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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Konsentrasi Sari Tape Ketan Hitam dan Lama 

Pemeraman terhadap Total Khamir 

Hasil analisis ragam (Lampiran 6) menunjukkan bahwa 

diantara penambahan berbagai tingkat konsentrasi sari tape 

ketan hitam dan lama pemeraman yang berbeda, serta interaksi 

antara kedua faktor perlakuan memberikan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap total khamir susu fermentasi. 

Rataan total khamir susu fermentasi dari masing-masing 

perlakuan disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rata-rata total khamir (satuan log CFU/ml) 

Konsentrasi 

(%) 

Lama Pemeraman (jam) 
Rata-Rata 

T1 (0) T2 (8) T3 (16) T4 (24) 

P1 (5) 6,174
a 

6,290
ab 

6,395
bc 

6,629
de 

6,372
p
 ± 0,194 

P2 (15) 6,491
cd 

6,585
de 

6,742
e 

7,030
f 

6,712
p
 ± 0,236 

P3 (25) 6,772
e 

7,000
f 

7,395
g 

7,784
h 

7,237
q
 ± 0,446 

P4 (35) 7,041
f 

7,465
g 

7,959
hi 

8,141
i 

7,651
r
 ± 0,497 

Rata-Rata 
6,619

t
 

± 0,372 

6,835
tu
 

± 0,511 

7,123
uv

 

± 0,694 

7,396
v
 

± 0,690 
 

Keterangan: – Superskrip (a, b, c sampai i) yang berbeda pada perlakuan 

kombinasi menunjukkan perbedaan sangat nyata (P<0,01) 

 – Superskrip (p, q dan r) yang berbeda pada perlakuan 

konsentrasi sari tape ketan hitam menunjukkan perbedaan 

sangat nyata (P<0,01) 

 – Superskrip (t, u dan v) yang berbeda pada perlakuan lama 

pemeraman menunjukkan perbedaan sangat nyata (P<0,01) 

Penambahan berbagai tingkat konsentrasi sari tape 

ketan hitam menunjukkan bahwa diantara kedua perlakuan P1 

dan P2 tidak terdapat perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap 

total khamir, tetapi P1 dan P2 berbeda sangat nyata (P<0,01) 
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dengan P3 dan P4 terhadap total khamir. Perlakuan P3 berbeda 

sangat nyata (P<0,01) dengan P1, P2 dan P4, sedangkan 

perlakuan P4 menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) dengan P1, P2 dan P3 terhadap total khamir. Total 

khamir pada perlakuan P1 lebih rendah dibandingkan dengan 

total khamir pada perlakuan P2, P3 dan P4, dimana total 

khamir mengalami peningkatan pada perlakuan P2, P3 dan P4. 

Lama pemeraman yang berbeda menunjukkan bahwa 

perlakuan T1 tidak berbeda nyata (P>0,05) dengan T2, tetapi 

T1 berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan T3 dan T4 terhadap 

total khamir. Perlakuan T2 tidak berbeda nyata (P>0,05) 

dengan T1 dan T3, tetapi T2 berbeda sangat nyata (P<0,01) 

dengan T4. Perlakuan T3 tidak berbeda nyata (P>0,05) dengan 

T2 dan T4, tetapi T3 berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan 

T1, sedangkan perlakuan T4 tidak berbeda nyata (P>0,05) 

dengan T3, tetapi berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan T1 

dan T2 terhadap total khamir. Total khamir pada perlakuan T1 

lebih rendah dibandingkan dengan total khamir pada perlakuan 

T2, T3 dan T4, dimana total khamir mengalami peningkatan 

pada perlakuan T2, T3 dan T4. 

Total khamir susu fermentasi mengalami peningkatan 

seiring dengan bertambahnya konsentrasi sari tape ketan hitam 

dan lama pemeraman. Menurut Rattray and O’Connell (2011), 

jumlah mikroba pada 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. Bertambahnya waktu fermentasi akan 

meningkatkan kerja dari mikroba yang semakin aktif 

(Abubakar dkk., 2000) dan pada suhu optimum aktifitas 

metabolisme mikroba meningkat, sehingga pertumbuhannya 
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menjadi lebih cepat dan populasinya meningkat (Suriasih dkk., 

2012). Pada umumnya, suhu optimum pertumbuhan khamir 

berkisar antara 25 – 30 
o
C (Suprihatin, 2010). 

