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ABSTRACT 
The objective of this study was to determine the effect of wild horse milk concentration on the quality 
and shelf-life of cow milk candy. The design used in this study was Completely Randomized Design 
with single factor concentration of wild horse milk (PS) with 6 treatments i.e 0%, 10%, 20%, 30%, 
40% and 50%. Each treatment was repeated 3 replications so that 18 units of experiments were 
obtained. Parameters observed were pH, moisture content, number of mold, number of lactic acid 
bacteria, and organoleptics including appearance, aroma, taste and texture. The data of moisture, pH 
and organoleptic were tested by diversity analysis using Co-stat sotware and the different treatment 
were tested further by using a real difference (BNJ) with a real level of 5%. While the data of 
observation number of mold and total lactic acid bacteria were analyzed using descriptive method. 
The results showed that the horse milk concentration treatment had significantly different effect on 
pH and water content of cow milk candy during 0 days of storage. Wild horse milk concentration of 
10% can be recommended as the best treatment to produce milk candy with water content 6,72%, 
pH 6,09, number of mold is <1,0 x 102 CFU/g, number of lactid acid bacteria is <1,0 x 104 CFU/g and 
organoleptic quality smell and taste which is highly favored by the panelists during storage 20 days. 
 

Keywords: Candy Cow Milk, Quality and shelf-life, Wild Horse Milk 

 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat susu kuda liar sebagai pengawet pada permen 
susu sapi sehingga dapat meningkatkan mutu dan daya simpan permen susu sapi. Rancangan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap dengan faktor tunggal yaitu 
konsentrasi susu kuda liar (PS) dengan 6 perlakuan yaitu perlakuan susu kuda liar 0%, 10%, 20%, 
30%, 40% dan 50%. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali ulangan sehingga diperoleh 

18 unit percobaan. Parameter yang diamati meliputi nilai pH, kadar air, total kapang, total bakteri 
asam laktat, dan organoleptik meliputi kenampakan, aroma, rasa dan teskstur. Data hasil 
pengamatan nilai kadar air, nilai pH dan organoleptik diuji dengan analisis keragaman menggunakan 

sotware Co-stat dan perlakuan yang berbeda nyata diuji lanjut dengan menggunakan Beda Nyata 
Jujur (BNJ) dengan taraf nyata 5%. Sedangkan data hasil pengamatan total kapang dan total bakteri 
asam laktat dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perlakuan konsentrasi susu kuda liar memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap nilai pH 
dan nilai kadar air permen susu sapi selama penyipanan 0 hari. Perlakuan konsentrasi susu kuda liar 
10% dapat direkomendasikan sebagai perlakuan terbaik untuk menghasilkan permen susu dengan 

kadar air 6,72%, pH 6,09, total kapang <1,0 x 102 CFU/g, total  bakteri asam laktat <1,0 x 104 
CFU/g, dan mutu organoleptik parameter aroma dan rasa yang sangat disukai panelis selama 
penyimpanan 20 hari. 

 
Kata Kunci: Mutu dan Daya Simpan, Permen Susu Sapi, Susu Kuda liar 

 

 

 



1 
 

PENDAHULUAN
 

Susu merupakan bahan makanan yang 
dihasilkan ternak baik sapi maupun kambing 
dengan kandungan nutrisi terlengkap dalam 

pemenuhan konsep gizi yang dikenal dengan 
empat sehat lima sempurna (Sistanto, 2014). 
Beberapa kandungan nutrisi pada susu ini 

seperti air sekitar 87,5% dan lemak sekitar 3-
4%. Susu juga merupakan sumber kalsium, 
fosfor dan vitamin A yang sangat baik. Mutu 

protein susu sepadan nilainya dengan daging 
dan telur, terutama sangat kaya akan lisin, 

yaitu salah satu asam amino esensial yang 
sangat dibutuhkan tubuh. Tingginya 
kandungan nutrisi pada susu menyebabkan 

susu mudah mengalami kerusakan akibat 
pertumbuhan mikroorganisme patogen. Untuk 
memperpanjang daya tahan simpan, serta 

untuk meningkatkan nilai ekonomi susu, maka 
diperlukan teknik penanganan dan pengolahan 
(Widodo, 2002) yaitu dengan mengolah susu 

menjadi permen susu (karamel).  
Permen susu merupakan olahan susu 

yang berasal dari Kabupaten Sumbawa dan 

merupakan makanan khas dari daerah 
tersebut. Permen susu yang dibuat di 
Kabupaten Sumbawa umumnya dibuat dari 

campuran susu dan gula sebagai pembentuk 
citarasa kemudian dipanaskan sampai 
mengeras dan membentuk karamel. Menurut 

Nisa (2009) bahwa permen susu merupakan 
produk olahan susu dan gula yang 

memerlukan suhu tinggi untuk mencapai 
proses karamelisasi. Permen yang dijual ini 
tidak memiliki expired date, oleh karena itu 

sering sekali pembeli yang membeli permen 
susu sapi ini menemukan permen susu yang 
sudah berjamur. Tumbuhnya jamur pada 

permen susu diakibatkan karena tidak 
terdapatnya bahan tambahan seperti bahan 
pengawet pada pembuatan permen susu ini, 

sehingga permen yang beredar dipasaran 
memiliki daya simpan yang rendah. 
Berdasarkan survei yang telah dilakukan, 

didapatkan perbedaan yaitu, menurut 
produsen permen susu sapi “cap kerbau 
perak”, permen susu yang beredar di pasaran 

bisa bertahan sampai 1 bulan. Sedangkan 
menurut konsumen permen susu, mengatakan 

bahwa permen susu ini hanya bisa bertahan 1-
2 minggu saja, setelah itu permen susu akan 
ditumbuhi oleh jamur. 

