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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Susu Kambing 

Susunan susu dari masing-masing individu kambing 

tidak sama dan selalu berubah tergantung berbagai faktor yang 

mempengaruhi, seperti bangsa ternak, waktu pemerahan, 

musim, pakan, umur dan kesehatan ternak (Sarwono, 2004). 

Menurut Wilkinson and Stark (1987), susu kambing 

mengandung lemak 3,9 %; protein 2,9 %; laktosa 4,3 %; abu 

0,8 % dan total padatan 11,9 %. Selain itu, susu kambing 

mengandung mineral kalsium, fosfor, serta vitamin A, E dan B 

kompleks (Zuriati dkk., 2011). 

Susu kambing memiliki globula lemak susu yang lebih 

kecil dan tidak mengandung aglutinin, yaitu senyawa yang 

membuat molekul lemak menggumpal, sehingga lemak susu 

kambing lebih mudah dicerna (Kompan and Komprej, 2012). 

Protein susu kambing diketahui tidak mengandung                 

β-laktoglobulin (Haenlein, 2004). Senyawa alergen itu sering 

disebut sebagai pemicu reaksi alergi seperti asma, bendungan 

saluran pernapasan, infeksi radang telinga, eksim, kemerahan 

pada kulit dan gangguan pencernaan (Darmajati, 2008). 

Susu kambing mengandung laktosa yang rendah, yaitu 

sekitar 4,1 % dibandingkan susu sapi yang mengandung 

laktosa sekitar 4,7 %; sehingga susu kambing dapat 

dikonsumsi oleh orang-orang yang menderita lactose 

intolerance (Sawitri, 2011). Laktosa merupakan karbohidrat 

utama pada susu yang terdiri dari D-glukosa dan D-galaktosa 

yang dihubungkan oleh ikatan β-1,4-glikosidik. Umumnya 

bakteri asam laktat memulai fermentasi laktosa melalui 

hidrolisa oleh enzim β-galaktosidase (laktase) menghasilkan 
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D-glukosa dan D-galaktosa, kemudian dilanjutkan ke jalur 

reaksi glikolisis menghasilkan asam laktat (Mukhlis, 1987). 

Susu mengandung bermacam-macam unsur dan 

sebagian besar terdiri atas zat makanan yang juga diperlukan 

bagi pertumbuhan mikroba. Susu dalam ambing ternak yang 

sehat pun tidak dapat menjamin bebas dari mikroba dan 

mungkin dapat mengandung lebih dari 500 organisme per 

mililiter. Jika ambing itu sakit maka jumlah mikroba 

meningkat lebih besar dari 20.000 sel/ml (Buckle, Edwards, 

Fleet and Wooton, 1987). Salah satu cara untuk menekan 

pertumbuhan mikroba, khususnya bakteri, yaitu dengan proses 

pendinginan, sedangkan metode perlakuan panas bertujuan 

untuk mempercepat kematian bakteri (Sunarlim dan 

Widaningrum, 2005). 

Pasteurisasi adalah perlakuan panas yang diberikan 

pada bahan baku dengan suhu dibawah titik didih. Teknik ini 

digunakan untuk mengawetkan bahan pangan yang tidak tahan 

suhu tinggi, seperti susu. Pasteurisasi tidak mematikan semua 

mikroba, tetapi hanya yang bersifat patogen dan tidak 

membentuk spora. Pasteurisasi bertujuan untuk membunuh 

bakteri patogen seperti Mycobacterium tuberculosis dan 

Coxiella bunetti, untuk memperpanjang daya simpan bahan 

atau produk, serta dapat menimbulkan cita rasa yang lebih 

baik pada produk (Anonimus, 2008). 

Pasteurisasi susu dapat dilakukan dengan memanaskan 

susu sambil diaduk dalam suatu panci pada suhu 81 °C selama 

± 0,5 jam dan dengan cepat didinginkan. Pendinginan dapat 

dilakukan dengan mencelupkan panci yang berisi susu ke 

dalam bak air dingin yang airnya mengalir terus-menerus 

(Usmiati dan Abubakar, 2009). Menurut Purnomo dan 

Muslimin (2012), susu kambing yang dipasteurisasi pada suhu 
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85 
o
C selama 25 menit memiliki pH 6,66; total asam 0,19 %; 

kadar lemak 3,43 %; kadar protein 4,72 % dan kadar laktosa 

4,30 %. 

