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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini di negara-negara yang sudah maju maupun di negara-negara yang 

sedang berkembang (termasuk di Indonesia), sapi perah merupakan sumber utama 

penghasil susu yang mempunyai nilai gizi tinggi. Walaupun ada pula susu yang 

dihasilkan oleh ternak lain misalnya kerbau, kambing, kuda dan domba, akan tetapi 

penggunaannya dimasyarakat tidaklah sepopuler susu sapi perah. 

Susu, seperti diketahui merupakan bahan makanan yang diyakini mempunyai 

gizi yang sempurna dan lengkap. Di dalamnya terkandung zat-zat yang diperlukan 

untuk tubuh dalam perbandingan yang seimbang. Dengan lengkapnya kandungan gizi 

yang ada, maka susu dapat dipakai sebagai penyempurna makanan yang ada. Menurut 

Dwidjoseputra (1990) susu merupakan bahan makanan sempurna yang di dalamnya 

mengandung nilai gizi yang tinggi sehingga baik untuk dikonsumsi manusia. Tetapi 

dengan nilai gizi yang tinggi tersebut susu merupakan media yang baik untuk 

pertumbuhan berbagai macam mikroorganisme, baik mikroorganisme yang 

menguntungkan maupun mikroorganisme yang dapat membahayakan manusia. 

Macam dan jumlah bakteri akan berbeda dari kelompok susu yang berbeda. 

Menurut SNI tahun 1997, jumlah cemaran bakteri total sekitar 1 X 106 CFU/ml. Di 

samping bakterinya yang rendah, air susu harus bebas dari berbagai kotoran, 

mempunyai bau yang normal, serta bebas dari spora serta mikroorganisme yang dapat 
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menyebabkan penyakit (Hadiwiyoto, 1994). Dari pengertian tersebut dapat dikatakan 

bahwa tidak ada air susu yang benar-benar bersih dari kontaminasi mikroorganisme 

setelah keluar dari puting, tetapi air susu yang terdapat di dalam ambing masih dapat 

dikatakan steril atau bebas bakteri. Kontaminasi mikroorganisme di dalam air susu 

dapat diperoleh dari penggunaan alat-alat pemerah yang kotor, kotoran di sekitar 

kandang dan dapat juga berasal dari pemerah serta debu atau faktor lain yang 

menyebabkan terjadinya kontaminasi terhadap air susu tersebut. 

Kandungan bakteri akibat kontaminasi akan bertambah sejalan dengan 

pertambahan waktu. Kandungan bakteri tersebut di dalam air susu segar kurang dari 

1.000 bakteri tiap milliliter dan selama produksi akan diperoleh lebih dari 1.000.000 

bakteri per milliliter air susu (Robinson, 1990). Adanya kontaminasi tersebut 

menyebabkan kerusakan pada kualitas susu sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. 

Penelitian Balia dkk (2000) menunjukkan bahwa susu segar dari peternakan 

sapi perah rakyat di Lembang, Bandung mengandung bakteri total pada susu segar 

adalah 3,70 x 10 6 CFU/ml, sedangkan dari susu pasteurisasi tanpa kemasan di 

pedagang kaki lima diperoleh jumlah bakteri total 3,45 X 106 CFU/ml. Hal ini 

menunjukkan bahwa bakteri total pada susu segar ternyata melebihi batas maksimum 

cemaran SNI tahun 2000 baik dari peternak maupun dari pedagang kaki lima.  

Untuk mendapatkan air susu yang memenuhi standart kesehatan, maka 

digunakan berbagai cara agar air susu yang dihasilkan mengandung bakteri yang 

seminimal mungkin. Pertumbuhan bakteri dapat dihambat atau dimatikan dengan 

pemberian bahan-bahan kimia atau dengan perlakuan secara fisik (Eckles,1931). 
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Menurut Mukti (2001) perlakuan secara fisik untuk menghambat pertumbuhan 

bakteri dan menghindari kerusakan susu adalah dengan menaikkan dan menurunkan 

temperatur susu. Dengan adanya pemanasan dan pendinginan tersebut dapat 

mengurangi dan menghambat jumlah pertumbuhan bakteri. Bakteri yang biasa 

terdapat dalam susu adalah Streptococcuc lactis, Aerobacter aerogenes dan 

Escherichia coli, Lactobacillus casei dan Lactobacillus acidophilus (Jawetz dkk., 

2001), selain itu dalam susu juga sering terdapat Micrococcus, Pseudomonas, 

Staphylococcus, dan Bacillus (Vollk dan Wheeler, 1993).  

