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ABSTRAK 

 

OPTIMASI PRODUKSI MINUMAN PROBIOTIK KEFIR BERBAHAN 

BAKU KOLOSTRUM SAPI 

 

Siwi Meutia Sadewi 

 

Kefir merupakan salah satu minuman probiotik yang baik untuk kesehatan.  Kefir 

dapat dibuat dari susu sapi, susu kambing, ataupun susu kedelai.  Pada penelitian 

ini, kolostrum sapi pemerahan pertama digunakan sebagai bahan baku pembuatan 

kefir.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi optimum fermentasi kefir 

kolostrum sapi dan pengaruh suhu, waktu fermentasi, serta konsentrasi bibit kefir 

terhadap kadar protein, lemak, total asam, dan jumlah bakteri asam laktat.  Metode 

yang digunakan pada penelitian ini meliputi analisis protein dengan metode 

kjedahl, analisis lemak dengan metode sokhletasi dan Babcock, analisis total asam 

laktat dengan metode titrasi, dan analisis bakteri asam laktat dengan metode TPC 

(Total Plate Count).  Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis menggunakan 

Anova.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar protein tertinggi kefir 

kolostrum sapi adalah pada variasi bibit 10%, suhu 37 
o
C, dan waktu fermentasi 24 

jam yaitu 21,7100%. Kadar lemak terendah pada bibit 10%, suhu 37 
o
C, dan waktu 

fermentasi 24 jam yaitu 0,3728 %.  Kadar total asam laktat tertinggi terdapat pada 

variasi bibit 10%, suhu 37 
o
C, dan waktu fermentasi 24 jam yaitu 1,4569%.  

Sedangkan kadar total bakteri asam laktat tertinggi pada variasi bibit 10%, suhu 37 
o
C, dan waktu fermentasi 24 jam yaitu 16,0 x 10

7
 CFU/ml.  Berdasarkan hasil yang 

diperoleh dapat disimpulkan bahwa adanya variasi waktu fermentasi, suhu 

fermentasi dan konsentrasi bibit kefir tidak terlalu berpengaruh nyata (α > 0,05) 

terhadap kadar protein, lemak, total asam laktat, dan total bakteri asam laktat pada 

fermentasi kefir kolostrum sapi. 

 

Kata Kunci : Minuman Probiotik, Fermentasi, Kefir, Kolostrum Sapi. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

OPTIMIZATION OF KEFIR PROBIOTIC DRINKS DERIVED FROM 

COW COLOSTRUM 

 

Siwi Meutia Sadewi 

 

Kefir is one of the good probiotic drinks for health.  Kefir can be made from cow's 

milk, goat's milk or soy milk. In this research, the first cow milk colostrum was 

used as raw material for making kefir.  The aim of this research was to determine 

the optimum condition of kefir bovine colostrum fermentation and the effect of 

temperature, fermentation time, and concentration of kefir seedlings on protein, fat, 

total acid, and the number of lactic acid bacteria.  The method used in this study 

included protein analysis with the kjedahl method, fat analysis with soxhletation 

and Babcock methods, total analysis of lactic acid by titration method, and analysis 

of lactic acid bacteria by the TPC (Total Plate Count) method.  Then, all data 

obtained were analyzed using Anova.  The results showed that the highest protein 

content of kefir cow colostrum was in the variation of 10% seeds, temperature 37 
o
C, and 24 hour fermentation time which was 21.7100%.  Where as the lowest fat 

content in the seeds is 10%, the temperature 37 
o
C, and the fermentation time was 

24 hours, which was 0.3728%. The highest total lactic acid levels were found in 

10% seed varieties, 37 
o
C, and 24 hour fermentation time at 1.4569%. While the 

highest total levels of lactic acid bacteria in the variation of 10% seed, temperature 

37 
o
C, and 24 hour fermentation time was 16.0 x 10

7
 CFU/mL. Based on the 

results, it can be concluded that the variation in fermentation time, fermentation 

temperature and kefir seed concentration did not significantly influence (α > 0.05) 

on protein, fat, total lactic acid, and total lactic acid bacteria in the kefir 

fermentation of cow colostrum. 

