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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Nutrisi merupakan substansi dalam pangan yang menjadi kebutuhan utama manusia 

sebagai upaya menyediakan energi, membantu pertumbuhan, dan menjaga tubuh. Susu 

merupakan salah satu produk pangan hewani yang memiliki nilai nutrisi tinggi, baik 

makro ataupun mikro, yang dapat diserap dengan baik dalam tubuh manusia (Tamime, 

2009). Sebelum susu dikonsumsi, susu mengalami proses pasteurisasi. Pasteurisasi pada 

susu dilakukan dengan tujuan agar produk aman dan memperpanjang umur simpan 

produk.  

 

Pasteurisasi dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu batch dan continuous. Pada 

umumnya, pasteurisasi batch dilakukan dalam industri kecil menengah, karena 

pasteurisasi batch dapat lebih optimal pada produksi dengan jumlah kecil. Terdapat 2 

metode pasteurisasi batch yang dilakukan oleh masyarakat ataupun industri kecil, yaitu 

pasteurisasi dengan agitasi (pengadukan) dan pasteurisasi tanpa pengadukan. Adanya 

agitasi akan berpengaruh terhadap efektifitas pemanasan selama pasteurisasi. Terdapat 2 

hal yang mempengaruhi efektifitas pasteurisasi, yaitu suhu dan waktu. Sehingga 

pasteurisasi yang sesuai adalah pasteurisasi yang dilakukan sesuai dengan suhu dan 

lama waktu yang telah ditetapkan dengan pemanasan yang seragam pada setiap bagian 

dari produk.  

 

Pada saat pasteurisasi batch berlangsung dapat terjadi ketidak sesuaian, yaitu adanya 

cold spot dan hot spot. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan laju pemanasan 

pada masing-masing titik dari sumber panas. Kedua hal tersebut akan berpengaruh 

terhadap efektifitas pasteurizer selama proses berlangsung. Cold spot dapat mengurangi 

efektifitas pasteurisasi untuk mematikan bakteri patogen. Sedangkan hot spot dapat 

menyebabkan terjadinya penurunan mutu produk susu dan denaturasi substansi nutrisi 

seperti protein. Adanya agitasi selama pasteurisasi dapat digunakan untuk 

menyeragamkan pemanasan atau menurunkan perbedaan suhu cold spot dan hot spot. 

Besarnya kecepatan agitasi selama pasteurisasi perlu untuk diketahui untuk 
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meningkatkan keseragaman panas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui proses pasteurisasi terhadap susu yang dapat memberikan hasil paling baik 

terhadap kimia dan mikrobiologi. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Susu 

 

Susu merupakan bahan pangan yang memberikan kontribusi terhadap kebutuhan nutrisi 

manusia, baik esensial maupun non-esensial. Susu memiliki nilai nutrisi tinggi yang 

dapat diserap dengan mudah dalam tubuh manusia. Nutrisi yang terkandung dalam susu 

diantaranya adalah protein, laktosa, kalsium, selenium, riboflavin, vitamin B12 dan asam 

pantotenik. Kandungan nutrisi susu menjadi salah satu alasan pentingnya konsumsi susu 

(Tamime, 2009).  

 

Kontaminasi mikroorganisme merupakan permasalahan yang paling sering terjadi pada 

susu segar. Adanya nutrisi yang mencukupi dan lingkungan yang sesuai menjadi alasan 

kontaminasi mikroorganisme sering terjadi. Berbagai mikroorganisme kontaminan yang 

ada pada susu segar, diantaranya adalah bakteri patogen dan bakteri pembusuk. Susu 

dapat mengalami kerusakan karena aktifitas enzim dan creaming. Creaming adalah 

kerusakan pada susu karena terjadinya pemisahan lemak dari cairan susu (Tamime, 

2009). Bagaimanapun, persyaratan dasar pada produk susu untuk dikonsumsi atau 

diolah adalah susu aman dari bakteri patogen penyebab sakit. Bakteri patogen pada susu 

diantaranya adalah Bacillus spp, B. cereus, Campylobacter spp, Escherichia coli, 

Mycobacterium bovis, M. avium subsp. paratuberculosis,  Listeria monocytogenes, 

Staphylococcus aureus, Salmonella spp, Coxiella burnetii (Sarkar, 2015). 

 

Pasteurisasi pada susu merupakan perlakuan dasar yang umum dilakukan sebelum susu 

diproses lebih lanjut atau dikonsumsi secara langsung. Pasteurisasi merupakan 

perlakuan pada susu untuk mematikan bakteri patogen dengan cara perlakuan 

pemanasan. Perlakuan pasteurisasi pada susu perlu dilakukan dengan baik, karena selain 
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mematikan bakteri patogen, pasteurisasi dapat berpengaruh terhadap susu, baik 

fisikokimiawi maupun sensori susu (Meunier-Goddik & Sandra, 2011). 