Perlakuan kombinasi antara konsentrasi sari tape ketan 

hitam dan lama pemeraman menunjukkan adanya interaksi 

yang berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap total khamir susu 

fermentasi. Total khamir susu fermentasi pada perlakuan 5 % 

sari tape ketan hitam dan lama pemeraman 0 jam berbeda 

sangat nyata (P<0,01) dengan semua perlakuan, tetapi tidak 

memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) dengan perlakuan 

5 % sari tape ketan hitam dan lama pemeraman 8 jam. Hal ini 

dapat disebabkan pada konsentrasi sari tape ketan hitam yang 

lebih rendah, jumlah khamir lebih sedikit, sehingga fase 

adaptasi khamir berlangsung lebih lama. Menurut Fardiaz 

(1992), apabila jasad renik dipindahkan ke dalam suatu 

medium, mula-mula akan mengalami fase adaptasi untuk 

menyesuaikan dengan substrat dan kondisi lingkungan di 

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. 

Total khamir susu fermentasi pada perlakuan 35 % sari 

tape ketan hitam dan lama pemeraman 24 jam berbeda sangat 

nyata (P<0,01) dengan semua perlakuan, tetapi tidak berbeda 

nyata (P>0,05) dengan perlakuan 35 % sari tape ketan hitam 

dan lama pemeraman 16 jam. Hal ini dapat disebabkan oleh 

adanya perubahan pada kondisi lingkungan yang 

mengakibatkan pertumbuhan khamir menjadi terhambat. Pada 

fase pertumbuhan yang mulai terhambat, kecepatan 

pembelahan sel berkurang dan jumlah sel yang mati mulai 

bertambah, tetapi jumlah sel masih naik karena jumlah sel 
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yang tumbuh masih lebih banyak daripada jumlah sel yang 

mati (Sumarsih, 2003). 

Pertumbuhan mikroba pada suatu media tergantung 

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

oksigen (Buckle et al., 1987). Khamir dapat tumbuh dengan 

baik pada pH 4 – 5 (Suprihatin, 2010). Pada umumnya, khamir 

menggunakan gula sederhana sebagai sumber energi untuk 

pertumbuhannya (Walker, 2009). Menurut Chen et al. (2009), 

pertumbuhan khamir pada susu tidak dapat berlangsung 

dengan baik tanpa kehadiran bakteri asam laktat. Sari tape 

ketan hitam diketahui mengandung bakteri asam laktat (Sujaya 

et al., 2006) yang mampu memecah laktosa menjadi glukosa 

dan galaktosa (Usmiati dan Sudono, 2004) sehingga dapat 

digunakan oleh khamir sebagai sumber energi untuk 

pertumbuhannya (Kebede et al., 2007). 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 et al., 2006). 

Total khamir susu fermentasi yang diperoleh dari 

penambahan berbagai tingkat konsentrasi sari tape ketan hitam 

dan lama pemeraman yang berbeda berkisar antara 6,174 – 

8,141 log CFU/ml. Susu fermentasi yang dihasilkan dari 

penambahan sari tape ketan hitam 5 % dan lama pemeraman   

0 jam memiliki total khamir terendah, yaitu sebesar 6,174 log 

CFU/ml. Sedangkan susu fermentasi yang dihasilkan dari 

penambahan sari tape ketan hitam 35 % dan lama pemeraman 

24 jam memiliki total khamir tertinggi, yaitu sebesar 8,141 log 

CFU/ml. Hasil ini sesuai dengan total khamir yang terdapat 

pada kefir, yaitu berkisar antara 6 – 8 log CFU/ml (Magalhães 
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et al., 2011). Berdasarkan standar CODEX No. 243 (CODEX, 

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

tersebut menunjukkan bahwa total khamir pada susu 

fermentasi yang dihasilkan dari penambahan berbagai tingkat 

konsentrasi sari tape ketan hitam dengan lama pemeraman 

yang berbeda dapat dikatakan memenuhi persyaratan minimal 

jumlah khamir pada produk susu fermentasi berupa kefir. 