 

Keywords : Probiotic Drinks, Fermentation, Kefir, Cow Colostrum. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Produk olahan pangan di Indonesia telah banyak diketahui dan diproses dengan 

menggunakan beragam teknik pengolahan.  Salah satu teknik pengolahan pangan 

yang banyak dilakukan adalah dengan cara fermentasi (Buckle  et al., 1985). 

Fermentasi adalah pengubahan karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida 

atau asam amino organik menggunakan ragi, bakteri, fungi atau campuran dari 

ketiganya.  Berbagai macam produk fermentasi sudah banyak diketahui, 

diantaranya seperti kimchi, tape, tempe, tempoyak, termasuk salah satunya adalah 

fermentasi susu. 

 

Produk fermentasi susu merupakan produk olahan berbahan baku susu 

mengggunakan campuran ragi, bakteri, khamir atau campuran ketiganya.  Produk 

fermentasi susu saat ini sudah banyak dikenal, diantaranya seperti yoghurt dan 

yakult.  Selain dua produk tersebut ada satu produk olahan susu fermentasi yang 

belum banyak diketahui yaitu kefir.  Kefir merupakan salah satu produk 

fermentasi susu, dimana laktosa dihidrolisis selama proses fermentasi oleh bakteri 

yang terkandung dalam biji kefir (kefir grain).  Kefir memiliki fungsi sebagai 

minuman probiotik yang baik untuk kesehatan manusia, karena pada saat proses 
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fermentasi berlangsung terbentuk beberapa mikroba seperti bakteri asam laktat, 

bakteri eksopolisakarida, dan peptida (Pogacic et al., 2013). 

 

Kefir merupakan salah satu minuman probiotik yang baik untuk kesehatan.  

Minuman probiotik yaitu jenis minuman yang mengandung mikroorganisme yang 

hidup dalam bahan pangan dan memiliki jumlah yang cukup serta memberikan 

manfaat bagi saluran pencernaan.  Bakteri probiotik yang terdapat dalam 

fermentasi susu kefir merupakan kelebihan yang dimiliki oleh produk susu ini, 

karena terbukti dapat memperbaiki proses pencernaan dengan menyediakan 

mikroflora yang dibutuhkan dan diketahui memiliki fungsi menghambat 

pertumbuhan bakteri patogen disaluran pencernaan.  Probiotik memiliki efek 

terapeutik seperti membantu pengobatan lactose intolarance, mencegah kanker 

usus besar, dan menurunkan kadar kolestrol dalam darah (Halim dan Zubaidah, 

2013).  Kefir yang termasuk jenis minuman ini  juga diketahui memberikan daya 

tahan yang alami terhadap infeksi yang terjadi diusus, dapat  mencegah sembelit, 

memproduksi vitamin B, dan senyawa antimikroba (Ariani dkk., 2016). 

 

Kefir mengandung banyak manfaat, bukan hanya berasal dari adanya kandungan 

bakteri asam laktat saja, kefir memiliki kandungan lain seperti protein dan lemak.  

Kandungan yang ada didalam kefir tersebut jumlahnya bergantung pada 

banyaknya bibit kefir yang digunakan dan waktu fermentasi dari kefir tersebut.  

Penambahan konsentrasi bibit kefir dari 2,5% - 7,5% dapat meningkatkan 

kandungan total mikroba dari 6,27 log CFU/g - 6,39 log CFU/g.  Adapun 

pengaruh dari lama fermentasi dengan waktu inkubasi 8 jam, 12 jam, dan 24 jam 

dapat meningkatkan jumlah total mikroba dari 5,93 log CFU/g - 6,82 log CFU/g.  
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Selain itu juga lama waktu fermentasi dapat meningkatkan kekentalan kefir dari 

2,83 cp -  20,90 cp (centipoise) (Safitri dan Swarastuti, 2013). 

 

 Pada penelitian sebelumnya telah dipelajari tentang  pengaruh suhu inkubasi saat 

fermentasi dan juga lama waktu fermentasi.  Semakin tinggi suhu dan semakin 

lama fermentasi akan meningkatkan viskositas, tetapi akan menurunkan pH kefir.  

Kombinasi suhu 30 °C dan waktu fermentasi 24 jam menghasilkan kefir dengan 

pH 3,86 dan viskositas 157,6 cp yang memenuhi standar industri indonesia susu 

fermentasi (Evanuraini, 2010).  Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa waktu 

fermentasi kefir sangat berpengaruh terhadap kadar protein dari kefir susu sapi.  