Pertumbuhan jamur pada permen susu 
merupakan pertanda bahwa permen susu 
sudah mengalami kerusakan dan tidak layak 

untuk dikonsumsi. Berdasarkan hasil penelitian 
Nurhasanah (2014) menyatakan bahwa 

permen susu yang dibuat dari campuran susu 

dan gula memiliki daya simpan yang rendah, 
terbukti dengan semakin lama penyimpanan 
permen susu, jumlah total mikroba yang 

dihasilkan semakin meningkat. Pada 
penyimpanan 0 hari jumlah total mikroba 
sebesar <1,0 x 103 CFU/g, penyimpanan 14 

hari sebesar <1,0 x 103 CFU/g dan 
penyimpanan 28 hari sebesar <4,7 x 105 

CFU/g. Terbatas pada hasil tersebut, maka 
peluang terjadinya kerusakan selama 
penyimpanan permen susu sapi relatif tinggi 

sehingga daya simpannya menjadi relatif 
rendah. Oleh karena itu perlu penambahan 
bahan tambahan seperti pengawet untuk 

mempertahankan daya simpan permen susu 
sapi. 

Bahan pengawet adalah suatu bahan 

tambahan pangan yang mempunyai fungsi 
untuk mencegah pertumbuhan 
mikroorganisme pada bahan pangan, selain itu 

juga dapat memperjanjang umur simpan 
produk pangan. Salah satu pengawet alami 
yang dapat digunakan sebagai tamb ahan 

pangan adalah susu kuda liar sumbawa. Susu 
kuda liar sumbawa merupakan susu hasil 
pemerahan kuda yang dilepas di padang 

rumput di Nusa Tenggara Barat (NTB) 
khususnya di Kabupaten Dompu, Bima, dan 

Sumbawa yang dipasarkan dengan nama 
“Susu Kuda Liar” (Sujaya, 2008). Susu kuda 
liar awalnya dipasarkan sebagai obat karena 

dapat menyembuhkan berbagai macam 
penyakit. Sujaya (2008) menyatakan bahwa 
susu kuda liar mengandung sejumlah bakteri 

asam laktat yaitu genus Lactobacillus, Weisella 
dan atau Leuconostoc dominan pada susu 
kuda liar. Aktivitas antimikroba yang diisolasi 

dari susu kuda liar terhadap Escherichia coli 
25922, Sh. flexneri, S. typhymurium 29213 
dan Staphylococcus aureus disebabkan oleh 

asam dan metabolit lainnya. Selain itu juga 
terdapat L. Rhamnosus yang dapat 
menghambat bakteri patogen serta memiliki 

kemampuan membentuk massa sel yang baik. 
Penggunaan susu kuda liar yang dapat 

digunakan sebagai pengawet dalam makanan 
adalah susu kuda liar yang sudah berurmur 20 
hari lebih, disebahkan karena jika 

menggunakan susu segar atau kurang dari 20 
hari, maka daya antimikroba pada susu kuda 
liar tidak efektif. Berdasarkan penelitian 

Rukmana (2018), susu kuda liar yang memiliki 
umur simpan 20 hari belum memiliki daya 
hambat antimikroba pada beberapa bakteri uji, 

sedangkan susu kuda liar yang disimpan lebih 
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dari 20 hari sudah menunjukkan adanya 
antimikroba yang dihasilkan. Mengacu pada 

penelitian tersebut digunakan susu kuda liar 
yang berumur 26 hari untuk mengetahui 
efektivitas susu kuda liar sebagai salah satu 

pengawet pada permen susu sapi untuk dapat 
memperpanjang daya simpan dan 
memperbaiki mutu dari permen susu sapi.  

Berdasarkan penelitian Saramoya 
(2015) pembuatan permen susu dengan 

penambahan ekstrak ubi jalar ungu dan ektrak 
rimpang jahe gajah dapat meningkatkan nilai 
gizi permen susu. Selain itu juga terdapat 

kandungan antosianin sebesar 2,7315 ppm 
dan kandungan antioksidan sebesar 91,2% 
yang keduanya ini berperan sebagai 

antimikroba, juga dapat membuat rata-rata 
kerusakaan panelis sama seperti permen susu 
tanpa penambahan bahan lain. Dari kedua 

penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan 
bahan tambahan sebagai pengawet pada 
permen susu telah dilakukan. Oleh karena itu, 

telah dilakukan penelitian tentang pengaruh 
konsentrasi susu kuda liar terhadap mutu dan 
daya simpan permen susu sapi, yang 

bertujuan untuk mengetahui manfaat susu 
kuda liar sebagai pengawet pada permen susu 
sapi sehingga dapat meningkatkan mutu dan 

daya simpan permen susu sapi. 
 

BAHAN DAN METODE 
 

BAHAN 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah susu kuda liar berumur 26 hari yang 
diperoleh dari Desa Penyaring Kecamatan 

Moyo Utara Sumbawa Besar, susu sapi 
Kemasan (UHT) yang diperoleh dari 
Supermarket, mentega merk forvita, larutan 

buffer phosphate, aquades, alkohol, media 
deMann Rogosa Sharpe Agar (MRSA) merk 
oxoid, dan media Potato Dextrose Agar (PDA) 

merk Oxoid CM0139. 
 
METODE 

 
Persiapan Bahan 

Dalam persiapan bahan, dipersiapkan bahan 
baku utama pembuatan permen karamel 
susu. Bahan baku sampel yang dipersiapkan 

meliputi 9 liter susu sapi kemasan (UHT) yang 
didapatkan dari Supermarket, 1.125 liter susu 
kuda liar yang didapatkan dari Desa 

Penyaring-Sumbawa yang ditransportasikan 
dengan menggunakan mobil yang disimpan 

dalam cerigen steril, 1.800 gram gula pasir 
dan 450 gram margarin merk forvita.  

Pemanasan awal susu 

Susu dipanaskan dalam wadah anti lengket 
(teflon) sambil diaduk-aduk sehingga 
volumenya menjadi setengah volume awal 

susu (4,5 liter). Setelah volume telah menjadi 
setengahnya, panci kemudian diturunkan. 
Tujuan dari pemanasan susu ini adalah untuk 

melakukan pasteurisasi pada susu dengan 
menggunakan suhu 100oC selama 30 menit, 
yang bertujuan untuk menghilangkan kadar air 

dalam susu sapi kemasan sehingga susu 
menjadi mengental. 
 

