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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PEF (Pulsed Electric Field) merupakan salah satu metode pemrosesan 

makanan yang tidak menghasilkan panas yang mendapatkan banyak perhatian dari 

peneliti, pemerintah, dan industri makanan sebagai teknik yang berpotensi yang 

dapat diadopsi secara sepenuhnya untuk memroses makanan pada skala industri. 

PEF menyediakan beberapa keuntungan termasuk sedikitnya perubahan pada 

kualitas makanan/minuman segar, dan penonaktifan dari banyak mikroorganisme 

dan enzim. PEF juga menyediakan kesempatan untuk pengembangan produk 

makanan baru yang tidak perlu melalui pengolahan termal konvensional [1]. Dalam 

Tugas Akhir ini diteliti tingkat kematian mikroba yang berada pada susu segar yang 

disebabkan oleh PEF. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan kualitas 

susu dan mengawetkan bahan yang diteliti yaitu susu. 

Penelitian ini menggunakan susu segar yang akan diamati keawetannya di 

mana hal tersebut dapat diketahui melalui pengamatan jumlah mikroba yang ada di 

susu segar tersebut. Mikroba yang berbahaya masih terdapat dalam susu segar 

seperti Listeria spp., E. coli spp., dan lain-lain. Namun terdapat juga mikroba baik 

yang bermanfaat bagi tubuh seperti Lactobacillus Protectus, Streptococcus lactis, 

dan lain-lain. Diharapkan hasil penelitian menunjukkan perlakuan tegangan tinggi 
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dapat membunuh mikroba berbahaya dan mempertahankan bakteri yang 

bermanfaat tersebut. 

Sudah banyak metode yang diterapkan oleh peneliti maupun industri 

makanan untuk dapat menghasilkan susu yang dapat dikonsumsi. Susu dapat 

dikonsumsi, jika mikroba yang berbahaya mati. Namun penelitian dalam metode 

tersebut terus berkembang karena belum menemukan metode yang sempurna di 

mana tidak terdapat efek samping seperti matinya mikroba yang bermanfaat bagi 

tubuh. Metode PEF dapat digunakan dalam proses pengawetan makanan. Metode 

tersebut menggunakan medan listrik untuk membunuh atau menonaktifkan 

mikroba. Dalam PEF terdapat banyak faktor yang mempengaruhi, seperti lebar 

pulsa, besarnya tegangan, maupun lama perlakuan terhadap susu tersebut. 

Dalam penelitian ini akan dibangun sistem pengawetan susu dengan PEF. 

Susu yang sudah diberikan perlakuan PEF kemudian diuji dengan menggunakan 

metode Total Plate Count (TPC) yang memakai media Plate Count Agar (PCA) 

dan media Violate Red Bile Agar (VRBA). Metode tersebut digunakan untuk dapat 

mengukur seberapa banyak bakteri yang mati akibat PEF tersebut yang dapat 

menjadi penanda bahwa susu tersebut awet atau tidak. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Tugas akhir ini bertujuan menemukan faktor paling berpengaruh dan dapat 

membunuh mikroba yang merugikan dari susu segar. 
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1.3 Batasan Masalah 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah susu segar. Sumber 

listrik untuk PEF akan dibangkitkan secara elektronik dengan tegangan yang 

divariasikan. Ada 3 parameter dari PEF yang akan divariasikan, yaitu besarnya 

tegangan listrik, polaritas tersebut, dan durasi perlakuan. Pengontrolan parameter 

listrik tersebut dilakukan dengan mikrokontroler, sementara pengukuran hasil 

perlakuan dilakukan dengan teknik TPC. 

 

1.4 Metoda Penelitian 

Dalam menyelesaikan tugas ini, penulis menggunakan beberapa metoda, 

yaitu studi literatur dari jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan PEF dan susu, 

serta melakukan eksperimen pengamatan jumlah bakteri yang mati dengan faktor 

yang berbeda-beda untuk menemukan hasil yang efektif dari masing-masing faktor. 

Sementara pengamatan jumlah bakteri diukur dengan alat di laboratorium 

mikrobiologi. Pembangunan perangkat pembangkit dan pengontrol tegangan listrik 

dilakukan di laboratorium Penelitian Teknik Elektro. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Tugas akhir ini disusun dan terbagi menjadi lima bab, yaitu: 

BAB PERTAMA berisikan pendahuluan yang membahas latar belakang, tujuan, 

batasan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB KEDUA berisikan landasan teori yang membahas teori tentang PEF, faktor 

yang mempengaruhi, mikroorganisme patogen dan mikroorganisme yang 

bermanfaat dalam susu segar serta karakteristiknya, dan kandungan dalam susu. 

BAB KETIGA berisikan blok diagram, desain reaktor dan rangkaian untuk pompa, 

hasil perancangan alat yang terdiri dari rangkaian H-Bridge, rangkaian bertegangan 

rendah, dan program Arduino, serta metode pengujian yang dilakukan terhadap 

susu. 

BAB KEEMPAT berisikan karakteristik tegangan tinggi yang dihasilkan yaitu 

output tegangan dari DC to DC Converter, output tegangan dari rangkaian H-

Bridge, bentuk gelombang dan hasil pengujian susu dengan berbagai perlakuan. 

BAB KELIMA berisikan kesimpulan dan rencana pengembangan selanjutnya. 




