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ABSTRAK

KUALITAS SUSU KAMBING SAPERA PADA PERIODE LAKTASI
PERTAMA SAMPAI KETIGA DITINJAU DARI SIFAT FISIK

(Studi Kasus di Peternakan Bapak Setiono Heri Winarko, Kelurahan Yosodadi,
Kecamatan Metro Timur, Provinsi Lampung)

Oleh

Maria Puspita Sari

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas fisik susu melalui uji
organoleptik terhadap warna, aroma, konsistensi, rasa, dan daya terima, uji alkohol,
uji didih, uji tingkat keasaman (pH), dan uji berat jenis (BJ) pada kambing Sapera di
peternakan milik Bapak Setiono Heri Winarko Kelurahan Yosodadi, Kecamatan
Metro Timur, Provinsi Lampung. Penelitian ini merupakan studi kasus dan
dilaksanakan pada April sampai Mei 2019. Sampel yang digunakan yaitu 5 ekor
kambing Sapera yang laktasi pada periode laktasi ke-1 sampai ke-3. Analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan dibandingkan dengan
standar yang ditetapkan dalam SNI 01-3141-1998. Hasil penelitian warna susu laktasi
ke-1 dan ke-2 memiliki nilai 4,04--4,07 (putih kekuningan), sedangkan laktasi ke-3
yaitu 3,64 (agak putih). Aroma susu pada laktasi ke-1, ke-2, dan ke-3 memiliki nilai
3,28–3,68 (agak sedap). Rasa susu pada laktasi ke-1 dan ke-2 memiliki nilai 3,4--3,60
(agak enak). Konsistensi susu pada laktasi ke-1 dan ke-2 memiliki nilai 3,44 (agak
encer). Daya terima tertinggi pada laktasi ke-2 sebesar 3,80. Hasil uji alkohol dan uji
didih menunjukkan hasil yang negatif. Nilai pH pada laktasi ke-1 dan ke-2 memiliki
nilai 6,5 dan pada laktasi ke-3 sebesar 6,2 Nilai BJ laktasi ke-1, ke-2 dan ke-3
masing-masing 1,029;1,032;1,030. Uji yang telah dilakukan baik secara organoleptik
(warna, konsistensi, dan rasa), uji alkohol, uji didih, uji pH, dan berat jenis susu telah
sesuai dengan SNI 01-3141-1998.

Kata kunci: Susu, Kambing Sapera, Periode laktasi, Sifat fisik



ABSTRACT

SAPERA GOAT MILK QUALITY IN THE FIRST UNTIL THIRD
PERIODS OF LACTATION REVIEWED BY PHYSICAL PROPERTIES
(A Case Study in Mr Setiono Heri Winarko Farm, Yosodadi Village, Metro

Timur District, Lampung Province)

By

Maria Puspita Sari

The objective of this research was to evaluated physical quality of milk through
organoleptic test of colour, smell, consistency, taste, and acceptability, alcohol,
boiling, pH, and density test of Sapera dairy goat farm Mr. Setiono Heri Winarko,
Yosodadi Village, Metro Timur District, Lampung Province. This research is a case
study that conducted since April until Mey 2019. The sampel that used is 5 Sapera
lactating goat, from first until third lactating periods. The analysis data that used in
this research is descriptive analysis than the data was compared with standard in SNI
01-3141-1998. The results of this research are milk colour in lactation 1st and 2nd have
an score of 4,04--4,07 (yellowish white), lactation 3rd is 3,64 (slightly white). The
smell of milk in lactation 1st, 2nd and 3rd has an score of 3,28--3.68 (rather tasty). The
taste of milk in lactation 1st and 2nd has an score of 3,40--3,60 (rather good). The
consistency of milk in lactation 1st and 2nd has an score of 3,44 (somewhat watery).
The highest acceptability at lactation 2nd was 3,80. The result of alcohol and boiling
test is negative. The score of pH at lactation 1st and 2nd has a score of 6,5 and at
lactation 3rd is 6,2. Score of density in lactation 1st, 2nd, and 3rd 1,029;1,032;1,030.
Tests that have been carried out both organoleptic (colour, consistency, and taste),
alcohol, boiling, pH, and density of milk already matched with SNI 01-3141-1998.

Keywords: Milk, Sapera Goat, Lactation period, Physical character
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Lampung merupakan daerah yang memiliki potensi untuk pengembangan

usaha peternakan, antara lain peternakan kambing. Kambing memiliki potensi

sebagai komponen usaha tani yang penting pada berbagai agroekosistem karena

memiliki kemampuan adaptasi yang relatif lebih baik dibandingkan dengan ternak

ruminansia lainnya, seperti sapi dan domba (Ginting, 2009). Kambing Sapera

(Saanen Peranakan Etawa) merupakan salah satu penghasil protein hewani yang

dalam pemeliharaannya dapat diarahkan pada peningkatan produksi susu.

Kambing Sapera merupakan hasil persilangan antara kambing Saanen jantan

dengan kambing Peranakan Etawa (PE) betina. Persilangan antara dua bangsa

kambing tersebut dimaksudkan untuk memperoleh kambing silangan yang

memiliki keunggulan dalam produksi susu bahkan melebihi rata-rata produksi

susu kedua bangsa tetuanya. Rata-rata produksi susu kambing Sapera mencapai

2,0 l/hari pada laktasi pertama (Praharani et al., 2013).

Susu kambing mengandung banyak nutrisi dan memiliki karakter kimia-fisik yang

spesifik. Ukuran butiran lemak susu kambing sama dengan pada susu sapi yaitu

1,0--10,0 milimikron tetapi susu kambing lebih banyak mengandung butiran

lemak yang berdiameter kecil dan lebih homogen. Hal tersebut menyebabkan susu
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kambing lebih mudah dicerna oleh organ pencernaan manusia dan tidak

menimbulkan diare bagi yang mengonsumsinya. Keunggulan lainnya adalah

khasiatnya yang mampu membantu memulihkan kesehatan orang yang baru

sembuh dari sakit, kemampuannya dalam mengontrol kadar kolesterol dalam

darah, dan menjaga kesehatan kulit (Sodiq dan Abidin, 2002).

Kualitas susu kambing dapat diketahui melalui pengujian terhadap sifat fisik

susu. Sifat fisik susu diuji melalui pengujian organoleptik yang meliputi warna,

aroma, rasa, konsitensi, dan daya terima, pengujian terhadap kandungan alkohol,

Berat Jenis (BJ), uji didih, dan tingkat keasaman (pH). Aroma susu bersifat khas

dan mudah hilang apabila terjadi kontak dengan udara. Cita rasa asli susu hampir

tidak dapat dideskripsikan tetapi secara umum agak manis dan agak asin. Rasa

manis ini berasal dari laktosa sedangkan rasa asin berasal dari klorida, sitrat, dan

garam-garam mineral lainnya. Susu mempunyai sifat-sifat atau karakteristik yang

sesuai dengan apa yang terkandung di dalamnya (Hadiwiyoto, 1983). Pengujian

dimaksudkan untuk mengetahui apakah kualitas susu kambing sesuai dengan

standar yang ditetapkan dalam SNI 01-3141-1998 tentang persyaratan kualitas

susu segar (Badan Standarisasi Nasional, 1998).

Susu kambing yang diproduksi oleh peternakan Bapak Setiono Heri Winarko

sudah dipasarkan tidak hanya di Kota Metro tetapi sudah sampai Kota Bandar

lampung. Konsumen susu kambing harus mendapat jaminan bahwa susu yang

dikonsumsinya berkualitas baik dan memenuhi SNI. Sampai saat ini kualitias fisik

susu kambing tersebut belum pernah diuji. Berdasarkan uraian dan pemikiran di

atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang uji fisik pada susu
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kambing Sapera di peternakan kambing perah milih Bapak Setiono Heri Winarko

di Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung

dan membandingkannya dengan kualitas fisik susu segar yang sudah ditetapkan

oleh Badan Standarisasi Nasional dalam Standar Nasional Indonesia (SNI).

B. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi kualitas fisik susu melalui

uji organoleptik terhadap warna, aroma, rasa, konsistensi, dan daya terima, uji

alkohol, uji didih, uji tingkat keasaman (pH) dan uji Berat Jenis (BJ) pada

kambing Sapera di peternakan kambing perah milik Bapak Setiono Heri Winarko

di Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Provinsi Lampung.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat tentang kualitas

fisik susu kambing perah yang layak dikonsumsi sesuai dengan SNI 01-3141-

1998 yang ditetapkan oleh BSN.

D. Kerangka Pemikiran

Kambing Sapera merupakan hasil persilangan antara kambing PE betina dengan

kambing Saanen jantan. Hasil persilangan tersebut memiliki bobot lahir, kinerja

pertumbuhan, dan produksi susu yang lebih tinggi daripada kambing PE, tetapi

produksinya lebih rendah daripada kambing Saanen (Ruhimat, 2003).
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Pakan hijauan menghasilkan banyak asetat yang merupakan bahan baku sintesis

lemak susu. Asam asetat dihasilkan dari proses fermentasi makanan kasar di

dalam rumen yang digunakan sebagai prekusor utama dalam pembentukan lemak

susu. Semakin banyak produksi asetat maka semakin banyak pula asam lemak

yang terbentuk sehingga meningkatkan kadar lemak susu. Pakan yang berkualitas

baik meningkatkan kandungan Solid Non Fat (SNF) dalam susu. Jika SNF

meningkat maka kandungan total solid juga akan meningkat. Kualitas pakan

memengaruhi kadar total solid susu kambing.

