
5 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kefir 

Kefir adalah susu fermetasi yang memiliki rasa, warna dan konsistensi yang 

menyerupai yoghurt dan memiliki aroma khas yeast (seperti tape). Kefir diperoleh 

melalui proses fermentasi susu pasteurisasi 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 berperan menghasilkan asam laktat dan 

komponen flavor, sedangkan ragi menghasilkan gas asm arang atau karbon 

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

alkohol dan soda, dan kombinasi karbon dioksida dan alkohol (Usmiati,2007). 

Kefir mengandung alkohol sebanyak 0,5 – 1,0% dan asam laktat 0,9 – 

1,11%. Kefir juga mengandung CO2, diasetil, asetaldehid dan hidrogen peroksida 

serta bakteriosin yaitu senyawa protein yang menunjukkan aktivitas antibakteri 

terhadap bakteri sejenis (Surono dan Akzos, 2004). Komposisi kimiawi kefir 

tergantung pada susu yang digunakan sebagai bahan bakunya. Kandungan gizi 

kefir dapat dilihat pada Tabel 1. 

2.2 Kefir Grains  

Kefir grains atau yang disebut dengan bibit kefir merupakan starter yang 

digunakan dalam proses fermentasi susu menjadi kefir. Kefir grains memiliki 

bentuk granula yang tidak beraturan dan berukuran 2 – 3 cm atau seperti biji 

gandum dan berwarna keputih-putihan atau kekuningan. Struktur kefir grains 

yaitu berlipat-lipat pada bagian permukaannya, dan merupakan hasil penebalan 
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berbagai mikroorganisme (Sawitri, 2011). Gambar grains kefir dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

Gambar 1 Kefir Grains (Wordpress,2012) 

Tabel 1. Kandungan Gizi Kefir 100 gram 

Zat Gizi Jumlah 

Energi 160 kkal 

Karbohidrat 8 g 

Protein 14 g 

Lemak 3 g 

Natrium 90 mg 

Kalsium 300 mg 

Vitamin A 500 IU 

Vitamin D 1000 IU 

Sumber: (Sawitri, 2011) 

Kultur starter kefir disebut butiran kefir, mengandung mikroba yang terdiri 

dari bakteri dan khamir yang masing-masing berperan dalam pembentukan cita 

rasa dan struktur kefir. Bakteri menyebabkan terjadinya asam sedangkan khamir 

menghasilkan alkohol dan CO2 pada proses fermentasi. Komposisi mikroba dalam 

buturan kefir dapat bervarisi sehingga hasil akhir kefir kadang mempunyai aroma 

yang bervariasi. 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). Leuconostoc sp. membentuk 

diasetil dari sitrat, dan Candida kefir pembentuk etanol dan karbon dioksida dari 



7 
 

laktosa. Selain itu juga ditemukan L. brevis dan khamir jenis Torulopsis holmii 

dan Saccharomyces delbrueckii (Hidayat, dkk., 2006). 

2.3 Fermentasi Kefir 

Produk kefir diproduksi dengan menggunakan starter yang sering disebut 

“biji kefir” (kefir grain) yang mengandung antara lain L. lactis, L. bulgaricus, 

Streptococcus lactis, S. cremoris dan khamir/ragi yang dapat memfermentasi 

laktosa seperti Kluyveromyces sp., Torula sp. dan Saccharomyces cereviceae dan 

Sc. calsbergensis. Proses fermentasi dilakukan pada suhu 20-25 °C selama 24 jam 

atau sampai pH 4 tercapai. Tahap pematangan (15-20 jam pada suhu 8-10°C) 

kadang-kadang dilakukan dalam tahapan produksinya (Tamime 2007). Bakteri 

berperan menghasilkan asam laktat dan komponen flavor, 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, dan kombinasi karbon dioksida dan alkohol 

menghasilkan buih yang menciptakan karakter mendesis pada produk (Usmiati, 

2007). 