4.2. Konsentrasi Sari Tape Ketan Hitam dan Lama 

Pemeraman terhadap Keasaman 

4.2.1.  pH 

Hasil analisis ragam (Lampiran 7) menunjukkan bahwa 

diantara penambahan berbagai tingkat konsentrasi sari tape 

ketan hitam dan lama pemeraman yang berbeda memberikan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap pH, sedangkan 

interaksi antara kedua faktor perlakuan memberikan perbedaan 

yang nyata (P<0,05) terhadap pH susu fermentasi. Rataan pH 

susu fermentasi dari masing-masing perlakuan disajikan pada 

Tabel 5. 

Penambahan berbagai tingkat konsentrasi sari tape 

ketan hitam menunjukkan bahwa diantara kedua perlakuan P1 

dan P2 tidak terdapat perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap 

pH, tetapi P1 dan P2 berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan P3 

dan P4 terhadap pH. Sedangkan diantara kedua perlakuan P3 

dan P4 tidak terdapat perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap 

pH, tetapi P3 dan P4 berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan P1 

dan P2 terhadap pH. Nilai pH pada perlakuan P1 lebih tinggi 

dibandingkan dengan perlakuan P2, P3 dan P4, dimana nilai 

pH mengalami penurunan pada perlakuan P2, P3 dan P4. 

Lama pemeraman yang berbeda menunjukkan bahwa 

perlakuan T1 berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan T2, T3 
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dan T4 terhadap pH. Perlakuan T2 tidak berbeda nyata 

(P>0,05) dengan T3, tetapi berbeda sangat nyata (P<0,01) 

dengan T1 dan T4. Perlakuan T3 tidak berbeda nyata (P>0,05) 

dengan T2 dan T4, tetapi berbeda sangat nyata (P<0,01) 

dengan T1, sedangkan perlakuan T4 tidak berbeda nyata 

(P>0,05) dengan T3, tetapi berbeda sangat nyata (P<0,01) 

dengan T1 dan T2 terhadap pH. Nilai pH pada perlakuan T1 

lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pH pada perlakuan T2, 

T3 dan T4, dimana nilai pH mengalami penurunan pada 

perlakuan T2, T3 dan T4. 

Tabel 5. Rata-rata pH 

Konsentrasi 

(%) 

Lama Pemeraman (jam) 
Rata-Rata 

T1 (0) T2 (8) T3 (16) T4 (24) 

P1 (5) 6,667
j 

5,433
f 

5,233
e 

4,900
d 

5,558
q
 ± 0,771 

P2 (15) 6,467
i 

5,167
e 

4,800
d 

4,533
c 

5,242
q
 ± 0,857 

P3 (25) 6,233
h 

4,733
d 

4,467
c 

4,133
b 

4,892
p
 ± 0,928 

P4 (35) 6,033
g 

4,467
c 

4,067
ab 

3,933
a 

4,625
p
 ± 0,966 

Rata-Rata 
6,350

v
 

± 0,276 

4,950
u
 

± 0,432 

4,642
tu
 

± 0,495 

4,375
t
 

± 0,430 
 

Keterangan: – Superskrip (a, b, c sampai j) yang berbeda pada perlakuan 

kombinasi menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05) 

 – Superskrip (p dan q) yang berbeda pada perlakuan 

konsentrasi sari tape ketan hitam menunjukkan perbedaan 

sangat nyata (P<0,01) 

 – Superskrip (t, u dan v) yang berbeda pada perlakuan lama 

pemeraman menunjukkan perbedaan sangat nyata (P<0,01) 

Nilai pH susu fermentasi cenderung menurun seiring 

dengan bertambahnya konsentrasi sari tape ketan hitam dan 

lama pemeraman. Hal ini dapat disebabkan oleh pH sari tape 

ketan hitam yang digunakan tergolong cukup asam, yakni 

sebesar 4,167; sehingga bertambahnya tingkat konsentrasi sari 

tape ketan hitam mengakibatkan penurunan pH susu 

fermentasi. Menurut Phadungath (2005), penurunan pH pada 
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susu dapat disebabkan oleh penambahan asam secara langsung 

atau penggunaan mikroba penghasil asam. Sedangkan selama 

fermentasi susu, penurunan pH susu utamanya disebabkan 

oleh fermentasi asam laktat yang terjadi akibat kerja mikroba 

yang mampu mengubah laktosa menjadi asam laktat 

(Bensmira and Jiang, 2011). 

