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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Susu 

Susu segar merupakan salah satu bahan pangan dengan nilai gizi tinggi 

yang bermanfaat bagi manusia dan jasad renik pembusuk. Kandungan gizi yang 

tinggi pada susu mengakibatkan susu cepat mengalami kerusakan dan tidak layak 

untuk dikonsumsi dikarenakan bakteri yang mampu berkembang dengan cepat 

dan mengontaminasi produk susu tersebut. Proses pengolahan pada susu 

merupakan cara untuk memperpanjang masa simpan, daya guna, dan 

meningkatkan nilai ekonomi. Salah satu proses pengolahan pada susu yang 

banyak digunakan yaitu fermentasi (Widodo, 2002). 

Komposisi susu berbeda pada spesies hewan yang berbeda. Perbedaan ini 

juga ditemukan dalam ras dan breed sebagai sifat genetik dan pengaruh 

pembiakan. Susu mengandung banyak vitamin dan berbagai macam asam amino 

yang baik untuk kesehatan tubuh. Beberapa kandungan gizi dalam segelas susu 

diantaranya potasium, yang dapat menggerakkan dinding pada pembuluh darah 

agar tetap stabil serta mencegah penyakit darah tinggi dan jantung. Tirosin, dan 

membuat tidur lebih nyenyak mendorong hormon kegembiraan. Zat besi, menjaga 

kesehatan kulit. Magnesium, mampu membuat jantung dan sistem saraf lebih kuat 

dan tidak mudah lelah. Kalsium, membuat tulang lebih kuat. Seng, mempercepat 

penyembuhan luka. Yodium, mampu meningkatkan kerja otak besar. Vitamin B2, 

mampu meningkatkan penglihatan menjadi lebih tajam (Hidayat dkk., 2006) 

Berikut ini adalah syarat kualitas fisik, kimia maupun mikrobiologi susu 

menurut SNI (2011) yang disajikan pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Syarat Mutu Susu 

No. Karakteristik Satuan Syarat 

1. Berat Jenis (pada suhu 27,5◦C) minimum g/ml 10,27 

2. Kadar lemak minimum % 3,00 

3. Kadar bahan kering tanpa lemak minimum % 2,80 

4. Kadar protein minimum % 2,80 

5. Warna, bau, rasa, kekentalan - 
Tidak ada 

perubahan 

6.  Derajat asam ◦SH 6,0-7,5 

7.  Ph - 6,3-6,8 

8. Uji alkohol (70%) v/v - Negatif 

9. Cemaran mikroba maksimum 

  

 

Total Plate Count CFU/ml 1x106 

 

Staphylococcus aureus CFU/ml 1x102 

 

Enterobacteriaceae CFU/ml 1x103 

10. Jumlah sel somatis maksimum Sel/ml 4x105 

11 
Residu antibiotika (Golongan Penisilin, Tetrasiklin, 

Aminoglikosida, Makrolida) 
- Negatif 

12. Uji pemalsuan - Negatif 

13. Titik beku ◦C 

 14.  Uji peroksidase 

 

Positif 

15. Cemaran logam berat, maksimum 

  

 

Timbal (Pb) µ/ml 0,02 

 

Merkuri (Hg) µ/ml 0,03 

 

Arsen (As) µ/ml 0,10 

Sumber: Badan Standarisasi Nasional (2011) 

2.2 Susu Kambing 

Susu kambing merupakan susu dari hasil pemerahan ambing kambing. 

Kandungan gizi pada susu kambing lebih baik dari susu sapi. Kandungan gizi 

dalam 100 gram susu kambing terdapat 3,6 gram protein, 4,2 gram lemak, 4,5 

gram karbihidrat, dan 69 kalori. Globula lemak dalam susu kambing lebih kecil 

jika dibandingkan dengan susu sapi sehingga lebih mudah dihidrolisis dan diserap 

oleh tubuh. Susu kambing memiliki masalah seperti susu dan bahan pangan pada 

umumnya dimana mudah mengalami kerusakan. Selain itu susu kambing juga 

memiliki aroma “prengus” dimana aroma ini merupakan penyebab konsumen 
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kurang meminati susu kambing. Aroma ini dapat dikurangi dengan mengolah susu 

kambing menjadi produk olahan (Susilawati dkk, 2014). 

