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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Susu sapi segar adalah hasil dari sekresi kelenjar susu yang berasal 

dari sapi yang sedang dalam masa laktasi. Susu merupakan bahan pangan 

yang mengandung gizi lengkap seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin 

dan mineral. Susu yang baru diperah memiliki jumlah mikroorganisme 

tergolong rendah yaitu kurang dari 1000 per ml susu, jumlah ini akan 

semakin meningkat saat disimpan pada suhu kamar (25oC). Mikroorganisme 

patogen yang menyebabkan keracunan pada saat mengkonsumsi susu 

adalah Salmonella spp, Campylobacter spp, Staphylococcus aureus, 

Basillus cereus dan Clostridium botulinum, Escherichia coli (Darmansah, 

2011). 

Susu sapi merupakan bahan makanan yang bersifat mudah rusak 

karena pertumbuhan mikrobia, oleh karena itu memerlukan proses 

penanganan dan pengolahan yang baik untuk mencegah kerusakan pangan 

pada susu dari segi kualitas serta keamanan. Secara umum dalam industri 

pengolahan susu pasteurisasi, dilakukan dengan cara Ultra High 

Temperature (UHT). Pada pengolahan susu sapi untuk skala home industry 

cara tersebut terkendala pada alat serta biaya. Berdasarkan hal tersebut 

maka diperlukan pengawetan susu sapi dengan cara menambahkan bahan 

yang memiliki senyawa antimikrobia yang murah untuk skala home industry.  

Jahe emprit merupakan bahan yang memiliki senyawa antimikrobia 

yaitu gingerol yang dapat menghambat pertumbuhan mikrobia (Andi, 2010).  
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Jahe emprit dipilih karena paling banyak dan mudah ditemukan di pasaran 

dibandingkan dengan jahe lainnya serta harga lebih terjangkau. Berdasarkan 

hasil penelitian Fathona (2011) jahe emprit memiliki kandungan gingerol 

paling tinggi yaitu 22,57 mg/g dari jahe merah 18,03 mg/g dan jahe gajah 

9.56 mg/g. 

Jahe emprit atau disebut sebagai jahe putih kecil merupakan jenis 

jahe yang digunakan sebagai bahan baku minuman, rempah-rempah dan 

penyedap makanan. Bentuknya agak pipih, berwarna putih, serat lembut, 

dan aromanya kurang tajam. Kandungan minyak atsirinya sekitar 1,5-3,3% 

dari berat kering (Fathona, 2011). Kandungan minyak atsiri pada jahe 

memberikan aroma khas pada jahe. Kandungan oleoresin pada jahe 

memberikan rasa pedas dan pahit pada jahe. 

Menurut penelitian dari Sari, (2013) ekstrak segar jahe-jahean 

(Zingiberaceae) dapat menghambat pertumbuhan mikrobia. Menurut 

Penelitian dari Purwani, (2012) tentang karakteristik daya hambat 

pertumbuhan bakteri perusak pangan hasil isolasi dari ikan nila (oreochromis 

niloticus) oleh ekstrak jahe (zingiber officinale) dengan pengencer emulsi 

tween 80 menyatakan bahwa konsentrasi ekstrak jahe sebesar 25% paling 

efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri pada ikan nila. Berdasarkan 

hasil penelitian tersebut maka penambahan jahe emprit berpotensi 

memberikan pengaruh pada daya terima serta dapat disimpan lebih lama 

karena adanya senyawa antimikrobia. 

Kualitas suatu bahan pangan dapat dilihat dari mutu mikrobiologi, 

salah satu cara untuk melihatnya adalah dengan menggunakan metode 

Total Plate Count (TPC). Pengujian dengan metode TPC dapat 



3 
 

menggunakan media NA (Nutrien Agar) yang diinkubasi selama 2 kali 24 jam 

dengan suhu 37oC (Wahyu, 2012). 

Kualitas suatu bahan pangan juga dapat dilihat dari mutu 

organoleptik yaitu daya terima. Daya terima suatu bahan makanan dapat 

dinilai melalui indra penglihatan, penciuman, pencicipan, dan pendengaran 

(Fatmaningrum, 2009).  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian 

tentang pengaruh konsentrasi sari jahe emprit (zingiber officinale var. 

Amarum) dan lama penyimpanan terhadap jumlah mikrobia pada susu sapi. 

Penilaian jumlah mikrobia menggunakan metode TPC.  

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh konsentrasi sari jahe emprit (zingiber officinale 

var. Amarum) dan lama penyimpanan terhadap jumlah mikrobia pada susu 

sapi?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh konsentrasi sari jahe emprit (zingiber officinale 

var. Amarum) dan lama penyimpanan terhadap jumlah mikrobia pada 

susu sapi. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis pengaruh konsentrasi sari jahe emprit (zingiber 

officinale var. Amarum) terhadap jumlah mikrobia pada susu sapi. 
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b. Menganalisis pengaruh lama penyimpanan terhadap jumlah  mikrobia  

pada susu sapi 

c. Menganalisis pengaruh konsentrasi sari jahe emprit (zingiber 

officinale var. Amarum) dan lama penyimpanan terhadap jumlah 

mikrobia pada susu sapi. 

d. Menginternalisasi nilai-nilai keislaman dalam makanan 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

Menambah pengetahuan masyarakat tentang penggunaan bahan 

pangan lokal terutama jahe sebagai pengawet makanan. 

2. Bagi Peneliti  

Mengetahui pengaruh konsentrasi sari jahe emprit (zingiber officinale 

var. Amarum) dan lama penyimpanan terhadap jumlah mikrobia pada 

susu sapi. 

3. Bagi Penelitian Lanjutan 

Dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian yang sejenis. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan tentang pengaruh 

jumlah konsentrasi sari jahe emprit (zingiber officinale var. Amarum) dan 

lama penyimpanan terhadap jumlah mikrobia pada susu sapi. 

  