Penambahan bibit kefir yang digunakan 5% dan waktu fermentasi selama 24 jam 

menunjukkan kadar protein tertinggi sebesar 23,973% (Susanti dan Utami, 2014). 

  

            Pada penelitian lain dilaporkan bahwa waktu fermentasi sangat berpengaruh pada 

jumlah total asam laktat, semakin lama waktu fermentasi maka jumlah total asam 

laktat meningkat.  Pada fementasi 12 jam diperoleh 0,74%, fermentasi 14 jam 

0,94%, fermentasi 16 jam 1,05%,  dan pada waktu 18 jam 1,69%, hal ini 

menunjukkan semakin lama waktu fermentasi, terjadi peningkatan jumlah total 

asam laktat pada kefir susu kedelai (Zaini, 2016). 

 

Beberapa penelitian melaporkan tentang kandungan serta manfaat menggunakan 

susu sebagai bahan pembuatan kefir, diantaranya menggunakan susu nabati dari 

bahan kacang-kacangan seperti kacang merah (Kunaepah, 2008), kedelai (Zaini, 

2016), susu sapi (Kurniati dkk, 2016), dan ada juga yang menggunakan susu 

kambing (Martharini dan Indratiningsih, 2017).  Selain macam-macam susu 

tersebut ada juga susu kolostrum yang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan 
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kefir.  Namun sampai saat ini, belum banyak yang menggunakan kolostrum 

sebagai bahan baku pembuatan kefir. 

 

            Kolostrum merupakan susu pertama yang dihasilkan oleh mamalia setelah 

melahirkan. Kolostrum mengandung laktalbumin dan laktoprotein, serta 

mengandung antibodi yang berperan dalam kekebalan tubuh (Godhia dan Patel, 

2013).  Kolostrum memiliki kandungan biologis aktif seperti asam nukleat dan 

turunan asam amino serta memiliki kandungan substansi kimia seperti protein, 

lemak, vitamin, dan mineral yang sangat tinggi pada pemerahan beberapa  jam 

setelah melahirkan (Kielb et al., 2018).  Pada penelitian sebelumnya diketahui 

bahwa konsumsi kolostrum dapat meningkatkan total protein yang disebabkan 

karena adanya penyerapan globulin terutama IgG kolostrum di usus halus.  Pada 

pemberian kolostrum sapi bubuk kepada anak kambing peranakan etawah (PE) 

hasilnya lebih tinggi dari pemberian kolostrum cair.  Setelah pemberian kolostrum 

bubuk 12 jam total protein meningkat sampai 55,47% dan 66,67% setelah 

pemberian 24 jam (Esfandiari dkk., 2014). 

 

            Ada beberapa jenis produk dari kolostrum, kolostrum segar (cair) yang dapat 

berasal dari mamalia seperti sapi atau kambing dan kolostrum bubuk.  Kolostrum 

dari sapi memiliki banyak keunggulan yang dapat dimanfaatkan, tetapi belum 

diketahui secara luas.  Banyaknya keunggulan yang dimiliki pada kolostrum, 

menjadikan kolostrum dapat dimanfaatkan sebagai produk pangan fungsional, 

minuman probiotik yaitu kefir kolostrum.  Berdasarkan uraian diatas, maka pada 

penelitian ini akan dilakukan proses optimasi produksi minuman probiotik kefir 

berbahan baku kolostrum sapi untuk mengetahui kadar protein, lemak, total asam 
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laktat, dan jumlah bakteri asam laktat.  Adapun optimasi yang dilakukan meliputi, 

variasi waktu fermentasi, variasi penambahan bibit kefir serta variasi suhu 

fermentasi.  Adapun variasi waktu fermentasi yang digunakan adalah 24 jam dan 

48 jam serta penambahan bibit sebanyak 5% dan 10%.  Sedangkan variasi suhu 

fermentasi yaitu 27 °C dan 37 °C.  Adanya variasi konsentrasi bibit, waktu 

fermentasi, dan suhu yang digunakan diduga dapat mempengaruhi kadar protein, 

lemak, total asam laktat, dan jumlah bakteri asam laktat.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh suhu, waktu fermentasi, dan konsentrasi bibit kefir 

terhadap kadar protein, lemak, total asam, dan jumlah bakteri asam laktat. 