 

1.2.2. Pasteurisasi 

 

Pasteurisasi susu merupakan perlakuan pemanasan yang ditujukan untuk memastikan 

keamanan susu cair dengan mematikan patogen dalam susu dan untuk memperpanjang 

umur simpan dengan menginaktivasi enzim yang tidak diinginkan serta mengurangi 

jumlah mikroorganisme hidup (mikroorganisme pembusuk). Dalam penerapannya, 

pasteurisasi dirancang untuk menekan angka mikroorganisme hidup (patogenik dan 

pembusuk) sebesar 5 log. Pasteurisasi yang sesuai untuk mematikan mikroorganisme 

patogen dapat dilihat dengan tidak adanya bakteri Coxiella burnetii yang merupakan 

bakteri patogen dengan resistensi panas paling tinggi. Pasteurisasi yang optimal dapat 

dilihat berdasarkan  uji aktifitas fosfatase dengan hasil negatif (Meunier-Goddik & 

Sandra, 2011). Selain itu, pada suhu rendah (pasteurisasi) enzim plasmin tidak 

mengalami inaktifasi (McSweeney & O’Mahony, 2016). 

 

Penerapan pasteurisasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu batch dan continuous. 

Pada industri susu dengan kapasitas kecil, pasteurisasi batch merupakan penerapan 

pasteurisasi yang umum digunakan. Pasteurisasi dalam penerapannya memiliki 2 kunci 

utama yang saling berhubungan, yaitu suhu dan waktu. Suhu dan waktu memiliki 

pengaruh terhadap resistansi atau ketahanan target terhadap panas. Pada pasteurisasi 

batch umumnya dilakukan dengan kombinasi suhu dan waktu sebesar 63
o
C selama 30 

menit (low temperature long time). Penerapan pasteurisasi yang sesuai pada aspek 

kualitas dapat diketahui dengan sedikitnya perubahan kimia, fisik, dan organoleptik 

produk (Tamime, 2009). Pengaruh pasteurisasi pada susu umumnya dapat menyebabkan 

terjadinya kerusakan vitamin ( A, B1, B5, B9, B12, C, dan D), denaturasi protein whey 

dan perubahan sifat sensori (Meunier-Goddik & Sandra, 2011).  

 

Suhu menjadi hal yang berpengaruh terhadap produk, dimana setiap substansi nutrisi 

(makro dan mikro) memiliki batas resistensi terhadap panas. Perubahan dapat terjadi 

karena adanya perlakuan panas pada susu. Selain perubahan pada masing-masing 
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substansi, pasteurisasi juga dapat menyebabkan perubahan organoleptik. Flavor 

merupakan bagian dari organoleptik yang memiliki perubahan yang paling signifikan. 

Pasteurisasi pada susu dapat menyebabkan munculnya flavor dan aroma cooked (Gandy 

et al., 2008; Ribadeau-Duma & Grappin, 1989). Selain itu, sensori susu dapat 

dipengaruhi oleh bovine milk dan emulsi lemak susu (Wolf et al., 2013) 

 

Pasteurisasi batch pada penerapannya harus dilakukan dengan benar, dalam hal ini 

berkaitan dengan suhu dan lama pasteurisasi yang sesuai. Permasalahan yang dapat 

terjadi dari pasteurisasi batch adalah munculnya cold spot dan hot spot. Cold spot 

merupakan kondisi dimana suhu pemanasan yang diharapkan pada titik tertentu selama 

pasteurisasi berlangsung mengalami tidak ketercapaian, sedangkan hot spot merupakan 

kondisi dimana suhu pemanasan yang diharapkan pada titik tertentu selama pasteurisasi 

berlangsung dengan suhu yang melampaui standar. Kedua hal ini dapat menyebabkan 

pasteurisasi yang berlangsung tidak optimal dan menyebabkan hasil yang tidak sesuai 

(Meunier-Goddik & Sandra, 2011). 

 

Suhu merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap kualitas susu 

selama pasteurisasi. Kualitas susu hasil pasteurisasi dapat dipengaruhi oleh suhu karena 

terdapat perbedaan stabilitas panas yang dimiliki setiap substansi dalam susu. Selama 

proses pasteurisasi dapat terjadi perubahan terhadap substansi pada susu, diantaranya: 

a. Vitamin, substansi dalam susu yang mengalami penurunan atau kehilangan 

paling besar selama proses pasteurisasi. Penurunan terbesar vitamin pada susu 

adalah vitamin C. Sedangkan, vitamin A merupakan substansi yang memiliki 

stabilitas paling tinggi (Tamime, 2009).  

b. Protein, substansi dalam susu yang terdiri atas 2 jenis, yaitu whey dan kasein. 

Selama pemberian panas, whey merupakan bagian dari protein yang mudah 

mengalami denaturasi. Denaturasi pada whey protein dapat mempengaruhi 

karakteristik dari susu. Kasein sebagai protein susu merupakan substansi yang 

memiliki stabilitas tinggi terhadap panas. Selama proses pemanasan dapat juga 

terjadi agregasi yang bersamaan dengan denaturasi pada suhu lebih dari 70
o
C. 