Pemberian konsentrat meningkatkan protein susu karena tubuh kambing mampu

menyediakan energi dalam jumlah lebih banyak untuk pembentukan asam amino

yang berasal dari protein mikroba. Peningkatan ketersediaan asam-asam amino

akan memberi kontribusi terhadap peningkatan sintesis protein susu. Konsumsi

protein yang tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah jenis

bahan pakan khususnya bahan penyusun konsentrat. Konsentrat merupakan pakan

penguat yang kandungan protein dan energinya tinggi tetapi kandungan serat

kasarnya rendah.

Kualitas fisik susu mencerminkan kualitas masing-masing komponen susu.

Komponen  penyusun susu terdiri atas air dan total solid. Penyusun total solid

dalam susu meliputi protein, lemak, laktosa, vitamin, dan mineral. Kandungan

total solid dalam susu kambing bervariasi tergantung pada komposisi hijauan dan

konsentrat yang dikonsumsi, produksi susu, dan periode laktasi. Turunnya

produksi susu seiring dengan semakin mendekati berakhirnya masa atau bulan
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laktasi serta diikuti dengan peningkatan total padatan susu. Antara produksi susu

dengan total padatan susu terdapat korelasi yang bernilai negatif.

Nilai berat jenis susu juga sangat dipengaruhi oleh berat jenis komponen

penyusun susu seperti protein, laktosa, dan mineral. Komposisi susu seperti

lemak, protein, laktosa, dan mineral dipengaruhi oleh kandungan nutrisi yang

terdapat pada pakan yang diberikan pada kambing. Jenis pakan dapat

mempengaruhi komposisi susu. Komposisi susu kambing dipengaruhi oleh bangsa

(jenis), produksi susu, tingkat laktasi, kualitas dan kuantitas makanannya.

Berat jenis dipengaruhi oleh volume susu. Semakin tinggi periode laktasi berarti

terjadi peningkatan volume susu. Nilai berat jenis susu semakin menurun dengan

semakin tingginya periode laktasi tetapi menunjukkan peningkatan kembali

seiring dengan menurunnya produksi susu karena berakhirnya periode laktasi.

Kualitas susu kambing PE segar pada periode laktasi pertama sampai keempat di

Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran memenuhi

standar susu segar menurut SNI-01-3141-1998 dan Thai Agricultural Standard

(TAS) 2008 dari aspek uji berat jenis (BJ) dan uji pH tetapi dari aspek uji

organoleptik tidak sesuai (Disa et al., 2017). Kualitas susu segar kambing PE

periode laktasi kedua dan ketiga berdasarkan uji alkohol, kadar protein, kadar

lemak dan nilai pH di peternakan Umban Sari dan Alam Raya, Kota Pekanbaru

memenuhi SNI 01-3141-1998 dan TAS tetapi BJ belum memenuhi standar (Zain,

2013). Kualitas susu kambing PE, Saanen, dan persilangan PE-Saanen telah

memenuhi syarat mutu susu segar berdasarkan SNI 01-3141-1998 dan TAS tahun

2008 tetapi BJ susu kambing Saanen dan persilangan PE-Saanen lebih rendah
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daripada BJ susu kambing PE. Susu kambing PE di wilayah Kabupaten Bogor

memiliki nilai BJ dan BKTL yang lebih tinggi daripada susu kambing persilangan

PE-Saanen maupun kambing Saanen (Zurriyati et al., 2011).

Kambing-kambing Sapera di lokasi penelitian mendapat pakan berupa hijauan

fermentasi daun singkong dan konsentrat sehingga diduga susu segar yang

dihasilkan memiliki kualitas fisik yang memenuhi standar sesuai dengan SNI 01-

3141-1998 tentang standar kualitas susu segar.

E. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu terdapat kesesuaian dengan SNI

01-3141-1998 terhadap kualitas fisik susu dan melalui uji organoleptik yang

meliputi warna, aroma, rasa, konsistensi, dan daya terima, uji alkohol, uji didih,

uji tingkat keasaman (pH) dan uji Berat Jenis (BJ) pada kambing Sapera pada

periode laktasi pertama sampai ketiga di Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro

Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kambing Perah

Kambing perah merupakan komoditas ternak yang prospektif untuk

dikembangkan di Indonesia. Ternak tersebut merupakan hewan pemamah biak

yang ukuran tubuhnya sedang dengan klasifikasi sebagai berikut: ordo

Artiodactyla, sub ordo Ruminansia, famili Bovidae, dan genus Capra (Devendra

dan Burns, 1994). Keunggulan kambing antara lain kemampuannya yang sangat

baik dalam beradaptasi dengan kondisi yang ekstrim, tahan terhadap beberapa

penyakit, cepat berkembang biak, dan prolifik atau beranak banyak. Bangsa

kambing yang dianggap benar-benar sebagai kambing perah diantaranya adalah

bangsa kambing Saanen, Jamnapari, Toggenberg, Anglo, Nubian, dan British

Alpin (Devendra, 1975).

A.1 Kambing saanen

Kambing perah Saanen merupakan penghasil susu yang berasal dari lembah

Saanen di negara Swiss bagian barat dan merupakan salah satu bangsa kambing

terbesar di Swiss. Penyebarannya telah mencapai berbagai belahan dunia antara

lain di wilayah Amerika, Inggris, Australia bahkan di Indonesia (Devendra dan

Burns, 1994). Atabany (2001) menyatakan bahwa ciri-ciri kambing Saanen

sebagai berikut: rambutnya pendek, tubuhnya didominasi warna putih, hidungnya
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lurus, wajah berbentuk segitiga, telinganya tegak lurus ke depan, ekornya tipis dan

pendek, bertanduk baik pada kambing jantan maupun betina, panjang ambing

kambing betina bervariasi antara 3--4 cm, dan panjang puting 5--6 cm.

Menurut Setiadi et al. (2001), bobot badan dewasa kambing Saanen jantan

68--91 kg dan betina 36--63 kg. Bobot lahir kambing Saanen jantan 3,3 kg dan

betina 3,0 kg. Zurriyanti et al. (2011) menyatakan bahwa performa tubuh kambing

Saanen sebagai penghasil susu sangat baik. Selain itu perilakunya tenang sehingga

sangat mudah ditangani. Salah satu cara memilih kambing perah laktasi yang baik

adalah dengan melihat catatan produksi susu hariannya serta memperhatikan

bentuk dan bagian-bagian tubuh luar (eksterior) kambing.

Produksi susu kambing Saanen dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu mutu genetik,

umur induk, ukuran dimensi ambing, bobot hidup, lama laktasi, kondisi iklim

setempat, daya adaptasi ternak, dan aktivitas pemerahan (Pribadiningtyas et al.,

2012). Produksi susu kambing Saanen dapat mencapai 3--4 l/hari (Setiadi et al.,

2001). Pada saat puncak produksi dapat mencapai 5--6 l/hari (Moeljanto dan

Wiryanta, 2002). Pemberian konsentrat sebesar 35% pada kambing Saanen

menghasilkan susu sebanyak 2,95 l/hari (Serment et al., 2011).

A.2 Kambing peranakan etawa (PE)

Ternak perah alternatif yang cocok untuk dikembangkan dan dapat diterima oleh

masyarakat adalah kambing Peranakan Etawa (Nur et al., 2015). Kambing PE

adalah salah satu penyedia protein hewani asal ternak berupa daging dan susu.
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Salah satu kelebihan susu kambing adalah kandungan gizinya relatif lebih lengkap

dan seimbang (Fitriyanto et al., 2013).

Kambing PE merupakan kambing hasil persilangan antara kambing Kacang

(kambing asli Indonesia) yang memiliki daya adaptasi tinggi dengan kambing

Etawa dari India yang produksi susunya tinggi. Bobot tubuh dewasa kambing PE

mencapai 32--37 kg dan produksi susu 1,0--1,5 l/hari (Murtidjo, 1993). Menurut

Devendra dan Burns (1994), produksi susu kambing Etawa 0,7--1,0 l/ hari dengan

lama laktasi sekitar 140 hari.

Karakteristik kambing PE menurut Markel dan Subandryo (1997), telinga

menggantung ke bawah dengan panjang 18--19 cm, tinggi badan 75--100 cm,

bobot jantan sekitar 40 kg dan betina sekitar 35 kg. Rata-rata bobot lahir 3,5--4,0

kg, bobot sapih kambing jantan sekitar 13 kg dan betina sekitar 11 kg.

Kambing PE jantan berbulu pada bagian atas dan bawah leher, rambut pundak dan

paha belakang lebih lebat dan panjang. Kambing PE betina memiliki rambut

panjang hanya pada bagian paha belakang. Warna rambut kambing PE terdiri atas

kombinasi coklat sampai hitam atau abu-abu. Ciri khas kambing PE terletak pada

profil wajahnya yang cembung, telinganya yang  panjang dan berlipat seperti daun

bambu, bergelambir, dan postur tubuhnya tinggi (Hardjosubroto, 1994).