2.2.  Tape Ketan Hitam 

2.2.1.  Beras Ketan Hitam 

Beras ketan hitam (Oryza sativa glutinosa) termasuk ke 

dalam famili Graminae dan merupakan salah satu varietas dari 

padi. Beras ketan hitam merupakan komoditi yang sangat 

potensial sebagai sumber karbohidrat, antioksidan, senyawa 

bioaktif dan serat yang penting bagi kesehatan (Mambrasar, 

Prasetyo dan Martosupono, 2010). Komposisi kimia beras 

ketan hitam disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi kimia beras ketan hitam 

Komponen Jumlah per 100 g bahan 

Protein (g) 7,0 

Lemak (g) 0,7 

Karbohidrat (g) 78,0 

Kalsium (mg) 10,0 

Fosfor (mg) 148,0 

Besi (mg) 0,8 

Vitamin B1 (mg) 0,20 

Air (g) 13,0 

Sumber: Anonimus (2012) 

Karbohidrat utama beras ketan hitam adalah pati. Pati 

merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan α-glikosidik 

(Nailufar dkk., 2012). Pati terdiri dari dua fraksi yang dapat 

dipisahkan dengan air panas, yaitu amilosa yang merupakan 

fraksi terlarut dan amilopektin yang merupakan fraksi tidak 

terlarut (Winarno, 2002). Amilosa mempunyai struktur lurus 

dengan ikatan α-1,4-D-glukosa, sedangkan amilopektin 
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mempunyai cabang dengan ikatan α-1,4-D-glukosa dan         

α-1,6-D-glukosa (Hostinová, 2002). Pati beras ketan hitam 

didominasi oleh amilopektin sehingga jika ditanak sangat lekat 

(Liu, Chen and Lin, 2002). Menurut Djajati, Jariyah dan 

Mawarti (2009), kandungan pati pada beras ketan sebesar  

86,5 % dengan kadar amilosa 8,5 % dan amilopektin 78 %. 

Beras ketan hitam memiliki zat warna antosianin yang 

dapat digunakan sebagai pewarna alami pada makanan dan 

minuman. Antosianin merupakan pigmen berwarna merah, 

ungu dan biru yang biasa terdapat pada tanaman tingkat tinggi. 

Antosianin berfungsi sebagai antioksidan di dalam tubuh, 

penghambat sel tumor dan sebagai senyawa anti-inflamasi 

yang melindungi otak dari kerusakan (Nailufar dkk., 2012). 

Antosianin telah memenuhi persyaratan secara internasional 

sebagai zat pewarna makanan karena tidak menimbulkan 

kerusakan pada bahan makanan maupun kemasannya dan 

bukan merupakan zat yang beracun bagi tubuh (Winarti, 

Sarofa dan Anggrahini, 2008). 

2.2.2.  Ragi Tape 

Ragi tape merupakan inokulum padat dan kering yang 

dibuat secara tradisional dari tepung beras yang dicampur 

dengan bumbu-bumbu (bawang putih, lengkuas, lada, cabe 

merah dan kayu manis), air tebu, air jeruk nipis dan air kelapa 

(Law, Abu Bakar, Mat Hashim and Abdul Hamid, 2011). Ragi 

tape telah diproduksi secara komersial untuk pembuatan tape, 

dimana biasanya berbentuk bulat pipih dan berwarna putih 

susu dengan berat rata-rata 2,5 sampai 4 g per bijinya. Ragi 

tape mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses 

fermentasi tape karena mengandung berbagai jenis mikroba 

(Gandjar, 2003). Menurut Rahayu dkk. (2011), mikroba yang 
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terdapat pada ragi tape didominasi oleh khamir, kapang 

amilolitik, bakteri asam laktat dan bakteri asam asetat. 

