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DIFFERENCES OF HEATING SYSTEMS AND STORAGE 

PERIOD ON WATER CONTENT, TOTAL ACID AND 

TOTAL MICROBA (TPC) IN SEASONING WHEY OF 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was determined the effect of 

differences in the pasteurization and sterilization heating 

system and storage period on water content, total lactic acid 

and total microbes of seasoning whey of cow's milk kefir. The 

method was experiment with with analized by nested 

completely randomized design that which of 2 factors 

treatment and 5 replication. The treatment is (P0) without 

heating, (P1) pasteurization and (P2) sterilization and storage 

of 0 day (T1) and storage of 7 days (T2). The data were 

analyzed by Analysis of Variance followed by Least 

Significant Difference (LSD) test. The results showed that in 

the heating system did not give significant difference (P> 0.05) 

to the water content, but give high significant difference (P> 

0.05) to the total acid and to TPC. Storage period factor give 

high significant differences (P <0.01) to water content, total 

acid and total microbes. Based on the results of this research 

was water content : 57.12 - 61.19%, total lactic acid : 1.23- 

2.17% and TPC 0 - 6.14 (Log CFU / ml). 

Keywords : seasoning, whey kefir cow’s milk, water content, 

total lactic acid and total microbes 
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RINGKASAN 

Kefir dikenal memiliki nutrisi yang tinggi. Dalam 

proses fermentasinya akan terpisah menjadi dua fraksi, yaitu 

fraksi padat berupa curd dan fraksi cair berupa whey dimana 

whey kefir masih mengandung nutrisi yang tinggi dari kefir 

seperti asam-asam organik yang berpotensi sebagai bahan 

dalam pembuatan seasoning (bumbu). Namun, seasoning whey 

kefir susu sapi memiliki konsistensi yang cair sehingga hanya 

mampu bertahan beberapa hari, oleh karena itu perlu adanya 

teknik pengawetan berupa pemanasan. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan sistem 

pemanasan pasteurisasi dan sterilisasi serta taraf masa 

penyimpanan terhadap kualitas kimiawi dan mikrobiologis 

seasoning whey kefir susu sapi. 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi 

Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya pada 

3 September – 3 Oktober 2018. Materi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seasoning whey kefir susu sapi yang 

dibuat dengan mencampurkan whey kefir dengan air gula 

merah dan rempah-rempah (daun jeruk purut, pekak, kapulaga 
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dan jahe). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola tersarang dengan dua 

faktor perlakuan serta lima ulangan. Faktor pertama yaitu 

perbedaan sistem pemanasan, yaitu tanpa pemanasan (P0), 

pemanasan pasteurisasi suhu 65°C selama 30 menit (P1) dan 

pemanasan sterilisasi suhu 121°C selama 15 menit (P2), 

sedangkan faktor kedua adalah masa simpan, yaitu 

penyimpanan hari ke-0 (T1) dan penyimpanan hari ke-7 (T2). 

Analisis statistik menggunakan analisis ragam (ANOVA) dan 

apabila diperoleh hasil yang berbeda atau berpengaruh 

dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

pemanasan yang berbeda memberikan pengaruh yang tidak 

nyata (P>0,05) terhadap kadar air. Pada total asam memberikan 

pengaruh nyata (P<0,05) dan memberikan pengaruh sangat 

nyata (P<0,01) terhadap total mikroba (TPC) pada seasoning 

whey kefir susu sapi. Pada taraf masa penyimpanan, nilai rataan 

yang dihasilkan memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kadar air, total asam dan total mikroba 

terhadap seasoning whey kefir susu sapi. Dari hasil penelitian 

pada semua perlakuan nilai kadar air, total asam dan total 

mikroba seasoning whey kefir yang dihasilkan secara berurutan 

adalah 57,12 – 16,19%; 1,23 – 2,17% dan 0 – 6,14 (Log 

CFU/ml). 

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pada 

perbedaan sistem pemanasan mampu memperpanjang masa 

simpan dari seasoning whey kefir dengan sistem pemanasan 

sterilisasi mampu memperpanjang masa simpan lebih lama 

dibandingkan dengan sistem pemanasan pasteurisasi yang 

ditinjau dari kadar air, total asam dan total mikroba dimana 

semakin tinggi suhu pemanasan maka semakin menurun kadar 
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air dan total mikroba yang terdapat dalam seasoning whey kefir 

susu sapi. Berdasarkan hasil penelitian ini, perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai standar kualitas seasoning 

whey kefir susu sapi khususnya pada jenis-jenis mikroba yang 

ada didalam seasoning whey kefir susu sapi. Diperlukannya 

pengembangan lebih lanjut mengenai penggunaan emulsifier 

sehingga dapat mencegah terjadinya pemisahan dan 

penggumpalan pada seasoning whey kefir susu sapi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Semakin meningkatnya penduduk Indonesia menyebabkan 

semakin meningkat permintaan terhadap pangan, demikian 

pula permintaan terhadap hasil ternak termasuk susu sapi. 

Susu sapi merupakan bahan pangan bernutrisi tinggi dan 

makin marak dikonsumsi di kalangan masyarakat Indonesia 

karena mempunyai banyak manfaat bagi tubuh. Hanya saja 

susu sapi memiliki karakteristik mudah rusak dan tidak dapat 

disimpan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu 

untuk meningkatkan ketahanan susu sapi diperlukan teknologi 

penanganan dan pengolahan untuk meningkatkan kualitas susu 

sapi. Teknik pengolahan yang dapat dilakukan adalah dengan 

menjadikan susu sapi menjadi produk susu fermentasi, salah 

satunya adalah kefir. 

Kefir merupakan produk minuman fermentasi sebagai 

hasil aktivitas bakteri asam laktat seperti Lactobacilli, 

Lactococci, Sterptococcus dan yeast dalam susu yang dibuat 

dengan cara menambahkan kefir grain secara langsung ke 

dalam susu. Kefir mengandung nutrisi yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan susu yang merupakan hasil dari proses 

fermentasi. Pada proses pembuatan kefir, protein susu 

khususnya kasein akan terkoagulasi yang disebabkan oleh 

asam, enzim proteolitik, perlakuan panas atau kombinasi 

ketiganya. Kasein yang terkoagulasi ini akan membentuk curd 

yang mengandung sebagian protein dan lemak susu. Curd 

cenderung akan mengalami sineresis yaitu suatu kontraksi 

untuk mengeluarkan cairan yang disebut whey (Fardiaz, 2012), 
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Whey kefir merupakan hasil fermentasi bernutrisi tinggi 

yang kaya akan senyawa seperti asam-asam organik, peptida 

dan eksopolisakarida yang merupakan hasil dari metabolisme 

bakteri asam laktat (BAL) yang bermanfaat bagi kesehatan 

(Patel et al., 2012). Tingginya nilai gizi pada whey kefir 

meningkatkan pemanfaatkannya sebagai bahan baku dalam 

pembuatan produk pangan yang dianggap dapat meningkatan 

sifat fungsional pangan, sehingga penggabungan bahan 

berbasis whey saat ini semakin diakui oleh industri pangan. 

Kelompok produk pangan yang dihasilkan dari pemanfaatan 

whey kefir susu sapi salah satunya adalah sebagai seasoning.  

Seasoning atau bumbu adalah penggabungan beberapa 

bahan seperti rempah-rempah dan bumbu dasar yang 

ditambahkan pada suatu makanan yang bertujuan untuk 

meningkatkan cita rasa dari suatu makanan sehingga dapat 

meningkatkan daya tarik konsumsi. Penyedap makanan pada 

umumnya menggunakan MSG atau Monosodium Glutamat 

untuk meningkatkan citarasa makanan dan mutu dari makanan 

tersebut. Monosodium Glutamat adalah penyedap sintesis 

merupakan senyawa kimia yang dapat memperkuat atau 

memodifikasi rasa makanan sehingga makanan terasa lebih 

gurih dan nikmat. Jika dibandingkan dengan rasa bumbu alami 

yang lebih aman dan segar sedangkan MSG mempunyai rasa 

gurih dan tajam, kadang meninggalkan rasa pahit atau 

mouthfeel. Dampak penggunaan MSG secara berlebihan akan 

menimbulkan gangguan kesehatan antara lain gangguan pada 

lambung, mual muntah, reaksi alergi, kanker dan penurunan 

kecerdasan (Rochimiwati, Sukmawati dan Budiman, 2016). 

Kandungan senyawa-senyawa organik yang berasal dari bahan 

seasoning whey kefir seperti asam amino, asam laktat dan 

beberapa protein whey diharapkan dapat meningkatkan rasa 
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dan aroma dari seasoning serta meningkatkan mutu dan 

manfaat dari seasoning yang diperoleh secara alami sehingga 

lebih aman untuk dikonsumsi yang nantinya dapat 

meningkatkan daya tarik konsumen baik terhadap seasoning 

maupun produk pangan tersebut.  

Seasoning whey kefir memiliki konsistensi cair dimana 

pada umumnya seasoning halus atau cair hanya mampu 

bertahan selama beberapa hari dengan penyimpanan di suhu 

rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukannya teknik 

pengawetan dalam upaya peningkatan ketahanan dan masa 

simpan seasoning whey kefir susu sapi. Pengawetan dapat 

dilakukan melalui proses pemanasan dengan metode 

pasteurisasi dan sterilisasi. Pemanasan secara pasteurisasi 

merupakan metode yang mudah dan umumnya sering 

dilakukan dengan suhu 65°C selama 30 menit yang bertujuan 

untuk menginaktifkan kerja enzim dan membunuh sebagian 

mikroorganisme yang ada didalam seasoning whey kefir. 

Sedangkan pemanasan secara sterilisasi yang menggunakan 

suhu 121
o
C selama 15 menit dengan menggunakan autoklaf 

mampu membunuh keseluruhan dari mikroorganisme beserta 

sporanya sehingga mampu lebih lama memperpanjang masa 

penyimpanan dibandingkan pasteurisasi. Namun karena 

penggunaan alat yang mahal sehingga metode ini masih jarang 

dilakukan. Perbedaan sistem pemanasan ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh dari perbedaan pemanasan terhadap 

kualitas kimiawi dan mikrobiologi dari seasoning whey kefir 

guna memperpanjang masa penyimpanannya. Oleh sebab itu, 

perlu dilakukannya penelitian ketahanan seasoning whey kefir 

susu sapi dengan sistem pemanasan yang berbeda dan taraf 

masa penyimpanan melalui pengujian kuliatas berupa kadar 
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air, total asam dan total mikroba (TPC) terhadap seasoning 

whey kefir susu sapi. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pengaruh perbedaan sistem pemanasan pasteurisasi dan 

sterilisasi serta taraf masa penyimpanan terhadap kualitas 

kadar air, total asam dan total mikroba (TPC) pada bahan 

seasoning whey kefir susu sapi dengan waktu pengamatan hari 

ke-0 dan hari ke-7 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

perbedaan sistem pemanasan pateurisasi dan sterilisasi serta 

taraf masa penyimpanan terhadap kualitas kadar air, total asam  

dan total mikroba (TPC) pada bahan seasoning whey kefir 

susu sapi dengan waktu pengamatan hari ke-0 dan hari ke-7 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam menerapkan 

suatu gagasan yang dapat melahirkan beberapa inspirasi untuk 

kemajuan ilmu pengetahuan dalam pemanfaatan seasoning 

dari bahan baku whey kefir susu sapi dengan sistem 

pemanasan yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi 

kualitas kadar air, total asam dan total mikroba (TPC) dalam 

bahan seasoning whey kefir susu sapi. 

 

1.4.2. Bagi Masyarakat 

Bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat 

umum dalam hal pemanfaatan seasoning atau bumbu dari 



 

5 
 

bahan baku whey kefir susu sapi dengan menggunakan sistem 

pemanasan yang berbeda sebagai alternatif bumbu masakan. 

Sehingga dapat diketahui manfaatnya bagi masyarakat umum. 

