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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Susu Sapi 

 Susu sapi merupakan salah satu minuman yang memiliki nilai gizi tinggi 

sebagai sumber protein dan mineral. Kandungan air dalam susu sangat tinggi yaitu 

sekitar 87,5%, dengan kandungan laktosa sekitar 5%, protein sekitar 3,5%, dan 

lemak sekitar 3- 4%. Susu sapi juga sebagai sumber kalsium, fosfor, dan vitamin 

A yang sangat baik. Mutu protein susu sapi sepadan nilainya dengan protein 

daging dan telur, terutama kandungan lisin yang merupakan salah satu asam 

amino esensial dan sangat dibutuhkan oleh tubuh (Buckle et al., 1987). Namun, 

tidak semua orang dapat menikmati susu sapi karena bagi beberapa orang susu 

sapi dapat menyebabkan terjadinya intolerance, baik berupa lactose intolerance 

maupun protein intolerance. Lactose intolerance merupakan suatu keadaan tidak 

cukupnya jumlah enzim laktase di dalam tubuh seseorang sehingga apabila 

penderita lactose intolerance mencerna susu dapat mengalami diare, kembung, 

dan kram perut.  Protein intolerance  adalah suatu keadaan dimana salah satu 

jenis protein  susu sapi yaitu laktoglobulin dapat bertindak sebagai antigen yang 

sangat kuat di dalam tubuh seseorang sehingga dapat menyebabkan terjadinya 

alergi  (Usmiati, 2007).  

Permasalahan lain yaitu susu sifatnya mudah rusak yang biasanya ditandai 

dengan timbulnya bau tengik, rasa asam, serta terbentuk lendir. Oleh karena itu, 

untuk memperpanjang masa simpan serta meningkatkan nilai ekonomi susu 
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dilakukan fermentasi susu. Susu fermentasi merupakan semua perubahan yang 

terjadi pada sifat kimia atau fisik susu yang diakibatkan karena aktivitas 

mikroorganisme atau enzim yang dihasilkan. Susu fermentasi memiliki masa 

simpan kurang lebih 3 minggu pada temperatur 4 – 5 
o
C dimana selama masa 

penyimpanan susu fermentasi mengalami penurunan pH secara terus menerus 

(Astawan, 2008).  

 

2.2. Kefir  

 Kefir merupakan produk susu fermentasi yang memiliki rasa khas asam 

dan beralkohol. Kefir juga sebagai minuman probiotik yang dapat menekan 

pertumbuhan bakteri penyebab penyakit saluran pencernaan karena bakteri asam 

laktat pada kefir memproduksi senyawa anti mikroba antara lain bakteriosin, 

hidrogen peroksida dan berbagai antibiotik (Yusriyah dan Agustini, 2014). Kefir 

diperoleh dari fermentasi susu pasteurisasi dengan starter berupa biji kefir yang 

mengangdung bakteri asam laktat dan khamir non patogen yang hidup bersama-

sama dan saling menguntungkan. Suhu untuk fermentasi kefir berkisar 23 – 30
o
C. 

Rasa kefir didominasi oleh asam laktat yang muncul pada proses fermentasi 

laktosa oleh kefir grain (Zakaria, 2009).  

Kefir termasuk dalam kelompok pangan fungsional sinbiotik karena 

memiliki khasiat lebih dari nutrisi yang dikandungnya, akibat perpaduan antara 

probiotik atau mikroflora yang bermanfaat dan prebiotik sebagai bahan yang 

menyediakan nutrisi bagi mikroflora tersebut. Kefir grain terdiri dari bakteri asam 

laktat dan khamir yaitu Lactobacillus lactis dan Lactobacillus kefirgranum 
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berperan dalam pembentukan asam laktat, Lactobacillus kefiranofaciens penyebab 

terjadi penggumpalan, Leuconostoc pembentuk diasetil dan Candida kefir 

pembentuk etanol dan CO2 (Susilorini dan Sawitri, 2005). Proses pembuatan kefir 

umumnya terdiri dari proses pasteurisasi dan proses fermentasi. Pasteurisasi 

merupakan proses pemanasan untuk memperpanjang masa simpan susu melalui 

proses pemanasan pada suhu dibawah 100
o
C dan bertujuan untuk membunuh 

mikroba patogen dalam susu seperti bakteri, kapang dan khamir serta dapat 

mengaktivasi enzim (Sukasih et al., 2009).  