2.2.3.  Tape Ketan Hitam 

Tape ketan hitam dikenal sebagai makanan tradisional 

Indonesia yang mempunyai cita rasa dan aroma khas yang 

kuat, yaitu gabungan antara rasa manis, sedikit asam dan 

alkoholis (Suriasih, 2005). Tape ketan hitam merupakan salah 

satu makanan probiotik (Rahayu dkk., 2011) yang sangat 

potensial sebagai sumber karbohidrat dan protein yang penting 

bagi kesehatan (Nicolau et al., 2011). Tape ketan hitam dibuat 

dari hasil fermentasi nasi ketan hitam dengan menggunakan 

kultur starter berupa ragi tape yang diinkubasi pada suhu 25 – 

30 
o
C selama 2 – 4 hari (Santosa dan Prakosa, 2010). Menurut 

Putri (2007), nasi ketan yang diinokulasi dengan 0,1 % (b/b) 

ragi tape dan diinkubasi selama 72 jam pada suhu 30 
o
C dapat 

dihasilkan tape ketan dengan cita rasa manis, sedikit asam dan 

alkoholik yang disukai konsumen. 

Pada proses fermentasi tape, mikroba yang berperan 

pertama kali adalah mikroba amilolitik yang mampu 

menghasilkan enzim amilase untuk menghidrolisis pati 

menjadi gula sederhana (Steinkraus, 2002). Enzim amilase 

yang berperan dalam hidrolisis pati diantaranya yaitu             

α-amilase, β-amilase dan glukoamilase (Horváthová, Janeček 

and Šturdík, 2000). Enzim α-amilase akan memecah pati beras 

ketan secara acak yang kemudian akan dilanjutkan oleh         

β-amilase dan glukoamilase. Gula sederhana yang dihasilkan 

dari pemecahan pati beras ketan akan menyebabkan rasa 

manis pada tape ketan (Liu et al., 2002). Menurut Sujaya et al. 

(2006), mikroba amilolitik yang paling berperan dalam 

hidrolisis pati dan ditemukan dominan terdapat pada tape 



12 
 

ketan adalah kapang Amylomyces rouxii dan khamir               

S. fibuligera. 

Mikroba amilolitik mendegradasi pati menjadi gula 

sederhana untuk mendukung pertumbuhannya serta beberapa 

khamir dan bakteri lainnya (Abe, Sujaya, Sone, Asano and 

Oda, 2004). Gula sederhana yang dihasilkan dari pemecahan 

pati akan diubah menjadi asam piruvat melalui jalur glikolisis, 

dimana sebagian asam piruvat akan difermentasi menjadi 

etanol dan karbon dioksida, sedangkan sebagian lainnya 

dimetabolisme menjadi asam organik (Liu et al., 2002). Asam 

piruvat merupakan produk antara yang terbentuk dari hasil 

hidrolisis gula menjadi etanol (Kozaki, 1984). Pemecahan 

asam piruvat menjadi etanol sering disebut fermentasi alkohol 

(Winarno dan Fardiaz, 1984). 

Bakteri asam laktat Lactobacillus plantarum (Rahayu 

dkk., 2011), Pediococcus pentosaceus dan Enterococcus 

faecium diketahui dominan terdapat pada tape ketan dan 

berperan sebagai penghasil asam laktat yang menyebabkan 

penurunan pH tape, sedangkan khamir S. cerevisiae 

merupakan khamir yang berperan sebagai penghasil etanol 

yang mendominasi pada tahap akhir fermentasi tape. Khamir 

ini mulai tumbuh ketika glukosa pada tape mulai meningkat 

(Sujaya et al., 2006). Menurut Abe et al. (2004), tape ketan 

mengandung kapang 10
4
, khamir 10

7
 dan bakteri asam laktat 

10
6
 CFU/g. 

2.2.4.  Sari Tape Ketan Hitam 

Sari tape ketan hitam dapat diperoleh dari hasil 

pemerasan tape ketan hitam dengan menggunakan kain saring 

dan ditampung pada wadah berupa botol kaca atau plastik 

yang telah disterilkan (Mika dan Winarno, 1983). Menurut 
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Mulyani dan Tengah (2001), sari tape ketan hitam diketahui 

mengandung ekstrak metabolit hasil fermentasi tape. Djajati 

dkk. (2009) melaporkan bahwa sari tape ketan mengandung 

total asam sebesar 0,4 % dan kadar gula sebesar 32,8 %. 

2.3.  Susu Fermentasi 

Fermentasi merupakan suatu proses terjadinya 

perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktifitas 

enzim yang dihasilkan oleh mikroba (Suprihatin, 2010). 