 

1.5.  Kerangka Berpikir 

Kefir merupakan produk olahan fermentasi susu sapi 

dengan menggunakan starter berupa butir atau biji kefir (kefir 

grain atau kefir granule), yaitu butiran-butiran putih atau krem 

dari kumpulan bakteri, antara lain Streptococcus sp., 

Lactobacilli dan beberapa jenis ragi khamir nonpatogen. Pada 

prinsipnya proses pembuatan kefir sama dengan proses 

pembuatan yoghurt, yaitu dengan melakukan penambahan 

granul kefir hingga 5% dan diperam selama 18 - 24 jam pada 

suhu 22
O
C (Hidayat, 2006). Pada proses pembuatan kefir, 

protein susu khususnya kasein akan terkoagulasi yang 

disebabkan oleh asam, enzim proteolitik, perlakuan panas atau 

kombinasi ketiganya. Kasein yang terkoagulasi ini akan 

membentuk curd. Curd cenderung akan mengalami sineresis 

yaitu suatu kontraksi untuk mengeluarkan cairan yang disebut 

whey (Fardiaz, 2012). Whey kefir adalah produk dari kefir 

yang masih mengandung beberapa nutrien seperti protein, 

laktosa serta beberapa vitamin dan mineral. Whey memiliki 

ketersediaan yang melimpah dikarenakan kurang optimalnya 

pemanfaatan whey (Usmiati, 2007). Protein whey sangat kaya 

akan asam amino yang penting dalam nutrisi dan dibutuhkan 

oleh tubuh sehingga whey kefir dianggap mampu dijadikan 

sebagai diversfikasi produk pangan, salah satunya adalah 

dapat dijadikan sebagai seasoning atau bumbu. 

Penyedap makanan sebagian besar menggunakan MSG 

atau Monosodium Glutamat yaitu garam sodium dari salah 

satu asam amino non-esensial asam glutamat, yang akan 
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berfungsi sebagai penguat dan penyedap rasa jika ditambahkan 

pada makanan, terutama pada makanan yang mengandung  

protein. Menurut Rochimiwati, Sukmawati dan Budiman 

(2016), dampak penggunaan MSG secara berlebihan akan 

menimbulkan gangguan kesehatan antara lain gangguan pada 

lambung, mual muntah, reaksi alergi, kanker dan penurunan 

kecerdasan. Penggunaan Monosodium Glutamat dalam jumlah 

tertentu masih dianggap aman untuk kesehatan. Namun 

sebagai antisipasi dari adanya efek buruk yang mungkin 

terjadi bila mengkonsumsi dalam jumlah besar, sebaiknya 

penggunaannya harus dibatasi. Penggunaan penyedap rasa 

sebaiknya didapatkan secara alami dengan menggunakan 

seasoning atau bumbu yang berbahan dasar alami seperti 

rempah-rampah ataupun protein hewani seperti dengan 

memanfaatkan whey kefir susu sapi sebagai bahan baku dalam 

pembuatan bumbu. 

Seasoning whey kefir memiliki kandungan nutrisi yang 

tinggi sehingga dapat memungkinkan seperti mikroba patogen 

dan endospora yang terkandung dalam whey dapat tumbuh dan 

berkembang pada masa penyimpanan sehingga nantinya akan 

mempengaruhi kualitas baik fisik, kimia maupun mikrobilogi 

pada seasoning whey kefir susu sapi. Oleh sebab itu, perlu 

dilakukan penanganan untuk memperpanjang masa 

penyimpanan, salah satunya dengan menggunakan pemanasan. 

Metode pemanasan dapat dilakukan dengan pasteurisasi dan 

sterilisasi. Pasteurisasi merupakan suatu proses pemanasan 

pada suhu 60
o
C sampai 65

o
C selama 30 menit sehingga dapat 

mematikan sebagian mikroba susu dengan meminimalisasi 

kerusakan protein (Fakhrul, 2009) dan sterilisasi yaitu suatu 

proses untuk membunuh mikroorganisme hingga ke spora-

sporanya yang terdapat di dalam suatu bahan pangan sehingga 
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dapat memperpanjang masa simpan suatu bahan pangan. 

Proses ini dilakukan dengan cara memanaskan bahan pangan 

pada suhu tinggi hingga temperatur 121
o
C, selama 15 menit 

(Hendrawati, 2017).  

Sistem pemanasan dan masa simpan akan mempengaruhi 

kualitas kimiawi dan kualitas mikrobiologis seasoning whey 

kefir tersebut. Kualitas kimiawi berupa kadar air dan total 

asam serta kualitas mikrobiologis berupa total mikroba (TPC). 

Kualitas kimiawi berupa kadar air sangat dipengaruhi oleh 

suhu pemanasan. Hal ini terjadi karena penurunan kadar air 

yang akan terus berlangsung seiring dengan semakin tinggi 

suhu dan lamanya waktu pemanasan serta lama masa simpan 

akibat adanya penguapan dan perpindahan air (Riansyah, 

2013).  

Keasaman whey kefir pasteurisasi akan terus meningkat 

dimana Bakteri Asam Laktat dan yeast yang ditemukan tetap 

hidup meskipun telah melalui proses pasteurisasi. Lama 

penyimpanan akan berperngaruh terhadap waktu 

perkembangan bakteri dalam whey kefir sehingga dengan 

semakin banyak bakteri yang meningkat menurut deret ukur, 

akan lebih banyak laktosa yang difermentasikan oleh bakteri 

menjadi asam laktat (Afrila dan Wahyu, 2010). Sterilisasi 

sederhana mampu mempertahankan kualitas seasoning whey 

kefir sampai 48 jam dengan penyimpanan suhu kamar. Lama 

pemanasan berpengaruh nyata terhadap kadar kasein dan 

angka keasaman. Semakin lama proses penyimpanan kadar 

kasein cenderung menurun, tapi angka keasaman cenderung 

meningkat. 

Sedangkan pada kualitas mikrobiologisnya, pemanasan 

pada suhu tinggi merupakan salah satu metode yang paling 

efektif untuk membunuh mikroba. Semakin tinggi suhu 
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pemanasan, maka semakin banyak pula mikroba yang 

terbunuh (Pelczar, 2012). Namun, semakin lama jangka waktu 

penyimpanan, maka semakin banyak total mikroba yang akan 

dihasilkan, sehingga akan menyebabkan kerusakan yang lebih 

besar pada bahan pangan. Hal ini dikarenakan mikroorganisme 

menggunakan bahan susu sebagai bahan yang sangat ideal 

untuk pertumbuhannya, dimana susu kaya akan nutrisi yang 

tinggi sehingga dapat digunakan sebagai media pertumbuhan 

mikroba (Winarno, 2004). Skema dari kerangka pikir 

penelitian ini disajikan dalam Gambar 1. Skema Kerangka 

Pikir Penelitian. 
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Kefir 

Curd Whey 

Pemanfaatan belum 

optimal, Melimpahnya 

ketersediaan 

Pemanasan 

Pasteurisasi suhu 65OC 

selama 30 menit, 

membunuh mikroba 

pathogen dan mampu 

mempertahankan nutrisi. 

(Fakhrul, 2009). 

Sterilisasi, suhu 

121OC selama 15 

menit untuk 

membunuh mikroba 

hingga sporanya 

(Hendrawati, 2017). 

Diversifikasi 

Suhu tinggi dalam pengolahan bahan pangan dapat 

menyebabkan denaturasi protein dan kerusakan nutrisi. 

Kaya akan asam organik 

seperti asam amino dan 

glutamae (Julianto, 2016) 

Seasoning whey kefir 

Penyedap Rasa 

(Flavor enhancer) 

Mengandung Asam 

Glutamat 

Penyedap rasa sintesis 

sehingga menimbulkan 

dampak negatif 

Masa simpan lama 

mempengaruhi kualitas 

Penurunan kadar air karena 

proses penguapan dipengaruhi 

oleh pemanasan dan masa 

simpan 

Total  asam whey kefir pasteurisasi akan terus 

meningkat dimana bakteri asam laktat dan yeast yang 

ditemukan tetap hidup meskipus telah melalui proses 

pasteurisasi. Lama penyimpanan akan berpengaruh 

terhadap waktu perkembangan bakteri dalam whey kefir 

Pemanasan dengan suhu tinggi akan 

membunuh dan menghambat pertumbuhan 

mikroba. Masa simpan mampu meningkatkan 

pertumbuhan mikroba sehingga dapat 

menyebabkan kerusakan pada bahan. 

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Penelitian 
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1.1. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya 

perlakuan perbedaan sistem pemanasan pasteurisasi dan 

sterilisasi bahan seasoning whey kefir susu sapi akan 

memberikan pengaruh terhadap kualitas kadar air, total 

asam dan total mikroba (TPC) dengan waktu 

pengamatan pada hari ke-0 dan hari ke-7 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Susu Sapi 

Susu merupakan cairan yang berasal dari ambing ternak 

perah sehat dan bersih yang diperoleh dengan cara pemerahan 

yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Kandungan alaminya tidak ditambah atau dikurangi 

sesuatupun dan belum mendapat perlakuan apapun kecuali 

proses pendinginan (Meutia dkk., 2016). Susu dipandang dari 

segi peternakan adalah suatu sekresi kelenjar-kelenjar susu 

dari sapi yang sedang laktasi atau ternak yang sedang laktasi 

dan dilakukan pemerahan yang sempurna (Oka, Wijaya dan 

Kadirman, 2017). 

Susu sapi mengandung kalsium dan fosfat yang baik, kaya 

akan vitamin A, vitamin B (Thiamin), niacin dan ribovlasin. 

Namun miskin akan mineral seperti zat besi. Susu sapi 

mengandung kadar lemak berkisar 3,0 hingga 3,8% dan kadar 

air sebesar 87,5%. Kadar gula berupa laktosa yang dimiliki 

susu sapi cukup tinggi yaitu sebesar 5%, sehingga rasa susu 

tidak cukup manis. Hal ini dikarenakan laktosa memiliki daya 

tingkat kemanisan yang lebih rendah dari sukrosa (Ide, 2008). 

Susu sapi mengandung beberapa komponen karakteristik 

seperti laktosa, protein dan lemak susu. Selain itu mengandung 

bahan lainnya seperti air, mineral dan vitamin. Komposisi susu 

disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Komposisi susu sapi segar 

 

 

 

 

 

Sumber : (Mukhtar, 2006) 

Mengkonsumsi susu juga dapat menyebabkan beberapa 

orang tertentu mengalami alergi. Hal ini dikenal dengan istilah 

protein intolerance. Salah satu jenis protein yang ada di dalam 

susu adalah laktoglobulin, yang di dalam tubuh orang tertentu 

dapat bertindak sebagai antigen yang sangat kuat sehingga 

dapat menyebabkan terjadinya alergi. Permasalahan lain yang 

ada pada susu sapi segar adalah sangat mudah rusak hal ini 

dikarenakan adanya kontaminasi bakteri yang mampu 

berkembang dengan sangat cepat sehingga susu menjadi rusak 

dan tidak layak konsumsi. Untuk memperpanjang daya guna, 

daya tahan simpan, serta untuk meningkatkan nilai ekonomi 

susu, maka diperlukan teknik penanganan dan pengolahan. 

Salah satu upaya pengolahan susu yang sangat prospektif 

adalah dengan fermentasi susu (usmiawinarno, 2002). 

  

2.2. Kefir Susu Sapi 

Kefir merupakan produk olahan fermentasi susu yang dapat 

dibuat dari susu sapi, kambing, domba, kerbau, unta dan 

keledai dengan penambahan biji kefir sebagai starter yang 

terdiri dari sejumlah yeast dan Bakteri Asam Laktat (BAL) 

No 
Komposisi Rata-rata 

           Kisaran     

           normal 

1 Air 87,25 84,00 – 89,50 

2 Lemak 3,80 2,60 – 6,00 

3 Protein 3,50 2,80 – 4,00 

4 Laktosa 4,80 4,50 – 5,20 

5 Abu 0,65 0,60 – 0,80 
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yang terikat dalam matriks polisakarida dimana kefir 

merupakan produk fermentasi yang unik karena pada 

fermentasi laktosanya menghasilkan asam laktat dan etanol 

(Bourrie, 2016). Kefir diperoleh melalui proses fermentasi 

susu pasteurisasi menggunakan starter berupa butir atau biji 

kefir (kefir grain atau kefir granule), yaitu butiran-butiran 

putih atau krem dari kumpulan bakteri, antara lain 

Streptococcus sp., Lactobacilli dan beberapa jenis ragi khamir 

nonpatogen. Pada prinsipnya proses pembuatan kefir sama 

dengan proses pembuatan yoghurt, yaitu dengan melakukan 

penambahan granul kefir hingga 5% dan diperam selama 18 - 

24 jam pada suhu 22
O
C (Hidayat, 2006). 

Kefir memiliki karakteristik yang khas, yaitu memiliki 

campuran rasa asam dan mengandung alkohol yang didapat 

dari proses fermentasi bakteri dan khamir. Bakteri berperan 

menghasilkan asam laktat dan komponen flavor, sedangkan 

ragi menghasilkan karbon dioksida dan sedikit alkohol. Hal ini 

menyebabkan rasa kefir asam dan juga ada sedikit rasa 

alkohol, soda serta kombinasi karbon dioksida dan alkohol 

menghasilkan buih yang menciptakan karakter mendesis pada 

produk (Usmiati, 2007). 