Menurut Benson (2002), jumlah bakteri dalam air susu dapat digunakan 

sebagai indikator pencemaran dan kualitas sanitasi. Jenis bakteri seperti E. coli, 

Enterobakteriaceae serta Streptobacillus telah lama dirumuskan sebagai 

mikroorganisme indikator mutu (Setyawan dan Yani, 1987). Berdasarkan uraian di 

atas, maka perlu dilakukan pemeriksaan mikrobiologi pada susu sapi segar yang 

langsung dari peternak maupun yang telah mendapat perlakuan fisik (pemanasan) 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penggunaan sebagai 

bahan minuman yang dimaksudkan guna menjamin konsumen menerima susu dengan 

kualitas yang baik dan memberikan peluang yang baik untuk perkembangan 

peternakan sapi perah. 

 

 

 

 



 4

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dirumuskan beberapa masalah : 

1. Berapa jumlah total bakteri dalam air susu yang berasal dari peternak sapi perah 

dan pengecer siap minum di Kabupaten Karanganyar ? 

2. Bakteri apa saja yang terdapat di dalam air susu yang berasal dari peternak sapi 

perah dan pengecer siap minum di Kabupaten Karanganyar ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini antara lain adalah : 

1. Mengetahui jumlah total bakteri dalam air susu yang berasal dari peternak sapi 

perah dan pengecer siap minum di Kabupaten Karanganyar. 

2. Mengidentifikasi bakteri apa saja yang terdapat di dalam air susu yang berasal 

dari peternak sapi perah dan pengecer siap minum di Kabupaten Karanganyar. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Susu 

a. Pengertian Air Susu 

Menurut Hadiwiyoto (1994), susu adalah cairan yang berwarna putih yang 

diperoleh dari pemerahan hewan menyusui yang dapat didiamkan atau digunakan 

sebagai bahan pangan yang sehat serta padanya tidak dikurangi komponen-

komponennya atau ditambah bahan-bahan lain. 
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Sedangkan menurut Standart Nasional Indonesia (1997), memberikan 

definisi susu murni adalah cairan yang berasal dari ambing sapi sehat dan bersih, 

yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar, yang kandungan alaminya 

tidak dikurangi atau ditambah sesuatu apapun dan belum mendapat perlakuan 

apapun. Sedangkan susu segar adalah susu murni yang disebutkan diatas dan 

tidak mendapat perlakuan apapun kecuali proses pendinginan tanpa 

mempengaruhi kemurniannya. 

Susu dapat dipandang dari segi peternakan, segi kimia, dan segi gizi. Susu 

dari segi peternakan adalah suatu sekresi kelenjar susu dari sapi yang sedang 

laktasi atau lemak yang sedang laktasi dan dilakukan pemerahan dengan 

sempurna, tidak termasuk kolostrum serta tidak ditambah atau dikurangi oleh 

suatu komponen (Nurliyani dkk,2008). 

Susu dari segi kimia yaitu mengandung zat kimia organis ataupun anorganis 

berupa zat padat, air dan zat yang larut dalam air, zat tersebut adalah protein, 

karbohidrat, lemak, mineral, vitamin dan enzim. Susu dari segi gizi adalah 

berhubungan dengan kepentingan makanan yaitu suatu zat makanan yang 

dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan mempunyai imbangan yang sesuai 

dengan gizi (Nurliyani dkk, 2008). Sedangkan menurut Buckle dkk (1987), dari 

segi gizi, susu merupakan makanan yang hampir sempurna dan merupakan 

makanan alamiah bagi binatang menyusui yang baru lahir, dimana susu 

merupakan satu-satunya makanan pemberi kehidupan setelah melahirkan. 
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Susu menurut Direktorat Jenderal Peternakan (1983) adalah cairan yang 

berasal dari ambing sapi yang sehat, dengan pemerahan yang sempurna dan benar 

tanpa menambah atau mengurangi sesuatu komponen (Nurliyani dkk, 2008). 

b. Komposisi Air Susu  

Menurut Buckle dkk (1987), rata-rata komposisi air susu untuk semua 

kondisi dan jenis sapi perah adalah : 3,9 %  lemak ; 3,4% protein ; 4,8% laktosa ; 

0,72% abu dan 87,10% air. Disamping itu juga terdapat bahan lain dalam jumlah 

sedikit seperti sitrat, enzim, fosfolipid, vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. 

Menurut Hadiwiyoto (1994) komposisi air susu secara umum: 

1) Protein  

Protein susu terdiri atas kasein, laktaalbumin, dan laktaglobulin. Kasein 

merupakan protein yang terbanyak jumlahnya daripada laktaalbumin dan 

laktaglobulin. 

2) Lemak susu  

Lemak merupakan komponen susu yang penting seperti halnya protein, 

lemak dapat memberikan energi lebih besar daripada protein maupun 

karbohidrat. Satu gram lemak dapat memberikan ± 9 kalori, di dalam susu 

lemak terdapat sebagai globula atau emulsi. 

3) Hidrat Arang  

Dalam susu hidrat arang paling banyak terdapat dalam bentuk gula 

disakarida, yaitu laktosa. Gula susu mempunyai kemanisan seperenam 

kemanisan gula tebu (sukrosa). 
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4) Garam-garam mineral 

Konsentrasi mineral dalam susu kurang dari 1%, mineral ini larut dalam susu 

dan kasein. Garam mineral yang penting adalah kalsium, sodium, potasium 

dam magnesium (Widodo, 2003). 

