
   
PEMBUATAN KEFIR BUBUK SEBAGAI ALTERNATIF 

BAHAN PENGEMBANG ROTI DENGAN METODE 
PENGERINGAN BEKU  

(KAJIAN KONSENTRASI KEFIR GRAINS DAN 
KONSENTRASI DEKSTRIN)   

SKRIPSI  

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Teknologi Pertanian  

Oleh : 

Rossy Agnes Sufiana Putri 

NIM. 0711010086-101         

JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2011 



        



   



   
RIWAYAT HIDUP  

Penulis dilahirkan di Jember pada tanggal 5 Juli 1989 dari ayah yang 

bernama Drs. Edy Darmawan dan ibu yang bernama Suprihatin, S.Pd. Penulis 

merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dengan adik perempuan bernama 

Ayu Firda Mira Permata Sari  

Penulis lulus dari TKK Yos Sudarso Jember pada tahun 1995, kemudian 

menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN Sumberejo II Sidoarjo pada 

tahun 2001. Penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 

Sidoarjo dengan tahun kelulusan 2004, dan menyelesaikan pendidikan Sekolah 

Menengah Atas di SMAK Untung Suropati Sidoarjo pada tahun 2007. Pada tahun 

2011 penulis telah berhasil menyelesaikan pendidikannya di Program Studi Ilmu 

dan Teknologi Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya Malang.  

Selama di bangku perkuliahan, penulis aktif sebagai asisten praktikum 

Sifat Fisik Kimia Pangan, Mikrobiologi Umum, serta Praktek Bekerja di 

Laboratorium (PBL) periode IV, V, dan IV. Selain itu, penulis juga menjadi staff 

divisi Strategi Komunikasi Eksternal pada periode 2008/2009 dan menjadi staff 

divisi Peduli Pangan pada periode 2009/2010 Himpunan Mahasiswa Teknologi 

Hasil Pertanian (Himalogista).  

Adapun karya tulis yang pernah dibuat oleh penulis selama kuliah antara 

lain : Pemanfaatan Limbah Kulit Manggis (Garcinia mangostana linn.) sebagai  

Cuka Kaya Antioksidan dalam Upaya Pencegahan Kanker Paru-paru (Pekan 

Ilmiah Mahasiswa Gizi UGM 2009), Pengolahan Kentang Menjadi Granola Chips 

Sebagai Alternatif Peningkatan Nilai Tambah Hasil Pertanian Kentang di Kawasan 

Pegunungan Bromo Kabupaten Pasuruan (PKM-M 2009), Kefir Bubuk sebagai 

Alternatif Bahan Pengembang Roti Pengganti Yeast (Kajian Metode Pengeringan 

dan Konsentrasi Kefir Grains) (PKM-P 2011). 



    
HALAMAN PERUNTUKAN  

Rasa syukur yang tiada habisnya kepada Allah SWT, -Sang 

Pencipta Alam- dan Rasulullah SAW yang selalu memberikan 

kemudahan dan kelancaran kepada ku serta mendampingi saat aku 

mulai berhenti berjalan dan terjatuh  

Karya kecil ini kupersembahkan kepada mereka yang telah mendukung serta 

mendoakanku dengan tulus, membantu saat aku dalam kesulitan, dan selalu 

memberikan warna dalam hidupku.           

Keluargaku tercinta : 

Bapak, Ibu, dan Adik Firda 

Mas Yudha Waseso Jati  

Sahabat-sahabat yang telah mengisi hidupku :  

Sista Anggi, Keluarga INKAI Sidoarjo, Sista Weni, 

SOULMATE07, My Partner Jeje, OSNS Generation, dan 

semuanya yang tak bisa disebutkan satu per satu.  

Terima kasih telah hadir dalam hidupku.    



    
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI  

Yang bertanda tangan di bawah ini 

Nama Mahasiswa :   Rossy Agnes Sufiana Putri 

NIM :   0711010086 

Program Studi :   Ilmu dan Teknologi Pangan 

Jurusan :   Teknologi Hasil Pertanian 

Fakultas :   Teknologi Pertanian 

Judul Skripsi         : Pembuatan Kefir Bubuk Sebagai Alternatif Bahan 

Pengembang Roti dengan Metode Pengeringan Beku 

(Kajian Konsentrasi Kefir Grains dan Konsentrasi 

Dekstrin) 

Menyatakan bahwa,  

Skripsi dengan judul di atas merupakan karya asli penulis tersebut di atas. Apabila 

di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut sesuai 

hukum yang berlaku.     

Malang, 29 Juli 2011  

Pembuat Pernyataan,     

Rossy Agnes Sufiana Putri

 

NIM. 0711010086      



     
ROSSY AGNES SUFIANA PUTRI. 0711010086. SKRIPSI. Pembuatan Kefir 
Bubuk Sebagai Alternatif Bahan Pengembang Roti dengan Metode 
Pengeringan Beku Kajian Konsentrasi Kefir Grains dan Konsentrasi 
Dekstrin. Pembimbing: Dr. Ir. Joni Kusnadi, M.Si.  

RINGKASAN  

Proses pembuatan roti merupakan salah satu aplikasi bioteknologi pangan 
yang telah dilakukan sejak sekitar ribuan tahun lalu di seluruh penjuru dunia. 
Pengembang roti yang biasa digunakan adalah khamir (Saccharomyces 
cerevisiae) yang memanfaatkan karbohidrat dan menghasilkan O2 serta alkohol 
yang dapat memberikan tekstur roti lebih mengembang dan cita rasa yang khas. 
Penggunaan kultur starter campuran seperti khamir dan bakteri asam laktat dapat 
memberikan efek pengembangan roti yang cukup baik, kualitas sensoris yang 
baik, dan dapat memperpanjang umur simpan roti sehingga kefir memungkinkan 
untuk digunakan sebagai bahan pengembang roti. Penggunaan kefir bubuk 
sebagai ragi akan memudahkan pencampuran pada proses pembuatan roti serta 
dapat disimpan lebih lama dibandingkan dengan kefir cair. Pengeringan beku 
merupakan salah satu alternatif yang dapat meminimalisir kerusakan gizi pada 
suatu produk pangan. Suhu yang digunakan pada pengeringan beku sangat rendah 
sehingga viabilitas bakteri asam laktat serta tinggi dimana bakteri asam laktat 
merupakan agen pengembang roti dan pembentuk cita rasa khas pada roti. 
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan proporsi konsentrasi kefir grains dan 
konsentrasi dekstrin yang sesuai secara fisik untuk roti dengan menggunakan kefir 
bubuk yang dikeringkan dengan pengering beku sebagai bahan pengembang roti.    

Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 
(RAK) yang disusun secara Faktorial 2 faktor. Faktor I adalah konsentrasi kefir 
grains yang terdiri dari 3 level (3%, 5%, dan 7% b/v). Faktor II adalah konsentrasi 
dekstrin yang terdiri dari 2 level (15% dan 20% b/b). Masing-masing perlakuan 
dilakukan 3 kali pengulangan. Analisa data dilakukan dengan metode Analysis of 
Varian (ANOVA) dan dilanjutkan dengan BNT 5%. Perlakuan terbaik dipilih 
dengan metode Multiple Attribute. Pengamatan pada kefir bubuk meliputi total 
BAL, total khamir, total asam, pH, viskositas, dan rendemen. Sedangkan 
pengamatan pada roti meliputi warna, tekstur, dan volume pengembangan.  

Proporsi konsentrasi kefir grains dan konsentrasi dekstrin memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap total BAL, total asam, pH, viskositas, dan 
rendemen. Proporsi konsentrasi kefir grains dan konsentrasi dekstrin tidak 
menunjukkan interaksi yang nyata terhadap semua parameter yang dianalisa. 
Produk kefir bubuk perlakuan terbaik adalah perlakuan dengan konsentrasi kefir 
grains 7% dengan konsentrasi dekstrin 20%. Perlakuan terbaik memiliki 
karakteristik total bakteri asam laktat 3,8 x 107 cfu/ml, total khamir 7 x 107 

cfu/ml, total asam 1,65%, pH 3,27, viskositas 15,17 dPas, dan rendemen 22,48%. 
Sedangkan perlakuan terbaik roti asam (sourdough) adalah proporsi ragi instan : 
kefir bubuk dengan karakteristik warna (L = 52,7 ; a+ = 21,6 ; b+ = 25,1), tekstur 
0,030 mm/gr.det, dan volume pengembangan 697,5 cm3.  

Kata kunci : susu sapi, kefir, kefir grains, pengeringan beku, roti asam 



     
ROSSY AGNES SUFIANA PUTRI. 0711010086. MINOR THESIS. Kefir 
Powder Making as an Alternative Baker s Yeast Using Freeze Drying 
Method (Study of Kefir Grains Concentration and Dextrine Concentration).  
Supervisor : Dr. Ir. Joni Kusnadi, M.Si.  

SUMMARY  

Bread making is one of food biotechnology application that have been 
done long time ago, worldwide. Baker s yeast that usually used is yeast 
(Saccharomyces cerevisiae) that ferment carbohydrate and produce CO2 and 
alcohol so it can give good leavening bread and improve flavour. The use of 
mixed culture will bring substantial benefits in bread making. Yeasts act mainly 
as leavening agent, while lactic acid bacteria contribute mainly to the sensory 
quality, loaf volume, and extend shelf life of bread, so kefir may be used for 
baker s yeast. Used kefir powder as baker s yeast give advantages, such as to 
make easier mixing in bread processes and it have longer shelf life than kefir 
liquid. Freeze drying is one of alternative way to minimize nutrition damage in a 
food product. Temperature that used in freeze drying is very low so it can produce 
high lactic acid bacteria and yeast viability where both are leavening agent and 
sensory quality. This research aimed at knowing the effect of proportion between 
kefir grains concentration and dextrine concentration added  to make best physical 
sourdough with kefir powder use freeze drying method as baker s yeast.   

This research used Factorial Randomized Block Design with 2 factors, 
kefir grains concentration (3%, 5%, and 7% b/v) dextrine concentration (15% and 
20% b/b) with 3 replications. The data were analyzed by ANOVA Analysis of 
Varian (ANOVA) followed by Least Significant Difference Test Method 5%. The 
best treatment choosed by Multiple Attribute. The parameter observed in kefir 
powder were lactic acid bacteria total, yeast total, lactic acid content, pH, 
viscosity, and yield. While the parameter observed in sourdough were colour, 
texture, and loaf volume.   

Proportion of kefir grains concentration and dextrine concentration give a 
significant influence to the lactic acid bacteria total, lactic acid content, pH, 
viscosity, and rendemen. Interaction between kefir grains concentration and 
dextrine concentration didn t give significant influence to all analyzed parameter. 
The best result of kefir powder that combination was 7% kefir grains 
concentration with 20% dextrine concentration, and the characteristic were lactic 
acid bacteria total 3,8 x 107 cfu/gr, yeast total 7 x 107 cfu/gr, acid total 1,65%, pH 
3,27, viscosity 15,17 dPas, and yield 22,48%. Kefir powder best treatment then 
used as baker s yeast and the best treatment of sourdough is proportion instant 
yeast : kefir powder with characteristics brightness (L) 52,7, redness (a+) 21,6, 
yellowness (b+) 25,1, texture 0,030 mm/gr.sec, and loaf volume 697,5 cm3.  

Keyword : Milk, kefir, kefir grains, freeze drying, sourdough   
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Pembuatan roti merupakan salah satu aplikasi bioteknologi pangan yang 

telah dilakukan sejak sekitar ribuan tahun lalu di seluruh penjuru dunia (Shewry 

and Tatham, 1996). Seperti yang telah diaplikasikan, kultur yang biasanya 

digunakan sebagai bahan pengembang pada proses pembuatan roti adalah khamir 

yaitu Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae memanfaatkan 

karbohidrat dan menghasilkan gas CO2 serta alkohol yang dapat memberikan 

tekstur roti lebih mengembang dan memiliki aroma yang khas.   

Untuk memperpanjang daya simpan, memperbaiki organoleptik, dan 

kualitas serta nutrisi pada roti maka digunakan kultur starter campuran antara lain 

bakteri asam laktat dan khamir pada proses pembuatan roti (Gobbetti et al., 1995). 

Penggunaan kultur starter campuran seperti bakteri asam laktat dan khamir dapat 

memberikan efek pengembangan roti yang cukup baik. Kultur starter campuran 

seperti bakteri asam laktat dan khamir dapat memperpanjang daya simpan roti 

karena adanya produksi senyawa antimikroba seperti asam organik dan 

bakteriosin. Khamir berperan dalam pengembangan roti sedangkan bakteri asam 

laktat berkontribusi terhadap pembentukan kualitas sensoris dan daya simpan roti 

(Meignen et al., 2001).  

Kefir merupakan salah satu produk susu fermentasi yang menggunakan 

kultur starter campuran, diantaranya bakteri asam laktat, khamir, dan bakteri asam 

asetat (Simova et al., 2002). Adanya kultur starter campuran yang terdapat pada 
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kefir grains memungkinkan kefir dapat menggantikan fungsi ragi sebagai bahan 

pengembang roti yang umum digunakan sekarang. Penggunaan kefir sebagai ragi 

dalam proses pembuatan roti diharapkan dapat meningkatkan resistensi terhadap 

kerusakan dan menghasilkan roti dengan pengembangan yang baik serta dapat 

memperpanjang daya simpan roti.  

Penggunaan kefir bubuk sebagai ragi akan memudahkan pencampuran 

pada proses pembuatan roti serta dapat disimpan lebih lama dibandingkan dengan 

kefir cair. Permasalahan dalam pembuatan kefir bubuk adalah pengeringan yang 

lama karena produk berbentuk cair dan mengandung mikroorganisme yang 

sensitif terhadap panas. Proses pengeringan kefir bubuk menggunakan metode 

Foam Mat Drying menyebabkan penurunan jumlah bakteri asam laktat maupun 

khamir yang cukup signifikan (Aisha, 2010), sehingga penelitian lebih lanjut 

diperlukan untuk membuat kefir bubuk dengan metode pengeringan yang dapat 

meningkatkan viabilitas mikroba dan akan berdampak pada sifat fisik roti yang 

dibuat.  

Pengeringan beku (freeze drying) merupakan suatu metode pengeringan 

dengan prinsip sublimasi. Suhu yang digunakan pada pengeringan beku sangat 

rendah sehingga dapat melindungi produk dari perubahan rasa dan aroma serta 

mengurangi kehilangan senyawa volatil (Berk, 2009). Metode pengeringan ini 

diharapkan dapat meminimalkan kerusakan produk bubuk akibat penggunaan 

suhu selama proses pengeringan dan mikroorganisme yang sensitif terhadap panas 

dapat bertahan sehingga menghasilkan kefir bubuk dengan jumlah khamir dan 

bakteri asam laktat yang cukup tinggi. Hal ini akan berdampak pada sifat fisik roti 

yang dibuat dengan menggunakan bahan pengembang kefir bubuk.   
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Plessas et al. (2004) telah melakukan penelitian mengenai kemampuan 

kefir grains untuk mengembangkan adonan dalam pembuatan roti asam 

(sourdough). Adanya penambahan kefir grains dan dekstrin pada pembuatan kefir 

bubuk metode pengeringan beku diharapkan mampu menghasilkan kefir bubuk 

dengan sifat mikrobiologis, fisik, dan kimia terbaik yang kemudian diaplikasikan 

pada pembuatan roti dan penelitian intensif dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

tersebut.  

1.2  Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini antaralain : 

a. Mengetahui pengaruh konsentrasi kefir grains terhadap sifat fisik roti 

asam yang dibuat dengan bahan pengembang kefir bubuk metode 

pengeringan beku 

b. Mengetahui pengaruh konsentrasi dekstrin terhadap sifat fisik roti 

asam yang dibuat dengan bahan pengembang kefir bubuk metode 

pengeringan beku 

c. Mengetahui efek pengembangan roti asam yang dibuat dengan bahan 

pengembang kefir bubuk metode pengeringan beku  

1.3  Manfaat Penelitian   

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai 

konsentrasi kefir grains dan konsentrasi dekstrin yang tepat untuk pembuatan 

kefir bubuk metode pengeringan beku yang digunakan sebagai bahan 

pengembang roti asam 
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1.4  Hipotesa Penelitian 

Diduga konsentrasi kefir grains dan konsentrasi dekstrin dapat 

mempengaruhi sifat fisik roti asam yang dibuat dengan menggunakan bahan 

pengembang roti kefir bubuk metode pengeringan beku.  



  

32  

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kefir   

Nama kefir berasal dari bahasa Turki yaitu keif yang artinya public 

tranquility (ketenangan massa). Beberapa nama lain untuk kefir yaitu kephir, 

kefyr, klefer, kanppon, kepi, dan kippe (Kanbe, 1992). Kefir merupakan jenis susu 

fermentasi yang berasal dari daerah pegunungan Kaukasus diantara Laut Hitam 

dan Laut Kaspia (Duitschavaer et al., 1987) yang memiliki rasa asam beralkohol, 

konsistensi seperti krim dan sedikit berbuih (Bottazzi, 1983).  

Menurut Surono (2004), kefir adalah susu fermentasi asam, minuman susu 

yang terkarbonasi melalui proses fermentasi dan beralkohol, konsistensinya 

seperti krim asam dengan citarasa yang enak, minuman fermentasi yang berbuih, 

mengandung gas, dan sangat terkenal di Eropa Timur. Kefir diperoleh melalui 

proses fermentasi susu pasteurisasi menggunakan starter berupa butir atau biji 

kefir (kefir grains / kefir granule), yaitu butiran-butiran putih atau krem dari 

kumpulan bakteri, Streptococcus sp., Lactobacilli, dan beberapa jenis khamir non-

patogen. Bakteri berperan menghasilkan asam laktat dan komponen flavor 

sedangkan khamir menghasilkan gas asam arang atau karbondioksida dan sedikit 

alkohol (Usmiati, 2007).     

Gambar 1. Kefir Susu Sapi (Anonim, 2011b)
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Kefir diperoleh melalui proses fermentasi susu sapi, susu kambing atau 

domba untuk menghasilkan asam dan alkohol oleh bakteri asam laktat dan khamir 

yang hidup bersimbiosis dan tumbuh dalam kefir grains (Kosikowski, 1982). 

Seiring dengan perkembangan teknologi, kefir dapat dibuat dari berbagai jenis 

susu baik dari produk hewani ataupun nabati antara lain susu sapi, susu kambing, 

atau domba, santan (coconut milk), tajin (rice milk) dan susu kedelai (soy milk) 

(Anonim, 2001 dalam Supriyono, 2002).     

Secara tradisional, kefir dibuat oleh penduduk asli Kaukasus (Rusia) 

dalam kantong kulit atau dalam tong kayu. Proses fermentasi dimulai dari kefir 

grains yang berwarna putih kekuningan berbentuk seperti butir-butir nasi, tidak 

larut dalam air, bersifat seperti gelatin, berukuran tidak seragam dan terletak pada 

dasar tong kayu (Oberman, 1985 dalam Supriyono, 2002). Suhu inkubasi selama 

proses fermentasi kefir adalah 18-220C dan setelah 20 jam akan dihasilkan kefir 

yang mengandung 0,8% etanol dan 1% gas CO2. Setelah proses fermentasi 

selesai, produk kefir didiamkan selama beberapa jam agar konsistensi dan 

stabilitas koagulumnya meningkat (Surono, 2004).  

Kefir memiliki kadar asam laktat 0,8-1,1%, alkohol 0,5-2,5%, CO2, 

kelompok vitamin B serta rasio diasetil dan asetaldehid (Honer, 1993). Komposisi 

dan kadar nutrisi kefir adalah air 89,5%, lemak 1,5%, protein 3,5%, abu 0,6%, 

laktosa 4,5% dengan pH 4,6 (Rahman et al., 1992). Standar keasaman yang 

direkomendasikan untuk kefir adalah tidak lebih dari 1,0% atau 1,2% apabila 

ditambahkan bahan kering tanpa lemak (Idris, 1995). Alkohol dan CO2 bersama-

sama dengan sejumlah kecil diasetil, asetaldehid, dan aseton berperan nyata 

terhadap karakteristik rasa penyegar (Mangunwidjaja dan Suryani, 1994). 
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Komponen dan komposisi kimia kefir bervariasi, diantaranya dipengaruhi 

oleh jenis mikroba starter, suhu dan lama fermentasi, serta bahan baku yang 

digunakan. Bahan baku susu yang berkadar lemak tinggi menghasilkan kefir 

dengan kadar lemak tinggi dan sebaliknya penggunaan susu skim menghasilkan 

kefir dengan kadar lemak yang rendah. Banyak sedikitnya asam laktat dan alkohol 

dalam kefir sangat dipengaruhi oleh kadar laktosa bahan baku, jenis mikroba 

starter, dan lama fermentasi (Usmiati, 2007).  

Kefir memiliki kekentalan yang khas, berwarna krem berasa asam dengan 

sensasi yang sering disebut sparkling akibat CO2 yang terperangkap. 