Kandungan protein dari kefir lebih tinggi dibandingkan 

dengan susu sapi segar yaitu sebesar 4,6%. Kefir memiliki 

tingkat keasaman yang tinggi dengan pH sebesar 3,5 hingga 

4,6% dikarena proses fermentasi yang dialami yang mampu 

menghasilkan bakteri baik dan mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri jahat seperti patogen. Kefir memiliki 

viskositas yang lebih rendah dibandingkan dengan yoghurt 

sehingga lebih encer. Namun, kefir memiliki gumpalan lebih 

lembut dan mengandung gas CO2. Komposisi kefir susu sapi 

dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Komposisi kefir susu sapi segar 

Komponen Jumlah (%) 

*Protein 4,6% 

*Lemak 0,1 – 10% 

*Laktosa  2 – 3% 

*Karbohidrat 5 – 25% 

*pH 3,5 – 4,6% 

*Keasaman 

*Alkohol 

**Abu 

**Air  

0,5 – 1,6% 

0,5-2% 

0,6% 

89,5% 

Sumber : * (Avianti, 2008) 

  ** (Usmiati, 2007) 

Komposisi dan komponen kimia kefir bervariasi, 

bergantung pada jenis mikroba starter, suhu, lama fermentasi 

serta bahan baku yang digunakan. Bahan baku susu yang 

berkadar lemak tinggi menghasilkan kefir dengan kadar lemak 

yang tinggi, dan sebaliknya penggunakan susu berkadar lemak 

rendah seperti dengan penggunaan susu skim akan 

menghasilkan kefir dengan kadar lemak yang rendah. Banyak 

sedikitnya asam laktat dan alkohol dalam kefir sangat 

dipengaruhi oleh kadar laktosa dari bahan baku, jenis mikroba 

starter dan lama proses fermentasi (Usmiati, 2007). 

Dianggap sebagai salah satu pangan fungsional, kefir 

memiliki efek yang menguntungkan dan bermanfaat bagi 

kesehatan. Kefir mengandung bakteri baik yang dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri patogen dalam usus dan 

dapat memperbaiki sistem mikroflora usus. Kandungan gizi 

dalam kefir memiliki tingkat keunggulan yang lebih baik 

dibandingkan susu segar, yaitu memiliki daya simpan yang 
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lebih lama, tingkat kandungan nutrisi yang lebih tinggi seperti 

vitamin dan mineral dan mampu meningkatkan mutu sensorik 

pada produk (julianto, 2016). Proses fermentasi 

mengakibatkan aktivitas mikroba meningkat, penurunan pH, 

dan peningkatan kadar asam dalam produk fermentasi 

(Afriani, 2010). 

 

2.3. Whey Kefir Susu Sapi 

Whey kefir susu sapi merupakan hasil dari produk 

fermentasi kefir yang mengandung beberapa nutrisi susu 

meliputi protein, laktosa, beberapa vitamin dan mineral. 

Presentase whey didalam susu kurang lebih 20 - 80%, 

tergantung dari jenis ternak perah yang menghasilkan susu. 

Whey sering kali dianggap sebagai limbah industri 

dikarenakan kurang optimal pemanfaatannya. Whey 

didefinisikan sebagai serum atau bagian air dari susu berwarna 

kuning yang masih mengandung komposisi lengkap dari susu 

kecuali lemak dan kasein (Usmiati, 2007). 

Menurut Fardiaz (2012), pada proses pembuatan kefir, 

protein susu khususnya kasein akan terkoagulasi yang 

disebabkan oleh asam, enzim proteolitik, perlakuan panas atau 

kombinasi ketiganya. Kasein yang terkoagulasi ini akan 

membentuk curd yang mengandung sebagian protein dan 

lemak susu. Curd cenderung akan mengalami sineresis yaitu 

suatu kontraksi untuk mengeluarkan cairan yang disebut whey. 

Karakteristik dari whey adalah berbentuk cairan, memiliki 

rasa dan aroma asam serta masih mengandung beberapa nutrisi 

kefir. Kandungan asam laktat pada whey kefir adalah sebesar 

1,13%. Kadar asam laktat meningkat karena aktivitas mikroba 

selama proses fermentasi yang mengurangi laktosa menjadi 

glukosa dan galaktosa untuk kemudian dimetabolisme menjadi 
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asam laktat. Oleh karena itu kadar laktosa yang dihasilkan 

menurun seiring dengan peningkatan keasaman. Protein whey 

yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan dengan protein 

kefir, hal ini dikarenakan protein whey bersifat sukar untuk 

didegradasi dibandingkan dengan protein kasein. Karakteristik 

whey kefir dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3.  Karakteristik whey kefir 

 Sumber : * (Febrisiantosa, 2013) 

           ** (Larasati, 2016) 

Whey kefir kaya akan senyawa antimikroba diantaranya 

asam organik, peptida dan eksopolisakarida yang bermanfaat 

bagi kesehatan (Patel et al., 2012). Kandungan beberapa 

protein di dalam Whey antara lain β-laktoglobulin, α-

laktoalbumin, proteose pepton, imunoglobin, laktoferin, dan 

lakto peroksidase. Whey protein adalah sumber yang kaya 

akan asam amino rantai cabang (leusine, isoleusin, dan valine), 

asam amino esensial (cysteine) dan peptida (Khezri, 2016). 

Standar Codex No. 243 menyatakan bahwa bibit kefir 

Komponen Jumlah 

*pH 

*Viskositas (cP) 

*Asam Laktat (%) 

*Total Padatan (%) 

*Laktosa (%) 

*Protein (%) 

*Lemak (%) 

*Mineral (%) 

*Alkohol (%) 

**Kadar air (%) 

4 

350 

1,13 

14,64 

1,82 

2,63 

1,70 

1,15 

< 0,5 

93,5 
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mengandung Lactobacillus kefiri, spesies dari genus 

Leuconostoc, Lactococcus dan Acetobacter. Bibit kefir 

mengandung khamir yang dapat memfermentasi laktosa yaitu 

Kluyveromyces marxianus maupun yang tidak dapat 

memfermentasi laktosa yaitu Saccharomyces unisporus, 

Saccharomyces cerevisiae dan Saccharomyces exiguous. 

 

2.4. Pemanfaatan whey kefir susu sapi 

Hasil proses fermentasi kefir akan menghasilkan rasa 

yang asam sehingga dilakukan indikator penambahan untuk 

menarik minat dan kesukaan masyarakat sebagai salah satu 

produk pangan fungsional. Indikator penambahan yang 

diberikan kedalam whey kefir tersebut antara lain adalah 

pemanis. Pemanis yang digunakan berupa gula merah. 

Pemakaian gula merah tersebut diharapkan tetap memelihara 

nilai fungsional yang bermanfaat (Afiati, 2018). Penambahan 

gula dalam bahan makanan dengan konsentrasi tinggi, mampu 

membuat sebagian dari air yang ada menjadi tidak tersedia. 

Kemampuan mengikat air adalah sifat yang menyebabkan gula 

dapat mengurangi kadar air pada seasoning (Buckle, 2009). 

Pemanfaatan whey belum banyak dimanfaatkan karena 

industri pengolahan baik keju maupun kefir saat ini masih 

fokus pada produk utamanya. Sedangkan, komposisi whey 

masih mengandung 50% nutrisi susu. Komponen terbesar 

whey adalah laktosa. Laktosa dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber nutrisi bagi bakteri asam laktat untuk menghasilkan 

berbagai senyawa metabolit seperti asam laktat dan 

antimikroba melalui proses fermentasi. Antimikroba pada 

fermentasi asam laktat dimanfaatkan sebagai bahan terapeutik 

karena menghambat pertumbuhan bakteri pathogen (Rahman., 

dkk, 2014). 
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Whey dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak ataupun 

sebagai tambahan dalam pembuatan beberapa produk pangan. 

Whey digunakan sebagai minuman kesehatan dengan jalan 

fermentasi menggunakan bakteri asam laktat (BAL) tertentu. 

Selain itu, whey juga dapat digunakan sebagai bahan tambahan 

dalam pembuatan beberapa produk pangan dengan 

memanfaatkan sifat fungsional yang dimilikinya, diantaranya 

adalah dalam pembuatan produk permen, minuman siap saji, 

smoothy, pengganti tepung, sereal, es krim, roti, bumbu 

makanan dan produk pangan yang lainnya (De Wit, 2001). 

Produk whey merupakan produk yang banyak digunakan 

secara luas baik sebagai bumbu maupun makanan ringan. 

Alasan utama produsen memilih whey sebagai bumbu 

dikarenakan whey menyediakan beberapa nutrisi yang 

berharga. Protein whey sangat kaya akan nutrisi asam amino 

yang penting dalam nutrisi dan dibutuhkan oleh tubuh. Produk 

whey juga merupakan sumber kalsium susu yang sangat 

bioavailable, sumber mineral dan vitamin lainnya. Selain itu, 

Laktosa dalam whey kefir akan bereaksi ketika dilakukan 

pengolahan dan menghasilkan rasa dan aroma yang wangi 

pada makanan sehingga hal ini yang dapat membuat whey 

dijadikan sebagai bahan pilihan dalam pembuatan bumbu 

(Johnson, 2000). 

Berbagai produk protein seperti whey digunakan dalam 

produk sup dan saus, terutama untuk sifat pengemulsi. Produk 

whey digunakan dalam saus asam dan sup asam karena 

memiliki kelarutan asam yang baik dan sifat pengikatan air 

yang tinggi selama perlakuan pemanasan. Sifat pengemulsi 

whey dapat dimanfaatkan secara optimal ketika emulsi 

disiapkan sebelum bahan asam ditambahkan dimana 
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kombinasi protein whey dan kasein dapat meningkatkan 

keasaman atau penebalan sup (De Wit, 2001). 

 

2.5. Seasoning whey kefir susu sapi 

Seasoning atau bumbu merupakan penggabungan bahan-

bahan seperti rempah-rempah dan bumbu dasar seperti bawang 

merah, jahe, lengkuas, serai, kemiri, kemiri, gula dan garam 

yang ditambahkan pada bahan makanan sebelum disajikan. 

Pengunaan bumbu dapat meningkatkan cita rasa dari bahan 

pangan akan menimbulkan efek selera dan memberikan ciri 

khas tersendiri pada masakan sehingga dapat meningkatkan 

penerimaan konsumen (Adawyah, 2008) 

Bahan dasar dalam pembuatan bumbu adalah rempah-

rempah. Rempah-rempah bisa berasal dari beberapa bagian 

tumbuhan seperti akar, umbi, kulit batang, biji, daging buah, 

dan kuncup bunga. Secara alami rempah-rempah mengandung 

berbagai macam komponen aktif yang sangat besar 

peranannya dalam penciptaan rasa suatu produk. Rempah-

rempah mengandung zat antioksidan, anti bakteri, anti kapang, 

anti khamir, antiseptik, antikanker, dan antibiotik yang 

masing-masing memiliki peranan besar dalam Seasoning 

(bumbu) sebagai bahan pengawet makanan, memiliki sifat 

therapeutik serta merangsang keluarnya enzim yang 

memperlancar pencernaan (Astawan, 2009).  

Pembuatan seasoning atau bumbu dalam skala industri 

didasari berdasarkan Standar mutu  bumbu dalam bentuk 

bubuk rempah-rempah menurut SNI 01-3709-1995 yang 

ditentukan oleh rasa, bau, kadar air, kadar abu, tingkat 

kehalusan, adanya cemaran logam, cemaran arsen dan 

cemaran mikroba. Standar mutu bumbu dalam bentuk bubuk 

rempah-rempah dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel. 4 Tabel standar mutu bumbu bubuk rempah-rempah  

  berikut 

Kriteria uji satuan Persyaratan 

Keadaan : 

      Bau 

      Rasa 

 

- 

- 

 

Normal 

Normal 

Air %b/b Maks. 12,0 

Abu %b/b Maks. 7,0 

Abu tak larut dalam 

asam 
%b/b Maks. 1,0 

Kehalusan   

Lolos ayakan no. 