Menurut Fratiwi, Yulneriwarni dan Noverita (2008), 

fermentasi adalah proses untuk menghasilkan produk baik 

secara aerob maupun anaerob dengan melibatkan aktifitas 

mikroba atau ekstraknya secara terkontrol. Fermentasi 

bertujuan untuk menghasilkan produk dengan cita rasa, aroma 

dan tekstur yang khas, serta dapat memperpanjang masa 

simpan produk. 

Berdasarkan standar CODEX No. 243 (CODEX, 

2003), susu fermentasi didefinisikan sebagai produk susu yang 

dihasilkan dengan cara memfermentasi susu (susu yang 

digunakan dimungkinkan berasal dari bahan-bahan asal susu 

dengan atau tanpa modifikasi komposisi) oleh aktifitas 

mikroba dan menghasilkan penurunan pH dengan atau tanpa 

koagulasi. Susu fermentasi dibedakan ke dalam tiga kategori 

berdasarkan metode fermentasi atau proses yang terkait 

dengan mikroba yang terlibat di dalamnya, yaitu fermentasi 

laktat seperti yoghurt, fermentasi khamir-laktat seperti kefir 

dan koumiss, serta fermentasi kapang-laktat seperti viili 

(Tamime, 2006). Standar mutu susu fermentasi disajikan pada 

Tabel 2. 

Fermentasi laktat merupakan metode fermentasi yang 

paling banyak digunakan dalam pembuatan susu fermentasi. 
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Mikroba yang umum digunakan dalam fermentasi laktat 

adalah golongan bakteri asam laktat (Samet-Bali, Ayadi and 

Attia, 2012). Bakteri asam laktat mampu menghasilkan enzim 

laktase untuk memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa 

yang lebih mudah dicerna oleh penderita lactose intolerance 

(Usmiati dan Sudono, 2004). Glukosa dan galaktosa tersebut 

akan diubah menjadi asam laktat sebagai produk akhir dari 

metabolisme bakteri asam laktat (Afriani, 2010). Bakteri asam 

laktat dibedakan sebagai bakteri homofermentatif dan 

heterofermentatif. Bakteri homofermentatif menghasilkan 

asam laktat (hampir 90 %) dan sedikit asam asetat, sedangkan 

bakteri heterofermentatif memproduksi asam laktat, asam 

sitrat, karbon dioksida, polisakarida dan etanol, serta 

komponen lain seperti diasetil dan asetaldehid sebagai 

pembentuk flavor (Usmiati dan Ram, 2005). 

Tabel 2. Standar mutu susu fermentasi 

 
Susu 

Fermentasi 

Yoghurt, 

Alternatif 

Kultur Yoghurt 

dan Susu 

Acidophilus 

Kefir Koumiss 

Protein susu 

(% m/m) 

min. 

2,7 % 

min. 

2,7 % 

min. 

2,7 % 
 

Lemak susu 

(% m/m) 
< 10 % < 15 % < 10 % < 10 % 

Titrasi asam, sebagai 

% asam laktat 

(% m/m) 

min. 

0,3 % 

min. 

0,6 % 

min. 

0,6 % 

min. 

0,7 % 

Etanol (% v/w)    
min. 

0,5 % 

Total mikroba 

starter (CFU/g) 
min. 107 min. 107 min. 107 min. 107 

Total mikroba 

produk (CFU/g) 
min. 106 min. 106   

Khamir (CFU/g)   min. 104 min. 104 

Sumber: CODEX (2003) 
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Fermentasi khamir-laktat merupakan metode 

