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4. PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini dilakukan analisa karakteristik kimia, mikrobiologi dan sensori 

(penerimaan) pada produk susu pasteurisasi. Analisa kimia dilakukan dengan pengujian 

terhadap protein, total padatan dan lemak. Analisa mikrobiologi yang dilakukan adalah 

uji total plate count (TPC) dan coliform. Pada penelitian ini sampel yang diuji 

merupakan sampel susu cair terlarut atau keseluruhan suspensi susu. Analisa kimia dan 

mikrobiologi dilakukan untuk mengetahui kualitas dan keamanan susu pasteurisasi. 

Pada penelitian ini juga dilakukan pengujian sensori penerimaan produk susu 

pasteurisasi berdasarkan beberapa perlakuan yang dilakukan. Analisa sensori dilakukan 

dengan menguji 3 atribut, yaitu warna, aroma dan rasa. Bahan baku utama yang 

digunakan pada penelitian kali ini adalah susu segar yang diambil dari peternakan di 

Kota Salatiga.  

 

4.1. 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) (Meunier-Goddik & 

Sandra, 2011). Pada penelitian ini dilakukan pasteurisasi dengan berbagai perlakuan 

untuk mengetahui pasteurisasi yang lebih efektif sehingga dapat menghasilkan susu 

pasteurisasi yang terbaik. Perlakuan yang  diberikan adalah pasteurisasi tanpa agitasi, 

pasteurisasi dengan agitasi 35 rpm dan pasteurisasi dengan agitasi 70 rpm. Adanya 

agitasi ditujukan agar pemanasan pada saat pasteurisasi memiliki suhu yang tidak 

berbeda jauh pada setiap titik dalam tangki (Kars-Jordan & Hiltunen, 2007). 

Pasteurisasi tanpa agitasi adalah metode pasteurisasi yang sering dilakukan di rumah 

tangga, dan beberapa industri kecil. Pasteurisasi tanpa agitasi dilakukan dengan cara 

memanaskan susu di dalam tangki dan didiamkan (tanpa pengadukan) hingga suhu dan 

waktu pasteurisasi tercapai. 
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Pada industri pangan, pasteurisasi dilakukan dengan memberikan aliran turbulen. 

Penerapan aliran turbulen selama pasteurisasi dilakukan dengan metode high 

temperature short time (HTST) (Pearce et al., 2012). Penerapan aliran turbulen selama 

pasteurisasi secara komersial (HTST) tidak dapat langsung diterapkan untuk 

pasteurisasi dengan metode batch atau low temperature long time (LTLT). Pada 

penelitian ini dilakukan pasteurisasi dengan agitasi 35 rpm dan agitasi 70 rpm untuk 

mengetahui pengaruh aliran selama pasteurisasi. Selama agitasi berlangsung, 

Pasteurizer yang benar didesain untuk meminimalisir adanya gelembung dan 

terbentuknya vortex (Tamime, 2009).  

 

Berdasarkan hasil pengamatan suhu dan waktu pasteurisasi diketahui pada Tabel 2 

bahwa pasteurisasi dengan agitasi 70 rpm dapat mencapai suhu minimal pasteurisasi 

(72
O
C)aling cepat dan perbedaan suhu antara hot spot dan cold spot sangat kecil (sekitar 

1
o
C). Hal ini menunjukkan bahwa agitasi 70 rpm berpengaruh terhadap efisiensi 

pasteurizer terhadap suhu dan waktu selama pasteurisasi. Efisiensi pasteurisasi dengan 

agitasi 70 rpm lebih baik dari pasteurisasi dengan agitasi 35 rpm dikarenakan pada 

kecepatan agitasi yang lebih tinggi dapat membentuk aliran yang lebih turbulen. Oleh 

sebab itu aliran turbulen selama pasteurisasi diperlukan untuk menaikkan efisiensi dan 

efektifitas pasteurizer. Pernyataan ini sesuai dengan Pearch et al (2012) bahwa aliran 

turbulen dibutuhkan selama pasteurisasi berlangsung. Selain dengan kecepatan, 

turbulensi dapat dibentuk dengan memberikan buffle pada tangki. Adanya buffle pada 

tangki dapat memberikan shear rate yang lebih besar karena adanya tabrakan (collision) 

yang lebih besar untuk membentuk aliran turbulen (Kars-Jordan & Hiltunen, 2007). 