5) Vitamin  

Susu mengandung vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, 

D, E serta sedikit vitamin K. Susu juga mengandung berbagai vitamin yang 

larut dalam air yaitu vitamin B komplek. 

6) Air  

Komponen terbanyak susu adalah air, jumlahnya mencapai 64,89 %. 

7) Enzim  

Enzim adalah katalisator biologik yang dapat mempercepat reaksi kimiawi. 

Susu mengandung beberapa enzim, antara lain lipase, posterase, 

peroksidase, katalase, dehidrogenase, dan laktase. 

 

2. Mikrobiologi Air Susu 

a. Bakteri 

Berbagai mikrobia tumbuh dan berkembang dengan baik pada susu segar. 

Dua kelompok utama mikrobia tersebut adalah bakteri dan fungi. Bakteri 

merupakan mikrobia bersel satu dengan ukuran 0,4-1,5 µm dan mempunyai 

berbagai macam bentuk mulai berbentuk bulat, panjang dan spiral (Widodo, 

2003). Bakteri tersebar luas di lingkungan baik di udara, air dan tanah, dalam 
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usus binatang, dalam lapisan yang lembab pada mulut, hidung atau tenggorokan, 

pada permukaan tubuh atau tumbuhan (Gaman dan Sherrington,1994) 

Bakteri temasuk organisme prokariot yang bersifat khas. Sel bakteri berisi 

massa sitoplasma dan beberapa bahan inti (tidak memiliki inti sel yang jelas). Sel 

dibungkus oleh dinding sel dan pada beberapa jenis bakteri, dinding sel ini 

dikelilingi oleh kapsula atau lapisan lendir. Bakteri bereproduksi dengan cara 

pembelahan biner sederhana, yaitu merupakan tipe pembiakan yang terjadi secara 

aseksual (Suendra dkk., 1991) 

Bakteri dalam susu dapat berasal dari sapi itu sendiri atau dari luar. 

Adanya aktivitas bakteri dalam susu maka susu menjadi asam, mempunyai rasa 

dan bau yang kurang baik, tetapi ada bakteri yang menguntungkan sehingga 

dipilih sebagai kultur untuk fermentasi susu, sehingga diperoleh produk 

fermentasi susu (Nurliyani dkk, 2008).  

  Kelompok bakteri yang sering mengkontaminasi pangan termasuk susu  

meliputi Pseudomonodaceae, Bacillaceae, Enterobacteriaceae, Lactobacillaceae 

dan Sreptococcaceae, serta Micrococcaceae. 

1) Enterobacteriaceae 

Golongan bakteri Enterobacteraceae merupakan sekelompok besar dari 

bakteri Gram negatif, tidak berspora, berbentuk batang kecil. Beberapa genus 

Enterobacteriaceae penting bagi kesehatan masyarakat karena menimbulkan 

wabah keracunan pangan dan penyakit infeksi yang ditularkan melalui makanan 

yang cukup serius. Beberapa genus Enterobacteriaceae meliputi: 
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a).     Escherichia coli  

Escherichia coli merupakan bakteri Gram negatif berbentuk pendek 

(kokobasil), berukuran 0,4-0,7µm, bersifat anaerob fakultatif dan mempunyai 

flagella peritrikal. Bakteri ini banyak ditemukan didalam usus manusia sebagai 

flora normal. Escherichia coli biasanya juga terdapat dalam alat pencernaan 

hewan (Bucle dkk., 1987). Selain itu Escherichia coli sering digunakan sebagai 

indikator kualitas  sanitasi dalam air maupun susu (Nurliyani dkk., 2008). 

Escherichia coli merupakan bakteri yang banyak ditemukan di dalam usus besar 

manusia dan hewan. Bakteri ini selalu dihubungkan dengan penyakit diare pada 

manusia dan sering ditemukan dalam feses sehingga dapat digunakan sebagai 

indikator pencemaran air dan makanan oleh feses. Bakteri ini juga dapat 

menimbulkan penyakit infeksi saluran kemih, sepsis dan meningitis (Jawetz dkk., 

1996).  

b).     Shigella 

Shigella merupakan bakteri Gram negatif, berbentuk batang, berukuran 0,5-

0,7µm x 2-3µm dan tidak berflagel, tidak membentuk spora, bila ditanam pada 

media agar akan tampak koloni yang konveks, bulat, transparan dengan pinggir-

pinggir utuh (Karsinah dkk., 1994). 

