat gula dipanaskan pada suhu sekitar 320-350 °C 

sehingga menjadi cairan kental dengan warna keemasan hingga coklat gelap. 

Penambahan vanili, sirup jagung, mentega dan susu menghasilkan permen yang 

lengket dan berwarna coklat (Kimmerle, 2003). Karamelisasi adalah reaksi pada 

karbohidrat akibat pemanasan pada suhu tinggi yang menghasilkan senyawa 

kompleks yang difasilitasi oleh sejumlah kecil asam yang dapat menyebabkan 

perubahan flavour dan warna. Sukrosa adalah bahan yang paling umum digunakan 

untuk pembuatan produk karamel (Murhadi, 2005). Titik lebur sukrosa adalah 160°C. 

Apabila sukrosa dipanaskan melebihi titik leburnya misalnya 170°C, akan terjadi 

reaksi karamelisasi yang membentuk melanoidin yang menyebabkan bahan menjadi 

berwarna coklat (Winarno, 1995). 

Menurut Sutrisno (2009), karamel susu atau hoppies adalah sejenis permen 

yang dibuat dengan menggunakan bahan dasar susu. Pembuatan karamel merupakan 

suatu alternatif pengolahan untuk memanfaatkan susu. Prinsip pembuatan karamel 

susu berdasarkan reaksi karamelisasi, yaitu reaksi kompleks yang menyebabkan 

terjadinya perubahan bentuk dari gula menjadi bentuk amorf yang berwarna coklat 

gelap. Larutan gula dalam susu dipanaskan sampai seluruh air menguap sehingga 
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cairan yang ada pada akhirnya adalah cairan gula yang lebur. Apabila keadaan ini 

telah tercapai dan terus dipanaskan sampai suhunya melampaui titik leburnya, maka 

mulailah terjadi bentuk amorf yang berwarna coklat tua. Gula susu yang berbeda 

dalam reaksi karamelisasi pada pembuatan karamel susu adalah laktosa yang terdiri 

dari satu molekul glukosa dan satu molekul galaktosa. Gula pasir atau sukrosa yang 

ditambahkan ke dalam susu pada pembuatan karamel susu juga mengalami 

karamelisasi. Menurut Saramoya (2015) permen karamel susu merupakan jenis 

permen non kristal yang lunak, dibuat dari susu, gula dan glukosa. Bahan-bahan 

tersebut dipanaskan pada suhu 118-121°C dimana campuran akan membentuk kristal 

yang agak keras jika ditempatkan dalam air dingin. Kadar air permen karamel 

berkisar 7-9% (Faridah, 2008). 

Karamelisasi merupakan proses pencoklatan non enzimatis yang disebabkan 

oleh pemanasan gula yang melampaui titik leburnya, misal pada suhu di atas 170 ºC 

dihasilkan gula berwarna coklat. Jika gula dipanaskan  sampai suhu yang sangat 

tinggi, gula itu akan berubah menjadi cairan bening. Jika dipanaskan terus, lama 

kelamaan gula tersebut menjadi berwarna kuning, kemudian kecokelatan, hingga 

dengan cepat berubah warna menjadi benar-benar cokelat. 

2.3. Daun Pandan Wangi 

Pandan wangi dengan bahasa latin (Pandanus amaryllifolius Roxb) adalah jenis 

tanaman monokotil dari familia Pandanaceace. Daunnya merupakan komponen 

penting dalam tradisi masakan Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. 

Batang P. amaryllifolius bulat dengan bekas duduk daun, bercabang, menjalar, akar 

tunjang keluar di sekitar pangkal batang dan cabang. Daun tunggal dengan pangkal 
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memeluk batang, tersusun berbaris tiga dalam garis spiral. Helai daun berbentuk pita, 

tipis, licin, ujung runcing, tepi rata, bertulang sejajar, panjang 40-80 cm, lebar 3-5 

cm, berduri tempel pada ibu tulang daun permukaan bawah bagian ujung-ujungnya, 

warna hijau, bunga majemuk, bentuk bongkol, warna putih. Buah P. amaryllifolius 

merupakan buah batu, menggantung, bentuk bola, diameter 4-7,5 cm, dinding buah 

berambut, berwarna jingga (Rahayu dan Handayani, 2008).  