(Farnworth, et.al, 2008). Rasa asam yang timbul dalam kefir disebabkan adanya 

aktifitas bakteri yang menghasilkan asam laktat, sedangkan alkohol, rasa berbusa 

dan rasa beruap dihasilkan oleh khamir yang memfermentasi laktosa menjadi 

alkohol dan CO2 (Whittier dan Webb, 1950 dalam Sari, 1999). 

Kefir dikenal sebagai minuman probiotik karena bermanfaat bagi 

kesehatan tubuh, diantaranya menekan pertumbuhan bakteri penyebab penyakit 

saluran pencernaan, mencegah pertumbuhan bakteri patogen yang masuk ke tubuh 

sehingga dapat mencegah diare yang disebabkan bakteri patogen, mampu 

mencegah infeksi saluran urin, mengurangi resiko timbulnya kanker atau tumor 

pada saluran pencernaan dan organ lain (Fardiaz, 1997). Zourari dan Anifantakis 

(1988) menyatakan bahwa kefir mudah dicerna oleh individu lactose intolerance 

karena laktosa telah dicerna menjadi glukosa dan galaktosa oleh laktase dari 

mikroba starter. Di Rusia, konsumsi kefir dianggap penting karena kemampuan 

probiotik dan berperan sebagai penunjang kesehatan. Di negara tersebut, kefir 

digunakan secara luas di rumah sakit dan sanatorium sebagai makanan bagi pasien 
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yang mengalami gangguan pencernaan, arteriosklerosis, kelainan metabolisme 

seperti tekanan darah tinggi dan makanan bagi anak-anak kecil (Usmiati, 2007).  

Tabel 1. Komposisi Kimia Kefir menurut Codex Standard for Fermented 
Milks CODEX STAN 243-2003 

Komponen Jumlah 
Protein Minimal 2,7 % 
Lemak <10% 

Asam laktat Minimal 0,6 % 
Alkohol - 

Jumlah mikroba total pada kultur starter (cfu/g) Minimal 107

 

Sumber: Farnworth (2008) 

Tabel 2. Kandungan Gizi Kefir per 100 gram 

Komposisi Jumlah 
Energi 61 kkal 
Lemak 4,3% 

Asam amino 1,73% 
Vit.B komplek (mg) 0,21% 

Vit.E (mg) 0,09% 
Protein 3,6% 

Asam laktat 1% 
Mineral (mg) 309% 
Vit.C (mg) 1% 

Trace mineral (mg) 0,5% 
Laktosa 3,5% 

Asam susu 0,8% 
Vit.A (mg) 0,09% 
Vit.D (mg 0,02% 

Sumber : BPOM RI MD. 205113001575 dalam Ferawati (2007)  

2.2 Mikroflora dalam Kefir  

Kefir mengandung lebih dari 24% polisakarida (glukosa dan galaktosa) 

yang larut dalam air yang disebut dengan kefiran. Seringkali, permukaan kefir 

grains diselimuti oleh sejenis kapang putih yaitu Geotrichum candidum yang 

tidak berpengaruh pada kualitas (Kosikowski, 1982). Kefir grains terdiri dari 

campuran berbagai bakteri dan khamir yang masing-masing berperan dalam 
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pembentukan cita rasa dan struktur kefir (Fardiaz, 1997). Diameter tiap kefir 

grains antara 2-15 mm dengan berat beberapa gram (Bottazzi, 1983).  

Kefir grains kering mengandung 45% kefiran yang diproduksi di pusat 

grain oleh bakteri homofermentatif. Kandungan utamanya protein yang tidak larut 

dalam air dan mukopolisakarida netral. Kefir grains dalam bentuk kering beku 

(freeze dried) dengan kadar air 3,5%, terdiri dari 4,4% lemak, 12,1% abu, 45,7% 

mukopolisakarida, 34,3% total protein yang berupa protein tidak larut air 27%, 

protein larut air 1,6%, dan asam amino bebas 5,6% serta sejumlah kecil senyawa 

yang tidak diketahui. Kefir grains tahan disimpan selama 12-18 bulan apabila 

dikeringkan dengan diangin-anginkan sehingga memungkinkan produksi kefir 

menyebar ke seluruh penjuru dunia (Surono, 2004).       

Kadar air kefir grains sekitar 85-90%, berat keringnya mengandung 57% 

karbohidrat, 33% protein, 4% lemak, dan 6% abu, merupakan sejumlah 30 spesies 

bakteri dan khamir serta didominasi oleh bakteri asam laktat homofermentatif. 

Kandungan utama kefir grains adalah kefiran, yaitu suatu polisakarida kapsular 

yang dihasilkan oleh Lactobacillus kefiranofaciens dan termasuk polisakarida 

bercabang yang terdiri dari glukosa dan galaktosa dalam jumlah sama. Dalam 

larutan, kefiran hanya sedikit meningkatkan kekentalan larutan (Surono, 2004). 

Bakteri asam laktat dan khamir yang hidup bersimbiosis dan tumbuh di 

dalam kefir grains berada dalam perbandingan yang seimbang. Bakteri asam 

laktat yang berbentuk batang akan menempati lapisan perifer (luar) kefir grains 

sedangkan khamir ada di dalam intinya (Zourari dan Anifantakis, 1988). Kefir 

grains berupa biji yang berwarna kuning kecoklatan dan setelah dimasukkan 

kedalam air atau susu ukurannya akan membengkak. Warnanya putih setengah 
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bening atau kekuningan seperti warna tulang, dipegang lunak seperti karet dan 

lengket, agak berlendir saat ditekan di antara jari-jari tangan. Baunya sedikit 

masam tapi tidak amis (Haryanto, 1998).       

Gambar 2. Kefir Grains (Anonim, 2011c) 

Setelah fermentasi selesai, kefir grains didapatkan kembali melalui 

penyaringan dan dapat digunakan kembali sebagai inokulum. Kefir yang 

dihasilkan juga dapat dijadikan sebagai bulk starter untuk membuat kefir 

berikutnya dengan menambahkan 3-5% kefir ke dalam susu pasteurisasi. Aktivasi 

kefir grains kering sebelum digunakan sebagai starter perlu dilakukan dengan cara 

merendam kefir grains dalam susu steril selama beberapa jam dengan konsentrasi 

10-12% (b/v) pada suhu ruang sampai mengembang. Hal ini dilakukan tiga kali 

seminggu (Usmiati, 2007). Kefir grains mengandung karbohidrat 56%, protein 

32% serta polisakarida larut air yang disebut kefiran sekitar 12%, dimana kefir 

grains ini mengandung mikroorganisme yang bertanggung jawab terhadap proses 

fermentasi (Spreer, 1998).   

Menurut Standar Identitas no.149 A : 1997 dari International Dairy 

Federation (IDF), mikroflora butir-butir kefir (kefir grains) berisi berbagai spesies 

bakteri asam laktat dan khamir. Produksi kefir unik, yaitu melibatkan campuran 

fermentasi asam laktat dan alkohol pada laktosa. Bakteri asam laktat dan khamir 

bekerja sama secara mutualisme, yaitu saling menguntungkan, dimana asam laktat 

yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat dapat menghambat pertumbuhan bakteri 
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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 akan 

menstimulir pertumbuhan bakteri asam laktat (Surono, 2004).  

Hingga saat ini tidak ada penjelasan tepat mengenai mikroflora kefir 

grains, namun ada mikroorganisme yang sudah dapat diidentifikasi, yaitu 1) 

bakteri mesofilik asam laktat seperti Streptococcus lactis, Streptococcus cremoris 

dan Streptococcus durans, 2) bakteri aromatik asam laktat seperti Leuconostoc 

kefir, Leuconostoc dextranicum dan Leuconostoc mesenteroides, 3) Lactobacillus 

termofilik kefir seperti Lactobacillus brevis, Lactobacillus bulgaricus, 

Lactobacillus buchneri dan Lactobacillus caucasium, 4). bakteri asam asetat 

seperti Acetobacter aceti dan Glukonobakter spp, 5) khamir, termasuk juga 

khamir yang memfermentasi laktosa seperti Candida kefir, Candida 

pseudotropicalis var. lactose), Saccharomyces lactis dan khamir yang tidak dapat 

memfermentasi laktosa seperti Saccharomyces carlsbergenis, Candida tenuis, 

Saccharomyces delbrueckii, Saccharomyces cereviseae, Saccharomyces italicus 

dan Saccharomyces cereviseae var. ellipsoideus (Kanbe, 1992). Terdapat 

beberapa jenis mikroflora penyusun kefir grains seperti yang terlihat di Tabel 2.    
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Tabel 3. Mikroflora Penyusun Kefir Grains  

Khamir Bakteri Asam Laktat (BAL) Mikroflora 
Lainnya 

Kluyveromyces lactis Lb. brevis Acetobacter spp. 
Kluyveromyces marxianus Lb. cellobiosus Pediococcus spp. 

Kluyveromyceslactis 
bulgaricus 

Lb. acidophilus Micrococus spp.  

Kluyveromyceslactis fragilis Lb. casei ssp. Pseudoplantarum Bacillus spp. 
Brettanomyces anomalus Lb. casei ssp. Rhamnosus Escherichia coli 

Candida kefir Lb. paracasei ssp. Paracasei  
Candida colliculosa Lb. casei  
C. pseudotropicalis Lb. lactis  
Pichia fermentans Lb. plantarum  

Sachcaromyces cereviseae Lb. kefiri  
Saccharomyces dairensis Lb. helveticus ssp. Lactis  
Sachcaromyces unisporus Lb. delbrueckii ssp. Bulgaricus  
Sachcaromyces turicensis Lb. delbrueckii ssp. Lactis  
Torulaspora delbrueckii Lb. kefiranofaciens  

 

Lb. kefirgranum sp. nov  

 

Lb. parakefir sp. nov  

 

Lc. lactis ssp. Lactis  

 

Lc. lactis var. diacetylactis  

 

Lc. lactis ssp. Cremoris  

 

S. salivarius ssp. Thermophillus  

 

S. lactis  

 

Enterococcus durans  

 

Leuconostoc cremoris  

 

Leuconostoc mesenteroides  
Sumber: Farnworth (2008)   

2.3 Perubahan Selama Proses Fermentasi  

Perkembangan mikroflora selama proses fermentasi menyebabkan 

perubahan dalam susu diantaranya pembentukan asam, produksi gas, perubahan 

flavor, dan lain-lain yang disebabkan oleh perubahan biokimia substrat organik 

oleh enzim yang diproduksi mikroflora (Rahman et al, 1992). Mikroflora kefir 

akan memfermentasi susu sehingga menghasilkan komponen pembentuk cita rasa 

kefir, seperti asam laktat, asam asetat, gas CO2, alkohol, dan senyawa aromatik 
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lain dimana semuanya memberikan karakteristik organoleptik yang unik, yaitu 

bercita rasa asam dan kombinasi CO2 

 
alkohol menghasilkan buih membentuk 

karakter mendesis (Honer, 1993).    

Jenis mikroba yang berbeda yang terdapat dalam kefir grains hidup secara 

simbiosis. Khamir memproduksi elemen yang akan merangsang pertumbuhan 

bakteri asam laktat, sebaliknya bakteri asam laktat akan memfermentasi laktosa 

menjadi galaktosa dan glukosa yang digunakan khamir untuk memproduksi 

alkohol jenis etanol. Alkohol tersebut menyebabkan kefir bersifat alkoholik dan 

memberikan bau yang menyenangkan, rasa manis, dan kesan rasa hangat (Irma, 

1997). 

Mikroorganisme penghasil enzim dalam kefir grains akan menghidrolisis 

laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Selanjutnya, unit monosakarida akan 

mengalami proses glikolisis menjadi asam piruvat. Asam piruvat akan direduksi 

menjadi asam laktat dengan menggunakan enzim laktase dehidrogenase oleh 

bakteri asam laktat sedangkan asam piruvat akan direduksi menjadi alkohol oleh 

khamir (Foster et al, 1961). Dari metabolisme pentosa selama fermentasi, bakteri 

asam laktat homofermentatif menghasilkan asam laktat hampir 90% dan sedikit 

asam asetat (Schlegel dan Schmidt, 1994), sedangkan dari metabolisme heksosa 

bakteri asam laktat heterofermentatif memproduksi asam laktat, CO2, etanol dan 

menghasilkan komponen flavor susu fermentasi diasetil dan asetaldehid (Jay, 

1978). Contoh bakteri asam laktat homofermentatif, seperti Lb. casei, Lb. 

plantarum, serta Lb.acidophilus. Sedangkan bakteri asam laktat heterofermentatif 

adalah Lb.brevis (Guzel-Seydim et al., 2000 dalam Supriyono, 2002).  
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Mekanisme perubahan laktosa menjadi asam laktat selama berlangsungnya 

proses fermentasi dapat dilihat pada reaksi berikut :   

     C12H22O11+H2O                Enzim laktase  C6H12O6 + C6H12O6 

      2 C6H12O6                    Glikolisis                         4 CH3COCOOH 

      4 CH3COCOOH     Enzim laktat dehidrogenase   4 CH3CHOHCOOH + ATP   

Gambar 3. Reaksi Perubahan Laktosa Menjadi Asam Laktat Selama Proses 
Fermentasi (Kosikowski, 1997)  

Mekanisme perubahan glukosa menjadi alkohol (etanol) dan CO2 oleh 

khamir pada fermentasi kefir dapat berlangsung seperti pada reaksi berikut :  

C6H12O6     2 C2H5OH (aq)  +  2CO2 (g)  

Gambar 4. Mekanisme Perubahan Glukosa Menjadi Alkohol dan CO2 oleh 
Khamir pada Fermentasi Kefir (Kosikowski, 1997)  

2.4  Susu Sapi  

Susu sapi mempunyai nilai gizi yang tinggi karena mengandung unsur-

unsur kimia yang dibutuhkan oleh tubuh seperti kalsium, fosfor, vitamin A, 

vitamin B, dan riboflavin yang cukup tinggi. Komposisinya yang mudah dicerna 

dengan kandungan protein, mineral dan vitamin yang tinggi menjadikan susu sapi 

sebagai sumber bahan makanan yang fleksibel yang dapat diatur kadar lemaknya 

sehingga dapat memenuhi keinginan dan selera konsumen (Hadiwiyoto, 1994).     
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Gambar 5. Susu Sapi (Anonim, 2011d) 

Menurut Eckles (1980), komponen susu dibagi menjadi 2 bagian yaitu air 

87,25% dan zat padat 12,75%, laktosa 4,8%, dan mineral antara 84-89%, tetapi 

dalam keadaan tertentu dapat melewati batas presentase tersebut. Susu sapi 

mengandung 3,2% protein, 3,6% lemak, 4,7% laktosa, dan 0,7% mineral. 

Sedangkan Saleh (2004) dalam Aisha (2010) menyatakan bahwa susu sapi 

mengandung 87,9% air, 3,45% lemak, 3,2% protein, 4,6% laktosa, serta vitamin-

vitamin larut air yaitu vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin A, provitamin A, 

dan vitamin D.    

Menurut Susilorini dan Sawitri (2006), faktor-faktor yang mempengaruhi 

komposisi susu adalah bangsa ternak, geografis, musim, dan status nutrisi ternak. 

Sedangkan menurut Buckle (1987), keragaman komposisi susu dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor diantaranya jenis ternak, waktu pemerahan, urutan 

pemerahan, musim, umur ternak, penyakit, dan makanan ternak. Selain hal 

tersebut, komposisi susu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar seperti 

pemalsuan susu dengan air atau bahan lain, kegiatan bakteri atau kurang dalam 

pengadukan.  

Menurut Dewan Standar Nasional Indonesia (SNI) tahun 2008, susu sapi 

segar harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
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Tabel 4. Syarat Mutu Susu Sapi Segar 

No. Karakteristik Syarat 
1. Berat jenis (pada suhu 27,50C) minimum 1,280 
2. Kadar lemak minimum 3% 
3. Kadar bahan kering tanpa lemak minimum 8% 
4. Kadar protein minimum 2,7% 
5. Warna, bau, rasa, dan kelembaban Tidak ada perubahan 
6. Derajat asam 6-70sh 
7. Uji alkohol (70%) Negatif 
8. Uji katalase maksimum 3 (cc) 
9. Angka refraksi (36-38) 
10. Angka reduktase 2-5 jam 
11. Cemaran mikroba maksimum  

 

1. Total kuman 1 x 106 (fu/ml) 

 

2. Salmonella Negatif 

 

3. E.coli (patogen) Negatif 

 

4.

 

Coliform

 

20/ml

  

5. Streptococcus group B Negatif 

 

6. Staphylococcus aureus 1 x 102

 

/ ml 
12. Jumlah sel radang maksimum 4 x 105

 

/ ml 
13. Cemaran logam berbahaya maksimum  

 

1. Timbal (Pb) 0,3 ppm 

 

2. Seng (Zn) 0,5 ppm 

 

3. Merkuri (Hg) 0,5 ppm 

 

4. Arsen (As) 0,5 ppm 
14. Residu Sesuai dengan peraturan 

keputusan bersama 
Menteri Kesehatan dan 
Menteri Pertanian yang 
berlaku 

 

- Antibiotika  

 

- Peptisida / insektisida  
15. Kotoran dan bahan asing Negatif 
16.

 

Uji pemalsuan

 

Negatif

 

17. Titik beku -0,520C a/d -0,560C 
18. Uji peroksidase Positif 

Sumber : Susilorini dan Sawitri (2006)  

2.5 Proses Pembuatan Kefir  

Bahan baku pembuatan kefir adalah susu, baik susu sapi, susu domba 

maupun susu kambing. Sedangkan cara pembuatannya yaitu susu mula-mula 

dipanaskan pada suhu 850C selama 30 menit atau 950C selama 5 menit dengan 
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tujuan untuk membunuh mikroba yang tidak diinginkan dan untuk denaturasi 

protein hingga nantinya akan meningkatkan viskositas produk. Selanjutnya 

didinginkan dalam wadah berbahan gelas hingga suhu mencapai suhu kamar (18-

250C), kemudian ditambahkan kefir grains sebanyak 5-6% (50-60 gram kefir 

grains untuk 1 liter susu). Campuran susu dan kefir grains diinkubasi dengan cara 

didiamkan pada suhu kamar selama 24-48 jam sampai terjadi penggumpalan 

sempurna. Selanjutnya kefir disaring untuk memisahkan butiran kefir yang dapat 

digunakan untuk membuat kefir baru (Rahman et.al., 1992).  

Public Health Service mendefinisikan pasteurisasi susu sebagai proses 

pemanasan pada setiap partikel susu pada suhu tidak kurang dari 1450F atau 

62,80C selama 30 menit atau tidak kurang 1610F atau 71,70C selama paling sedikit 

15 detik dalam suatu alat yang telah ditentukan. Selanjutnya dikatakan bahwa 

setelah proses pasteurisasi susu harus segera didinginkan sampai suhu 30-450F 

atau 100C atau lebih rendah dengan tujuan untuk menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme yang masih hidup (Adnan, 1984). Tujuan pasteurisasi adalah : (1) 

untuk membunuh bakteri-bakteri patogen yaitu bakteri yang berbahaya karena 

dapat menyebabkan penyakit, (2) untuk membunuh bakteri tertentu, (3) untuk 

mengurangi populasi bakteri dalam susu, (4) untuk memperpanjang dan 

mempertinggi daya simpan, (5) memberikan cita rasa yang lebih menarik, (6) 

untuk menginaktifkan enzim fosfatase dan katalase (Hadiwiyoto, 1994). 

Jika disimpan secara benar, kefir grains dapat digunakan beberapa kali 

tanpa batas. Untuk mengawetkan kefir grains dapat dilakukan dengan cara 

menggunakan pengeringan beku (freeze drying). Tetapi cara terbaik adalah 

menyimpan kefir grains dengan cara memindahkan kefir grains lama ke dalam 
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susu yang dipasteurisasi secara berkala, diinkubasi semalam dan disimpan dalam 

lemari es bersuhu 4-70C. Dalam kondisi ini kefir grains tetap aktif selama kurang 

lebih sebulan dan untuk menumbuhkan kefir grains ini dapat digunakan susu full 

cream, susu skim, atau whey susu yang telah dinetralkan (Fardiaz, 1997).  

    

2.6 Bahan Pengisi (Dekstrin) 

Bahan pengisi adalah bahan yang ditambahkan pada proses pengolahan 

pangan untuk melapisi komponen-komponen flavor, meningkatkan jumlah total 

padatan, memperbesar volume, mempercepat proses pengeringan, dan mencegah 

kerusakan bahan akibat panas. Bahan yang bersifat hidrokoloid sering digunakan 

sebagai bahan pengisi karena dapat memberi kestabilan dalam suatu emulsi, 

suspensi, dan buih (Fennema, 1996). Contoh bahan pengisi yang berasal dari 

polisakarida yaitu gum arab, CMC, karagenan, agar, pektin, pati, dan dekstrin. 

Penambahan bahan pengikat harus tepat dan teliti karena apabila penambahannya 

terlalu banyak akan menyebabkan granula menjadi keras dan apabila 

penambahannya terlalu sedikit maka tidak akan cukup untuk mengikat partikel-

partikel bubuk (Jackson, 1995).     