Shigella biasanya terdapat dalam alat pencernaan hewan, selain itu shigella 

juga dapat menyebabkan kerusakan pada susu melalui udara, debu, alat 

pemerahan, maupun dari manusia (Buckle dkk., 1987). Biasanya disentri basiler 
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atau shigellosis adalah penyakit infeksi usus akut yang disebabkan oleh shigella 

(Vollk dan Wheeler, 1993). 

c).     Klebsiella 

Klebsiella merupakan kelompok bakteri Gram negatif, berbentuk batang, 

non motil, mempunyai kapsul, dan koloni sangat berlendir, koloni besar sangat 

mukoid dan cenderung bersatu pada pergerakan yang lama, meragikan laktosa 

dan banyak karbohidrat, negatif terhadap tes merah motil (Jawetz dkk., 2001). 

Seperti halnya Escherichia coli, Klebsiella merupakan bakteri yang sering 

digunakan dalam uji sanitasi air maupun susu (Nurliyani dkk., 2008). Klebsiella 

terdapat dalam saluran nafas dan feses pada sekitar 5 % orang normal. Bakteri ini 

menyebabkan pneumonia, infeksi saluran kemih, dan peradangan saluran nafas 

(Jawetz dkk.,1996).  

d).    Enterobacter  

Enterobacter merupakan bakteri aerob berbentuk batang pendek, bersifat 

Gram negatif membentuk rantai, mempunyai kapsul kecil, motil dengan flagel 

peritrik, pada media padat koloni bersifat kurang mukoid dan cenderung 

menyebar keseluruh permukaan, dapat membentuk asam dan gas (Jawetz dkk., 

2001). Enterobacter tidak merupakan flora normal di dalam saluran pencernakan, 

dapat hidup bebas serta menyebabkan infeksi saluran kemih dan sepsis (Jawetz 

dkk.,1996).  
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2) Pseudomonas 

Pseudomonas adalah bakteri aerob tetapi dapat mempergunakan nitrat dan 

arginin sebagai elektron dan tumbuh sebagai anaerob yang berbentuk batang, 

Gram negatif, bergerak dengan flagel polar, satu atau lebih, ukuran 0,8-1,2µm. 

Beberapa galur memproduksi pigmen larut air, tumbuh baik pada 37°C-42°C 

(Jawetz dkk., 2001). 

Bakteri Pseudomonas  biasanya terdapat dalam air susu mentah yang belum 

dipasteurisasi (Vollk dan Wheeler, 1993). Selain itu juga sebagai sumber 

kontaminasi pada puting susu secara langsung oleh manusia (Supardi dan 

Sukamto, 1999). 

Pseudomonas terdapat dalam flora usus normal dan kulit manusia dalam 

jumlah kecil. Bakteri ini dapat menyebabkan infeksi pada orang yang mempunyai 

ketahanan tubuh yang menurun, yaitu penderita luka bakar, orang yang sakit berat 

atau dengan penyakit metabolik atau orang yang sebelumnya memakai alat-alat 

bantu kedokteran seperti kateter ( pada penderita infeksi saluran kemih ) dan 

respirator ( pada pendrita pneumonia ) (Anonim,1994).  

3) Micrococcaceae 

 Spesies dari famili ini adalah Gram positif, tidak berspora, bersifat 

katalase positif yang dapat tersusun secara tunggal, berpasangan, tetrad atau 

kelompok kecil. Dua genus yang penting dalam bahan pangan adalah 

Micrococcus dan Staphylococccus. Kelompok Staphylococci yang terpenting 

dalam makanan adalah Staphylococcus aureus. Pada waktu pertumbuhan, 
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organisme ini mampu memproduksi suatu enterotoksin yang cukup berbahaya 

yang menyebabkan terjadinya peristiwa keracunan makanan (Buckle dkk., 1987). 

Staphylococcus merupakan bakteri Gram positif berbentuk bulat biasanya 

tersusun dalam bentuk kluster (menggerombol) yang tidak teratur seperti anggur. 

Staphylococcus bertambah dengan cepat pada beberapa tipe media dengan aktif 

melakukan metabolisme, melakukan fermentasi karbohidrat dan menghasilkan 

bermacam-macam pigmen dari warna putih hingga kuning gelap. Staphylococcus 

cepat menjadi resisten terhadap beberapa antimikroba (Jawetz dkk., 2001). 

Staphylococcus tumbuh dengan baik pada berbagai media bakteriologi di 

bawah suasana aerobik atau mikroaerofilik. Tumbuh dengan cepat pada 

temperatur 20ºC-35ºC. Koloni pada media padat berbentuk bulat, lambat dan 

mengkilat (Jawetz dkk., 2001).  

Staphylococcus aureus sering ditemukan sebagai kuman flora normal pada 

kulit dan selaput lendir manusia. Dapat menjadi penyebab infeksi baik pada 

manusia maupun hewan. Beberapa jenis bakteri ini dapat membuat enterotoksin 

yang dapat menyebabkan keracunan makanan. Bakteri Staphylococcus aureus 

juga merupakan salah satu penyebab penyakit Mastitis (radang kelenjar susu). 

