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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Susu merupakan bahan pangan hasil ternak yang 

mempunyai kandungan zat gizi yang lengkap dan seimbang. 

Peranannya sangat penting dalam memenuhi kebutuhan gizi 

yang diperlukan bagi pertumbuhan tubuh (Legowo, 2005). 

Selain susu sapi, salah satu jenis susu yang telah dikonsumsi 

secara luas di Indonesia adalah susu kambing. Susu kambing 

diketahui memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan susu sapi, serta dapat dikonsumsi oleh 

orang yang alergi terhadap susu sapi (Zuriati, Maheswari dan 

Susanty, 2011) karena protein susu kambing tidak 

mengandung β-laktoglobulin yang bersifat alergen (Haenlein, 

2004). Disamping itu, susu kambing mengandung laktosa yang 

lebih rendah dibandingkan dengan susu sapi, sehingga susu 

kambing dapat dikonsumsi oleh penderita lactose intolerance 

(Sawitri, 2011). Namun susu kambing masih kurang diminati 

karena mempunyai aroma khas kambing (goaty flavour) yang 

tidak disukai oleh konsumen (Aritonang, Purwati dan Fitri, 

2011), sehingga perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut 

terhadap susu kambing, salah satunya dengan penambahan sari 

tape ketan hitam pada susu kambing. 

Sari tape ketan hitam diketahui mengandung ekstrak 

metabolit hasil fermentasi tape ketan (Mulyani dan Tengah, 

2001) dan dapat dimanfaatkan dalam pengolahan susu 

fermentasi (Yu and Chou, 2005). Sari tape ketan hitam 

diperoleh dari pemerasan tape ketan hitam yang dikenal 

sebagai salah satu makanan tradisional Indonesia dengan cita 

rasa dan aromanya yang khas dan kuat, yaitu gabungan antara 
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rasa manis, sedikit asam dan alkoholis (Suriasih, 2005). Tape 

ketan hitam dihasilkan dari fermentasi nasi ketan hitam 

dengan menggunakan inokulum berupa ragi tape (Muchtaridi, 

Musfiroh, Hambali dan Indrayati, 2012). Menurut Rahayu, 

Yogeswara, Utami dan Suparmo (2011), tape ketan hitam 

merupakan salah satu makanan pembawa probiotik, yaitu 

makanan yang mengandung mikroba non patogen yang masih 

hidup dan secara aktif bermanfaat untuk meningkatkan 

kesehatan dengan menjaga keseimbangan mikroba dalam usus. 

Tape ketan hitam juga sangat potensial sebagai sumber 

karbohidrat dan protein yang penting bagi kesehatan (Nicolau, 

Georgescu and Bolocan, 2011). Disamping itu, tape ketan 

hitam mengandung zat warna antosianin yang dapat digunakan 

sebagai pewarna alami pada makanan dan minuman (Nailufar, 

Basito dan Anam, 2012). 

Sari tape ketan hitam diketahui mengandung mikroba 

yang didominasi oleh kapang, khamir dan bakteri asam laktat 

(Sujaya, Abe, Minamida, Sone, Aryanta, Asano and Tomita, 

2006). Menurut Magalhães, Pereira, Campos, Dragone and 

Schwan (2011), aktifitas metabolisme bakteri asam laktat dan 

khamir pada susu akan menghasilkan rasa dan aroma yang 

khas dari campuran asam laktat, etanol dan karbon dioksida. 

Selain itu, sari tape ketan hitam diketahui mempunyai peranan 

dalam proses pembentukan curd pada susu karena adanya 

aktifitas enzim proteolitik yang dihasilkan oleh khamir 

(Nurliyani, Rahayu dan Wibowo, 1992). Hal tersebut akan 

meningkatkan kekentalan susu dan menyebabkan waktu 

tinggal dalam saluran pencernaan menjadi lebih lama, 

sehingga penyerapan nutrisi akan menjadi lebih banyak 

(Usmiati dan Ram, 2005). 
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Pemanfaatan sari tape ketan hitam dalam pengolahan 

susu dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk 

mengurangi aroma khas kambing (goaty flavour) pada susu 

kambing yang tidak disukai. Disamping itu, produk yang 

dihasilkan dapat meningkatkan diversifikasi produk olahan 

susu, serta meningkatkan nilai nutrisi dan umur simpan. 