Pencampuran 1 

Setelah susu telah mencapai volume 

setengahnya, lalu ditambahkan gula pasir 
sebanyak 100 gram (1,1%) (per panci) dan 
mentega sebanyak 25 gram (0,27%) (per 

panci). Gula pasir berfungsi sebagai pemberi 
rasa manis, selain itu penambahan gula pasir 
juga akan membuat susu terbentuk menjadi 

karamel. Sedangkan penambahan mentega 
bertujuan sebagai penamba lemak pada 
permen susu. 
 

Pemasakan gula 

Setelah penambahan gula pasir, selanjutnya 
dilakukan pemasakan gula pasir menggunakan 
suhu 100 oC sambil sesekali diaduk agar 

bahan-bahan tersebut menyatu proses ini 
dilakukan selama ±30 menit. Tujuan dari 
pemasakan dengan suhu 100 oC pada 

dasarnya adalah untuk mengubah gula 
menjadi karamel. 
 

Pendinginan 

Setelah gula telah lebur dan menyatu dengan 

susu selanjutnya dilakukan pendinginan 
sampai suhu 50 oC selama ±20 menit. Tujuan 
dari pendinginan ini adalah untuk persiapan 

penambahan bahan pengawet agar ketika 
ditambahkan suhu campuran bahan tidak 
terlalu panas. 

 
Pencampuran 2 

Setelah suhu susu telah dingin, selanjutnya 
ditambahkan bahan tambahan yaitu susu kuda 
liar dengan berbagai konsentrasi mulai dari 

0% (kontrol), 10%, 20%, 30%, 40% dan 
50%.  
 

Pemasakan 

Setelah semua bahan dicampurkan 

selanjutnya diakukan proses pemasakan yang 
dilakukan dengan suhu 100 oC selama ± 60 
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menit. Diaduk sampai mengental. Tujuan 
pemasakan ini adalah untuk membuat bahan 

campuran menjadi padat sampai berbentuk 
karamel. 
 

Pencetakan dan pemotongan 

Adonan yang telah mengental kemudian 

dicetak menggunakan loyang setinggi 1 cm, 
kemudian di potong dengan ukuran 3x1,5x1 
cm. Pemotongan dilakukan saat permen masih 

panas karena permen susu sangat cepat 
mengeras. 
 

Pengemasan 

Pengemasan permen susu dilakukan dengan 2 

kemasan yaitu untuk kemasan primer 
menggunakan kertas minyak dan kemasan 
sekunder menggunakan plastik standing 
pouch. 
 
Penyimpanan 

Penyimpanan untuk permen susu dilakukan 
selama 20 hari pada suhu ruang. Tujuannya 

adalah untuk mengetahui ketahanan permen 
susu selama penyimpanan. 
 

Analisis 

Analisis yang dilakukan meliputi analisis 

mikrobiologi sebanyak 2 kali pengujian, 
analisis kimiawi sebanyak 1 kali pengujian dan 
analasisi organoleptik sebanyak 4 kali 

pengujian. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mutu Kimia 

Nilai pH 

Pengaruh perlakuan konsentrasi susu 
kuda liar terhadap permen susu sapi selama 

penyimpanan 20 hari memberikan pengaruh 
pada nilai pH yang dapat dilihat pada Gambar 
1 berikut: 

 

 
Gambar 1. Grafik Pengaruh konsentrasi susu kuda 

liar terhadap pH permen susu sapi 
selama Penyimpanan 0 Hari. 

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan 
bahwa adanya signifikansi atau berbeda nyata 

antar perlakuan terhadap nilai pH permen 
susu sapi. Pada hasil pengamatan pH hari ke-
0, perlakuan tanpa penambahan konsentrasi 

susu kuda liar memberikan nilai pH tertinggi 
permen susu sapi sebesar 6,29. Nilai pH 
tertinggi pada konsentrasi 0% disebabkan 

karena tidak adanya penambahan susu kuda 
liar, sehingga molekul H+ pembentuk asam 

tidak ada. Pada konsentrasi 10% terlihat 
bahwa pH permen susu menjadi menurun 
sebesar 6,09, ini disebabkan karena terdapat 

penambahan susu kuda liar sebanyak 25 mL 
(10%), dimana pH awal susu kuda liar adalah 
5,70. Menurut Hermawati (2004) susu kuda 

liar sumbawa memiliki bakteri asam laktat 
yang tumbuh secara alami dan mengalami 
fermentasi alami yang ditandai dengan 

penurunan pH sampai 3,5. Pada konsentrasi 
selanjutnya yaitu konsentrasi 20%, 30%, 40% 
dan 50% pH menurun secara berturut-turut 

yaitu  5,76, 5,61, 5,31 dan 5,19. Menurut 
Pianusa (2015) penurunan pH terjadi karena 
penurunan ATP dan keratin fosfat melalui 

proses akti glikolisis, dimana glikolisis 
mengubah glikogen menjadi asam laktat yang 
menyebabkan terjadinya penurunan pH. 

Angka tersebut lebih rendah dari penelitian 
yang telah dilakukan oleh Purwanti (1999) 

dengan pH berkisar antara 6,69-6,99 dan 
penelitian Sistanto (2014) dengan kisaran pH 
5,08-5,53.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat 
dikatakan bahwa penambahan susu kuda liar 
membuat permen susu menjadi asam. Hal ini 

disebabkan karena hasil metabolisme laktosa 
berupa glukosa dan galaktosa dimetabolisme 
dalam sel BAL homofermentatif menghasilkan 

sebagian besar (85-90%) berupa asam laktat 
(Widodo, 2002). Rendahnya pH pada permen 
susu ini memungkinkan bakteri patogen akan 

sulit untuk tumbuh, karena bakteri patogen 
mempunyai kisaran pertumbuhan pada pH 
normal. Terdapatnya asam laktat yang 

diproduksi bakteri asam laktat mempengaruhi 
pH lingkungan yang berubah menjadi asam . 

Menurut Jay (2000) penghambatan 
pertumbuhan bakteri pada susu fermentasi 
merupakan penghambatan yang dipengaruhi 

oleh kemampuan bakteri asam laktat dalam 
memproduksi asam laktat.  

