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BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat cemaran Escherichia coli 

pada susu segar di wilayah kerja KUD “Karang Ploso” Malang dengan metode 

Most Probable Number pada 2 sampel tidak melebihi batas yaitu 2/ml dan 18 

sampel lainnya melebihi batas SNI 7388:2009  yaitu <3/ml. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan untuk :  

1. Meningkatkan kebersihan pada proses pemerahan susu agar tidak 

tercemar oleh bakteri. 

2. Meningkatkan sanitasi kandang dan kebersihan sapi perah itu sendiri. 
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RINGKASAN 

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. 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.  

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). Di 

Indonesia kualitas susu hasil perah mempunyai standar kualitas. Menurut SNI 

(2009), batas cemaran Escherichia coli pada susu segar adalah ˂3/ml. Jumlah 

bakteri yang terdapat dalam susu sapi bergantung pada kesehatan dan kebersihan 

sapi perah, kebersihan personel atau pengelolanya, kebersihan sarana dan 

peralatan yang digunakan.  

Dengan menghitung jumlah bakteri Escherichia coli pada susu segar di 

wilayah kerja KUD “Karang Ploso” Malang maka dapat di ketahui tingkat 

cemaran Escherichia coli. Penghitungan jumlah Escherichia coli pada susu segar 

menggunakan metode Most Probable Number (MPN). Kemudian hasil 

penghitungan tersebut akan dibandingkan dengan batas SNI.  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya cemaran bakteri 

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

KUD “Karang Ploso” Malang memiliki tujuh pos penampungan susu yaitu : 1. 

Bocek, 2. Ngenep, 3. Tawangargo, 4. Manggisari, 5. Boro, 6. Supit Urang, 7. 

Pusat. Berdasarkan hasil yang di dapat pada pos Bocek sampel 1 = 49/ml, sampel 

2 = 240/ml, sampel 3 = 14/ml, sampel 4 = 109/ml, sampel 5 = 15/ml. Pada pos 

Ngenep sampel 1 = 2/ml, sampel 2 = 253/ml. Pada pos Tawangargo sampel 1 = 

130/ml, sampel 2 = 49/ml. Pada sampel Manggisari sampel 1 = 426/ml, sampel 2 

= 240/ml. Pada pos Boro sampel 1 = 175/ml, sampel 2 = 17/ml, sampel 3 = 

348/ml, sampel 4 = 278/ml. Pada pos Supit urang sampel 1 = 22/ml, sampel 2 = 

33/ml, sampel 3 = 21/ml. Pada pos pusat sampel 1 = 2/ml, sampel 2 = 172/ml. 

Tiap-tiap pos penampungan susu memiliki rata-rata cemaran Escherichia coli 

yaitu : 1. Bocek = 85,4/ml, 2. Ngenep = 127,5/ml, 3. Tawangargo = 89,5/ml, 4. 

Manggisari = 333/ml, 5. Boro = 204,5/ml, 6. Supit urang = 25,33/ml, 7. Pusat = 

87/ml. 

 Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat cemaran Escherichia coli 

pada susu segar di wilayah kerja KUD “Karang Ploso” dengan metode Most 

Probable Number pada 2 sampel tidak melebihi batas yaitu 2/ml dan 18 sampel 

lainnya melebihi batas SNI 7388:2009  yaitu <3/ml. Berdasarkan hasil penelitian 

maka disarankan untuk : 1. Meningkatkan kebersihan pada proses pemerahan susu 

agar tidak tercemar oleh bakteri. 2. Meningkatkan sanitasi kandang dan 

kebersihan sapi perah itu sendiri. 
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