Kefir diolah dengan cara menambahkan kefir grain ke dalam susu yang 

sudah dipasteurisasi, diperam dimana konsentrasi kefir grain yang ditambahkan 

dapat menentukan lama pemeraman dan keasaman yang terbentuk, sehingga 

berpengaruh terhadap kualitas kefir yang dihasilkan. Penyimpanan kefir pada 

suhu rendah wajib dilakukan untuk menghambat aktivitas bakteri asam laktat dan 

khamir sehingga pembentukan asam laktat dan alkohol menjadi terhambat dan 

akibatnya dapat memperpanjang masa simpan kefir. Lama masa simpan kefir pada 

suhu rendah maksimal 10 hari, apabila lebih dari 10 hari maka dapat dipastikan 

kualitas kefir sudah menurun (Sawitri, 2012). Menurut penelitian Hidayat et al., 

(2006) penambahan kefir grain sampai 5% dan inkubasi selama 18-24 jam pada 

suhu 22
o
C dihasilkan kefir dengan pH < 4,65, kandungan asam laktat 0,6-0,8% 

dan kadar alkohol antara 0,5-1%. Kefir sebagai produk susu fermentasi 

memerlukan standar mutu sebagai acuan hasil akhir produk yang baik. Standar 

mutu pangan yang digunakan di Indonesia mengacu pada dokumen Standarisasi 

Nasional Indonesia (SNI) yang dipublikasikan oleh Badan Standarisasi Nasional. 
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Namun, saat ini di Indonesia produk kefir secara khusus belum memiliki standar 

mutu tersebut. Oleh karena itu beberapa penelitian tentang kefir merujuk pada 

Codex Stan 243-2003 fermented milk yang dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Syarat Mutu Kefir 

Parameter Komposisi 

Protein susu (% m/m) Min 2,7 % 

Lemak susu (% m/m) < 10 % 

Total asam (% m/m) Min 0,6 % 

Etanol (% vol/w) Tidak ditetapkan 

Jumlah mikroorganisme (cfu/ml) Min 10
7
 

Total khamir (yeast) (cfu/ml) Min 10
4
 

 Sumber: CODEX Standard for Fermented Milk 243, 2003. 

 

2.3. Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan tata cara yang dibakukan 

dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Penyusunan 

SOP dibuat berdasarkan review terhadap prosedur yang sudah ada kemudian 

diperbaiki atau disesuaikan agar diperoleh produk berkualitas dan konsisten                                

(Haryanto et al., 2013). SOP berisi prosedur-prosedur operasional standar secara 

tertulis yang ada dalam industri dan digunakan untuk memastikan bahwa setiap 

langkah atau tindakan serta penggunaan fasilitas pemrosesan berjalan secara 

efektif, konsisten, standar dan sistematis (Winata, 2016). Proses penyusunan SOP 

perlu menerapkan prinsip-prinsip Good Manufacturing Practices (GMP) sebagai 

pedoman dalam memproduksi makanan yang baik, agar memenuhi persyaratan 

yang telah ditentukan dan menghasilkan produk pangan bermutu sesuai tuntutan 

konsumen (Meyza et al., 2013). Aturan penyusunan SOP berlandaskan aspek 

GMP memungkinkan para produsen untuk memperkecil atau menghilangkan 
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faktor yang mempengaruhi mutu seperti kontaminasi, pencampuran dan kesalahan 

dalam kegiatan proses produksi (Nurdjannah, 2009). 

 

2.4. Keterkaitan Kualitas Kefir dengan SOP 

Permasalahan yang sering terjadi pada produk kefir yaitu kualitas mutu 

kefir yang dihasilkan masih belum konsisten. Produk yang tidak konsisten 

sebagian besar disebabkan karena variasi standar dan mutu yang kurang baik. 

Variasi standar dan mutu yang kurang baik dapat diakibatkan karena kesalahan 

atau kelalaian yang terjadi dalam proses produksi (Hidayat, 2010). Tidak adanya 

dokumen penjaminan mutu berpotensi menyebabkan kualitas produk yang 

dihasilkan tidak konsisten dimana permasalahan mutu produk pengolahan juga 

dapat terjadi di setiap tahapan kegiatan pengolahan. Hal ini dapat terjadi karena 

tingkat pengetahuan dan kesadaran terhadap mutu, keamanan produk dan 

manajemen produsen yang rendah (Pragita et al., 2017). Proses pengolahan kefir 

wajib untuk menerapkan suatu sistem yang menjamin higiene sanitasi agar produk 

kefir yang dihasilkan tidak terkontaminasi. Industri pangan diwajibkan untuk 

menerapkan standar operasional prosedur yang dibuat untuk menangani masalah 

higiene dan sanitasi. Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP) 

merupakan SOP yang merujuk pada prosedur dalam menjamin sanitasi 

penanganan makanan dan terdapat langkah tertulis proses pembersihan serta 

sanitasi untuk mencegah adanya kontaminasi silang (Keener, 2015). SSOP 

memuat beberapa kunci sanitasi antara lain keamanan air, kondisi dan kebersihan 

permukaan yang kontak dengan bahan pangan, pencegahan kontaminasi silang, 
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fasilitas pencuci tangan, sanitasi dan toilet, proteksi dari bahan kontaminan, 

pelabelan, penyimpanan, pengawasan kondisi kesehatan personil yang dapat 

mengakibatkan kontaminasi dan pengendalian hama. SOP dan SSOP yang 

tersusun merupakan persyaratan dasar menunjang Good Manufacturing Practices 

(GMP)  (Direktorat P2HP, 2004).  

