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I. PENDAHULUAN 
 
 

1.1.  Latar Belakang  

 Kefir adalah susu fermentasi  yang memiliki rasa, warna dan konsistensi 

yang menyerupai yogurt dan memiliki aroma khas yeast. Kefir diperoleh melalui 

proses fermentasi susu pasteurisasi yang menggunakan starter berupa butir atau 

biji kefir (kefir grain/kefir granule), yaitu butiran-butiran putih atau krem dari 

kumpulan bakteri, antara lain Streptococcus sp., Lactobacilli dan beberapa jenis 

ragi/khamir non patogen. Bakteri pada kefir, berperan menghasilkan asam laktat 

dan komponen flavour, sedangkan ragi menghasilkan gas asam  arang atau karbon 

dioksida dan sedikit alkohol. Itulah sebabnya rasa kefir di samping asam juga 

sedikit ada rasa alkohol dan soda, yang membuat rasa kefir lebih segar (Usmiati, 

2007). 

 Fermentasi susu menjadi kefir menghasilkan senyawa metabolit yang 

bermanfaat bagi kesehatan yaitu eksopolisakarida dan peptida bioaktif. Kedua 

senyawa tersebut akan menstimulasi sistem kekebalan tubuh. Polisakarida yang 

terbentuk pada kefir juga berperan sebagai antitumor. Senyawa lain yang terdapat 

pada kefir adalah kandungan galaktosida yang baik untuk penderita lactose 

intoleran. Komponen antibakteri juga dihasilkan selama fermentasi kefir seperti 

asam organik (asam laktat dan asetat), karbondioksida, hidrogen peroksida, 

etanol, diacetil dan peptida (bakteriosin) yang tidak hanya berguna untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri patogen dan bakteri pembusuk selama 

pengolahan dan penyimpanan makanan, tetapi dapat pula digunakan untuk 

pencegahan beberapa gangguan pencernaan dan infeksi (Farnworth, 2005).  
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 Menurut Arpiyanto (2003), kefir mengandung sekitar 0,5% sampai 1% 

alkohol, sedangkan menurut Istiani (2010), kadar alkohol kefir berkisar 0,5-2,5%. 

Kadar alkohol dalam kefir sangat dipengaruhi oleh kadar laktosa bahan baku, 

jenis mikrobia starter, dan lama fermentasi. Semakin lama fermentasi, 

mikroorganisme berkembang biak semakin banyak, sehingga kemampuan 

mikroba Lactobacillus bulgaricus dan khamir Candida kefir memecah glukosa 

menghasilkan metabolit primer  yaitu asam laktat dan alkohol juga semakin 

banyak (Astawan, 2008). Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan 

perbandingan waktu fermentasi kefir grain saat fermentasi untuk mendapatkan 

produk kefir dengan karateristik kimia yang diinginkan selama penyimpanan suhu 

dingin, dengan perbandingan waktu 12, 16, 20, 24 jam. Parameter yang digunakan 

adalah kadar laktosa, pH, asam laktat, total gula dan kadar etanol.  

  
1.2. Tujuan penelitian 

1. Mengetahui pengaruh lama fermentasi kefir grains terhadap karakteristik 

kimia minuman kefir yang meliputi kadar laktosa, pH, asam laktat, total 

gula dan kadar etanol 

2. Mengetahui karakteristik kimia minuman kefir yang meliputi kadar laktosa, 

pH, asam laktat, total gula dan kadar etanol selama penyimpanan suhu 

dingin. 
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1.3. Hipotesa 

1. Diduga lama fermentasi kefir grains berpengaruh terhadap karakteristik kimia 

minuman kefir yang meliputi kadar laktosa, pH, asam laktat, total gula dan 

kadar etanol 

2. Diduga lama penyimpanan berpengaruh terhadap karakteristik kimia 

minuman kefir yang meliputi kadar laktosa, pH, asam laktat, total gula dan 

kadar etanol selama penyimpanan suhu dingin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