Bakteri ini masuk melalui puting susu dan berkembangbiak dalam saluran susu.  
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b. Pencemaran Air Susu  

Komposisi kimia susu yang lengkap seperti lemak, laktosa, protein, dan 

lain-lainnya memungkinkan adanya anggapan bahwa susu berperan sebagai 

medium yang baik bagi pertumbuhan mikrobia merugikan. Susu yang dihasilkan 

pada ambing sapi pada hakekatnya steril, setelah melewati kelenjar puting baru 

terjadi kontaminasi oleh mikroba. Hal itu disebabkan selain karena terdapat susu 

sisa (lebih kurang 10% dari volume susu total), atau karena puting mengalami 

pengendoran pasca pemerahan berulang. Oleh karena itu, susu yang diperoleh 

sesudah pemerahan selalu mengandung sejumlah bakteri pencemar yang macam 

dan jumlahnya tergantung pada lingkungan, patologi hewan (kesehatan), 

peternakan, peralatan, dan personil yang berhubungan dengan pengumpulan, 

penyimpanan dan transportasi susu.  

Alasan susu disukai mikroba antara lain :  

1) pH susu mendekati normal sekitar 6, 6-6, 8. 

2) Susu mengandung gizi yang sangat baik untuk pertumbuhan makhuk hidup 

termasuk mikroba. 

3) Kadar air yang tinggi sekitar 85%.  

Jumlah bakteri dalam susu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik 

yang berasal dari hewannya sendiri (faktor intrinsik) maupun yang berasal dari 

luar tubuhnya (faktor ekstrinsik) (Hadiwiyoto, 1994). 
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Menurut Supardi dan Sukamto (1999), susu dapat terkontaminasi oleh 

bakteri-bakteri patogen melalui beberapa cara sebagai berikut: 

1) Susu yang berasal dari sapi perah yang menderita infeksi. 

Misalnya  infeksi oleh bakteri  Brucella, Mycobacterium, dan Coxiella burnetii. 

2) Sapi perah terkontaminasi secara langsung dari manusia, yang sebenarnya 

berasal dari orang yang terkena infeksi. Kebanyakkan infeksi berasal dari 

pekerja-pekerja susu yang sakit. 

Misalnya kontaminasi oleh Streptococcus, Staphylococcus, Pseudomonas, dan   

Corynebacterium. 

3) Susu terkontaminasi oleh bakteri patogen yang tidak berasal dari sapinya, yaitu 

setelah proses pemerahan. 

Misalnya Salmonella typhi, Corynebacter diptheriae dan Streptococcus 

pyogenes.  

Staphylococcus aureus juga dapat memasuki susu dari sapi yang menderita 

mastitis yang merupakan infeksi pada ambing dan dapat menyebabkan kerusakan 

makanan melalui susu yang terkontaminasi. 

 

3. Syarat Kualitas Air Susu 

Berdasarkan jumlah bakteri dalam air susu, kualitas susu di negara-negara 

barat dan negara-negara maju lainnya digolongkan menjadi 3 macam, yaitu: 
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a) Susu dengan kualitas baik atau kualitas A (No. 1), jumlah bakteri yang 

terdapat dalam susu segar tidak lebih dari 10.000/ml. Bakteri-bakteri 

koliform tidak lebih dari 10/ml. 

b) Susu Kualitas B (No. 2) jika jumlah bakterinya antara 100.000-

1.000.000/ml dan jumlah bakteri koliform tidak lebih dari 10/ml. 

c) Susu dengan kualitas C (No. 3), jelek jika jumlah bakterinya lebih dari 

1.000.000/ml (Hadiwiyoto, 1994). 

Syarat kualitas air susu segar di Indonesia telah dibakukan dalam Standart 

Nasional Indonesia (SNI 01-3141-1997), dimana pemeriksaan cemaran mikroba 

dalam air susu segar meliputi uji pemeriksaan dengan angka lempeng total (batas 

maksimum mikroba 3,0 × 106 koloni/ml), Escherichia coli (maksimum 10/ml), 

Salmonella (tidak ada), Staphylococcus aureus (maksimum 10² koloni/ml).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas susu : 

a) Keadaan kandang sapi 

Kandang sapi yang baik akan menghasilkan susu yang baik. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan terhadap keadaan kandang adalah bentuk lubang angin (ventilasi luar 

ruangan, penerangan, saluran pembuangan). 

b) Keadaan rumah pemerah  

Rumah pemerah adalah rumah untuk mengadakan pemerahan susu. Rumah ini 

umumnya terpisah dari kandang sapi. 

c) Keadaan kesehatan sapi 

Sapi perah yang sakit akan menghasilkan mutu susu tidak baik. 
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d) Kesehatan pemerah atau pekerja 

Hal ini penting agar kontaminasi bakteri yang berasal dari pekerja yang sakit 

dapat dihindari dan dikurangi. 

e) Pemberi makanan 

Sapi yang baru saja diberi makanan akan menghasilkan susu dengan kandungan 

lebih banyak daripada sapi yang belum diberi makanan ternyata mempengaruhi 

cita rasa susu yang dihasilkan. Misal bawang merah yang diberikan 1-4 jam 

sebelum pemerahan akan menghasilkan susu yang berbau kuat atau merangsang. 

f) Kebersihan hewan 

Apabila sapinya kotor, susu yang diperoleh juga akan mengandung jumlah bakteri 

yang lebih banyak dan akhirnya rendah mutunya. 

g) Kebersihan alat pemerah 

h) Penyaringan susu 

Penyaringan dapat membantu mengurangi kotoran-kotoran atau debu. 

i) Penyimpanan susu. 