40 (No 425) 
%b/b Maks. 90,0 

Cemaran logam   

      Timbal (Pb) 

      Tembaga (Cu) 

Mg/kg 

Mg/kg 

Maks. 10,0 

Maks. 30,0 

Cemaran arsen 

(As) 
Mg/kg Maks. 0,1 

Cemaran Mikroba 

      Angkalempeng 

total 

      Eschericia coli 

      Kapang 

 

Koloni/g 

APM/g 

Mg/kg 

 

Maks. 10
6
 

Maks. 10
3
 

Maks. 10
4
 

Aflatoxin Mg/kg Maks.20,0 

Sumber : (BSN, 1995) 

Penyedap makanan pada umumnya menggunakan MSG 

atau Monosodium Glutamat untuk meningkatkan citarasa 

makanan dan mutu dari makanan tersebut. Monosodium 

Glutamat adalah penyedap sintesis merupakan senyawa kimia 

yang dapat memperkuat atau memodifikasi rasa makanan 
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sehingga makanan terasa lebih gurih dan nikmat. Jika 

dibandingkan dengan rasa bumbu alami yang lebih nikmat dan 

segar sedangkan MSG mempunyai rasa gurih dan tajam, 

kadang meninggalkan rasa pahit atau rasa tidak enak pada 

mulut. Dampak penggunaan MSG secara berlebihan akan 

menimbulkan gangguan kesehatan antara lain gangguan pada 

lambung, mual muntah, reaksi alergi, kanker dan penurunan 

kecerdasan. Penggunaan Monosodium Glutamat dalam jumlah 

tertentu masih dianggap aman untuk kesehatan. Namun 

sebagai antisipasi dari adanya efek buruk yang mungkin 

terjadi bila mengkonsumsi dalam jumlah besar, sebaiknya 

pengguanaannya harus dibatasi (Rochimiwati, Sukmawati dan 

Budiman, 2016). Cita rasa sebaiknya dihasilkan oleh bumbu 

masak (seasoning) yang berbahan dasar bahan-bahan alami, 

karena cita rasa gurih asam dapat diperoleh melalui hidrolisis 

protein hewani seperti pemanfaatan whey kefir susu sapi 

sebagai bahan baku seasoning sehingga efek negatif yang 

diberikan penyedap rasa sintetis dapat dihindari (Andarwulan, 

2011) 

Penggunaan seasoning whey kefir sebagai bumbu 

masakan dapat meningkatkan rasa dan aroma dari makasan 

tersebut. Memiliki rasa yang sangat kompleks karena 

mengandung sedikit rasa manis, keasaman, umami (rasa halus 

dan lezat yang berasal dari kombinasi asam amino) dan sedikit 

rasa pahit. Aroma yang sangat unik sehingga dapat 

meningkatkan cita rasa. Penggunaan whey dalam bahan 

seasoning yang dapat menghasilkan enzim akan mampu 

menghasilkan elemen penyusun rasa dan aroma (Nakako, 

2008). Seasoning whey kefir dapat dimanfaatkan dan 

diaplikasikan diberbagai jenis makanan dan dapat dijadikan 

sebagai pengganti dalam penggunaan monosodium glutamat 
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(MSG) dalam upaya peningkatan rasa dari produk makanan 

(Faminella, 1975). Seasoning yang dibuat dengan 

menggunakan produk olahan susu seperti whey dengan 

penambahan rempah-rempah dan tanaman yang dapat 

mengendalikan mikroba sebagai antimikroba alami (Akarca 

and Caglar, 2016).  

Rempah - rempah yang digunakan dalam pembuatan 

seasoing whey kefir seperti jahe, daun jeruk purut, kapulaga 

dan pekak dimana bahan-bahan tersebut memiliki kandungan 

dan manfaat yang dapat menambah nilai manfaat dari 

penggunaan seasoning whey kefir susu sapi. Jahe merupakan 

jenis rempah-rempah yang paling banyak digunakan dalam 

berbagai resep makanan dan minuman. Jahe seperti halnya 

jenis rempah-rempah lain juga memiliki kemampuan 

mempertahankan kualitas pangan yaitu sebagai antimikrobia 

dan antioksidan. Gingerone dan gingerol berperan dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri E. coli, sedangkan 

kemampuan antioksidannya berasal dari kandungan gingerol 

dan shogaol. Berbagai kandungan zat yangdiperlukan oleh 

tubuh, diantaranya yaitu minyak atsiri (0,5-5,6%), zingiberon, 

zingiberin, zingibetol, barneol, kamfer, folandren, sineol, 

gingerin, vitamin (A, B1, dan C), karbohidrat (20-60%) damar 

(resin) dan asam-asam organik (malat, oksalat) (Winarti dan 

Nurdjanah, 2005). Selain jahe, kapulaga merupakan rempah 

yang juga sering digunakan, dimana banyak mengandung 

senyawa kimia yang berfungsi sebagai  anti-oksidan yang 

dapat   membantu mencegah penyakit dan menjaga kesehatan. 

Selain itu juga mengandung minyak asitri yang disebut Oleum 

Cardamomi yang digunakan sebagai stimulus dan pemberi 

aroma sehingga dapat memperkuat aroma pada makanan 

(Hakim, 2015). Pekak merupakan buah berwarna cokelat gelap 
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yang terdiri atas tujuh sampai delapan sisi yang menyerupai 

bintang.pekak dikenal dapat memebrikan rasa yang khas pada 

makanan dimana rasa dari bunga lawang ini berasal dari 

senyawa kimia, yang dikenal sebagai anethol. Karena rasa 

yang kuat, bunga lawang paling sering digunakan sebagai 

bumbu kuliner. Namun, bunga  lawang ini  juga  memiliki  

beberapa  sifat  obat,  dan  dapat  digunakanuntuk  berbagai  

tujuan,  diantaranya dalam perkembangan botani,  kimia, 

farmakologi dan terapi (Ichsan, 2014). Selain itu dalam 

pembuatannya juga menggunakan rempah berupa daun yaitu 

daun jeruk purut yang dikenal sebagai penguat cita rasa dan 

aroma makanan. Daun jeruk purut digunakan sebagai bumbu 

dapur penyedap masakan karena memiliki aroma yang khas 

yang mengandung  minyak  astiri citronelal yang dominan. 

Sebagian kecil minyak atsiri dalam daun adalah citronelol, 

nerol dan limonena. Daun jeruk purut secara empiric 

digunakan dalam meredakan stress, relaksasi, menambah 

stamina dan digunakan secara  luas  sebagai  penyedap  

makanan (Hakim, 2015) 

Kandungan dan bahan-bahan yang digunakan dalam 

seasoning whey kefir dapat mengalami reaksi kimia, baik 

dipicu oleh interaksi antar komponen bahan penyusun maupun 

oleh faktor lingkungan (seperti suhu, cahaya dan oksigen) 

maupun aktivitas mikroba yang ada didalam bahan sehingga 

dapat menurunkan kualitas mutu akibat masa penyimpanan. 

Penurunan kualitas akibat masa simpan tersebut dapat diatasi 

dengan teknologi pengawetan berupa pemanasan yang mampu 

meningkatkan umur penyimpanan (Muntikah dan Maryam, 

2017) 
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2.6. Teknik Pengawetan Seasoning Whey Kefir    

2.6.1. Pemanasan secara Pasteurisasi 

Pasteurisasi merupakan suatu proses pemanasan pada suhu 

di bawah 100
O
C dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat 

mematikan sebagian mikroba susu dengan  meminimalisasi 

kerusakan protein. Proses pasteurisasi yang dilanjutkan dengan 

pendinginan langsung akan menghambat pertumbuhan 

mikroba yang tahan terhadap suhu  pasteurisasi dan akan 

merusak sistem enzimatis yang dihasilkannya (misalnya enzim  

phosphatase, lipase, dll) sehingga dapat mengurangi kerusakan 

zat gizi serta memperbaiki daya simpan susu segar (Fakhrul,  

2004) 

Tujuan proses pasteurisasi diketahui untuk membunuh 

patogen, kapang dan bakteri pembusuk. Proses pasteurisasi 

adalah salah satu proses yang menggunakan pemanasan untuk 

membunuh mikroorganisme patogen, akan tetapi tidak 

menghilangkan semua mikroorganisme oleh karena itu susu 

pasteurisasi masih mengandung mikroorganisme. Salah satu 

keuntungan dari proses pasteurisasi adalah mampu 

mempertahankan komposisi dari susu (Tamime, 2009). 

Metode pasteurisasi yang umum dilakukan pada susu ada 

dua cara, yaitu: low temperature long time (LTLT) yakni 

proses pemanasan pada suhu rendah 62,8
O
C selama 30 menit, 

pasteurisasi dengan high temperature short time (HTST), yakni 

pemanasan pada suhu tinggi 71,7
O
C – 75

O
C selama 15 detik 

dan pasteurisasi Ultra High Temperature (UHT) yaitu 

memanaskan susu pada suhu 131
O
C selama 0,5 detik. 

Pemanasan dilakukan dengan tekanan tinggi untuk 

menghasilkan perputaran yang cepat sehingga mencegah 

terjadinya pembakaran susu pada alat pemanas. (Singh et  al.,  

1980;  Fardiaz,  1992). 
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Pasteurisasi salah satu proses terpenting dalam penanganan 

susu. Proses pasteurisasi perlu dilakukan dengan benar 

sehingga membuat susu memiliki umur simpan yang lebih 

lama. Suhu dan waktu pasteurisasi adalah faktor penting yang 

harus diukur dalam menentukan kualitas dan kondisi umur 

simpan susu segar. Pasteurisasi hanya dapat mempertahankan 

umur simpan bahan pangan untuk beberapa hari saja, dapat 

menyebabkan terjadinya perubahan warna, aroma dan flavor 

yang mengakibatkan degradasi vitamin bahan. Pasteurisasi 

susu dengan suhu  tinggi  dapat  menambah  daya  simpan  

susu  segar  selama  1  sampai  2  minggu (Setya, 2012). 

Pemanasan secara pasteurisasi mampu menekan 

perkembangan bakteri hingga dapat mempertahankan kualitas 

sekaligus daya simpan produk mencapai 8 hari dengan 

penyimpanan dalam lemari pendingin atau refrigerator 

(Resnawati, 2010). Kualitas susu pasteurisasi dipengaruhi oleh 

suhu selama penyimpanan. Penyimpanan suhu pada 4 - 7°C 

digunakan untuk menghambat mikroba yang masih hidup. 

Meskipun suhu rendah pada umumnya dapat menghambat 

pertumbuhan mikroba, tetapi sampai pada batas kadaluarsa 

susu akan mengalami kerusakan. Hal ini disebabkan adanya 

mikroba yang dapat hidup pada suhu dingin (Yuniani, 2017). 

 

2.6.2. Pemanasan secara Sterilisasi 

Sterilisasi adalah suatu proses untuk membunuh 

mikroorganisme hingga ke spora-sporanya, yang terdapat di 

dalam suatu bahan pangan sehingga dapat memperpanjang 

masa simpan suatu bahan pangan. Proses ini dilakukan dengan 

cara memanaskan bahan pangan pada suhu tinggi hingga 

temperatur 121
o
C, selama 15 menit. Salah satu contoh alat 

yang digunakan untuk melakukan sterilisasi adalah autoklaf. 
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Pada alat ini, bahan pangan dipanaskan sampai temperatur 

121-134
o
C. Bahan pangan diproses selama 15 menit, untuk 

temperatur 121
o
C, atau pada temperatur 134

o
C selama 3 menit. 

Setelah pemanasan ini, dilakukan pendinginan secara perlahan 

untuk menghindari over-boiling ketika tekanan diberikan pada 

makanan (Hendrawati, 2017). 

Kelebihan yang dimiliki dari proses sterilisasi adalah 

meskipun menggunakan  panas yang tinggi, kerusakan gizinya 

pada bahan terbilang rendah dikarena proses  pemanasan 

berlangsung singkat. Selain itu, susu sterilisasi pun dapat 

bertahan lebih lama  dibandingkan dengan susu segar, susu 

pasteurisasi ataupun yoghurt. Namun, proses  sterilisasi juga 

memiliki kekurangan dibandingkan susu pasteurisasi yaitu 

hilangnya cita rasa segar dari susu dan hilangnya juga seluruh 

kandungan nutrisi dalam susu (Gosta, 1995) 

Sterilisasi sederhana mampu mempertahankan 

mempertahankan kualitas seasoning whey kefir sampai 48 jam 

dengan penyimpanan suhu kamar. Lama pemanasan 

berpengaruh nyata terhadap kadar kasein dan angka keasaman. 

Semakin lama proses penyimpanan kadar kasein cenderung 

menurun, tapi angka keasaman cenderung meningkat. Tinggi 

rendahnya angka keasaman susu antara lain disebabkan oleh 

banyak sedikitnya asam laktat yang merupakan hasil 

penguraian laktosa oleh bakteri asam laktat dan aktivitas 

enzim yang terdapat dalam susu (Resnawati, 2010). 