Daun pandan juga bisa dijadikan sebagai pengawet pangan yang alami karena 

memiliki aktivitas antidiabetik pada ekstrak air, antioksidan pada ekstrak air dan 

metanol, antikanker pada ekstrak etanol dan metanol, dan antibakteri pada ekstrak 

etanol dan etil asetat (Prameswari dan Widjanarko, 2014; Ghasemzadeh and Jaafar, 

2013; Chong et al., 2012; Muhardi dkk., 2007).  Kandungan daun pandan wangi yang 

meliputi flavonoid, alkaloid, saponin, tanin, polifenol, dan zat warna, diduga 

memiliki kontribusi terhadap aktivitas antibakteri (Arisandi dan Andriani, 2008). 

Hasil pemeriksaan terhadap kandungan kimia daun pandan wangi menunjukan bahwa 

daun tanaman tersebut mengandung flavonoid, polifenol, saponin, minyak atsiri, dan 

alkaloid yang berfungsi sebagai bahan pengobatan (Dalimartha, 2000). Kandungan 

tanin dan flavonoid berfungsi sebagai anti mikroorganisme, sementara saponin dan 

fenol yang terkandung didalam daun pandan berkhasiat sebagai anti bakteri. 

Indonesia sebagai negara tropis memiliki beraneka tanaman yang dapat 

dimanfaatkan. Tanaman tersebut dapat dimanfaatkan sebagai obat atau 

menyembuhkan penyakit, dan dikenal dengan sebutan tanaman obat tradisional atau 

obat herbal. Salah satu tanaman obat tradisional adalah daun pandan wangi 

(Dalimartha, 2009). 
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Gambar 2.1.Tanaman Daun Pandan Wangi (Koleksi Pribadi) 

 

Klasifikasi daun pandan wangi menurut Van Steenis (2008) adalah sebagai 

berikut: Kingdom : Plantae, Divisio : Spermatophyta, Classis : Monocotyledonae, 

Ordo : Pandanales, Familia : Pandanaceae, Genus : Pandanus, Species : Pandanus 

amaryllifolius, Roxb. Tabel komposisi kimia dun pandan wangi, terdapat pada Tabel 

2.3, 

Tabel 2.3. Komposisi Kimia Daun Pandan Wangi dalam 100 gram Bahan 

Komposisi Kimia Satuan % 

Air 77,41 

Abu 1,63 

Karbohidrat 14,29 

Protein 3,67 

Lemak 0,52 

Sumber : Lubis (2008). 

Kandungan kimia daun pandan wangi ialah flavonoid, polifenol, saponin, 

minyak atsiri dan alkaloid (Dalimartha, 2000). Selain itu daun pandan wangi juga 

digunakan sebagai bahan penyedap, pemberi warna hijau, pewangi serta pengawet 
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pada masakan atau panganan dan bahan baku pembuatan produk olahan (Rohmawati, 

1995).  

2.4.  Mutu Fisik  

Uji fisik adalah uji dimana kualitas produk diukur secara objektif berdasarkan 

hal-hal fisik yang tampak dari suatu produk. Prinsip uji fisik yaitu pengujian 

dilakukan dengan cara kasat mata, penciuman, perabaan, dan pengecapan dan alat-

alat tertentu yang sudah diakui secara akademis. Ada dua cara untuk menguji sifat 

fisik bahan pangan. Pertama, menggunakan indera manusia, dengan cara menyentuh, 

memijit, menggigit, mengunyah, dan sebagainya, uji ini disebut uji sensori. Cara uji 

kedua dengan pendekatan fisik, menggunakan instrument atau peralatan tertentu, 

hasilnya dinyatakan dengan unit satuan meter (m), kilogram (kg) dan detik (dt). 

