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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Susu Kambing

Susu adalah cairan yang berwarna putih, yang diperoleh dari pemerahan

kambing, sapi dan hewan-hewan lainnya, yang dapat diminum atau digunakan

sebagai bahan pangan yang sehat, serta padanya tidak dikurangi komponen-

komponennya (Hadiwiyoto, 1994). Susu didefinisikan sebagai cairan yang

dihasilkan oleh kelenjar mammae ternak betina. Susu hewan yang umum

dikonsumsi ialah susu sapi, susu kambing, dan susu kuda. Istilah susu dalam

menu sehari-hari biasanya selalu ditujukan pada susu sapi (Susilorini dan Sawitri,

2006). Susu merupakan sumber energi karena mengandung laktosa dan lemak,

sumber zat pembangun karena mengandung protein dan mineral serta sebagai

bahan-bahan pembantu proses metabolisme seperti mineral dan vitamin. Secara

kimiawi susu normal mempunyai susunan sebagai berikut: air 87,20%, lemak

3,70%, protein 3,50%, laktosa 4,90% dan mineral 0,07% (Sumudhita, 1989).

Susu yang keluar setelah diperah merupakan suatu bahan murni, higienis,

bernilai gizi tinggi, mengandung sedikit mikroorganisme (yang berasal dari

kambing) atau boleh dikatakan susu masih steril, setelah beberapa saat berada

dalam suhu kamar, susu sangat peka terhadap pencemaran sehingga dapat

menurunkan kualitasnya, kualitas susu di tentukan antara lain oleh jenis ternak

dan keturunannya (hereditas), tingkat laktasi, umur ternak, peradangan pada

kambing, nutrisi atau pakan ternak, lingkungan dan prosedur pemerahan susu.

Sebagian bahan makanan susu mempunyai kelemahan yang perlu diperhatikan

didalam penanganannya. Susu yang baik yaitu susu yang memenuhi persyaratan
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antara lain kandungan jumlah bakteri yang cukup rendah, bebas dari spora dan

mikroorganisme penyebab penyakit, memiliki flavour yang baik, bersih, bebas

dari debu atau kotoran (Darkuni, 2001).

Syarat mutu susu segar menurut Dewan Standardisasi Nasional (2011)

tentang susu segar dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Syarat mutu susu segar.

No. Karakteristik syarat

1. Berat jenis (pada suhu 27,5 C) minimum 1,0270 g/ml
2. Kadar lemak minimum 3,0 %
3. Kadar bahan kering tanpa lemak minimum 7,8%
4. Kadar protein minimum 2,8%
5. Warna, bau, rasa, kekentalan tidak ada perubahan
6. Derajat asam 6,0-7,5 ºSH
7. pH 6,3-6,8
8. Uji alkohol (70%) v/v negatif
9. Cemaran mikroba, maksimum

a. Total Plate Count 5 x 10 koloni/ml
b. Escherichia coli < 3/ml
c. Salmonella negatif / 25 g

10. Jumlah sel somatis maksimum 4 x 10 sel/ml
11. Residu antibiotika (penisilin, tetrasiklin,

aminoglikosida, makrolida) negatif
12. Uji pemalsuan negatif
13. Titik beku -0,520 s.d -0,560 º
14. Uji peroxidase positif
15. Cemaran logam berat, maksimum

a. Timbal (Pb) 0,02 µg/ml
b. Merkuri (Hg) 0,03 µg/ml
c. Arsen (As) 0,1 µg/ml

Sumber: Badan Standarisasi Nasional (2011)

Susu mengandung bermacam – macam unsur dan sebagian besar terdiri

atas zat makanan yang juga diperlukan bagi pertumbuhan bakteri atau

mikroorganisme. Oleh karena itu susu yang tidak segera disimpan dalam suhu

rendah akan menunjang pertumbuhan bakteri secara cepat. Susu dalam ambing

ternak yang sehat pun tidak dapat menjamin bebas dari mikroorganisme ataupun
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bakteri, Jika ambing itu sakit maka jumlah mikroorganisme meningkat lebih besar

dari 20.000 sel/ml (Buckle et al., 1987).

Susu menjadi minuman yang bergizi yang sangat dibutuhkan bagi

perkembangan khususnya pada perkembangan tulang anak serta untuk menjaga

kepadatan tulang pada orang dewasa. Susu juga dapat membahayakan atau dapat

menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia apabila terjadi kerusakan

pada susu tersebut. Menurunnya mutu atau kerusakan susu bisa saja disebabkan

karena tercemarnya susu oleh mikroorganisme atau benda asing lain seperti

penambahan komponen lain yang berlebihan (gula, lemak nabati, pati dan lain-

lain) (Hasanuddin, 2001).