fermentasi dengan melibatkan bakteri asam laktat dan khamir 

dalam pembuatan susu fermentasi (Tamime, 2006). Bakteri 

asam laktat berperan utama sebagai penghasil asam laktat, 

sedangkan khamir berperan utama sebagai penghasil etanol 

dan karbon dioksida (Rattray and O’Connell, 2011). Selama 

proses fermentasi khamir-laktat, khamir dan bakteri asam 

laktat hidup bersimbiosis, dimana bakteri asam laktat 

memberikan kondisi asam yang menguntungkan bagi 

pertumbuhan khamir, sedangkan khamir menyediakan vitamin 

dan faktor pertumbuhan lain yang dibutuhkan oleh bakteri 

asam laktat (Samet-Bali et al., 2012). Selain itu, khamir dapat 

menggunakan produk hasil fermentasi bakteri asam laktat 

sebagai sumber energi untuk pertumbuhannya (Suriasih dkk., 

2012). Bakteri asam laktat akan menghidrolisis laktosa 

menjadi glukosa dan galaktosa dengan bantuan enzim laktase, 

dimana unit-unit monosakarida ini akan mengalami proses 

glikolisis menjadi asam piruvat yang kemudian direduksi oleh 

bakteri asam laktat menjadi asam laktat, sedangkan khamir 

akan mereduksi asam piruvat menjadi alkohol (Wood, 1998). 

Pada awal tahun 1985, telah dikembangkan produk 

sweet-curdled milk oleh Guan and Brunner yang dinamakan 

Gua-nai, berupa gel atau gumpalan manis, halus, rasanya 

hampir sama dengan yoghurt, dibuat dari susu lengkap atau 

skim pasteurisasi dengan penggumpal berupa sari tape ketan 

(Mulyani dan Tengah, 2001). Menurut Sujaya et al. (2006), 

sari tape ketan didominasi oleh kapang, khamir dan bakteri 

asam laktat. Selain itu, sari tape ketan diketahui mempunyai 

peranan dalam proses pembentukan curd pada susu karena 

adanya aktifitas enzim proteolitik yang dihasilkan oleh khamir 

(Nurliyani dkk., 1992). 
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Pembentukan curd pada susu dapat terjadi dengan 

penambahan 5 – 75 % sari tape ketan segar atau sari tape ketan 

yang telah disaring secara aseptis. Pada penambahan sari tape 

ketan 25 % diperoleh tekstur curd yang kompak dan halus 

(Nurliyani dkk., 1992). Menurut Indrati dan Rahayu (1994), 

pembentukan curd dengan larutan enzim protease dapat 

memperpendek waktu fermentasi menjadi 7 – 8 jam, namun 

curd yang dihasilkan mudah pecah setelah beberapa saat 

terbentuk. Sedangkan dengan menggunakan sari tape 

memerlukan waktu fermentasi selama 14 – 20 jam, namun 

dihasilkan struktur curd yang lebih halus, relatif stabil dalam 

penyimpanan dan mempunyai flavor (rasa) tape. 

2.4.  Total Khamir 

Metode yang paling banyak digunakan untuk 

menghitung jumlah mikroba dalam bahan pangan adalah 

metode hitungan cawan. Prinsip metode hitungan cawan yaitu 

apabila sel mikroba yang masih hidup ditumbuhkan pada 

medium agar, maka sel mikroba tersebut akan berkembang 

biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung 

dengan mata tanpa menggunakan mikroskop. Jumlah mikroba 

didapat dengan mengalikan jumlah koloni terhadap 

pengencerannya yang disebut total count (Fardiaz, 1993). 

Jumlah mikroba pada produk susu fermentasi 

dipengaruhi oleh dosis starter yang digunakan. Peningkatan 

dosis starter akan meningkatkan jumlah mikroba pada susu 

fermentasi yang dihasilkan, dimana pertumbuhannya 

dipengaruhi oleh waktu dan suhu fermentasi (Rattray and 

O’Connell, 2011). Bertambahnya lama waktu fermentasi akan 

meningkatkan kerja dari mikroba yang semakin aktif 

(Abubakar, Dyah, Lengkey dan Soetardjo, 2000). Menurut 
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Buckle et al. (1987), pertumbuhan mikroba pada suatu media 

tergantung pada suplai zat gizi, waktu, suhu, air, pH dan 

tersedianya oksigen. 

Khamir S. fibuligera dan S. cerevisiae diketahui tidak 

dapat memfermentasi laktosa dalam susu (Rattray and 

O’Connell, 2011). Khamir ini menggunakan gula sederhana 

sebagai sumber energi untuk pertumbuhannya dan dapat 

tumbuh dengan baik pada glukosa, fruktosa, manosa, 

galaktosa, sukrosa dan maltosa (Walker, 2009). Chen et al. 