Karakteristik mutu produk yang dihasilkan sangat dipengaruhi 

oleh dosis starter dan waktu inkubasi (Chen, Wang, Chen, Liu 

and Chen, 2009). Oleh karenanya, perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut guna mengetahui pengaruh penambahan berbagai 

konsentrasi sari tape ketan hitam pada susu kambing dengan 

lama pemeraman yang berbeda terhadap karakteristik mutu 

produk yang dihasilkan. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh penambahan berbagai tingkat 

konsentrasi sari tape ketan hitam pada susu kambing dan lama 

pemeraman yang berbeda terhadap karakteristik mutu produk 

yang dihasilkan ditinjau dari total khamir, keasaman dan total 

gula. 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

pengaruh penambahan berbagai tingkat konsentrasi sari tape 

ketan hitam pada susu kambing dan lama pemeraman yang 

berbeda terhadap karakteristik mutu produk yang dihasilkan 

ditinjau dari total khamir, keasaman dan total gula. 

1.4.  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

sumber informasi ilmiah mengenai pengaruh penambahan sari 

tape ketan hitam pada susu kambing dan lama pemeraman 
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terhadap karakteristik mutu produk yang dihasilkan ditinjau 

dari total khamir, keasaman dan total gula. 

1.5.  Kerangka Pikir 

Susu kambing mempunyai kandungan protein yang 

relatif lebih tinggi dibandingkan susu sapi, dimana protein 

susu kambing tidak mengandung β-laktoglobulin yang bersifat 

alergen sehingga dapat dikonsumsi oleh orang yang alergi 

terhadap susu sapi (Haenlein, 2004). Lemak susu kambing 

lebih mudah dicerna karena globula lemak susu kambing 

berukuran lebih kecil dibandingkan lemak susu sapi (Kompan 

and Komprej, 2012). Susu kambing mempunyai kandungan 

mineral kalsium, fosfor, vitamin A, E dan B kompleks yang 

tinggi (Zuriati dkk., 2011). Selain itu, susu kambing 

mengandung laktosa yang lebih rendah dibandingkan dengan 

susu sapi, sehingga susu kambing dapat dikonsumsi oleh 

penderita lactose intolerance (Sawitri, 2011). Namun susu 

kambing memiliki aroma khas kambing (goaty flavour) yang 

tidak disukai oleh konsumen (Aritonang dkk., 2011). Menurut 

Balia, Chairunnisa, Rachmawan dan Wulandari (2011), aroma 

khas kambing yang terdapat pada susu kambing dapat 

dikurangi dengan proses fermentasi. 

Sari tape ketan hitam diketahui dapat dimanfaatkan 

dalam pengolahan susu fermentasi (Yu and Chou, 2005) dan 

berperan dalam proses pembentukan curd pada susu karena 

adanya aktifitas enzim proteolitik yang dihasilkan oleh khamir 

(Nurliyani dkk., 1992). Sari tape ketan hitam dapat diperoleh 

dari pemerasan tape ketan hitam menggunakan kain saring 

(Mika dan Winarno, 1983). Menurut Rahayu dkk. (2011), tape 

ketan hitam mengandung probiotik hasil fermentasi nasi ketan 

hitam dengan menggunakan inokulum berupa ragi tape. Tape 
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ketan hitam dikenal dengan cita rasa serta aromanya yang khas 

dan kuat, yaitu gabungan antara rasa manis, sedikit asam dan 

alkoholis (Suriasih, 2005). Disamping itu, tape ketan hitam 

merupakan makanan yang sangat potensial sebagai sumber 

karbohidrat dan protein yang penting bagi kesehatan (Nicolau 

et al., 2011). 