Proses terjadinya penurunan pH susu dapat terjadi dari 

awal fermentasi yang diakibatkan oleh asam-asam yang 

terbentuk selama proses fermentasi susu 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). 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 dikarenakan dalam suatu 

produk mungkin terdiri dari beberapa asam lemah yang tidak 

dapat terdisosiasi secara sempurna (Sadler and Murphy, 2003). 

Perlakuan kombinasi antara konsentrasi sari tape ketan 

hitam dan lama pemeraman menunjukkan adanya interaksi 

yang berbeda nyata (P<0,05) terhadap pH susu fermentasi. 

Nilai pH susu fermentasi pada perlakuan 35 % sari tape ketan 

hitam dan lama pemeraman 24 jam berbeda nyata (P<0,05) 

dengan semua perlakuan, tetapi tidak memberikan perbedaan 

yang nyata (P>0,05) dengan perlakuan 35 % sari tape ketan 

hitam dan lama pemeraman 16 jam. Hal ini dapat dikarenakan 

asam yang terbentuk selama fermentasi dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri asam laktat dan mengakibatkan 

penurunan produksi asam, sehingga pH susu fermentasi tidak 

mengalami perubahan yang signifikan. Bakteri asam laktat    

E. faecium dan P. pentosaceus yang terdapat pada sari tape 
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ketan hitam (Sujaya et al., 2006) tidak dapat tumbuh dengan 

baik pada pH di bawah 4 (Harun-ur-Rashid et al., 2007). 

Nilai pH susu fermentasi yang diperoleh dari 

penambahan berbagai tingkat konsentrasi sari tape ketan hitam 

dengan lama pemeraman yang berbeda berkisar antara 3,933 – 

6,667. Susu fermentasi yang dihasilkan dari penambahan sari 

tape ketan hitam 35 % dan lama pemeraman 24 jam memiliki 

nilai pH terendah, yaitu sebesar 3,933. Hasil tersebut jauh 

lebih rendah dibandingkan dengan pH susu fermentasi berupa 

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

fermentasi 0 (kontrol), 18, 21 dan 24 jam, yaitu berkisar antara 

4,36 – 6,17 (Purnomo dan Muslimin, 2012). 

Susu fermentasi yang dihasilkan dari penambahan sari 

tape ketan hitam 5 % dan lama pemeraman 0 jam memiliki 

nilai pH tertinggi, yaitu sebesar 6,667. Hasil tersebut sedikit 

lebih tinggi dibandingkan dengan pH susu fermentasi berupa 

kefir yang diperoleh sebelum inkubasi, yaitu sebesar 6,61 

(Magalhães et al., 2011). Menurut Chen et al. (2009), 

penurunan pH susu fermentasi sangat dipengaruhi oleh 

persentase starter dan lama waktu fermentasi. 

Pada umumnya, pH akhir susu fermentasi berupa kefir 

yaitu sekitar 4 (Irigoyen et al., 2005), sedangkan menurut 

Farnworth and Mainville (2003), pH akhir susu fermentasi 

berupa kefir berkisar antara 4,2 – 4,6. Berdasarkan hal 

tersebut, susu fermentasi yang memenuhi karakteristik mutu 

pH susu fermentasi berupa kefir dihasilkan dari penambahan 

sari tape ketan hitam 15 % dan lama pemeraman 24 jam 

dengan nilai pH sebesar 4,533; penambahan sari tape ketan 

hitam 25 % dan lama pemeraman 16 jam dengan nilai pH 

sebesar 4,467; serta penambahan sari tape ketan hitam 35 % 

dan lama pemeraman 8 jam dengan nilai pH sebesar 4,467. 
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4.2.2.  Total Asam Tertitrasi 