(2009) menyatakan bahwa pertumbuhan khamir pada susu 

tidak dapat berlangsung dengan baik tanpa kehadiran bakteri 

asam laktat. Bakteri asam laktat mampu menghasilkan enzim 

laktase untuk memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa 

(Usmiati dan Sudono, 2004). Menurut Kebede et al. (2007), 

khamir dapat menggunakan glukosa dan galaktosa yang 

dihasilkan oleh bakteri asam laktat sebagai sumber energi 

untuk pertumbuhannya. 

Khamir bersifat anaerob fakultatif, yaitu dapat hidup 

dalam keadaan aerob maupun anaerob. Pada kondisi aerob 

khamir mengubah gula menjadi karbon dioksida, energi dan 

biomassa, sedangkan pada keadaan anaerob khamir mengubah 

gula menjadi etanol dan karbon dioksida (Bekatorou, 

Psarianos and Koutinas, 2006). Khamir dapat tumbuh baik 

pada pH 4 – 5 dengan suhu optimum yang berkisar antara 25 – 

30 
o
C (Suprihatin, 2010). Pada suhu optimum, aktifitas 

metabolisme khamir meningkat sehingga pertumbuhannya 

menjadi lebih cepat dan populasinya meningkat (Suriasih dkk., 

2012). Menurut Kebede et al. (2007), khamir dapat tumbuh 

pada susu hingga 8 log CFU/ml pada suhu 25 
o
C. Magalhães 

et al. (2011) melaporkan bahwa jumlah khamir yang tumbuh 

pada kefir berkisar antara 6 – 8 log CFU/ml selama fermentasi 
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24 jam. Berdasarkan standar CODEX No. 243 (CODEX, 

2003), jumlah khamir pada kefir minimal 10
4
 CFU/g. 

Pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai pertambahan 

secara teratur semua komponen di dalam sel hidup. 

Pertumbuhan mikroba dalam suatu media melewati beberapa 

fase pertumbuhan, yaitu fase adaptasi, fase pertumbuhan 

logaritmik, fase pertumbuhan statis dan fase kematian. Fase 

adaptasi merupakan fase dimana mikroba menyesuaikan diri 

dengan substrat dan kondisi lingkungan sekitarnya. Lamanya 

fase ini bervariasi, dapat cepat atau lambat tergantung dari 

kecepatan penyesuaian dengan lingkungan di sekitarnya. 

Jumlah awal sel yang semakin tinggi akan mempercepat fase 

adaptasi (Fardiaz, 1992). 

Fase pertumbuhan logaritmik merupakan fase dimana 

pembelahan mikroba terjadi sangat cepat secara eksponensial 

(Lidya dan Djenar, 2000). Fase pertumbuhan statis merupakan 

fase dimana rata-rata pertumbuhan sel mikroba sebanding 

dengan rata-rata jumlah sel yang mati. Fase ini terjadi apabila 

konsentrasi sel mikroba tinggi, tetapi jumlah nutrisi dalam 

media tidak mencukupi untuk pertumbuhan sel yang 

eksponensial (Suprihatin, 2010). Fase kematian merupakan 

fase dimana kecepatan kematian sel terus meningkat, 

sedangkan kecepatan pembelahan sel menjadi nol (Hidayat, 

Padaga dan Suhartini, 2006). 

2.5.  Keasaman 

2.5.1.  pH 

Derajat keasaman (pH) yang merupakan konsentrasi 

ion hidronium dalam larutan ditunjukkan dengan skala secara 

matematis dengan nomor 0 sampai 14. Skala pH merupakan 

suatu cara yang tepat untuk menggambarkan konsentrasi ion-
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ion hidrogen dalam larutan yang bersifat asam dan konsentrasi 

ion-ion hidroksida dalam larutan basa. Pada dasarnya skala 

atau tingkat keasaman suatu larutan bergantung pada 

konsentrasi ion H
+
 dalam larutan. Makin besar konsentrasi ion 

H
+
, maka akan semakin asam larutan tersebut (Azizah, 2004). 

