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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum  Susu

Susu adalah cairan berwarna putih, yang diperoleh dari pemerahan sapi

atau hewan yang menyusui lainnya, yang dapat diminum atau digunakan sebagai

bahan pangan yang sehat, tanpa dikurangi komponen-komponennya (Hadiwiyoto,

1994). Aspek penting dalam menilai kualitas susu yaitu, komposisi dan cemaran

mikroorganisme yang terkandung di dalamnya. Syarat mutu susu segar menurut

Badan Standardisasi Nasional (1998) 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 ºc) minimum 1,0270 cm/Hg
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 1 × 106 cfu/ml
b. Staphyloccous aureus 1 × 102 cfu/ml
c. Enterobacteriaceae 1 × 102 cfu/ml

11. Jumlah sel somatis maksimum 1 × 105 cfu/ml
12. Residu antibiotika (penisilin, tetrasiklin,

aminoglikosida, makrolida) Negatif
13. Uji pemalsuan Negatif
14. Titik beku -0,520 s.d -0,560 ºC
15. Uji peroxidase Positif
16. Cemaran logam berat, maksimum

a. Timbal (tb) 0,02  µg/ml
b. Merkuri (hg) 0,03  µg/ml
c. Arsen (as) 0,1  µg/ml

Sumber : Badan Standardisasi Nasional (1998)
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Susu merupakan minuman bergizi dilihat dari komposisi nutrisinya, dan

sangat dibutuhkan bagi perkembangan tulang anak serta untuk menjaga kepadatan

tulang 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

Susu pasteurisasi atau dikenal dengan istilah pasteurized milk adalah

produk susu yang diperoleh dari hasil pemanasan susu pada suhu minimum 72℃
selama minimum 15 detik, segera dikemas pada kondisi yang bersih dan terjaga

sanitasinya. Beberapa bakteri yang bertahan pada suhu pasteurisasi, dalam jumlah

sedikit, namun dipertimbangkan tidak berbahaya dan tidak akan merusak susu

selama kondisi pendinginan yang normal (Shearer et al. 1992).

Menurut Badan Standardisasi Nasional (1995) susu pasteurisasi adalah

susu segar, susu rekonstitusi, susu rekombinasi yang telah mengalami proses

pemanasan pada suhu 72℃ selama 15 detik, kemudian segera didinginkan selama

10 menit, selanjutnya diperlakukan secara aseptis. Persyaratan mutu susu

pasteurisasi berdasarkan BSN (1995) dapat dilihat pada Tabel 2.2.
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Tabel 2.2. Syarat Mutu Susu Pasteurisasi
Karakteristik Syarat

A B
Bau Khas Khas

Rasa Khas Khas

Warna Khas Khas

Kadar lemak minimum (%) 2,80 1,50

Uji Reduktase dengan Methylen Blue 0 0

Kadar protein minimum (%) 2,5 2,5

Uji fosfatase 0 0

Total plate count maksimum 3 × 104 3 × 104

Koliform maksimum 10 10

Sumber : Badan Standar Nasional (1995)
A = Susu Pasteurisasi tanpa penyedap cita rasa
B = Susu Pasteurisasi yang diberi penyedap cita rasa.

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mencegah kerusakan pada susu

adalah dengan cara pemanasan (pasteurisasi) baik dengan suhu tinggi maupun

suhu rendah yang dapat diterapkan pada peternak. Pemanasan ini diharapkan akan

dapat membunuh bakteri patogen yang membahayakan kesehatan manusia dan

meminimalisasi perkembangan bakteri lain, baik selama pemanasan maupun pada

saat penyimpanan (Hariyadi, 2000).

Menurut Saleh (2004) pasteurisasi mempunyai beberapa tujuan, yang

antara lain : 1). Membunuh bakteri-bakteri patogen, yaitu bakteri-bakteri yang

berbahaya karena dapat menimbulkan penyakit pada manusia. 2). Membunuh

bakteri tertentu, yaitu dengan mengatur tingginya suhu dan lamanya waktu

pasteurisasi, 3). Mengurangi populasi bakteri dalam bahan (susu), 4).