Hasil analisis ragam (Lampiran 8) menunjukkan bahwa 

diantara penambahan berbagai tingkat konsentrasi sari tape 

ketan hitam dan lama pemeraman yang berbeda memberikan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap total asam 

tertitrasi, sedangkan interaksi antara kedua faktor perlakuan 

memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap total 

asam tertitrasi susu fermentasi. Rataan total asam tertitrasi 

susu fermentasi dari masing-masing perlakuan disajikan pada 

Tabel 6. Nilai total asam tertitrasi dinyatakan dalam persen 

(%) asam. 

Tabel 6. Rata-rata total asam tertitrasi (%) 

Konsentrasi 

(%) 

Lama Pemeraman (jam) 
Rata-Rata 

T1 (0) T2 (8) T3 (16) T4 (24) 

P1 (5) 0,248
a 

0,345
b 

0,428
cd 

0,518
e 

0,384
p
 ± 0,115 

P2 (15) 0,383
bc 

0,510
e 

0,600
f 

0,683
g 

0,544
q
 ± 0,129 

P3 (25) 0,495
de 

0,698
g 

0,795
h 

0,908
i 

0,724
r
 ± 0,175 

P4 (35) 0,630
fg 

0,885
i 

0,998
j 

1,043
j 

0,889
s
 ± 0,185 

Rata-Rata 
0,439

t
 

± 0,163 

0,609
u
 

± 0,233 

0,705
uv

 

± 0,246 

0,788
v
 

± 0,233 
 

Keterangan: – Superskrip (a, b, c sampai j) yang berbeda pada perlakuan 

kombinasi menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05) 

 – Superskrip (p, q, r, s) yang berbeda pada perlakuan 

konsentrasi sari tape ketan hitam menunjukkan perbedaan 

sangat nyata (P<0,01) 

 – Superskrip (t, u dan v) yang berbeda pada perlakuan lama 

pemeraman menunjukkan perbedaan sangat nyata (P<0,01) 

Penambahan berbagai tingkat konsentrasi sari tape 

ketan hitam menunjukkan bahwa perlakuan P1 berbeda sangat 

nyata (P<0,01) dengan P2, P3 dan P4 terhadap total asam 

tertitrasi. Perlakuan P2 berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan 

P1, P3 dan P4. Perlakuan P3 berbeda sangat nyata (P<0,01) 

dengan P1, P2 dan P4, sedangkan perlakuan P4 berbeda sangat 
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nyata (P<0,01) dengan P1, P2 dan P3 terhadap total asam 

tertitrasi. Total asam tertitrasi pada perlakuan P1 lebih rendah 

dibandingkan dengan total asam tertitrasi pada perlakuan P2, 

P3 dan P4, dimana total asam tertitrasi mengalami peningkatan 

pada perlakuan P2, P3 dan P4. 

Lama pemeraman yang berbeda menunjukkan bahwa 

perlakuan T1 berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan T2, T3 

dan T4 terhadap total asam tertitrasi. Perlakuan T2 tidak 

berbeda nyata (P>0,05) dengan T3, tetapi berbeda sangat nyata 

(P<0,01) dengan T1 dan T4. Perlakuan T3 tidak berbeda nyata 

(P>0,05) dengan T2 dan T4, tetapi berbeda sangat nyata 

(P<0,01) dengan T1, sedangkan T4 tidak berbeda nyata 

(P>0,05) dengan T3, tetapi berbeda sangat nyata (P<0,01) 

dengan T1 dan T2. Total asam tertitrasi pada perlakuan T1 

lebih rendah dibandingkan dengan total asam tertitrasi pada 

perlakuan T2, T3 dan T4, dimana total asam tertitrasi 

mengalami peningkatan pada perlakuan T2, T3 dan T4. 