Jika permen susu sapi ini disimpan 

dalam waktu lama, maka pH dari permen susu 
sapi akan semakin menurun. Wahyuni (2017) 
mengatakan bahwa penurunan pH disebabkan 

oleh aktivitas mikroorganisme di dalam 
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makanan selama penyimpanan yang dapat 
menyebabkan terjadinya fermentasi dan 

menghasilkan asam. Terdapatnya 
mikroorganisme yang juga dapat menurunkan 
pH yang mungkin tumbuh pada pH rendah 

(pH 3-6) antara khamir (pH 2,5-8,5) dan 
kapang (pH 5-7). 
 

Kadar Air 

Pengaruh perlakuan konsentrasi susu 

kuda liar memberikan pengaruh pada nilai 
kadar air yang ditunjukkan pada Gambar 2 
berikut. 

 

 

Gambar 2. Grafik Pengaruh konsentrasi susu kuda 

liar terhadap pH permen susu sapi selama 
Penyimpanan 0 Hari 

 

Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan 
bahwa terdapat signifikansi pada nilai kadar 
air permen susu sapi. Pada konsentrasi 0% 

menunjukkan nilai kadar air tetinggi yaitu 
sebesar 7,45%. Nilai kadar air yang tinggi ini 
disebabkan karena tidak adanya penambahan 

susu kuda liar pada konsentrasi susu kuda liar 
0%. Pada konsentrasi 10% dimana kadar air 
sudah mulai menurun, menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh penambahan susu kuda liar 
pada konsentrasi 10% dimana kadar air 
permen susu menjadi menurun menjadi 

6,72%. Pada konsentrasi susu kuda liar 20%, 
30%, 40% dan 50% kadar air permen susu 
sapi menjadi semakin berkurang, ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi 
konsentrasi susu kuda liar yang digunakan 

maka kadar air permen susu sapi menjadi 
semakin menurun. Kadar air dari permen susu 
yang dihasilkan pada penenltian ini lebih tinggi 

lebih tinggi dari kadar air yang dihasilkan pada 
penelitian Susilawati (2011) yaitu sebesar 
5,18% dan Amri (2015) 4,05%. Pada 

penelitian nilai kadar air dari permen susu sapi 
sesuai dengan SNI 3547.2-2008 dimana kadar 
air maksimal dari permen bukan jelly adalah 

7,5%. Rendahnya kadar air dari permen susu 
sapi ini akan menyebabkan sulitnya 
pertumbuhan mikroba, maka dengan 

rendahnya kadar air dari permen susu 
memungkinkan pertumbuhan mikroorganisme 

menjadi berkurang.  
 
Mutu Mikrobiologis 

Mikroorganisme merupakan makhluk 
super kecil yang dapat hidup dimana saja 

termasuk dalam bahan pangan. Adanya 
pertumbuhan mikroorganisme  dalam bahan 
pangan akan sangat mempengaruhi produk 

pangan tersebut baik dalam mutu dan masa 
simpan, sehingga menyebabkan produk 
pangan mengalami kerusakan dan kebusukan. 

Adapun dalam penelitian ini, dilakukan analisis 
pengaruh konsentrasi susu kuda liar terhadap 
pertumbuhan kapang, juga dianalisis total 

bakteri asam laktat yang tumbuh pada permen 
susu. 

 
Total Kapang 

Adapun purata hasil pengamatan 

pengaruh konsentrasi susu kuda liar terhadap 
jumlah total kapang permen susu sapi selama 
penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 1 

sebagai berikut: 
 

Tabel 1. Purata Pengaruh Konsentrasi Susu Kuda 

Liar terhadap Total Kapang Permen Susu 
Sapi selama Penyimpanan 20 Hari. 

Konsentrasi 

Susu Kuda 
Liar (%) 

Total Kapang (CFU/g) 

Lama Penyimpanan (hari) 

0 20 

0 <1,0 x 102 2,3 x 102 

10 <1,0 x 102 <1,0 x 102 

20 <1,0 x 102 <1,0 x 102 

30 <1,0 x 102 <1,0 x 102 

40 <1,0 x 102 <1,0 x 102 

50 <1,0 x 102 <1,0 x 102 

 

Hasil analisis total kapang pada 
penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1. Pada 
hasil analisis yang dilakukan di laboratorium, 

pada permen susu tidak menunjukkan 
pertumbuhan jamur pada penyimpanan hari 
ke-0, pada perlakuan konsentrasi 0%, 10%, 

20%, 30%, 40% dan 50% menunjukkan 
jumlah total jamur yaitu sebesar <1,0 x 102 

CFU/g, hasil analisis ini sesuai dengan SNI 
3547.2-2008 yang menyatakan batas 
maksimum untuk pertumbuhan kapang dan 

khamir pada permen susu adalah 1,0 x 102 

CFU/g. Tidak adanya pertumbuhan jamur pada 
permen susu sapi selama penyimpanan hari 

ke-0 ini adalah karena pengaruh penambahan 
susu kuda liar. Semakin tinggi konsentrasi 
susu kuda liar yang digunakan, maka 
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pertumbujan jamur pada permen susu 
menjadi semakin menurun. Hal ini disebabkan 

karena bakteri asam laktat dapat menghambat 
pertumbuhan dari kapang. Menurut Nezami 
dkk (2000), menyatakan bahwa Lactobacillus 
rhamnosus dan Propionobacterium yang 
termasuk bakteri asam laktat diketahui mampu 
menghambat pertumbuhan kapang. 

Sedangkan pada hari ke-20 pada 
perlakuan konsentrasi 0% terdapat 

pertumbuhan jamur sebesar 2,3 x 102 CFU/g, 
ini disebabkan karena tidak adanya 
penambahan susu kuda liar pada konsentrasi 

tersebut yang berperan sebagai antimikroba. 
Permen karamel yang berbahan dasar susu 
dan gula memiliki nutrisi yang cukup banyak 

untuk digunakan kapang dan khamir sebagai 
sumber nutrisi dalam pertumbuhannya 
(Susilawati, 2011). Pada konsentrasi 

selanjutnya yaitu konsentrasi susu kuda liar 
10%, 20%, 30%, 40% dan 50% masih berada 
dalam batas SNI yaitu <1,0 x 102 CFU/g. Tidak 

adanya pertumbuhan jamur pada permen susu 
ini dipengaruhi oleh penambahan susu kuda 
liar karena dalam susu kuda liar terdapat 

komponen penghambat tertentu yang 
dihasilkan oleh bakteri asam laktat. Betty 
(1999) menyatakan bahwa komponen 

penghambat yang dihasilkan oleh bakteri asam 
laktat umumnya bersifat tahan panas. 