Berdasarkan Gambar 3 dapat diketahui juga bahwa agitasi berperan untuk 

menyeragamkan suhu selama pasteurisasi berlangsung. Hal ini ditunjukkan dengan 

perbedaan suhu antara cold spot dan hot spot pada pasteurisasi dengan agitasi dan 

pasteurisasi tanpa agitasi. Pada penelitian ini diketahui adanya agitasi pada pasteurizer 

dapat mempengaruhi keseragaman suhu selama pasteurisasi. Selain itu, adanya agitasi 

juga ditunjukan untuk menghomogenkan susu sapi selama pasteurisasi berlangsung 

(Meunier-Goddik & Sandra, 2011).  
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4.2. Analisa Kimia 

 

Protein merupakan komponen makronutrient yang  memiliki kestabilan terhadap panas 

paling rendah dibandingkan dengan makronutrient lainnya. Selama proses pasteurisasi 

pada suhu lebih dari 70
o
C, protein whey mengalami denaturasi (Meunier-Goddik & 

Sandra, 2011). Selama pasteurisasi berlangsung, α-laktalbumin, bovine serum albumin, 

immunoglobulin, dan β-laktoglobulin mengalami denaturasi secara berurutan 

berdasarkan tingkat stabilitas terhadap panas. Sedangkan kasein pada susu merupakan 

protein yang lebih stabil terhadap panas (Tamime, 2009).  

 

Berdasarkan Tabel 3 dan 4 dapat diketahui bahwa adanya peningkatan kecepatan agitasi 

dapat meningkatkan konsentrasi protein. Hasil analisa kimia protein susu pada Tabel 3 

dapat diketahui bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada pasteurisasi tanpa 

agitasi dan dengan agitasi 70 rpm antara titik cold spot dengan hot spot, sedangkan pada 

pasteurisasi dengan agitasi 35 rpm dapat diketahui bahwa ada perbedaan yang 

signifikan antara nilai protein di titik cold spot dengan nilai protein di titik hot spot. 

Selain itu, pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa ada perbedaan yang nyata antara nilai 

protein susu hasil pasteurisasi tanpa agitasi dan pasteurisasi dengan agitasi 35 rpm 

dengan nilai protein susu hasil pasteurisasi dengan agitasi 70 rpm pada titik hot spot. 

Sementara, nilai protein susu pada titik cold spot diketahui bahwa ada perbedaan yang 

nyata antara pasteurisasi tanpa agitasi dengan pasteurisasi dengan agitasi 70 rpm, namun 

tidak ada perbedaan yang nyata antara pasteurisasi dengan agitasi 35 rpm dengan 

pasteurisasi tanpa agitasi dan dengan pasteurisasi dengan agitasi 70 rpm. 

 

Pada penelitian ini, peningkatan kosentrasi protein susu hasil pasteurisasi dapat 

disebabkan oleh dua hal, yaitu agregrasi protein dan hidrolisis protein. Pasteurisasi susu 

sapi pada suhu lebih dari 70
o
C dapat menyebabkan terjadinya denaturasi protein whey. 

Selain itu, pada kondisi yang serupa kasein mengalami disosiasi yang menyebabkan 

peningkatan kasein non-micellar, khususnya k-kasein (Tamime, 2009). Selama proses 

pasteurisasi, Agregasi protein whey terbentuk dari ikatan antara protein whey 

terdenaturasi dengan k-kasein. Agregasi protein yang terbentuk dapat mengisi 

kekosongan pada permukaan micelles, dan permukaan micelles termodifikasi. 
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Kemampuan agregat protein untuk menyusun kembali dan mengisi kekosongan dapat 

menyebabkan terjadinya gelasi (Dalgleish & Corredig, 2012). Berdasarkan peran agitasi 

selama pasteurisasi, dapat diketahui bahwa ada perbedaan yang nyata antar kecepatan 

agitasi. Hal ini menunjukkan bahwa agitasi berpengaruh terhadap komposisi protein 

selama pasteurisasi berlangsung. Adanya kenaikan konsentrasi protein dapat disebabkan 

karena adanya agitasi yang dapat meningatkan laju pembentukan agregasi. Peningkatan 

laju agregasi karena adanya agitasi dipengaruhi oleh faktor shear rate, dimana shear 

rate yang lebih tinggi dapat memperluas interaksi antara protein whey dengan k-kasein 

(Agrawal et al., 2008). 

