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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengaruh Konsentrasi Pemberian Biakan Pemula 

Yang Berbeda Pada Dadih Susu Modifikasi Sapi 

Terhadap Total Plate Count (TPC)  

Analisis ragam hasil penelitian pemberian biakan 

pemula dengan konsentrasi yang berbeda pada proses 

pembuatan dadih susu sapi modifikasi dengan kemasan cup 

plastik polipropilen (pp) terhadap TPC terdapat pada 

Lampiran 7. Nilai rataan dan standar deviasi TPC terdapat 

pada Tabel 4. 

Tabel 4. Nilai rataan dan standar deviasi TPC dadih susu sapi 

modifikasi hasil fermentasi  konsentrasi    biakan 

pemula yang berbeda 

Perlakuan TPC (log cfu/mL) 

P1 6,06   ±   0,24 

P2 6,11   ±   0,26 

P3 6,25   ±   0,24
 

P4 6,28   ±   0,25 

 Hasil analisis ragam pemberian biakan pemula dengan 

konsentrasi yang berbeda pada proses pembuatan dadih susu 

sapi modifikasi dengan kemasan cup plastik polipropilen (pp) 

tidak berbeda nyata terhadap TPC (P>0,05). Hal tersebut 

diduga penggunaan biakan pemula 2% - 5% mempunyai 

aktifitas atau pengaruh yang sama. Penambahan konsentrasi 

biakan pemula yang berbeda dapat meningkatkan aktivitas 

mikroorganisme dari P1 hingga P4 yang dapat dilihat pada 

Tabel 4. Usmiati dkk (2011) menyatakan bahwa faktor utama 

yang mempengaruhi pertumbuhan TPC diantaranya adalah zat 

gizi, air dan suhu. Selain 3 hal tersebut, pertumbuhan bakteri 
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juga dipengaruhi oleh banyaknya substrat pada media tersebut. 

Menurut Mulyani, Legowo dan Mahanani (2008) 

meningkatnya konsentrasi starter menyebabkan peningkatan 

jumlah bakteri pada media serta kondisi yang ideal, 

peningkatan ini akan diikuti dengan peningkatan aktivitas serta 

perkembang biakan bakteri. Sehingga pada penelitian ini 

terjadi peningkatan TPC akibat konsentrasi penambahan 

biakan pemula yang diberikan semakin tinggi dari P1 hingga 

P4. Suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan bakteri. Apabila bakteri tersebut tidak tahan 

dengan suhu tertentu akan mati dan tidak pembentuk koloni 

pada petridish. Dadih susu sapi modifikasi pada penelitian ini 

difermentasi pada suhu ruang (±27
o
C). Menurut Irayanti 

(2005) suhu optimum pertumbuhan bakteri fermentatif yang 

bersifat homofermentatif  yaitu 20 – 45 
o
C yang tergolong 

bakteri mesophilik. 

Dadih susu sapi modifikasi hasil fermentasi konsentrat 

biakan pemula dengan konsentrasi yang berbeda pada 

kemasan cup plastik polipropilen (pp) pada penelitian ini 

sesuai dengan Wijayanti, Thohari dan Purwadi (2016) bahwa 

jumlah bakteri pada dadih sekitar 10
6
 – 10

7
 cfu/g. Akan tetapi 

dadih susu sapi pada penelitian ini lebih rendah dari total 

koloni bakteri dadih susu kerbau yang dibuat secara tradisional 

pada P1 dan P2. Sedangkan semua perlakuan pada penelitian 

ini TPC yang dihasilkan juga lebih rendah dari dadih susu sapi 

hasil fermentasi kultur campuran bakteri asam laktat. Hal 

tersebut berdasarkan penelitian Daswati dkk (2009) yang 

menyebutkan bahwa total koloni bakteri dadih susu kerbau 

yang dibuat secara tradisional yaitu 6,23 log cfu/g. Sedangkan 

untuk dadih susu sapi pada kemasan wadah steril menurut 

Wicaksono (2014) memiliki total koloni bakteri 8,89 log cfu/g. 
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Perbedaan TPC pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

diduga dipengaruhi oleh banyaknya substrat yang digunakan 

serta kondisi substrat tersebut. Pada penelitian ini substrat 

yang digunakan adalah biakan pemula yang rentan terkena 

bakteriofag sehingga TPC pada penelitian ini lebih rendah dari 

penelitian sebelumnya. 