Dekstrin adalah golongan karbohidrat dengan berat molekul tinggi yang 

dibuat dengan modifikasi pati dengan asam. Dekstrin  mudah larut dalam air, 

lebih cepat terdispersi, tidak kental, lebih stabil daripada pati, dan digunakan 

sebagai bahan pengisi produk yang memerlukan sifat mudah larut ketika 

ditambahkan air serta dapat meningkatkan produk dalam bentuk bubuk 

(Kumalaningsih dkk., 2004).   
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Gambar 6. Dekstrin (Anonim, 2011e) 

Dekstrin adalah karbohidrat yang dibentuk selama hidrolisis pati menjadi 

gula oleh panas, asam, atau enzim dan merupakan produk antara pada pencernaan 

pati atau dibentuk melalui hidrolisis parsial pati (Almatsier, 2001). Winarno 

(1982) menyatakan bahwa dekstrin merupakan bentuk oligosakarida akibat 

penguraian pati yang tidak sempurna. Sedangkan menurut Whisder and Be Miller 

(1973) dalam Suryanto (2000), dekstrin merupakan polisakarida yang dihasilkan 

dari hidrolisis pati yang diatur oleh enzim-enzim tertentu atau hidrolisis oleh asam 

berwarna putih sampai kuning.  

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/MenKes/Per/IX/88 

dalam Fachrudin (1988), dekstrin dikelompokkan dalam Bahan Tambahan 

Makanan yang berfungsi sebagai bahan pemantap dan pengental dengan batas 

penggunaannya 10 gram/kg bahan. Struktur molekul dekstrin yang berbentuk 

spiral akan memerangkap molekul-molekul flavor. Dengan demikian, 

penambahan dekstrin dapat menekan kehilangan senyawa volatil selama proses 

pengolahan. Molekul dekstrin stabil terhadap panas dan oksidasi sehingga dapat 

digunakan untuk melindungi senyawa volatil (Goldberg and Williams, 1999).  

Menurut Stephen (1995), pembuatan dekstrin dan pati melalui 4 tahap, 

yaitu perlakuan dengan asam (pretreatment), pengeringan (predrying), pemanasan 

(pyroconverting), dan pendinginan. Asam yang ditambahkan pada pati adalah 
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asam klorida, asam sulfat, atau asam orthofosfat. Pengeringan dilakukan sampai 

diperoleh kadar air pati antara 10-22% untuk mendorong terjadinya hidrolisis 

selama pemanasan pada suhu 100-2000C. 

Pada pembuatan dekstrin, rantai panjang pati mengalami pemutusan oleh 

enzim atau asam menjadi dekstrin dengan molekul yang lebih pendek, yaitu enam 

sampai sepuluh unit glukosa dengan rumus molekul (C6H10O5)n. Berkurangnya 

panjang rantai menyebabkan terjadinya perubahan sifat dari pati yang tidak larut 

menjadi desktrin yang mudah larut dalam air dan mempunyai kekentalan yang 

lebih rendah dibanding pati (Kenyon,1992). Dekstrin mempunyai viskositas yang 

relatif rendah sehingga pemakaian dekstrin dalam jumlah banyak masih diijinkan 

karena sangat menguntungkan jika pemakaian dekstrin dimaksudkan sebagai 

bahan pengisi karena dapat meningkatkan berat produk (Fennema, 1985).  

2.7  Pengeringan Beku (Freeze Drying)  

Pengeringan beku adalah proses dimana pelarut (air) dihilangkan dalam 

suatu bahan beku atau larutan beku melalui sublimasi pelarut dan desorpsi pelarut 

yang tidak membeku pada tekanan rendah (Anonim, 2004 dalam Rakhmadhani, 

2007). Pengeringan beku merupakan suatu metode pengawetan keterhidupan 

spesimen biologi dengan dehidrasi dalam keadaan beku di bawah keadaan hampa 

udara (Rifai, 2002). Lebih luas lagi, pengeringan beku digunakan secara umum 

untuk menyebut proses pembuatan kemasan materi biologi, farmasi, makanan, 

dan beberapa penyedap rasa dalam kemasan kering (Anonim, 2003).    

Prinsip utama metode pengeringan beku adalah menghilangkan kandungan 

air suatu bahan sebanyak ±98% dengan cara sublimasi. Pada prosedur ini 
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kandungan air suatu bahan akan mengalami dua fase perubahan, yaitu membeku 

dan menyublim. Pada proses pembekuan, produk dalam suatu kemasan yang 

kedap udara akan dipaparkan pada kondisi yang menyebabkan air dalam produk 

tersebut membeku, sedangkan pada proses pengeringan akan dialirkan suatu 

tekanan udara negatif ke dalam kemasan produk sehingga padatan air mengalami 

proses sublimasi (Anonim, 2003).  

Menurut Desrosier (1988), prinsip pengeringan beku adalah sublimasi 

dimana bahan pangan dibekukan terlebih dahulu dan air dikeluarkan dari bahan 

secara sublimasi dalam kondisi tekanan vakum. Sedangkan menurut Suharto 

(1991), prinsip dasar pengeringan beku adalah menghentikan aktivitas dan bahkan 

kemungkinan pertumbuhan serta hidupnya mikroorganisme. Sistem kerja dari 

pengeringan beku adalah terjadi perubahan bahan dari wujud padat ke gas / uap 

pada suhu dan tekanan rendah ± (-400C).       

Gambar 7. Freeze Dryer atau Pengering Beku (Anonim, 2011f) 

Proses pengeringan beku melalui 3 tahapan, yaitu tahap pembekuan, tahap 

pengeringan primer, dan tahap pengeringan sekunder. Pada tahap pembekuan, 

bahan atau larutan diproses dengan penurunan suhu sampai semua material bahan 

pada keadaan beku. Pada tahap pengeringan primer, pelarut yang membeku hilang 

dengan proses sublimasi. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan dari sistem 
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pengering beku pada saat bahan mau dikeringkan harus lebih rendah atau 

mendekati titik equilibrium tekanan uap dari pelarut beku. Oleh karena itu, selama 

tahap pengeringan primer suhu yang digunakan umumnya -100C atau lebih rendah 

pada tekanan absolut 2 mmHg atau lebih rendah (Mujumdar, 1995). 

Pada tahap pengeringan sekunder meliputi penghilangan pelarut (air) yang 

tidak membeku. Tahap pengeringan sekunder dimulai pada fase akhir tahap 

pengeringan primer dan uap air terikat keluar dari pori-pori bahan yang 

dikeringkan rendah. Kestabilan produk hasil pengeringan beku tergantung dari 

kadar air dan oksigen. Semua produk pengeringan beku mengandung sejumlah 

kecil sisa air (residual moisture). Jumlah sisa air yang ada ditentukan oleh sifat 

alami produk dan lama pengeringan sekunder. Selain itu, secara alami produk 

freeze dried bersifat higroskopik sehingga harus dihindarkan dari kontak dengan 

udara (Mujumdar, 1995).  

Tekanan uap air ruang pengering dijaga agar lebih dari 61 Pa (tekanan uap 

air es 320F) atau tekanan absolut sekitar 620 Pa atau lebih rendah. Cara umum 

untuk mencapai kondisi tersebut adalah dengan penggunaan ruang vakum dengan 

tekanan di bawah titik kritis. Pompa vakum dirancang terutama untuk menghisap 

udara ruang vakum pada awal operasi dan mengeluarkan gas yang tidak 

terembunkan dalam sistem (Dziezak dalam Jackson dan Lee, 1991). 

Keuntungan yang paling penting dari pengering beku dengan vakum 

adalah tidak terjadinya migrasi zat-zat yang larut air karena dalam prosesnya tidak 

adanya pergerakan air dalam bahan. Kondisi ini juga ditunjang dengan suhu 

rendah yang akan menghasilkan retensi flavor dan odor yang mampu menguap 

serta retensi aktivitas biologis yang tinggi. Struktur porous yang terbuka dari 
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bahan kering memungkinkan rehidrasi dengan cepat sekali sehingga pengeringan 

beku menghasilkan produk-produk bubuk. Tetapi keadaan ini memudahkan 

oksidasi sehingga produk kering harus segera dikemas (Wirakartakusumah, 1992).          

Melor (1978) dalam Putra (2007) menyatakan bahwa pengeringan beku 

merupakan salah satu metode pengeringan yang mempunyai keunggulan dalam 

mempertahankan mutu hasil pengeringan, khususnya untuk produk-produk yang 

sensitif terhadap panas. Keunggulan pengeringan beku dibanding dengan yang 

lain, antara lain : 

1. Dapat mempertahankan stabilitas produk (menghindari perubahan aroma, 

warna, dan unsur organoleptik) 

2. Dapat mempertahankan stabilitas struktur bahan (pengerutan dan 

perubahan bentuk setelah pengeringan sangat kecil) 

3. Dapat meningkatkan daya rehidrasi (produk hasil pengeringan sangat 

berongga sehingga daya rehidrasi sangat tinggi dan dapat kembali ke sifat 

fisiologis, organoleptik, dan bentuk fisik yang hampir sama dengan produk 

sebelum pengeringan).  

2.8 Roti Asam (Sourdough) 

Roti merupakan salah satu produk serealia hasil fermentasi khamir 

Saccharomyces cerevisiae. Seni pembuatan roti mulai berkembang sejak 3500 

tahun yang lalu di Mesir. Pada abad 100 Sebelum Masehi, bangsa Romawi kuno 

pertama kali menggunakan ragi dari wine untuk bahan pengembang roti 

(Prajapati, 2003).  
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Gambar 8. Sourdough atau Roti Asam (Anonim, 2011g) 

Roti asam (sourdough) sudah ada sejak sekitar 1500 tahun sebelum masehi 

di California Utara (Rosada, 1997). Roti asam (sourdough) dikenal karena 

kualitas sensorisnya yang bagus dan dapat memperpanjang daya simpan produk 

roti. Sifat-sifat roti tersebut dapat dicapai akibat dari kombinasi aktivitas 

metabolisme oleh bakteri asam laktat dan khamir selama fermentasi berlangsung. 

Pada umumnya, khamir berperan dalam pengembangan adonan sedangkan bakteri 

berperan dalam pembentukan cita rasa asam serta memproduksi CO2 yang 

membantu pengembangan roti (Hui, 2006).  

Keasaman roti dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya suhu dan 

waktu fermentasi, jenis grains, jenis tepung (wheat / rye), jumlah air, dan kultur 

starter yang digunakan. Bakteri asam laktat memproduksi asam laktat dan asam 

asetat yang berkontribusi pada pembentukan flavor. Senyawa flavor dibentuk dari 

aktivitas enzim, metabolisme mikroba, dan proses pembuatan roti. Bakteri asam 

laktat dan khamir juga membentuk aroma volatil yang diinginkan. Kondisi 

fermentasi harus didukung oleh aktivitas bakteri asam laktat dan khamir dimana 

kedua organisme tersebut bersimbiosis menghambat pertumbuhan mikroba lain. 

Bakteri asam laktat memproduksi senyawa anti jamur sehingga roti memiliki daya 

simpan yang lebih lama (Hui, 2006).    
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Menurut Rosada (1997), roti asam (sourdough) dibuat dengan 

menggunakan starter campuran bakteri asam laktat dan khamir. Ketika tepung 

terigu dicampur dengan air, maka terjadi pemecahan pati menjadi maltosa dan 

sukrosa oleh enzim amylase. Kemudian enzim maltase akan memecah disakarida 

tersebut menjadi glukosa dan fruktosa yang selanjutnya akan digunakan mikroba 

untuk bermetabolisme. Khamir seperti Candida milleri atau Saccharomyces 

exiguous akan bersimbiosis dengan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus 

sanfranciscensis sehingga dihasilkan roti yang berasa asam. 

Ada tiga syarat yang mutlak diperlukan dalam pembuatan roti yaitu 

meliputi pembentukan jaringan gluten, terbentuknya gas, dan koagulasi bahan 

karena pemanasan dalam oven sehingga struktur bahan stabil. Sehubungan dengan 

hal tersebut, ada tiga tahap yang harus diperhatikan dalam pembuatan roti yaitu 

pencampuran dan pembuatan adonan, pengembangan adonan, dan pemanggangan 

roti (Kent, 1983 dalam Mirnawati, 2002). 

Plessas, et al. (2004) menjelaskan cara membuat roti asam (sourdough) 

dengan menggunakan resep lean dough (adonan dasar / tanpa penambahan gula) 

dengan bahan-bahan tepung terigu, baker s yeast (bahan pengembang roti / ragi), 

dan air. Resep yang digunakan hanya untuk mengetahui volume pengembangan 

roti asam (sourdough) itu sendiri.    

2.8.1  Tepung Terigu 

Tepung terigu merupakan bahan utama dalam pembuatan roti. Tepung 

terigu dihasilkan dari proses penggilingan biji gandum dengan sistem pengecilan 

ukuran (reduksi) bertahap (Wallington, 1993 dalam Mirnawati, 2002). Sampai 



26    

saat ini, tidak ada bahan dasar lain yang digunakan sebagai pengganti gandum 

untuk membuat tepung terigu karena gandum adalah satu-satunya serealia yang 

mengandung gluten, dimana gluten merupakan protein yang tidak larut dalam air, 

mempunyai sifat elastis, dan merupakan kerangka dari roti (Anonim, 1997 dalam 

Chaira, 2003).     

Gambar 9. Tepung Terigu (Anonim, 2011h) 

Menurut Anonim (2007), tepung terigu merupakan hasil olahan dari 

gandum dan jenis bahan baku yang paling ideal untuk pembuatan roti. Tepung 

terigu yang digunakan adalah tepung yang memiliki kualitas baik karena tepung 

terigu mampu menyerap air dalam jumlah besar, dapat mencapai konsistensi 

adonan yang tepat, memiliki elastisitas yang baik untuk menghasilkan roti dengan 

remah halus, tekstur lembut, volume besar serta mengandung protein paling tinggi 

yaitu berkisar antara 8-14%. Tepung terigu mengandung dua macam protein yang 

memegang peranan penting dalam pembuatan roti, yaitu protein gluten berfungsi 

menentukan struktur produk roti dan memberikan kekuatan pada adonan untuk 

menahan gas dari aktivitas ragi dan protein glutenin berfungsi memberikan 

elastisitas dan kekuatan untuk perenggangan terhadap gluten (Haryono, 1992).  

Jenis-jenis gandum ditinjau dari jumlah dan mutu proteinnya adalah 

sebagai berikut : (Wiyono, 1980)   
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a. Gandum Lunak (Soft Wheat) 

Jumlah protein sedikit dan mutu kurang baik karena sifat elastisnya kurang 

dan mudah putus. Ciri-ciri Soft Wheat adalah kulit luarnya berwarna 

kuning atau merah dan kadar proteinnya rendah. Tepung terigu jenis Soft 

Wheat cocok digunakan untuk membuat cake, cookies, wafer, biskuit, kue 

kering, dan campuran makanan yang digoreng. 

b. Gandum Keras (Hard Wheat) 

Jumlah protein lebih banyak dan mutu lebih baik daripada Soft Wheat 

karena sifat elastisnya baik dan tidak mudah putus. Ciri-ciri Hard Wheat 

adalah kulit luarnya berwarna cokelat dan kadar proteinnya tinggi. Tepung 

terigu jenis Hard Wheat cocok digunakan untuk membuat roti dan mie.  

Jenis yang paling tepat untuk membuat roti adalah tepung terigu jenis 

Hard Wheat dengan kandungan gluten di atas 12,5 %. Kandungan gluten yang 

tinggi akan membentuk jaringan elastis selama proses pengadukan. Pada tahap 

fermentasi gas yang terbentuk oleh khamir akan tertahan oleh jaringan gluten 

sehingga adonan roti akan mengembang dan teksturnya empuk (Sutomo, 2006).  

2.8.2  Ragi / Yeast 

Ragi terdiri dari sejumlah kecil enzim, termasuk protease, lipase, 

invertase, maltase dan zymase. Enzim yang penting dalam ragi adalah invertase, 

maltase, dan zymase. Enzim  invertase dalam ragi bertanggung jawab terhadap 

awal aktivitas fermentasi. Enzim ini mengubah gula (sukrosa) yang terlarut dalam 

air menjadi gula sederhana yang terdiri atas glukosa dan fruktosa. Gula sederhana 

kemudian dipecah menjadi karbondioksida dan alkohol. Enzim amilase yang 



28    

terdapat dalam tepung mampu memproduksi maltosa yang dapat dikonsumsi oleh 

ragi sehingga fermentasi terus berlangsung (US.Wheat Assosiates, 1983).    

Gambar 10. Ragi Instan (Anonim, 2011i) 

Yeast adalah mikroorganisme dari jenis Saccharomyces cerevisiae. Yeast 

berfungsi untuk mengembangkan adonan roti dengan menghasilkan gas CO2 dan 

memperlunak gluten dengan asam yang dihasilkan serta memberikan rasa dan 

aroma pada roti (Anonim, 1997 dalam Chaira, 2003). Pola yeast dalam 

mengembangkan adonan roti adalah dengan melepaskan gas CO2 dimana gas 

tersebut merupakan hasil fermentasinya. Gas CO2 ini kemudian akan menguap 

dalam kondisi pemanasan.  

Yeast memiliki suhu pertumbuhan optimum fermentasi 25-300C 

(maksimum 35-470C) dan pH optimum 4-4,5. Diatas suhu tersebut maka aktivitas 

yeast semakin lama semakin menurun hingga akhirnya tidak ada sama sekali 

(Matz, 1992 dalam Chaira, 2003). Selain itu, proses pengembangan adonan roti 

yang dilakukan oleh yeast ditunjang oleh penggunaan bahan lain yaitu gula 

sebagai sumber energi (Ningrum, 2006).  

Secara umum, ada 3 macam yeast yang diketahui di Indonesia antara lain : 

(Anonim, 1997 dalam Chaira, 2003)    
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Compressed Yeast 

Compressed Yeast mengandung sekitar 70% kadar air sehingga Compressed 

Yeast harus disimpan pada temperatur yang rendah untuk mencegah hilangnya 

daya pembentuk gas.     

 

Active Dry Yeast 

Active Dry Yeast mengandung sekitar 7,5% dan akan tahan dalam waktu 

penyimpanan yang lebih lama dibandingkan dengan Compressed Yeast. 

Apabila disimpan pada suhu sekitar 21-270C maka yeast dapat tahan sampai 

beberapa minggu sedangkan apabila disimpan pada suhu sekitar 5,60C maka 

yeast dapat tahan sampai beberapa bulan. 

 

Instant Dry Yeast 

Instant Dry Yeast hampir sama dengan Active Dry Yeast, hanya saja Instant 

Dry Yeast tidak perlu direndam dalam air sebelum pemakaian sehingga dapat 

langsung dicampur dalam tepung dan bahan-bahan lainnya. Kadar air Instant 

Dry Yeast sekitar 4-8% sehingga penyimpanannya harus diperhatikan, yaitu 

disimpan pada tempat yang sejuk, jauh dari area yang panas seperti oven, dan 

apabila bungkus sudah dibuka maka yeast harus segera digunakan. Jenis yeast 

ini sering digunakan dalam pembuatan produk baking karena memiliki daya 

simpan yang lama (22 bulan dalam vacuum pack) dan sensitif terhadap 

beberapa bahan baku pembuatan roti.  

Yeast akan memfermentasi glukosa menjadi gas CO2 dan alkohol. Apabila 

substrat yang tersedia berupa sukrosa maka yeast akan mengubahnya terlebih 

dahulu menjadi glukosa dan fruktosa, sedangkan apabila substrat yang tersedia 

berupa pati maka pati akan dipecah dahulu menjadi maltosa kemudian dihidrolisa 
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menjadi glukosa. Yeast dapat beraktivitas pada kondisi aerobik maupun anaerobik 

dengan jumlah air bebas (Aw) sebesar 0,88-0,94 (Matz, 1992 dalam Chaira, 

2003).   

2.8.3  Air 

Air adalah bahan terpenting dalam pembuatan roti karena hanya dengan 

air dimungkinkan terjadi suatu adonan roti. Air mengikat protein membentuk 

gluten dan mengikat pati membentuk gelatin dengan adanya panas. Jenis air yang 

paling cocok untuk pembuatan roti adalah air sedang (50-100 ppm) dimana 

sebagian dari garam-garam mineral berfungsi sebagai penguat gluten dan 

makanan bagi yeast (Anonim, 2001). 

Air dalam adonan roti berfungsi melarutkan garam. Selain itu, air juga 

membantu menghasilkan adonan yang homogen, membasahi pati dan protein 

tepung yang akan membentuk kerangka dalam adonan (Winarno, 2002). Air harus 

dianggap sebagai agensia pengeras karena bergabung dengan protein dari tepung 

dan membantu dalam pembentukan gluten (Desrosier, 1988).  

