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ABSTRAK 
 
 

Susu segar merupakan salah satu bahan makanan yang bergizi tinggi dan 
banyak dikonsumsi oleh masyarakat tanpa dilakukan pengolahan sebelum 
dikonsumsi sehingga mudah mengalami kerusakan. Kontaminasi bakteri 
Escherichia coli pada susu berasal dari  proses pemerahan hingga pendistribusian 
kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas bakteriologi 
susu setelah pemerahan (sebelum distribusi) dan sesudah distribusi susu serta 
menganalisis peningkatan bakteri Escherichia coli selama distribusi. 

 Penelitian ini menggunakan metode ekperimen dengan rancangan acak 
lengkap. Subjek ditarik dari populasi dengan cara random sampling dengan 
jumlah sampel yang diteliti yaitu 5 sampel susu sebelum distribusi dan 25 sampel 
sampel susu setelah distribusi untuk uji Escherichia coli. Sampel susu diuji 
sebelum distribusi dan setelah distribusi. Setelah distribusi selama 2 jam, 1 sampel 
diambil setiap 20 menit dengan 5 kali pengulangan. Data diperoleh dengan cara 
melakukan observasi dan pengujian sampel susu ke laboratorium. Data observasi 
meliputi sanitasi kandang, sanitasi peralatan, sanitasi pemerah, kebersihan sapi, 
dan higiene sanitasi distribusi pada saat pengepakan, pemindahan, pengangkutan 
susu sementara untuk data uji laboratorium meliputi jumlah bakteri Escherichia 
coli sebelum dan selama distribusi.  Data dianalisis menggunakan uji Regresi 
Linier Sederhana.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa higiene sanitasi pada proses 
pemerahan dan proses distribusi yang dilakukan kurang baik. Dari hasil uji 
laboratorium didapatkan bahwa susu segar positif terkontaminasi Escherichia coli 
dengan jumlah lebih dari SNI 7389: 2009 cemaran mikroba pada pangan > 3/ml 
dan jumlah bakteri Escherichia coli meningkat dengan signifikan (P<0.005) 
selama distribusi berdasarkan uji statistik regresi linier sederhana. Kontaminasi 
bakteri Escherichia coli pada susu dapat disebabkan dari kurang diperhatikannya 
higiene sanitasi proses pemerahan, dan adanya peningkatan bakteri selama 
distribusi dapat dikarenakan kurang baiknya higiene sanitasi selama proses 
distribusi oleh karena itu perlu melakukan pengolahan susu sebelum dikonsumsi.  
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