Memperpanjang daya simpan (storage life) bahan. 5). Memberikan cita rasa yang

lebih menarik konsumen.
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Pasteurisasi pada susu dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu LTLT (low

temperature long time) dan HTST (high temperature short time). Cara pasteurisasi

yang dilakukan juga berpengaruh terhadap kandungan gizi dan aroma produk

pangan. Proses pasteurisasi susu dengan metode HTST dinilai lebih efektif,

karena lebih sedikit menimbulkan kerusakan pada kandungan gizi dan

karakteristik organoleptik pada susu, dibandingkan dengan LTLT. Proses

pasteurisasi HTST (minimum 72°C selama 15 detik) disarankan untuk continuous

flow pasteurization dan LTLT (minimum 63°C selama 30 menit) untuk batch

pasteurization (Codex, 2004).

2.3. Manggis (Garcinia mangostana L.)

Manggis (Garcinia mangostana L.) adalah tanaman daerah tropis yang

diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Tumbuh hingga mencapai 7 meter

sampai 25 meter dengan buah berwarna merah keunguan ketika matang meskipun

ada pula varian yang kulitnya berwarna merah. Buah manggis dalam perdagangan

dikenal sebagai ratu buah dengan klasifikasi botani pohon manggis sebagai

berikut: Kingdom Plantae, Divisi Spermatophyta, Sub-divisi Angiospermae, Kelas

Dicotyledone, Ordo Guttiferanales, Famili Guttiferae, Genus Garnicia,Spesies

Garnicia mangostana L. (Juanda dan Cahyono, 2004).

Tanaman manggis umumnya memiliki adaptasi yang luas terhadap

berbagai jenis tanah, namun untuk pertumbuhan yang baik tanaman manggis

tumbuh pada tanah dengan tekstur liat berpasir dan berstruktur. Derajat keasaman

tanah yang guna pertumbuhannya adalah 5-7 (agak masam sampai netral).

Kedalaman air tanah yang cocok untuk hidup manggis berkisar 0.5-2 m.
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Ketinggian tempat antara 0-600 m di atas permukaan laut (dpl) antara 25°C -30°C
sangat cocok sebagai tempat tumbuh dan produksi manggis yang optimum. Curah

hujan 1270-2500 mm/tahun dengan 10 bulan basah dalam satu tahun dan

kelembaban udara sekitar 80% dan intensitas cahaya matahari yang optimum

untuk pertumbuhan manggis (Verherj, 1997).

Manggis tergolong sebagai buah bumi yang mempunyai kulit buah tebal

namun mudah dipecah, biji berlapis (pulp) dan mempunyai rasa manis asam

(Pantastico, 1986). Komposisi bagian buah yang dimakan per 100 gram meliputi

79,2 g air, 0,5 g protein, 19,8 g karbohidrat, 0,3 g serat, 11 mg kalsium, 17 mg

fosfor, 0,9 mg besi, 66 mg vitamin C, vitamin B (tiamin) 0,09 mg, vitamin B2

(riboflavin) 0,06 mg, dan vitamin B5 (niasin) 0,1 mg (Qonytah, 2004).

Buah manggis terdiri atas bagian-bagian seperti tangkai atau mahkota,

perikarp, daging buah, dan biji. Sebagian besar kandungan kulit buah manggis

adalah tanin dan xanthone sehingga kulit manggis berwarna cokelat, merah, dan

sewaktu matang berubah menjadi ungu atau lembayung tua. Kulit buah manggis

memiliki permukaan yang licin dan keras. Buah ini juga bergetah, namun semakin

tua getahnya akan semakin berkurang. Kulit buah manggis kaya akan pektin,

tanin, zat warna hitam, dan zat antibiotik xanthone (Verherj, 1997). Adanya

kandungan tanin menyebabkan rasa dari kulit manggis menjadi sangat pahit.