Penurunan pH pada susu dapat disebabkan oleh 

penambahan asam secara langsung atau penggunaan mikroba 

penghasil asam (Phadungath, 2005). Menurut Bensmira and 

Jiang (2011), penurunan pH pada fermentasi susu utamanya 

disebabkan oleh fermentasi asam laktat yang terjadi akibat 

kerja mikroba yang mampu mengubah laktosa menjadi asam 

laktat. Umumnya mikroba tersebut berasal dari golongan 

bakteri asam laktat (Samet-Bali et al., 2012). Bakteri asam 

laktat termasuk bakteri mesofilik yang tumbuh baik pada suhu 

optimum 30 – 40 
o
C (Suriasih dkk., 2012). Menurut Harun-ur-

Rashid, Togo, Ueda and Miyamoto (2007), bakteri asam laktat 

E. faecium dan P. pentosaceus tidak dapat hidup pada pH di 

bawah 4. 

Proses terjadinya penurunan pH dapat terjadi dari awal 

fermentasi diakibatkan terbentuknya asam-asam selama proses 

fermentasi berlangsung. Semakin lama fermentasi, maka asam 

yang dihasilkan akan semakin banyak. Asam-asam yang 

terbentuk seperti asam asetat, asam piruvat dan asam laktat 

dapat menurunkan nilai pH (Muljono dan Daewis, 1990). 

Menurut Sadler and Murphy (2003), asam yang terukur oleh 

alat pH meter adalah konsentrasi ion H
+
 yang terlepas atau 

terdisosiasi, sehingga nilai ini tidak mewakili asam yang 

terdapat pada produk sesungguhnya. Hal ini karena dalam 

suatu produk mungkin terdiri dari beberapa asam lemah yang 

tidak dapat terdisosiasi secara sempurna. 
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Penurunan pH pada susu fermentasi seperti kefir 

dipengaruhi oleh persentase starter yang ditambahkan. Pada 

umumnya, pH akhir kefir yaitu sekitar 4 (Irigoyen et al., 

2005). Menurut Farnworth and Mainville (2003), pH kefir 

berkisar antara 4,2 – 4,6. Purnomo dan Muslimin (2012) 

melaporkan bahwa kefir yang dibuat dengan dosis starter 3, 5 

dan 7 % pada lama fermentasi 0 (kontrol), 18, 21 dan 24 jam 

menghasilkan pH kefir yang berkisar antara 4,36 – 6,17. 

Sedangkan Magalhães et al. (2011) melaporkan bahwa pH 

kefir yang diperoleh sebelum inkubasi sebesar 6,61 dan setelah 

fermentasi 24 jam menghasilkan pH 4,42. 

2.5.2.  Total Asam Tertitrasi 

Total asam ditentukan dengan titrasi, dimana titrasi 

adalah cara analisis tentang pengukuran jumlah larutan yang 

diperlukan untuk bereaksi secara tepat dengan zat yang 

terdapat dalam larutan lain, yaitu asam dengan NaOH (Azizah, 

2004). Total asam tertitrasi dihitung dari volume NaOH yang 

digunakan untuk menetralkan asam yang terdapat dalam 

sampel. Titrasi akan dihentikan jika penambahan larutan 

peniter pada sampel yang telah ditambah indikator 

memberikan warna yang konstan, sehingga jika ada asam 

dengan konsentrasi yang lebih besar pada contoh, maka 

diperlukan larutan peniter yang lebih banyak 

(Kusumaningrum, Meira dan Asep, 1996). Asam yang terukur 

dengan titrasi bukan hanya asam yang terdisosiasi, namun juga 

asam yang tidak terdisosiasi (Sadler and Murphy, 2003). 

Keasaman susu fermentasi ditentukan oleh jumlah 

mikroba pada starter yang ditambahkan ke dalam susu dan 

lama waktu fermentasi (Chen et al., 2009). Peningkatan dosis 

starter akan meningkatkan jumlah mikroba pada susu 
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fermentasi yang dihasilkan (Rattray and O’Connell, 2011). 

Meningkatnya jumlah mikroba akan diikuti dengan 

peningkatan aktifitas metabolisme (Koroleva, 1991), sehingga 

semakin lama fermentasi maka asam yang dihasilkan akan 

semakin banyak (Muljono dan Daewis, 1990). 