Air pada proses pengolahan juga dapat berfungsi sebagai penghantar panas 

dan pelarut serta sebagai media reaksi antara gluten dengan karbohidrat. Air yang 

digunakan sebaiknya memiliki pH antara 6-9, semakin tinggi pH air maka roti 

yang dihasilkan tidak mudah hancur karena arbsorbsi air meningkat dengan 

meningkatnya pH. Selain itu, air yang digunakan harus memenuhi persyaratan air 

minum, diantaranya tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa (Auinger 

Pfund, 1999 dalam Mirnawati, 2002). Jumlah air yang ditambahkan sekitar 26-

38% dari campuran bahan yang akan digunakan. Jika lebih dari 38% maka adonan 
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akan menjadi sangat lengket dan jika kurang dari 26% maka adonan akan menjadi 

rapuh sehingga sulit dicetak (Astawan, 2006).   
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

a. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Pangan Fakultas 

Teknobiologi Universitas Surabaya, Laboratorium Sentral Ilmu Hayati 

Universitas Brawijaya Malang, Laboratorium Pengolahan Pangan, dan Food 

Processing Training Center THP Universitas Brawijaya Malang. Penelitian 

dimulai dari bulan Desember 2010 - April 2011.  

b. Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat   

Alat yang digunakan untuk pembuatan kefir antara lain timbangan analitik 

merk Adventurer Ohaus, beaker glass 500 ml merk Iwaki Pyrex, panci stainless 

steel, kompor LPG merk Diamante, gelas ukur 100 ml merk Iwaki Pyrex, 

termometer, toples, dan alat pengaduk.     

Alat yang digunakan untuk pembuatan kefir bubuk antara lain freeze dryer 

merk Scanvac, plastik 6 cmx15 cm, dan sendok.  

Alat yang digunakan untuk pembuatan roti antara lain timbangan, baskom 

plastik, sendok, loyang berukuran 18x20 cm2, mixer, proofing box, dan oven  

Alat yang digunakan untuk analisa antara lain timbangan analitik merk 

Adventurer Ohaus, autoclave merk My Life MA-631, inkubator, laminar air flow, 

seperangkat alat titrasi, penetrometer, color reader merk Minolta R/10, cawan 

petri, tabung reaksi, erlenmeyer 500 ml merk Iwaki Pyrex, beaker glass 500 ml 
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merk Iwaki Pyrex, spatula, pipet tetes, gelas ukur 100 ml merk Iwaki 

Pyrex, labu ukur 100 ml merk Duran, pipet mikro 1000 µl merk Eppendorf.   

3.2.2 Bahan   

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kefir grains yang 

diperoleh dari Rumah Kefir Bandung, susu sapi segar yang diperoleh dari 

peternakan sapi desa Cemengbakalan Sidoarjo, dekstrin yang diperoleh dari toko 

Panadia Malang, air diperoleh dari toko makanan di Malang, tepung terigu dan 

ragi instan diperoleh dari toko bahan-bahan roti di Malang.    

Bahan kimia untuk analisa diperoleh dari Laboratorium Jurusan Teknologi 

Hasil Pertanian Universitas Brawijaya dan toko Panadia Malang. Bahan untuk 

analisa mikrobiologi adalah media MRSA merk Pronadisa, media PDA merk 

Pronadisa, dan asam tartarat teknis. Bahan kimia dengan kemurnian pro-analisa 

(p.a) yaitu Na-OH 0,1 N dan indikator pp 1%. Bahan analisa dengan kemurnian 

teknis yaitu alkohol 70%, akuades, dan kertas saring.   

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) disusun secara faktorial dengan dua faktor dan tiga kali ulangan. Faktor I 

adalah konsentrasi kefir grains yang ditambahkan saat pembuatan kefir dan faktor 

II adalah konsentrasi dekstrin yang ditambahkan saat pembuatan kefir bubuk. 

Faktor I : konsentrasi kefir grains yang ditambahkan saat pembuatan kefir 

terdiri dari 3 level, yaitu: 

K1 = konsentrasi kefir grains 3% 
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K2 = konsentrasi kefir grains 5 % 

K3 = konsentrasi kefir grains 7% 

Faktor II : konsentrasi dekstrin yang ditambahkan saat pembuatan kefir 

bubuk terdiri dari 2 level, yaitu : 

D1 = 15% 

D2 = 20% 

Dari kedua faktor tersebut diperoleh kombinasi sebagai berikut : 

K1D1 = konsentrasi kefir grains 3%, konsentrasi dekstrin 15% 

K1D2 = konsentrasi kefir grains 3%, konsentrasi dekstrin 20% 

K2D1 = konsentrasi kefir grains 5%, konsentrasi dekstrin 15% 

K2D2 = konsentrasi kefir grains 5%, konsentrasi dekstrin 20% 

K3D1 = konsentrasi kefir grains 7%, konsentrasi dekstrin 15% 

K3D2 = konsentrasi kefir grains 7%, konsentrasi dekstrin 20%  

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan dalam  tiga tahap. Tahap pertama adalah pembuatan 

kefir, tahap kedua adalah pembuatan kefir bubuk metode pengeringan beku, dan 

tahap ketiga adalah pembuatan roti menggunakan kefir bubuk sebagai pengganti 

ragi. 

3.4.1 Prosedur Pembuatan Kefir Susu Sapi 

1) 500 ml susu sapi segar dipanaskan selama 8 menit pada suhu 80oC 

2) Susu sapi didinginkan hingga mencapai suhu 25oC±2oC 

3) Kefir grains diinokulasi sebanyak 3%, 5%, dan 7% ke dalam susu 

sapi 
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4) Susu sapi difermentasi / diinkubasi pada suhu ruang selama 48 jam 

5) Menyaring untuk memisahkan kefir grains dari kefir sehingga 

diperoleh kefir susu sapi 

3.4.2 Prosedur Pembuatan Kefir Bubuk Metode Pengeringan Beku   

1) Dekstrin 15% dan 20% ditimbang dari volume kefir yang akan 

dikeringkan 

2) Dekstrin dan kefir dicampur secara merata  

3) Campuran dekstrin dan kefir dibekukan dalam freezer suhu -800C 

selama ±1 jam 

4) Kefir dikeringkan dengan pengering beku suhu -500C selama 18 jam 

hingga diperoleh kefir bubuk 

3.4.3 Prosedur Pembuatan Roti Asam (Sourdough) 

1) Semua bahan pembuatan roti yang terdiri dari 250 gram tepung terigu 

; 3% kefir bubuk (b/v) / 1,5% kefir bubuk : 1,5% ragi instan (b/v) / 

3%  ragi instan (b/v) / 3% kefir cair (b/v) ditimbang 

2) Semua bahan dicampur merata ±5 menit  

3) 150 ml air ditambahkan kemudian diaduk dengan mixer selama ±30 

menit (hingga adonan kalis). Adonan dinyatakan kalis ketika tidak 

lengket serta dapat dibentuk menjadi lapisan tipis 

4) Adonan difermentasi pada suhu 30oC±2 C selama  ±30 menit 

5) Adonan di proofing  dalam proofing box pada suhu 40 C±2 C 

selama ±45 menit 

6) Roti dioven / dipanggang pada suhu sekitar 210oC±2 C selama ±20 

menit hingga roti matang sempurna 
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3.5 Pengamatan dan Analisa  

Pengamatan yang dilakukan pada setiap tahapan penelitian meliputi : 

Analisa pada tahap pembuatan kefir antara lain :  

 
Total bakteri asam laktat,  metode Hitungan Cawan (surface plate count) 

(Fardiaz, 1992) 

 

Total khamir, metode Hitungan Cawan (surface plate count) (Chandan, 

2006) 

 

Total asam, metode Titrasi (titrimetric) (AOAC, 1990) 

 

Viskositas, menggunakan Single-Spindle Viscometers (Brookefield 

Viscometer) (AOAC, 1990) 

 

pH, metode Potentiometric , menggunakan pH meter (AOAC, 1990)  

Analisa pada tahap pembuatan kefir bubuk metode pengeringan beku antara lain : 

 

Total bakteri asam laktat,  metode Hitungan Cawan (surface plate count) 

(Fardiaz, 1992) 

 

Total khamir, metode Hitungan Cawan (surface plate count) (Chandan, 

2006) 

 

Total asam, metode Titrasi (titrimetric) (AOAC, 1990) 

 

Viskositas, menggunakan Single-Spindle Viscometers (Brookefield 

Viscometer) (AOAC, 1990) 

 

pH, metode Potentiometric , menggunakan pH meter (AOAC, 1990)  

 

Rendemen (AOAC, 1980) 

Analisa pada tahap pembuatan roti asam antara lain : 

 

Warna, menggunakan Color Reader (Yuwono dan Susanto, 1998) 
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Tekstur, menggunakan penetrometer (Yuwono dan Susanto, 1998) 

 
Volume pengembangan roti (Claudio and Leon, 1997 dalam Erita, 2002)  

3.6 Analisa Data 

Analisa data dilakukan dengan metode Analysis of Variance (ANOVA) 

untuk mengetahui apakah ada perbedaan atau pengaruh pada tiap perlakuan. 

Apabila hasil uji menunjukkan terdapat beda nyata, maka dilakukan uji lanjut 

dengan BNT (Beda Nyata Terkecil) dengan selang kepercayaan 5%. Penentuan 

perlakuan terbaik menggunakan metode Multiple Attribute (Zeleny, 1982).    
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3.7  Diagram Alir Penelitian 

3.7.1  Pembuatan Kefir Susu Sapi   

                                      

        

                           

Gambar 11. Diagram Alir Proses Pembuatan Kefir Susu Sapi 
       (Modifikasi metode Rahman et al., 1992)   

Pasteurisasi pada suhu 800C selama 8 
menit

 

500 ml Susu Sapi 

 

Kefir Susu Sapi 

Kefir grains 3%, 5%, dan 7% 

Separasi kefir grains 

Pendinginan hingga suhu 250C 

Inkubasi selama 48 jam pada suhu ruang 

Inokulasi 

Analisa :  

 

Total BAL 

 

Total Khamir 

 

Total Asam 

 

Viskositas     

  

pH        
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1.7.2 Pembuatan Kefir Bubuk Metode Pengeringan Beku      

               

       

             
                                

          
                 

Gambar 12. Diagram Alir Proses Pembuatan Kefir Bubuk 
(Modifikasi metode Rakhmadani, 2007 dan Aisha, 2010)    

Kefir Susu Sapi 
Dekstrin 15% dan 20% 

Kefir bubuk 

Kefir kental 

Pembekuan dalam freezer suhu -800C selama 1 jam 

Pengeringan dalam pengering beku (freeze dryer) 
suhu -500C selama 18 jam 

Rehidrasi kefir bubuk : air (400C±10C) 
(5 gram : 45 ml) 

Analisa : 

 

Total BAL 

 

Total Khamir  

 

Total Asam 

 

pH 

 

Rendemen

 

Analisa Viskositas 
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3.7.3  Pembuatan Roti Asam (Sourdough)               

         
                                   

Gambar 13. Diagram Alir Proses Pembuatan Roti Asam (Sourdough)  
(Modifikasi metode Plessas, et al., 2004) 

250 gram tepung terigu 

150 ml air

 

Roti Asam (Sourdough) 

3% ragi instan  
1,5% ragi instan : 1,5% kefir bubuk  

3% kefir bubuk  
3% kefir  

Pencampuran ± 5 menit 

Pengadukan / mixing ± 60 menit (sampai adonan kalis)

 

Pengembangan adonan (fermentasi I)  
(30

 

± 2 C, ±10 menit) 

Proofing / pengembangan (fermentasi II) 
(45

 

± 2 C, ±120 menit)

 

Pengovenan 
(200 C ± 2 C, 30 menit) 

Analisa : 

 

Tekstur 

 

Warna 

 

Volume 
Pengembangan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1. Karakteristik Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan pembuatan kefir adalah susu sapi yang 

difermentasi oleh kefir grains. Analisa bahan baku yang dilakukan antara lain 

total bakteri asam laktat dan total khamir. Hasil analisa kefir grains dapat dilihat 

pada Tabel 5. 

Tabel 5. Data Analisa Kefir Grains 

Parameter Kefir Grains Literatur* 
Total bakteri asam laktat 6,1 x 106

 

cfu/gram 108

 

cfu/gram 
Total khamir 4,3 x 108

 

cfu/gram 106 - 107

 

cfu/gram 
(*) = Garrote, et al. (2001) 

Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa komposisi kefir grains terdiri dari 

campuran bakteri asam laktat dan khamir yang masing-masing berperan dalam 

pembentukan cita rasa dan struktur kefir. Menurut Zourari dan Anifantakis 

(1988), bakteri asam laktat berbentuk batang mendominasi lapisan perifer granula 

sedangkan khamir merupakan komponen utama di dalam inti, sehingga total 

khamir pada kefir grains lebih besar dibandingkan dengan total bakteri asam 

laktat kefir grains.   

Adanya perbedaan total bakteri asam laktat dan total khamir pada kefir 

grains antara hasil penelitian dan literatur disebabkan adanya perbedaan bahan 

yang digunakan. Selain itu, kandungan nutrisi pada susu yang digunakan untuk 

pertumbuhan mikroba pada berbeda sehingga jumlah mikroba yang terdapat pada 

kefir grains juga berbeda.  
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4.2.  Kefir Susu Sapi 

Pembuatan kefir dilakukan dengan menginokulasikan kefir grains 

konsentrasi tertentu pada susu sapi. Dalam hal ini, konsentrasi kefir grains yang 

ditambahkan adalah 3%, 5%, dan 7%. Analisa kefir yang dilakukan antara lain 

analisa mikrobiologi yaitu total bakteri asam laktat dan total khamir, analisa fisik 

yaitu viskositas, dan analisa kimia yaitu total asam dan pH. Hasil analisa kefir 

susu sapi dapat dilihat pada Tabel 6.  

Tabel 6. Data Analisa Kefir Susu Sapi 
Parameter Perlakuan

 

Hasil Analisa  Literatur* 
Total bakteri asam 

laktat  
3% 
5% 
7% 

7,76 x 108

 

cfu/ml 
7,72 x 108 cfu/ml 
1,13 x 109 cfu/ml 

Minimal 107 

cfu/ml  

Total khamir 3% 
5% 
7% 

4,1 x 108

 

cfu/ml 
5,9 x 108 cfu/ml 

7,93 x 108 cfu/ml 

Minimal 107

 

cfu/ml  

Viskositas 3% 
5% 
7% 

7,00  dPa.s 
10,83 dPa.s 
11,83 dPa.s  

- 

Total Asam 3% 
5% 
7% 

0,84 % 
1,15 % 
1,25 % 

Minimal 0,6 

 

1,1% 

pH 3% 
5% 
7% 

3,76 
3,52 
3,33  

4,6 

(*)= Usmiati (2007) 

Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa karakteristik kefir dengan literatur 

berbeda. Usmiati (2007) menyatakan bahwa komponen dan komposisi kefir 

bervariasi, bergantung pada jenis mikroba pada kefir grains, suhu, lama 

fermentasi, serta bahan baku yang digunakan.  

Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa total bakteri asam laktat kefir lebih 

besar dibandingkan dengan total khamir kefir karena menurut Susilorini dan 

Sawitri (2002), laktosa merupakan substrat fermentasi, dimana bakteri asam laktat 

memecah laktosa menjadi asam laktat. Pernyataan ini didukung oleh Buckle 
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(1987) yang menyatakan bahwa laktosa mudah sekali diragikan oleh bakteri asam 

laktat menjadi asam laktat dan hal ini yang merupakan ciri khas susu yang 

diasamkan. Selanjutnya, Lehninger (1985) dalam Ferawati (2007) menyatakan 

juga bahwa laktosa merupakan media fermentasi bakteri susu yang diasamkan. 

Dengan adanya kandungan laktosa sebesar ±4,8% pada susu sapi maka bakteri 

asam laktat mampu tumbuh dengan memanfaatkan laktosa sehingga total bakteri 

asam laktat juga lebih banyak dibandingkan dengan total khamir.  

Dari Tabel 6 juga dapat diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi kefir 

grains yang ditambahkan maka semakin tinggi pula total bakteri asam laktat dan 

khamirnya. Hal ini dikarenakan pada kefir grains mengandung kultur campuran, 

yaitu bakteri asam laktat dan khamir yang berperan dalam pembentukan cita rasa 

kefir yang khas. Hal ini terbukti dengan pernyataan Susilorini dan Sawitri (2002) 

bahwa bakteri asam laktat dan khamir dalam kefir grains antara lain Lactobacillus 

lactis dan Lactobacillus kefirgranum yang berperan dalam pembentukan asam 

laktat. Lactobacillus kefiranofaciens penyebab terjadinya penggumpalan sehingga 

kefir menjadi kental, Leuconostoc (jenis BAL dan khamir) pembentuk diasetil, 

dan Candida kefir sebagai pembentuk etanol dan CO2. Selanjutnya menurut 

Fardiaz (2006), Lactococcus lactis, Lactobacillus acidophillus, Lactobacillus 

kefir, Lactobacillus kefirgranum, dan Lactobacillus kefiranofaciens sebagai 

pembentuk lendir (matriks butiran kefir), Leuconostoc sp. membentuk diasetil dari 

sitrat, dan Candida kefir pembentuk etanol dan CO2 dari laktosa.    

Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa peningkatan konsentrasi kefir grains 

diikuti dengan meningkatnya viskositas kefir. Hal ini didukung oleh Budianto 

(1996) dalam  Supriyono (2002) yang menyatakan bahwa jumlah mikroba yang 
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semakin meningkat diiringi dengan aktivitas fermentasi dan pertumbuhannya 

sehingga akan mempengaruhi kekentalan produk fermentasi susu yang dihasilkan. 

Viskositas kefir yang cukup tinggi disebabkan oleh adanya aktifitas bakteri asam 

laktat saat fermentasi yang dapat menyebabkan penggumpalan kasein susu pada 

titik isoelektrik kasein (pH 4,6). Peningkatan konsentrasi kefir grains diiringi 

dengan peningkatan aktivitas bakteri asam laktat yang dapat meningkatkan 

penggumpalan kasein susu. Semakin banyak kasein susu yang menggumpal maka 

viskositas kefir juga meningkat. Selanjutnya Fardiaz (2002) menyatakan bahwa 

kefir grains terdiri atas mikroorganisme yang dikelilingi matriks berbentuk lendir 

dan terdiri atas gula polisakarida yang disebut kefiran. Inilah yang menyebabkan 

viskositas kefir meningkat dengan meningkatnya konsentrasi kefir grains.   

Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi kefir 

grains yang ditambahkan maka semakin rendah pH kefir, begitu pula dengan total 

asam kefir yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa proses fermentasi kefir 

menghasilkan asam yang dapat menurunkan pH dan meningkatkan total asam 

pada kefir. Menurut Axelsson (1998), penurunan pH dan peningkatan total asam 

disebabkan adanya produksi asam laktat selama fermentasi. Asam laktat yang 

diproduksi merupakan hasil dari pemecahan glukosa. Selain itu, terjadi penguraian 

protein susu menjadi komponen yang lebih kecil, yaitu asam amino. Asam amino 

ini juga berperan terhadap penurunan pH kefir. Pernyataan ini didukung pula oleh 

pernyataan Purnomo (1987) yang menyatakan bahwa penambahan kefir grains 

akan meningkatkan terurainya laktosa menjadi asam laktat yang terkandung dalam 

susu oleh aktivitas enzim yang dihasilkan bakteri asam laktat sehingga asam laktat 

yang dihasilkan semakin banyak. Susrini (1992) dalam Ferawati (2007) 
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menambahkan bahwa proses fermentasi susu mengakibatkan perkembangan 

starter secara terus menerus sehingga keasaman susu fermentasi meningkat. Oleh 

karena itu, seiring dengan meningkatnya konsentrasi kefir grains maka meningkat 

pula keasaman pada kefir.   

4.3. Kefir Bubuk  

4.3.1. Total Bakteri Asam Laktat Kefir Bubuk 

Analisa total bakteri asam laktat pada kefir bubuk merupakan salah satu 

parameter penting yang berkaitan dengan pengaruh konsentrasi kefir grains dan 

konsentrasi dekstrin terhadap viabilitas bakteri asam laktat itu sendiri. Viabilitas 

bakteri asam laktat yang tinggi ditandai dengan jumlah bakteri asam laktat yang 

mampu hidup setelah pengeringan beku. 

Hasil analisa rerata total bakteri asam laktat kefir bubuk mengalami 

penurunan dari rerata total bakteri asam laktat kefir dikarenakan adanya proses 

pembekuan dan pengeringan beku. Dalam hal ini, metode pembekuan yang 

digunakan adalah pembekuan cepat (suhu -800C selama ± 1 jam) dan pembekuan 

ini dimaksudkan untuk mengondisikan air dalam kefir membeku sehingga waktu 

yang diperlukan untuk menyublimasikan air dalam kefir lebih cepat. Hubungan 

antara rerata total bakteri asam laktat kefir bubuk dengan berbagai konsentrasi 

kefir grains dan konsentrasi dekstrin disajikan pada Gambar 14.         
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Gambar 14. Grafik Rerata Total Bakteri Asam Laktat Kefir Bubuk pada 
Berbagai Konsentrasi Kefir Grains dan Konsentrasi Dekstrin  

Gambar 14 menunjukkan rerata total bakteri asam laktat kefir bubuk 

tertinggi terdapat pada konsentrasi kefir grains 7% dan konsentrasi dekstrin 20%, 

yaitu 1,27 x 107 cfu/gr. Sedangkan rerata total bakteri asam laktat kefir bubuk 

terendah terdapat pada konsentrasi kefir grains 3% dan konsentrasi dekstrin 15%, 

yaitu 7,27 x 106 cfu/gr. Hal ini menandakan bahwa kefir grains dan dekstrin 

mempengaruhi rerata total bakteri asam laktat kefir bubuk setelah pengeringan 

beku. Penambahan dekstrin sebesar 20% memiliki rerata total bakteri asam laktat 

tertinggi dikarenakan dekstrin mampu melindungi bakteri asam laktat akibat 

pengeringan. Menurut Fennema (1996), bahan pengisi seperti dekstrin yang 

ditambahkan pada proses pengolahan pangan untuk melapisi komponen-

komponen flavor dan mempercepat proses pengeringan.   