Tanin secara umum didefinisikan sebagai senyawa polifenol yang memiliki berat

molekul cukup tinggi (lebih dari 1000) dan dapat membentuk kompleks dengan

protein. Senyawa tanin umumnya dapat larut dengan pelarut dari polar sampai

semipolar (Hernawan dan Setyawan, 2003). Kulit dan buah manggis disajikan

pada Gambar 2.1.
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Gambar 2.1. Kulit dan Buah Manggis (dokumentasi pribadi 2015)

Nurkamari dan Purnomo (1979) menyatakan kulit buah manggis

mempunyai daya reduksi sebanding dengan daya reduksi asam askorbat. Berikut

ini adalah hasil analisis penelitian terhadap kulit buah manggis yang disajikan

pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Komposisi Tepung Kulit Manggis
Komposisi Kadar (%)

Air 9,00
Abu 2,58
Gula total 6,92
Protein 2,69
Serat kasar 30,05
Lainnya (tanin, lemak, dll) 48,76

Sumbar: Metriva (1995b)

Kandungan xanthone dalam kulit manggis bertindak sebagai anti oksidan,

anti proliferatif (penghambat pertumbuhan kanker), anti inflamasi dan

antimikroba. Sifat antioksidannya ini akan melebihi vitamin E dan vitamin C. (Yu

et al., 2007) Selain itu, menurut Jastrzebska et al. (2003) senyawa turunan

xanthone juga diketahui memiliki aktivitas yang berbeda-beda pada sistem saraf

pusat diantaranya analeptik, anti epileptik, anti tumor dan anti alergi.
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2.4.     Mutu Organoleptik

Penilaian organoleptik yaitu suatu ilmu penilaian yang digunakan untuk

mengungkapkan, mengukur, menganalisis dan menginterpretasikan reaksi-reaksi

seseorang terhadap karakteristik pangan dan bahan lainnya yang dinyatakan oleh

penglihatan, perasa, peraba dan pendengar (Nasoetion, 1998).

Mutu organoleptik mempunyai peranan dan makna yang sangat besar

dalam penilaian produk pangan, baik sebagai bahan pangan hasil pertanian, bahan

mentah industri produk pangan olahan, lebih-lebih sebagai makanan hidangan.

Meskipun dengan pengujian fisik dan kimia serta gizi dapat menunjukkan suatu

produk pangan bermutu tinggi, namun tidak akan ada artinya jika produk pangan

tersebut tidak dapat dimakan karena tidak enak (Soekarto, 1990). Pengujian

organoleptik dikenal dengan nama panel. Panel adalah orang atau kelompok yang

bertugas menilai sifat atau komoditi berdasarkan kesan subjektif. Orang yang

menjadi anggota panel disebut panelis (Rahayu, 1998).

2.5.    Uji Hedonik

Uji kesukaan juga disebut uji hedonik. Uji kesukaan pada dasarnya

merupakan pengujian yang panelisnya mengemukakan respon berupa senang

tidaknya terhadap sifat bahan yang diuji. Pengujian ini umumnya digunakan untuk

mengkaji reaksi konsumen terhadap suatu bahan. Oleh karena itu panelis

sebaiknya diambil dalam jumlah besar dan mewakili populasi masyarakat tertentu.

Panelis mengemukakan tanggapan senang, suka atau sebaliknya, mereka juga

mengemukakan tingkat kesukaannya. Tingkat kesukaan ini disebut skala hedonik

(Soekarto, 1985).
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Pengujian organoleptik diperlukan suasana lingkungan yang tenang,

bersih, peralatan yang bebas bau. Uji organoleptik dapat dilakukan oleh para

panelis yang terlatih atau yang tidak terlatih. Pengujian nilai organoleptik ini

menggunakan organ indra manusia yaitu penglihatan, pembauan atau penciuman,

pencicipan, perabaan dengan ujung jari. Dalam bidang pangan pengujian indra

digunakan untuk berbagai keperluan yaitu pemeriksaan mutu pangan/komoditi

dan pengendalian proses pengolahan (Soekarto, 1985).