Tabel 2. Kandungan Gizi Susu Sapi dan Susu Kambing Nilai Per 100 Gram 

No  Kandungan  Susu sapi  Susu kambing 

1 Protein (g) 3,30 3,60 

2 Lemak (g) 3,30 4,20 

3 Karbohidrat (g) 4,70 4,50 

4 Kalori (g) 61,00 69,00 

5 Fosfor i (g) 93,00 111,00 

6 Kalsium (g) 119,00 134,00 

7 Magnesium (g) 13,00 14,00 

8 Besi (g) 0,05 0,05 

9 Natrium (g) 49,00 50,00 

10 Kalium (g) 152,00 204,00 

11 Vitamin A (IU) 126,00 185,00 

12 Thiamin (mg) 0,04 0,05 

13 Riboflavin (mg) 0,16 0,14 

14 Niacin (mg) 0,08 0,28 

15 Vitamin B6 (mg) 0.04 0.05 

Sumber: Balai Penelitian Veteriner, Bogor (2008) 

Susu kambing mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan susu 

sapi. Kelebihan tersebut diantaranya susu kambing lebih cepat terdispersi dan 

campurannya lebih homogen serta mudah dicerna. Hal ini dikarenakan molekul 

butiran lemak pada susu kambing lebih kecil yaitu 3,49 mm jika dibandingkan 

dengan susu sapi yaitu 4,55 mm. Kelebihan susu kambing selanjutnya yaitu 

memiliki asam lemak yang berantai pendek dan sedang serta tidak mengandung β-

laktoglobulin yaitu penyebab terjadinya alergi yang sering ditimbulkan oleh susu 

sapi. Penggunaan susu kambing sebagai bahan baku kefir memiliki kekurangan 

karena kandungan laktosa dalam susu kambing lebih sedikit dibandingkan pada 

susu sapi dan memiliki kadungan asam lemak jenuh sebanyak 64,36 persen 

(Sawitri, 2011) 
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Susu kambing dapat diolah menjadi berbagai produk olahan susu seperti 

susu fermentasi, yoghurt, keju, susu bubuk, dodol, es krim, dan kefir. Kefir dibuat 

dari susu yang difermentasi dengan menggunakan starter kultur tertentu yang 

disebut dengan bibit kefir (kefir grains). Kefir memiliki rasa, warna, dan 

konsistensi yang menyerupai yoghurt namun tekstur kefir lebih encer, gumpalan 

susunya lebih lembut, dan memiliki aroma khas yeast (seperti tape) (Siswanto, 

2007).    

1.3 Kacang Merah 

Kacang merah memiliki kandungan gizi yang sangat baik, hal ini sangat 

menguntungkan bagi kesehatan tubuh manusia apalagi jika diolah secara baik dan 

benar. Kacang merah kering merupakan sumber protein nabati, karbohidrat 

kompleks, serat, vitamin B, folasin, tiamin, kalsium, fosfor, dan zat besi. Namun 

kelemahan dari kacang-kacangan adalah tingginya kandungan senyawa nirgizi 

yang sebagian besar didominasi oleh asam fitat (Astawan, 2009). 

Kacang merah adalah bahan pangan lokal yang memiliki potensi sebagai 

bahan baku susu fermentasi karena memiliki kandungan gizi yang dapat dikatakan 

sangat lengkap. Kacang merah memiliki kandungan protein yang hampir sama 

dengan protein pada daging dan merupakan sumber asam folat yang cukup tinggi. 

Kandungan protein dalam kacang merah sekitar 23,1%. Selain itu kacang merah 

juga mengandung karbohidrat kompleks, serat, vitamin B1, kalsium, fosfor, zat 

besi, dan folasin. Fermentasi kacang merah menjadi susu fermentasi kacang 

merah menggunakan bakteri asam laktat (BAL). Salah satu BAL yang digunakan 

adalah L. acidophilus (Rahmayuni dkk., 2013). 
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Tabel 3. Komposisi Gizi Kacang Merah  