Namun, rerata total bakteri asam laktat kefir bubuk setelah pengeringan 

mengalami penurunan sebesar 2 log cycle. Hal ini dikarenakan bahan pengisi 

dekstrin bersifat larut air sehingga pada saat kefir dibekukan, dekstrin akan 

mengikat air dan air tersebut menguap menjadi gas (sublimasi) pada saat 

pengeringan beku. Pada penelitian lain (Chrisnasari, 2007) menyebutkan bahwa 
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rerata total bakteri asam laktat susu kedelai fermentasi instan dengan 

menggunakan cryoprotectant (sukrosa) setelah pengeringan beku mencapai 4,96 x 

109 cfu/gr. Hal ini menandakan bahwa dekstrin kurang mampu melindungi sel 

saat pengeringan beku.   

Hasil analisa ragam (Lampiran 4) menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan kefir grains dan dekstrin pada konsentrasi yang berbeda memberikan 

pengaruh yang nyata ( = 5%) terhadap total bakteri asam laktat kefir bubuk, 

sedangkan interaksi keduanya tidak memberikan pengaruh yang nyata ( = 5%) 

terhadap total bakteri asam laktat kefir bubuk. Rerata total bakteri asam laktat 

kefir bubuk pada berbagai konsentrasi kefir grains dan konsentrasi dekstrin 

disajikan pada Tabel 7.    

Tabel 7. Rerata Total Bakteri Asam Laktat Kefir Bubuk Akibat Pengaruh 
Perlakuan Konsentrasi Kefir Grains  

Konsentrasi Kefir Grains 
(%) 

Rerata Total Bakteri Asam 
Laktat (log cfu/gr) 

BNT 5% 

3% 6,904 a 
0,086 5% 6,998 b 

7% 7,067 c 
Keterangan : Rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menunjukkan 

tidak berbeda nyata pada uji BNT ( = 5%)

  

Tabel 8 menunjukkan bahwa rerata total bakteri asam laktat cenderung 

meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi kefir grains. Hal ini 

dipengaruhi oleh adanya penambahan kefir grains yang tinggi pada pembuatan 

kefir. Menurut Anfiteatro (1999), salah satu faktor yang menentukan proses 

fermentasi kefir adalah kefir grains dimana penambahan kefir grains berkaitan 

dengan kecepatan fermentasi maupun karakteristik kefir yang dihasilkan. Selain 

itu, bakteri asam laktat yang terkandung dalam kefir grains yang ditambahkan 

juga mampu memanfaatkan nutrisi yang ada pada susu sehingga total bakteri asam 
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laktat kefir bubuk meningkat. Hal ini didukung oleh pernyataan Lehninger (1985) 

dalam Ferawati (2007) bahwa laktosa yang terkandung pada susu merupakan 

media fermentasi bakteri susu fermentasi sehingga laktosa mudah sekali diragikan 

oleh bakteri asam laktat menjadi asam laktat.  

Adanya penurunan rerata total bakteri asam laktat pada kefir bubuk 

diakibatkan oleh pengurangan air dalam proses pengeringan beku akibat 

sublimasi. Adanya proses pembekuan menyebabkan sel kehilangan kestabilannya 

sehingga menjadi lebih mudah rusak selama pengeringan (Johnson and Etzal, 

1995 dalam Rakhmadhani, 2007). Penurunan rerata total bakteri asam laktat pada 

metode pengeringan beku tidak signifikan (2 log cycle) jika dibandingkan dengan 

pengeringan vakum yang menurunkan total bakteri asam laktat hingga 4 log cycle 

(Aisha, 2010). Rerata total bakteri asam laktat ini masih memenuhi syarat 

probiotik yang minimal mengandung total mikroba 107 cfu/gram. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan (Wirakartakusumah, 1992) bahwa suhu yang digunakan pada 

pengeringan beku sangat rendah, yaitu sekitar -500C sehingga akan menghasilkan 

retensi flavor dan odor yang mampu menguap serta retensi aktivitas biologis yang 

tinggi.   

Rerata total bakteri asam laktat pada kefir bubuk yang diperoleh, yaitu 

berkisar antara 7,27 x 106 cfu/gr hingga 1,27 x 107 cfu/gr diharapkan mampu 

berperan dalam pembentukan sifat fisik roti yang baik seperti fungsi ragi instan 

pada umumnya dimana total khamir pada ragi instan sebesar 1,76 x 108 cfu/gr. 

Menurut Meignen et al. (2001), bakteri asam laktat berkontribusi terhadap 

pembentukan kualitas sensoris dan daya simpan roti. Selain itu, kultur campuran 

(bakteri asam laktat dan khamir) yang terkandung dalam kefir mampu 
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memperpanjang daya simpan, memperbaiki organoleptik, dan kualitas serta nutrisi 

pada roti (Gobbetti et al., 1995).  

4.3.2.  Total Khamir Kefir Bubuk 

Analisa total khamir pada kefir bubuk merupakan salah satu parameter 

penting yang berkaitan dengan pengaruh konsentrasi kefir grains dan konsentrasi 

dekstrin terhadap viabilitas khamir itu sendiri. Viabilitas khamir yang tinggi 

ditandai dengan jumlah khamir yang mampu hidup setelah pengeringan beku. 

Hasil analisa rerata total khamir kefir bubuk mengalami penurunan dari 

rerata total khamir kefir dikarenakan adanya proses pembekuan dan pengeringan 

beku. Dalam hal ini, pembekuan dimaksudkan untuk mengondisikan air dalam 

kefir membeku sehingga waktu yang diperlukan untuk menyublimasikan air 

dalam kefir lebih cepat. Hubungan antara rerata total khamir kefir bubuk dengan 

berbagai konsentrasi kefir grains dan konsentrasi dekstrin disajikan pada Gambar 

15.          

Gambar 15. Grafik Rerata Total Khamir Kefir Bubuk pada Berbagai 
Konsentrasi Kefir Grains dan Konsentrasi Dekstrin  

Gambar 15 menunjukkan rerata total khamir kefir bubuk tertinggi terdapat 

pada konsentrasi kefir grains 7% dan konsentrasi dekstrin 20%, yaitu 2,33 x 107 
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cfu/gr. Sedangkan rerata total khamir kefir bubuk terendah terdapat pada 

konsentrasi kefir grains 3% dan konsentrasi dekstrin 15%, yaitu 7,72 x 106 cfu/gr. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Roostita et al. (1996) yang menyatakan bahwa 

susu merupakan substrat ideal bagi pertumbuhan khamir, sehingga seiring dengan 

meningkatnya konsentrasi kefir grains maka semakin tinggi pula rerata total 

khamir pada kefir bubuk.   

Hasil analisa ragam (Lampiran 5) menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan kefir grains dan dekstrin pada konsentrasi yang berbeda serta 

interaksi keduanya tidak memberikan pengaruh yang nyata ( = 5%) terhadap 

total khamir kefir bubuk. Penurunan total khamir dipengaruhi oleh adanya proses 

pembekuan terlebih dahulu sebelum proses pengeringan. Menurut Fonseca et al. 

(2000), semakin besar ukuran sel maka semakin pula luas permukaannya sehingga 

semakin tinggi pula kerusakan membran sel akibat terbentuknya kristal es selama 

pembekuan. Selain itu, pembentukan kristal es dapat memacu kerusakan struktural 

sel yang akan menyebabkan kematian sel (Meryman, 1966 dalam Anonim, 

2011a). Penggunaan dekstrin sebagai bahan penyalut juga kurang mampu 

melindungi viabilitas khamir pada kefir bubuk akibat pengeringan beku. Hal ini 

dikarenakan dekstrin bersifat larut air sehingga pada saat kefir dibekukan, dekstrin 

akan mengikat air dan air tersebut menguap menjadi gas (sublimasi) pada saat 

pengeringan beku.  

Namun, penggunaan suhu yang sangat rendah (-500C) pada proses 

pengeringan beku mampu melindungi khamir dari kematian sehingga penurunan 

total khamir pada kefir bubuk tidak signifikan (2 log cycle) jika dibandingkan 

dengan pengeringan vakum yang menurunkan total khamir hingga 4 log cycle 
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(Aisha, 2010). Menurut Chrisnasari (2007), rerata total bakteri asam laktat susu 

kedelai fermentasi instan dengan menggunakan cryoprotectant (sukrosa) setelah 

pengeringan beku mencapai 4,96 x 109 cfu/gr. Dalam hal ini, cryoprotectant 

(sukrosa) lebih dapat melindungi sel dari proses pembekuan dan pengeringan 

beku daripada bahan penyalut dekstrin.   

Rerata total khamir pada kefir bubuk yang diperoleh, yaitu berkisar antara 

7,72 x 106 cfu/gr hingga 2,23 x 107 cfu/gr diharapkan mampu berperan dalam 

pembentukan sifat fisik roti yang baik seperti fungsi ragi instan pada umumnya 

dimana total khamir pada ragi instan sebesar 1,76 x 108 cfu/gr. Menurut Meignen 

et al. (2001), khamir berperan dalam pengembangan roti dan penggunaan kultur 

campuran (bakteri asam laktat dan khamir) pada kefir dapat memberikan cita rasa 

yang khas pada roti serta dapat memberikan efek pengembangan roti yang cukup 

baik.  

4.3.3.  Total Asam Kefir Bubuk 

Menurut Helferich and Westhoff (1980), total asam yang terukur adalah 

asam yang terdisosiasi maupun yang tidak terdisosiasi sehingga dapat diketahui 

secara total semua asam yang dapat terikat oleh NaOH. Total asam yang terukur 

dalam perhitungan total asam kefir bubuk adalah asam laktat dengan berat 

ekivalen 90.  

Hasil analisa rerata total asam kefir bubuk berkisar antara 1,2% hingga 

1,65%. Rerata total asam ini mengalami peningkatan dari rerata total asam kefir 

yang berkisar antara 0,84% hingga 1,25%. Total asam yang cukup tinggi pada 

kefir bubuk kemungkinan disebabkan oleh kemurnian NaOH yang digunakan 

untuk analisa. Kemurnian NaOH yang digunakan rendah sehingga pengikatan 
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NaOH dengan asam organik cukup tinggi. Oleh karena itu, pada saat titrasi 

membutuhkan NaOH dalam jumlah yang banyak dan menyebabkan total asam 

tinggi. Selain itu, peningkatan total asam pada produk bubuk disebabkan karena 

adanya penurunan kadar air produk selama pengeringan sehingga menyebabkan 

peningkatan sensitifitas pengikatan NaOH dengan asam organik dalam kefir 

bubuk. Hubungan antara rerata total asam kefir bubuk dengan berbagai 

konsentrasi kefir grains dan konsentrasi dekstrin disajikan pada Gambar 16.          

Gambar 16. Grafik Rerata Total Asam Kefir Bubuk pada Berbagai 
Konsentrasi Kefir Grains dan Konsentrasi Dekstrin  

Gambar 16 menunjukkan rerata total asam kefir bubuk tertinggi terdapat 

pada konsentrasi kefir grains 7% dan konsentrasi dekstrin 20%, yaitu 1,65%. 

Sedangkan rerata total asam kefir bubuk terendah terdapat pada konsentrasi kefir 

grains 3% dan konsentrasi dekstrin 15%, yaitu 1,2%. Sesuai dengan hasil 

penelitian terdahulu (Nuvrizal, 2007) mengenai bubuk sari buah jambu biji yang 

menyatakan bahwa total asam cenderung mengalami peningkatan dengan semakin 

meningkatnya proporsi penambahan dekstrin. Hal ini didukung oleh Winarno 

(1992) yang menyatakan bahwa pemecahan dekstrin oleh glukosa selalu diikuti 

oleh pembentukan asam sehingga akan meningkatkan keasaman pada produk. 
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Selain itu, Stephen (1995) dalam Nuvrizal (2007) menyatakan bahwa dekstrin 

diproduksi melalui pemanasan granula pati dengan penambahan asam 

hidroklorida 0,15% atau asam sulfat sampai 0,17%. Adanya sisa asam yang 

digunakan untuk proses hidrolisis menyebabkan pH dekstrin cenderung rendah, 

yaitu sekitar 4-5. 

Hasil analisa ragam (Lampiran 6) menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan kefir grains pada konsentrasi berbeda memberikan pengaruh yang 

nyata ( = 5%) terhadap total asam kefir bubuk, sedangkan perlakuan 

penambahan dekstrin dan interaksi keduanya tidak memberikan pengaruh yang 

nyata ( = 5%) terhadap total asam kefir bubuk. 

 

Tabel 8. Rerata Total Asam Kefir Bubuk Akibat Pengaruh Perlakuan 
Konsentrasi Kefir Grains  

Konsentrasi Kefir Grains (%) Rerata Total Asam (%) BNT 5% 
3% 1,31  a 

0,19 5% 1,44  ab 
7% 1,62  b 

Keterangan : Rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menunjukkan  
tidak berbeda nyata pada uji BNT ( = 5%)

 

Tabel 8 menunjukkan bahwa rerata total asam cenderung meningkat seiring 

dengan peningkatan konsentrasi kefir grains. Peningkatan total asam kefir bubuk 

dikarenakan adanya asam laktat dan asam-asam organik lainnya yang dihasilkan 

oleh mikroba selama fermentasi berlangsung. Hal ini diperkuat dengan pernyataan 

Widowati dan Misgiyarta (2002) bahwa asam laktat yang dihasilkan oleh bakteri 

asam laktat akan terekskresikan keluar sel dan akan terakumulasi dalam media 

fermentasi (substrat) sehingga akan meningkatkan keasaman pada produk.    
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4.3.4.  pH Kefir Bubuk 

Pada pengukuran nilai pH, yang terukur adalah konsentrasi ion hidrogen 

yang ada akibat asam-asam yang mengalami disosiasi. Hasil analisa rerata pH 

kefir bubuk berkisar antara 3,27 hingga 4,13. Rerata pH ini mengalami penurunan 

dari rerata pH kefir yang berkisar antara 3,33 hingga 3,76. Hubungan antara rerata 

pH kefir bubuk dengan berbagai konsentrasi kefir grains dan konsentrasi dekstrin 

disajikan pada Gambar 17.       

Gambar 17. Grafik Rerata pH Kefir Bubuk pada Berbagai Konsentrasi Kefir 
Grains dan Konsentrasi Dekstrin  

Gambar 17 menunjukkan rerata pH kefir bubuk terendah terdapat pada 

konsentrasi kefir grains 7% dan konsentrasi dekstrin 20%, yaitu 3,27. Sedangkan 

rerata pH kefir bubuk tertinggi terdapat pada konsentrasi kefir grains 3% dan 

konsentrasi dekstrin 15%, yaitu 4,13. Sesuai dengan hasil penelitian terdahulu 

(Nuvrizal, 2007) mengenai bubuk sari buah jambu biji yang menyatakan bahwa 

pH cenderung mengalami penurunan dengan semakin meningkatnya proporsi 

penambahan dekstrin karena dekstrin memiliki pH yang cukup rendah. Pernyataan 

ini didukung oleh Hui (1992) yang menyatakan bahwa dekstrin adalah produk 

hasil hidrolisis pati dengan cara memanaskan pati dalam keadaan kering setelah 
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pati tersebut disemprotkan dengan asam klorida encer atau dicampur dengan 

bahan kimia lain yang bersifat asam serta enzim. Dari pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penurunan pH akibat peningkatan proporsi dekstrin 

disebabkan oleh sisa asam yang digunakan untuk membuat dekstrin itu sendiri. 

Hasil analisa ragam (Lampiran 7) menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan kefir grains pada konsentrasi berbeda memberikan pengaruh yang 

nyata ( = 5%) terhadap pH kefir bubuk, sedangkan perlakuan penambahan 

dekstrin dan interaksi keduanya tidak memberikan pengaruh yang nyata ( = 5%) 

terhadap pH kefir bubuk. Rerata pH kefir bubuk pada berbagai konsentrasi kefir 

grains dan konsentrasi dekstrin tersaji pada Tabel 9. 

Tabel 9. Rerata pH Kefir Bubuk Akibat Pengaruh Perlakuan Konsentrasi 
Kefir Grains  

Konsentrasi Kefir Grains (%) pH BNT 5% 
3% 3,96 a 

0,211 5% 3,62 b 
7% 3,29 c 

Keterangan : Rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menunjukkan  
tidak berbeda nyata pada uji BNT ( = 5%)

  

Tabel 9 menunjukkan bahwa rerata pH kefir bubuk cenderung menurun 

seiring dengan peningkatan konsentrasi kefir grains. Tingginya konsentrasi kefir 

grains menandakan bahwa total mikroba juga tinggi sehingga saat fermentasi 

berlangsung, produksi asam laktat dan asam-asam organik lainnya tinggi dan 

menyebabkan pH kefir bubuk rendah. Hal ini sesuai dengan literatur (Honer, 

1993) yang menyatakan bahwa mikroflora kefir akan memfermentasi susu 

sehingga menghasilkan komponen pembentuk cita rasa kefir, seperti asam laktat, 

asam asetat, CO2, alkohol, dan senyawa aromatik lain. Selain itu, asam laktat yang 

dihasilkan sebagai produk utama hasil fermentasi bakteri asam laktat 

homofermentatif mudah terdisosiasi yang menghasilkan H+ dan CH3CHOHCOO-. 
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Adanya ion H+ sangat mempengaruhi nilai pH. Semakin banyak asam laktat yang 

dihasilkan dari proses fermentasi maka konsentrasi ion H+ semakin meningkat dan 

terukur dalam pengukuran pH (Charalampopoulus et al., 2002). 

   

4.3.5.  Viskositas Kefir Bubuk Setelah Rehidrasi 

Analisa viskositas menyatakan kekentalan pada kefir bubuk setelah 

mengalami rehidrasi. Rehidrasi dilakukan dengan melarutkan kefir bubuk 

sebanyak 5 gram ke dalam 45 ml air hangat (suhu 400C±10C). Hasil analisa rerata 

viskositas kefir bubuk berkisar antara 12,17 dPa.s hingga 15,17 dPa.s. Rerata 

viskositas ini mengalami peningkatan dari rerata viskositas kefir yang berkisar 

antara 7 dPa.s hingga 11,83. Hubungan antara rerata viskositas kefir bubuk 

dengan berbagai konsentrasi kefir grains dan konsentrasi dekstrin disajikan pada 

Gambar 18.         

Gambar 18. Grafik Rerata Viskositas Kefir Bubuk Setelah Rehidrasi pada 
Berbagai Konsentrasi Kefir Grains dan Konsentrasi Dekstrin  

Gambar 18 menunjukkan rerata viskositas kefir bubuk pada konsentrasi 

kefir grains 7% lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi kefir grains 3% dan 

5%. Rerata viskositas kefir bubuk pada konsentrasi dekstrin 20% juga lebih tinggi 
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dibandingkan dengan konsentrasi dekstrin 15%. Hui (1992) menyatakan bahwa 

sifat dekstrin sebagai bahan pengisi adalah mampu meningkatkan total padatan, 

meningkatkan volume produk, dan membentuk body pada produk sehingga 

produk memiliki kenampakan dan kekentalan yang baik. Oleh karena itu, 

penambahan konsentrasi dekstrin yang tinggi mengakibatkan tingginya viskositas 

kefir bubuk. 

Hasil analisa ragam (Lampiran 8) menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan kefir grains pada konsentrasi berbeda memberikan pengaruh yang 

nyata ( = 5%) terhadap viskositas kefir bubuk, sedangkan konsentrasi dekstrin 

dan interaksi keduanya tidak memberikan pengaruh yang nyata ( = 5%) terhadap 

viskositas  kefir bubuk. Hal ini sesuai dengan pernyataan Furia (1968) dalam 

Suryanto (2000) yang menyatakan bahwa konversi pati menjadi dekstrin 

mengakibatkan terjadinya penurunan viskositas sehingga dapat digunakan pada 

konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan pati asalnya.   