Mekanisme penghambatan komponen 
antimikroba terhadap mikroba target adalah 
dengan cara destabilisasi dari membran 

sitoplasma. Selain itu kurangnya jumlah 
pertumbuhan kapang pada perlakuan 
kosentrasi 10% sampai dengan 50% 

disebabkan juga oleh kurangnya penyerapan 
oksigen pada kemasan karena menggunakan 2 
kemasan yang mengurangi kelebihan 

penyerapan kadar air ke dalam permen susu. 
Karena jamur membutuhkan kondisi yang 
aerob untuk pertumbuhannya (Jannah, 2018). 

 

Total Bakteri asam laktat 

Adapun purata hasil pengamatan 
pengaruh konsentrasi susu kuda liar terhadap 

jumlah total bakteri asam laktat permen susu 
sapi selama penyimpanan dapat dilihat pada 
Tabel 2 sebagai berikut: 
 

Tabel 2. Purata Pengaruh Konsentrasi Susu Kuda 
Liar terhadap Total Bakteri Asam Laktat 
Permen Susu Sapi selama Penyimpanan 

20 Hari 

Konsentrasi 
Susu Kuda 
Liar (%) 

Total Bakteri Asam Laktat 
(CFU/g) 

Lama Penyimpanan (hari) 

0 20 

0 0 0 

10 <1,0 x 104 <1,0 x 104 

20 <1,0 x 104 <1,0 x 104 

30 <1,0 x 104 3,8 x 104 

40 2,0 x 104 4,6 x 108 

50 2,8 x 104 6,8 x 108 

 
Hasil analisis total bakteri asam laktat 

pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2. 
Pada penyimpanan 0 hari perlakuan kosentrasi 
susu kuda liar 0% tidak menunjukkan 

pertumbuhan bakteri asam laktat, karena tidak 
ada susu kuda liar yang ditambahkan, pada 

konsentrasi susu kuda liar 10%, 20% dan 
30% memiliki jumlah total bakteri asam laktat 
sebesar <1,0 x 104 CFU/g, perlakuan 

kosentrasi susu kuda liar 40% memiliki jumlah 
total bakteri asam laktat sebesar 2,0 x 104 

CFU/g dan perlakuan kosentrasi susu kuda liar 

50% memiliki jumlah total bakteri asam laktat 
sebesar 2,8 x 104 CFU/g. Adanya pertumbuhan 
bakteri asam laktat pada permen susu, karena 

terdapat bakteri asam laktat tahan panas yang 
masih bisa bertahan saat pengolahan permen 
susu. 

Sedangkan pada penyimpanan 20 hari 
pada perlakuan kosentrasi 0%, 10% dan 20% 
jumlah total bakteri asam laktat sebesar <1,0 

x 104 CFU/g, perlakuan kosentrasi 30% jumlah 
total bakteri asam laktat sebesar 3,8 x 104 

CFU/g, kosentrasi 40% sebesar 4,6 x 108 
CFU/g dan kosentrasi 50% sebesar 6,8 x 108 
CFU/g. Pada penelitian ini, semakin tinggi 

konsentrasi susu kuda liar yang diberikan, 
semakin tinggi pula total bakteri asam laktat 
pada permen susu. Ini terbukti dengan adanya 

rasa asam yang agak kuat pada permen susu 
dengan konsentrasi susu kuda liar 50% 
selama penyimpanan 20 hari. Adanya 

pertumbuhan bakteri asam laktat pada produk 
pangan memberikan kontribusi yang cukup 
besar terhadap perbaikan flavour, tekstur dan 

masa simpan produk fermentasi (Yuliana, 
2008). Dengan timbulnya rasa asam pada 
penyimpanan ke 20 membuktikan bahwa, 

semakin lama penyimpanan, jumlah total 
bakteri asam laktat akan semakin banyak. 
Tumbuhnya bakteri asam laktat pada permen 

susu juga dipengaruhi oleh umur susu kuda 
liar yang digunakan. Menurut Rukmana (2018) 

menyatakan bahwa susu kuda liar yang 
berumur lebih dari 20 hari sudah mampu 
untuk menghambat pertumbuhan bakteri lain. 

Keterlibatan bakteri asam laktat yang 
tumbuh pada produk pangan, memberikan 
efek menguntungkan karena asam yang 
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dihasilkan dapat mencegah pertumbuhan 
mikroba lain. Menurut Jay (2000) menyatakan 

bahwa penghambatan pertumbuhan bakteri 
Staphylococcus aureus pada susu fermentasi 
merupakan penghambatan yang dipengaruhi 

oleh kemampuan bakteri asam laktat dalam 
memproduksi asam laktat. Asam laktat yang 
diproduksi bakteri asam laktat menyebabkan 

penurunan pH, sehingga kondisi lingkungan 
menjadi asam sehingga S. aureus tidak dapat 

bertahan hidup dan selama inkubasi produksi 
asam laktat pada Lactobacillus casei menjadi 
meningkat. Sedangkan, menurut Sujaya 

(2008) menyatakan bahwa dalam penelitian 
sebelumnya telah ditemukan beberapa strain 
Lactobacillus spp. yang telah diisolasi dari susu 

kuda liar sumbawa sebanyak 24 isolat 
Lactobacillus spp. dapat menghambat 
beberapa bakteri patogen seperti Escherichia 
coli, Salmonella, S. aureus, dan Shigella flexi + 
neri. Jenis bakteri yang ditemukan pada susu 
kuda liar sumbawa yang dapat berperan 

sebagai agensia probiotik adalah L. rhamnosus 
SKG 34 dan L. Rhamnosus SKG 49. 
 