 

Peningkatan konsentrasi protein pada susu hasil pasteurisasi juga dapat disebabkan 

karena terjadinya hidrolisis protein. Hidrolisis protein dapat terjadi karena adanya 

aktifitas dari plasmin. Hal ini dapat terjadi karena plasmin tidak mengalami inaktifasi 

pada suhu pasteurisasi. Selain itu, aktifitas plasmin dapat meningkat pada suhu 

pasteurisasi karena terjadinya inaktifasi dari inhibitor plasmin, yaitu aktivator 

plasminogen (McSweeney & O’Mahony, 2016). Pada penelitian ini, pengujian terhadap 

protein dilakukan dengan menggunakan metode lowry dengan menghitung jumlah 

ikatan peptida. Peningkatan konsentrasi protein oleh hidrolisis diketahui adanya 

pemecahan polipeptida (protein) yang kompleks menjadi lebih sederhana. Selain itu, 

hidrolisis protein dapat meningkatkan jumlah peptida karena pemecahan protein dapat 

menghasilkan pecahan kecil peptida dan asam amino bebas (Tamime, 2009).  

 

Pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa total padatan dan lemak mengalami penurunan 

yang signifikan pada susu setelah dilakukan pasteurisasi pada suhu 72 
o
C selama 15 

menit. Pada penelitian ini pengujian sampel dilakukan terhadap cairan susu hasil 

pasteurisasi. Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa kadar lemak dan total 

padatan dalam cairan susu menurun dikarenakan adanya lemak dan padatan lain yang 

terpisah dari susu. Hasil pada kadar total padatan susu merupakan jumlah keseluruhan 

padatan yang terlarut pada susu. Penurunan total padatan dapat dikarenakan terjadinya 

degradasi pada suatu substansi, salah satunya adalah lemak. Berdasarkan Tabel 3 dapat 

dilihat bahwa setelah pasteurisasi kadar lemak mengalami penurunan sekitar 1%. 

Penurunan kadar lemak pada susu dapat dikarenakan adanya lemak yang tidak terlarut 
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dengan cairan susu (Tamime, 2009). Lemak merupakan makronutrient yang memiliki 

stabilitas panas yang tinggi. Komposisi terbesar lemak susu adalah trigliserida dengan 

bentuk globula membran atau disebut dengan milk fat globule membran (MFGM). Fase 

lemak susu pada cairan susu distabilisasi oleh lapisan protein yang melapisi permukaan 

globula lemak. Pada suhu lebih dari 70
o
C, MFGM protein dapat mengalami denaturasi 

dan MFGM dapat berikatan dengan protein whey dan k-kasein (McSweeney & 

O’Mahony, 2016). Selain itu, adanya pemanasan pada suhu tinggi dapat menyebabkan  

penurunan jumlah fosfolipid pada MFGM yang dapat berdampak pada kestabilan 

emulsi susu (Tamime, 2009).  

 

Berdasarkan Gambar 4 diketahui terdapat lapisan berwarna kuning pada permukaan 

susu pasteurisasi. Hal ini menunjukkan bahwa setelah pasteurisasi terdapat lemak yang 

terpisah / tidak terlarut dalam cairan susu. Selain itu, pemisahan lemak dari cairan susu 

dapat terjadi karena lemak tidak dapat membentuk emulsi oil-water dengan baik. Hal ini 

dapat terjadi karena terjadinya denaturasi pada MFGM protein selama pasteurisasi 

berlangsung (Dalgleish & Corredig, 2012). Selain itu, kemampuan MFGM untuk 

membentuk ikatan oil-water menurun karena MFGM mengalami penurunan jumlah 

fosfolipid (Tamime, 2009). Pada penelitian ini diketahui bahwa jumlah total padatan 

dan kadar lemak yang terlarut dalam cairan susu mengalami penurunan karena adanya 

pemisahan sebagian lemak dari cairan susu. 

 

Pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa pasteurisasi tanpa agitasi menunjukkan ada 

perbedaan yang signifikan pada nilai susu hasil pasteurisasi tanpa agitasi antara sampel 

cold spot dan hot spot. Sedangkan pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan 

yang nyata pada pasteurisasi tanpa agitasi dengan pasteurisasi dengan agitasi terhadap 

analisa total padatan dan lemak. Hal ini menunjukkan bahwa adanya agitasi selama 

pasteurisasi dapat digunakan untuk menghomogenkan cairan susu (mencampur), dan 

pemisahan lemak dengan susu dapat diminimalisir (Meunier-Goddik & Sandra, 2011).  
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4.3. Analisa Mikrobiologi 

 

Analisa mikrobiologi untuk produk susu pasteurisasi perlu dilakukan, supaya produk 

yang dihasilkan memenuhi persyaratan produk layak konsumsi serta untuk mengetahui 

seberapa efisien pasteurisasi dalam menurunkan jumlah kontaminan. Sebagai 

persyaratan umum kualitas susu pasteurisasi, total plate count (TPC) dan coliform 

merupakan bagian dari standar dalam aspek keamanan pangan yang perlu untuk 

dipenuhi. Standar kualitas susu pasteurisasi adalah SNI No. 01-3951-1995 tentang susu 

pasteurisasi, dapat dilihat pada Lampiran 1.  