2. Mengetahui kondisi optimum fermentasi kefir kolostrum sapi. 

3. Mengetahui kadar protein, lemak, total asam, dan jumlah bakteri asam laktat di 

dalam kefir kolostrum sapi. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi kepada pembaca dan masyarakat luas tentang  

kandungan dan manfaat dari susu kefir kolostrum. 

2. Mengembangkan variasi minuman susu probiotik terfermentasi melalui 

penggunaan kolostrum sapi. 

3. Memberikan informasi tentang manfaat kefir kolostrum sebagai alternatif 

pangan fungsional. 



 
 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Kefir  

1. Pengertian  

Kefir merupakan salah satu minuman susu fermentasi yang dihasilkan oleh bakteri 

dan ragi yang terdapat dalam biji kefir.  Kefir berasal dari Daerah Kaukasian 

Utara atau sebelah Timur Laut Mongolia.  Kefir banyak diproduksi di Negara 

Rusia dan hanya sedikit diproduksi di Negara Eropa.  Kefir telah banyak 

diproduksi dalam skala rumah tangga secara tradisional (Surono, 2004).  

Sementara itu, kefir di Indonesia belum banyak diketahui dan masih dalam proses 

pengembangan saat ini.  Kefir disebut dengan istilah pangan fungsional karena 

memadukan antara fungsi gizi dan kesehatan (Martharini dan Indratiningsih, 

2017). 

 

Pada proses pembuatannya kefir yang melalui proses fermentasi memiliki padatan 

yang disebut curd dan lapisan yang bening berupa cairan disebut dengan whey.  

Kefir yang berasal dari lapisan padat (curd) disebut dengan kefir prima, 

sedangkan kefir yang berasal dari bagian cair disebut dengan whey kefir.  Adapun 

kefir yang terbuat dari lapisan padat (curd) dan lapisan cair (whey) yang 

dicampurkan setelah dipisahkan dari bibit kefir disebut dengan kefir optima 
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(Julianto dkk., 2016).  Kefir merupakan salah satu produk fermentasi yang 

memiliki rasa, warna, dan konsistensi seperti yoghurt dan memiliki aroma yang 

khas yeasty (seperti tape).  Kefir diperoleh melalui proses fermentasi susu 

pasteurisasi menggunakan bibit berupa butir atau biji kefir (kefir grain atau kefir 

granule), yaitu butiran butiran putih atau krem dari kumpulan bakteri, antara lain 

Streptococcus sp., Lactobacilli, dan beberapa jenis ragi atau khamir non-patogen.  

Bakteri berperan menghasilkan asam laktat dan komponen flavor, sedangkan ragi 

menghasilkan gas asam arang atau karbon dioksida dan sedikit alkohol.  Itulah 

sebabnya rasa kefir disamping asam juga sedikit ada rasa alkohol dan soda yang 

membuat rasa lebih segar, dan kombinasi karbon dioksida dan alkohol 

menghasilkan buih yang menciptakan karakter mendisis pada produk (Usmiati, 

2007). 

 

2. Manfaat Kefir  

Kefir termasuk kedalam golongan minuman probiotik, yaitu minuman yang 

mengandung mikroorganisme dan hidup dalam bahan pangan, memiliki jumlah 

yang cukup serta memberikan manfaat bagi saluran pencernaan.  Probiotik 

memiliki efek terapeutik seperti membantu pengobatan lactose intolarance, 

mencegah kanker usus besar, dan menurunkan kadar kolestrol dalam darah (Halim 

dan Zubaidah, 2013). 

 

Kefir merupakan salah satu minuman fermentasi yang bergizi tinggi dengan 

kandungan gula susu (laktosa) yang relatif rendah dibandingkan kandungan susu 

murni.  Kefir sangat bermanfaat bagi penderita lactose intolerant atau tidak tahan 

terhadap laktosa.  Hal ini terjadi karena laktosa didalam kefir telah dicerna 
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menjadi glukosa dan galaktosa oleh enzim laktase dari mikroba dalam biji kefir.  

penduduk Negara Rusia, mengonsumsi kefir dianggap sangat penting karena 

kemampuan probiotik dan peranannya sebagai penunjang kesehatan.  Kefir 

digunakan di negara tersebut sangat luas di rumah sakit dan sanatorium sebagai 

makanan pasien yang mengalami gangguan pencernaan, arteriosklerosis, kelainan 

metabolisme seperti tekanan darah tinggi dan makanan bagi anak-anak (Usmiati, 

2007). 

