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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Produk pangan yang mulai dikembangkan saat ini adalah pangan yang 

memadukan antara fungsi gizi dan kesehatan yang biasa disebut pangan 

fungsional. Salah satu contoh produk pangan fungsional yang berkembang saat ini 

adalah kefir. Kefir adalah produk susu fermentasi yang memiliki rasa, warna dan 

konsistensi menyerupai yogurt tetapi memiliki aroma khas yeasty (seperti tape) 

dan beralkohol. Kefir memiliki kandungan probiotik lebih tinggi dibandingkan 

yogurt dan susu fermentasi lainnya (Widodo, 2002). Kefir dapat dinikmati bagi 

penderita lactose intolerance dengan adanya proses fermentasi susu, laktosa yang 

ada di dalam susu diurai menjadi senyawa sederhana sehingga bagi yang tidak 

mampu mencerna laktosa masih dapat menikmati susu tersebut (Safitri dan 

Swarastuti, 2013). Berdasarkan Codex Stan 243-2003 tentang fermented milk, 

kultur starter bibit kefir mengandung Lactobacillus kefiri, spesies dari genus 

Leuconostoc, Lactococcus dan Acetobacter serta khamir yang dapat 

memfermentasi laktosa yaitu Saccharomyces unisporus, Saccahromyces 

cerevisiae dan Saccaromyces exiguus.  Kualitas kefir dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti jenis susu, suhu dan lama fermentasi serta jenis dan jumlah starter 

yang digunakan serta faktor lingkungan lainnya. Kualitas kefir yang buruk dapat 

berpengaruh buruk juga bagi kesehatan manusia jika dikonsumsi (Zakaria, 2009). 
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perubahan fisik, kimia maupun mikrobiologi sehingga diperlukan pengendalian 

proses pengolahan kefir. Jaminan terhadap keamanan pangan tidak cukup hanya 

mengandalkan pengujian produk akhir di laboratorium, karena konsumen sudah 

mulai mencari informasi di setiap proses dari bahan mentah hingga siap 

dikonsumsi (Prawirosentono, 2002). Kefir memerlukan standar mutu sebagai 

acuan hasil akhir produk yang baik. Standar mutu produk pangan yang digunakan 

di Indonesia mengacu pada dokumen Standarisasi Nasional Indonesia yang 

dipublikasikan oleh Badan Standarisasi Nasional. Namun, saat ini di Indonesia 

produk kefir belum memiliki standar mutu tersebut sehingga beberapa penelitian 

tentang kefir merujuk pada Codex Stan 243-2003 tentang  fermented milk.  

Standard Operating Procedure (SOP) merupakan bagian dari sistem 

dokumentasi mutu yang disusun untuk memudahkan, merapikan dan menertibkan 

pekerjaan yang berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal hingga akhir 

(Fahma et al., 2012). Penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) pada SOP 

produksi kefir penting untuk dilakukan karena umumnya produsen kefir masih 

memiliki tingkat kesadaran dan pemahaman tentang keamanan pangan yang 

rendah (Usmiati dan Abubakar, 2009). GMP merupakan pedoman yang dapat 

digunakan oleh industri pangan dalam memproduksi makanan yang baik dan 

bertujuan agar produsen mampu menghasilkan produk pangan bermutu sesuai 

dengan tuntutan konsumen (Meyza et al., 2013). Prinsip penerapan GMP dimulai 

dari proses penerimaan bahan baku sampai produk akhir siap dikonsumsi. 

Pelaksanaan GMP melibatkan seluruh pihak dari pimpinan maupun karyawan 

yang terlibat dalam pengadaan pangan (Rudiyanto, 2016). Hasil dari penerapan 
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GMP yang dilakukan dengan baik dan benar maka produk yang dihasilkan dapat 

memiliki kualitas sesuai syarat mutu dan aman dikonsumsi (BPOM, 2002). 

 Kualitas produk kefir yang baik dapat dilihat dari beberapa parameter, 

menurut Codex Stan 243-2003 dalam syarat mutu kefir yaitu kadar alkohol, total 

asam, total bakteri asam laktat serta total khamir. Kefir menghasilkan asam laktat 

dan alkohol karena bakteri asam laktat dan khamir saling berhubungan dalam 

proses fermentasi. Kadar alkohol yang terdapat pada kefir sekitar 0,5% - 1,0%, 

kadar alkohol ini dapat meningkat jika proses produksi kefir tidak dikontrol 

dengan baik. Tindakan yang dapat mengontrol proses fermentasi kefir yaitu 

memperhatikan lama penyimpanan atau lama inkubasi kefir (Surono, 2004). Lama 

inkubasi kefir juga dapat mempengaruhi total asam,  semakin lama waktu 

inkubasi total asam semakin meningkat karena asam-asam organik yang terbentuk 

semakin banyak  (Mubin dan Zubaidah, 2016). Total khamir kefir dapat 

dipengaruhi oleh jumlah gula yang ditambahkan karena gula digunakan oleh 

khamir untuk tumbuh dan berkembang biak serta dikonversikan menjadi alkohol, 

CO2 dan asam-asam organik sebagai hasil penguraian gula                           

(Hawusiwa et al., 2015). Total bakteri asam laktat kefir dapat dipengaruhi oleh 

jumlah starter yang digunakan karena semakin banyak jumlah starter yang 

ditambahkan maka semakin banyak bakteri asam laktat pada kefir yang 

berkembang biak (Widodo, 2002). Suhu lingkungan yang tepat dan ketersediaan 

nutrisi yang cukup dapat mempercepat pertumbuhan bakteri asam laktat pada 

kefir (Safitri dan Swarastuti, 2013). 
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 Banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi kualitas kefir serta belum 

ditemukan adanya penelitian mengenai kualitas kefir dengan adanya perbaikan 

SOP. Oleh karena itu dilakukan penelitian analisis karakteristik kimia dan 

mikrobiologi kefir berdasarkan perbaikan standar operasional prosedur (SOP) di 

UMKM Finestkee Kefir Boyolali untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada 

kualitas kimia dan mikrobiologi kefir jika terdapat perbaikan pada SOP yang 

dilakukan. 

 

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah menganalisis karakteristik kimia (kadar 

alkohol, total asam) dan mikrobiologi (total bakteri asam laktat, total khamir) 

produk kefir sebelum dan sesudah perbaikan SOP di UMKM Finestkee Kefir 

Boyolali serta menilai tingkat penerapan GMP proses produksi kefir dengan 

metode skoring sebelum dan sesudah perbaikan SOP. 

Manfaat penelitian ini yaitu dapat mengetahui hasil analisis total asam, 

kadar alkohol, total bakteri asam laktat serta total khamir sebelum dan sesudah 

perbaikan SOP serta mengetahui indikator perbaikan SOP yang dapat 

meningkatkan nilai skoring GMP di UMKM Finestkee Boyolali.