Tabel 10. Rerata Viskositas Kefir Bubuk Setelah Rehidrasi Akibat Pengaruh 
Perlakuan Konsentrasi Kefir Grains  

Konsentrasi Kefir Grains (%) Viskositas (dPa.s) BNT 5% 
3% 12,33 a 

0,568 5% 14,21 b 
7% 14,79 c 

Keterangan : Rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menunjukkan  
tidak berbeda nyata pada uji BNT ( = 5%)

  

Tabel 10 menunjukkan bahwa rerata viskositas kefir bubuk cenderung 

meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi kefir grains. Konsentrasi kefir 

grains yang tinggi menyebabkan aktivitas mikroba juga tinggi dan menyebabkan 

penggumpalan kasein susu semakin tinggi pula sehingga viskositasnya meningkat. 

Hal ini didukung oleh Eckles (1980) yang menyatakan bahwa asam laktat yang 

dihasilkan pada proses fermentasi susu akan memberikan rasa asam dan 
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selanjutnya akan menyebabkan pengendapan kasein. Selanjutnya Susilorini dan 

Sawitri (2002) menyatakan bahwa bakteri asam laktat dan khamir pada kefir 

grains menyebabkan meningkatnya viskositas produk, seperti Lactobacillus 

kefiranociens penyebab terjadinya penggumpalan sehingga kefir menjadi kental. 

Sedangkan menurut Fardiaz (2006), Lactococcus lactis, Lactobacillus 

acidophillus, Lactobacillus kefir, Lactobacillus kefirgranum, dan Lactobacillus 

kefiranofaciens sebagai pembentuk lendir (matriks butiran kefir) sehingga 

viskositas kefir juga meningkat.    

Dalam kefir grains, terdapat bakteri asam laktat dan khamir yang hidup 

bersimbiosis. Bakteri asam laktat akan menghidrolisa sumber-sumber karbohidrat 

menjadi asam laktat yang menciptakan kondisi optimal pertumbuhan khamir. 

Disamping itu, khamir mensintesa vitamin B kompleks yang akan menstimulasi 

pertumbuhan bakteri asam laktat (Wounters et al., 2002). Adanya asam laktat ini 

menyebabkan pH menurun sehingga menyebabkan pengendapan protein susu 

pada titik isoelektriknya, akibatnya viskositas meningkat.  

4.3.6.  Rendemen Kefir Bubuk  

Analisa rendemen pada kefir bubuk berguna untuk menilai efektivitas 

proses pengeringan yang digunakan. Semakin tinggi persen rendemen maka 

semakin efektif proses pengeringan yang dilakukan. Hasil analisa rerata rendemen 

kefir bubuk berkisar antara 19,68% hingga 22,73%. Hubungan antara rerata 

rendemen kefir bubuk dengan berbagai konsentrasi kefir grains dan konsentrasi 

dekstrin disajikan pada Gambar 19.    
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Gambar 19. Grafik Rerata Rendemen Kefir Bubuk pada Berbagai 
Konsentrasi Kefir Grains dan Konsentrasi Dekstrin   

Gambar 19 menunjukkan rerata rendemen kefir bubuk memiliki 

kecenderungan meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi kefir grains. 

Rerata rendemen kefir bubuk tertinggi terdapat pada konsentrasi kefir grains 7% 

dan konsentrasi dekstrin 20%, yaitu 22,48%. Sedangkan rerata rendemen kefir 

bubuk terendah terdapat pada konsentrasi kefir grains 3% dan konsentrasi dekstrin 

15%, yaitu 19,68%.  

Hasil analisa ragam (Lampiran 9) menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan dekstrin pada konsentrasi berbeda memberikan pengaruh yang nyata 

( = 5%) terhadap rendemen kefir bubuk, sedangkan perlakuan penambahan kefir 

grains konsentrasi berbeda dan interaksi keduanya tidak memberikan pengaruh 

yang nyata ( = 5%) terhadap rendemen  kefir bubuk. 

 

Tabel 11. Rerata Rendemen Kefir Bubuk Akibat Pengaruh Perlakuan 
Konsentrasi Dekstrin  

Konsentrasi Dekstrin (%) Rerata Rendemen (%) BNT 5% 
15% 20,659 a 

1,033 
20% 22,537 b 

Keterangan : Rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menunjukkan 
tidak berbeda nyata pada uji BNT ( = 5%)
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Tabel 11 menunjukkan bahwa rerata rendemen cenderung meningkat 

seiring dengan peningkatan konsentrasi dekstrin. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian terdahulu (Suryanto, 2000) mengenai bubuk sari buah sirsak bahwa 

dengan penambahan dekstrin 10% memiliki rendemen lebih rendah dibandingkan 

dengan penambahan dekstrin 12,5%. Hasil penelitian ini didukung oleh 

pernyataan Warsiki, dkk. (1995) yang menyatakan bahwa kenaikan konsentrasi 

dekstrin dari 5-15% akan meningkatkan rendemen, penurunan kadar air, dan 

meningkatkan total padatan terlarut dalam pembuatan tepung sari buah nanas. 

Selain itu, Masters (1979) menyatakan bahwa penambahan bahan pengisi utama 

atau bahan tambahan lain yang ditambahkan pada proses pengolahan pangan 

dapat meningkatkan total padatan sehingga rendemen yang diperoleh tinggi. 

Selanjutnya, Fennema (1985) menyatakan bahwa pemakaian dekstrin sebagai 

bahan pengisi dapat meningkatkan berat produk dalam bentuk bubuk sehingga 

akan berpengaruh terhadap rendemen yang diperoleh.  

4.4.  Penentuan Perlakuan Terbaik  

Penentuan perlakuan terbaik pada kefir bubuk dengan perlakuan 

konsentrasi kefir grains dan konsentrasi dekstrin dilakukan dengan metode 

Multiple Attribute (Zeleny, 1982), dimana setiap parameter dianggap memiliki 

bobot yang sama pentingnya. Perlakuan terbaik diperoleh dari parameter dengan 

nilai L1, L2, dan Lmaks terkecil baik karakteristik mikrobiologi, fisik, dan kimia 

(Lampiran 10). Parameter uji mikrobiologi, fisik, dan kimia meliputi total bakteri 

asam laktat, total khamir, total asam, pH, viskositas, dan rendemen kefir bubuk.   
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Perlakuan terbaik yang terpilih pada kefir bubuk akibat pengaruh 

perlakuan konsentrasi kefir grains dan konsentrasi dekstrin berdasarkan parameter 

mikrobiologi, fisik, dan kimia terdapat pada perlakuan konsentrasi kefir grains 

sebesar 7% dan konsentrasi dekstrin sebesar 20%. Adapun karakteristik dari 

perlakuan terbaik dapat dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 12. Karakteristik Kefir Bubuk Perlakuan Terbaik (K3D2) 
Parameter Kefir Bubuk Perlakuan Terbaik (K3D2) 

Total BAL (cfu/gr) 1,13 x 107

 

Total Khamir (cfu/gr) 1,5 x 107

 

Total Asam (%) 1,65% 
pH  3,27 

Viskositas setelah Rehidrasi 
(dPa.s) 

15,08 

Rendemen (%) 22,48 

 

Pada penelitian ini, pembuatan roti asam (sourdough) dengan 

menggunakan kefir bubuk sebagai alternatif pengganti yeast (ragi instan) hanya 

dilakukan pada kefir bubuk perlakuan terbaik. Pada pembuatan roti asam 

(sourdough), dilakukan empat perlakuan berbeda yaitu pembuatan roti asam 

(sourdough) dengan menggunakan ragi instan (kontrol), roti asam (sourdough) 

dengan kefir bubuk perlakuan terbaik, roti asam (sourdough) dengan 

menggunakan ragi instan : kefir bubuk perlakuan terbaik (50 : 50), dan roti asam 

(sourdough) dengan menggunakan kefir 3%. Dari keempat perlakuan tersebut, 

kemudian dilakukan analisa fisik meliputi warna, tekstur, dan volume 

pengembangannya serta dibandingkan perlakuan mana yang memiliki sifat fisik 

roti asam (sourdough) terbaik. 

Pada pembuatan roti asam (sourdough), digunakan resep dasar yang terdiri 

dari tepung terigu, baker s yeast (bahan pengembang roti), dan air serta tidak ada 

penambahan gula, garam, telur maupun mentega. Hal ini dimaksudkan untuk 
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Gambar 20 menunjukkan tingkat kecerahan (L) roti asam (sourdough) 

berbagai perlakuan. Roti yang memiliki tingkat kecerahan (L) tertinggi terdapat 

pada roti kontrol, yaitu 54,9 sedangkan roti yang memiliki tingkat kecerahan (L) 

terendah terdapat pada roti dengan menggunakan bahan pengembang kefir bubuk, 

yaitu 52. Roti yang memiliki tingkat kemerahan (a+) tertinggi terdapat pada roti 

dengan menggunakan bahan pengembang kefir bubuk, yaitu 23,6 sedangkan roti 

yang memiliki tingkat kemerahan (a+) terendah terdapat pada roti dengan 

menggunakan bahan pengembang kefir, yaitu 12,1. Sedangkan roti yang memiliki 

tingkat kekuningan (b+) tertinggi terdapat pada roti dengan menggunakan bahan 

pengembang kefir bubuk, yaitu 29,2 sedangkan roti yang memiliki tingkat 

kekuningan (b+) terendah terdapat pada roti dengan menggunakan kefir, yaitu 

20,1. 

Tingkat kemerahan (a+) dan tingkat kekuningan (b+) roti menujukkan 

warna yang gelap pada roti akibat pemanggangan / pengovenan. Dalam proses 

pembuatan roti, terjadi dua reaksi yang menyebabkan perubahan warna menjadi 

lebih gelap. Reaksi pertama yaitu reaksi dari gula reduksi atau senyawa karbonil 

hasil fermentasi dengan asam-asam amino pada suhu 100 C yang disebut reaksi 

Maillard (Eliasson et al., 1993). Reaksi kedua adalah karamelisasi yang terjadi 

akibat pemanasan gula di lapisan terluar adonan pada suhu 130-140 C (Roussel et 

al., 2002). Kedua reaksi ini dipengaruhi oleh pH adonan, dimana semakin rendah 

pH dari adonan maka semakin coklat warna roti (Kulp, 2003). Bakteri asam laktat 

dalam kefir mampu menghasilkan asam-asam organik yang menyebabkan 

penurunan pH sehingga roti yang dibuat dengan bahan pengembang berbasis kefir 
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memiliki kecenderungan pH lebih rendah dibanding roti kontrol dan warna roti 

juga cenderung kecoklatan.  

Selain itu, warna pada roti juga dipengaruhi oleh pemanggangan / 

pengovenan. Pemanggangan / pengovenan roti merupakan aspek yang kritis dari 

urutan proses untuk menghasilkan roti yang berkualitas tinggi. Pemanggangan / 

pengovenan terlalu lama dapat menyebabkan kerusakan dan penampakan roti 

yang tidak baik. Suhu dan waktu pemanggangan / pengovenan juga sangat penting 

untuk diperhatikan. Suhu yang umum digunakan sekitar 180-2000C selama 15-20 

menit (Marliyati dkk., 1992). Sedangkan pada penelitian kali ini, digunakan suhu 

sekitar 2100C selama 30 menit sehingga warna dari roti juga menjadi kecoklatan. 

Disamping dari tingkat kemerahan (a+) dan tingkat kekuningan (b+), tingkat 

kecerahan (L) juga menunjukkan karakteristik fisik roti asam (sourdough), 

dimana tingkat kecerahan (L) disebabkan oleh bahan baku yang digunakan yaitu 

tepung terigu. 

Roti asam (sourdough) yang memiliki sifat fisik yang hampir sama 

dengan kontrol adalah pada roti dengan menggunakan bahan pengembang 

proporsi ragi instan : kefir bubuk. Hal ini terlihat pada Gambar 18 yang 

menunjukkan bahwa tingkat kecerahan (L), tingkat kemerahan(a+), dan tingkat 

kekuningan (b+) pada roti dengan bahan pengembang proporsi ragi instan : kefir 

bubuk memiliki selisih yang sedikit dengan roti kontrol. Dibandingkan dengan  

roti menggunakan bahan pengembang kefir bubuk dan kefir memiliki selisih yang 

cukup banyak dengan roti kontrol.    



 
4.5.2

yang sa

mengetahui efek pengembangan roti yang dibuat dengan menggunakan bahan 

pengembang kefir bubuk serta menunjukkan roti asam (

sifat fisik roti terbaik dibandin

pengembangan roti asam (

roti asam (

(

             

Gambar 

(

tertinggi terdapat pada roti deng

instan : kefir bubuk, yaitu 273,33% sedangkan roti yang memiliki nilai volume 

pengembangan terendah terdapat pada roti dengan menggunakan bahan 

pengembang kefir bubuk, yaitu 160%. Hal ini menandakan bahwa roti 

menggunakan bahan pengembang proporsi ragi instan : kefir bubuk adalah roti 

 
4.5.2.  Volume Pengembangan

Analisa volume pengembangan roti asam (

yang sangat penting dalam penelitian ini karena tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui efek pengembangan roti yang dibuat dengan menggunakan bahan 

pengembang kefir bubuk serta menunjukkan roti asam (

sifat fisik roti terbaik dibandin

pengembangan roti asam (

roti asam (sourdough

(sourdough) berbagai perlakuan disajikan pada Gambar 21.

             

Gambar 21. 

 

Gambar 21 menunjukkan volume pengembangan pada roti asam 

(sourdough) berbagai perlakuan. Roti yang memiliki nilai volume pengembangan 

tertinggi terdapat pada roti deng

instan : kefir bubuk, yaitu 273,33% sedangkan roti yang memiliki nilai volume 

pengembangan terendah terdapat pada roti dengan menggunakan bahan 

pengembang kefir bubuk, yaitu 160%. Hal ini menandakan bahwa roti 

menggunakan bahan pengembang proporsi ragi instan : kefir bubuk adalah roti 

0

50

100

150

200

250

300

Vo
lu

m
e 

Pe
ng

em
ba

ng
an

 (%
)

.  Volume Pengembangan

Analisa volume pengembangan roti asam (

ngat penting dalam penelitian ini karena tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui efek pengembangan roti yang dibuat dengan menggunakan bahan 

pengembang kefir bubuk serta menunjukkan roti asam (

sifat fisik roti terbaik dibandin

pengembangan roti asam (

sourdough) itu sendiri. Nilai volume pengembangan pada roti asam 

) berbagai perlakuan disajikan pada Gambar 21.

21. Grafik Volume Pengembangan pada Roti Asam (
Berbagai Perlakuan

Gambar 21 menunjukkan volume pengembangan pada roti asam 

) berbagai perlakuan. Roti yang memiliki nilai volume pengembangan 

tertinggi terdapat pada roti deng

instan : kefir bubuk, yaitu 273,33% sedangkan roti yang memiliki nilai volume 

pengembangan terendah terdapat pada roti dengan menggunakan bahan 

pengembang kefir bubuk, yaitu 160%. Hal ini menandakan bahwa roti 

menggunakan bahan pengembang proporsi ragi instan : kefir bubuk adalah roti 

233.33

273.33

.  Volume Pengembangan

 
Roti

Analisa volume pengembangan roti asam (

ngat penting dalam penelitian ini karena tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui efek pengembangan roti yang dibuat dengan menggunakan bahan 

pengembang kefir bubuk serta menunjukkan roti asam (

sifat fisik roti terbaik dibandingkan dengan roti kontrol. Analisa volume 

pengembangan roti asam (sourdough

) itu sendiri. Nilai volume pengembangan pada roti asam 

) berbagai perlakuan disajikan pada Gambar 21.

Volume Pengembangan pada Roti Asam (
Berbagai Perlakuan

Gambar 21 menunjukkan volume pengembangan pada roti asam 

) berbagai perlakuan. Roti yang memiliki nilai volume pengembangan 

tertinggi terdapat pada roti dengan menggunakan bahan pengembang proporsi ragi 

instan : kefir bubuk, yaitu 273,33% sedangkan roti yang memiliki nilai volume 

pengembangan terendah terdapat pada roti dengan menggunakan bahan 

pengembang kefir bubuk, yaitu 160%. Hal ini menandakan bahwa roti 

menggunakan bahan pengembang proporsi ragi instan : kefir bubuk adalah roti 

 

273.33

160
183.33

Roti

 
Asam (Sourdough

Analisa volume pengembangan roti asam (

ngat penting dalam penelitian ini karena tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui efek pengembangan roti yang dibuat dengan menggunakan bahan 

pengembang kefir bubuk serta menunjukkan roti asam (

gkan dengan roti kontrol. Analisa volume 

sourdough) menandakan besarnya pengembangan dari 

) itu sendiri. Nilai volume pengembangan pada roti asam 

) berbagai perlakuan disajikan pada Gambar 21.

Volume Pengembangan pada Roti Asam (
Berbagai Perlakuan

 

Gambar 21 menunjukkan volume pengembangan pada roti asam 

) berbagai perlakuan. Roti yang memiliki nilai volume pengembangan 

an menggunakan bahan pengembang proporsi ragi 

instan : kefir bubuk, yaitu 273,33% sedangkan roti yang memiliki nilai volume 

pengembangan terendah terdapat pada roti dengan menggunakan bahan 

pengembang kefir bubuk, yaitu 160%. Hal ini menandakan bahwa roti 

menggunakan bahan pengembang proporsi ragi instan : kefir bubuk adalah roti 

Kontrol

Ragi Instan : Kefir 
Bubuk

Kefir Bubuk

Kefir

ourdough) 

Analisa volume pengembangan roti asam (sourdough

ngat penting dalam penelitian ini karena tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui efek pengembangan roti yang dibuat dengan menggunakan bahan 

pengembang kefir bubuk serta menunjukkan roti asam (sourdough

gkan dengan roti kontrol. Analisa volume 

) menandakan besarnya pengembangan dari 

) itu sendiri. Nilai volume pengembangan pada roti asam 

) berbagai perlakuan disajikan pada Gambar 21.

 

Volume Pengembangan pada Roti Asam (

Gambar 21 menunjukkan volume pengembangan pada roti asam 

) berbagai perlakuan. Roti yang memiliki nilai volume pengembangan 

an menggunakan bahan pengembang proporsi ragi 

instan : kefir bubuk, yaitu 273,33% sedangkan roti yang memiliki nilai volume 

pengembangan terendah terdapat pada roti dengan menggunakan bahan 

pengembang kefir bubuk, yaitu 160%. Hal ini menandakan bahwa roti 

menggunakan bahan pengembang proporsi ragi instan : kefir bubuk adalah roti 

Kontrol

Ragi Instan : Kefir 
Bubuk

Kefir Bubuk

Kefir

sourdough) menjadi parameter 

ngat penting dalam penelitian ini karena tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui efek pengembangan roti yang dibuat dengan menggunakan bahan 

sourdough) yang memiliki 

gkan dengan roti kontrol. Analisa volume 

) menandakan besarnya pengembangan dari 

) itu sendiri. Nilai volume pengembangan pada roti asam 

 

Volume Pengembangan pada Roti Asam (Sourdough

Gambar 21 menunjukkan volume pengembangan pada roti asam 

) berbagai perlakuan. Roti yang memiliki nilai volume pengembangan 

an menggunakan bahan pengembang proporsi ragi 

instan : kefir bubuk, yaitu 273,33% sedangkan roti yang memiliki nilai volume 

pengembangan terendah terdapat pada roti dengan menggunakan bahan 

pengembang kefir bubuk, yaitu 160%. Hal ini menandakan bahwa roti 

menggunakan bahan pengembang proporsi ragi instan : kefir bubuk adalah roti 

65 

Ragi Instan : Kefir 

) menjadi parameter 

ngat penting dalam penelitian ini karena tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui efek pengembangan roti yang dibuat dengan menggunakan bahan 

) yang memiliki 

gkan dengan roti kontrol. Analisa volume 

) menandakan besarnya pengembangan dari 

) itu sendiri. Nilai volume pengembangan pada roti asam 

Sourdough) 

Gambar 21 menunjukkan volume pengembangan pada roti asam 

) berbagai perlakuan. Roti yang memiliki nilai volume pengembangan 

an menggunakan bahan pengembang proporsi ragi 

instan : kefir bubuk, yaitu 273,33% sedangkan roti yang memiliki nilai volume 

pengembangan terendah terdapat pada roti dengan menggunakan bahan 
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menggunakan bahan pengembang proporsi ragi instan : kefir bubuk adalah roti 
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dengan sifat fisik terbaik jika dilihat dari segi volume pengembangan karena 

memiliki pengembangan yang cukup tinggi. Adanya interaksi antara bakteri asam 

laktat dan khamir menyebabkan produksi gas CO2 meningkat dibanding yang lain 

sehingga volume pengembangan pada roti asam (sourdough) menggunakan 

proporsi ragi instan : kefir bubuk paling tinggi. 

Tepung dari gandum mampu memproduksi adonan dengan volume 

pengembangan yang baik dan tekstur yang lembut. Karakteristik roti dari tepung 

gandum sangat berhubungan dengan kandungan gluten yang terhidrasi oleh 

protein gandum. Bentuk gluten elastis, berupa lapisan yang dapat diperpanjang 

dengan adonan yang dapat dipotong dan membentuk gas. Pembentukan gas 

berasal dari udara yang tidak terperangkap selama pengadukan dan CO2 berasal 

dari fermentasi gula oleh yeast (Hui, 2006). Pembentukan gas CO2 inilah yang 

menyebabkan volume pengembangan roti menjadi lebih besar. 