A.3 Kambing saanen peranakan etawa (Sapera)

Menurut Sutama et al. (2000), kambing Saanen sulit berkembang di wilayah

tropis karena kepekaannya terhadap matahari. Berdasarkan kelemahannya tersebut

maka kambing Saanen di Indonesia disilangkan lagi dengan bangsa kambing lain
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yang lebih resisten terhadap cuaca tropis. Kambing PE merupakan salah satu

bangsa yang dikawinkan dengan kambing Saanen.

Menurut Kaleka dan Haryadi (2013), kambing Sapera merupakan hasil

perkawinan silang antara kambing Saanen jantan dengan PE betina. Perkawinan

silang ini menghasilkan kambing yang biasa disebut Sapera, singkatan dari

Saanen Peranakan Etawa. Ruhimat (2003) menyatakan bahwa produksi susu

harian kambing Sapera lebih tinggi daripada kambing PE, tetapi lebih rendah

daripada kambing Saanen impor maupun Saanen keturunan (F1).

Menurut Saputra et al. (2013), rata-rata produksi susu kambing Sapera di Cilacap

1,2 l/hari dan di peternakan wilayah Bogor 1,2 l/hari. Produksi susu kambing

Sapera meningkat dari 650 ml pada minggu ke-1 laktasi menjadi 900 ml pada

minggu ke-3 laktasi kemudian konstan hingga minggu ke-6 (Sutama et al., 2000).

Menurut Macciota et al. (2008), puncak produksi susu kambing Sapera terjadi

antara minggu ke-2 sampai minggu ke-4 pada periode laktasi.

Kambing Sapera betina memiliki rambut berbulu putih bersih pada tubuhnya,

tubuhnya bulat dan padat, postur tubuh semampai, telinganya pendek mengarah

ke atas, suka mencari perhatian kepada orang yang mendekatinya, dan ambingnya

besar. Kambing Sapera jantan bertanduk pipih berulir ke arah belakang,

sedangkan betina sebagian bertanduk lurus sedikit bengkok ke belakang.

Pertumbuhan pascasapih kambing Sapera jantan 77 g/hari dan betina 75 g/hari.

Kambing Sapera mencapai pubertas pada umur 7--10 bulan pada saat rata-rata

bobot badan 23,4 kg.
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Menurut Sodiq dan Abidin (2002), bahwa produksi susu kambing umumnya

meningkat seiring dengan bertambahnya umur, dan mencapai puncak saat

mencapai umur 5--7 tahun, yakni pada masa laktasi ke-3 sampai ke-5. Produksi

air susu seekor kambing akan naik sedikit demi sedikit sampai bulan ke-2 dan

selanjutnya produktivitas air susu seekor kambing akan menjadi konstan mulai

bulan ke-3, kemudian berangsur-angsur menurun, sehingga produksi rendah

terjadi pada awal dan akhir laktasi. Menurut Devendra dan Burns (1994), puncak

produksi susu akan dicapai pada hari 48--72 setelah beranak. Chamberlain (1993)

menyatakan bahwa kambing mendapatkan puncak produksi susunya saat 8--12

minggu setelah kelahiran, dengan kurva laktasi yang lebih rata dibandingkan

dengan sapi. Blakely dan Bade (1992) menyatakan susu yang dihasilkan tiap hari

akan meningkat sejak induk melahirkan secara berangsur-angsur hingga

berakhirnya masa laktasi.

Atabany (2001) menambahkan bahwa produksi susu kambing masih dapat

ditingkatkan dengan manajemen yang baik, antara lain dengan memberikan pakan

tambahan dan memilih bibit berkualitas. Kambing Sapera F2 betina mengalami

laktasi pertama pada umur 1,5 tahun dan bobot badan 25--30 kg. Bobot badan

kambing Sapera F2 pejantan umur 2 tahun dapat mencapai 40--50 kg/ekor.

Kambing Sapera betina afkir yang sudah tidak produktif dapat digemukkan dan

bobotnya bisa mencapai 40--60 kg.

Ciri yang paling khas dari ambing kambing Sapera yang baik adalah bentuknya

yang menyerupai kantong. Posisi puting tepat di samping belakang ambing

sehingga puting tidak menyentuh lantai pada saat kambing rebahan di lantai.
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Bentuk ambing dan puting kambing Sapera berbeda dengan kambing PE. Ambing

pada kambing PE betina berbentuk botol terbalik dan posisi puting terdapat di

ujung bawah. Perbedaan bentuk ambing menyebabkan perbedaan produksi susu

antara PE dan Sapera. Selain itu, Sapera jarang terkena infeksi mastitis karena

ujung puting tidak menyentuh lantai, meskipun ambingnya besar dan produksinya

banyak. Kambing Sapera menunjukkan produktivitas yang jauh lebih tinggi

dibanding kambing PE. Kambing Sapera mampu mencapai lama laktasi hingga

satu tahun, asal tak dikawinkan pada periode awal laktasi, sangat jauh dibanding

PE yang hanya mampu laktasi selama 5--6 bulan saja, setelah itu mengalami masa

kering (Atabany, 2001).

B. Susu

B.1 Pengertian susu

Definisi susu segar menurut SNI 01-3141-1998 adalah cairan yang berasal dari

ambing ternak sehat yang diperah dengan cara pemerahan yang benar, tidak

mengalami penambahan atau pengurangan komponen apapun kecuali proses

pendinginan tanpa memengaruhi kemurniannya (Badan Standarisasi Nasional,

1998). Susu merupakan salah satu bahan makanan yang mudah dicerna, bernilai

gizi tinggi, dan sangat dibutuhkan oleh manusia pada berbagai lapisan umur

(Zakaria et al., 2011).

Menurut Badan Standarisasi Nasional (1998), syarat mutu susu segar mengandung

lemak minimal 3%. Sanam et al. (2014) menyatakan bahwa susu merupakan

sumber energi karena mengandung banyak laktosa dan lemak, disebut juga
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sumber zat pembangun karena mengandung juga banyak protein dan mineral serta

berbagai bahan-bahan pembantu dalam proses metabolisme seperti mineral dan

vitamin. Secara kimiawi susu normal mempunyai komposisi air 87,20%, lemak

3,70%; protein 3,50%; laktosa 4,90%; dan mineral 0,07%.

B.2 Komposisi dan kandungan gizi dalam susu

Menurut Utami et al. (2015), kebutuhan gizi setiap hewan mamalia betina

bervariasi sehingga kandungan susu yang dihasilkan juga tidak sama pada

hewan mamalia yang berbeda. Menurut Wulandari et al. (2016), nilai gizi susu

yang tinggi menyebabkan susu menjadi medium yang sangat disukai oleh

mikrooganisme yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan mikroba.

Susu segar mudah rusak dalam waktu yang singkat sehingga tidak layak

dikonsumsi bila tidak ditangani secara tepat dan benar.

Komposisi susu bervariasi dan tergantung pada banyak faktor antara lain

bangsa, masa laktasi, pakan, dan frekuensi pemerahan (Darmajati, 2008).

Susunan zat gizi susu sapi, kambing, dan kerbau terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi susu sapi, kambing, dan kerbau

Komponen susu
Spesies Air (%) Lemak (%) Protein (%) Laktosa (%) Abu (%)
Sapi 86,10 3,40 3,20 4,60 0,74
Kambing 88,20 4,00 3,40 3,60 0,78
Kerbau 83,10 7,40 3,80 4,90 0,78
Sumber: Girisonta (1995)

Susu kambing memang belum sepopuler susu sapi walaupun nilai gizinya lebih

tinggi daripada susu sapi. Susu kambing juga lebih mudah dicerna karena globula-
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globula lemaknya berukuran kecil (diameter sampai 4,5 μm) dan lebih banyak

82,7% daripada susu sapi yang hanya hanya 65,4% (Sanam et al., 2014). Kadar

lemak susu dipengaruhi oleh asam asetat yang berasal dari hijauan (Ace dan

Wahyuningsih, 2010; Ramadhan et al., 2013).

Protein dari susu kambing memiliki keistimewaan, yaitu lebih mudah dicerna

(Jenness, 1980). Menurut Zurriyati et al. (2011), kandungan protein susu kambing

PE sebesar 4,29%. Kandungan gizi pada susu kambing PE terdapat pada Tabel 2

dan standar kandungan susu kambing terdapat pada Tabel 3.