Kegiatan mengoptimalkan proses sterilisasi, perlu 

penerapan panas pada suhu tertentu dan waktu tertentu dimana 

proses ini memiliki dua tujuan mendasar, yaitu menghasilkan 

produk yang steril secara komersial (Ismail, 2013) 
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2.7. Faktor Kerusakan Bahan Pangan 

Bahan pangan seperti susu merupakan bahan pangan asal 

hewan yang tidak tahan lama disimpan dan  mudah  rusak  

(perishable  food)  serta  merupakan  bahan  pangan  

berpotensial mengandung  bahaya  (potentially  hazardous  

food). kerusakan bahan pangan seperti susu dapat berlangsung 

dengan cepat. Kerusakan pada  susu  dapat  disebabkan  oleh 

beberapa  faktor  yaitu,  1) Pertumbuhan dan aktivitas mikroba 

terutama bakteri, ragi dan kapang. Beberapa mikroba  dapat 

membentuk lendir, gas, busa, warna yang menyimpang ,asam, 

racun dan lain-lain; 2) Aktivitas enzim-enzim di dalam susu 

yang dapat berasal dari mikroba atau sudah ada pada bahan  

pangan tersebut secara normal. Adanya enzim memungkinkan 

terjadinya reaksi-reaksi kimia lebih cepat tergantung dari jenis 

enzim yang ada, selain itu juga dapat mengakibatkan 

bermacam perubahan pada komposisi susu; 3) Suhu termasuk 

suhu pemanasan dan pendinginan. Pemanasan  dengan suhu 

yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan protein 

(denaturasi), emulsi lemak dan vitamin, sedangkan susu yang 

dibekukan akan menyebabkan pecahnya emulsi dan lemaknya 

akan terpisah. Pembekuan juga dapat menyebabkan kerusakan 

protein susu dan menyebabkan penggumpalan; 4) Kadar air, 

sangat berpengaruh pada daya simpan susu karena air inilah 

yang membantu pertumbuhan mikroba; 5) Udara terutama 

oksigen. Oksigen dapat merusak  vitamin, warna susu, cita 

rasa serta merupakan pemicu pertumbuhan mikroba aerobik. 

Susu yang mengandung lemak dapat menyebabkan ketengikan 

karena proses lipoksidase; 6) Sinar matahari, Susu yang 

terkena sinar matahari secara langsung dapat berubah cita 

rasanya serta terjadi oksidasi lemak dan perubahan protein; 7) 

Jangka waktu penyimpanan. Umumnya waktu penyimpanan 
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susu yang lama akan menyebabkan kerusakan yang lebih 

besar. Mikroorganisme menggunakan susu sebagai bahan yang 

sangat ideal untuk pertumbuhannya (Winarno, 2004), 

Selain Aw, pH, kandungan zat gizi bahan pangan, suhu 

penyimpanan dan pengolahan, ketersediaan oksigen pada 

makanan tersebut juga bisa menjadi penyebab tumbuhnya 

mikroba pada makanan. Proses pengemasan yang tidak benar 

akan menyebabkan masuknya kapang dari udara yang 

mengandung spora kapang pada saat pengolahan maupun dari 

plastik pembungkus makanan itu sendiri. Kemasan yang tidak 

sesuai bisa membuat mikroba berkembang dengan baik karena 

adanya udara di dalam kemasan tersebut. Adanya peningkatan 

jumlah mikrobjuga bisa berasal dari alat pengolahan sampai 

bahan baku itu sendiri. Alat-alat yang digunakan untuk 

mengolah juga harus bersih dan steril. Orang yang 

mengolahnya pun harus menjaga kebersihan agar tidak 

mencemari bahan baku yang diolahnya (Danarsih, 2016) 

Tumbuhnya mikroorganisme di dalam bahan pangan dapat 

mengubah dan merusak komposisi bahan pangan, dengan cara: 

menghidrolisis pati dan selulosa menjadi fraksi yang lebih 

kecil; menyebabkan fermentasi gula; menghidrolisis lemak 

dan menyebabkan ketengikan, serta mencerna protein dan 

menghasilkan bau busuk dan amoniak. Beberapa mikroba 

dapat membentuk lendir, gas, busa, warna, asam, toksin, dan 

lainnya. Mikroba menyukai kondisi yang hangat dan lembab 

(Muhctadi, 2009) 

Mikroorganisme yang berkembang di dalam susu selain 

menyebabkan susu menjadi rusak juga membahayakan 

kesehatan masyarakat sebagai konsumen akhir. Penanganan 

susu yang benar dapat meminimalkan kontaminasi oleh 

mikroorganisme dan menghambat pertumbuhan bakteri 



 

30 
 

sehingga susu dapat disimpan lebih lama. Selanjutnya dengan 

sedikit sentuhan teknologi dapat diperoleh berbagai produk 

olahan susu yang dapat meningkatkan nilai ekonomi dan daya 

guna susu sebagai bahan bakunya. Hal tersebut dapat 

dilakukan dengan melakukan penanganan yang cepat dan 

tepat, penggunaan alat produksi dan alat penyimpanan serta 

teknik pasteurisasi yang tepat dan sesuai dapat menurunkan 

ancaman penyebaran penyakit melalui susu seperti 

tuberkulosis (TBC), brucellosis dan lain sebagainya (Fellows, 

2008) 

 

2.8. Kualitas Bahan Seasoning Whey Kefir Susu Sapi 

2.8.1. Kandungan Air 

Kadar air adalah  persentase kandungan  air  suatu  bahan. 

Pengujian kadar air suatu bahan dapat dinyatakan dalam dua 

cara, yaitu berdasarkan bahan kering (dry basis) dan 

berdasarkan bahan basah (wet basis). Pengujian kadar air 

secara dry basis adalah perbandingan antara berat air didalam 

bahan tersebut dengan berat keringnya.  Sedangkan bahan 

kering adalah berat bahan saat setelah dikurangi dengan berat 

airnya. Sehingga tidak hanya kadar airnya yang didapat, tetapi 

juga bahan kering dari suatu bahan tersebut (Anonim, 2009) 

Metode yang digunakan dalam penentuan kadar air salah 

satunya adalah oven pengering. Pengeringan adalah suatu 

metode untuk mengeluarkan atau menghilangakan sebagian air 

dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut dengan 

menggunakan energi panas. Biasanya kandungan air bahan 

tersebut dikurangi sampai suatu batas agar mikroba tidak dapat 

tumbuh lagi didalamnya. Prinsip dari metode oven pengering 

adalah bahwa air yang terkandung dalam suatu bahan akan 

menguap bila bahan tersebut dipanaskan pada suhu 105
o
C 
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selama waktu tertentu. Perbedaan antara berat sebelum dan 

sesudah dipanaskan adalah kadar air (Astuti. 2010) 

Kadar air pada produk pangan merupakan salah satu 

parameter penting dalam menentukan umur simpan atau masa 

simpan. Dimana kadar air mempengaruhi bentuk, tekstur, dan 

cita rasa dari suatu produk susu. Semakin tinggi kadar air, 

maka akan semakin mudah rusak pangan. Kerusakan yang 

terjadi dapat terjadi karena kerusakan mikrobiologis maupun 

reaksi kimia. Kerusakan pangan mengakibatkan penurunan 

kualitas pakan ataupun bahan akibat perkembangan bakteri 

dan pertumbuhan jamur pada pakan yang berasal dari 

kandungan air dalam pakan yang artinya bahwa pangan sudah 

mencapai batas umur simpannya, hal ini disebabkan karena 

sudah melewati batas kritis kadar airnya (Kusnandar, 2011). 

Tingginya kadar air dapat mengakibatkan penurunan kualitas 

pakan ataupun bahan akibat perkembangan bakteri dan 

pertumbuhan jamur pada pakan yang berasal dari kandungan 

air dalam pakan. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin 

rendah kadar airnya, maka kualitas yang dihasilkan akan 

semakin baik dan masa simpannya akan lebih lama (Winarno, 

1980) 

Nilai kadar air yang menurun akan terus berlangsung 

seiring dengan semakin lamanya waktu yang digunakan 

selama proses pemanasan hingga waktu 24 jam. Semakin 

tinggi suhu dan lamanya waktu pemanasan, akan memberikan 

pengaruh yang sangat besar terhadap kecepatan penguapan 

dan perpindahan air (Riansyah, 2013). Semakin tinggi suhu 

dan lama waktu pemanasan, maka semakin cepat terjadinya 

proses peguapan, sehingga kandungan air di dalam bahan akan 

semakin rendah (Winarno, 1995). Pengaruh suhu terhadap 

kadar air terlihat nyata bahwa semakin tinggi suhu pemanasan 



 

32 
 

semakin berkurang kadar air dalam bahan. Hal ini disebabkan 

karena energi panas dalam udara pemanasan mampu 

menguapkan molekul-molekul air yang ada pada permukaan 

sehingga meningkatkan tekanan uap didalam bahan karena 

kelembapan udara disekeliling bahan menurun. Peningkatan 

tekanan uap air ini menyebabkan terjadinya aliran uap air dari 

dalam bahan ke udara sehingga meningkatkan kecepatan 

penguapan bahan (Dwika, trisna dan setya, 2012). Semakin 

tinggi suhu sterilisasi, maka semakin tinggi penurunan kadar 

air dalam suatu pangan dimana kadar air akan mengalami 

penyusutan setelah proses pemanasan dengan menggunakan 

suhu tinggi (Maskur, 2018). Semakin tinggi kadar air suatu 

produk maka semakin cepat proses penguapan dan makin 

banyak air, CO2 dan panas yang dikeluarkan selama masa 

penyimpanan (Miftahudin, 2015). Penyimpanan dalam suhu 

rendah mampu menghambat proses respirasi dan transpirasi 

yang mana merupakan faktor penyebab kehilangan air 

(Mahmuda, 2008). 

Konsentrasi gula yang tinggi akan menyebabkan terjadinya 

proses dehidrasi osmosis sehingga sejumlah air yang terdapat 

dalam bahan akan keluar. Makin tinggi konsentrasi gula yang 

digunakan maka jumlah air yang keluar dari bahan juga 

semakin banyak dan kadar air akan menurun (Sohibulloh, 

dkk., 2013). Estiasih dan Ahmadi (2009) juga menyatakan 

bahwa gula yang bersifat osmosis akan menarik air dari dalam 

bahan sehingga kadar air bahan dan aw bahan menjadi rendah. 

 

2.7.1.  Total asam  

Asam laktat dari whey kefir merupakan hasil fermentasi 

dari aktivitas mikroba yang terdapat pada starter kefir. 

Semakin bertambahnya waktu fermentasi yang dilakukan 
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maka total asam yang dihasilkan akan semakin tinggi karena 

mikroba terus melakukan metabolisme yang menghasilkan 

asam laktat (Lestari, Priyo dan Heni, 2018). Keasaman 

seasoning whey kefir susu sapi dihitung sebagai presentase 

asam laktat. Kadar asam laktat meningkat dikarenakan 

aktivitas mikroba selama fermentasi yang menguraikan laktosa 

menjadi glukosa dan galaktosa untuk kemudian dimetabolisme 

menjadi asam laktat. Whey kefir memiliki keasaman 1,13%. 

Berdasarkan CODEX Stan 234-2003, Presentase asam laktat 

kefir susu sapi minimal 0,6%, kadar laktosa kefir berkisar 3,0-

3,9% dan kadar asam laktat 0,73-1,15%. (Febrisiantosa, 2013). 

Menurut Nehemya, Linda dan Rona (2017), menyatakan 

proses perombakan glukosa dalam sel bakteri yang terdapat 

pada suatu medium akan dimanfaatkan sebagai energi bagi 

bakteri dengan hasil akhir terbentuknya senyawa lain termasuk 

senyawa asam laktat.  

Peningkatan total asam whey kefir disebabkan adanya 

aktivitas BAL (L. acidophilus) dan yeast (S. cerevisiae) yang 

saling menguntungkan. Selama proses fermentasi berlangsung 

L. acidophilus memanfaatkan laktosa menjadi asam laktat 

yang kemudian dimanfaatkan S. cerevisiae untuk 

menghasilkan etanol, gas CO2 dan senyawa yang dapat 

menstimulir pertumbuhan bakteri asam laktat. Bakteri asam 

laktat dan khamir bekerja secara mutualisme yaitu saling 

menguntungkan, dimana asam laktat yang dihasilkan bakteri 

asam laktat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

asam laktat lebih lanjut, yang akan dimanfaatkan oleh khamir, 

dan H2O2 yang dihasilkan bakteri asam laktat akan 

disingkirkan oleh katalase yang dihasilkan oleh khamir. 