4.2 Pengaruh Konsentrasi Pemberian Biakan Pemula 

Yang Berbeda Pada Dadih Susu Sapi Modifikasi 

Terhadap Total Bakteri Asam Laktat (BAL) 

Analisis ragam dan Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD) yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antar 

perlakuan hasil penelitian pemberian biakan pemula dengan 

konsentrasi yang berbeda pada proses pembuatan dadih susu 

sapi modifikasi dengan kemasan cup plastik polipropilen (pp) 

terhadap total BAL terdapat pada Lampiran 8. Nilai rataan, 

standar deviasi dan notasi UJBD total BAL terdapat pada 

Tabel 5. 

 

Tabel 5. Nilai rataan, standar deviasi dan notasi UJBD total 

BAL dadih susu sapi modifikasi hasil fermentasi 

konsentrasi biakan pemula yang berbeda 

Perlakuan BAL (log cfu/mL) 

P1 6,40
 a
   ±   0,38

  
 

P2 6,64
 a
   ±   0,09

  
 

P3 7,52
 ab

  ±   0,33 
 

P4 8,30
 b
   ±   0,16 

Keterangan: 
a,b,c 

Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 
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Hasil analisis ragam pemberian biakan pemula dengan 

konsentrasi yang berbeda pada proses pembuatan dadih susu 

sapi modifikasi dengan kemasan cup plastik polipropilen (pp) 

berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap total BAL. Hal 

tersebut diduga pemberian biakan pemula 2%-5% mempunyai 

kandungan BAL yang berbeda. Menurut Afriani (2008) proses 

fermentasi dadih melibatkan BAL. Biakan pemula yang 

digunakan pada penelitian ini diduga mengandung BAL yang 

berasal dari dadih susu sapi yang dibuat secara tradisional dan 

difermentasi dalam tabung bambu ori. Sehingga konsentrasi 

pemberian biakan pemula yang berbeda diikuti dengan jumlah 

BAL yang berbeda pula menyebabkan hasil total BAL pada 

penelitian ini berbeda sangat nyata (P<0,01). 

Hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1% pada 

Tabel 5 menunjukkan bahwa P1, P2 dan P3  tidak berbeda 

nyata. Sedangkan P1 dan P2 berbeda sangat nyata terhadap P4, 

namun P4 tidak berbeda nyata terhadap P3. Hal tersebut 

diduga bahwa pemberian konsentrasi biakan pemula 2% pada 

P1, 3% pada P2 dan 4% pada P3 tidak berbeda nyata terhadap 

total BAL dadih susu sapi karena konsentrasi pemberian yang 

hampir sama. Sedangkan pada konsentrasi pemberian biakan 

pemula 5% pada P4 baru memberikan perbedaan sangat nyata 

terhadap total BAL dadih susu sapi karena diduga jumlah BAL 

pada biakan pemula tersebut lebih tinggi dan lebih aktif pada 

proses fermentasi dadih sehingga menghasilkan total BAL 

yang tinggi pula. 

Total bakteri asam laktat merupakan indikator kualitas 

mikrobiologis dadih susu sapi dengan kemasan cup plastik 

polipropilen (pp). Menurut Buckle (1987) jumlah BAL dalam 

suatu produk dipengaruhi kandungan gizi makanan yang 

dijadikan substrat dan ketersediaan oksigen. Faktor utama 
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yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme meliputi 

suplai zat gizi, suhu, air dan ketersediaan oksigen. Sehingga 

kemasan yang memiliki permeabilitas rendah terhadap oksigen 

cenderung memiliki total BAL lebih banyak seperti pada 

kemasan cup plastik polipropilen (pp). Furqon dkk (2016) juga 

menyatakan bahwa plastik polipropilen (pp) memiliki daya 

serap air yang rendah sehingga mampu melindungi produk 

pangan. 