Bakteri asam laktat memfermentasi gula melalui jalur- jalurr yang berbeda 

sehingga dikenal sebagai homofermentatif, heterofermentatif atau fermentasi 

campuran asam. Homofermentatif hanya menghasilkan asam laktat sebagai 

produk akhir metabolism glukosa dengan mengunakan jalur EMP. Dalam 

heterofermentatif akan dibentuk asam laktat, CO2, dan etanol atau asetat dari gula 

melalui jalur fosfoketolase. Suhu optimum bagi pertumbuhan BAL adalah 100- 

450C sedangkan pH optimumnya 5,5 – 5,8 (Hidayat dkk, 2006). 
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Khamir pada biji kefir berperan dalam pertumbuhan beberapa nutrien 

seperti asam amino dan vitamin, serta memproduksi etanol serta karbondioksida. 

Lactobacillus kefir, Lactobacillus kefirgranum, Lactobacillus lactis subsp. lactis, 

Lactobacillus lactis subsp. cremoris dan Leuconostoc mesenteroides subsp. 

cremoris telah teridentifikasi menggunakan teknik biologi molekuler tumbuh 

dalam kefir. Produksi asam dikontrol oleh bakteri, sedangkan khamir 

memproduksi alkohol (Jay et al. 2005). 

2.4 Water Kefir 

Water kefir atau d’acqua adalah minuman hasil fermentasi yang memiliki 

rasa masam dan sedikit beralkohol, jika diinkubasi semalam, berasa seperti air 

kelapa muda (degan), sedangkan jika diinkubasi >24 jam, rasanya seperti air buah 

siwalan atau legen ataupun tuak. Water kefir memiliki beberapa keunggulan 

diantaranya kadar alkohol yang dihasilkan lebih rendah dan kandungan lemak 

yang ada sangat sedikit jumlahnya, dibandingkan kefir berbahan baku susu 

(Supriono, 2008 dalam Mubin, 2016). Minuman fermentasi water kefir berasal 

dari kefir grains. kefir grains terbentuk dari kultur berbagai jenis strain bakteri 

sehat dan khamir, yang terdapat bersama-sama dalam matriks polisakarida yang 

dibuat oleh bakteri (Sampurno, 2015).  

Proses fermentasi kefir akan dihasilkan metabolit primer dan metabolit 

sekunder. Metabolit primer adalah senyawa-senyawa kimia yang dihasilkan oleh 

mikroba dan dibutuhkan mikroba tersebut untuk pertumbuhannya, diantaranya 

asam-asam organik dan alkohol. Metabolit sekunder adalah senyawa yang 

disintesis mikroba tetapi bukan untuk kebutuhan fisiologis pokok seperti 

bakteriosin dan polifenol. Pada proses fermentasi kefir, gula dipecah menjadi 
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asam piruvat. Asam piruvat diubah oleh khamir menjadi acetaldehida menjadi 

etanol. Gula oleh bakteri diubah menjadi asam laktat. Bakteri dan jamur serta 

beberapa macam khamir mampu memecah glukosa menjadi karbondioksida dan 

air yang akan menghasilkan minuman fermentasi berkarbonasi (Kunaepah, 2008). 

Kefir air sebelumnya pernah dibuat menggunakan buah sari strawberry yang 

difermentasi selama 24 jam pada suhu 270C dengan penambahan biji kefir 10% 

dan penambahan sukrosa 10%  menghasilkan hasil terbaik  untuk kefir dari 

strawberry (Narita, dkk., 2016). Menurut Alsayadi 2013, fermentasi water kefir 

dari buah apel (5 gram/l), larutan gula (6,5% b/v), dan air (5% b/v) dari berat biji 

kefir yang difermentasi pada suhu 210C selama 24 jam menunjukkan 

pertumbuhan optimum. Pada penelitian Gunawan (2015), variasi kismis dan 

sukrosa terhadapp asam laktat. Alkohol, dan pertumbuhan optimal lristal alga atau 

water kefir dengan penambahan gula sebesar 85 gram dan ksimis 15 gram dengan 

dihasilkannya kadar asm total 3,27%, kdar gula reduksi 2,21 mg/ml, kadar etanol 

0,55-0,62% dengan lama fermentasi 7 hari. Banyak sekali buah yang dapat 

dimanfaatkan untuk pembuatan kefir air (water kefir), biasanya buah yang 

dimanfaatkan yaitu buah yang memiliki rasa asam sehingga tidak banyak disukai 

oleh konsumen sehingga diperlukan inovasi agar bisa dinikmati. 