Tabel 2. Kandungan gizi susu kambing PE tiap 100 gram bahan segar

No. Zat Gizi Kadar (%)
1 Air (g) 83,00--87,50
2 Karbohidrat (g) 4,60
3 Energi (K kal) 67,00
4 Protein (g) 3,30--4,90
5 Lemak (g) 4,00--7,30
6 Kalsium (mg) 129,00
7 Fosfor (mg) 106,00
8 Zat Besi (mg) 0,05
9 Vitamin A (SI) 185,00
10 Thiamin (mg) 0,04
11 Riboflavin (mg) 0,14
12 Niacin (mg) 0,30
13 Vitamin B12 (mg) 0,07

Sumber: Rukmana (2015)

Spreer (1998) menyatakan bahwa komponen kimia alami susu kambing terdiri

dari air, lemak, protein, laktosa, dan komponen lain seperti garam, asam sitrat,

enzim, vitamin, gas, dan fosfolipid. Menurut Sofyan dan Sigit (1993), kambing

yang berasal dari daerah tropis menghasilkan susu yang mengandung total

padatan terutama lemak dan protein lebih tinggi. Kandungan total padatan susu

tersebut berkorelasi negatif dengan produksi susu.
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Barrionuevo et al. (2002) menyatakan bahwa ditinjau dari sudut pandang kualitas,

kasein susu kambing lebih mudah larut (soluble) dan mengandung proporsi

protein terlarut yang lebih tinggi, - -laktoglobulin, -laktoalbumin, dan serum

albumin.

Tabel 3. Standar kandungan susu kambing

No Karakteristik Syarat
1 Berat jenis (suhu 27,5 C) minimum 1,0280
2 Kadar lemak minimum 3,0 %
3 Kadar bahan kering tanpa lemak 8,0%
4 Kadar protein minimum 2,7%
5 Warna, bau, rasa, kekentalan Tidak ada perubahan
6 Derajat keasaman 6,0--7,0 SH
7 pH 6,3--6,8
8 Uji alkohol (70%) v/v Negatif
9 Cemaran mikroba maksimum

a.Total plate count 1x106 CFU/ml
b.Staphylococcus aureus 1x102 CFU/ml
c.Enterobacteriaceae 1x103 CFU/ml

10 Jumlah sel somatis maksimum 4x105 Sel/ml
11 Residu antibiotika (golongan penicilin, tetrasiklin,

aminoglikosida, makrolida)
Negatif

12 Uji pemalsuan Negatif
13 Titik beku (-0,520)--(-0,560)
14 Uji peroksidase Positif
15 Cemaran berat logam maksimum

a.Timbal (Pb) 0,02 mg/ml
b.Merkuri (Hg) 0,03 mg/ml
c.Arsen (As) 0,1 mg/ml

Sumber : Badan Standarisasi Nasional (1998)

B.3 Faktor-faktor yang memengaruhi komposisi susu

Komposisi susu dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor seperti jenis ternak dan

keturunannya (hereditas), periode laktasi dan umur ternak, masa laktasi, infeksi

atau peradangan pada kelenjar mammae, nutrisi atau pakan ternak, lingkungan,

dan prosedur pemerahan susu.
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B.3.1 Jenis ternak dan keturunannya

Komposisi zat gizi dalam air susu dan kuantitas produksi susu antar kambing

perah baik pada bangsa yang sama maupun bangsa yang berbeda sangat

bervariasi. Variasi tersebut dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan.

Faktor genetik merupakan hasil pewarisan dari kedua tetuanya sedangkan faktor

non genetik merupakan faktor lingkungan yang memengaruhi komposisi susu,

antara lain pakan.

Salah satu komponen susu adalah lemak. Keragaman kandungan lemak

dihubungkan dengan berbagai faktor seperti periode laktasi, suhu, kuantitas

produksi susu, bangsa, dan tipe pakan (Palmquist et al.,1993). Torii et al. (2004)

menyatakan bahwa kadar lemak susu kambing Saanen yang mendapat pakan hay

alfalfa, hay gandum, dan hay jagung masing-masing 2,65%; 2,88%; dan 2,91%;

kadar protein pada masing-masing perlakuan 2,84%; 2,97%; dan 2,88%; dan pH

masing-masing perlakuan 6,49; 6,47; dan 6,48. Jenis bahan pakan tidak

memengaruhi kadar asam lemak tetapi menghasilkan pola asam lemak yang

berbeda.

B.3.2 Periode laktasi dan umur

Produksi susu kambing antara lain dipengaruhi oleh periode laktasi. Periode

laktasi berkaitan erat dengan umur kambing karena periode laktasi semakin

meningkat seiring dengan meningkatnya umur kambing (Budiana dan Susanto,

2005). Soeharsono (2008) menyatakan bahwa secara umum kapasitas produksi

susu berbeda pada setiap periode laktasi. Periode laktasi memiliki peranan yang
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cukup penting karena berkaitan dengan umur seekor ternak, misalnya umur

pertama kali beranak sangat mempengaruhi produktivitas ternak, penambahan

nilai periode laktasi cenderung menyebabkan penurunan efisiensi reproduksi dan

jumlah produksi susu (Purba, 2008).

Puncak produksi susu pada kambing biasanya dicapai pada laktasi ke-3 sampai

ke-5 atau saat kambing berumur 5--7 tahun dan selanjutnya akan terjadi

penurunan produksi susu (Siregar, 1999). Produksi susu pada awal laktasi masih

rendah tetapi selanjutnya semakin meningkat pada periode laktasi berikutnya dan

mencapai puncak pada periode laktasi ketiga (Kaleka dan Haryadi, 2013).

B.3.3 Masa laktasi

Masa laktasi adalah masa ternak sedang menghasilkan susu setelah melahirkan,

antara saat beranak dan masa kering. Rata-rata lama laktasi kambing adalah

170--287 hari dengan produksi susu per ekor 0,787--0,941 l/hari (Subbhagiana,

1998). Perbedaan jumlah total produksi susu selama masa laktasi pada setiap

bangsa kambing antara lain dipengaruhi oleh perbedaan lama masa laktasi.

Produksi susu seekor kambing semakin tinggi dengan semakin lamanya masa

laktasi walaupun semakin lama laktasi tidak berarti semakin menguntungkan.

Kadar lemak dan protein air susu tinggi pada saat awal laktasi, selanjutnya

menurun dengan cepat dan mencapai minimum pada 2--3 bulan laktasi, kemudian

meningkat lagi hingga akhir laktasi. Peningkatan bahan padat bukan lemak dan

protein air susu mulai terlihat jelas pada bulan ke-6 laktasi (Qisthon dan Husni,
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2007). Kurva hubungan antara produksi susu dengan kadar lemak dan protein

susu pada sapi perah terdapat pada Gambar 1.

Gambar 1. Kurva hubungan produksi susu dengan kadar lemak dan protein
(Qisthon dan Husni, 2007)

B.3.4 Infeksi atau peradangan pada kelenjar mammae

Utami et al. (2015) menyatakan bahwa infeksi atau peradangan pada kelenjar

mammae dikenal dengan nama mastitis. Mastitis adalah suatu peradangan pada

tenunan ambing yang dapat disebabkan oleh mikroorganisme, zat kimia, luka

termis ataupun luka karena mekanis. Peradangan ini dapat dapat meningkatkan

protein dalam darah dan sel-sel darah putih di dalam tenunan ambing serta

menyebabkan penurunan produksi susu.

Utami et al. (2015) menyatakan bahwa tingkat mastitis subklinis dan konsentrat

adalah variabel-variabel yang paling berpengaruh terhadap lemak susu. Rata-rata

kadar lemak susu kambing yang tidak menderita mastitis 4,6%, yang positif

menderita mastitis subklinis tingkat 1 dan tingkat 2 masing-masing 4,7%, dan
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4,9%. Kadar lemak susu semakin meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat

mastitis subklinis. Peningkatan kadar lemak kemungkinan terjadi sebagai akibat

dari menurunnnya sintesis laktosa sehingga menurunkan volume susu. Prevalensi

mastitis subklinis di wilayah kajian adalah 42,5%. Angka tersebut menunjukkan

bahwa kasus mastitis subklinis di wilayah kajian masih cukup tinggi. Menurut

Bruckmaier et al. (2004), peningkatan kadar lemak susu terjadi pada kwartir yang

terinfeksi mastitis.

B.3.5 Nutrisi atau pakan

Menurut Tyler dan Ensminger (2006), salah satu faktor yang mempengaruhi

tinggi rendahnya produksi susu adalah pemberian pakan dan minum. Gall (1981)

menyatakan bahwa pakan yang diberikan pada kambing harus dapat memenuhi

kebutuhan untuk hidup pokok dan reproduksi. Jumlah pakan yang diberikan

tergantung kondisi fisiologis (pertumbuhan, bunting, dan laktasi), bangsa, dan

kapasitas produksi.

Menurut Utami et al. (2015), pakan yang banyak mengandung hijauan

menyebabkan kadar lemak susu tinggi. Rata-rata kadar lemak susu yang

diproduksi oleh peternak anggota Koperasi Agro Niaga, Kecamatan Jabung,

Kabupaten Malang 4,84%. Kandungan lemak dalam susu ini tergolong tinggi

karena rata-rata rasio rumput dan konsentrat yang diberikan adalah 87% : 13%.

Rata-rata jumlah rumput yang diberikan oleh peternak di Koperasi Agro Niaga,

Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang sebanyak 49 kg/ekor/hari dan konsentrat

sebanyak 7 kg/ekor/hari. Performa produksi ternak sangat dipengaruhi oleh
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tingkat konsumsi zat makanan dan tingkat palatabiltas pakan tercermin dari

tingkat konsumsi suatu bahan pakan.