Visualisasi Jamur 

Visualisasi jamur pada permen susu 

selama penyimpanan 20 hari sapi dapat dilihat 
pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Hasil Pengamatan Pengaruh Konsentrasi 
susu kuda liar terhadap Mutu Daya 
Simpan Permen susu selama 

Penyimpanan 20 Hari 
Konsentrasi 

Susu Kuda 
Liar (%) 

Hari Terbentuk s.d Pengamatan 

20 hari 

Pertumbuhan Jamur 

0 - 

10 - 

20 - 

30 - 

40 - 

50 - 

 
Pada Tabel 3, terlihat bahwa selama 

penyimpanan 20 hari jamur tidak tumbuh 
secara visual, namun pada analisis 
memperlihatkan jamur telah tumbuh pada 

perlakuan kosentrasi 0% selama penyimpanan 
20 hari. Menurut Susilawati (2011) 
menyatakan bahwa permen karamel yang 

berbahan dasar susu dan gula memiliki nutrisi 
yang cukup banyak untuk digunakan kapang 
dan khamir sebagai sumber nutrisi dalam 

pertumbuhannya. Pada konsentrasi susu kuda 
liar 10%, 20%, 30%, 40% dan 50% tidak 
menunjukkan pertumbuhan jamur secara 

visual.  Pertumbuhan jamur pada media hanya 
terdapat pada perlakuan 0% saja dan tidak 

tumbuh pada perlakuan lainnya. Hal ini 
disebabkan karena, semakin tinggi konsentrasi 
susu kuda liar yang digunakan, semakin 

rendah pula pertumbuhan jamur yang 
dihasilkan. Menurut Yuliana (2008) 
menyatakan bahwa pada susu kuda liar 

sumbawa menghasilkan komponen 
penghambat tertentu, yang menyebabkan 

mikroba lain tidak dapat tumbuh (Yuliana, 
2008). 

Pada penyimpanan hari ke-20 pada 

konsentrasi susu kuda liar 0%, 10%, 20%, 
30%, 40% dan 50% masih belum 
memperlihatkan pertumbuhan jamur secara 

visual, namun pada media pertumbuhan yang 
diuji di laboratorium telah menunjukkan 
pertumbuhan jamur pada konsentrasi 0% 

yaitu sebesar 2,3 x 102 CFU/g. Pada 
konsentrasi susu kuda liar lain tidak terdapat 
pertumbuhan jamur baik uji laboratorium 

ataupun secara visual dikarenakan nutrisi yang 
terkandung pada permen susu sapi telah 
digunakan oleh bakteri asam laktat untuk 

melakukan proses metabolisme, sehingga 
tidak terdapat nutrisi pertumbuhan yang bisa 
digunakan oleh kapang untuk tumbuh. Saat 

dilakukan pengolahan umur susu kuda liar 
yang digunakan adalah 26 hari, umur susu 

kuda liar yang digunakan juga berpengaruh 
pada penghambatan pertumbuhan kapang, 
karena susu kuda liar yang berumur lebih dari 

20 hari mempunyai aktivitas penghambatan 
yang besar terhadap bakteri lain.  

 

Mutu Organoleptik 

Aroma 

Aroma merupakan bau khas yang 
ditimbulkan oleh bahan pangan, yang 
memunculkan tingkat kesukaan atau minat 

seseorang dalam produk pangan yang 
dihasilkan. Perlakuan pengaruh konsentrasi 
susu kuda liar terhadap kenampakan permen 

susu selama penyimpanan 20 hari dapat 
dilihat pada Gambar 3. 

 



7 
 

 

Gambar 3. Grafik Pengaruh Konsentrasi Susu Kuda 
Liar terhadap Organoleptik Aroma (Hedonik) 

Permen Susu Sapi pada penyimpanan 20 hari. 

 

Berdasarkan Gambar 3, perlakuan 
konsentrasi susu kuda liar memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap nilai 
kesukaan aroma permen susu pada 
penyimpanan hari ke-5, hari ke-10 dan hari 

ke-15, namun memberikan pengaruh yang 
tidak berbeda nyata terhadap nilai kesukaan 
aroma permen susu sapi pada penyimpanan 

hari ke-20. Perbedaan yang nyata pada 
penyimpanan hari ke-0 ini disebabkan karena 
semakin tinggi konsentrasi susu kuda liar 

aroma permen susu menjadi semakin khas. 
Tingginya konsentrasi susu kuda liar ini 

menyebabkan aroma khas dari susu kuda liar 
menjadi semakin kuat sehingga 
mempengaruhi nilai kesukaan panelis terhadap 

aroma permen susu sapi.  
Pada penyimpanan 0 hari perlakuan 

kosentrasi susu kuda liar 0% dan 10% 

menunjukkan kriteria sangat suka, ini 
disebabkan karena aroma dari konsentrasi 
tersebut tidak berbeda nyata.  Pada 

konsenrasi susu kuda liar  20%, 30%, 40%, 
50% menunjukkan kriteria suka Pada 
penyimpanan 10 hari perlakuan kosentrasi 0% 

menunjukkan kriteria sangat suka, perlakuan 
konsentrasi 10%, 20%, 30% dan 40% 
menunjukkan kriteria suka dan perlakuan 

konsentrasi 50% menunjukkan kriteria agak 
suka. Penyimpanan 15 hari pada perlakuan 
kosentrasi 0% menunjukkan kriteria sangat 

suka, perlakuan konsentrasi 10%, 20% dan 
30% menujukkan krtiteria suka dan perlakuan 

kosentrasi 40% dan 50% menunjukan kriteria 
agak suka. Pada penyimpanan ini tingkat 
kesukaan panelis menjadi menurun dari 

penyimpanan hari sebelumnya. Penyimpanan 
20 hari pada perlakuan semua kosentrasi 
menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata 

pada aroma permen susu sapi, namun masih 

berada pada taraf kriteria sangat suka dan 
suka. Ini menujukkan bahwa, semakin lama 

penyimpanan aroma permen susu sapi akan 
semakin kuat, ini terlihat dari semakin lama 
penyimpanan panelis semakin menyukai 

aroma dari permen susu sapi.  
 