Zat Gizi Satuan Nilai per 100 gram 

Air g 11,750 

Energi Kkal 330,000 

Energi KJ 1381,000 

Protein g 24,370 

Lemak g 0,250 

Abu g 3,830 

Karbohidrat g 59,800 

Serat g 24,900 

Mineral   

Kalsium, Ca mg 195,000 

Besi, Fe mg 9,350 

Magnesium, Mg mg 160,000 

Phosor, P mg 405,000 

Kalium, K mg 1490,000 

Natrium, Na mg 11,000 

Seng, Zn mg 2,550 

Tembaga, Cu mg 1,100 

Mangan, Mn mg 1,000 

Selesnium, Se µg 3,200 

Vitamin   

Vitamin C, total asam askorbat mg 4,500 

Thiamin mg 0,529 

Riboflavin mg 0,219 

Niacin mg 2,060 

Asam pantotenat mg 0,780 

Vitamin B6 mg 0,397 

Folat (total) µg 3894 

Vitamin B12 µg 0,000 

Vitamin A, IU IU 8,000 

Sumber: USDA (2007) 

Protein pada kacang merah memiliki kandungan yang tinggi berkisar antara 

22,00-23,10%. Data produksi kacang merah pada tahun 2011 di Indonesia 

menurut Badan Pusat Statistik yaitu sebesar 92.508 ton. Kacang merah memiliki 

keunggulan dibandingkan dengan kacang-kacangan yang lain yaitu memiliki nilai 

indeks glikemik yang rendah. Indeks glikemik merupakan indeks (tingkatan) 

pangan menurut efeknya dalam meningkatkan kadar gula darah. Nilai glikemik 

pada kacang merah yaitu 26, kacang hijau 76, kacang tunggak 51, kacang kapri 30 

dan kacang kedelai 31. Nilai indeks glikemik yang rendah baik untuk penderita 
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diabetes mellitus karena peningkatan kadar gula dalam darah berlangsung lambat 

dan puncak kadar gulanya rendah. Serat pada kacang merah merupakan serat larut 

air yang mampu menurunkan kadar kolestrol dan kadar gula darah. Pada beberapa 

perusahaan industri makanan melakukan diversifikasi pada produknya dengan 

mengkombinasikan protein nabati seperti kacang-kacangan dan protein hewani 

yaitu berupa susu, seperti produk es krim, miso (produk makanan Jepang), dan 

kishk (produk makanan Eropa Timur) (Rakhmawati dkk., 2014).  

2.4 Buah Naga Merah 

Buah naga atau dragon fruit merupakan buah yang termasuk kedalam 

kelompok tanaman kaktus. Buah naga berasal dari Negara Meksiko, Amerika 

Tengah dan Amerika Selatan. Buah naga sudah banyak di budidayakan di Negara 

Asia, salah satunya di Indonesia. Buah naga tergolong buah yang dibudidayakan 

karena bentuk dan warnanya yang menarik. Buah naga dikonsumsi dalam bentuk 

buah segar, karena kandungan air buah ini sangat tinggi, sehingga dapat 

menghilangkan dahaga (Winarsih, 2007). 

Tabel 4. Kandungan Gizi Buah Naga Merah Per 100 Gram 

Komponen Satuan Jumlah 

Kadar Gula % Briks 13,00-18,00 

Air % 90,20 

Karbohidrat G 11,50 

Protein G 0,53 

Asam G 0,139 

Serat G 0,71 

Fosfor Mg 8,70 

Magnesium Mg 60,40 

Kalsium Mg 134,50 

Vitamin C Mg 9,40 

Sumber : Kristanto (2013) 

Buah naga merah memiliki kulit buah berwarna merah dan daging buah 

berwarna merah keunguan, memiliki kadar kemanisan mencapai 13-15% briks. 
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Buah naga tergolong tanaman yang cenderung berbunga sepanjang tahun. 

Sayangnya tingkat keberhasilan bunga menjadi buah sangat kecil, hanya mencapai 

50% sehingga produktivitas buahnya tergolong rendah dan rata-rata berat buahnya 

hanya sekitar 400 gram. Buah naga merah mengandung zat bioaktif yang 

bermanfaat bagi tubuh diantaranya antioksidan (dalam bentuk asam askorbat, 

betakaroten, dan antosianin), dan serat pangan dalam bentuk pektin. Buah naga 

merah mengandung beberapa mineral seperti kalsium, phosfor, dan besi. Vitamin 

yang terdapat di dalam buah naga merah yaitu vitamin C (Kristanto, 2008).  