Tillman et al. (1998) menyatakan bahwa palatabilitas pakan dipengaruhi oleh

beberapa faktor diantaranya rasa, bentuk, dan bau dari suatu bahan pakan.

Menurut Parakkasi (1999), tingkat konsumsi pakan juga dapat dipengaruhi oleh

kondisi ternak (bobot badan, jenis kelamin, umur, dan genetik), pakan yang

diberikan, dan lingkungan.

B.3.6 Lingkungan

Pengaruh lingkungan yang memengaruhi komposisi susu dihubungkan dengan

faktor-faktor seperti nutrisi dan periode laktasi. Nutrisi dipengaruhi oleh

ketersediaan pakan pada musim kemarau dan hujan. Pakan tersedia dalam jumlah

banyak pada saat musim hujan sehingga produksi susu tinggi. Pada saat produksi

susu tinggi, kadar lemak susu rendah. Sebaliknya pada musim kemarau terjadi

penurunan produksi susu karena terbatasnya hijauan pakan ternak. Pada musim

kemarau tersebut kadar lemak susu tinggi.

Suhu dan kelembapan memengaruhi produksi susu. Pada lingkungan dengan

kelembapan yang tinggi meningkatkan kejadian infeksi bakteri dan jamur

penyebab mastitis. Kadar lemak susu yang dihasilkan ternak perah yang

menderita mastitis lebih tinggi daripada susu yang diproduksi oleh ternak yang

sehat (Utami et al., 2015).
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B.3.7 Prosedur pemerahan susu

Faktor yang memengaruhi produksi susu antara lain adalah jumlah pemerahan

setiap hari, lama pemerahan, dan waktu pemerahan. Jumlah pemerahan susu

setiap harinya dapat menentukan produksi susu yang dihasilkan. Penelitian lain

pada kambing Murciano yang diperah satu kali dalam satu hari menghasilkan susu

sebanyak 1,43 l/hari (Salama et al., 2003).

Peningkatan interval pemerahan dapat meningkatkan produksi susu. Peningkatan

produksi susu sapi terjadi pada sapi yang diperah dengan frekuensi pemerahan

3--4 kali dalam satu hari daripada yang diperah dua kali dalam satu hari.

Komposisi susu hasil pemerahan pagi hari berbeda dengan hasil pemerahan sore

hari (McKusick et al., 2002).

C. Uji Fisik Susu

Kualitas susu antara lain dapat diketahui berdasarkan kinerja fisik susu. Kinerja

fisik susu dapat diketahui melalui pengujian organoleptik, alkohol, titik didih, ph,

dan berat jenis.

C.1 Uji organoleptik

Uji organoleptik merupakan proses pengamatan terhadap kualitas fisik susu

dengan menggunakan kemampuan pancaindra manusia saja tanpa bantuan

alat-alat tertentu (Yusuf, 2010). Kemampuan tersebut meliputi kemampuan

mendeteksi, mengenali, membedakan, membandingkan, dan kemampuan

menyatakan suka atau tidak suka (Kartika et al., 1988).
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Uji organoleptik meliputi pengujian terhadap warna, aroma, rasa, konsistensi,

dan daya terima.

C.1.1 Uji warna

Warna susu normal yaitu putih kekuningan (Buckle et al.,1987). Warna putih

disebabkan karena kandungan kasein dan kalsium fosfat yang merupakan dispersi

koloid sehingga tidak tembus cahaya, sedangkan warna kekuningan disebabkan

oleh kandungan lemak dalam susu, terutama dipengaruhi oleh zat-zat terlarut

dalam lemak seperti karoten yang berasal dari pakan ternak.

Warna susu putih kebiru-biruan disebabkan oleh pemantulan cahaya dari globula

lemak yang terdispersi, kalsium kaseinat, dan koloidal. Warna kebiru-biruan

terjadi pada susu berkadar lemak rendah atau susu tanpa lemak. Karoten

menyebabkan warna kuning pada susu. Lemak susu pada ternak yang susunya

berwarna kuning juga memperlihatkan warna kuning. Whey yang berwarna

kehijau-hijauan disebabkan oleh adanya lactochrome atau ribovlafin pada larutan

susu. Warna tersebut tidak terdapat pada susu yang normal karena tertutup oleh

unsur susu (Muchtadi dan Sugiyono, 2002).

C.1.2 Uji aroma

Susu kambing identik dengan aroma yang khas, aroma prengus sangat melekat

pada susu kambing. Kandungan asam lemak yang tinggi dalam susu kambing

diduga memberikan kontribusi terhadap aroma dan rasa susu kambing yang khas

tersebut (Legowo et al., 2009). Perubahan aroma susu dapat terjadi antara lain
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karena pertumbuhan mikroba di dalam susu atau karena menyerap bau kotoran,

pakan, atau wadah penampung susu. (Hadiwiyoto, 1983).

Menurut Setyaningsih et al. (2010), aroma merupakan daya tarik bahan makanan

yang menimbulkan rasa enak atau tidaknya suatu makanan. Aroma pada susu

disebabkan oleh beberapa senyawa yang menimbulkan aroma spesifik dan

sebagian bersifat volatil. Sifat volatil tersebut menyebabkan aroma susu berkurang

beberapa jam setelah pemerahan atau penyimpanan. Sensitivitas terhadap bau

tidak bersifat konstan dan akan berkurang jika terpapar secara terus menerus.

Pemanasan susu pada uji aroma bertujuan agar susu mengeluarkan aroma yang

spesifik. Aroma atau bau susu yang dipanaskan lebih tajam daripada susu yang

tidak dipanaskan. Proporsi kadar kemurnian dan aroma susu sebenarnya hanya

40% saja, sedangkan 60% di antaranya merupakan zat makanan sebagai

pelengkap cita rasa yang terdapat di dalam susu tersebut (Yusuf, 2010).

C.1.3 Uji rasa

Susu kambing memiliki khasiat yang baik dan juga memiliki rasa yang khas yaitu

terdapat rasa gurih. Rasa merupakan faktor yang menentukan kualitas suatu

makanan. Rasa yang ditimbulkan makanan menimbulkan respon terhadap lidah

sehingga menimbulkan sensasi rasa manis, pahit, asam, asin, pedas, dingin, dan

panas. Susu segar memiliki rasa sedikit manis dan bau (aroma) khas. Susu

memiliki rasa yang manis karena adanya gula laktosa. Rasa asin disebabkan oleh

klorida. Susu mempunyai rasa normal, agak sedikit manis karena terdapat

kandungan laktosa (Buckle et al., 1987).
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Dua lapisan yang terdapat pada susu adalah kepala susu dan skim yang dapat

dipisahkan satu dari yang lainnya. Bagian paling atas dari susu adalah krim yang

beratnya lebih ringan daripada skim. Krim terlihat jelas pada susu yang baru

diperah dan dibiarkan 20--30 menit (Sirajuddin dan Saifuddin, 2012).

Beberapa contoh abnormalitas pada rasa susu antara lain susu yang rasanya asam

karena terkontaminasi oleh kuman, susu yang pahit apabila mengandung kuman

pembentuk pepton, susu yang rasanya seperti lobak karena terkontaminasi oleh

bakteria Eschericcia coli, dan susu yang rasanya seperti sabun berarti

mengandung kuman laktis atau laktat (Infovet, 2009).

C.1.4 Uji konsistensi

Susu yang sehat memiliki konsistensi baik. Konsistensi yang baik terlihat pada

butiran-butiran susu yang menempel pada dinding tabung tanpa adanya lendir

apabila tabung digoyang-goyang. Susu yang konsistensinya tidak normal dan

menunjukkan adanya lendir disebabkan oleh aktivitas enzim atau peningkatan

kadar zat asam yang ditimbulkan oleh mikroba kokus. Mikroba kokus dapat

berasal dari air, sisa makanan, alat-alat pemerahan, dan perlengkapan susu

(Legowo et al., 2009).

Konsistensi susu menunjukkan imbangan antara jumlah air dan bahan padat

sebagai suatu emulsi yang baik di dalam susu. Konsistensi susu dapat berubah

apabila ditambahkan bahan-bahan tertentu ke dalam susu. Penambahan bahan ke

dalam susu mengakibatkan terganggu dan beberapa komponen susu terpisah dari

air. Konsistensi susu dapat diuji dengan cara menempatkan 20--50 ml susu di
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dalam tabung erlenmeyer kemudian tabung digoyang perlahan-lahan. Dinding

tabung diamati dan jika terdapat endapan pada dinding tabung berarti konsistensi

susu dinyatakan tidak normal (Legowo et al., 2009).

C.1.5 Daya terima

Uji hedonik atau uji kesukaan merupakan salah satu jenis uji penerimaan. Tingkat-

tingkat kesukaan ini disebut orang sebagai skala hedonik, misalnya sangat suka,

agak suka, netral, tidak suka, dan sangat tidak suka. Skala hedonik selanjutnya akan

ditransformasikan menjadi skala numerik dengan angka tertentu yang digunakan

untuk menggambarkan tingkat kesukaan (Rahayu, 1998).