Peningkatan total BAL dari P1 hingga P4 pada Tabel 5 

diduga karena semakin meningkatnya pemberian konsentrasi 

biakan pemula pada P1 hingga P4. Total BAL berkisar antara 

6,40 – 8,30 log cfu/g. Proses fermentasi dadih melibatkan 

bakteri asam laktat (Afriani, 2008). Sehingga peningkatan 

kultur bakteri asam laktat pada penelitian ini terjadi karena 

adanya proses fermentasi dadih susu sapi dalam kemasan cup 

plastik polipropilen (pp) yang melibatkan kultur campuran 

bakteri asam laktat pada biakan pemula yang digunakan. 

Afriani (2010) menjelaskan bahwa dalam suatu proses 

fermentasi perlu adanya kultur bakteri campuran agar terjadi 

interaksi untuk menghasilkan kecepatan produksi total BAL 

lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan kultur bakteri 

tunggal. Rahayu (1989) menambahkan bahwa proses 

fermentasi pangan secara alami dilakukan oleh lebih dari satu 

jenis mikroorganisme yang bersifat sinergistik. 

Berdasarkan penelitian Afriani (2008), total BAL 

dadih di Kabupaten Kerinci berkisar 11,95 sampai 12,09 log 

cfu/g. Sedangkan menurut Miskiyah dan Broto (2011) dadih 

susu sapi pada kemasan cup plastik polipropilen (pp) memiliki 

total BAL 10,23 log cfu/g. Sehingga total BAL pada penelitian 

ini lebih rendah dari penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Hal tersebut diduga karena penggunaan 
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konsentrat yang berbeda selama proses fermentasi. Namun 

Suryono (2003) menyebutkan bahwa dadih yang berkualitas 

baik dan dapat dikatakan sebagai pangan probiotik memiliki 

bakteri asam laktat minimal 10
6 

sampai 10
8
 cfu/g. Serta 

menurut BSN (2009) jumlah bakteri asam laktat yang 

dihasilkan dalam minuman fermentasi adalah minimal 7 log 

cfu/g. Sehingga pada penelitian ini dadih susu sapi hasil 

fermentasi biakan pemula dengan konsentrasi yang berbeda 

pada kemasan cup plastik polipropilen (pp) memenuhi 

persyaratan sebagai dadih yang baik dan sebagai pangan 

fermentasi probiotik. 

 

4.3 Pengaruh Konsentrasi Pemberian Biakan Pemula 

Yang Berbeda Pada Dadih Susu Sapi Modifikasi 

Terhadap Total Asam Tertitrasi 

Analisis ragam dan Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD) yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antar 

perlakuan hasil penelitian pemberian biakan pemula dengan 

konsentrasi yang berbeda pada proses pembuatan dadih susu 

sapi modifikasi dengan kemasan cup plastik polipropilen (pp) 

terhadap total asam tertitrasi terdapat pada Lampiran 9. Nilai 

rataan, standar deviasi dan notasi UJBD total asam tertitrasi 

terdapat pada Tabel 6. 

Hasil analisis ragam pemberian biakan pemula dengan 

konsentrasi yang berbeda pada proses pembuatan dadih susu 

sapi modifikasi dengan kemasan cup plastik polipropilen (pp) 

berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap total asam tertitrasi. 

Hal tersebut diduga konsentrasi pemberian biakan pemula 

yang bebeda menyebabkan aktivitas BAL pada dadih susu sapi 

berbeda pula yang dapat dilihat pada Tabel 6, sehingga proses 

pengubahan laktosa yang terdapat pada susu menjadi asam 
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laktat menghasilkan total asam yang berbeda. Usmiati (2011) 

menyatakan bahwa total asam dadih susu sapi terjadi karena 

intensitas dan banyaknya perubahan laktosa menjadi asam 

laktat akibat aktivitas BAL. 