2.5 Fermentasi 

Fermentasi merupakan suatu cara pengolahan melalui proses 

memanfaatkan penguraian senyawa dari bahan-bahan protein  kompleks. Protein 

kompleks  tersebut terdapat  dalam  tubuh  ikan  yang  diubah  menjadi  senyawa-

senyawa lebih sederhana dengan bantuan enzim yang berasal dari tubuh ikan atau 

mikroorganisme serta berlangsung dalam keadaan yang terkontrol (Adawyah  

2007). Fermentasi secara teknik dapat didefinisikan sebagai  suatu proses  

oksidasi anaerobik atau partial anaerobik karbohidrat  yang  menghasilkan alkohol 

serta beberapa asam, namun banyak proses fermentasi yang menggunakan 

substrat protein dan lemak (Muchtadi dan Ayustaningwarno, 2010). 

Fermentasi   terbagi   menjadi   dua,   yaitu   fermentasi   spontan   dan   

tidak spontan (membutuhkan starter).  Fermentasi spontan adalah fermentasi yang 

biasa dilakukan menggunakan  media  penyeleksi,  seperti  garam,  asam  organik,  

asam mineral,  nasi  atau  pati.    Media  penyeleksi  tersebut  akan  menyeleksi  

bakteri patogen dan menjadi media yang baik bagi tumbuh kembang bakteri 

selektif yang membantu jalannya fermentasi.  Fermentasi tidak spontan adalah 
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fermentasi yang dilakukan   dengan   penambahan   kultur   organisme   bersama   

media   penyeleksi sehingga proses fermentasi dapat berlangsung lebih cepat 

(Rahayu dkk., 1992).    

Hasil  fermentasi  diperoleh  sebagai  akibat  metabolisme  mikroba-mikroba 

pada  suatu  bahan  pangan  dalam  keadaan  anaerob.  Mikroba  yang  melakukan 

fermentasi  membutuhkan  energi  yang  umumnya  diperoleh  dari  glukosa. 

Dalam keadaan  aerob,  mikroba  mengubah  glukosa  menjadi  air,  CO2 dan 

energi  (ATP). Beberapa  mikroba  hanya  dapat  melangsungkan  metabolisme 

dalam  keadaan anaerob  dan  hasilnya  adalah  substrat  yang  setengah  terurai. 

Hasil  penguraiannya adalah air, CO2,  energi  dan  sejumlah  asam  organik 

lainnya,  seperti  asam  laktat, asam    asetat,    etanol    serta    bahan-bahan 

organik    yang    mudah    menguap. Perkembangan   mikroba-mikroba   dalam 

keadaan   anaerob   biasanya   dicirikan sebagai proses fermentasi (Muchtadi dan 

Ayustaningwarno 2010).   

2.6 Kefir 

Kefir merupakan produk susu yang difermentasikan dengan menggunakan 

bakteri asam laktat seperti Lactobacillus lactis, Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus bersama ragi dan menghasilkan asam dan alkohol. Pada tahap akhir 

proses dilakukan pematangan dalam kemasan tertutup agar terbentuk karbonat 

(Albaarri dan Murti, 2003). 

Kefir adalah produk fermentasi susu yang mengandung probiotik yang 

sangat berguna bagi kesehatan tubuh. Kefir merupakan susu fermentasi yang 

mengandung alkohol 0,5-1%. Bakteri yang menyebabkan terbentuknya alkohol 

adalah Sacharomyces kefir dan Torula kefir. Kefir mempunyai kelebihan 
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dibandingkan dengan susu segar karena asam yang terbentuk dapat 

memperpanjang masa simpan, mencegah pertumbuhan mikroorganisme 

pembusuk sehingga mencegah kerusakan susu, dan mencegah pertumbuhan 

mikroorganisme patogen sekaligus meningkatkan keamanan produk kefir 

(Haryadi dkk., 2013). 

Kefir adalah minuman fermentasi yang memiliki kemampuan probiotik. 

Asam laktat sebagai penghambat bakteri pathogen yang dihasilkan oleh kefir pada 

saat proses fermentasi adalah berasal dari laktosa yang terkandung dalam susu 

sebagai medium fermentasi, oleh karena itu apabila susu yang digunakan berbeda 

kandunganya, maka hasil kefir yang dihasilkan juga akan berbeda dan 

kemampuan penghambatan juga akan berbeda. Susu sapi dan susu kambing 

memiliki kandungan yang berbeda sehingga kefir yang dihasilkan juga memiliki 

kemampuan yang berbeda. Selain itu, kefir juga mengandung CO2, diasetil, 

asetaldehida dan hidrogen peroksida dan bakteriosin suatu senyawa protein yang 

menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap bakteri sejenis (Surono, 2004). 