Panelis diminta menilai sampel tersebut berdasarkan kesenangannya, menurut skala

nilai yang sudah disediakan (Kartika et al., 1988). Setiap panelis memiliki persepsi

dan tingkat kepekaan yang bervariasi terhadap susu yang dinilainya dapat

memengaruhi daya terima panelis terhadap susu. Pencicip atau panelis biasanya

mempunyai perbedaan respon kepekaan dalam menilai sesuatu bahan makanan

yang berbeda (Rahardjo et al., 2002).

C.2 Uji alkohol

Uji alkohol merupakan uji yang cepat dan sederhana dalam menguji kestabilan

protein pada saat jumlah asam dalam susu meningkat. Uji tersebut bertujuan untuk

memeriksa tingkat keasaman susu dengan cepat (Buckle et al., 1987). Susu yang

mengandung keasaman 0,21% akan mengalami koagulasi apabila ditambah

alkohol 70%. Susu yang dinyatakan positif dalam uji alkohol berarti sudah tidak

bisa dikonsumsi lagi. Alkohol memiliki daya dehidrasi yang mampu menarik
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gugus H+ dari ikatan mantel air protein yang mengakibatkan protein melekat satu

dengan yang lain. Hal tersebut mengakibatkan pecahnya kestabilan protein yang

terdapat dalam susu (Sudarwanto, 2005). Aritonang (2009) yang menyatakan susu

yang rusak akan bercampur dengan alkohol yang berdaya dehidrasi sehingga

protein akan berkoagulasi.

Susu yang masih berkualitas baik tidak mengalami penggumpalan dan sebaliknya

apabila susu tersebut menggumpal berarti sudah mengalami kerusakan (Infovet,

2009). Menurut BSN (1998), susu segar tidak pecah apabila dilakukan uji alkohol

dan susu dinyatakan negatif pada hasil uji alkohol apabila tidak terdapat gumpalan

susu yang melekat pada dinding tabung reaksi. Suardana dan Swacita (2004)

menyatakan jika pada dinding tabung reaksi adanya butiran susu yang melekat

maka uji alkohol dinyatakan positif, jika tidak terdapatnya butiran menandakan uji

alkohol negatif. Dwitania dan Swacita (2013) mengenai uji alkohol pada susu juga

sama mempunyai hasil negatif dikarenakan mantel air yang menyelimuti butir-

butir  protein terutama kasein masih dalam keadaan baik dan ketika susu dicampur

dengan alkohol protein tidak berkoagulasi sehingga susu tidak pecah.

Disa et al. (2017) menyatakan bahwa uji alkohol menunjukkan dengan semakin

meningkatnya periode laktasi, persentase susu yang negatif menggumpal semakin

meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh faktor umur, semakin meningkat umur

kambing maka semakin tinggi kemungkinan susu untuk negatif menggumpal yang

semakin baik pula hasil uji alkohol pada susu kambing PE.
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Menurut Siregar (1999), salah satu faktor yang memengaruhi penggumpalan susu

kambing adalah umur. Pada laktasi ke-3 sampai ke-5 yang dicapai pada umur 5--7

tahun biasanya susu menunjukkan hasil uji alkohol yang baik.

C.3 Uji didih

Uji didih merupakan uji kualitas susu dengan cara memasak susu atau

mendidihkan susu di dalam tabung reaksi atau pembakar busen. Susu yang

berkualitas baik akan tetap homogen pada saat dididihkan dan susu dinyatakan

sudah mengalami kerusakan apabila susu pecah setelah dididihkan dan

membentuk butir-butiran (Yamamoto, 1975; Hadiwiyoto, 1983). Hasil pengujian

dinyatakan negatif apabila setelah dididihkan susu tetap homogen. Sebaliknya

susu dinyatakan positif dalam uji didih apabila terdapat butir-butiran dan susu

pecah setelah dididihkan (Jaser, 1982).

Susu segar yang bermutu baik tidak akan pecah atau menggumpal bila dipanaskan

(dididihkan), sebaliknya susu yang sudah rusak akan mengalami penggumpalan

bila dipanaskan. Penggumpalan diakibatkan oleh adanya asam yang dihasilkan

dari penguraian laktosa oleh mikroba. Asam tersebut mengakibatkan protein susu

mudah mengalami denaturasi dan menggumpal bila dilakukan pemanasan. Susu

yang telah banyak ditumbuhi mikroba akan menjadi asam dan mudah pecah bila

dipanaskan (Yamamoto, 1975).

Dwitania dan Swacita (2013) menyatakan jika susu pecah ataupun menggumpal

saat dilakukan pendidihan maka kualitas susu termasuk kategori tidak baik dan

susu dinyatakan positif, jika susu masih dalam keadaan homogen dan tidak pecah
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susu termasuk kedalam kategori baik dan dinyatakan negatif. Sudarwanto (2005)

menyatakan bahwa beberapa jenis bakteri dapat melakukan fermentasi pada susu.

Bakteri tersebut mengubah laktosa menjadi asam laktat sehingga susu tersebut

mengalami penggumpalan.

Hasil penelitian Rizqan et al. (2019) menyatakan bahwa selain higiene dan

sanitasi yang baik pada saat pemerahan maupun pasca pemerahan juga didukung

dengan penerapan aspek teknis pemeliharaan, perkandangan dan kesehatan atau

penyakit yang baik dengan perolehan persentase secara berurutan 90%, 90%, dan

87,50% telah sesuai dengan ketetapan Ditjen Peternakan (1992) yang meliputi

membersihkan ternak, membersihan kandang serta penanganan kesehatan dan

penyakit yang sudah terlaksana dengan baik. Menurut Siregar (2010), dalam

Kurniawan et al. (2013) dimana melakukan teat dipping dapat menggunakan

bahan bakterisida diantaranya yaitu iodine, chlorhexidine dan chlorine pasca

pemerahan.

Putra et al. (2017) menyatakan bahwa hasil penelitian pemanfaatan ekstrak daun

sirih merah (piper crocatum) pada sapi perah laktasi menunjukkan bahwa teat

dipping rebusan daun sirih merah memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05)

terhadap skor mastitis berdasarkan uji CMT. Teat dipping rebusan daun sirih

merah dengan konsentrasi 20% mampu menurunkan tingkat kejadian mastitis

sebesar 30% dan jumlah selsomatik sebesar 1,98% atau 0,12 CFU/ml.Teat

dipping sangatlah penting untuk diterapkan dalam manajemen pemeliharaan sapi

perah, jika bahan yang digunakan adalah bahan herbal, maka rebusan daun sirih

merah konsentrasi 20% dapat digunakan sebagai larutan teat dipping. Mahpudin
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et al. (2017) melaporkan juga bahwa ekstrak daun babadotan atau daun sirih

dapat digunakan sebagai alternatif antiseptik yang bersifat sebagai antibakteri dan

antiinflamasi dengan konsentrasi terbaik 5% ekstrak.

C.4 Uji pH

Susu segar bersifat amfoter yaitu susu dapat bersifat asam dan basa sekaligus.

Keasaman yang terjadi pada susu terutama disebabkan oleh kandungan asam

laktat yang berasal dari perombakan laktosa menjadi asam laktat oleh aktvitas

bakteri. Kadar asam atau derajat keasaman susu diukur menggunakan pH meter

atau kertas lakmus (Saleh, 2004).

Menurut Saleh (2004), nilai pH merupakan cerminan jumlah ion H+ dari asam di

dalam susu yang diakibatkan oleh pertumbuhan mikroba. Tujuan pengujian nilai

pH adalah mengetahui tingkat keasaman susu sehingga dapat diperkirakan tingkat

kualitas dan keamanan susu untuk dikonsumsi. Cara praktis uji pH yang sering

digunakan yaitu dengan menggunakan pH meter. Berbagai macam merk pH meter

dapat digunakan untuk menguji derajat keasaman susu. Sebagai kontrol digunakan

larutan bufer (pH 4 dan 7) atau aquadest (pH 7). Susu yang baik mempunyai pH

6,3--6,8 (BSN, 1998) .

Derajat keasaman dapat ditentukan dengan metode pemeriksaan keasaman yaitu

menentukan derajat keasaman setara asam laktat berdasarkan kerusakan

mikrobiologis yang terjadi pada susu. Tingkat keasaman yang terdapat pada susu

salah satunya diakibatkan karena proses penanganan susu saat setelah diperah.

Keasaman yang terjadi pada susu terutama disebabkan oleh kandungan asam
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laktat yang berasal dari perombakan laktosa menjadi asam laktat oleh aktvitas

bakteri. Nilai pH merupakan cerminan jumlah ion H+ dari asam di dalam susu

yang diakibatkan oleh pertumbuhan mikroba (Saleh, 2004).

Menurut Buckle et al. (1987), perubahan nilai pH pada susu disebabkan oleh

mikroba yang memecah asam secara alamiah, baik mikroba yang terdapat dalam

susu maupun yang sengaja ditambahkan. Keasaman susu meningkat karena

sebagian laktosa diubah oleh mikroba asam laktat dan asam organik. Nilai

keasaman berbanding terbalik dengan nilai pH, apabila keasaman susu meningkat

maka nilai pH akan menurun. Menurut Legowo et al. (2009), uji keasaman

dimaksudkan untuk mengetahui derajat keasaman susu. Semakin besar derajat

keasaman susu maka akan semakin buruk kualitas susu segar. Derajat keasaman

pada susu menunjukkan banyak sedikitnya tingkat keasaman yang terbentuk di

dalam susu akibat pertumbuhan mikroba.