Pendekatan fisik untuk mempelajari sifat mekanis bahan disebut rheology. Faktor 

yang mempengaruhi nilai rendemen dan nilai kerapatan yaitu terletak pada proses 

pengolahan dan penyimpanannya (Sistanto, 1995). Penelitian Handayani (2007), 

menunjukkan sifat fisik yang diteliti pada permen karamel susu sapi yaitu kerapatan 

(1,33±1,38) g/cm
3
, kekerasan (22,31±10,27) dyne/cm

2
, tegangan listrik (12±24) Mv, 

dan pH (6,24±6,41). Rendemen merupakan suatu produk yang didapatkan dari 

perbandingan massa awal dengan massa akhir setelah mengalami proses pengolahan 

(Purwanti, 1999). Susut bobot merupakan suatu persentase yang didapatkan dari 

perbandingan berat akhir setelah disimpan dengan berat berat awal, sehingga 

diketahui persen karamel setelah mengalami proses penyimpanan (Mushollaeni, 

2006). 
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1.5. Identifikasi Kapang  

Kapang merupakan fungi multiseluler yang tumbuh pada makanan dapat dilihat 

karena penampakannya berserabut seperti kapas. Keberadaan kapang dapat dikenali 

dengan adanya massa rambut kapang yang lebat atau sering disebut dengan miselium. 

Kapang melakukan reproduksi dengan cara membelah diri atau aseksual, memiliki 

kantong spora berwarna-warni sehingga kapang dapat dikenali dari warnanya. Selain 

dengan cara membelah diri, kapang juga dapat melakukan reproduksi secara seksual 

yaitu melalui pembentukan akospora atau zygospora. Kapang memerlukan faktor 

instinsik untuk pertumbuhannya, memerlukan lebih sedikit air dibandingkan dengan 

bakteri dan khamir serta tumbuh optimal pada kisaran suhu 25-30
o
C  (Mursito, 2003).  

 Identifikasi kapang secara konvensional dapat dilakukan dengan pengamatan 

karakter fenotipik diantaranya karakter morfologi dan selanjutnya dibandingkan 

dengan deskripsi suatu kapang pada literatur atau monograf. Tujuan dari pengamatan 

morfologi adalah memperoleh deskripsi dari suatu kapang untuk mengetahui identitas 

dari kapang tersebut. Pengamatan karakter morfologi dapat dilakukan secara 

mikroskopik dan makroskopik (Gandjar dkk, 1999).  

Kapang merupakan fungi yang berasal dari filum Ascomycota dan Zygomycota. 

Karakter utama yang membedakan kapang dari kedua filum tersebut adalah struktur 

alat reproduksi seksual atau spora seksual. Spora seksual dari Ascomycota disebut 

askospora, spora seksual dari Zygomycota disebut zigospora (Benson, 2001). Apabila 

ditemukan struktur spora seksual, maka kapang tersebut berada pada fase teleomorf 

atau fase seksual artinya perbanyakan dengan cara dua hifa dari jamur berbeda 

melebar lalu membentuk zigot lalu zigot tumbuh menjadi tubuh buah, sedangkan 
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apabila hanya ditemukan struktur spora aseksual maka kapang tersebut berada pada 

fase anamorf atau fase aseksual  artinya perbanyakan dengan cara membentuk spora, 

bertunas atau fragmentasi hifa (Webster dan Weber, 2007). Apabila hanya terjadi 

struktur hifa dan tidak ditemukan struktur spora, maka kapang tersebut merupakan 

hifa steril (Barnet dan Hunter, 2003). Adapun kapang yang sering merusak bahan 

pangan dapat dilihat pada tabel 2.4.  

Tabel 2.4. Beberapa jenis kapang yang sering merusak bahan pangan 

Identifikasi kapang Spora pangan yang rusak 

Hitam, hijau Roti, serelia, kacang-kacangan 

Biru hijau Buah-buahan, keju 

Hitam di atas, hifa berwarna putih Roti, sayuran, buah-buahan 

Merah-oranye Roti, nasi 

Sumber: Waluyo (2007) 