Tabel 5. Komposisi Kimia Kefir 

Komponen Jumlah 

Protein (%) 4,0-6,0  

Lemak (%) 0,1-10,0  

Laktosa (%) 2,0-3,0 

Karbohidrat (termasuk buah buahan) (%) 5,0-25,0 

pH 3,5-4,6 

Keasaman (%) 0,5-1,6 

Alkohol (%) 0,5-2,0 

Sumber: Avianti (2008)  

2.6.1 Starter Kefir 

Kultur stater kefir disebut butiran kefir, mengandung mikroba yang terdiri 

dari bakteri dan khamir yang masing–masing berperan dalam pembentukan cita 
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rasa dan struktur kefir. Bakteri menyebabkan terjadinya asam sedangkan khamir 

menghasilkan alcohol dan CO2  pada proses fermentasi. Hal ini membedakan rasa 

yoghurt dan kefir, komposisi mikroba dalam butiran kefir dapat berfariasi 

sehingga hasil akhir kefir kadang mempunyai aroma yang berfariasi. Spesies 

mikroorganisme dalam bibit kefir diantaranya Lactococcus acidophilus, L. kefir, 

L. kefirgranum, dan L. parakefir yang berfungsi dalam pembentukan asam laktat

dari laktosa, Lactobacillus kefiranofaciens sebagai pembentuk lendir (matriks 

butiran kefir), L euconostoc sp. membentuk diasetil dari sitrat dan Candida kefir 

pembentuk etanol dan karbon dioksida dari laktosa. Selain itu juga ditemukan L. 

brevis dan khamir jenis Torulopsis holmii dan Saccharoyces delbrueckii (Hidayat 

dkk., 2006) 

Grain kefir berbentuk seperti kembang kol berwarna putih kekuningan 

dengan diameter 2-15 mm per butir dan berat beberapa gram. Perbandingan 

bakteri asam laktat dan khamir yang bersimbiosis dalam grain kefir adalah 

seimbang. Ukuran grain kefir yang diinokulasi ke dalam susu akan mengembang 

dan berwarna kecoklatan karena diselubungi partikel susu. Setelah fermentasi 

selesai, grain kefir bisa didapatkan kembali melalui penyaringan. Selama 

penyimpanan yang relatif lama, grain kefir dapat digunakan kembali sebagai 

inokulum. Kefir juga dapat dijadikan sebagai bulk starter untuk membuat kefir 

berikutnya dengan menambahkan 3-5% kefir ke dalam susu pasteurisasi (Usmiati 

dan Abubakar, 2009) 

2.6.2 Proses Pembuatan Kefir 

Langkah pertama dalam membuat kefir yaiu dilakukan pasteurisasi susu 

sapi segar pada suhu 85o C selama 30 menit dan diturunkan suhunya sampai suhu 
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kamar ± 27o C, kemudian diinokulasi dengan biji kefir sebanyak 5% dan diaduk 

rata. Setelah itu, dituang ke dalam toples steril yang kemudian diinkubasi pada 

suhu kamar (25 ± 1o C) selama 20 jam, sehingga susu mengental menjadi kefir 

(Otles dan Cagindi, 2003) 

 Cara membuat kefir yaitu susu segar dipasteurisasi atau dipanaskan pada 

suhu 85-90o C selama 30 detik. Susu pasteurisasi kemudian didinginkan hingga 

mencapai suhu kamar (± 28o C). Susu yang telah dingin kemudian diberikan biji 

kefir sebanyak 3% dan diaduk secara merata. Susu yang telah diberi biji kefir 

kemudian diinkubasi selama 20-24 jam pada suhu kamar agar terjadi proses 

fermentasi. Susu yang telah menggumpal kemudian disaring menggunkan 

saringan plastik agar didapatkan biji kefir yang dapat digunakan untuk inokulasi 

kembali. Kefir yang telah disaring siap untuk diminum (Usmiati, 2007). 