Kandungan gizi tepung terigu yang baik yaitu dengan komposisi kadar air 

13% dan kadar protein 12-13%. Pada saat tepung terigu bercampur dengan air 

maka berfungsi sebagai kerangka roti atau membentuk jaringan gluten yang kuat, 

membuat adonan tidak mudah pecah pada waktu di roll, dan dapat menahan gas 

CO2 hasil fermentasi (Haryono,1992). Dengan kuatnya jaringan gluten maka 

adonan akan dapat menahan gas CO2 lebih banyak yang mengakibatkan jumlah 

pori semakin banyak dan volume roti juga menjadi lebih besar (Rustandi, 2001).    

Menurut Marliyati dkk. (1992), perbedaan volume pengembangan roti 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya mutu dan jumlah dari bahan-bahan 

yang digunakan, proses pembuatan, pencampuran (mixing), fermentasi, cara 

pengerjaan, pan proof, dan pemanggangan / pengovenan (baking). Mudjajanto 



67    

(2004) menyatakan bahwa fungsi ragi (yeast) dalam pembuatan roti adalah untuk 

proses aerasi adonan dengan mengubah gula menjadi gas CO2 sehingga 

mematangkan dan mengempukkan gluten dalam adonan sehingga memungkinkan 

untuk mengembangkan adonan secara merata. Suhu ruangan ideal untuk 

fermentasi adonan 350C dan kelembaban udara 75%. Semakin panas ruangan 

semakin cepat proses fermentasi, sedangkan semakin dingin ruangan semakin 

lama proses fermentasi dan selama proses fermentasi berlangsung maka adonan 

menjadi lebih besar dan ringan.  

Pada roti asam (sourdough) dengan bahan pengembang kefir bubuk dan 

kefir memiliki volume pengembangan yang rendah kemungkinan karena proses 

fermentasi adonan yang berlangsung pada suhu yang tinggi (>350C) sehingga 

proses fermentasinya cepat. Dengan cepatnya proses fermentasi, gas CO2 yang 

dihasilkan sedikit dan tidak dapat terperangkap di dalam gluten seluruhnya 

sehingga adonan hanya sedikit mengembang (Sultan, 1981). Selain itu, peran ragi 

/ khamir (yeast) yang terdapat pada kefir tidak bekerja secara maksimal sehingga 

proses fermentasi juga tidak maksimal. Proses fermentasi yang tidak maksimal 

juga menghasilkan gas CO2 yang sedikit sehingga adonan hanya sedikit 

mengembang. 

Volume pengembangan roti asam (sourdough) dipengaruhi juga oleh 

keberadaan mikroorganisme dalam bahan pengembang itu sendiri. Menurut 

Roussel and Chiron (2002), sekitar 1,5%-2% dari berat kering tepung terigu 

adalah gula sederhana yang dapat difermentasi oleh mikroba, misalnya glukosa, 

fruktosa, maltosa, dan rantai pendek pentosa, sehingga aktivitas mikroba dalam 

adonan meningkat dengan adanya substrat tersebut. Proses proofing dilakukan 
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pada suhu optimal pertumbuhan khamir yang bertujuan untuk memberikan 

kesempatan khamir untuk melakukan aktivitasnya dalam menghasilkan gas CO2. 

Khamir ini memiliki peranan penting dalam proses pengembangan roti dan 

penambahan khamir dalam adonan roti asam (sourdough) akan meningkatkan 

volume pengembangannya (ollar et al., 1994). 

Pada roti asam (sourdough) menggunakan bahan pengembang kefir bubuk 

memiliki volume pengembangan terendah diantara lainnya karena adanya 

penurunan total bakteri asam laktat dan khamir kefir bubuk setelah proses 

pengeringan beku. Total khamir pada kefir bubuk (2,33 x 107 cfu/gr) lebih rendah 

dibanding dengan total khamir pada ragi instan (1,76 x 108 cfu/gr) sehingga 

mengakibatkan pengembangan roti akibat aktivitas khamir pada roti kontrol jauh 

lebih tinggi dibanding dengan roti dengan bahan pengembang kefir bubuk.  

Begitu pula dengan roti asam (sourdough) menggunakan bahan 

pengembang kefir memiliki volume pengembangan yang relatif rendah. Hal ini 

dikarenakan bakteri asam laktat dan khamir tidak dapat memanfaatkan substrat 

dengan baik sehingga gas CO2 yang dihasilkan sedikit. Produksi gas CO2 oleh 

bakteri asam laktat dan khamir pada kefir tidak mampu menyamai produksi gas 

CO2 oleh khamir pada ragi instan sehingga kefir belum mampu berperan sebagai 

bahan pengembang roti menggantikan ragi instan. Khamir yang ada pada ragi 

instan adalah kultur murni jenis Saccharomyces cerevisiae sedangkan pada kefir 

ada bermacam-macam jenis khamir sehingga keberadaannya sulit dikontrol. 

Menurut Cauvin (1998), pori-pori yang diinginkan dari roti asam 

(sourdough) adalah yang relatif kecil (1 2 mm). Selain itu, Kulp (2003) 

menyatakan bahwa karakteristik roti asam (sourdough) adalah volume 
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kefir bubuk, yaitu 0,030 mm/gr.det. Sedangkan roti yang memiliki nilai tekstur 

terendah terdapat pada roti kontrol, yaitu 0,012 mm/gr.det. Hal ini menandakan 

bahwa roti dengan menggunakan bahan pengembang proporsi ragi instan : kefir 

bubuk adalah roti dengan sifat fisik terbaik jika dilihat dari segi tekstur karena 

memiliki keempukan yang tinggi. Keempukan ini ditandai dengan dalamnya 

jarum penetrometer yang dapat menusuk masuk roti asam (sourdough).  

Semakin tinggi nilai tekstur yang diperoleh maka semakin empuk roti yang 

dihasilkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hui (2006) bahwa khamir berperan 

dalam pengembangan adonan sedangkan bakteri berperan dalam pembentukan 

cita rasa asam serta memproduksi CO2 yang membantu pengembangan roti. Selain 

itu, roti dengan pengembangan yang lebih besar mempunyai tekstur yang tidak 

padat sehingga lebih empuk dibanding dengan roti dengan pengembangan yang 

kecil. 

Pada roti dengan menggunakan bahan pengembang proporsi ragi instan : 

kefir bubuk memiliki tekstur paling tinggi atau empuk dibandingkan roti dengan 

bahan pengembang lainnya. Hal ini dikarenakan kefir bubuk memiliki total 

bakteri asam laktat dan total khamir yang cukup tinggi sehingga berkontribusi 

terhadap pembentukan tekstur roti asam (sourdough), demikian pula pada ragi 

instan juga memiliki total khamir yang cukup tinggi yaitu sekitar 1,76 x 108 cfu/gr 

yang nantinya juga akan berkontribusi terhadap pembentukan tekstur roti asam 

(sourdough). Namun pada roti kontrol memiliki tekstur paling rendah atau keras 

yang mungkin dikarenakan proses pengadukan yang terlalu lama. Mudjajanto 

(2004) menyatakan bahwa kunci pokok dalam pengadukan adalah waktu yang 

digunakan harus tepat karena jika pengadukan terlalu lama akan menghasilkan 
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adonan yang keras dan tidak kompak, sedangkan pengadukan yang sangat cepat 

mengakibatkan adonan tidak tercampur rata dan lengket. Dengan demikian, 

tekstur roti asam (sourdough) yang dihasilkan dari bahan pengembang proporsi 

ragi instan : kefir bubuk mampu menghasilkan sifat fisik roti yang lebih baik 

dibandingkan dengan roti berbahan pengembang yang lainnya.       

Pada roti asam (sourdough) dengan bahan pengembang kefir bubuk dan 

kefir  memiliki tekstur yang lebih tinggi daripada roti kontrol. Hal ini dikarenakan 

adanya kultur campuran yaitu bakteri asam laktat dan khamir yang berperan 

dalam pembentukan tekstur roti asam (sourdough). Menurut Kosikowski (1997), 

bakteri asam laktat memecah laktosa pada susu menjadi galaktosa, glukosa, asam 

laktat, asam asetat, dan asam-asam organik lainnya yang selanjutnya akan 

digunakan khamir menggunakan glukosa sebagai sumber energi untuk 

menghasilkan gas CO2 dan alkohol, dimana gas CO2 yang berperan sebagai 

pembentuk tekstur pada roti asam (sourdough).  

Menurut Lorenz (2003), suhu pengovenan yang tinggi menyebabkan 

kehilangan kelembaban adonan dan terjadi transfer panas dari luar ke dalam 

adonan sehingga air menguap dan menyebabkan tekstur roti menjadi keras. Hal 

itulah yang menjadi alasan bahwa roti asam (sourdough) menggunakan bahan 

pengembang ragi instan memiliki tekstur yang keras. Sedangkan menurut Clarke 

et al. (2004), adanya interaksi antara bakteri asam laktat dan khamir pada kefir 

bubuk menyebabkan akumulasi gas CO2 meningkat sehingga volume 

pengembangan roti asam (sourdough) semakin besar dan tekstur nya pun menjadi 

lebih lunak. Oleh karena itu, roti asam (sourdough) menggunakan bahan 
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pengembang proporsi ragi instan : kefir bubuk memiliki tekstur paling empuk 

diantara roti asam (sourdough) menggunakan bahan pengembang lainnya.   

4.6.  Penentuan Karakteristik Terbaik Roti Asam (Sourdough) 

Karakteristik fisik terbaik pada roti asam (sourdough) diantaranya 

memiliki warna cenderung kecoklatan, tekstur yang empuk serta volume 

pengembangan yang tinggi. Roti dengan bahan pengembang proporsi ragi instan : 

kefir bubuk memiiliki sifat fisik terbaik jika dibandingkan dengan roti kontrol 

yaitu dengan bahan pengembang ragi instan / bahan pengembang roti pada 

umumnya. Perbandingan roti asam (sourdough) sifat fisik terbaik dengan roti 

kontrol dapat dilihat pada Tabel 13.  

Tabel 13. Perbandingan Roti Asam Sifat Fisik Terbaik (Ragi Instan : Kefir 
Bubuk) dengan Roti Kontrol 

Parameter Roti Asam Ragi Instan : 
Kefir Bubuk 

Roti Kontrol 

Warna  L = 52,7 
a+ = 21,6 
b+ = 25,1 

L= 54,9 
a+ = 21,2 
b+ = 24,6 

Tekstur 0,030 mm/gr.det 0,012 mm/gr.det 
Volume Pengembangan 273,33 % 233,33 % 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1. Kesimpulan 

1. Hasil penelitian didapatkan bahwa konsentrasi kefir grains (K) 

memberikan pengaruh nyata ( =5%) terhadap total bakteri asam laktat, 

total asam, pH, dan viskositas kefir bubuk.  

2. Konsentrasi dekstrin (D) memberikan pengaruh nyata ( =5%)

 

terhadap 

total bakteri asam laktat, viskositas, dan rendemen kefir bubuk. Sedangkan 

interaksi keduanya tidak memberikan pengaruh nyata ( =5%)

 

terhadap 

semua parameter kefir bubuk. 

3. Perlakuan terbaik karakteristik mikrobiologi, fisik, dan kimia kefir bubuk 

didapatkan pada perlakuan konsentrasi kefir grains 7% dan konsentrasi 

dekstrin 20%. Kefir bubuk tersebut memiliki karakteristik total bakteri 

asam laktat 3,8 x 107 cfu/gr, total khamir 7 x 107 cfu/gr, total asam 1,65%, 

pH 3,27, viskositas 15,17 dPa.s, dan rendemen 22,48%.  

4. Perlakuan terbaik karakteristik fisik roti asam (sourdough) didapatkan 

pada perlakuan roti dengan bahan pengembang proporsi ragi instan : kefir 

bubuk. Roti asam (sourdough) tersebut memiliki karakteristik warna 

diantaranya tingkat kecerahan (L = 52,7), tingkat kemerahan (a+ = 21,6), 

dan  tingkat kekuningan (b+ = 25,1), tekstur 0,030 mm/gr.det, dan volume 

pengembangan 273,33%.  
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5.2. Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuat kefir bubuk dengan 

menggunakan cryoprotectant (seperti laktosa, skim, sukrosa, dll.) guna 

menghasilkan viabilitas bakteri asam laktat dan khamir yang lebih tinggi 

pada pembuatan kefir bubuk metode pengeringan beku.  

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menghasilkan roti asam 

(sourdough) dengan sifat fisik, kimia, dan organoleptik yang lebih baik 

yaitu dengan menambahkan kultur starter pada pembuatan roti asam 

(sourdough) 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui daya simpan roti 

asam (sourdough) dengan menggunakan bahan pengembang kefir bubuk 

metode pengeringan beku. 
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LAMPIRAN  

Lampiran 1.  Prosedur Analisa 

1.1 Analisa Kimia  

3.1. Analisa Total Asam (AOAC, 1990) 

7) 10 ml sampel dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, lalu 

ditambahkan akuades sampai tanda batas lalu dihomogenkan dan 

disaring.  

8) Filtrat diambil 10 ml dan dimasukkan ke dalam erlenmeyer. 

9) Ditambahkan 2-3 tetes larutan 1% indikator pp. 

10) Dititrasi dengan larutan 0,1 N NaOH sampai wana larutan berubah 

menjadi merah muda dan warna tersebut tidak hilang selama 30 

detik. 

11) Pada akhir titrasi dihitung jumlah NaOH yang digunakan.  

Perhitungan: 

Total asam (%) = V x N x P x BE asam x 100%    

Berat Sampel x 1000 

Keterangan : 

V = Volume NaOH  

N = Normalitas NaOH 

P = Jumlah pengenceran 

BE = Berat Ekivalen asam laktat  



    
Standarisasi larutan NaOH 0,1N : 

a. Ditimbang 0,1 g asam oksalat dengan BM 126. 

b. Dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. 

c. Ditambahkan akuades sebanyak 25 ml. 

d. Ditambahkan larutan indikator ppsebanyak 2-3 tetes. 

e. Dititrasi dengan larutan NaOH sampai terbentuk warna merah 

jambu. 

f. Diulangi sebanyak 3 kali ulangan 

Perhitungan : N NaOH = (gram asam oksalat x 2) / (0,126 x ml NaOH)  

1.1.2  Analisa pH (AOAC, 1990) 

a. Elektroda pH meter dikalibrasi ke dalam larutan buffer pH 4 dan 

pH 7 kemudian bilas dengan aquades. 

b. Elektroda pH meter dicelupkan ke dalam sampel kemudian 

ditunggu hingga menunjukkan angka konstan dan pH sampel dapat 

dibaca.  

 

Analisa Mikrobiologi  

 

Analisa Total Bakteri Asam Laktat (Fardiaz, 1992) 

a. Sampel padat sebanyak 5 gram diencerkan ke dalam larutan pepton 

0,1% sebanyak 45 ml, larutan ini merupakan pengenceran 10-1 

b. Pengenceran kedua dengan seri pengenceran 10-2, 10-3, sampai10-8 

(untuk kefir) dan sampai10-5 (untuk kefir bubuk) 



    
c. Pipet 1 ml dari 3 pengenceran ke dalam cawan petri 

d. Media MRSA steril dituangkan ke dalam cawan petri, 10-12 ml 

e. Cawan petri digoyang secara hati-hati dan dibiarkan membeku 

f. Masukkan cawan petri dengan posisi terbalik ke dalam inkubator 

dengan suhu 370C selama 48 jam. 

g. Catat pertumbuhan koloni pada setiap cawan yang mengandung 

koloni. 

h. Hitung angka TPC dalam 1 gram dengan mengalikan jumlah 

koloni rata-rata dengan faktor pengenceran yang digunakan dengan 

satuan colony forming unit/g atau koloni/g.  

 

Analisa Total Khamir (Chandan, 2006) 

 

Sampel padat sebanyak 5 gram diencerkan ke dalam larutan pepton 

0,1% sebanyak 45 ml, larutan ini merupakan pengenceran 10-1 

 

Pengenceran kedua dengan seri pengenceran 10-2, 10-3, sampai10-8 

(untuk kefir) dan sampai10-8 (untuk kefir bubuk) 

 

Pipet 1 ml dari 3 pengenceran terakhir ke dalam cawan petri  

 

Media PDA steril diberi asam tartarat hingga pH 3,5 kemudian 

dituangkan ke dalam cawan petri sebanyak 10-12 ml 

 

Cawan petri digoyang secara hati-hati dan dibiarkan membeku 

 

Masukkan cawan petri dengan posisi terbalik ke dalam inkubator 

dengan suhu 370C selama 48 jam 



     
Catat pertumbuhan koloni pada setiap cawan yang mengandung 

koloni. 

 
Hitung angka TPC dalam 1 gram dengan mengalikan jumlah 

koloni rata-rata dengan faktor pengenceran yang digunakan dengan 

satuan colony forming unit/g atau koloni/g. 

Untuk melaporkan hasil analisis mikrobiologi dengan cara hitungan 

cawan digunakan sebagai standar yang disebut standard plate count, 

yaitu: 

6) Cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah 

koloni antara 30-300. 

7) Beberapa koloni yang bergabung menjadi satu merupakan 

kumpulan koloni yang besar dimana jumlah koloninya dihitung 

sebagai satu koloni. 

8) Satu deretan rantai koloni terlihat sebagai satu garis tebal dihitung 

sebagai satu koloni.  

Perhitungan: 

Faktor Pengenceran (FP) = P.awal x P.selanjutnya x jumlah yg tumbuh 

Jumlah koloni per ml = Jumlah koloni x  1/FP  

1.3 Analisa Fisik 

1.3.1 Analisa Warna (Yuwono dan Susanto, 1998) 

a. Sampel bubuk disiapkan dan color reader dihidupkan. 

b. Target pembacaan ditentukan L*, a*, b* color space atau L*, c*, h*. 

c. Warna diukur.  



    
L* untuk parameter kecerahan (lightness), a* dan b* koordinat 

kromatisitas, c* kroma, h* sudut hue (warna).  

1.3.2 Analisa Rendemen (AOAC, 1980) 

d. Menimbang bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan. 

e. Menimbang produk setiap perlakuan. 

f. Menimbang rendemen dengan rumus : 

Rendemen =            Berat produk (g)             x 100%   

Berat bahan baku dan bahan tambahan (g)  

1.3.3 Analisa Viskositas (AOAC, 1990) 

a. Pilih spindel yang sesuai keadaan kefir. 

b. Atur waktu yang diperlukan sesuai tingkat kekentalan sampel yang 

akan diukur. 

c. Spindel dipasang pada alat dan alat tersebut dihubungkan dengan 

aliran listrik. 

d. Tombol ditekan dan biarkan spindel berputar sampai jarum 

menunjukkan angka konstan.  

1.3.4 Volume Pengembangan Roti (Claudio and De Leon, 1997 dalam 

Erita, 2002) 

 

Kotak kosong yang terbuat dari kayu dipersiapkan untuk 

mengetahui volume isi kotak, biji jewawut dimasukkan sampai 



    
penuh dan tumpah. Bagian atas diratakan dengan penggaris, biji 

jewawut yang memenuhi kotak selanjutnya dihitung dengan 

silinder (gelas ukur). 

 

Roti dimasukkan ke dalam kotak kosong dan dipenuhi dengan biji 

jewawut, bagian atas diratakan dengan penggaris. Biji jewawut 

yang ada di dalam kotak selanjutnya diukur volumenya. 

 

Volume roti = volume total biji 

 

volume biji disekitar roti.  

1.3.5 Analisa Tekstur (Yuwono dan Susanto, 1998) 

a. Timbang berat beban (beban dengan batang pemegang). 

b. Bahan yang akan diukur diletakkan tepat di bawah penetrometer. 

c. Tentukan waktu pengujian yaitu waktu yang diperlukan untuk 

penekanan terhadap bahan. 

d. Lepaskan beban lalu baca skala penunjuk setelah alat berhenti. 

e. Pengujian lalu diulang pada berbagai sisi sampel. 

f. Buat rata-rata hasil pembacaan. 

g. Rumus perhitungan penetrasi :  

Tekstur (mm/g.detik) =   (rata-rata hasil pengukuran × 1/10) (mm) 

    Berat beban (g) × waktu pengujian (detik)  



    
Lampiran 2. Penilaian Pemilihan Perlakuan Terbaik (Zeleny, 1982) 

Untuk menentukan kombinasi perlakuan terbaik digunakan metode multiple 

attribute dengan prosedur pembobotan sebagai berikut : 

1. Menentukan nilai ideal pada masing-masing parameter 

Nilai ideal adalah nilai yang sesuai dengan pengharapan yaitu nilai maksimal 

atau minimal dari suatu parameter. Untuk parameter dengan rerata semakin 

tinggi semakin baik, maka nilai terendah sebagai nilai terjelek dan nilai 

tertinggi sebagai nilai terbaik, begitu sebaliknya. 

