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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Susu merupakan sumber protein hewani yang dibutuhkan dalam 

pertumbuhan dan perkembangan tubuh serta dalam menjaga kesehatan. Susu 

segar merupakan unsur penting dalam industri pengolahan susu. Sebagai pangan 

asal hewan, susu bersifat mudah rusak (SNI, 2011).  

Menurut Kusumawati (2012), susu juga merupakan media pertumbuhan 

yang baik bagi bakteri, sehingga berpotensi sebagai media penyebaran bakteri 

pathogen.  Bakteri dapat mengakibatkan kerusakan sehingga susu menjadi tidak 

layak untuk dikonsumsi.  

Menurut Prawesthirini dkk. (2011), masyarakat yang sehat membutuhkan 

protein hewani diantaranya berasal dari susu. Susu yang berasal dari kelenjar 

ambing susu yang sehat dan mengandung sedikit kuman penting bagi kesehatan 

masyarakat.  

Komposisi yang ada dalam susu baik untuk tubuh, karena mengandung 

berbagai nutrisi. Nutrisi pada susu mudah rusak karena adanya cemaran oleh 

bakteri. Cemaran bakteri pada susu dapat diketahui dengan pemeriksaan secara 

rutin dan sistematis. 

Bakteri Escherichia coli digunakan sebagai indikator kontaminasi feses 

pada susu sehingga Escherichia coli dikenal sebagai agen penyebab diare dan 

penyakit-penyakit yang ditularkan melalui makanan (foodborne illness) 

(Darmansah, 2011).  
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Di Indonesia kualitas susu hasil perah mempunyai standar kualitas. 

Menurut SNI (2009), batas cemaran Escherichia coli pada susu segar adalah 

˂3/ml. Sehingga tidak boleh ada cemaran Escherichia coli pada susu segar lebih 

dari 3 per ml. Jika ditemukan cemaran Escherichia coli lebih dari 3 per ml berarti 

susu tidak memperoleh sanitasi yang baik. 

Jumlah bakteri yang terdapat dalam susu sapi bergantung pada kesehatan 

dan kebersihan sapi perah, kebersihan personel atau pengelolanya, kebersihan 

sarana dan peralatan yang digunakan (Chandra, 2007).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Apakah tingkat cemaran bakteri Escherichia coli pada susu segar yang 

berasal dari wilayah kerja KUD “Karang Ploso” Malang memenuhi standar SNI 

7388:2009 ? 

 

1.3 Landasan Teori 

Susu dimasyarakat dipakai sebagai bahan pangan untuk pemenuhan gizi, 

sehingga jaminan atas kualitas susu harus lebih diperhatikan, seperti halnya dalam 

proses pemerahan sapi sampai pengolahan susu yang pada akhirnya menjadi 

produk siap konsumsi. Pada saat produksi, penyimpanan, transportasi dan 

pendistribusiannya, kualitas susu dapat dengan mudah menurun karena berbagai 

cemaran mikroba (Diastari dan Agustina, 2013). 

Kelompok bakteri koliform digunakan sebagai indikator sanitasi pada 

susu, jika bakteri koliform mengkontaminasi susu dalam jumlah yang relatif besar 
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akan menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia (Hernawati, 2014). Bakteri 

koliform dapat dibedakan atas 2 grup yaitu : 1. Koliform fekal, misalnya 

Escherichia coli yang berasal dari kotoran hewan atau manusia. 2. Koliform non-

fekal, misalnya Enterobacteraerogenes yang berasal/ditemukan pada hewan atau 

tanaman yang telah mati (Prawesthirini dkk., 2011). Koliform merupakan 

parameter sanitasi susu dan produk lainnya. Koliform termasuk bakteri yang 

dikeluarkan dari saluran pencernaan hewan dan manusia. Pemeriksaan koliform 

dapat menggunakan metode Most Probable Number (Suwito, 2010).  

Menurut Prawesthirini dkk. (2011), Metode Most Probable Number 

menggunakan media cair dalam tabung reaksi dan perhitungan dilakukan 

berdasarkan jumlah tabung positif yaitu yang didapatkan pertumbuhan bakteri 

setelah inkubasi pada suhu dan waktu tertentu. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat cemaran bakteri 

Escherichia coli pada susu segar di wilayah kerja KUD “Karang Ploso” Malang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi 

mahasiswa, peternak dan masyarakat umum mengenai masalah kualitas 

mikrobiologik susu khususnya tentang tingkat cemaran Escherichia coli di 

wilayah kerja KUD “Karang Ploso” Malang. 
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