Tabel 6. Standar Susu Fermentasi 

Komposisi 
Susu 

Fermentasi 

Yoghurt, susu 

Asidopilus 
Kefir Kumys 

Protein susu Min 2,7% Min 2,7% Min 2,7%  

Lemak susu 
Kurang dari 

10% 

Kurang dari 

15% 

Kurang 

dari 10% 

Kurang 

dari 10% 

Total asam tertitrasi 

(Sebagai % asam 

laktat) 

Min 0,3% Min 0,6% Min 0,6% Min 0,7% 

Alkohol    Min 0,7% 

Jumlah total 

mikroorganisme 

(cfu/g) 

Min 107 Min 107 Min 107 Min 107 

Total 

mikroorganisme 

tertentu (cfu/g) 

Min 106 Min 106   

Yeast (cfu/g)   Min 104 Min 104 

Sumber: Codex Stan 234 (2003) 

Syarat mutu minuman susu fermentasi berperisa menurut SNI (2009) 

disajikan pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Standar Nasional Indonesia Syarat Mutu Minuman Susu Fermentasi 

Berperisa 

No Kriteria Uji Satuan 

Persyaratan 

Tanpa perlakuan 

panas  
Dengan Panas 

setelah fermentasi setelah fermentasi 

Normal 
Tanpa 

lemak 
Normal 

Tanpa 

lemak 

1 Keadaan: 

 
    

1.1 Penampakan  - Cair Cair 

1.2 Bau - Normal/khas Normal/khas 

1.3 Rasa - Homogen Homogen 

1.4 Homogenitas - Homogen Homogen 

2 Lemak (b/b) % Min 0,6 Maks 0,5 Min 0,6 Maks 0,5 

3 Padatan susu tanpa  % Min 3,0 Min 3,0 

 

Lemak (b/b) % 
  

4 Protein (N×6,38) 

(b/b) % 
Min 1,0 Min 1,0 

5 Abu (b/b) % Maks 1,0 Maks 1,0 

6 

Keasaman 

tertitrasi % 
0,2 s.d 0,9 0,2 s.d 0,9 

 

(dihitung sebagai asam 

 

laktat) 

 7 Cemaran logam : 

 
  

7.1 Timbal (Pb) mg/kg Maks 0,02 Maks 0,02 

7.2 Merkuri (Hg) mg/kg Maks 0,03 Maks 0,03 

8 

Cemaran arsen 

(As) mg/kg 
Maks 0,1 Maks 0,1 

9 Cemaran mikroba: 

 
    

9.1 Bakteri coliform APM/m1 maks 10 maks 10 

9.2 Salmonella sp/ - 
Negatif Negatif 

 

25 ml 

 9.3 Listeria - 

Negatif Negatif 

 

monocytogenes/ 

 

 

25 ml 

 10 Kultur starter Koloni/ml min 1×106 - 

Sumber: Badan Standardisasi Nasional (2009) 

2.7 Ekstraksi Buah Metode Osmosis 

 Ekstraksi buah metode osmosis dilakukan dengan cara merendam buah-

buahan menggunakan bahan yang memiliki konsentrasi tekanan osmosis lebih 
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tinggi dari tekanan osmosis bahan, sehingga kandungan air dari dalam buah akan 

keluar menuju meia melalui membran semipermiable agar tekanan osmosis 

menjadi seimbang. Ekstraksi menggunakan metode osmosis ini memiliki 

kelebihan yaitu proses pembuatan yang mudah, tidak menggunakan alat-alat yang 

mahal, dan tidak menggunakan bahan kimia berbahaya yang menyebabkan sari 

buah yang dihasilkan dengan metode ini lebih aman untuk dikonsumsi. Metode ini 

menghasilkan kualitas sari buah yang cenderung jernih dan masih mengandung 

aroma khas dari buah asli (Saputra, 2006). 

 Metode ekstraksi osmosis merupakan salah satu cara mengolah produk 

sari buah secara sederhana. Ekstraksi dengan metode osmosis yaitu proses 

ekstraksi yang dilakukan dengan menambahkan sukrosa. Ekstraksi ini dilakukan 

dengan cara merendam buah-buahan dengan bahan atau sukrosa yang memiliki 

tekanan di dalam lebih tinggi, sehingga air yang terkandung dalam bahan akan 

keluar menuju media agar tekanan osmosis menjadi seimbang. Setelah dilakukan 

penambahan gula atau sukrosa, kemudian didiamkan pada suhu rendah yang 

selanjutnya menyebabkan air dari dalam sel buah keluar, sehingga akan 

menyebabkan rasa dan aroma yang dihasilkan murni dari buah yang diekstraksi  

(Arumaningrum dkk., 2015). 




