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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kehidupan modern atau trend masyarakat filosofi makanan tidak hanya 

mengeyangkan saja namun juga bermanfaat bagi kesehatan. Makanan yang baik 

dan sehat sekarang ini sudah menjadi trend  di masyarakat. Istilah pangan yang 

sehat disebut sebagai pangan fungsional. Pangan fungsional adalah pangan olahan 

yang mengandung satu atau lebih komponen fungsional yang berdasarkan kajian 

ilmiah mempunyai fungsi fisiologis tertentu, terbukti tidak membahayakan dan 

bermanfaat bagi kesehatan (BPOM, 2005). Salah satu minuman fungsional yang 

dikenal di kalangan masyarakat yaitu kefir.  

Kefir merupakan salah satu minuman probiotik. Probiotik adalah 

mikroorganisme hidup yang ketika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, secara 

aktif dapat mendukung kesehatan tubuh. Kefir dapat dibuat dengan menggunakan  

bahan baku susu yang difermentasi dengan menggunakan bakteri dan yeast yang 

terkandung dalam kefir grains atau biji kefir yang terdiri dari bakteri asam laktat, 

bakteri asam asetat, dan khamir, sehingga digolongkan dalam probiotic mixture. 

Saat ini kefir tidak hanya dibuat dari bahan dasar susu, namun dapat dibuat dari 

air, ekstrak buah, madu, dan air kelapa atau bahan yang mengandung gula sebagai 

sumber karbon untuk aktivitas bakteri kefir yang biasa disebut water kefir 

(Gunawan, 2015).  

Pemilihan water kefir dapat dijadikan sebagai salah satu minuman probiotik 

yang rendah lemak, kadar alkohol lebih rendah, dan rasa sedikit asam. Water kefir 

mempunyai beberapa keunggulan diantaranya kadar alkohol yang dihasilkan lebih 
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rendah, rasa sedikit asam, dan kandungan lemak yang ada sangat sedikit 

jumlahnya, dibandingkan kefir berbahan baku susu (Supriono, 2008 dalam Mubin, 

2015). Komoditas apel dimalang yang cukup melimpah dan banyak jenisnya, 

sehingga diperlukan inovasi olahan dari apel. Jenis apel yang banyak 

dikembangkan di Malang yaitu Apel rome beauty. Apel jenis ini kurang diminati 

oleh konsumen karena rasanya yang asam, sehingga diperlukan inovasi baru yang 

memanfaatkan apel jenis ini salah satunya diolah menjadi apel kefir. 

Apel adalah buah khas kota Malang, yang memiliki rasa manis, asem, dan 

segar. Apel yang mengandung karbohidrat 14,90 gram dapat digunakan untuk 

pembuatan water kefir (Arthey dan Ashurst, 2001). Penambahan buah apel pada 

pembuatan water kefir dimaksudkan untuk menambah sumber gula atau karbon 

yang dapat digunakan oleh bakteri kefir untuk pertumbuhannya serta 

meningkatkan cita rasa dari kefir apel. Sehingga kefir apel yang dihasilkan 

memiliki rasa yang enak atau dapat diterima oleh konsumen.   

Penggunaan larutan gula pada proses fermentasi water kefir dapat 

digunakan sebagai substrat untuk bakteri, sumber karbon, dan nutrisi bagi bakteri 

dan yeast yang ada pada kefir grain. Sumber gula yang digunakan untuk 

pembuatan water kefir biasanya gula sukrosa atau gula putih dan gula merah. 

Perbedaan substrat dari jenis gula yang digunakan yaitu gula pasir, gula merah, 

dan gula jagung dapat mempengaruhi sifat fisikokimia dan organoleptik dari 

water kefir. Gula putih atau sukrosa memiliki tingkat kemanisan yang lebih 

rendah dari pada gula merah dan gula jagung (fruktosa) serta kandungan nutrisi 

gula putih lebih rendah dari pada gula merah. Gula merah mengandung kalsium, 

fosfor, dan zat besi yang lebih tinggi dibandingkan gula pasir (Utami,2008). 



3 
 

Kandungan nutrisi yang berbeda-beda pada gula merah, gula pasir, dan gula 

fruktosa dapat menyebabkan aktivitas bakteri dan yeast pada pembuatan water 

kefir meningkat serta mempengaruhi sifat fisikokimia dan organoleptik water kefir 

apel. Dari perbedaan jenis gula tersebut, peneliti ingin mengetahui jenis gula mana 

yang menghasilkan kadar alkohol yang lebih rendah, sehinga minuman water kefir 

apel yang dibuat dapat dikonsumsi. Dengan pemaparan tersebut peneliti tertarik 

untuk mengangkat tema skripsi yang berjudul “Kajian Perbedaan Sumber Gula 

dan Konsentarsi Kefir grain terhadap Sifat Fisikokimia dan Organoleptik Kefir 

Apel”. 

1.2 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah: 

1. Mengetahui ada tidaknya interaksi antara perbedaan jenis gula dan variasi 

konsentrasi kefir grain yang ditambahkan terhadap kualitas fisikokimia dan 

organoleptik water kefir apel; 

2. Mengetahui pengaruh penambahan perbedaan jenis gula yang ditambahkan 

terhadap kualitas fisikokimia dan organoleptik water kefir apel; 

3. Mengetahui pengaruh penambahan variasi konsentrasi kefir grain yang 

ditambahkan terhadap kualitas fisikokimia dan organoleptik water kefir apel. 

1.3 Hipotesis 

Adapun hipotesis yang diperoleh, adalah: 

1. Terdapat interaksi antara perbedaan jenis gula dan variasi konsentrasi kefir 

grain yang ditambahkan terhadap kualitas fisikokimia dan organoleptik water 

kefir apel; 
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2. Terdapat pengaruh penambahan jenis gula yang ditambahkan terhadap kualitas 

fisikokimia dan organoleptik water kefir apel; 

3. Terdapat pengaruh penambahan variasi konsentrasi kefir grain yang 

ditambahkan terhadap kualitas fisikokimia dan organoleptik water kefir apel. 

  