 

Susu merupakan bahan pangan yang erat dengan kerusakan dan kontaminasi, khususnya 

patogen dan mikroorganisme pembusuk. Jumlah patogen dan total mikroorganisme 

yang ada pada susu menjadi indikator kualitas produk susu pasteurisasi. Hal ini 

dipengaruhi oleh kondisi dan sanitasi selama proses produksi (Sarkar, 2015). Hasil 

analisa mikrobiologi uji TPC (Tabel 5) diketahui bahwa jumlah kontaminan susu segar 

mengalami penurunan sebesar 3 log setelah pasteurisasi dilakukan. Pasteurisasi susu 

pada titik hot spot memberikan hasil penurunan jumlah mikroorganisme yang lebih baik 

dari pada pasteurisasi susu sapi pada titik cold spot. Namun, pasteurisasi susu tanpa 

agitasi pada titik cold spot diketahui bahwa hasil analisa TPC memiliki hasil lebih dari 

3x10
4
 pada batas atas, yaitu 5x10

4
. Setelah susu dipasteurisasi, Analisa coliform 

memberikan hasil penurunan jumlah coliform menjadi 0 CFU/ml atau tidak terdapat 

kontaminan coliform.  

 

Berdasarkan standar syarat mutu SNI No. 01-3951-1995, susu pasteurisasi dikatakan 

layak untuk dikonsumsi jika nilai TPC maksimal 3 x 10
4
 CFU/ml dan coliform 

maksimal 10 CFU/ml. Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui bahwa susu hasil 

pasteurisasi pada penelitian ini sebagian besar masih lebih rendah dari batas maksimal 

jumlah TPC dan coliform. Namun susu hasil pasteurisasi tanpa agitasi pada titik dingin 

(cold spot) terdapat hasil jumlah TPC diatas batas maksimal standar syarat mutu TPC 

(SNI No. 01-3951-1995), yaitu sebesar 5,00 x 10
4
. Hal ini menunjukkan bahwa agitasi 

dapat meningkatkan efektivitas pasteurisasi. Selama pasteurisasi, agitasi dapat 

meningkatkan efektivitas pemanasan dengan menyeragamkan suhu susu di setiap titik 
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(cold spot dan hot spot) (Pearch et al., 2012). Selain itu, adanya agitasi dapat 

meningkatkan efisiensi pasteurisasi dengan cara membentuk aliran turbulen (Kars-

Jordan & Hiltunen, 2007).  

 

Efektivitas pasteurizer selama pasteurisasi dapat diketahui dengan adanya penurunan 

yang dapat dihasilkan untuk menekan jumlah kontaminan. Pasteurizer dirancang untuk 

dapat menurunkan jumlah mikroorganisme hidup sebesar 5 log (Meunier-Goddik, 

2011). Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa pasteurizer yang dirancang dapat 

menurunkan jumlah mikroorganisme hidup (total plate count) sebesar 3 log. Hal ini 

menunjukkan bahwa pasteurisasi yang dilakukan belum efektif. Efektivitas pasteurizer 

yang belum tercapai pada penelitian ini dapat disebabkan karena adanya 

ketidaksesuaian prosedur (intrinsik dan ekstrinsik), seperti cara pengambilan sampel, 

kondisi ruang produksi (suhu, kelembaban udara, dan higienitas) yang tidak sesuai, dan 

terjadinya cross contamination (Tamime, 2009; Meunier-Goddik & Sandra, 2011).  

 

4.4. Analisa Sensori 

 

Penilaian sensori dilakukan dengan menganalisa 3 atribut parameter, yaitu warna aroma, 

dan rasa. Pemilihan 3 parameter ini diambil berdasarkan SNI No. 01-3951-1995 tentang 

susu pasteurisasi pada bagian syarat mutu, dapat dilihat pada Lampiran 1. Pada 

penelitian ini, analisa sensori penerimaan susu pasteurisasi dilakukan dengan 

memberikan penilaian terhadap sampel berdasarkan penerimaan panelis terhadap 

produk susu pasteurisasi. Sampel yang diujikan adalah susu hasil pasteurisasi tanpa 

agitasi, susu hasil pasteurisasi dengan agitasi 35 rpm, dan susu hasil pasteurisasi dengan 

agitasi 70 rpm. 