Kenampakan 

Perlakuan pengaruh konsentrasi susu 
kuda liar terhadap kenampakan permen susu 

selama penyimpanan 20 hari dapat dilihat 
pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Grafik Pengaruh Konsentrasi Susu Kuda 

Liar terhadap Organoleptik Kenampakan (Hedonik) 
Permen Susu Sapi pada penyimpanan 20 hari. 

 
Berdasarkan Gambar 4, perlakuan 

konsentrasi susu kuda liar memberikan 
pengaruh yang berbeda nyata terhadap nilai 

kesukaan kenampakan ikan pindang kuning 
pada penyimpanan hari ke-5, hari ke-10 dan 
hari ke-15, namun memberikan pengaruh 

yang tidak berbeda nyata terhadap nilai 
kesukaan kenampakan ikan pindang kuning 
pada penyimpanan hari ke-20. Pada 

penyimpanan hari ke-0, perlakuan kosentrasi 
0% dan 10% menunjukkan kriteria sangat 
suka, sedangkan perlakuan kosentrasi 20%, 

30%, 40% dan 50% menunjukkan kriteria 
suka. Pada penyimpanan hari ke-10, perlakuan 
kosentrasi 0% menujukkan kriteria sangat 

suka sedangkan perlakuan kosentrasi 10%, 
20%, 30%, dan 40% menunjukkan kriteria 
suka, sedangkan pada konsentrasi 50% 

menunjukkan kriteria agak suka. Menurunnya 
tingkat kesukaan panelis terhadap 

kenampakan permen susu ini dikarenakan, 
semakin tinggi konsentrasi susu kuda liar yang 
digunakan warna dari permen susu ini akan 

semakin coklat.  
Pada penyimpanan hari ke-15, 

menunjukkan hasil organoleptik yang berbeda 

nyata pada kenampakan secara hedonik 
permen susu sapi. Perlakuan kosentrasi susu 
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kuda liar 0% menunjukkan kriteria sangat 
suka, perlakuan konsentrasi 10% dan 20% 

menunjukkan kriteria suka dan perlakuan 
kosentrasi 30%, 40% dan 50% menunjukkan 
kriteria agak suka. Pada penyimpanan hari ke-

15 ini terlihat bahwa tingkat kesukaan panelis 
menjadi semakin menurun.   

Sedangkan pada penyimpanan hari 

ke-20 menunjukkan tidak adanya perbedaan 
nyata terhadap kenampakan permen susu sapi 

yang dihasilkan. Pada penyimpanan ke-20 ini 
masuk ke dalam kriteria sangat suka dan suka. 
Nilai kesukaan panelis terhadap kenampakan 

permen susu menjadi meningkat pada 
penyimpanan ke-20. Hal ini menunjukkan 
bahwa semakin lama penyimpanan permen 

susu, makan kenampkan permen susu menjadi 
semakin homogen. 

Perlakuan permen susu yang sangat 

disukai oleh panelis adalah perlakuan 
kosentrasi 0% (kontrol) kemudian permen 
susu yang masih berada pada taraf suka yang 

disukai oleh panelis adalah perlakuan 
kosentrasi 10%. Ini disebabkan karena pada 
perlakuan 0% dan 10% menghasilkan warna 

yang tidak berbeda nyata, dan berbeda nyata 
dengan perlakuan konsentrasi yang lain. Rata-
rata kriteria kesukaan panelis masuk dalam 

spesifikasi kenampakan permen susu sapi 
yang utih, rapi, bersih, homogen, ketebalan 

tidak rata dan warna coklat cerah. Semakin 
coklatnya permen susu sapi ini dipengaruhi 
oleh penambahan susu kuda liar, dimana 

semakin tinggi konsentrasi susu kuda liar 
warna dari permen susu sapi menjadi semakin 
coklat.  

 
Rasa 

Perlakuan pengaruh konsentrasi susu 
kuda liar terhadap rasa permen susu selama 
penyimpanan 20 hari dapat dilihat pada 

Gambar 5. 
 

 
Gambar 5. Grafik Pengaruh Konsentrasi Susu Kuda 
Liar terhadap Organoleptik Rasa (Hedonik) Permen 

Susu Sapi pada penyimpanan 20 hari. 

Berdasarkan Gambar 5, perlakuan 
konsentrasi susu kuda liar memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap nilai 
kesukaan rasa permen susu sapi pada 
penyimpanan hari ke-5,  hari ke-10 hari, ke-25 

dan hari ke-20. Pada penyimpanan hari ke-5 
perlakuan kosentrasi susu kuda liar 0% dan 
10% menunjukkan kriteria sangat suka, 

perlakuan kosentrasi susu kuda liar 20% dan 
30% menunjukkan kriteria suka dan perlakuan 

kosentrasi 40% dan 50% menunjukkan 
kriteria agak suka. Pada penyimpanan hari ke-
10, perlakuan kosentrasi susu kuda liar 0% 

dan 10% menunjukkan kriteria sangat suka, 
perlakuan kosentrasi 20% menunjukkan 
kriteria suka, dan perlakuan kosentrasi susu 

kuda liar 30%, 40% dan 50% menunjukkan 
kriteria agak suka. Tingkat kesukaan panelis 
pada rasa permen susu sapi pada 

penyimpanan hari ke-10 menjadi menurun, ini 
disebabkan karena semakin tinggi konsentrasi 
susu kuda liar yang diberikan rasa dari permen 

susu sapi menjadi semakin asam. 
Pada penyimpanan permen susu sapi 

hari ke-15 konsentrasi susu kuda liar 0%, 

10%, dan 20% menunjukkan kriteria sangat 
suka, sedangkan konsentrasi susu kuda liar 
30%, 40% dan 50% menunjukkan kriteria 

agak suka, hal ini menunjukkan bahwa 
semakin lama penyimpanan rasa dari permen 

susu menjadi menjadi asam, hal ini 
disebabkan karena bakteri asam laktat yang 
terkandung dalam permen susu menghasilkan 

berbagai jenis asam. Menurut Heikkila dan 
Saris (2003) bahwa bakteri asam laktat dapat 
memproduksi asam organik seperti asam 

asetat, propionat atau asam laktat, atau 
dengan memproduksi hidrogen peroksida. 