Total asam tertitrasi susu fermentasi mengalami 

peningkatan seiring dengan bertambahnya konsentrasi sari 

tape ketan hitam dan lama pemeraman. Meningkatnya kadar 

asam tertitrasi dapat disebabkan oleh asam organik yang 

terkandung dalam sari tape ketan hitam hasil metabolisme 

mikroba selama fermentasi tape ketan hitam, sehingga 

bertambahnya tingkat konsentrasi sari tape ketan hitam 

mengakibatkan total asam tertitrasi pada susu fermentasi yang 

dihasilkan mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Aritonang dkk. (2012) yang menyatakan bahwa 

keasaman susu fermentasi akan meningkat seiring dengan 

tingkat penambahan sari tape. 

Keasaman susu fermentasi ditentukan oleh jumlah 

mikroba pada starter yang ditambahkan ke dalam susu dan 
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lama waktu fermentasi (Chen et al., 2009). Peningkatan dosis 

starter akan meningkatkan jumlah mikroba pada susu 

fermentasi (Rattray and O’Connell, 2011). Meningkatnya 

jumlah mikroba akan diikuti dengan peningkatan aktifitas 

metabolisme (Koroleva, 1991), sehingga semakin lama waktu 

fermentasi maka asam yang dihasilkan akan semakin banyak 

(Muljono dan Daewis, 1990). Menurut Sadler and Murphy 

(2003), asam yang terukur dengan titrasi bukan hanya asam 

yang terdisosiasi, namun juga asam yang tidak terdisosiasi. 

Perlakuan kombinasi antara konsentrasi sari tape ketan 

hitam dan lama pemeraman menunjukkan adanya interaksi 

yang berbeda nyata (P<0,05) terhadap total asam tertitrasi susu 

fermentasi. Total asam tertitrasi susu fermentasi pada 

perlakuan 35 % sari tape ketan hitam dan lama pemeraman   

24 jam berbeda nyata (P<0,05) dengan semua perlakuan, tetapi 

tidak menunjukkan perbedaan yang nyata (P>0,05) dengan 

perlakuan 35 % sari tape ketan hitam dan lama pemeraman   

16 jam. Hal ini dapat disebabkan oleh asam yang terbentuk 

selama fermentasi mulai menghambat pertumbuhan bakteri 

asam laktat dan mengakibatkan penurunan produksi asam. 

Menurut Suprihatin (2010), pertumbuhan mikroba mengalami 

perlambatan dikarenakan oleh berkurangnya zat-zat nutrisi di 

dalam medium dan adanya hasil metabolisme yang mungkin 

beracun atau dapat menghambat pertumbuhan mikroba. 

Total asam tertitrasi susu fermentasi yang diperoleh 

dari penambahan berbagai tingkat konsentrasi sari tape ketan 

hitam dengan lama pemeraman yang berbeda berkisar antara 

0,248 – 1,043 %. Susu fermentasi yang dihasilkan dari 

penambahan sari tape ketan hitam 5 % dan lama pemeraman   

0 jam memiliki total asam tertitrasi terendah, yaitu sebesar 

0,248 %. Hasil tersebut lebih rendah dibandingkan dengan 



42 
 

total asam tertitrasi pada yoghurt dengan penambahan sari tape 

singkong 5 % dan lama fermentasi 7 jam, yaitu sebesar 0,60 % 

(Aritonang dkk., 2012). Total asam tertitrasi tertinggi 

diperoleh pada penambahan sari tape ketan hitam 35 % dan 

lama pemeraman 24 jam, yaitu sebesar 1,043 %. Hasil tersebut 

lebih tinggi dibandingkan dengan total asam tertitrasi susu 

fermentasi berupa kefir dengan dosis starter 3, 5 dan 7 % pada 

lama fermentasi 0 (kontrol), 18, 21 dan 24 jam, yaitu berkisar 

antara 0,41 – 0,76 % (Purnomo dan Muslimin, 2012). 