Bakteri asam laktat merupakan kelompok utama dari 

mikroba yang berperan penting sebagai penghasil asam laktat 

(Tamime, 2006). Bakteri asam laktat E. faecium dan              

P. pentosaceus merupakan bakteri homofermentatif (Sujaya et 

al., 2006) yang menghasilkan asam laktat (hampir 90 %) dan 

sedikit asam asetat (Usmiati dan Ram, 2005). Menurut Saito, 

Sujaya, Sone and Oda (2004), kapang A. rouxii mampu 

menghasilkan asam laktat, serta dapat memanfaatkannya untuk 

diubah menjadi asam piruvat dan dikonversi menjadi etanol. 

Kapang ini tumbuh dengan baik pada sukrosa atau maltosa 

sebagai sumber energi utamanya. 

Berdasarkan CODEX No. 243 (CODEX, 2003), total 

asam tertitrasi pada susu fermentasi berupa kefir minimal 

sebesar 0,6 %. Sedangkan menurut Farnworth and Mainville 

(2003), total asam tertitrasi pada susu fermentasi berupa kefir 

berkisar antara 0,7 – 1 %. Aritonang, Roza dan Novalina 

(2012) melaporkan bahwa pembuatan yoghurt dengan 

penambahan sari tape singkong 0; 2,5; 5; 7,5 dan 10 % pada 

lama fermentasi 7 jam menghasilkan total asam tertitrasi yang 

berkisar antara 0,38 – 0,85 %, dimana keasaman akan 

meningkat seiring dengan tingkat penambahan sari tape. 

Sedangkan Purnomo dan Muslimin (2012) melaporkan bahwa 

kefir yang dibuat dengan dosis starter 3, 5 dan 7 % pada lama 

fermentasi 0 (kontrol), 18, 21 dan 24 jam menghasilkan total 

asam tertitrasi yang berkisar antara 0,41 – 0,76 %. 
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2.6.  Total Gula 

Karbohidrat adalah senyawa organik yang mengandung 

karbon, hidrogen dan oksigen baik dalam bentuk molekul 

sederhana maupun kompleks (Christian and Vaclavik, 2003). 

Pada umumnya karbohidrat dapat dikelompokan menjadi 

monosakarida, oligosakarida dan polisakarida. Monosakarida 

adalah gula sederhana yang tidak dapat dipecah lagi menjadi 

molekul yang lebih kecil. Monosakarida merupakan unit 

penyusun dari oligosakarida dan polisakarida. Oligosakarida 

dan polisakarida tersusun dari monosakarida yang 

dihubungkan dengan ikatan glikosidik (Winarno, 2002). Total 

gula didefinisikan sebagai jumlah dari monosakarida, 

oligosakarida dan polisakarida (Tasevska, Midthune, 

Potischman, Subar, Cross, Bingham, Schatzkin and Kipnis, 

2011). 

Karbohidrat susu terdapat dalam bentuk laktosa. 

Laktosa merupakan gula susu yang terlarut dalam susu 

sehingga memberikan rasa manis. Laktosa dapat dihidrolisis 

dengan menggunakan enzim laktase menjadi gula-gula yang 

lebih sederhana, yaitu glukosa dan galaktosa (Widodo, 2002). 

Karbohidrat utama yang terkandung dalam beras ketan berupa 

pati. Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan      

α-glikosidik (Nailufar dkk., 2012). Gula yang terdapat pada 

sari tape ketan hitam merupakan hasil penguraian pati oleh 

kapang dan khamir amilolitik selama fermentasi tape. Gula 

yang dihasilkan berupa glukosa, maltosa dan maltotriosa, 

dimana glukosa ditemukan dalam jumlah yang paling tinggi           

(Liu et al., 2002). 

Metode anthrone merupakan prosedur kolorimetri yang 

umum digunakan untuk menentukan total gula. Metode 

anthrone ini memiliki kelebihan dalam hal sensitifitas dan 
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kesederhanaan ujinya. Anthrone bereaksi secara spesifik 

dengan karbohidrat dalam asam sulfat pekat menghasilkan 

warna biru kehijauan. Anthrone memberikan reaksi positif 

untuk semua monosakarida, disakarida dan polisakarida. Pada 

umumnya glukosa digunakan sebagai standar untuk 

menentukan total gula dan dinyatakan dalam bentuk persen 

yang setara dengan glukosa atau glucose equivalents per cent 

(Brummer and Cui, 2005). 
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