Nilai ideal parameter : 

Parameter Asumsi nilai ideal 
Total Bakteri Asam Laktat Tertinggi 

Total Khamir Tertinggi 
Total Asam Tertinggi 

pH Terendah 
Viskositas Tertinggi 
Rendemen Tertinggi 

 

2. Menghitung derajat kerapatan (dk) 

Derajat kerapatan dihitung berdasarkan nilai ideal dari masing-masing 

parameter. 

Bila nilai ideal minimal maka : 

dk =     nilai kenyataan yang mendekati ideal

  

    nilai ideal dari masing-masing alternatif 

Bila nilai ideal maksimal maka : 

dk =     nilai ideal dari masing-masing alternatif

  

        nilai kenyataan yang mendekati ideal   



    
3. Menghitung jarak kerapatan (Lp) 

Dengan asumsi bahwa semua parameter penting, jarak kerapatan ( ) dihitung 

berdasarkan jumlah parameter pada masing-masing perlakuan.  

= 1 / jumlah parameter

 

L1 = 1 

 

 ( x dk)

 

L2 =  ( 2 x (1 

 

dk)2) 

L = nilai maks ( x (1 

 

dk) 

4. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan yang mempunyai nilai L1, L2, 

dan L minimal 



    
Lampiran 3. Data Analisa Kefir Susu Sapi 

1. Data Analisa Total Bakteri Asam Laktat Kefir Susu Sapi 

Perlakuan

 
Ulangan 

Total Rerata 
1 2 3 

K1 5.70E+08

 

3.97E+08

 

9.20E+08

 

1.89E+09

 

628833333.33 
K2 7.80E+08

 

8.40E+08

 

1.14E+09

 

2.76E+09

 

920000000.00 
K3 9.20E+08

 

1.15E+09

 

1.87E+09

 

3.94E+09

 

1313333333.33

 

Total 2.27E+09

 

2.39E+09

 

3.93E+09

 

8.59E+09

  

2. Data Analisa Total Khamir Kefir Susu Sapi 

Perlakuan

 

Ulangan 
Total Rerata 

1 2 3 
K1 4.80E+08

 

3.50E+08

 

4.00E+08

 

1.23E+09

 

410000000.00

 

K2 6.00E+08

 

6.10E+08

 

5.60E+08

 

1.77E+09

 

590000000.00

 

K3 1.12E+09

 

6.80E+08

 

5.80E+08

 

2.38E+09

 

793333333.33

 

Total 2.20E+09

 

1.64E+09

 

1.54E+09

 

5.38E+09

  

3. Data Analisa Total Asam Kefir Susu Sapi 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rerata 
1 2 3 

K1 0.99 0.81 0.72 2.52 0.84 
K2 1.2 1.1 1.15 3.45 1.15 
K3 1.3 1.26 1.2 3.76 1.25 

 

4. Data Analisa pH Kefir Susu Sapi 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rerata 
1 2 3 

K1 4 3.78 3.5 11.28 3.76 
K2 3.58 3.47 3.5 10.55 3.51666667

 

K3 3.3 3.33 3.35 9.98 3.32666667

 

Total 10.88 10.58 10.35 31.81 

 

5. Data Analisa Viskositas Kefir Susu Sapi 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rerata 
1 2 3 

K1 7.5 7.5 6 21 7.00 
K2 15 10 7.5 32.5 10.83 
K3 15.5 10 10 35.5 11.83 

Total 38 27.5 23.5 89 



    
Lampiran 4. Data Analisa Total Bakteri Asam Laktat Kefir Bubuk 

Tabel Data 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rerata 
1 2 3 

K1D1 5.60E+06 7.60E+06 8.60E+06 2.18E+07 7266667 

K1D2 6.70E+06 1.21E+07 8.90E+06 2.77E+07 9233333 

K2D1 6.40E+06 1.25E+07 1.03E+07 2.92E+07 9733333 

K2D2 9.20E+06 1.14E+07 1.12E+07 3.18E+07 10600000 

K3D1 9.40E+06 1.06E+07 1.25E+07 3.25E+07 10833333 

K3D2 1.17E+07 1.36E+07 1.27E+07 3.80E+07 12666667 

Total 4.90E+07 6.78E+07 6.42E+07 1.81E+08 60333333 

Rerata   10055555.6 

 

Tabel Dua Arah 

Perlakuan D1 D2 Total 

K1 21800000 31500000 53300000 

K2 29200000 31800000 61000000 

K3 32500000 38000000 70500000 

Total 83500000 101300000 184800000 

 

Tabel Analisa Ragam 
Sumber Keragaman dB JK KT F hitung F tabel (5%) Notasi 

Kelompok 2 0.08 0.03860 11.304 4.1 * 

Perlakuan 5 0.10630 0.02126 6.227 3.33 * 

Konsentrasi Kefir Grains 2 0.08050712 0.04025 11.790 4.1 * 

Konsentrasi Dekstrin 1 0.02412 0.02412 7.065 4.96 * 

Interaksi  2 0.00167 0.00084 0.245 4.1 tn 

Galat 10 0.03414 0.00341       

Total 17 0.21764         

 

Uji BNT  Faktor K 

Perlakuan   6.904 6.998 7.067 KTG BNT 5% 

K1 6.904 - * * 
0.003 0.086 K2 6.998   - * 

K3 7.067     - 

Notasi a b c 

 

Uji BNT Faktor D

 

Perlakuan

   

6.953

 

7.026

 

KTG

 

BNT 5%

 

D1 6.953 -  tn 
0.003 0.086 

D2 7.026   - 

Notasi a a 



    
Lampiran 5. Data Analisa Total Khamir Kefir Bubuk 

Tabel Data 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rerata 
1 2 3 

K1D1 4.50E+05 8.50E+06 1.42E+07 2.32E+07 7716667 

K1D2 3.00E+06 1.36E+07 1.46E+07 3.12E+07 10400000 

K2D1 3.30E+06 1.41E+07 1.45E+07 3.19E+07 10633333 

K2D2 7.10E+06 1.62E+07 1.86E+07 4.19E+07 13966667 

K3D1 9.60E+06 1.65E+07 1.60E+07 4.21E+07 14033333 

K3D2 3.30E+07 1.80E+07 1.90E+07 7.00E+07 23333333 

Total 5.65E+07 8.69E+07 9.69E+07 2.40E+08 80083333 

Rerata   13347222.2 

 

Tabel Dua Arah 

Perlakuan D1 D2 Total 

K1 23150000 31200000 54350000 

K2 31900000 41900000 73800000 

K3 42100000 70000000 112100000 

Total 97150000 143100000 240250000 

 

Tabel Analisa Ragam 
Sumber Keragaman dB JK KT F hitung F tabel (5%) Notasi 

Kelompok 2 1.0508463 0.52542 5.207 4.1 * 

Perlakuan 5 1.01922 0.20384 2.020 3.33 tn 

Konsentrasi Kefir Grains 2 0.72693 0.36347 3.602 4.1 tn 

Konsentrasi Dekstrin 1 0.26644 0.26644 2.640 4.96 tn 

Interaksi  2 0.02585 0.01293 0.128 4.1 tn 

Galat 10 1.00908 0.10091       

Total 17 3.0791454         



    
Lampiran 6. Data Analisa Total Asam Kefir Bubuk  

Tabel Data 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rerata 
1 2 3 

K1D1 1.17 1.44 0.99 3.6 1.2 

K1D2 1.35 1.53 1.35 4.23 1.41 

K2D1 1.44 1.44 1.44 4.32 1.44 

K2D2 1.26 1.44 1.62 4.32 1.44 

K3D1 1.62 1.62 1.53 4.77 1.59 

K3D2 1.62 1.62 1.71 4.95 1.65 

Total 8.46 9.09 8.64 26.19 8.73 

Rerata   1.455 

 

Tabel Dua Arah 

Perlakuan D1 D2 Total 

K1 3.6 4.23 7.83 

K2 4.32 4.32 8.64 

K3 4.77 4.95 9.72 

Total 12.69 13.5 26.19 

 

Tabel Analisa Ragam 
Sumber Keragaman dB JK KT F hitung F tabel (5%) Notasi 

Kelompok 2 0.04 0.01755 1.066 4.1 tn 

Perlakuan

 

5

 

0.37125

 

0.07425

 

4.508

 

3.33

 

*

 

Konsentrasi Kefir Grains 2 0.2997 0.14985 9.098 4.1 * 

Konsentrasi Dekstrin 1 0.03645 0.03645 2.213 4.96 tn 

Interaksi  2 0.03510 0.01755 1.066 4.1 tn 

Galat 10 0.16470 0.01647       

Total 17 0.57105         

 

Uji BNT  Faktor K 

Perlakuan   1.31 1.44 1.62 KTG BNT 5% 

K1 1.31 -  tn * 
0.016 0.19 K2 1.44   - tn  

K3

 

1.62

     

-

 

Notasi a a b b 

 

Uji BNT Faktor D 

Perlakuan   1.41 1.5 KTG BNT 5% 

D1 1.41 - tn  
0.016 0.19 

D2 1.5   - 

Notasi a a 



    
Lampiran 7. Data Analisa pH Kefir Bubuk 

Tabel Data 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rerata 
1 2 3 

K1D1 4.32 3.86 4.21 12.39 4.13 

K1D2 3.96 3.63 3.8 11.39 3.80 

K2D1 3.67 3.75 3.4 10.82 3.61 

K2D2 3.59 3.6 3.72 10.91 3.64 

K3D1 3.29 3.3 3.33 9.92 3.31 

K3D2 3.3 3.25 3.27 9.82 3.27 

Total 22.13 21.39 21.73 65.25 21.75 

Rerata   3.63 

 

Tabel Dua Arah 

Perlakuan 

 

D1 D2 Total 

K1 12.39 11.39 23.78 

K2 10.82 10.91 21.73 

K3 9.92 9.82 19.74 

Total 33.13 32.12 65.25 

 

Tabel Analisa Ragam 
Sumber Keragaman dB JK KT F hitung F tabel (5%) Notasi 

Kelompok 2 0.05 0.02287 1.121 4.1 tn 

Perlakuan

 

5

 

1.52992

 

0.30598

 

14.999

 

3.33

 

*

 

Konsentrasi Kefir Grains 2 1.360233 0.68012 33.339 4.1 * 

Konsentrasi Dekstrin 1 0.05667 0.05667 2.778 4.96 tn 

Interaksi  2 0.11301 0.05651 2.770 4.1 tn 

Galat 10 0.20400 0.02040       

Total 17 1.77965         

 

Uji BNT  Faktor K 

Perlakuan   3.29 3.62 3.96 KTG BNT 5% 

K3 3.29 - * * 
0.02 0.211 K2 3.62   - * 

K1

 

3.96

     

-

 

Notasi a b c 

 

Uji BNT Faktor D 

Perlakuan   3.57 3.68 KTG BNT 5% 

D2 3.57 - tn  
0.02 0.211 

D1 3.68   - 

Notasi a a 



    
Lampiran 8. Data Analisa Viskositas Kefir Bubuk 

Tabel Data 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rerata 
1 2 3 

K1D1 12.25 12.5 11.75 36.5 12.17 

K1D2 12.5 13 12 37.5 12.50 

K2D1 14.5 13.75 14 42.25 14.08 

K2D2 14.75 14 14.25 43 14.33 

K3D1 14 14.75 14.5 43.25 14.42 

K3D2 15.5 15 15 45.5 15.17 

Total 83.5 83 81.5 248 82.67 

Rerata   13.78 

 

Tabel Dua Arah 

Perlakuan D1 D2 Total 

K1 36.5 37.5 74 

K2 42.25 43 85.25 

K3 43.25 45.5 88.75 

Total 122 126 248 

 

Tabel Analisa Ragam 
Sumber Keragaman dB JK KT F hitung F tabel (5%) Notasi 

Kelompok 2 0.36 0.18056 1.677 4.1 tn 

Perlakuan

 

5

 

20.90278

 

4.18056

 

38.839

 

3.33

 

*

 

Konsentrasi Kefir Grains 2 19.798611 9.89931 91.968 4.1 * 

Konsentrasi Dekstrin 1 0.88889 0.88889 8.258 4.96 * 

Interaksi  2 0.21528 0.10764 1.000 4.1 tn 

Galat 10 1.47222 0.14722       

Total 17 22.73611         

 

Uji BNT  Faktor K 

Perlakuan   12.33 14.21 14.79 KTG BNT 5% 

K1 12.33 - * * 
0.147 0.568 K2 14.21   - * 

K3

 

14.79

     

-

 

Notasi a b c 

 

Uji BNT Faktor D 

Perlakuan   13.56 13.99 KTG BNT 5% 

D1 13.56 -  tn 
0.147 0.568 

D2 13.99   - 

Notasi a a 



    
Lampiran 9. Data Analisa Rendemen Kefir Bubuk 

Tabel Data 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rerata 
1 2 3 

K1D1 20.65 18.6 19.8 59.05 19.68 

K1D2 23.4 21.5 22.3 67.2 22.40 

K2D1 20.71 21.5 20.23 62.44 20.81 

K2D2 23.09 22.3 22.8 68.19 22.73 

K3D1 21.05 21.3 22.1 64.45 21.48 

K3D2 22.89 22.65 21.9 67.44 22.48 

Total 131.79 127.85 129.13 388.77 129.59 

Rerata   21.60 

 

Tabel Dua Arah 

Perlakuan 

 

D1 D2 Total 

K1 59.05 67.2 126.25 

K2 62.44 68.19 130.63 

K3 64.45 67.44 131.89 

Total 185.94 202.83 388.77 

 

Tabel Analisa Ragam 
Sumber Keragaman dB JK KT F hitung F tabel (5%) Notasi 

Kelompok 2 1.35 0.67327 1.382 4.1 tn 

Perlakuan

 

5

 

20.99205

 

4.19841

 

8.617

 

3.33

 

*

 

Konsentrasi Kefir Grains 2 2.9212 1.46060 2.998 4.1 tn 

Konsentrasi Dekstrin 1 15.84845 15.84845 32.529 4.96 * 

Interaksi  2 2.22240 1.11120 2.281 4.1 tn 

Galat 10 4.87207 0.48721       

Total 17 27.21065         

 

Uji BNT  Faktor K 

Perlakuan   21.042 21.772 21.982 KTG BNT 5% 

K1 21.042 - tn  tn  
0.487 1.033 K2 21.772   -  tn 

K3

 

21.982

     

-

 

Notasi a a a 

 

Uji BNT Faktor D 

Perlakuan   20.659 22.537 KTG BNT 5% 

D1 20.659 - * 
0.487 1.033 

D2 22.537   - 

Notasi a b 
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Lampiran 10. Pemilihan Perlakuan Terbaik Kefir Bubuk Parameter Mikrobiologi, Fisik, dan Kimia Metode Zeleny 

Parameter 
Alternatif 

K1D1 K1D2 K2D1 K2D2 K3D1 K3D2 
Viskositas 12.17 12.50 14.08 14.33 14.42 15.17 

Total Asam 1.20 1.41 1.50 1.44 1.44 1.65 
Total Bakteri Asam Laktat 7266667 9233333 9733333 10600000 10833333 12666667 

Total Khamir 7716667 10400000 10633333 13966667 14033333 23333333 
Rendemen 19.68 22.40 20.81 22.73 21.48 22.48 

pH 4.13 3.80 3.61 3.64 3.31 3.27 
dk Viskositas 0.802 0.824 0.929 0.945 0.951 1.000 

dk Total Asam 0.727 0.855 0.909 0.873 0.873 1.000 
dk Total Bakteri Asam 

Laktat 0.574 0.729 0.768 0.837 0.855 1.000 
dk Total Khamir 0.331 0.446 0.456 0.599 0.601 1.000 

dk Rendemen 0.866 0.985 0.916 1.000 0.945 0.989 
dk pH 1.262 1.160 1.102 1.111 1.010 1.000 

 

0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 
L1 0.450 0.360 0.337 0.291 0.296 0.168 
L2 0.021 0.012 0.010 0.006 0.006 0.000 

L Maks (L ) 0.283 0.194 0.170 0.124 0.129 0.002 
Terbaik           ** 

   



    
Nilai L1 

Parameter 
Jarak Kerapatan Semua Parameter 

K1D1 K1D2 K2D1 K2D2 K3D1 K3D2 
Viskositas 0.134 0.137 0.155 0.158 0.158 0.167 

Total Asam 0.121 0.142 0.152 0.145 0.145 0.167 
Total Bakteri Asam 

Laktat 0.096 0.121 0.128 0.139 0.143 0.167 
Total Khamir 0.055 0.074 0.076 0.100 0.100 0.167 

Rendemen 0.144 0.164 0.153 0.167 0.158 0.165 
pH 0.210 0.193 0.184 0.185 0.168 0.167 

Jumlah 0.550 0.640 0.663 0.709 0.704 0.832 
L1 0.450 0.360 0.337 0.291 0.296 0.168 

 

Nilai L2 

Parameter 
Jarak Kerapatan Semua Parameter 

K1D1 K1D2 K2D1 K2D2 K3D1 K3D2 
Viskositas 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 

Total Asam 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 
Total Bakteri Asam 

Laktat 0.005 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 
Total Khamir 0.012 0.009 0.008 0.004 0.004 0.000 

Rendemen 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
L2 0.021 0.012 0.010 0.006 0.006 0.000 

 



     
Nilai Lmax 

Parameter 
Jarak Kerapatan Semua Parameter 

K1D1 K1D2 K2D1 K2D2 K3D1 K3D2 
Viskositas 0.033 0.029 0.012 0.009 0.008 0.000 

Total Asam 0.045 0.024 0.015 0.021 0.021 0.000 
Total Bakteri Asam 

Laktat 0.071 0.045 0.039 0.027 0.024 0.000 
Total Khamir 0.112 0.092 0.091 0.067 0.066 0.000 

Rendemen 0.022 0.002 0.014 0.000 0.009 0.002 
L maksimal 0.283 0.194 0.170 0.124 0.129 0.002 
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Lampiran 11. Data Analisa Tekstur, Warna, dan Volume Pengembangan 
pada Roti Asam (Sourdough)  

1. Data Analisa Tekstur pada Roti Asam (Sourdough)  

Parameter Rata-rata hasil 
pengukuran 

(mm) 

Berat 
Beban 

(g) 

Waktu 
Pengujian 

(detik) 

Tekstur 
(mm/g.deti

k) 
Kontrol (Ragi 

Instan) 
43 86,89 4 0,012 

Ragi Instan : 
Kefir Bubuk 

(K3D2) 
105 86,89 4 0,030 

Kefir Bubuk 
(K3D2) 

50 86,89 4 0,014 

Kefir (K3) 56 86,89 4 0,016 

  

2. Data Analisa Warna pada Roti Asam (Sourdough)     

Parameter Tingkat 
Kecerahan (L) 

Tingkat 
Kemerahan (a+) 

Tingkat 
Kekuningan (b+)

 

Kontrol (Ragi Instan) 54,9 21,2 24,6 
Ragi Instan : Kefir 

Bubuk (K3D2) 
52,7 21,6 25,1 

Kefir Bubuk (K3D2) 52,0 23,6 29,2 
Kefir (K3) 54,8 12,1 20,1 

 

3. Data Analisa Volume Pengembangan pada Roti Asam (Sourdough) 

Parameter Panjang 
Roti 
(cm) 

Lebar 
Roti 
(cm) 

Tinggi 
Roti Awal 

(cm)

 

Tinggi 
Roti Akhir 

(cm) 

Volume 
Awal 
(cm3) 

Volume 
Akhir 
(cm3) 

Kontrol (Ragi 
Instan) 

15 9,3 3 7 418,5 976,5 

Ragi Instan : Kefir 
Bubuk (K3D2) 

15 9,3 3 8,2 418,5 1143,9 

Kefir Bubuk 
(K3D2) 

15 9,3 3 4,8 418,5 669,6 

Kefir (K3) 15 9,3 3 5,5 418,5 767,25 
    



    
Lampiran 12. Dokumentasi Penelitian  

Kefir Grains     Inokulasi Kefir Grains             

Hasil TPC Total Khamir pada  Hasil TPC Total BAL pada 
Media APDA      Media MRSA 

              

Kefir Bubuk Kefir Grains 3%   Kefir Bubuk Kefir Grains 3% 
Dekstrin 15%     Dekstrin 20%               



     
Kefir Bubuk Kefir Grains 5%   Kefir Bubuk Kefir Grains 5% 
Dekstrin 15%     Dekstrin 20%               

Kefir Bubuk Kefir Grains 7%   Kefir Bubuk Kefir Grains 7% 
Dekstrin 15%     Dekstrin 20%               

Bahan-Bahan Pembuatan  Roti Asam (Sourdough) Sebelum    
Roti Asam (Sourdough)     

Dipanggang   



               



    
Roti Asam (Sourdough) dengan Ragi  Roti Asam (Sourdough) dengan Ragi 
Instan Setelah Difermentasi Instan : Kefir Bubuk (K3D2) Setelah 

Difermentasi               

Roti Asam (Sourdough) dengan Kefir Roti Asam (Sourdough) dengan 
Bubuk (K3D2) Setelah Difermentasi Kefir (K3) Setelah Difermentasi              

Roti Asam (Sourdough) Setelah Dipanggang                 
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