Standar CODEX No. 243 (CODEX, 2003) menyatakan 

bahwa total asam tertitrasi pada susu fermentasi berupa kefir 

minimal sebesar 0,6 %, sedangkan Farnworth and Mainville 

(2003) menyatakan bahwa total asam tertitrasi pada susu 

fermentasi berupa kefir berkisar antara 0,7 – 1 %. Berdasarkan 

hal tersebut, susu fermentasi yang memenuhi karakteristik 

mutu total asam tertitrasi susu fermentasi berupa kefir 

dihasilkan dari penambahan sari tape ketan hitam 15 % dan 

lama pemeraman 24 jam dengan total asam tertitrasi sebesar 

0,683 %, penambahan sari tape ketan hitam 25 % dan lama 

pemeraman 8 – 24 jam dengan total asam tertitrasi yang 

berkisar antara 0,698 – 0,908 %, serta penambahan sari tape 

ketan hitam 35 % dan lama pemeraman 8 – 16 jam dengan 

total asam tertitrasi yang berkisar antara 0,885 – 0,998 %. 

4.3. Konsentrasi Sari Tape Ketan Hitam dan Lama 

Pemeraman terhadap Total Gula 

Hasil analisis ragam (Lampiran 9) menunjukkan bahwa 

diantara penambahan berbagai tingkat konsentrasi sari tape 

ketan hitam dan lama pemeraman yang berbeda, serta interaksi 

antara kedua faktor perlakuan memberikan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap total gula susu fermentasi. 
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Rataan total gula susu fermentasi dari masing-masing 

perlakuan disajikan pada Tabel 7. Total gula susu fermentasi 

dinyatakan dalam persen (%) glukosa. 

Tabel 7. Rata-rata total gula (% glukosa) 

Konsentrasi 

(%) 

Lama Pemeraman (jam) 
Rata-Rata 

T1 (0) T2 (8) T3 (16) T4 (24) 

P1 (5) 3,030
bc 

2,953
b 

2,848
ab 

2,648
a 

2,870
p
 ± 0,166 

P2 (15) 4,330
e 

4,158
e 

3,747
d 

3,259
c 

3,873
q
 ± 0,477 

P3 (25) 5,677
h 

5,314
g 

4,607
f 

3,737
d 

4,834
r
 ± 0,856 

P4 (35) 6,987
j 

6,299
i 

5,276
g 

4,808
f 

5,842
s
 ± 0,985 

Rata-Rata 
5,006

v
 

± 1,707 

4,681
v
 

± 1,446 

4,119
u
 

± 1,054 

3,613
t
 

± 0,913 
 

Keterangan: – Superskrip (a, b, c sampai j) yang berbeda pada perlakuan 

kombinasi menunjukkan perbedaan sangat nyata (P<0,01) 

 – Superskrip (p, q, r, s) yang berbeda pada perlakuan 

konsentrasi sari tape ketan hitam menunjukkan perbedaan 

sangat nyata (P<0,01) 

 – Superskrip (t, u dan v) yang berbeda pada perlakuan lama 

pemeraman menunjukkan perbedaan sangat nyata (P<0,01) 

Penambahan berbagai tingkat konsentrasi sari tape 

ketan hitam menunjukkan bahwa perlakuan P1 berbeda sangat 

nyata (P<0,01) dengan P2, P3 dan P4 terhadap total glukosa. 

Perlakuan P2 berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan P1, P3 

dan P4. Perlakuan P3 berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan 

P1, P2 dan P4, sedangkan perlakuan P4 berbeda sangat nyata 

(P<0,01) dengan P1, P2 dan P3 terhadap total glukosa. Total 

glukosa pada perlakuan P1 lebih rendah dibandingkan total 

glukosa pada perlakuan P2, P3 dan P4, dimana total glukosa 

mengalami peningkatan pada perlakuan P2, P3 dan P4. 

Lama pemeraman yang berbeda menunjukkan bahwa 

perlakuan T1 tidak berbeda nyata (P>0,05) dengan T2, tetapi 

berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan T3 dan T4 terhadap 
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total glukosa. Perlakuan T2 tidak berbeda nyata (P>0,05) 

dengan T1, tetapi berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan T3 

dan T4. Perlakuan T3 berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan 

T1, T2 dan T4, sedangkan T4 berbeda sangat nyata (P<0,01) 

dengan T1, T2 dan T3 terhadap total glukosa. Total glukosa 

pada perlakuan T1 lebih tinggi dibandingkan dengan total 

glukosa pada perlakuan T2, T3 dan T4, dimana total glukosa 

mengalami penurunan pada perlakuan T2, T3 dan T4. 