Selanjutnya khamir akan menghasilkan senyawa yang 

menstimulir pertumbuhan bakteri asam laktat (Aristya, 
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Legowo dan Al-Baarri, 2013). Menurut Daulay  (1991), 

menyatakan bakteri asam laktat mempunyai distribusi yang 

luas dan kemampuan tumbuh pada berbagai substrat organik 

dan kondisi seperti kondisi asam, basa, suhu rendah, suhu 

tinggi, kadar garam tinggi, anaerob, sehingga menjadikan 

bakteri asam laktat sebagai kompetitor yang tangguh di semua 

sektor pengolahan pangan. 

Keasaman whey kefir pasteurisasi akan terus meningkat 

dimana Bakteri Asam Laktat dan yeast yang ditemukan tetap 

hidup meskipun telah melalui proses pasteurisasi. Lama 

penyimpanan akan berperngaruh terhadap waktu 

perkembangan bakteri dalam whey kefir sehingga dengan 

semakin banyak bakteri yang meningkat menurut deret ukur, 

akan lebih banyak laktosa yang difermentasikan oleh bakteri 

menjadi asam laktat (Afrila dan Wahyu, 2010). 

Sterilisasi sederhana mampu mempertahankan kualitas 

seasoning whey kefir sampai 48 jam dengan penyimpanan 

suhu kamar. Lama pemanasan berpengaruh nyata terhadap 

kadar kasein dan angka keasaman. Semakin lama proses 

penyimpanan kadar kasein cenderung menurun, tapi angka 

keasaman cenderung meningkat. Tinggi rendahnya angka 

keasaman susu antara lain disebabkan oleh banyak sedikitnya 

asam laktat yang merupakan hasil penguraian laktosa oleh 

bakteri asam laktat dan aktivitas enzim yang terdapat dalam 

susu (Resnawati, 2010). 

Untuk pertumbuhan yang ideal bagi bakteri asam laktat 

perlu dibuat suatu kondisi yang optimal. Bakteri asam laktat 

tumbuh optimum pada suhu ruang (30 – 37°C). Suhu ruang 

juga rnerupakan kondisi optimum kinerja  hidrogen peroksida, 

dan asan asetat (Tabel 8). Keadaan serupa juga  terjadi pada  

kinerja metabolit yang  dihasilkan oieh bakteri asam laktat 
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(asam laktat, hidrogen  peroksida, bakteriosin) memiliki 

kinerja yang optimum pada kondisi suhu ruang (Mardalena, 

2016). 

 

2.8.2. Total Mikroba 

Nilai gizi yang tinggi pada seasoning whey kefir susu sapi 

merupakan medium yang sangat baik bagi mikrooganisme 

untuk pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga dalam 

waktu yang sangat singkat susu menjadi tidak layak 

dikonsumsi bila tidak ditangani secara benar. Mikroorganisme 

yang berkembang dalam produk berbahan dasar susu selain 

menyebabkan produk menjadi rusak yang ditandai oleh 

perubahan rasa, aroma, warna, konsistensi dan tampilan juga 

memperpendek masa simpan (Mennane et al., 2007). Analisis 

mikrobiologis yang digunakan adalah TPC atau disebut 

dengan Total Plate Count. TPC merupakan metode 

perhitungan yang berdasarkan anggapan bahwa setiap sel 

dapat hidup berkembang biak menjadi suatu koloni (Herigstas, 

2001). 

Mikroorganisme dapat dikendalikan (dibasmi, dihambat, 

atau ditiadakan) dari suatu lingkungan, dengan menggunakan 

berbagai proses atau sarana fisik. Pemanasan pada suhu tinggi 

merupakan salah satu metode yang paling efektif untuk 

mematikan mikroba. Semakin tinggi suhu pemanasan, maka 

semakin banyak pula mikroba yang terbunuh.  (Pelczar, 2012). 

Pemanasan yang tepat, dapat membunuh mikrooganisme yang 

ada di dalam susu, namun ada kalanya mikroba yang tidak 

dapat mati setelah proses pemanasan dikarenkan dari jenis 

mikroba yang toleran terhadap suhu tertentu. Proses 

pasteurisasi tidak membunuh semua mikroorganisme didalam 

susu, sehingga banyaknya jumlah mikroorganisme dalam susu 
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pasteurisasi selama masa penyimpanan kemungkinan akibat 

pertumbuhan bakteri Thermoduric dan penghasil spora. 

Bakteri Thermoduric adalah bakteri yang tahan terhadap 

pemanasan pada suhu relatif tinggi tetapi tidak dapat tumbuh 

dan berkembang biak pada suhu tersebut. Jenis dan jumlah 

bakterinya tergantung pada populasi mikroba susu segar dan 

bahan baku lainnya seperti gula, kesempurnaan proses 

pasteurisasi, pengemasan sampai kecepatan penyimpanan (Jay, 

1999). Pada pemanasan pasteurisasi, masih dimungkinkan 

terdapat mikroba jenis termofilik yang tahan akan suhu 

pasteurisasi, tetapi setelah dilakukan penyimpanan pada suhu 

rendah (4
o
C), maka jenis mikroba ini mati dikarenakan tidak 

dapat bertahan hidup pada suhu rendah (suhu pertumbuhan 

minimum 25-45
o
C). Jenis mikroba yang kemudian dapat 

tumbuh adalah psikrofilik dengan suhu pertumbuhan 

minimum dan optimum 0
o
C dan 10

o
C (Fardiaz, 1992). 

Ada saat proses pemanasan sterilisasi tidak semua mikroba 

dapat mati, tetapi masih ada beberapa mikroba yang dapat 

bertahan hidup, mikorba tersebut hanya mengalami injury 

(luka). Bakteri enteropatogenik yang mengalami injury dapat 

pulih atau sehat kembali pada saat penyimpanan karena 

menemukan lingkungan dan nutrisi yang  mendukung  pada  

produk  pangan  sehingga  membuat   mikroba  dapat hidup  

dan  tumbuh (Kristi, Budiarto dan Amarantini, 2017). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah bakteri bahan 

baku meningkat dengan semakin meningkatnya lama 

penyimpanan. Hal ini disebabkan karena bahan baku 

mempunyai pH mendekati netral, dan kaya akan kandungan 

zat nutrisi, sehingga merupakan media yang baik bagi 

pertumbuhan miroba (Suradi, 2016). Tingginya koloni 

mikroba disebabkan oleh proses pemanasan yang kurang 
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sempurna sehingga masih memungkinkan mikroba untuk 

tumbuh dan berkembang (Sitompul, 2015). Kosikowski 

(1982), bahwa selama penyimpanan dalam kulkas, 

mikroorganisme yang ada dalam produk fermentasi masih 

tumbuh dan melakukan aktifitas fermentasi untuk mengubah 

laktosa menjadi asam laktat, meningkatnya jumlah asam laktat 

menyebabkan meningkatnya keasaman. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai pada bulan September - 

Oktober 2018. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium 

Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas 

Brawijaya untuk perlakuan pemanasan bahan seasoning whey 

kefir susu sapi serta pengujian kimiawi dan mikrobilogis 

seasoning whey kefir susu sapi. 

  

3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan adalah bahan berupa 

whey kefir susu sapi serta bahan - bahan tambahan yaitu gula 

merah dan rempah-rempah (daun jeruk, jahe, kapulaga dan 

pekak). Variabel yang diteliti yaitu kadar air, total asam dan 

total mikroba (TPC). Bahan yang digunakan adalah kefir susu 

sapi sebanyak 3 liter yang diambil dari rumah produksi susu 

fermentasi gedung 4 Laboratorium Teknologi Hasil Ternak, 

gula merah 2,25 kg, air 2,25 liter dan rempah-rempah (daun 

jeruk purut 5 lembar, kapulaga 0,5 ons, pekak 0,5 ons dan jahe 

0,5 gram) yang didapat dari Pasar Tradisional Dinoyo, serta 

aquadest dan kain saring yang didapat dari Toko Peralatan 

Kimia.  

Peralatan yang digunakan dalam pembuatan seasoning 

whey kefir susu sapi yaitu kompor, panci, pengaduk, pisau, 

benang kasur, gelas ukur dan botol kaca gelap berukuran 150 

ml. Peralatan yang digunakan untuk perlakuan perbedaan 

sistem pemanasan berupa bath bersuhu 65°C selama 30 menit 

dan autoklaf (Hirayama) bersuhu 121°C selama 15 menit. 

Peralatan dan bahan yang digunakan untuk analisis kadar air 
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diantaranya oven (Mammert) suhu 60°C dan 105°C, 

timbangan analitik, eksikator, gelas ukur dan pipet tetes. 

Peralatan yang digunakan untuk analisis total asam yaitu buret 

atau alat titrasi, pipet tetes dan erlenmeyer. Untuk analisa total 

mikroba (TPC) memerlukan bahan diantaranya alkohol, 

pepton dan PCA. Serta peralatan yang digunakan diantaranya 

cawan petri, autoklaf (Hirayama), kawat ose, tabung reaksi, 

vortex, bunsen, aluminium foil, kertas sampul, timbangan 

analitik, magnetic stirrer dan hotplate, erlenmeyer, 

mikropipet, blue tipe, sarung tangan, masker, spidol, kaki 

penyangga dan oven. 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan metode percobaan 

dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola tersarang 

dengan dua faktor perlakuan dan lima kali ulangan. Faktor 

pertama adalah perbedaan pemanasan yang terdiri dari (P0) 

perlakuan tanpa pemanasan, (P1) perlakuan pemanasan 

dengan pasteurisasi yaitu pemanasan pada suhu 65
o
C selama 

30 menit dan (P2) perlakuan pemanasan dengan sterilisasi 

yaitu pemanasan pada suhu 121
o
C selama 15 menit. Faktor 

kedua adalah masa penyimpanan, yang terdiri dari 

penyimpanan hari ke-0 (T1) dan penyimpanan hari ke 7 (T2) 

yang disimpan pada wadah botol kaca gelap berukuran 150 ml 

dan disimpan di refrigerator (Polytron) dengan suhu 

penyimpanan 4
o
C. Apabila diperoleh hasil yang berbeda atau 

berpengaruh dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil 

(BNT). Variabel yang diuji meliputi kadar air, total asam dan 

total mikroba (TPC). Berikut model tabulasi data penelitian 

disajikan pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Model Tabulasi Data Penelitian 

P    

 

Masa  

Simp

an 

Ulangan 

U1 U2 U3 U4 U5 

P0 T1 P0T1U1 P0T1U2 P0T1U3 P0T1U4 P0T1U5 

 
T2 P0T2U1 P0T2U2 P0T2U3 P0T2U4 P0T2U5 

P1 T1 P1T1U1 P1T1U2 P1T1U3 P1T1U4 P1T1U5 

 
T2 P1T2U1 P1T2U2 P1T2U3 P1T2U4 P1T2U5 

P2 T1 P2T1U1 P2T1U2 P2T1U3 P2T1U4 P2T1U5 

 
T2 P2T2U1 P2T2U2 P2T2U3 P2T2U4 P2T2U5 

Keterangan: 

P0: Tanpa pemanasan. 

P1: Pemanasan pasteurisasi pada suhu 65°C selama 30  

menit sistem bath. 

P2: Pemanasan sterilisasi pada suhu 121°C selama 15 

menit pada autoklaf. 

T1: Masa simpan hari ke-0. 

T2: Masa simpan hari ke-7 

U1: Ulangan 1. 

U2: Ulangan 2. 

U3: Ulangan 3. 

U4: Ulangan 4. 

U5: Ulangan 5 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Tahapan dalam penelitian ini dimulai dengan penelitian 

pendahuluan yang meliputi pembuatan seasoning whey kefir 

susu sapi dengan tujuan untuk mengetahui kualitas fisik (rasa, 

aroma dan warna) dari seasoning whey kefir susu sapi dan 
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diujikan pada 5 panelis ahli dari Fakultas Peternakan, 

Universitas Brawijaya yang disajikan pada Tabel 6. Serta 

dilalukan beberapa uji kualitas seperti pH, kadar air, total asam 

dan kadar alkohol untuk mengetahui kualitas kimiawi dari 

whey kefir yang digunakan yang disajikan pada Tabel 7. 

