
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Peternakan sapi perah merupakan bidang usaha yang mempunyai peluang 

untuk dikembangkan. Hal ini disebabkan oleh tingginya kebutuhan susu di 

kalangan masyarakat. Susu merupakan salah satu produk peternakan yang 

mempunyai kandungan nutrisi yang tinggi yang dibutuhkan manusia. Susu dapat 

diolah menjadi berbagai macam produk yang mengandung nutrisi yang baik bagi 

kehidupan manusia. Oleh karena itu untuk memperoleh produk dengan mutu yang 

baik diperlukan bahan baku berupa susu segar dengan kualitas yang baik pula. 

Kualitas susu segar yang dihasilkan tiap ternak berbeda-beda tergantung dari 

faktor fisiologis dan faktor lingkungan. Kualitas susu yang tidak stabil akan 

mempengaruhi kandungan nutrisi yang terkandung dalam susu sehingga secara 

tidak langsung akan berpengaruh pada produk yang dihasilkan.  

Berkaitan dengan kemajuan teknologi, para ahli mencoba untuk membuat 

suatu produk yang dapat meningkatkan nilai nutrisi dan manfaat susu tersebut 

dengan suatu pengolahan tertentu. Dewasa ini mulai berkembang pembuatan susu 

fermentasi oleh bakteri asam laktat (BAL). Bakteri asam laktat  merupakan 

bakteri yang dapat menguraikan laktosa yang terkandung dalam susu menjadi 

senyawa penyusunnya yaitu glukosa dan galaktosa yang kemudian diubah 

menjadi asam laktat. Perubahan akan berpengaruh positif karena akan menambah 

daya cerna susu, mengurangi laktosa, memperpanjang umur simpan susu, 

menghasilkan rasa yang sedikit asam, dan aroma yang menyegarkan. Untuk 
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menghasilkan perubahan tersebut maka dilakukan penelitian susu fermentasi 

dengan menggunakan bakteri Bifidobacterium longum ATCC-15707.  

Penggunaan Bifidobacterium longum telah banyak diaplikasikan pada 

teknologi pengolahan susu untuk menghasilkan suatu produk yang kaya akan 

Bifidobacterium longum dan lebih dikenal dengan istilah susu bifidus. Susu 

bifidus di Indonesia belum banyak dikembangkan sehingga sangat berpotensi 

untuk memberikan suatu alternatif susu fermentasi yang telah ada sebelumnya. 

Susu bifidus adalah susu fermentasi yang menggunakan bakteri asam 

laktat (BAL) berupa Bifidobacterium sp. Susu bifidus dikenal memiliki peranan 

penting bagi kesehatan tubuh. Peran positif susu bifidus bagi kesehatan terutama 

didukung oleh adanya bakteri asam laktat berupa Bifidobacterium longum. Bakteri 

ini dikelompokkan kedalam bakteri probiotik yang telah dibuktikan mampu 

bertahan di dalam saluran pencernaan, tetapi bakteri ini lemah beradaptasi 

didalam susu dan mudah terkontaminasi.  

Beragam kualitas susu segar dimulai dari ragam peternak, titik pengumpul 

sampai ragam lokasi KUD menjadikan beragam pula kualitas produk susu 

fermentasi yang dihasilkan sehingga untuk meminimalisir keragaman tersebut 

dilakukan dengan berbagai cara salah satunya yaitu dengan menambah substrat. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya bahwa 

penambahan substrat berupa buah dapat meningkatkan metabolisme BAL dalam 

susu fermentasi karena mengandung monosakarida berupa glukosa dan fruktosa. 

 Penelitian ini menggunakan buah alpukat, salak dan kelengkeng yang 

merupakan buah asli dan unggulan Indonesia yang di Jawa Tengah. Penambahan 
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ekstrak buah merupakan salah satu pengembangan olahan pangan yang berbahan 

dasar dari buah yang masih sangat jarang dimanfaatkan. Penambahan buah ini 

juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas susu bifidus.  

 Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai kualitas susu 

bifidus yang berkaitan dengan total bakteri asam laktat (BAL), nilai pH, serta daya lekat 

(adhesiveness). Susu segar yang merupakan bahan baku pembuatan susu bifidus yang 

berasal dari peternakan yang berbeda secara langsung akan mempengaruhi kualitas susu 

bifidus yang dihasilkan. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kualitas susu yang 

difermentasikan dengan bakteri Bifidobacterium longum serta ditambah ekstrak 

buah dilihat dari total bakteri asam laktat (BAL), nilai pH, dan adhesiveness yang 

berasal dari peternakan yang berbeda. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk 

memberikan informasi tentang total BAL, nilai pH, dan adhesiveness dalam susu 

bifidus dengan penambahan ekstrak buah serta memberikan suatu alternatif dalam 

untuk meningkatkan diversifikasi pangan dengan memanfaatkan produksi susu di 

peternak untuk dijadikan susu fermentasi dan memanfaatkan sumber keberadaan 

buah lokal yang memiliki kandungan nutrien sehingga dapat meningkatkan 

citarasa bahkan meningkatkan manfaat susu bifidus bagi kesehatan. 

 