Tabel 6.  Nilai rataan, standar deviasi dan notasi UJBD total 

asam tertitrasi dadih susu sapi modifikasi  hasil 

fermentasi konsentrasi biakan pemula yang 

berbeda 

Perlakuan Total Asam Tertitrasi (%) 

P1 0,75
 a
   ±   0,02  

P2 0,78
 a
   ±   0,01  

P3 0,84
 ab

  ±   0,01 
 

P4 0,90
 b
   ±   0,02  

Keterangan: 
a,b,c 

Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) 

Hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1% pada 

Tabel 6 menunjukkan bahwa P1, P2 dan P3  tidak berbeda 

nyata. Sedangkan P1 dan P2 berbeda sangat nyata terhadap P4, 

namun P4 tidak berbeda nyata terhadap P3. Hal tersebut 

diduga bahwa pemberian konsentrasi biakan pemula 2% pada 

P1, 3% pada P2 dan 4% pada P3 tidak berbeda nyata terhadap 

total BAL dadih susu sapi karena konsentrasi pemberian yang 

hampir sama serta total BAL yang dihasilkan juga hampir 

sama sehingga aktivitas BAL merubah laktosa menjadi asam 

laktat menghasilkan total asam yang hampir sama pula. 

Sedangkan pada konsentrasi pemberian biakan pemula 5% 

pada P4 baru memberikan perbedaan sangat nyata terhadap 

total asam tertitrasi dadih susu sapi karena diduga jumlah dan 

aktivitas BAL lebih tinggi pada proses pengubahan laktosa 
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menjadi asam laktat sehingga total asam tertitrasi pada produk 

tinggi. 

Total asam tertitrasi pada dadih susu sapi dengan 

kemasan cup plastik polipropilen (pp) diduga karena adanya 

aktivitas BAL dalam mengubah laktosa menjadi asam laktat 

saat proses fermentasi berlangsung. Total asam tertitrasi pada 

penelitian ini meningkat seiring dengan peningkatan total 

BAL. Rataan total asam tertitrasi dapat dilihat pada Tabel 6. 

Berdasarkan Usmiati (2011), peningkatan atau penurunan total 

asam dadih susu sapi terjadi karena intensitas dan banyaknya 

perubahan laktosa menjadi asam laktat akibat aktivitas BAL. 

Kumalasari, Anang dan Ahmad (2012) menyatakan bahwa 

selama proses fermentasi berlangsung terjadi peningkatan 

bakteri asam laktat yang diikuti dengan pH yang cenderung 

menurun dan keasaman meningkat. Perubahan kadar asam 

selama fermentasi sebanding dengan perubahan jumlah total 

BAL dalam dadih. Menurut Fatmawati, Faisal, Mega dan 

Ardiyanti (2013) peningkatan total asam tertitrasi akan 

menyesuaikan dengan peningkatan jumlah sel bakteri asam 

laktat. 

Nilai total asam tertitrasi dadih susu sapi pada Tabel 4 

telah memenuhi standar persen asam laktat untuk yoghurt 

yaitu sesuai BSN (2009) adalah 0,5% sampai 2%. Penggunaan 

standart persen asam laktat yoghurt untuk produk dadih susu 

sapi karena belum adanya SNI untuk dadih sampai sekarang. 

Menurut Afriani (2010) persentasi pembentukan asam pada 

dadih susu sapi dengan perlakuan penggunaan 3% kultur 

bakteri tunggal dan campuran dalam proses fermentasi 

berkisar 0,43% hingga 0,62%. Persentase total asam yang 

dihasilkan tersebut lebih rendah dari hasil penelitian ini yaitu 

0,75% hingga 0,90%. Hal tersebut terjadi karena perbedaan 
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konsentrasi pemberian dan perbedaan konsentrat yang 

digunakan karena pada penelitian ini menggunakan konsentrat 

biakan pemula dengan konsentrasi yang berbeda, sehingga 

diduga konsentrat biakan pemula yang digunakan didominasi 

asam laktat yang menyebabkan tingginya total asam. 

Sedangkan total asam pada penelitian ini lebih rendah dari 

total asam dadih susu sapi pada kemasan cup plastik 

polipropilen (pp) pada penelitian Miskiyah dan Broto (2011) 

yaitu 1,35%. Namun tingkat keasaman produk fermentasi 

menurut Taufik (2004) sangat ditentukan oleh preferensi 

konsumen. 

