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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Susu merupakan bahan pangan yang tersusun atas berbagai nilai gizi

dengan porposi seimbang. Tingginya kandungan gizi pada susu merupakan media

yang baik bagi pertumbuhan mikroba, sehingga susu merupakan salah satu bahan

pangan yang mudah rusak. Faktor penyebab kerusakan susu meliputi faktor kimia,

fisik, dan mikrobiologi. Kerusakan susu akibat pengaruh faktor mikrobiologi

penyebab utama terjadinya kerusakan susu.

Indonesia memiliki susu kambing yang berasal dari berberapa jenis ternak

kambing perah, beberapa di antaranya yang ada di masyarakat adalah susu asal

kambing peranakan etawa (PE), Kambing Saanen, dan kambing persilangan etawa

dengan Saanen (Sapera). Susu kambing mulai dikonsumsi dikalangan masyarakat

karena susu kambing memiliki nilai gizi yang tinggi, mengandung zat makanan

yang dibutuhkan bagi tubuh seperti karbohidrat, protein, mineral, vitamin dan

asam amino esensial. Susu kambing juga lebih mudah dicerna dan diserap karena

memiliki partikel lemak dan protein yang lebih kecil dibandingkan dengan susu

sapi. Susu kambing adalah susu yang diperoleh dengan jalan pemerahan seekor

kambing perah yang dihasilnya berupa susu segar murni tanpa dicampur,

dikurangi, ditambah sesuatu (Dewan Standarisasi Nasional,1998).

Kualitas susu kambing yang beredar di masyarakat harus sesuai kriteria

agar susu kambing tersebut aman bila di konsumsi oleh masyarakat diantaranya

adalah kadar proteinnya minimal 2,7% dan nilai viskositasnya 1,5-2,0 cP dan

tidak terjadi perubahan. Protein mempunyai hubungan yang erat dan vikositas.

Kadar protein dalam susu mempengaruhi nilai vikositas dalam susu. Kadar
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protein dan nilai vikositas dalam susu menentukan kualitas susu tersebut. Semakin

tinggi kadar protein maka semakin tinggi pula nilai viskositasnya dan semakin

baik kualitas susunya (Ghani, 2006).

Berdasarkan kondisi tersebut menyebabkan susu kambing mempunyai

nilai ekonomi yang tinggi. Pasteurisasi merupakan salah satu upaya untuk

memperpanjang masa simpan susu tanpa banyak merubah sifat fisiknya,

pasteurisasi susu dilakukan dengan menggunakan proses pemanasan dibawah titik

didih susu yaitu (100,16oC). Kristanti dkk (2015) melaporkan bahwa mikroba

yang muncul sesaat setelah susu dipasteurisasi diduga sebagai mikroba

termodurik.

Mikroorganisme yang ada dalam susu diduga berasal dari udara sekitar,

pekerja dan peralatan, cara pengolahan dan penanganannya, penyimpanan setelah

pengolahan dan penanganan sampai ketangan konsumen. Adanya jenis bakteri

koliform pada produk makanan merupakan indikator adanya polusi kotoran dan

kondisi sanitasi yang tidak baik terhadap air, makanan, susu dan produk susu.

Adanya koliform menunjukkan bahwa bahan pangan mengandung bakteri lain

yang bersifat enteropatogenik  atau toksigenik yang berbahaya bagi manusia.

Penambahan daun pandan wangi pada susu kambing pasteurisasi dapat dijadikan

sebagai alternatif bahan tambahan makanan, umumnya sebagai bahan pewarna

hijau dan pemberi aroma (Faras et al., 2014). Salah satu masalah dalam konsumsi

susu kambing adalah adanya aroma prengus yang tidak di sukai konsumen.

Aroma prengus adalah aroma khas susu yang cukup tajam dan tidak dijumpai

pada susu ternak lainnya, jika aroma prengus pada susu kambing dapat
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dihilangkan atau minimal dapat dikurangi. maka diharapkan konsumsi susu

kambing dapat meningkat.

Pandan wangi juga dilaporkan memiliki aktivitas antidiabetik, antioksidan

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

etanol dan etil asetat (Prameswari dan Widjanarko, 2014). 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, Selain itu penambahan jus daun

pandan wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb) dapat memberikan warna yang

menarik dan dapat menghilangkan aroma prengus pada susu kambing sehingga

meningkatkan kualitas aroma yang disukai oleh konsumen (Dalimarta, 2009).

Pandan wangi memiliki senyawa metabolik sekunder yang merupakan suatu

senyawa kimia pertahanan yang dihasilkan oleh tumbuhan di dalam jaringan

tumbuhannya, senyawa tersebut bersifat toksik dan berfungsi sebagai alat

perlindungan diri dari pesaingnya (hama) (Mardalena, 2009).

Penelitian sebelumnya menggunakan daun Aileru (Wrightia calicyna,

Apoc) adalah sejenis daun yang tumbuh di Pulau Moa Kabupaten Maluku Barat

Daya (MBD) Provinsi Maluku, dan telah didayagunakan untuk pengawetan susu.

Penelitian Maitimu et al.,(2013) tentang susu pasteurisasi yang menggunakan

ekstrak daun Aileru (Wrightia calycina) dengan persentase 0%, 7,5%, 10%,

12,5%. Selama penyimpanan menunjukkan bahwa konsentrasi ekstrak daun

Aileru 7,5% dan 10% dan lama penyimpanan 5 jam merupakan perlakuan terbaik

dalam mempertahankan mutu susu pasteurisasi Total Plate count(TPC),

Escherichia coli, Salmonella dan uji antimikroba. Berdasarkan pemikiran diatas
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maka penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang kualitas mikrobiologiksusu

pasteuriasi dengan penambahan jus daun pandan wangi pada level0%, 2,5%,

5,0%, 7,5%, dan 10,0%.Metode yang digunakan pada penelitian ini Rancangan

Acak Lengkap dengan 5 perlakuan (P0 = 0%; P1 = 2,5%; P2 = 5,0%; P3 = 7,5%;

P4 = 10,0%) dan 4 ulangan.

1.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bakteri Total plate

count (TPC) susu yang ada di dalam susu kambing pasteurisasi dengan

penambahan jus daun pandan wangi, Melakukan pengujian keberadaan bakteri

Escherichia coli pada susu pasteurisasi dengan penambahan jus daun pandan

wangi, serta menguji keberadaan bakteri Salmonella yang terdapat di dalam susu

pasteurisasi dengan penambahan jus daun pandan wangi dan Mengetahui

kemampuan antimikroba jus daun pandan wangi.

1.2 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi penggunaan jus daun

pandan mampu mempertahankan mutu susu pasteurisasi, khususnya berdasarkan

karakteristik mikrobiologik.

1.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah dengan penambahan jus daun pandan wangi

pada susu kambing pasteurisasi dapat mempertahankan kualitas mikrobiologik

yang meliputi jumlah Total plate count, Eschericia coli, Salmonella dan

antimikroba.