Agregasi terjadi pada whey pada permukaan partikel protein dan menghasilkan 
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jumlah ikatan pada jaringan gel sebelum terjadinya gelasi (Dalgleish & 

Corredig, 2012).   

c. Lemak, substansi dalam susu yang memiliki ketahanan panas tinggi. Namun, 

denaturasi pada lemak susu ditunjukkan pada globula membran lemak susu. 

Namun, perubahan yang dapat terjadi pada lemak adalah terjadinya oksidasi. 

Selama pemanasan membran globula lemak susu (milk fat globule membran) 

dapat terdenaturasi. Membran globula lemak susu pada protein merupakan 

bagian dari lemak yang terjadi denaturasi paling besar. Denaturasi membran 

globila lemak terjadi  pada suhu lebih dari 70
o
C (Tamime, 2009; Dalgleish & 

Corredig, 2012). 

d. Laktosa, disakarida yang hanya terdapat pada susu dari sebagian besar mamalia. 

Laktosa merupakan komponen terbesar karbohidrat dalam susu. Terjadinya 

degradasi pada laktosa paling besar dikarenakan reaksi mailard, yang mana 

reaksi mailard dapat terjadi karena adanya pengaruh dari pemanasan. Reaksi 

mailard pada laktosa dapat terjadi karena adanya pemanasan secara intens. 

Reaksi  maillard dapat menyebabkan terjadinya perubahan warna dan flavor. 

Degradasi dari laktosa juga dapat terjadi karena terjadinya isomerasi yang 

memunculkan substansi yang disebut dengan lactulose. Lactulose pada susu 

dapat menstimulasi pertumbuhan dari Bifiobacteria (Tamime, 2009; Gandy et 

al., 2008). 

 

1.2.3. Agitasi 

 

Agitasi atau pengadukan merupakan salah satu bagian dalam proses pangan, khususnya 

pangan dengan bentuk fluida (Kars-Jordan & Hiltunen, 2007). Efektifitas agitasi dapat 

diketahui dari tingkat homogenitas emulsi susu. Suspensi padatan dalam cairan 

merupakan salah satu contoh sifat substansi yang memerlukan aplikasi dari agitasi. Susu 

merupakan bahan pangan berupa solid-water atau suspensi. Pada industri susu agitasi 

umumnya dilakukan untuk mencampurkan susu dengan substansi lain ataupun untuk 

menghomogenkan susu, khususnya pada bagian tangki penyimpanan. Adanya agitasi 

dalam tangki penyimpanan dilakukan untuk meminimalisir terjadinya creaming atau 

pemisahan lemak dari cairan susu karena gaya gravitasi (Tamime, 2009). 
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Pada proses pangan, agitasi juga dapat diterapkan untuk mempercepat perpindahan 

panas dari suatu substansi. Pasteurisasi merupakan salah satu contoh proses dengan 

pemberian panas pada suatu produk untuk mematikan bakteri patogen. Pada proses 

pasteurisasi perpindahan panas merupakan variabel penting dalam upaya menjaga 

kualitas produk. Pada pasteurisasi batch dalam pemberian panas dapat terjadinya 

perbedaan suhu pada beberapa titik karena adanya perbedaan jarak suatu titik dengan 

panas. Adanya agitasi diharapkan dapat mempercepat perpindahan panas dan 

menaikkan tingkat keseragaman perpindahan panas selama pasteurisasi, maka cold spot 

dan hot spot dapat diminimalisir (Pearce et al., 2012).   

 

Aplikasi agitasi pada pasteurisasi perlu diperhatikan, dimana besarnya kecepatan yang 

digunakan harus sesuai. Pada pasteurisasi batch ditambahkan agitasi sebagai instrumen 

dalam pasteurizer adalah untuk menyeragamkan pemanasan serta menjamin susu tetap 

tercampur (homogen) atau susu tidak memisah. Adanya pengaruh agitas terhadap 

keseragaman dalam perpindahan panas, agitasipun dirancang untuk meminimalisir 

perbedaan suhu pada partikel susu dan mempercepat proses perpindahan panas pada 

saat pemanasan dan pendinginan (Meunier-Goddik & Sandra, 2011). Penetapan aliran 

selama agitasi perlu untuk diperhatikan untuk meminimalisir kerusakan pada susu, 

dimana dapat terjadinya lipolisis dan off-flavor karena adanya pengaruh susu terhadap 

pengadukan secara intensif. Selain itu, pengaplikasian agitasi pada pasteurizer 

diharapkan untuk tidak menimbulkan adanya gelembung yang dapat berakibat pada 

terjadinya oksidasi dari oksigen yang muncul (Tamime, 2009). Selama agitasi dapat 

terjadi deproteinasi yang disebabkan dari faktor shearing rate (Agrawal et al., 2008). 

  

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perlakuan agitasi selama 

proses pasteurisasi susu sapi terhadap aspek kimia dan mikrobiologi. 