Penyimpanan susu pada suhu tinggi atau kamar, jumlah bakteri yang ada pada 

susu akan lebih banyak daripada penyimpanan susu pada suhu rendah 

(Hadiwiyoto, 1994). 

 

4. Penanganan air susu 

Kontaminasi susu perlu dicegah sedini mungkin dengan menjaga kebersihan 

dan kesehatan hewan perah. Agar susu yang diproduksi terjaga kebersihannya dan 
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lebih tahan lama dari kerusakan. Maka dapat dilakukan beberapa penanganan air 

susu, antara lain: 

a. Pendinginan Susu 

Pendinginan susu bertujuan agar terjadi penurunan suhu susu dari suhu ambing 

37ºC ke berbagai suhu yang lebih rendah untuk menahan mikroba perusak susu agar 

jangan berkembang, sehingga susu tidak mengalami kerusakan dalam waktu yang 

relatif singkat. Pendinginan susu biasanya menggunakan almari es atau alat pendingin 

khusus yang suhunya di bawah 10°C (Anonim, 1995). 

b. Pasteurisasi Susu 

Pasteurisasi susu adalah pemanasan susu di bawah temperatur didih dengan 

maksud hanya membunuh kuman ataupun bakteri patogen, sedangkan sporanya 

masih dapat hidup.  

Ada 3 cara pasteurisasi yaitu:  

1).     Pasteurisasi lama (law temperature, long time).  

Pemanasan susu dilakukan pada temperatur yang tidak begitu tinggi dengan 

waktu yang relatif lama (pada temperatur 62- 65°C selama 1/2- 1 jam). 

2).     Pasteurisasi singkat (high temperature, short time).  

Pemanasan susu dilakukan pada temperatur tinggi dengan waktu yang relatif 

singkat (pada temperatur 71,11 °C selama 15 detik). Pada pasteurisasi ini juga 

dapat digunakan suhu 75 °C selama 15-16 detik dengan menggunakan alat 

pemanas berbentuk lempengan dimana suhu harus dijaga sebaik mungkin. 
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3).     Pasteurisasi dengan Ultra High Temperature (UHT).  

Menurut Buckle et al. (1987), pasteurisasi dengan UHT dilakukan pada suhu 

125 °C selama 15 detik atau 131 °C selama 0,5 detik. 

 

5. Pengujian Mutu Air Susu Secara Biologik 

Pengujian mutu susu secara biologik terdiri atas beberapa bagian, yaitu 

pengujian mikroskopik, pengujian biokimiawi dan pengujian bakteriologik atau 

mikrobiologik. Sebagai akibat dari kegiatan mikroba (bakteri, kapang, dan ragi) dan 

enzim-enzim dalam susu dapat menyebabkan perubahan-perubahan sifat susu baik 

sifat fisika ataupun kimianya. Pengujian biologik dikerjakan untuk mengetahui 

kemungkinan atau akibat terjadi perubahan tersebut. Dalam hal ini pengujian biologik 

dapat berupa pengujian mikroskop dan pengujian bakteriologik (Hadiwiyoto, 1994). 

a. Pengujian secara bakteriologik 

Pengujian secara bakteriologik secara umum ditujukan untuk mengetahui 

jumlah bakteri dalam susu segar. Untuk menentukan jumlah bakteri dapat digunakan 

beberapa cara, yaitu: 

1) Jumlah bakteri secara keseluruhan (Total Cell Count). 

 Pada cara ini dihitung semua bakteri baik yang hidup maupun yang mati. 

a) Menghitung langsung secara mikroskopik. 

Pada cara ini dihitung jumlah bakteri dalam satuan isi yang sangat kecil, 

untuk itu digunakan kaca objek khusus yang bergaris (Petroff-Hauser) berbentuk 
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bujur sangkar. Cara ini hanya dapat digunakan untuk cairan yang mengandung 

bakteri dalam jumlah tinggi (Lay, 1994). 

b) Menghitung berdasarkan kekeruhan.  

Dasar teknik ini adalah banyaknya cahaya yang diabsorbsi sebanding 

dengan banyaknya sel bakteri pada batas-batas tertentu. Umumnya untuk 

menghitung dengan cara ini digunakan turbidimetri (Lay, 1994). 