Total glukosa susu fermentasi meningkat seiring 

dengan bertambahnya konsentrasi sari tape ketan hitam, 

namun mengalami penurunan selama pemeraman. 

Meningkatnya total glukosa pada susu fermentasi disebabkan 

oleh tingginya kadar glukosa yang terkandung dalam sari tape 

ketan hitam yang digunakan, yakni sebesar 15,513 %. Glukosa 

tersebut berasal dari hasil penguraian pati oleh kapang dan 

khamir amilolitik selama fermentasi tape (Liu et al., 2002). 

Menurut Suriasih (2005), peningkatan penggunaan sari tape 

berarti meningkatkan kadar glukosa pada produk yang 

dihasilkan. 

Sari tape ketan didominasi oleh beberapa mikroba yang 

terdiri dari kapang, khamir dan bakteri asam laktat (Sujaya et 

al., 2006). Selama fermentasi susu berlangsung, bakteri asam 

laktat dapat menggunakan laktosa sebagai sumber energi 

untuk pertumbuhannya (Badarinath and Halami, 2011), 

sedangkan kapang dan khamir yang terdapat pada sari tape 

ketan hitam diketahui tidak dapat memfermentasi laktosa 

(Rattray and O’Connell, 2011). Kapang dan khamir tersebut 

menggunakan glukosa dan galaktosa yang dihasilkan oleh 

bakteri asam laktat dari pemecahan laktosa sebagai sumber 

energi untuk pertumbuhannya selama proses fermentasi susu 

berlangsung (Saito et al., 2004; Kebede et al., 2007). Semakin 
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lama waktu fermentasi akan meningkatkan kerja dari mikroba 

yang semakin aktif (Abubakar dkk., 2000) dan mengakibatkan 

glukosa yang dihidrolisis menjadi semakin banyak. Hal 

tersebut menyebabkan total glukosa pada susu fermentasi yang 

dihasilkan mengalami penurunan selama pemeraman. 

Perlakuan kombinasi antara konsentrasi sari tape ketan 

hitam dan lama pemeraman menunjukkan adanya interaksi 

yang berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap total glukosa 

susu fermentasi. Total glukosa susu fermentasi pada perlakuan 

5 % sari tape ketan hitam dan lama pemeraman 24 jam 

berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan semua perlakuan, tetapi 

tidak menunjukkan perbedaan yang nyata (P>0,05) dengan 

perlakuan 5 % sari tape ketan hitam dan lama pemeraman     

16 jam. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya jumlah 

mikroba pada konsentrasi sari tape ketan hitam 5 % 

dibandingkan dengan jumlah mikroba pada konsentrasi sari 

tape ketan hitam 15, 25 dan 35 %, sehingga jumlah mikroba 

yang menghidrolisis glukosa lebih sedikit (Suriasih, 2005) dan 

mengakibatkan total glukosa susu fermentasi tidak mengalami 

perubahan yang signifikan. 

Total glukosa susu fermentasi yang diperoleh dari 

penambahan berbagai tingkat konsentrasi sari tape ketan hitam 

dengan lama pemeraman yang berbeda berkisar antara 2,648 – 

6,987 %. Susu fermentasi yang dihasilkan dari penambahan 

sari tape ketan hitam 5 % dan lama pemeraman 24 jam 

memiliki kadar glukosa terendah, yaitu sebesar 2,648 %, 

sedangkan yang tertinggi dihasilkan dari penambahan sari tape 

ketan hitam 35 % dan lama pemeraman 0 jam, yaitu sebesar 

6,987 %. Hasil tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan total 

glukosa pada yoghurt yang dibuat dengan substitusi starter 

yoghurt menggunakan sari tape ketan 0; 2,5; 5; 7,5 dan 10 % 
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pada lama pemeraman 5 jam, yaitu berkisar antara 1,78 –   

2,21 % (Suriasih, 2005). Menurut Chen et al. (2009), 

karakteristik mutu produk susu fermentasi sangat dipengaruhi 

oleh dosis starter yang digunakan dan lama waktu fermentasi. 