4.4 Pengaruh Konsentrasi Pemberian Biakan Pemula 

Yang Berbeda Pada Dadih Susu Sapi Modifikasi 

Terhadap pH 

Analisis ragam hasil penelitian pemberian biakan 

pemula dengan konsentrasi yang berbeda pada proses 

pembuatan dadih susu sapi modifikasi dengan kemasan cup 

plastik polipropilen (pp) terhadap nilai pH terdapat pada 

Lampiran 10. Nilai rataan dan standar deviasi TPC terdapat 

pada Tabel 7. 

 

Tabel 7.  Nilai rataan dan standar deviasi pH dadih susu sapi 

modifikasi hasil fermentasi konsentrasi biakan 

pemula yang berbeda 

Perlakuan pH 

P1 4,93   ±   0,71 

P2 4,92   ±   0,02 

P3 4,90   ±   0,03
 

P4 4,85   ±   0,92 
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Hasil analisis ragam pemberian biakan pemula dengan 

konsentrasi yang berbeda pada proses pembuatan dadih susu 

sapi modifikasi dengan kemasan cup plastik polipropilen (pp) 

tidak berbeda nyata terhadap pH (P>0,05). Hal tersebut diduga  

keasaman produk yang diperoleh tidak hanya disebabkan oleh 

BAL melainkan juga oleh mikroorganisme lain yang tidak 

diinginkan seperti kapang dan khamir. Miskiyah dan Usmiati 

(2011) menyatakan bahwa banyaknya kontaminasi pada dadih  

susu sapi menyebabkan nilai pH sulit dianalisis, sehingga 

menyebabkan pH produk tidak berbeda nyata.  

Penambahan konsentrasi biakan pemula yang berbeda 

dapat meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang dapat 

dilihat pada Tabel 7 bahwa penambahan konsentrasi biakan 

pemula yang berbeda dapat menurunkan pH dadih pada P1 

hingga P4. Penurunan nilai pH diduga karena adanya 

peningkatan konsentrasi penambahan biakan pemula serta 

terjadi peningkatan total BAL dan total asam pada penelitian 

ini. Hanum (2010) menjelaskan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi starter akan meningkatkan jumlah total asam pada 

susu fermentasi. Peningkatan jumlah total asam pada dadih 

akan diikuti dengan penurunan nilai pH. Menurut Miskiyah 

dan Usmiyati (2011) nilai pH yang dihasilkan oleh produk 

fermentasi berbanding terbalik dengan tingkat keasaman. 

Laktosa dan kasein merupakan komponen dari susu 

yang paling berperan dalam proses fermentasi. Laktosa 

tersebut digunakan sebagai sumber energi dan karbon yang 

diubah menjadi asam laktat oleh bakteri asam laktat, sehingga 

keasaman dadih susu sapi meningkat atau pHnya menurun 

(Miskiyah dan Usmiati, 2011). Selain kandungan laktosa pada 

susu sapi, aktivitas bakteri yang merombak laktosa menjadi 

asam laktat juga mempengaruhi nilai pH. Sehingga menurut 
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Anugrah (2006) semakin banyak jumlah bakteri yang 

merombak laktosa menjadi asam laktat maka semakin rendah 

nilai pH dadih susu sapi yang dihasilkan. Agustina, 

Setyawardani dan Astuti (2013) juga menjelaskan bahwa 

penurunan nilai pH pada proses fermentasi terjadi seiring 

dengan bertambahnya bakteri asam laktat, hal tersebut sesuai 

dengan peran bakteri asam laktat dalam menguraikan laktosa 

menjadi asam laktat dan asam organik lainnya. Sedangkan 

menurut Sirait (1984) menyebutkan bahwa kasein merupakan 

bagian protein yang terbanyak dalam susu mempunyai sifat 

sangat peka terhadap perubahan keasaman/pH, sehingga 

dengan menurunnya pH susu akan menyebabkan kasein tidak 

stabil dan terkoagulasi dan menyebabkan dadih menjadi padat. 