2) Perhitungan Bakteri Hidup  

Ada 3 cara perhitungan bakteri hidup, yaitu: 

a) Standart Plate Count 

Pada cara ini dilakukan pengenceran dengan menggunakan sejumlah botol 

pengencer yang diisi sampel dan aqua destilata steril. Agar cair didinginkan sampai 

suhu sekitar 44ºC dan baru kemudian dituangkan ke dalam cawan petri setelah agak 

membeku cawan dieramkan selama 24-48 jam (37ºC). 

b) Plate Count  

Sampel dipipet lalu ditaruh dalam cawan petri kosong steril, lalu dituang ke 

dalam media agar yang mencair dalam cawan petri steril, dengan suhu sekitar ± 45ºC 

lalu digoyangkan dengan hati- hati sehingga sampel dan media tercampur rata dan 

dibiarkan memadat. 

c) Agar sebar  

Sebanyak 0,1ml sampel ditaruh pada permukaan agar yang sudah memadat 

dalam cawan petri. Kemudian sampel ditaruh pada permukaan agar yang sudah 
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memadat dalam cawan petri, lalu sampel diratakan di atas permukaan media tersebut 

dengan bantuan alat perata (Lay, 1994). 

b. Pengujian secara Mikroskopik 

Pengujian secara mikroskopik ditujukan untuk mengetahui struktur dan bentuk-

bentuk dari bakteri (Hadiwiyoto, 1994). 

 

6. Media  

Media adalah kumpulan zat-zat organik yang digunakan untuk menumbuhkan 

bakteri dengan syarat-syarat tertentu, oleh karena itu media pembiakan harus 

mengandung cukup nutrisi untuk pertumbuhan bakteri. Selain suhu dan pH yang 

harus sesuai (Tambayong, 2006) juga perlu diperhatikan mengenai tekanan osmose, 

susunan makanan dan sterilitas. 

Berdasarkan fungsi dan aplikasinya media dapat dibagi menjadi : 

a) Media selektif  

 Media ini digunakan untuk menekan pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan, 

misalnya media Mc Conkey. Media Mc Concey digunakan untuk isolasi kuman-

kuman perut. 

b) Media diferensial 

 Media ini dipakai untuk menumbuhkan bakteri tertentu dan dapat membedakan 

berbagai jenis bakteri, misalnya media agar darah. Media agar darah dapat dipakai 

untuk membedakan bakteri hemolitik dan non hemolitik (bakteri Streptococcus dan 

Staphylococcus). 
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c) Media penguji 

 Media  dengan susunan tertentu yang digunakan untuk pengujian vitamin, asam 

amino, dan antibiotik. 

d) Media perhitungan 

Media ini dipakai untuk menghitung jumlah bakteri yang terdapat dalam suatu 

bahan, misalnya media PCA (Plate Count Agar) dan PDA (Plate Dextrosa Agar).  

(Suendra dkk, 1991)  

 

 

7. Sterilisasi  

Sterilisasi adalah suatu tindakan untuk membebaskan alat- alat atau media dari 

jasad renik dan segala macam bentuk kehidupan terutama mikroba. Seperti diketahui, 

penyelidikan suatu spesies mikroba selalu didasarkan pada penyelidikan suatu biakan 

murni spesifik. Oleh karena itu, untuk dapat memisahkan kegiatan mikroba-mikroba 

satu dengan yang lainnya, untuk memelihara suatu mikroba secara biakan murni, 

perlu dipergunakan alat dan media yang murni. 

Cara sterilisasi yang umum digunakan yaitu  

a. Pemanasan, tujuannya adalah merusak atau membunuh mikroba.Pemanasan di 

bagi 2 yaitu : 

1) Pemanasan kering, yaitu dengan cara membakar atau menggunakan udara 

panas (oven). 
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2) Pemanasan basah, dapat dikerjakan dengan merebus uap air panas, uap air 

panas dengan tekanan, dan pasteurisasi. 

b. Filtrasi,  tujuannya untuk membebaskan media yang tidak tahan pamanasan dari 

mikroba. 

c. Radiasi,  jenis radiasi yang sering digunakan untuk sterilisasi misalnya sinar UV, 

sinar gamma, sinar X dan sinar katoda. 

d. Sterilisasi kimia, misalnya: disenfektan, antiseptik, biosidal, biostatik. 

(Waluyo,2004) 

 

8. Isolasi Bakteri  

Isolasi bakteri untuk memisahkan biakan atau bakteri campuran dengan 

menggunakan media kultur sehingga diperoleh isolat atau biakan murni (Darwis dan 

Sukara , 1990). 

Metode atau cara isolasi dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain: 

a) Cara goresan (Streake Plate Method). 

Cara ini dilakukan dengan menggoreskan bahan yang mengandung bakteri pada 

permukaan medium agar sesuai dalam cawan petri. Setelah diinkubasi maka pada 

bekas goresan akan tumbuh koloni-koloni terpisah. 

b) Cara Taburan (Pour Plate Method). 