 

2.5. Good Manufacturing Pratices (GMP) 

 GMP (Good Manufacturing Practices) merupakan  pedoman yang 

bertujuan agar produsen dapat memenuhi persyaratan untuk memproduksi produk 

pangan bermutu sesuai tuntutan konsumen (Thaheer, 2005). Produk olahan susu 

seperti kefir sering menghadapi masalah yang disebabkan oleh berbagai 

mikroorganisme pembusuk, kualitas produk yang buruk dan tidak konsisten serta 

masa simpan produk yang singkat sehingga dapat menimbulkan kerugian 

ekonomi yang cukup besar bagi produsen. Upaya untuk mengatasi masalah 

tersebut diperlukan pengendalian proses produksi yang efektif melalui penerapan 

SOP berlandaskan GMP di industri pangan. Penerapan GMP wajib untuk 

dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait dengan proses pengolahan pangan, 

baik pihak pimpinan, karyawan, pemasok bahan termasuk tamu yang melakukan 

kunjungan (Crammer, 2006). Penerapan GMP secara keseluruhan di Indonesia 

disahkan menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 

1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Cara Produksi yang Baik untuk 

Makanan.  
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Ruang lingkup penerapan GMP meliputi lokasi dan lingkungan produksi, 

sarana penyediaan air, fasilitas sanitasi dan kegiatan higiene, kesehatan dan 

higiene karyawan, pemeliharaan dan program higiene sanitasi karyawan, 

penyimpanan, pengendalian proses, pelabelan pangan, pengawasan oleh 

penanggung jawab, penarikan produk, pencatatan dan dokumentasi serta pelatihan 

karyawan (BPOM, 2002). Evaluasi penerapan GMP dapat dilakukan dengan 

metode skoring yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana SOP produksi di 

industri pangan menerapkan prinsip GMP, sehingga dapat diambil tindakan 

koreksi apabila produk yang dihasilkan ditemukan adanya penyimpangan dan 

mutu tidak konsisten (Ambarsari dan Sarjana, 2008). Metode skoring merupakan 

metode penilaian GMP dalam bentuk skor dari parameter yang dibuat dengan 

menggunakan skala tertentu, sehingga penilaian GMP tidak bersifat deskriptif  

tetapi dapat memiliki nilai dengan adanya kriteria penilaian pada masing-masing 

parameter di setiap aspeknya (Azriani, 2012).  

2.6.  Parameter Kualitas Kefir 

 Berdasarkan Codex Stan 243-2003 tentang syarat mutu kefir, kualitas kefir 

yang baik dapat dilihat dari beberapa parameter yaitu kadar alkohol, total asam, 

total bakteri asam laktat serta total khamir.  

2.6.1 Kadar Alkohol 

Proses fermentasi kefir menghasilkan asam laktat dan alkohol karena 

bakteri asam laktat dan khamir yang hidup bersimbiosis dan tumbuh dalam 

granula kefir. Kadar alkohol yang diproduksi kefir berkisar antara 0,5% - 1,0%. 

Kadar alkohol ini dapat meningkat jika proses produksi kefir tidak dikontrol 
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dengan baik. Tindakan yang dapat mengontrol proses fermentasi kefir yaitu 

memperhatikan lama waktu inkubasi kefir (Surono, 2004). Kadar alkohol kefir 

dipengaruhi oleh metabolisme khamir dan bakteri heterofermentatif yang 

menghasilkan etanol serta penambahan oligosakarida yang dapat meningkat 

secara bertahap selama fermentasi (Farnworth, 2008). Kadar alkohol pada kefir 

juga dapat meningkat secara bertahap selama fermentasi dengan penambahan 

oligosakarida yang berbeda. Kadar alkohol dengan penambahan fructo-

oligosaccharides (FOS) secara signifikan lebih tinggi dibandingkan penambahan 

oligosakarida komersial seperti maltotriose, galactooligosaccharide (GOS) dan 

isomaltooligosaccahride (IMO) (Oh et al., 2013). Penambahan jumlah kefir grain 

juga dapat mempengaruhi kadar alkohol kefir, karena semakin banyak kefir grain 

yang ditambahkan maka menambah jumlah khamir sehingga kadar alkohol yang 

dibentuk oleh khamir menjadi meningkat (Sawitri, 2011).  

2.6.2. Total Asam  

Total asam pada kefir dihitung melalui pengukuran total asam tertitrasi. 