2.2. Susu pasteurisasi

Pasteurisasi merupakan proses pemanasan susu dibawah titik didih. Proses

pasteurisasi ini diharapkan bakteri pembusuk dan patogen yang mungkin terdapat

didalam susu dapat dihilangkan. Susu pasteurisasi yang disimpan pada suhu yang

tepat, mempunyai daya simpan yang lebih baik dari pada yang tidak dipasteurisasi

bila ditinjau dari  derajat keasaman dan angka reduktase. Susu pasteurisasi bila

dimasukkan kedalam suatu tempat tertentu dan disimpan didalam lemari es yang

bersuhu ±4ºC tidak rusak dalam waktu 7 hari (Hadiwiyoto, 1994). Namun ada

pendapat lain yang menyatakan bahwa susu yang dipasteurisasi dan disimpan

pada penyimpanan dingin ±4ºC tidak rusak dalam waktu 12 hari (Murniah, 2005).

Terdapat dua metode pasteurisasi susu yaitu metode low temperature long

time (LTLT) dan high temperature short time (HTST). Metode (LTLT) adalah

pasteurisasi dengan suhu rendah danwaktu pemanasan yang lama yaitu sekitar

63oC selama 30 menit. Metode (HTST) adalah pasteurisasi dengan suhu tinggi
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dan waktu cepat yaitu sekurangnya pada suhu 72oC selama 15 detik. Cara

pasteurisasi yang dilakukan juga berpengaruh terhadap kandungan gizi dan aroma

produk pangan. Sebagai contoh, pada susu HTST dinilai lebih efektif, karena

lebih sedikitmenimbulkan kerusakan pada kandungan gizi dan karakteristik

organoleptik padasusu, dibandingkan dengan LTLT (Codex, 2004). Menurut Elha

(2015) menyatakan dengan penambahan ekstrak kulit manggis (Garcinia

mangostana L) menunjukan pengaruh yang nyata terhadap Total plate count

(TPC) dengan nilai 2,20 log10 CFU/mL, kapang 2 x 102 koloni/g, coliform 10

koloni/mL dengan standar di bawah SNI 01-3951-1995.

2.3. Daun Pandan Wangi

Pandan wangi merupakan tanaman perdu, tingginya sekitar 1-2 meter.

Tanaman ini mudah dijumpai diperkarangan atau tumbuh liar ditepi-tepi selokan

yang teduh. Batangnya bercabang, menjalar, pada pangkal keluar akar tunjang.

Daun pandan wangi berwarna hijau, diujung daun berduri kecil, kalau diremas

daun ini berbau wangi. Daun tunggal, dengan pangkal memeluk batang, tersusun

berbaris tiga dalam garis spiral. Helai daun tipis, licin, ujung runcing, tepi rata,

bertulang sejajar, panjang 40-80 cm, lebar 3-5 cm, dan berduri tempel pada ibu

tulang daun permukaan bawah bagian ujung-ujungnya. Beberapa varietas

memiliki tepi daun yang bergerigi (Dalimartha, 2000). Hasil pemeriksaan

terhadap kandungan kimia daun pandan wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb),

menunjukankan bahwa daun tanaman tersebut mengandung flavonoid, polifenol,

saponin, minyak atsiri dan alkaloid (Dalimartha, 2000).

Klasifikasi dari pandan wangi (Pandanus amaryllifoliusRoxb) Divisi

Magnoliophyta, Kelas Liliopsida, Sub Kelas Arecidae, Bangsa Pandanales, Suku
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Pandanaceae, Marga Pandanus, dan Spesies Pandanus amaryllifolius Roxb

(Rohmawati, 1995).

Gambar 2.1 Daun Pandan Wangi (Pandanus amaryllifolius)

Pandanus amaryllifolius termasukfamili pandanaceae, genus pandanus.

Pandan wangi tumbuh di daerah tropis merupakan tanaman perdu tahunan dan

tinggi 1-2 m. Khasiat tanaman ini adalah sebagai rempah-rempah, bahan

penyedap, pewangi dan pemberi warna hijau pada masakan atau penganan dan

bahan baku pembuatan minyak wangi. Selain itu pandan juga digunakan sebagai

obat tradisional untuk mencegah rambut rontok, menghitamkan rambut,

menghilangkan ketombe, mengobati lemah saraf (neurastenia), tidak nafsu makan,

romatik, sakit di sertai gelisah. Daun pandan mempunyai kandungan kimia antara

lainalkaloida, saponin, flavonoida, tanin, polifenol, dan zat warna. pandan wangi

merupakan salah satu tanaman yang potensial untuk menghasilkan minyak atsiri

(Rohmawati, 1995)

Daun pandan wangi banyak memiliki manfaat, sebagai rempah-rempah

dalam pengolahan makanan, pemberi warna hijau pada masakan, dan juga sebagai

bahan baku pembuatan minyak wangi. Daun pandan berbau harum jika diremas

dan diiris-iris. Selain itu daun pandan wangi juga memiliki banyak manfaat dalam

bidang pengobatan, antara lain: 1.) Pengobatan lemah saraf, 2.) Pengobatan

rematik dan pegal linu, 3.) Menghitamkan rambut dan mengurangi rambut rontok,
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4.) Menghilangkan ketombe, 5.) Penambah nafsu makan, 6.) Dapat  Mengatasi

hipertensi (Tsalies, 2004).

2.4. Kualitas Mikrobiologik

Mikroorganisme yang dapat mencemari susu terbagi menjadi dua

golongan, yaitu mikroorganisme patogen dan mikroorganisme pembusuk.