Media fermentasi kefir ini adalah ekstrak strawberry dengan perbandingan 

air:bahan sebesar 1:6 ( b /v) untuk mengurangi bau langu dari buah strawberry. 

John and Yamaki (1994) menyatakan bahwa total gula strawberry sebanyak 4,48 

g/100g sehingga ketika dilakukan proses ekstraksi terjadi penuruan konsentrasi 

gula, oleh sebab itu perlu ditambah gula sebagai substrat yang digunakan oleh 

mikroorganisme. Gula yang digunakan adalah gula pasir dan ditambahkan 



10 
 

sebanyak 10% b /v karena mencegah terjadinya plasmolisis dan plasmoptisis serta 

perlakuan terbaik penelitian pendahuluan yang diperoleh dari hasil pengujian 

kimia (pH dan total asam), mikrobiologi (jumlah BAL dan yeast) dan 

organoleptik. Penelitian Cui et. al. (2013) juga menunjukkan bahwa kefir dari 

walnut dengan konsentrasi starter 3% memiliki total asam sebesar 0,549% asam 

laktat yang lebih rendah dan berbeda nyata dibandingkan dengan konsentrasi 

starter 9% yaitu 0,684% asam laktat, hal ini dapat disebabkan konsentrasi starter 

yang terlalu rendah sehingga proses fermentasi berjalan lambat sehingga tidak 

menghasilkan karakteristik produk yang diinginkan, oleh sebab itu perlu 

dilakukan penelitian tentang konsentrasi starter yang tepat untuk ditambahkan 

pada pengolahan kefir strawberry. 

Kefir air atau water kefir dibuat dengan penambahan bakteri atau kefir grain 

yang terdiri dari bakteri dan juga khamir yang akan memberikan rasa manis 

dibandingkan dengan kefir susu. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan 

ekstrak atau sari buah pada saat fermentasi water kefir sehingga menyebabkan 

rasa dari water kefir khas tergantung jenis buah yang digunakan. Ekstrak atau sari 

buah yang digunakan biasanya yaitu anggur, cranberry, strawberry, dan buah 

lainnya. Kefir air juga dapat menggunakan jus nanas, sehingga akan menghasilkan 

rasa yang manis, asam, sedikit berkabonasi (soda), dan bercita rasa kuat dan 

aroma khas (Raleigh, 2016). 

2.5 Apel Rome Beauty 

Apel yang mempunyai nama latin (Malus sylvestris. Mill) merupakan 

tanaman buah tahunan yang tumbuh didaerah dengan iklim sub tropis. Tanaman 

apel berasal dari daerah Asia Barat dan di Indonesia sendiri apel telah ditanam 
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sejak tahun 1934 hingga saat ini. Berdasarkan sistematika (taksonomi) tumbuhan, 

tanaman apel dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Bappenas, 2000):  

 

Gambar 2. Apel Rome Beauty (Bappenas, 2000) 

Divisio  :Spermatophyta  

Subdivisio  :Angiospermae  

Kelas   :Dicotyledone  

Ordo   :Rosales  

Famili   :Rosaceae  

Genus   :Malus  

Species  :Malus sylvestris Mill  

Tanaman apel merupakan salah satu tanaman komoditas yang telah banyak 

dibudidayakan di Indonesia. Buah apel banyak ditemui di daerah Jawa Timur, 

seperti Batu, Nongkojajar dan lainnya. Apel mempunyai berbagai macam varietas, 

beberapa varietas yang dibudidayakan di Indonesia seperti apel manalagi, apel 

rome beauty, apel anna, apel princiess noble, dan apel wanglin. Jenis apel tersebut 

mempunyai bentuk, warna, komposisi kimia, serta tekstur yang berbeda 

(Bappenas, 2000).  
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Tabel 2. Komposisi Kimia Apel Rome Beauty per 100 gram 