Pertumbuhan bakteri kadang berada pada fase lambat dimana pada fase tersebut

bakteri baru beradaptasi dengan lingkungannya yang baru, sehingga jumlah

bakteri dalam susu belum mengalami peningkatan dan bila dilakukan pengukuran

pH maka didapatkan nilai pH normal dikarenakan asam laktat yang dihasilkan

oleh bakteri dari hasil fermentasi laktosa masih sedikit (Ningsih,1997).

Menurut Zain (2013), susu segar yang baru saja diperah mengandung CO2, fosfat,

sitrat, dan protein (kasein dan whey protein) yang disebut apparent acidity.

Senyawa-senyawa tersebut menunjang kemampuan buffer susu yaitu menahan

perubahan pH. Kemampuan buffer susu tersebut dapat menghambat kerusakan

susu yang diindikasikan dengan perubahan pH dan keasaman susu
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C.5 Uji berat jenis (BJ)

Menurut BSN (1998), BJ suatu bahan adalah perbandingan antara berat bahan

tersebut dengan berat air pada volume dan suhu yang sama. Berdasarkan batasan

ini, maka berat jenis tidak memiliki satuan. Rata-rata BJ susu 1,032 serta

dipengaruhi oleh kadar padatan total dan bahan padatan tanpa lemak. Kadar

padatan total susu dapat diketahui jika diketahui BJ dan kadar lemaknya. Alat

yang diperlukan untuk mengetahui BJ susu adalah laktodensimeter atau lakto-

meter.

Laktodensimeter adalah hidrometer dengan skala yang sudah disesuaikan dengan

BJ susu. Prinsip kerja alat tersebut mengikuti Hukum Archimides yaitu jika suatu

benda dicelupkan ke dalam suatu cairan, maka benda tersebut akan mendapat

tekanan ke atas sesuai dengan berat volume cairan yang dipindahkan (Abubakar,

2000). Laktodensimeter akan tenggelam lebih dalam apabila dicelupkan ke dalam

susu yang BJ-nya rendah. Sebaliknya, laktodensimeter tenggelam lebih dangkal

apabila dicelupkan pada susu yang BJ-nya tinggi. Standar BJ susu yang

dipersyaratkan dalam SNI 01-3141-1998 adalah 1,028 sehingga dapat segera

diketahui standar yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pengujian.

Menurut BSN (1998), BJ susu 1,027, sedangkan BJ susu menurut codex susu

1,028. Codex susu adalah suatu daftar satuan yang harus dipenuhi susu sebagai

bahan makanan. Daftar satuan tersebut telah disepakati para ahli gizi dan

kesehatan sedunia walaupun setiap negara atau daerah memiliki standar tersendiri.

Pengukuran BJ susu harus ditetapkan 3 jam setelah proses pemerahan (Julmiati,

2002).
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Jaser (1982) menyatakan bahwa BJ merupakan sifat fisik susu yang dipengaruhi

oleh komposisi susu, nilai protein dan lemak susu yang berarti bahwa berat jenis

susu dipengaruhi oleh kekentalan susu. Semakin tinggi kekentalan susu berarti

semakin banyak jumlah padatan di dalam susu sehingga semakin tinggi pula BJ

susu. Menurut SNI (1998), BJ susu rendah maka kekentalan susu tersebut sangat

rendah, namun sebaliknya jika kandungan bahan kering tinggi maka BJ susu akan

tinggi pula. Selanjutnya menurut Abubakar (2000), BJ susu dipengaruhi oleh

pakan, sedangkan menurut Julmiati (2002), kenaikan BJ susu disebabkan adanya

pelepasan CO2 dan N2 yang terdapat pada susu tersebut.

Hasil penelitian Fitriyanto et al. (2013) menyatakan bahwa BJ susu kambing PE

pada awal laktasi 1,029; puncak laktasi 1,028; dan akhir laktasi 1,028. BJ susu

tersebut sudah memenuhi standar BJ susu segar yang ditetapkan SNI (1998).

Penelitian tersebut dilakukan di kelompok peternakan kambing perah Mendani di

Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, di Experimental Farm, Fakultas

Peternakan Universitas Jenderal Soedirman, di lokasi peternakan Bapak Mukhlis,

Kelurahan Bobosan, Purwokerto, dan koperasi PESAT serta di Laboratorium Ilmu

Teknologi Pangan (ITP) Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman.

Attabany (2002) menyatakan bahwa BJ susu memiliki kisaran 1,027 sampai

1,035. BJ susu dipengaruhi oleh kandungan total solid, air, dan kadar lemak.

Peningkatan nilai BJ terutama disebabkan terbebasnya gas-gas seperti C2 dan N2

yang terdapat dalam susu yang baru saja diperoleh dari proses pemerahan. Siregar

(1982) menyatakan bahwa temperatur dapat berpengaruh terhadap BJ susu, panas
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menyebabkan susu berkembang dan jadi lebih ringan,sedangkan susu dingin akan

lebih padat dan lebih berat.

Berat jenis susu kambing juga sangat dipengaruhi oleh BJ dari komponen

penyusun susu seperti protein, laktosa, dan mineral. komposisi susu kambing

bervariasi dan dipengaruhi oleh bangsa, produksi susu, tingkat laktasi, kualitas,

dan kuantitas makanannya (Sukarini, 2006). Saleh (2004) menambahkan bahwa

jenis pakan dapat mempengaruhi komposisi susu.

Menurut Jaser (1982), BJ merupakan sifat fisik susu yang dipengaruhi oleh

komposisi susu, nilai protein, dan lemak susu yang berarti bahwa BJ susu

dipengaruhi oleh kekentalan susu. Semakin tinggi kekentalan susu berarti semakin

banyak jumlah padatan di dalam susu sehingga semakin tinggi pula BJ susu.

Menurut SNI (1998), BJ susu rendah maka kekentalan susu tersebut sangat

rendah, namun sebaliknya jika kandungan bahan kering tinggi maka BJ susu akan

tinggi pula.

Menurut Zurriyati et al. (2011), BJ susu kambing PE dipengaruhi oleh kandungan

Bahan Kering Tanpa Lemak (BKTL) pakan, peningkatan BKTL pakan

mengakibatkan peningkatan berat jenis susu. Kandungan BKTL susu dipengaruhi

oleh kandungan nutrisi ransum yang dikonsumsi oleh ternak yang selanjutnya

digunakan sebagai prekursor pembentukan bahan kering atau padatan di dalam

susu (Wibowo, 2013).

Bahan kering tanpa lemak merupakan komponen susu selain air yang meliputi

protein, laktosa, dan abu. Konsumsi bahan kering yang tinggi menyebabkan
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tersedianya substrat yang dibutuhkan untuk sintesis laktosa. Laktosa merupakan

disakarida yang disusun dari glukosa dan galaktosa. Laktosa merupakan

karbohidrat utama dalam susu (Asmaniya, 2007). Konsumsi bahan kering (BK)

yang tinggi akan meningkatkan kecernaan (Susilowati et al., 2013). Kecernaan

BK terjadi karena terdapat peningkatan populasi bakteri, baik bakteri 45

amilolitik, selulolitik, lipolitik, maupun proteolitik sehingga nilai cernanya

meningkat.

Legowo (2002) yang menyatakan bahwa berat jenis susu tergantung dari

kandungan lemak susu. Kandungan lemak berpengaruh negatif terhadap berat

jenis susu, karena berat jenis lemak lebih rendah dibandingkan dengan berat jenis

air maupun plasma susu yaitu 0,93. Semakin rendah lemak yang terkandung

dalam susu maka semakin tinggi berat jenis susu tersebut, sebaliknya semakin

tinggi lemak yang terkandung dalam susu maka semakin rendah berat jenis susu

tersebut. Tillman et al. (1989) menyatakan bahwa produksi pada laktasi pertama

adalah yang terendah dan akan meningkat pada periode-periode laktasi berikutnya

sedangkan kualitas terendah susu didapat pada saat produksi susu tertinggi.
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III. METODE PENELITIAN

A.  Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada April sampai Mei 2019 di dua lokasi. Lokasi

pertama adalah tempat pengambilan sampel susu di lokasi peternakan kambing

perah milik Bapak Setiono Heri Winarko, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro

Timur, Kota Metro Provinsi Lampung. Lokasi penelitian kedua adalah

Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian (THP) Politeknik Negeri Lampung

(Polinela) Bandarlampung yang merupakan tempat pengujian kualitas fisik susu.

B.  Alat dan Bahan Penelitian

Alat yang digunakan untuk menguji kualitas susu terdiri dari yaitu cool box, pH

meter atau kertas lakmus, tabung reaksi, pipet steril, timbangan, gelas ukur,

refrigerator, freezer, pipet tetes, penjepit tabung reaksi, erlenmeyer, pemanas,

becker glass, gelas piala 500 ml, gelas plastik, dan laktodensimeter. Sedangkan

bahan yang digunakan yaitu susu kambing Sapera segar, alkohol 70%, dan

aquadest.

C. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode penelitian studi kasus di peternakan kambing

perah milik Bapak Setiono Heri Winarko yang beralamat di Kelurahan Yosodadi,



36

Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Sampel penelitian berupa susu segar yang

berasal  dari kambing yang sedang laktasi dipilih sebagai sampel pengamatan.

Kambing tersebut dalam keadaan sehat dan tidak cacat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data

sekunder. Data primer diperoleh melalui analisis terhadap kualitas fisik susu di

laboratorium, wawancara dengan peternak, dan data pengamatan langsung di

kandang. Data sekunder adalah data manajemen pemeliharaan yang diperoleh

melalui recording milik peternak. Wawancara dilakukan dengan memberikan

pertanyaan pada peternak kambing Saanen Peranakan Etawa (Sapera) sesuai

dengan daftar pertanyaan pada kuesioner yang terdapat pada Lampiran 1.

D.  Peubah yang Diamati

Peubah yang diamati meliputi:

1) Warna, aroma, konsistensi, rasa, dan daya terima susu kambing Sapera.

2) Kondisi kesegaran susu melalui uji alkohol.

3) Kondisi homogenitas susu melalui uji didih.

4) pH susu.

5) Berat jenis susu.

E.  Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1) melakukan prasurvei untuk mengetahui kondisi lokasi pengamatan;

2) menentukan kambing yang memenuhi syarat sebagai sampel pengamatan;

3) melakukan tanya jawab dengan peternak;
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4) melakukan pengambilan susu pada kambing yang terpilih sebagai

sampel pengamatan dan dibawa ke laboratorium;

5) melakukan uji organoleptik atau uji sensorik (warna, aroma, konsistensi,

rasa), uji alkohol, uji titik didih, uji pH, dan uji berat jenis (BJ) terhadap

susu kambing;

6) melakukan analisis data.

F. Pemerahan Susu Kambing

Proses pemerahan susu pada kambing Sapera dapat dilakukan dengan prosedur

sebagai berikut:

1) mencuci tangan sebelum memerah dan mencuci kembali setelah pemerahan

akan dilanjutkan dengan pemerahan kambing lain;

2) pemerahan dilakukan di tempat khusus untuk pemerahan;

3) mencuci puting dan ambing dengan air hangat, kemudian dilap dengan kain

halus dan kering;

4) susu hasil pemerahan ditempatkan dalam wadah dari kaca atau stainless

steel;

5) mengarahkan pancaran air susu ke setiap dinding wadah yang digunakan,

pancaran susu yang pertama tidak diambil.
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G. Pengujian Susu Kambing

G.1 Uji organoleptik

G.1.1 Uji warna

Prosedur pengujian warna pada susu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) menyiapkan beberapa orang sebagai panelis, dengan syarat panelis

tidak memiliki sifat phobia pada susu;

2) memasukan susu ke dalam gelas plastik yang telah disediakan sesuai

dengan jumlah panelis;

3) masing masing panelis mengamati warna susu yang telah disediakan;

4) panelis memberikan skor atau penilaian pada rasa susu.

G.1.2 Uji aroma

Prosedur pengujian aroma pada susu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) menyiapkan beberapa orang sebagai panelis, dengan syarat panelis

tidak memiliki sifat phobia pada susu;

2) memasukan susu ke dalam gelas plastik yang telah disediakan sesuai

dengan jumlah panelis;

3) masing masing panelis menghirup susu yang telah disediakan;

4) panelis memberikan skor atau penilaian pada rasa susu.

G.1.3 Uji rasa

Prosedur pengujian rasa pada susu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) menyiapkan beberapa orang sebagai panelis, dengan syarat panelis

tidak memiliki sifat phobia pada susu;
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2) memasukan susu ke dalam gelas plastik yang telah disediakan sesuai

dengan jumlah panelis;

3) masing masing panelis mencicipi susu yang telah disediakan;

4) panelis memberikan skor atau penilaian pada rasa susu.

G.1.4 Uji konsistensi

Prosedur pengujian konsistensi pada susu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) menyiapkan beberapa orang sebagai panelis, dengan syarat panelis

tidak memiliki sifat phobia pada susu;

2) memasukan susu ke dalam gelas plastik yang telah disediakan sesuai

dengan jumlah panelis;

3) masing masing panelis mengambil susu menggunakan sendok plastik

kemudian mengamati konsistensinya.

4) panelis memberikan skor atau penilaian pada rasa susu.

G.1.5 Daya terima

Uji daya terima dilakukan setelah melakukan uji warna, uji aroma, uji rasa, dan

uji konsistensi. Penilaian yang telah dilakukan oleh panelis, kemudian dirata-rata

lalu disesuaikan dengan literatur. Disimpulkan dengan nilai akhir yang disebut

dengan daya terima.

G.2 Kriteria penilaian uji organoleptik

A. Warna B. Aroma C. Rasa
1 = Sangat Putih 1 = Sangat Tidak Sedap 1 = Sangat Tidak Enak
2 = Putih 2 = Tidak Sedap 2 = Tidak Enak
3 = Agak Putih 3 = Agak Sedap 3 = Agak Enak
4 = Putih Kekuningan 4 = Sedap 4 = Enak
5 = Kuning 5 = Sangat Sedap 5 = Sangat Enak
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D. Konsistensi E. Daya Terima
1 = Sangat Tidak Encer 1 = Sangat Tidak Suka
2 = Tidak Encer 2 = Tidak Suka
3 = Agak Encer 3 = Agak Suka
4 = Encer 4 =  Suka
5 = Sangat Encer 5 = Sangat Suka

Sumber: Badan Standarisasi Nasional (2006)

G.3 Uji kesegaran susu

G.3.1 Uji alkohol

Prosedur pengujian alkohol pada susu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) mengambil susu sebanyak 5ml dan memasukan kedalam tabung reaksi;

2) menambahkan alkohol 70% sebanyak 5ml (1:1) atau dapat pula dilakukan

uji ganda yaitu 5 ml susu dengan 10 ml alkohol 70%  (1:2);

3) menggoyangkan secara pelan-pelan;

4) mengamati ada tidaknya gumpalan-gumpalan pada susu;

5) pengujian dapat dibandingkan dengan perubahan susu apabila ditambahkan

asam kuat misalnya asam asetat atau asam klorida (HCl) sehingga apabila

terjadi penggumpalan dan susu dinyatakan dalam keadaan pecah.

G.3.2 Uji didih

Prosedur pengujian didih pada susu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) memasukkan 5 ml susu ke dalam tabung reaksi;

2) memanaskan susu sampai mendidih;

3) mengamati kodisi susu setelah dingin. Susu dinyatakan positif dan pecah

apabila menggumpal serta tidak dapat dikonsumsi dan diolah lebih lanjut.
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Susu dinyatakan negatif dan tidak pecah apabila tidak terbentuk gumpalan

serta dapat dikonsumsi dan diolah lebih lanjut.

G.3.3 Uji pH

Prosedur pengujian pH pada susu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) menghidupkan tombol ON/OFF pada mesin pH meter;

2) membersihkan katoda indikator dengan aquades sehingga pHmeter dalam

keadaan netral dengan pH tertulis 7;

3) menyiapkan susu dalam beaker glass;

4) mengatur katoda indikator dalam posisi nol;

5) membaca pH susu yang diuji.

G.3.4 Uji berat jenis (BJ)

Prosedur pengujian berat jenis (BJ) pada susu dilakukan dengan cara

sebagai berikut:

1) menuangkan susu 250 ml atau 500 ml kedalam gelas ukur, kemudian

celupkan laktodensimeter ke dalam susu;

2) tera suhu susu dengan termometer dan mencatat hasilnya (untuk lactometer

yang tidak ada skala suhunya);

3) mencelupkan laktometer perlahan-lahan ke dalamnya, menunggu sampai

laktometer seimbang (diam);

4) memabaca dan mencatat angka skala dan suhu (untuk lactometer yang ada

skala suhunya) yang ditunujukkan oleh permukaan susu;

5) menghitung berat jenis susu dengan rumus berikut:

- Jika memakai laktometer Quavennue :
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BJ susu = 1000 + skala + 0,1 (suhu susu – 60)

1000

- Jika memakai laktometer jenis lain :

BJ susu = 1000 + skala + 0,2 (suhu susu – 120)

1000

H. Analisis Data

Data yang diperoleh akan disusun dalam bentuk tabel dan grafik. Selanjutnya

data dianalisis secara deskripsi.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada uji

organoleptik yang meliputi warna, konsistensi, dan rasa, serta uji alkohol, didih,

pH dan berat jenis susu telah sesuai dengan ketentuan susu berdasarkan SNI

01-3141-1998. Aroma dan daya terima meskipun belum ada dalam SNI, namun

cukup disukai panelis.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, saran yang perlu disampaikan yaitu perlu dilakukan

penelitian lebih lanjut terhadap kualitas susu kambing Sapera di Peternakan Bapak

Setiono Heri Winarko, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur dengan

jumlah sampel yang lebih banyak sehingga menghasilkan nilai uji yang lebih

akurat terutama pada laktasi ke-2 dan ke-3 serta pengaruh pemberian pakan yang

diberikan terhadap kualitas susu yang dihasilkan.
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