 

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada 

atribut warna dan aroma. Susu segar memiliki warna putih yang khas. Warna putih pada 

susu segar adalah hasil dari dispersi cahaya terhadap globula lemak dan micelles kasein. 

Sedangkan pada atribut aroma, susu memiliki aroma natural yang khas yaitu cowy 

(Ribadeau-Duma & Grappin, 1989). Selama proses pasteurisasi, susu dapat mengalami 

perubahan karakteristik organoleptik. Perubahan yang terjadi dikarenakan adanya reaksi 
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mailard selama pasteurisasi. Pada atribut warna, reaksi mailard dapat menyebabkan 

terjadinya perubahan warna susu dari putih menjadi putih kekuningan. Selain itu, susu 

dapat mengalami perubahan pada atribut aroma. Perubahan pada aroma susu adalah 

susu pasteurisasi memiliki aroma karamel dan cooked karena adanya reaksi mailard 

selama pasteurisasi berlangsung (Gandy et al., 2008). 

 

Pada parameter rasa, berdasarkan pada Tabel 6 dapat diketahui bahwa ada perbedaan 

yang nyata antara susu hasil pasteurisasi dengan agitasi 70 rpm dengan susu hasil 

pasteurisasi tanpa agitasi dan pasteurisasi dengan agitasi 35 rpm. Susu sapi segar 

dengan kualitas baik akan menghasilkan rasa khas susu (salty-sweet). Rasa salty-sweet 

pada susu merupakan kombinasi antara laktosa dengan garam (mineral) (Wolf et al., 

2013). Selama pasteurisasi, rasa karamel atau cooked akan muncul karena adanya reaksi 

mailard (Gandy et al., 2008). Adanya reaksi mailard pada susu akan memberikan rasa 

yang khas terhadap rasa susu pasteurisasi. Selain itu, secara alami rasa khas pada susu 

dipengaruhi oleh komposisi emulsi lemak dalam susu, namun rasa khas pada susu juga 

dapat dipengaruhi oleh bovine milk. Selama penilaian sensori, bovine milk dapat 

memberikan pengaruh persepsi kepada panelis terhadap after taste dan mouth feel, yaitu 

lembut dan flavor yang ringan (Wolf et al., 2013). Hal ini menunjukkan bahwa rasa 

khas pada susu dipengaruhi oleh komposisi susu. Pada penelitian ini dapat diketahui 

bahwa pasteurisasi dengan agitasi 70 rpm dapat menyebabkan terjadinya penurunan rasa 

susu pasteurisasi. Namun, pasteurisasi dengan agitasi 35 rpm mendapatkan hasil yang 

lebih baik dari pasteurisasi dengan agitasi 70 rpm pada atribut rasa. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada agitasi yang berkala (selama pasteurisasi), kecepatan rendah 

(35 rpm) menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik pada aspek sensori. 

 

Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa efisiensi pasteurisasi dapat ditingkatkan 

dengan adanya aliran turbulen selama pemanasan. Pada pengujian mikrobiologi TPC 

dan coliform diketahui bahwa pasteurizer dapat menurunkan jumlah kontaminan 

sebesar 3 log. Pada pengujian kimia (protein total padatan dan lemak) diketahui bahwa 

agitasi diperlukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, namun tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara pasteurisasi dengan agitasi 35 rpm dan 70 rpm. Hal ini 

menunjukkan bahwa agitasi selama pasteurisasi diperlukan agar pasteurisasi dapat 
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berjalan secara efektif dan efisien. Pada pengujian sensori diketahui bahwa tidak ada 

perbedaan yang signifikan pada atribut warna dan aroma. Namun, ada perbedaan yang 

nyata pada atribut rasa antara susu hasil pasteurisasi susu dengan agitasi 70 rpm dengan 

pasteurisasi dengan agitasi 35 rpm. Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa 

pasteurisasi dengan agitasi 35 rpm adalah kecepatan yang tepat selama pasteurisasi 

dengan hasil yang efektif. Untuk meningkatkan efisiensi pasteurizer, dapat dilakukan 

dengan memberikan aliran turbulen dengan cara pemberian buffle pada tangki (Kars-

Jordan & Hiltunen, 2007). Oleh karena itu, pasteurisasi dengan kecepatan agitasi 35 

rpm dengan aliran turbulen dapat menghasilkan pasteurizer yang efektif dan efisien. 