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai pH 

dadih susu sapi sudah memenuhi standart BSN (2009), yaitu 

minimal 3,4 akan tetapi tidak memenuhi pH dadih susu kerbau 

yaitu 4,1 (Yudoamijoyo et al., 1983). Menurut Wardani, 

Cahyanto, Rahayu dan Utami (2017) pH susu fermentasi 

dengan penambahan starter 3%, 5% dan 10% berkisar 4,6 

dengan waktu fermentasi 18 – 24 jam. Perbedaan nilai pH 

dadih susu sapi hasil penelitian ini dengan berbagai sumber 

diduga dipengaruhi oleh jenis bakteri dan kemasan yang 

digunakan serta belum adanya standar mutu dadih. Hal 

tersebut menyebabkan nilai pH pada penelitian ini lebih tinggi 

dari SNI yoghurt dan pH dadih susu kerbau yang terdapat di 

Sumatera Barat. Miskiyah dan Usmiati (2011) menambahkan 

bahwa dadih yang difermentasi terlebih dahulu pada bambu 

selama 15 jam memiliki pH yang lebih rendah dibandingkan 

dengan jika langsung ditempatkan pada kemasan primernya. 

Sehingga hal tersebut menyebabkan nilai pH pada penelitian 

ini dengan langsung menggunakan kemasan cup plastik 
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polipropilen (pp) lebih tinggi dari nilai pH dadih susu kerbau 

yang difermentasi pada bambu. 

4.5 Formulasi Dadih Susu Sapi Modifikasi Pada 

Kemasan Cup Plastik Polipropilen (Pp) Dengan 

Konsentrasi Penambahan Biakan Pemula Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik pada penambahan biakan 

pemula dengan konsentrasi yang berbeda dilakukan dengan 

metode indeks efektivitas menurut De Garmo, Sullivan dan 

Canada (1984) dengan prinsip penentuan parameter 

pengamatan sesuai prioritas yang kemudian ditentukan 

bobotnya, menentukan nilai terjelek (Ntj), nilai terbaik (Ntb), 

dan nilai perlakuan (Np) sehingga dapat dihitung nilai 

efektifitasnya dengan persamaan NE = (Np – Ntj) / (Ntb – 

Ntj). Sehingga perlakuan terbaik didapatkan pada perlakuan 

yang memiliki nilai produk tertinggi. Hasil penentuan dan 

penilaian setiap masing-masing variabel penelitian dapat 

dilihat pada Lampiran 11. Hasil perhitungan indeks efektivitas 

didapatkan nilai akhir pada setiap masing-masing perlakuan 

yang terdapat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Nilai produk dadih susu sapi 

Perlakuan Nilai Total Setiap 

Parameter 

Rangking 

P1 0,228 4 

P2 0,287 3 

P3 0,441 2 

P4 0,771 1 

Berdasarkan uji indeks efektivitas yang telah 

dilakukan, diperoleh hasil bahwa konsentrasi penambahan 

biakan pemula terbaik pada pembuatan dadih susu sapi 
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modifikasi dengan kemasan cup plastik polipropilen (pp) yaitu 

sebesar 5% (P4) dengan nilai produk sebesar 0,771. Kualitas 

mikrobiologi dadih susu sapi dengan formulasi terbaik 

penambahan biakan pemula terdapat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Kualitas Mikrobiologi Dadih Susu Sapi dengan 

Penambahan Biakan Pemula Terbaik 

Parameter Nilai 

TPC (Total Plate Count) 6,28 log cfu/g 

Total BAL 8,30 log cfu/g 

Total Asam Tertitrasi 0,90 % 

pH 4,85 

Kualitas mikrobiologi dadih susu sapi modifikasi 

terbaik yaitu dengan penambahan konsentrasi biakan pemula 

sebanyak 5%. Dari Tabel 9 dapat diketahui bahwa 

penambahan biakan pemula menghasilkan TPC, total BAL 

dan total asam tertitrasi dadih susu sapi modifikasi tertinggi, 

sedangkan nilai pH terendah. TPC dan total BAL pada produk 

fermentasi diharapkan tinggi karena menggandung 

mikroorganisme yang berperan pada proses fermentasi 

tersebut. 

 