Zat Gizi Jumlah 

Energi 58,0 kal 

Protein 0,30 g 

Lemak 0,40 g 

Karbohidrat 14,90 g 

Kalsium  6,00 mg 

Fosfor  10,00 mg 

Serat 0,07 g 

Besi 1,30 mg 

Vitamin A 24 Re 

Vitamin B1 0,04 mg 

Vitamin B2 0,03 mg 

Vitamin C 5,00 mg 

Niacin  0,10 mg 

Sumber: Susanto (2011) 

Apel Rome Beauty berwarna merah kehijauan, rasanya segar manis asam, 

kulitnya berpori kasar mempunyai tekstur kurang renyah dibandingkan apel 

Manalagi. Apel ini diduga mempunyai kandungan antioksidan tinggi yang 

ditandai dengan adanya warna merah. Tanin merupakan antioksidan yang larut 

dalam air yang banyak terdapat pada buah apel dan β-karoten merupakan 

antioksidan yang larut dalam lemak berperan penting sebagai pigmen warna pada 

buah apel. Apel Jenis ini sudah begitu memasyarakat di Indonesia, termasuk jenis 

dari apel Malang. Buahnya berwarna hijau merah. Warna merah ini hanya 

terdapat pada bagian yang terkena sinar matahari, sedangkan warna hijau terdapat 

pada bagian yang tidak terkena sinar matahari. Kulitnya berpori kasar dan agak 

tebal. Ukuran buahnya dapat mencapai 300 g. Daging buah rome beauty berwarna 

putih kekuningan, tidak beraroma namun rasanya menyegarkan dan mempunyai 

rasa agak masam sampai seimbang antara manis dan asam. Bentuk buah bulat 

hingga jorong. Sebuah pohon dalam setiap musimnya mampu berbuah sebanyak 
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15 kg. Pohonnya sendiri tidak terlalu besar, hanya 2-4 m. Tabel 2 menunjukkan 

komposisi kimia apel rome beauty (Arthey dan Ashurst, 2001). 

2.6 Jenis-jenis Gula 

2.5.1 Gula Pasir (Sukrosa) 

Gula pasir merupakan salah satu karbohidrat sederhana yang sulit untuk 

dicerna dan diubah menjadi energi karena gula pasir mengandung jenis gula 

disakarida yaitu sukrosa, sehingga dapat menjadi gula darah dengan sangat cepat 

dan akan menjadi tidak sehat bila dikonsumsi secara berlebih (Hidayat, dkk., 

2004). Kandungan Gizi gula pasir dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Kandungan Gizi Gula Pasir per 100 gram 

Zat Gizi Jumlah 

Energi  364 (kkal) 

Protein  0 (g) 

Lemak  0 (g) 

Karbohidrat  94,0 (g) 

Kalsium  5 (mg) 

Fosfor  1 (mg) 

Sumber: Darwin (2013) 

Sukrosa atau gula tebu merupakan disakarida yang paling manis, yangterdiri 

dari glukosa dan fruktosa. Sumber-sumber yang terdapat dialam antara lain: tebu 

(100% mengandung sukrosa), bit, dan gula nira. Sukrosa merupakan gula pasir 

biasa. Sukrosa adalah disakarkida yang apabila dihidrolisis berubah menjadi dua 

molekul monosakarida yaitu glukosa dan fruktosa (Sastrohamidjojo, 2005). 