Sari tape ketan hitam mengandung ekstrak metabolit 

hasil fermentasi tape ketan (Mulyani dan Tengah, 2001), serta 

diketahui mengandung mikroba yang didominasi oleh kapang, 

khamir dan bakteri asam laktat (Sujaya et al., 2006). 

Penambahan sari tape ketan hitam pada susu kambing akan 

menghasilkan rasa dan aroma yang khas dari campuran asam 

laktat, etanol dan karbon dioksida yang disebabkan oleh 

aktifitas metabolisme bakteri asam laktat dan khamir 

(Magalhães et al., 2011), sehingga dapat mengurangi aroma 

khas kambing (goaty flavour) yang terdapat pada susu 

kambing. Menurut Usmiati dan Sudono (2004), bakteri asam 

laktat mampu menghasilkan enzim laktase untuk memecah 

laktosa menjadi glukosa dan galaktosa yang lebih mudah 

dicerna oleh penderita lactose intolerance. Glukosa dan 

galaktosa tersebut akan diubah menjadi asam laktat sebagai 

produk akhir dari metabolisme bakteri asam laktat (Afriani, 

2010). Asam laktat yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat 

akan mempengaruhi keasaman dari produk susu fermentasi 

yang dihasilkan (Bensmira and Jiang, 2011). 

Khamir dikenal memiliki peranan penting sebagai 

penghasil etanol dan karbon dioksida yang memberikan 

kontribusi terhadap rasa dan aroma yeasty yang menyegarkan 

(Suriasih, Aryanta, Mahardika dan Astawa, 2012). Menurut 

Sujaya et al. (2006), khamir yang terdapat pada sari tape ketan 

hitam didominasi oleh khamir Saccharomycopsis fibuligera 
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dan Saccharomyces cerevisiae. Khamir tersebut diketahui 

tidak dapat menghidrolisis laktosa pada susu (Rattray and 

O’Connell, 2011). Khamir ini dapat menggunakan glukosa dan 

galaktosa yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat sebagai 

sumber energi untuk pertumbuhannya (Kebede, Viljoen, 

Gadaga, Narvhus and Hattingh, 2007). Menurut Suriasih 

(2005), jumlah mikroba yang menghidrolisis gula akan 

mempengaruhi kadar gula dalam produk yang dihasilkan. 

Karakteristik mutu produk susu fermentasi sangat 

dipengaruhi oleh dosis starter dan lama waktu fermentasi 

(Chen et al., 2009). Berdasarkan standar mutu mikrobiologi 

dan kimia, jumlah khamir pada susu fermentasi berupa kefir 

minimal 10
4
 CFU/g, keasaman tertitrasi minimal 0,6 % 

(CODEX, 2003) dan pH sekitar 4 (Irigoyen, Arana, Castiella, 

Torre and Ibáňez, 2005). Menurut Usmiati dan Ram (2005), 

pembuatan susu fermentasi bertujuan untuk mendukung 

kesehatan serta meningkatkan cita rasa dan flavor produk. 

Konsistensi susu fermentasi yang relatif kental akan 

menyebabkan waktu tinggal dalam saluran pencernaan 

menjadi lebih lama, sehingga penyerapan nutrisi akan lebih 

banyak. Nurliyani dkk. (1992) melaporkan bahwa 

penambahan sari tape ketan 25 % menghasilkan tekstur curd 

yang kompak dan halus. Pada lama fermentasi 14 – 20 jam 

menghasilkan struktur curd yang lebih halus, relatif stabil dan 

mempunyai flavor tape (Indrati dan Rahayu, 1994). 

1.6.  Hipotesis 

Penambahan berbagai tingkat konsentrasi sari tape 

ketan hitam pada susu kambing dan lama pemeraman yang 

berbeda akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap 

total khamir, keasaman dan total gula. 