Total asam tertitrasi dihitung sebagai persen asam laktat karena asam laktat 

merupakan produk utama yang dihasilkan oleh mikroba dalam starter kefir 

(Sastrohamidjojo, 2009). Total asam kefir dapat dipengaruhi oleh lama fermentasi 

dimana peningkatan kadar keasaman terjadi karena laktosa terdegradasi                      

terus-menerus seiring bertambahnya waktu fermentasi dan selama fermentasi 

berlangsung asam-asam organik yang terbentuk semakin banyak                                

(Mubin dan Zubaidah, 2016). Standar total asam menurut Codex Stan 243-2003 

minimal 0,6 %, namun menurut penelitian Zakaria (2009) kadar asam laktat kefir 
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sebaiknya antara 0,5-2% karena dapat mempengaruhi dari rasa kefir yang 

dihasilkan. Total asam pada kefir dapat dipengaruhi oleh penambahan jumlah gula 

karena aktivitas bakteri asam laktat dapat menjadi optimum akibat gula yang 

tersedia mencukupi sehingga dapat menunjang aktivitas mikroorganisme. Namun, 

jika jumlah gula yang ditambahkan terlalu banyak juga dapat mengurangi 

pembentukan asam laktat karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan osmotik 

di dalam dan luar sel serta penurunan water activtiy akibat konsentrasi gula yang 

tinggi sehingga bakteri asam laktat mengalami lisis dan mati (Nisa et al., 2008).  

2.6.3. Total Khamir 

Khamir adalah mikroorganisme yang termasuk dalam fungi uniseluler 

tidak membentuk miselium. Bentuk sel khamir umumnya berbentuk oval dan 

berkembang biak dengan tunas (Dickinson dan Schweizer, 2004). Terdapat 6 

faktor yang mempengaruhi aktivitas khamir diantaranya kelembaban, konsentrasi 

oksigen, suhu, nutrien, pH dan ada tidaknya senyawa penghambat                          

(Frazier dan Westhoff , 2003). Suhu lingkungan yang optimum untuk 

pertumbuhan khamir yaitu 25 – 30 
o
C (Barnett dan Pankhurst, 2000). Kefir 

diperoleh melalui proses fermentasi bakteri asam laktat dan khamir yang 

bersimbiosis dan tumbuh dalam perbandingan yang seimbang. Total khamir pada 

kefir dapat dipengaruhi oleh jumlah gula yang ditambahkan pada kefir, karena 

gula akan digunakan khamir untuk tumbuh dan berkembang biak serta sebagian 

lagi akan dikonversikan menjadi produk metabolit yaitu alkohol dan CO2 

(Hawusiwa et al., 2015). Total khamir pada kefir juga dapat dipengaruhi oleh 

jumlah kefir grain yang digunakan karena semakin banyak jumlah kefir grain 
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dapat menambah jumlah khamir karena khamir juga  merupakan mikroba yang 

ada pada kefir grain (Sawitri, 2011).  

2.6.4. Total Bakteri Asam Laktat (BAL)  

Bakteri asam laktat adalah agen utama fermentasi yang memanfaatkan 

laktosa menghasilkan asam laktat. Jumlah populasi bakteri asam laktat yang 

terkandung dalam produk kefir dapat menjadi indikator kualitas mikrobiologis 

produk tersebut (Chandan et al., 2006). Total bakteri asam laktat dipengaruhi oleh 

jumlah konsentrasi gula yang digunakan dan lama waktu fermentasi dalam 

pembuatan kefir (Haryadi et al., 2013). Pertumbuhan mikroba dengan kondisi 

lingkungan yang tepat dan ketersediaan nutrisi mencukupi dapat mempercepat 

pertumbuhan bakteri asam laktat pada kefir (Safitri dan Swarastuti, 2013).  

Jumlah starter yang digunakan juga mempengaruhi jumlah bakteri asam laktat, 

semakin banyak kefir grain maka semakin banyak mikroba pada kefir termasuk 

bakteri asam laktat (Widodo, 2002).  Jumlah bakteri asam laktat yang diperlukan 

untuk dikonsumsi dan baik untuk kesehatan yaitu berkisar antara  10
7
 – 10

9 
cfu/ml  

(Fuller, 1992). Penambahan gula pada kefir selain memberikan rasa manis juga 

sebagai sumber energi yang baik untuk mikroorganisme. Semakin banyak jumlah 

gula yang ditambahkan maka substrat yang tersedia bagi mikroba semakin banyak 

dan menyebabkan pertumbuhan bakteri asam laktat menjadi semakin cepat 

(Nofrianti et al., 2012). Bakteri asam laktat hanya memperoleh energi dari gula 

sehingga pertumbuhannya terbatas pada lingkungan yang penyediaan gula cukup 

sehingga jika kandungan gula terlalu sedikit maka pertumbuhan bakteri asam 

laktat menjadi terhambat (Machmud et al., 2013).
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