Cara ini dilakukan dengan menginokulasikan medium agar yang sedang mencair 

pada temperatur 50˚C dengan suspensi bahan yang mengandung bakteri dan 
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menuangkannya ke dalam cawan petri steril. Setelah diinkubasi akan terlihat koloni-

koloni terbesar di permukaan agar. 

(Darwis dan Sukara ,1990) 

 

9. Identifikasi Bakteri  

Untuk mengetahui jenis bakteri dilakukan dengan cara kultur bakteri, 

morfologi bakteri, pengecatan Gram dan penanaman pada media identifikasi yaitu: 

a) Kultur Bakteri 

 Kultur bakteri adalah pertumbuhan bakteri dari mikroorganisme. 

Mikroorganisme tumbuh di dalam media yang terdiri dari zat yang merangsang 

pertumbuhan mikroorganisme yang diduga sebagai penyebab dan menghambat 

mikroorganisme yang tidak diinginkan. Bahan yang diduga berisi 

mikroorganisme digoreskan di atas permukaan media kemudian cawan diinkubasi 

pada temperatur yang sesuai. Setelah itu diamati pertumbuhan bakteri dan 

morfologi koloni (Gibson, 1994). 

b) Morfologi Bakteri 

 Untuk mengamati mikroorganisme dapat dilakukan individual maupun secara 

kelompok dalam bentuk koloni. Bentuk koloni berbeda-beda untuk tiap spesies 

dan bentuk itu merupakan ciri khas bagi suatu spesies tertentu. Besar kecilnya 

koloni, mengkilat tidaknya, halus atau kasarnya permukaan dan warna dari koloni 

merupakan sifat yang diperlukan untuk identifikasi suatu spesies. Kebanyakan 

bakteri memiliki warna keputih-putihan, labu, kekuning-kuningan atau hampir 
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bening tetapi pada beberapa spesies mempunyai pigmen warna yang lebih tegas. 

Adanya warna pada mikroorganisme disebabkan karena adanya beberapa faktor 

lingkungan seperti temperatur, pH dan oksigen (Waluyo, 2004).    

c) Pengecatan Gram. 

Pengecatan Gram digunakan untuk membedakan bakteri Gram positif dan 

Gram negatif. Gram positif berwarna ungu disebabkan kompleks zat warna kristal 

violet-yodium tetap dipertahankan meskipun diberi larutan pemucat (alkohol, 

aseton). Sedangkan bakteri Gram negatif berwarna merah karena kompleks 

tersebut larut sewaktu pemberian larutan pemucat dan kemudian mengambil zat 

warna kedua yang berwarna merah. Perbedaan hasil dalam pewarnaan ini 

disebabkan perbadaan struktur kedua kelompok bakteri tersebut  (Lay, 1994). 

d) Penanaman pada Media Identifikasi 

1) KIA (Kliger Iron Agar) 

Media ini digunakan untuk mempelajari reaksi bakteri terhadap komponen 

penyusun media, juga digunakan untuk melihat produksi asam atau perubahan 

warna dari merah menjadi kuning baik pada daerah yang miring (slant) 

ataupun pada tusukan. Dengan media KIA dapat dipelajari juga reaksi bakteri 

terhadap gula-gula dan kemampuan membentuk H2S yang akan diikat sebagai 

ferri sulfida yang akan terlihat berwarna hitam. 
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2) SSS (Semi Solid Sucrose) 

Dalam media ini dapat dipelajari pergerakan bakteri, reaksi bakteri terhadap 

sukrosa. Disamping itu jika sukrosa diganti dengan gula yang lain maka dapat 

diketahui sifat bakteri terhadap gula tersebut.  

3) LIA (Lysine Iron Agar) 

Dalam media ini dapat dilihat kelakuan bakteri terhadap lysine dan 

kemampuan membentuk H2S yang akan diikat sebagai ferri sulfida yang akan 

terlihat berwarna hitam. Dekarbosilasi lisin menyebabkan reaksi alkalin 

(warna ungu), sedangkan yang tidak dekarbosilasi lisin menghasilkan asam 

(warna kuning). 

4) MIO (Motility Indol Ornithine) 

Dalam media ini dipelajari pergerakan bakteri, kemampuan menghasilkan 

indol, reaksi pemecahan ornithie. Motilitas ditunjukkan oleh pertumbuhan 

menyebar dari baris suntikan. Pemecahan ornithine ditunjukkan oleh warna 

ungu. Produksi indol ditunjukan oleh pembentukan warna merah pada 

permukaan medium setelah penambahan reagen kovac’s. 

5) BPAB (Baird  Parker Agar Base) 

BPAB (Baird  Parker Agar Base) merupakan media selektif untuk identifikasi 

dari Staphylococcus koagulase positif dari makanan atau beberapa sampel 

yang lain. Staphylococcus aureus tumbuh baik pada media ini, dan dapat 

menghambat organisme lain. Koloni Staphylococcus aureus akan berwarna 

hitam keabuan dikelilingi zona jernih. (Bridson, 1998). 


