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I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Susu merupakan bahan makanan yang bernilai gizi tinggi dapat digunakan 

sebagai makanan manusia segala umur, sehingga susu dapat dikatakan bahan 

makanan yang hampir sempurna. Susu mengandung zat-zat makanan yang 

lengkap dan seimbang seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin 

yang sangat dibutuhkan oleh manusia (Saleh, 2004).  

Bagi beberapa orang yang mengalami lactose intolerance, susu tidak dapat 

dengan mudah dikonsumsi. Lactose intolerance adalah suatu keadaan tidak 

adanya atau tidak cukupnya jumlah enzim laktase di dalam tubuh seseorang. 

Perkembangan teknologi pangan saat ini memberikan alternatif pengolahan susu 

sebagai upaya penganekaragaman prodak susu agar dapat diterima dan bermanfaat 

bagi penderita lactose intolerance. Salah satunya adalah adanya susu fermentasi. 

Dengan adanya proses fermentasi laktosa yang terkandung dalam susu akan di 

urai menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga yang tidak mampu 

mencerna laktosa (lactose intolerance) masih tetap dapat menikmati susu tersebut. 

Salah satu prodak susu fermentasi saat ini yaitu kefir (Saleh, 2004). 

Kefir sama halnya dengan Yoghurt dan sejenisnya, merupakan susu 

fermentasi menggunakan bakteri asam laktat (BAL) dan khamir Candida kefir 

yang bekerja sama secara simbiosis. Bakteri asam laktat menghasilkan asam laktat 

dari pemecahan glukosa yang merangsang pertumbuhan khamir. Sedangkan 

khamir penting dalam proses fermentasi karena menghasilkan senyawa etanol dan 

komponen pembentuk flavor sehingga menghasilkan cita rasa yang khas (Usmiati, 

2007). Rasa asam dari kefir dapat mencegah dan menghambat bakteri pathogen, 
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karena bakteri pathogen tidak tahan pada kondisi pH yang rendah atau suasana 

asam. Yoghurt hanya terdiri dari beberapa mikoroba, sedangkan Kefir 

mengandung sekitar 60 jenis mokro-flora yang berguna (beneficial 

bacteria/yeast). Yogurt dan kefir keduanya kaya protein, kalsium, vitamin B dan 

potasium. Keduanya memiliki rasa yang sama, rasa sedikit asam. Perbedaannya 

terletak pada konsistensi dan jumlah serta jenis bakteri menguntungkan yang 

dikandungnya. Jumlah probiotik yang lebih tinggi dalam per porsi Kefir yang 

berarti potensi manfaatnya lebih besar bagi kesehatan pencernaan dan sistem 

kekebalan tubuh. Yoghurt mengandung Bakteri transisi mempertahankan 

kebersihan sistem pencernaan dan menyediakan makanan untuk bakteri baik, tapi 

Kefir benar-benar membersihkan saluran usus, sesuatu yang tidak dapat dilakukan 

Yoghurt (Ansari,2013). 

Peningkatan kualitas dari kefir sendiri dapat dilakukan dengan penambahan 

sukrosa. Bahan yang ditambahkan dalam susu fermentasi umumnya adalah gula 

sukrosa. Gula dapat dijadikan sebagai bahan pengawet alami, karena dengan 

konsentrasi yang tinggi, gula dapat menurunkan Aw pada bahan pangan. Gula 

sendiri dijadikan sebagai sumber nutrisi bagi mikroorganisme, karena gula 

merupakan sumber karbohidrat bagi mikroorganisme, sehingga dapat membantu 

pertumbuhan dan perkembangan bagi mikroorganisme penghasil asam laktat. 

Gula juga dapat memperbaiki karakteristik kefir, kenampakan dan konsistensi 

kefir itu sendiri. 

Minuman fermentasi sering kali memiliki rasa dan kenampakan yang 

kurang dapat diterima oleh masyarakat (Oktaviani dkk., 2013), oleh karena itu 

konsentrat buah naga merah diharapkan dapat memberikan rasa yang lebih enak 
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dan menyegarkan, memiliki warna yang menarik khas buah naga merah, sehingga 

dapat menarik minat konsumen serta yang tidak kalah penting adalah 

mengandung vitamin yang baik bagi tubuh dan buah naga merah sendiri 

mengandung pigmen antosiain yang mana merupakan flavonoid yang juga 

berperan sebagai antioksidan. Pemanfaatan buah naga yang ditambahkan ke 

dalam produk pangan juga masih jarang atau bahkan belum ada di pasaran.  

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan suatu 

inovasi baru terhadap produk pangan khusunya produk fungsional food yaitu kefir 

dari susu hewani dengan penambahan gula (sukrosa) dan konsentrat buah naga 

merah selain sebagai penambahan rasa sekaligus meningkatkan kualitas kefir. 

Perlakuan pada penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan karakteristik fisik, 

kimia, mikrobiologi dan organoleptik pada kefir dengan penambahan gula 

(sukrosa) dan konsentrat buah naga merah.  

1.2. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh penambahan konsentrasi gula yang berbeda terhadap 

karakteristik fisikokimia,  mikrobiologi dan organoleptik kefir. 

2. Mengetahui konsentrasi konsentrat buah naga merah terhadap karakteristik 

fisikokimia, mikrobiologi dan organoleptik kefir. 

1.3. Hipotesis  

Hipotesis pada penelitian ini adalah: 

1.  Adanya pengaruh konsentrasi gula (sukrosa) terhadap karakteristik 

fisikokimia, mikrobiologi dan organoleptik kefir 
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2. Adanya pengaruh konsentrasi konsentrat buah naga merah terhadap

karakteristik fisikokimia, mikrobiologi dan organoleptik kefir.