Pembuatan seasoning dilakukan berdasarkan hasil formulasi 

perusahaan dengan mempersiapkan bahan berupa kefir susu 

sapi yang dipanaskan (60
o
C – 65

o
C) dengan bertujuan untuk 

membunuh mikroba dan mempermudah proses pemisahan 

antara curd dan whey sehingga mudah untuk dipisahkan yang 

kemudian disaring dengan kain saring dan didapatkan whey 

nya. Whey kefir yang dihasilkan selanjutnya ditambahkan 

dengan gula merah yang dilarutkan didalam air dengan 

perbandingan 1:1 (2,25 kg gula merah : 2,25 liter air) dan 

perbandingan antara whey kefir dan air gula merah 1:1 (2,25 

liter whey kefir : 2,25 liter air gula merah) dan juga 

ditambahkan rempah-rempah seperi daun jeruk purut, 

kapulaga, pekak dan jahe sebagai penambah aroma dan 

penguat rasa. Seasoning yang sudah jadi diberi perlakuan 

berupa P0 (tanpa pemanasan), P1 (pemanasan pasteurisasi) 

dan P2 (pemanasan sterilisasi). Prosedur berikutnya, sampel 

yang telah diberi perlakuan akan diamati kadar air, total asam 

dan total mikroba (TPC) pada hari ke-0 (T1) dan hari ke-7 

(T2). Diagram alir dari prosedur penelitian disajikan dalam 

Gambar 2. 
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Tabel 6. Kualitas Fisik Seasoning Whey Kefir Susu Sapi 

 

 

 

 

 

 

7. Tabel Hasil Analisis Kandungan Whey Kefir Susu Sapi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas Fisik Keterangan 

Rasa Asam Manis 

Aroma Asam (Khas Kefir) 

Warna Kuning kecoklatan (pekat) 

Tekstur Cair 

Parameter Whey Kefir 

pH 4,00 

Total Asam (%) 1,35% 

Kadar Air (%) 96,28% 

Kadar Alkohol (%) 0,4% 
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3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah kualitas 

kimia berupa kadar air, total asam dan total mikroba (TPC) 

seasoning whey kefir susu sapi sebagai berikut : 

 

3.6.1. Kadar Air 

Uji kadar air, prosedur pengujian mengacu pada 

Faharudin (2014), pada Lampiran 1. 

3.6.2. Total Asam 

Uji total asam, prosedur pengujian mengacu pada 

AOAC (2005), pada Lampiran 2. 

3.6.3. Total Mikroba (TPC) 

Uji TPC, prosedur pengujian mengacu pada Rofi’i 

(2009), pada Lampiran 3. 
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Gambar 2. Prosedur pembuatan seasoning whey kefir 

 

Curd  

Penambahan air gula merah 

(1:1) dan rempah-rempah : 

jahe (5gram), daun jeruk (5 

lembar), pekak dan kapulaga 

(5 ons), pada suhu 60oC-

65oC 
Seasoning Whey 

Kefir 

Waktu 

pengamatan: 

T1 : hari ke 0 

T2 : hari ke 7 

 

Perlakuan Pemanasan : 

P0 : Tanpa Perlakuan 

P1 : Pasteurisasi 

P2 : Sterilisasi 

Uji kualitas kimiawi dan mikrobiologis 

seasoning whey kefir susu sapi 

Kefir 

Variabel :  

kadar air, total asam dan total mikroba 

(TPC) 

Whey Kefir 

Pemisahan antara curd dan whey dengan 

pemanasan pada suhu 60
o
C - 65

o
C 
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3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh ditabulasi dan dihitung nilai serta 

simpangan bakunya dengan menggunakan bantuan 

Microsof Excel untuk mengetahui pengaruh perbedaan 

sistem pemanasan pada bahan seasoning whey kefir susu 

sapi terhadap kualitas kadar air, total asam dan total 

mikroba (TPC). Kemudian dianalisis dengan 

menggunakan analisis ragam / analysis of varians 

(ANOVA). Apabila hasil uji menunjukkan adanya 

perbedaan, maka dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT). 

Menurut Putu (2016) model matematis Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) pola tersarang adalah\ 

Yijk : μ + Ai + Bj(i) + €ijk 

Keterangan: 

i : 1, 2, 3,…..,a 

j : 1, 2, 3,…..,b 

k : 1, 2, 3,…..,c 

Yijk : Pengamatan faktor A taraf ke-i, faktor B  

taraf ke-j dan ulangan ke-k. 

μ      : Rataan umum. 

Ai    : Pengaruh faktor A pada taraf ke-i 

Bj(i) : Pengaruh faktor B pada taraf ke-j pada  Ai 

€ijk  : Pengaruh galat faktor A taraf ke-i, faktor B 

taraf ke-j dan ulangan ke-k. 

Apabila terdapat perbedaan antar perlakuan, 

maka dilanjutkan dengan analisis Uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT) dengan rumus sebagai berikut:  

 

 
BNTα   =  (tα,dfe)   

×   √2(𝑀𝑆𝐸)r 
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3.6 Batasan Istilah 

 

1. Curd   : Protein susu yang menggumpal  

2. Seasoning   : Penggabungan bahan-bahan seperti 

rempah- 

 rempah dan bumbu dasar yang 

ditambahkan pada bahan makanan sebelum 

disajikan yang dapat meningkatkan cita 

rasa dari bahan pangancakan menimbulkan 

efek selera dan memberikan ciri khas 

tersendiri  pada masakan 

3. Whey   : Serum atau bagian air dari susu berwarna  

    kuning yang tersisa setelah pemisahan curd     

    dan merupakan hasil koagulasi protein susu   

    dengan asam dan enzim proteolitik 

4. Yeast   : Salah satu mikroorganisme yang termasuk  

    dalam golongan fungi 

5. Pasteurisasi : Perlakuan panas dengan suhu lebih rendah  

    dibanding sterilisasi dan biasanya dilakukan  

    di bawah suhu didih air yaitu pada suhu 

65
o
C  

    selama 30 menit atau 92
o
C selama 15 detik. 

6. Sterilisasi   : Proses pemanasan dengan cara 

memanaskan  

    produk hingga suhu 121°C, selama kurun   

    waktu 15 menit. 

7. Total asam   : Perhitungan jumlah total asam pada whey  

    kefir dengan menggunakan titrasi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Data dan hasil analisis ragam perbedaan sistem 

pemanasan (P0, P1 dan P2) dan lama masa simpan (T1 dan 

T2) terhadap kualitas kadar air, total asam laktat dan total 

mikroba seasoning whey kefir susu sapi ditampilkan pada 

lampiran 4, 5 dan 6. Hasil analisis statistik menunjukkan 

bahwa perbedaan sistem pemanasan memberikan perbedaan 

yang tidak nyata (P>0,05) terhadap kadar air, namun 

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

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

mikroba pada seasoning whey kefir susu sapi. Pada lama masa 

penyimpanan memberikan pengaruh perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap kadar air, total asam dan total 

mikroba pada seasoning whey kefir susu sapi. Rata-rata kadar 

air, total asam dan TPC seasoning whey kefir susu sapi pada 

masing-masing perlakuan tertera pada Tabel 8. 
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Tabel.8 Rata-rata kadar air, total asam dan TPC seasoning 

whey kefir susu sapi pada perbedaan sistem pemanasan dan 

lama masa penyimpanan. 

P 

  

Masa 

Simpan 

  Rata-Rata   

Kadar Air (%) 

Total Asam 

(%) 

TPC (log 

CFU/ml) 

P0 T1 (0 H) 61,19 ± 2,36cd 1,65 ± 0,09bc 5,37 ± 0,94cd 

 

T2 (7 H) 57,12 ± 2,90a 2,17 ± 0,48de 6,14 ± 0,90de 

P1 T1 (0 H) 60,40 ± 0,97bc 1,25 ± 0,33a 4,59 ± 0,55ab 

 

T2 (7 H) 58,37 ± 1,88a 1,95 ± 0,25bc 5,39 ± 0,19cd 

P2 T1 (0 H) 60,36 ± 0,96bc 1,23 ± 0,15a 0a 

  T2 (7 H) 57,67 ± 2,76a 1,72 ± 0,35bc 4,34 ± 0,23ab 

Keterangan:  Superscript yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01) 

 

4.1.1 Kadar Air  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pada perbedaan 

sistem pemanasan diantara perlakuan P0, P1 dan P2 

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

kadar air seasoning whey kefir susu sapi namun tetap 

mengalami penurunan kadar air. Kadar air seasoning whey 

kefir susu sapi pada Tabel 8. menunjukkan hasil persentase 

kadar air tertinggi P0 yaitu 61,19%, kemudian P1 yaitu 

60,40% dan persentase terendah ditunjukkan pada P2 yaitu 

60,36%. Tingginya nilai kadar air pada P0 karena merupakan 

perlakuan tanpa pemanasan sehingga kadar air awalnya tinggi. 

Sedangkan pada P1 dan P2 yang merupakan perlakuan dengan 

pemanasan mengalami penurunan kadar air dikarenakan 

adanya proses penguapan air selama proses pemanasan, 
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dimana semakin tinggi suhu dan lama waktu pemanasan, maka 

semakin besar air yang akan menguap. Hal ini didukung oleh 

pendapat Riansyah (2013) bahwa Penurunan kadar air yang 

akan terus berlangsung seiring dengan semakin tinggi suhu 

dan lamanya waktu pemanasan. Hal ini memberikan pengaruh 

yang sangat besar terhadap kecepatan penguapan dan 

perpindahan air. 

Kadar air pada P1 lebih tinggi dibandingkan dengan P2. 

Perbedaan nilai kadar air tersebut disebabkan adanya pengaruh 

dari sistem pemanasan. Sistem pemanasan yang digunakan 

pada P1 yaitu pemanasan pasteurisasi, sedangkan pemanasan 

yang digunakan pada perlakuan P2 menggunakan pemanasan 

sterilisasi. Perbedaan suhu yang tinggi diantara sistem 

pemanasan mengakibatkan P2 memiliki kadar air yang lebih 

rendah dibandingkan P1. Hal ini sesuai dengan Maskur 

(2018), yang menyatakan bahwa semakin tinggi suhu 

sterilisasi, maka semakin tinggi penurunan kadar air dalam 

suatu pangan dimana kadar air akan mengalami penyusutan 

setelah proses pemanasan dengan menggunakan suhu tinggi. 

Pengaruh masa penyimpanan pada hari ke-0 (T1) dan hari 

ke-7 (T2) menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,05) 

terhadap kadar air seasoning whey kefir susu sapi dimana 

terjadi penurunan kadar air akibat adanya penguapan air 

selama masa penyimpanan. Hal ini terjadi karena adanya 

perubahan suhu pada masa simpan sehingga mengakibatkan 

terjadinya perpindahan uap air dari seasoning whey kefir ke 

lingkungan (refrigetaror). Pada Tabel 8. diketahui bahwa P0 

mengalami penurunan kadar air paling besar dibandingkan 

dengan perlakuan P1 dan P2 setelah mengalami masa simpan. 

Hal ini dikarenakan P0 pada hari ke-0 (T1) memiliki kadar air 

yang tinggi, sehingga selama masa penyimpanan, proses 
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penguapan air yang terjadi semakin cepat. Hal ini didukung 

oleh pendapat Miftahudin (2015) yang menjelaskan bahwa 

semakin tinggi kadar air suatu produk pangan maka semakin 

cepat proses penguapan yang terjadi dan makin banyak air, 

CO2 dan panas yang dikeluarkan selama masa penyimpanan 

sehingga kadar airnya akan semakin menurun. 

Kadar air seasoning whey kefir susu sapi menunjukkan 

hasil persentase kadar air berkisar antara 57,12 – 61,19% 

dibandingkan dengan standar kadar air seasoning bubuk yaitu 

maksimal 12% (BNS, 1995). Hal ini menunjukkan bahwa 

kadar air seasoning whey kefir lebih tinggi dibandingkan 

standar kadar air seasoning bubuk. Hal ini dikarenakan 

seasoning whey kefir memiliki konsistensi yang cair, 

sedangkan rendahnya kadar air pada seasoning dikarenakan 

memiliki konsistensi yang padat karena berbentuk bubuk. 