Mikroorganisme dapat mengakibatkan kerusakan susu, menimbulkan penyakit

(terutama penyakit saluran pencernaan) bahkan keracunan bagi manusia

(Murdiati et al, 2004). Mikroorganisme yang sering terdapat pada susu sapi

Enterobacteriaceae (Escherichia coli) dan Staphylococcus (Djaafar dan Siti,

2007).

2.4.1. Total Plate Count (TPC)

Total plate count (TPC) merupakan salah satu pemeriksaan mikrobiologi

yang digunakan untuk melihat jumlah mikroba secara keseluruhan pada susu.

Kondisi dari susu harus diperhatikan mulai dari lingkungan pemerahan sampai ke

tangan konsumen dan hal tersebut dapat diketahui dari TPC (Elmoslemany, 2009).

TPC adalah pemeriksaan kualitas susu dengan cara menghitung jumlah koloni

pada beberapa pengenceran, kemudian ditumbuhkan pada media plate count agar

dan diinkubasi 37oC selama 2 x 24 jam sehingga diketahui jumlah koloni per mL

sampel. Standar kualitas bahan baku susu berdasarkan TPC dijadikan landasan

kepetingan produsen produk susu dengan memperpanjang daya simpannya (Bray,

2008). SNI 01-6366-2000 mensyaratkan pemeriksaan TPC perlu dilakukan untuk

mengetahui kualitas susu. Jumlah TPC >106 cfu/mL menyebabkan mikroba cepat

berkembang dan toksin sudah terbentuk, susu akan cepat rusak apabila disimpan

pada suhu ruang lebih dari 5 jam (Jayarao et al. 2006). Valik et al. (2013)
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menyatakan pengendalian TPC yang terkadang pada susu segar dalam negeri

masih menjadi persoalan, batas jumlah mikroba 3 juta per mL masih sulit dicapai

dan lebih sulit dimana untuk memenuhi standar yang berlaku secara internasional

(1 juta per mL).

2.4.2. Escherichia coli

Escherichia coli merupakan salah satu anggota dari famili

Enterobacteriaceae. Penemu bakteri ini adalah Theodor Escherich pada tahun

1885. Klasifikasi bakteri Escherichia coli secara garis besar berasal dari Filum

Proteobacteria, Kelas Gamma Proteobacteria, Ordo Enterobacteriales, Familia

Enterobacteriaceae, Genus Escherichia, Spesies Escherichia coli (Yulianti, 2012).

Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk batang

pendek, memiliki panjang sekitar 2 μm, diameter 0,7 μm, lebar 0,4-0,7μm dan

bersifat anaerob fakultatif. Escherichia coli membentuk koloni yang bundar,

cembung, dan halus dengan tepi yang nyata serta bersifat motil dengan flagella

peritrikus dan tidak berspora (Kusuma, 2010).

2.4.3. Salmonella

Salmonella adalah bakteri gram negatif dan terdiri dari famili

Enterobacteriaceae. Salmonella merupakan bakteri patogen enterik dan penyebab

utama penyakit bawaan dari makanan (foodborne disease) (Klotchko, 2011).

Salmonella termasuk dalam famili Enterobacteriaceae, bakteri ini merupakan

kausa utama dari penyakit enterik bakterial. Infeksi 7 Salmonella enterica

subspesies enterika (Salmonella Enteritidis) merupakan satu dari enam subspesies

Salmonella yang memiliki tingkat insidensi tinggi sebagai pencemar makanan

(salmonellosis) (Lesmana, 2006).
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Salmonella Enteritidis merupakan bakteri yang bersifat gram negatif,

berbentuk batang, tidak berspora, tidak berkapsul, motil dengan flagella

peritrikus, dan dapat hidup secara aerob atau fakultatif anaerob (Lesmana 2006).

Salmonella Enteritidis dapat tumbuh optimum pada suhu 35–37o C dan pH 6,5–

7,5. Bakteri ini dalam kondisi lingkungan yang memungkinkan dapat hidup

selama berbulan-bulan. Namun Salmonella rentan terhadap panas, sinar matahari,

dan kebanyakan jenis desinfektan (Schnurrenberger dan Hubbert, 1991).

2.4.4. Antimikroba

Antimikroba ialah kemampuan mikroba menghambat pertumbuhan

mikroba lainnya. Berdasarkan sifat toksisitas selektif, antimikroba bersifat

menghambat pertumbuhan mikroba, dikenal sebagai aktivitas bakteriostatik dan

ada yang bersifat membunuh mikroba, dikenal sebagai aktivitas bakterisid.

Berdasarkan mekanisme kerjanya, antimikroba dibagi dalam lima kelompok,

yaitu: 1.) mengganggu metabolisme sel mikroba. 2.) menghambat sintesis dinding

sel mikroba. 3.) mengganggu permeabilitas membran sel mikroba. 4.)

menghambat sintesis protein sel mikroba. 5.) menghambat sintesis atau merusak

asam nukleat sel mikroba (Setiabudy dan Gan, 2007).