  

2.5.2 Gula merah 

Gula merah atau sering dikenal dengan istilah gula jawa adalah gula yang 

memiliki bentuk padat dengan warna yang coklat kemerahan hingga coklat tua. 
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Gula merah biasanya dijual dalam bentuk setengah elips yang dicetak 

menggunakan tempurung kelapa, ataupun berbentuk silindris yang dicetak 

menggunakan bambo. Gula merah cetak memiliki banyak kegunaan selain sebagai 

pemanis makanan juga digunakan sebagai penyedap masakan, campuran dalam 

pembuatan cuka untuk empek-empek, kecap dan lain-lain. Gula merah cetak dari 

nira kelapa memiliki warna coklat yang lebih gelap, aroma khas kelapa, manis dan 

sedikit kotor sehingga perlu disaring bila akan digunakan dalam bentuk cair. Gula 

merah kelapa juga mengandung sejumlah asam amino dan vitamin 

(Kristianingrum, 2009).  

Tabel 4. Kandungan Gizi Gula Merah Kelapa per 100 gram 

Zat Gizi Jumlah 

Kadar Air 10,32 % 

Sukrosa 71,89 % 

Gula pereduksi 3,70 % 

Lemak 0,15% 

Protein  0,06% 

Total Mineral 5,04% 

Kalsium  1,64% 

Fosfor  0,06% 

Sumber: BTPN Banten (2005) 

Gula kelapa berasal dari nira pohon kelapa yang diperoleh dari hasil 

penyadapan tandan bunga  kelapa. Kelapa ini mulai dapat disadap umur 6-8, 

pengambilan nira yaitu dengan cara memotong tangkai bunganya. Penyadapan 

dilakukan sepanjang tahun selama 4 bulan, hasil niranya 2 kg per hari tiap sadap. 

Rendemen gula merah yaitu 12- 18%, gula merah yang dihasilkan antara 20-40 kg 

per pohon per tahun (Muchtadi, 2010).  

Gula merah mempunyai nilai kemanisan 10% lebih manis dari pada gula 

pasir. Nilai kemanisan ini terutama disebabkan oleh adanya fruktosa dalam gula 

merah yang memeliki nilai kemanisan lebih tinggi dari pada sukrosa. Gula merah 
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juga memiliki rasa sedikit asam karena adanya kandungan asam-asam organik di 

dalamnya. Adanya asam-asam ini menyebabkan gula merah mempunyai aroma 

yang khas, sedikit asam, dan berbau karamel. Rasa karamel pada gula merah 

disebabkan adanya reaksi karamelisasi akibat pemanasan selama pemasakan 

(Heryani, 2016). 

2.5.3 Gula Fruktosa 

Fruktosa (bahasa Inggris: fructose, levulose), atau gula buah, adalah 

monosakarida yang ditemukan di banyak jenis tumbuhan dan merupakan salah 

satu dari tiga gula darah penting bersama dengan glukosa dan galaktosa, yang bisa 

langsung diserap ke aliran darah selama pencernaan. Fruktosa murni rasanya 

sangat manis, warnanya putih, berbentuk kristal padat, dan sangat mudah larut 

dalam air. Fruktosa ditemukan pada tanaman, terutama pada madu, pohon buah, 

bunga, beri dan sayuran. Di tanaman, fruktosa dapat berbentuk monosakarida 

dan/atau sebagai komponen dari sukrosa. Sukrosa merupakan molekul disakarida 

yang merupakan gabungan dari satu molekul glukosa dan satu molekul fruktosa 

(Anonim, 2014). 

Fruktosa adalah gula sederhana yang dapat memberikan rasa manis pada 

makanan alami seperti buah-buahan, biji-bijian, madu dan sayuran. Sejak tahun 

1970, fruktosa digunakan sebagai pemanis dalam soft drink, pastries, cookies, 

gums, jelly, dessert dalam bentuk high fructose corn syrup (HFCS), yang 

meningkatkan konsumsi fruktosa hingga 85-100 g per hari. Fruktosa sendiri 

merupakan monosakarida (simple sugar), yang dapat digunakan tubuh sebagai 

sumber energi, tanpa memberi peningkatan yang bermakna terhadap kadar gula 
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darah, dengan memiliki indeks glikemik yang rendah (American Dietetic 

Association, 2006; Dolson, 2007). 

 

  