Tinggi rendahnya kadar air dapat mempengaruhi kualitas 

seasoning whey kefir susu sapi dimana dapat mempengaruhi 

waktu masa simpan dari seasoning. Adanya perlakuan 

pemanasan mampu memperpanjang masa simpan dari 

seasoning whey kefir khususnya pada sistem pemanasan 

sterilisasi, namun tidak lebih baik jika dibandingkan dengan 

seasoning dalam bentuk bubuk. Menurut Winarno (1980) yang 

menjelaskan bahwa tingginya kadar air dapat mengakibatkan 

penurunan kualitas pakan ataupun bahan akibat perkembangan 

bakteri dan pertumbuhan jamur pada pakan yang berasal dari 

kandungan air dalam pakan. Sehingga dapat diartikan bahwa 

semakin rendah kadar airnya, maka kualitas yang dihasilkan 

akan semakin baik dan masa simpannya akan lebih lama. 
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4.1.2 Total Asam  

Hasil analisis ragam pada perbedaan sistem pemanasan 

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

asam seasoning whey kefir. Pada perlakuan P1 dan P2 tidak 

memberikan perbedaan nyata terhadap total asam laktat 

seasoning whey kefir, namun pada perlakuan P0 memberikan 

perbedaan nyata (P<0,05) terhadap total asam laktat seasoning 

whey kefir. Pada Tabel 8. total asam tiap perlakuan P0, P1 dan 

P2 yang dimiliki secara berturut-turut adalah 1,65%, 1,25% 

dan 1,23%. Perlakuan P0 memiliki total asam tertinggi 

dibandingkan bahan baku, P1 dan P2. Tingginya total asam 

laktat pada P0 dibandingkan dengan bahan baku dikarenakan 

adanya penambahan gula dalam seasoning whey kefir 

sehingga keasamannya meningkat. Sedangkan jika 

dibandingkan dengan P1 dan P2 dikarenakan merupakan 

perlakuan kontrol yang tidak mengalami proses pemanasan 

dan disimpan pada suhu ruang yang merupakan suhu optimal 

bagi pertumbuhan mikroba yang mengakibatkan tinggiya 

aktivitas Bakteri Asam Laktat sehingga mampu untuk 

merombak laktosa menjadi asam laktat secara optimal. Hal 

tersebut sesuai dengan (Mardalena, 2016), bahwa untuk 

pertumbuhan yang ideal bagi bakteri asam laktat perlu dibuat 

suatu kondisi yang optimal. Bakteri asam laktat tumbuh 

optimum pada suhu ruang (30 – 37°C). Suhu ruang juga 

rnerupakan kondisi optimum kinerja hidrogen peroksida, dan 

asam asetat. Keadaan serupa juga  terjadi pada kinerja 

metabolit yang dihasilkan oieh bakteri asam laktat (asam 

laktat, hidrogen  peroksida, bakteriosin) memiliki kinerja yang 

optimum pada kondisi suhu ruang  

Perlakuan P1 memiliki total asam laktat lebih tinggi 

dibandingkan dengan P2 yaitu 1,25%. Perbedaan total asam 

laktat tersebut disebabkan karena adanya pengaruh dari sistem 

pemanasan dimana pada perlakuan P1 menggunakan 



 

52 
 

pemanasan pasteurisasi, sedangkan pada perlakuan P2 

menggunakan pemanasan sterilisasi. Pada perlakuan P1 hanya 

menginaktivasi kinerja enzim mikroba sehingga mikroba 

penghasil asam laktat masih mampu untuk melakukan 

metabolisme. Sedangkan pada P2 yang menggunakan suhu 

pemanasan yang lebih tinggi dapat membunuh bakteri asam 

laktat sehingga dapat menghambat pertumbuhannya. Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan Jaya, Ginting dan 

Ridwansyah (2016), bahwa semakin tinggi suhu yang 

digunakan akan mengakibatkan aktivitas mikroba perombak 

laktosa menjadi asam laktat tidak dapat bekerja dengan baik 

sehingga nilai total asam laktat yang dihasilkan akan semakin 

kecil.  

Pengaruh masa penyimpanan pada suhu refrigerator (4
o
C) 

menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap total asam laktat akibat adanya perbedaan taraf masa 

simpan pada seasoning whey kefir dimana semakin lama 

penyimpanan akan menimbulkan peningkatan total asam laktat 

pada seasoning whey kefir susu sapi. Total asam laktat tiap 

perlakuan P0, P1 dan P2 mengalami peningkatan pada masa 

simpan hari ke-7 pada suhu refrigerator secara urut yaitu 

2,17%, 1,95% dan 1,72%. Kenaikkan total asam laktat 

menunjukkan adanya aktivitas sel probiotik kembali yang 

disebabkan selama proses penyimpanan seasoning whey kefir 

masih mengandung BAL (Bakteri Asam Laktat) dan yeast 

yang mampu mengubah laktosa menjadi asam laktat dan 

alkohol. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Afrila dan 

Windadari, 2010) bahwa keasaman whey kefir pasteurisasi 

akan terus meningkat dimana bakteri asam laktat dan yeast 

yang ditemukan tetap hidup meskipun telah melalui proses 

pasteurisasi. Lama penyimpanan akan berpengaruh terhadap 

waktu perkembangan bakteri dalam whey kefir sehingga 

dengan semakin banyak bakteri yang meningkat menurut deret 



 

53 
 

ukur, akan lebih banyak laktosa yang difermentasikan oleh 

bakteri menjadi asam laktat. 

Adanya penambahan gula merah dalam pembuatan 

seasoning whey kefir dengan rasio (1:1) memberikan pengaruh 

terhadap total asam laktat. Total asam laktat seasoning whey 

kefir susu sapi berkisar antara 1,23% - 2,17%. Adanya 

kandungan gula merah dalam seasoning mengakibatkan total 

asam laktat mengalami peningkatan selama masa 

penyimpanan. Hal ini disebabkan ketersediaan gula merah 

sebagai nutrisi yang dapat menunjang peningkatan jumlah 

bakteri yang melakukan aktivitas perombakan gula merah 

menjadi asam laktat. Sesuai dengan pernyataan (Nehemya, 

Linda dan Rona, 2017) bahwa proses perombakan glukosa 

dalam sel bakteri yang terdapat pada suatu medium akan 

dimanfaatkan sebagai energi bagi bakteri dengan hasil akhir 

terbentuknya senyawa lain termasuk senyawa asam laktat.  

 

4.1.3 Total Mikroba  

Hasil analisis ragam pada Tabel 8. menunjukkan bahwa 

perlakuan sistem pamanasan yang berbeda menunjukkan 

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

seasoning whey kefir susu sapi. Hal ini disebabkan karena 

perbedaan perlakuan sistem pemanasan (pasteurisasi dan 

sterilisasi) yang mengakibatkan perubahan total mikroba 

dalam seasoning whey kefir susu sapi. Total mikroba 

seasoning whey kefir susu sapi pada P0 menunjukkan hasil 

persentase nilai TPC tertinggi yaitu 6,29 (Log CFU/ml), 

kemudian P1 yaitu 5,31 (Log CFU/ml) dan persentase 

terendah ditunjukkan pada P2 yaitu 2,17 (Log CFU/ml). 

Tingginya total mikroba pada P0 karena tidak mengalami 

proses pemanasan dan merupakan nilai awal dari total mikroba 

yang dimiliki oleh seasoning whey kefir susu sapi. Sedangkan 
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rendahnya total mikroba pada P2 disebabkan karena 

pemanasan sterilisasi yang mampu membunuh keseluruhan 

mikroba yang ada di dalam seasoning whey kefir susu 

sehingga nilainya 0 (Log CFU/ml). Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Hendrawati (2017), bahwa sterilisasi adalah suatu 

proses untuk membunuh mikroorganisme hingga ke spora-

sporanya, yang terdapat di dalam suatu bahan pangan sehingga 

dapat memperpanjang masa simpan suatu bahan pangan. 

Sedangan pada perlakuan P1 yang merupakan pemanasan 

secara pasteurisasi masih mengandung mikroba dikarenakan 

pada pemanasan pasteurisasi hanya mampu membunuh 

sebagian mikroba yang ada didalam seasoni whey kefir susu 

sapi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Tamime (2009) bahwa 

proses pasteurisasi adalah salah satu proses yang 

menggunakan pemanasan untuk membunuh mikroorganisme 

patogen, akan tetapi tidak menghilangkan semua 

mikroorganisme oleh karena itu susu pasteurisasi masih 

mengandung mikroorganisme. 

Pengaruh masa penyimpanan memberikan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap total mikroba (TPC) 

seasoning whey kefir susu sapi. Pada Tabel 8. menunjukkan 

bahwa setelah mengalami masa simpan, total mikroba pada 

seasoning whey kefir susu sapi berkisar antara 4,34 – 6,14 

(Log CFU/ml). Hal ini mununjukkan bahwa selama masa 

simpan pada suhu refrigerator total mikroba mengalami 

peningkatan yang diduga karena adanya kandungan gula 

dalam seasoning whey kefir yang dapat menunjang 

pertumbuhan bakteri asam laktat untuk berkembang biak dan 

melakukan aktivitas mengubah laktosa menjadi asam laktat 

sehingga dapat meningkatkan jumlah bakteri asam laktat dan 

meningkatkan keasaman pada seasoning whey kefir. Hal ini 
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sesuai dengan Kosikowski (1982), bahwa selama 

penyimpanan dalam kulkas, mikroorganisme yang ada dalam 

produk fermentasi masih tumbuh dan melakukan aktifitas 

fermentasi untuk mengubah laktosa menjadi asam laktat, 

meningkatnya jumlah asam laktat menyebabkan meningkatnya 

keasaman.  

Total mikroba tertinggi ditujukan pada P0, hal ini diduga 

karena dengan tidak adanya proses pemanasan, mikroba yang 

terdapat dalam seasoning whey kefir susu sapi tidak 

mengalami penurunan populasi dan terus melakukan 

pertumbuhan. Pada P1 menunjukkan adanya peningkatan total 

mikorba. Menurut fardiaz (1992), pada pemanasan 

pasteurisasi, masih dimungkinkan terdapat mikroba jenis 

termofilik yang tahan akan suhu pasteurisasi, tetapi setelah 

dilakukan penyimpanan pada suhu rendah (4
o
C), maka jenis 

mikroba ini mati dikarenakan tidak dapat bertahan hidup pada 

suhu rendah (suhu pertumbuhan minimum 25-45
o
C). Jenis 

mikroba yang kemudian dapat tumbuh adalah psikrofilik 

dengan suhu pertumbuhan minimum dan optimum 0
o
C dan 

10
o
C. Sehingga setelah penyimpanan hari ke-7, total mikroba 

dalam P1 mengalami peningkatan. Hal ini juga dikarenakan 

adanya gula yang terkandung dalam seasoning whey kefir 

sehingga mikroba dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini 

didukung oleh Suradi (2016), bahwa jumlah mikroba bahan 

baku meningkat dengan semakin meningkatnya lama 

penyimpanan. Hal ini disebabkan karena bahan baku kaya 

akan kandungan zat nutrisi, sehingga merupakan media yang 

baik bagi pertumbuhan mikroba.  

Perlakuan P2 mengalami peningkatan total mikroba 

selama masa penyimpanan. Hal ini dikarenakan mikroba 

dalam seasoning whey kefir mengalami recovery (kemampuan 
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tumbuh kembali) selama masa simpan. Menurut Kristi, Tri dan 

Charis (2017) yang menyatakan bahwa ada saat proses 

pemanasan tidak semua mikroba dapat mati, tetapi masih ada 

beberapa mikroba yang dapat bertahan hidup, mikorba 

tersebut hanya mengalami injury (luka). Bakteri 

enteropatogenik yang mengalami injury dapat pulih atau sehat 

kembali pada saat penyimpanan karena menemukan 

lingkungan dan nutrisi yang mendukung pada produk pangan 

sehingga membuat mikroba dapat hidup dan tumbuh. Adanya 

kandungan gula dalam seasoning whey kefir dapat digunakan 

oleh mikroba untuk mengubah laktosa menjadi asam laktat 

sehingga dapat meningkatkan jumlah mikroba didalam 

seasoning whey kefir susu sapi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

pada perbedaan sistem pemanasan mampu 

memperpanjang masa simpan dari sesasoning whey kefir 

dengan sistem pemanasan sterilisasi mampu 

memperpanjang masa simpan lebih lama dibandingkan 

dengan sistem pemanasan pasteurisasi yang ditinjau dari 

kadar air, total asam dan total mikroba dimana semakin 

tinggi suhu pemanasan maka semakin menurun kadar air 

dan total mikroba yang terdapat dalam seasoning whey 

kefir susu sapi.    

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai standar kualitas 

seasoning whey kefir susu sapi khususnya jenis-jenis 

mikroba yang ada didalam seasoning whey kefir susu 

sapi. Diperlukannya pengembangan lebih lanjut mengenai 

penggunaan emulsifier sehingga dapat mencegah 

terjadinya pemisahan dan penggumpalan pada seasoning 

whey kefir susu sapi. Serta adanya pengembangan lebih 

lanjut dengan menjadikan seasoning whey kefir susu sapi 

dalam bentuk bubuk sehingga mampu mencegah 

terjadinya kerusakan dan memperpanjang masa 

penyimpanan serta mempermudah untuk diaplikasikan 

dan diterapkan dalam pemanfaatannya.  
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