Pada penyimpanan hari ke-20, 

perlakuan konsentrasi susu kuda liar 0% dan 
10% menujukkan kriteria sangat suka, 
perlakuan kosentasi susu kuda liar 20%, 30% 

menunjukkan kriteria suka perlakuan kosentasi 
susu kuda liar 40% dan 50% menunjukkan 
kriteria agak suka. Kesukaan panelis terhadap 

rasa permen susu sapi selama penyimpanan 
menjadi menurun, dikarenakan sudah terjadi 

rasa tengik pada permen susu sapi. Perbedaan 
kesukkan panelis terhadap rasa permen susu 
ini disebabkan karena semakin tinggi 

kosentrasi susu kuda liar yang diberikan maka 
rasa dari permen susu sapi ini akan semakin 
kecut (asam), sehingga rasa kesukaan panelis 

menjadi menurun. Menurut Jannah (2012) 
bahwa bahan makanan yang mempunyai cita 
rasa asam kadang-kadang menyebabkan 

masyarakat kurang suka mengkonsumsinya.  

7,35a 7,15a 

6,15b 
5,50ab 

5,15b 
5,80b 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0 10 20 30 40 50 

R
a

s
a

 

Konsentrasi Susu Kuda Liar (%) 



9 
 

Tekstur 

Perlakuan pengaruh konsentrasi susu 
kuda liar terhadap tekstur permen susu 
selama penyimpanan 20 hari dapat dilihat 

Gambar 6. 
 

 
Gambar 6. Grafik Pengaruh Konsentrasi Susu Kuda 

Liar terhadap Organoleptik Tekstur (Hedonik) 
Permen Susu Sapi pada penyimpanan 20 hari. 

 

Berdasarkan Gambar 6, perlakuan 
konsentrasi susu kuda liar memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap nilai 
kesukaan tekstur ikan pindang kuning pada 
penyimpanan hari ke-5 hari ke-10 hari, ke-15, 

namun memberikan hasil yang tidak berbeda 
nyata terhadap penyimpanan hari ke-20. Pada 
penyimpanan hari ke-5, perlakuan kosentrasi 

susu kuda liar 0% menunjukkan kriteria 
sangat suka, perlakuan kosentrasi susu kuda 
liar 10%, 20% dan 30% menunjukkan kriteria 

suka dan kosentrasi susu kuda liar 40% dan 
50% menunjukkan kriteria agak suka. Pada 
penyimpanan ke-10, perlakuan kosentrasi susu 

kuda liar 0% menunjukkan kriteria sangat 
suka, perlakuan kosentrasi 10%, 20% dan 
30% menunjukkan kriteria agak suka, 

perlakuan kosentrasi 40% dan 50% 
menunjukkan kriteria netral. Menurunnya 

tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur 
permen susu sapi ini dikarenakan tekstur dari 
permen susu sapi pada konsentrsi susu kuda 

liar 40% dan 50% menjadi keras. Menurut 
Samsundari (2008) menyatakan bahwa pada 
pH rendah, protein susu akan mengalami 

koagulasi sehingga terbentuk gumpalan, yang 
makin lama semakin banyak. Terbentuknya 
gumpalan inilah yang menyebabkan 

perubahan tekstur. 
 Pada penyimpanan hari ke-15 

perlakuan kosentrasi susu kuda liar 0% 

menunjukkan kriteria sangat suka, perlakuan 
kosentrasi susu kuda liar 10%, 20%, 30% dan 
40% menunjukkan kriteria suka dan perlakuan 

konsentrasi susu kuda liar 50% menunjukkan 
kriteria agak suka. Sedangkan pada 

penyimpanan hari ke-20 menunjukkan tidak 
ada perbedaan nyata terhadap tekstur permen 

susu yang dihasilkan. Perlakuan kosentrasi 0% 
dan 10% menunjukkan kriteria sangat suka, 
perlakuan kosentrasi 20%, 30% dan 40% 

menunjukkan kriteria suka dan perlakuan 
konsentrasi 50% menunjukkan kriteria agak 
suka. Kesukaan panelis terhadap tekstur 

permen susu sangat jelas perbedaanya, dan 
menunjukkan kesukaan pada konsentrasi 0% 

sampai 30%, sedangkan konsentrasi 40% dan 
50% rata-rata kurang disukai oleh panelis. Hal 
ini disebabkan karena tekstur dari permen 

susu sapi konsentrasi 40% dan 50% masuk 
dalam kriteria sangat keras. Nilai kekerasan 
berhubungan dengan kadar air yang 

terkandung dalam permen. Semakin tinggi 
nilai kadar air yang terkandung dalam permen 
susu maka tekstur permen susu akan lebih 

lunak (Nisa, 2015).  
 

KESIMPULAN  

 
Perlakuan kosentrasi susu kuda liar 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

nilai pH dan kadar air permen susu sapi 
selama penyimpanan 0 hari. Perlakuan 
konsentrasi 10%, 20%, 30%, 40% dan 50% 

dapat mempertahankan permen susu dari 
pertumbuhan jamur selama penyimpanan 20 

hari berdasarkan SNI 3547.2-2008 yaitu 
sebesar <1,0 x 101 CFU/g. Permen susu sapi 
perlakuan konsentrasi 0%, 10%, 20% dan 

30% disukai oleh panelis karena masih 
memiliki rasa susu sapi yang khas dan tidak 
memiliki rasa asam. Konsentrasi susu kuda liar 

10% adalah konsentrasi yang dapat digunakan 
untuk meningkatkan mutu permen susu sapi 
dengan nilai pH 6,09, kadar air 6,72, mutu 

organoleptik aroma dan warna yang sangat 
disukai panelis, total kapang sebesar <1,0 x 
102 CFU/g dan total bakteri asam laktat 

sebesar <1,0 x 104 CFU/g selama 
penyimpanan 20 hari. 
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