 

Kefir diketahui memiliki wujud dan rupa sama dengan yoghurt yang memiliki 

sedikit aroma alkohol.  Kefir termasuk dalam golongan pangan fungsional karena 

telah teruji klinis memiliki efek yang menguntungkan bagi kesehatan.  Kefir juga 

termasuk dalam golongan makanan probiotik karena didalam kefir mengandung 

bakteri baik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen didalam usus 

dan dapat memperbaiki sistem mikroflora usus.  Kefir memiliki manfaat yang 

sangat baik untuk kesehatan seperti terhindar dari kanker kolon, dapat 

menghambat tumbuhnya sel tumor, menurunkan kadar kolestrol, mengurangi 

resiko terkena jantung koroner, mencegah infeksi saluran urin, dan juga dapat 

merangsang pembentukan sistem imun tubuh (Julianto dkk., 2016).  

 

Selama proses fermentasi kefir, dihasilkan peptida dan bakteri eksopolisakarida, 

yang telah terbukti memiliki sifat bioaktif. Hasil uji in vivo pada  hewan diketahui 

bahwa kefir memiliki sifat antikanker, antimutagenetik, dan antibakteri 

(Fanworth, 2005). 
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3. Kandungan Kefir 

Kefir telah diketahui mengandung bakteri baik dan juga mengandung ragi. Selain 

itu, kefir memiliki kandungan lain seperti vitamin, mineral, dan asam amino 

essensial yang dapat membantu memelihara dan memperbaiki fungsi tubuh 

(Julianto dkk., 2016). 

 

Kefir mengandung komposisi asam laktat berkisar 0,8 - 1,1%, alkohol 0,5 - 2,5%, 

sedikit gas karbondioksida, kelompok vitamin B serta diasetil dan asetaldehid.  

Adapun komposisi dan kadar nutrisi dari kefir adalah air 89,5%, lemak 1,5%, 

protein 3,5%, abu 0,6%, laktosa 4,5%, dengan nilai pH 4,6.  Komponen ini dapat 

bervariasi bergantung pada jenis bibit, suhu, lama fermentasi serta bahan baku 

pembuatan kefir yang digunakan.  Apabila bahan baku susu yang digunakan 

mengandung kadar lemak yang tinggi, maka kefir yang diperoleh akan memiliki 

kadar lemak yang tinggi, dan sebaliknya apabila digunakan susu skim maka akan 

diperoleh kefir dengan kandungan lemak yang lebih rendah.  Kandungan kadar 

asam laktat dan alkohol pada kefir sangat dipengaruhi oleh kadar laktosa, bahan 

baku, jenis mikroba starter, dan lama dari fermentasi (Usmiati, 2007). 

 

4. Bibit kefir  

Bibit kefir merupakan biji kefir yang memiliki bentuk seperti kembang kol, 

memiliki warna putih kekuningan dan  diameter tiap butirnya sekitar 2 - 15 mm.  

Biji kefir memiliki bobot tiap butir hanya beberapa gram saja.  Biji kefir 

mengandung bakteri asam laktat dan khamir dalam perbandingan yang seimbang. 

Bakteri asam laktat yang berbentuk batang akan menempati lapisan perifer (luar) 

biji, sedangkan ragi ada didalam intinya.  Bakteri yang terdapat didalam kefir 
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merupakan kumpulan dari bakteri Streptococcus sp., Lactobacilli, dan beberapa 

khamir nonpatogen (Usmiati, 2007).  Adapun contoh dari bibit kefir dapat dilihat 

pada Gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Bibit Kefir. 

 

Produk hasil fermentasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan bibit yang 

digunakan dalam membentuk asam laktat.  Hal ini dipengaruhi oleh jumlah dan 

jenis bibit yang digunakan dalam proses fermentasi.  Konsentrasi bibit 

berpengaruh terhadap pH kefir dan aktivitas antibakteri serta menunjukkan 

kekuatan bakteri yang terlibat dalam  perombakan  laktosa.  Penggunaan 

konsentrasi bibit yang tinggi akan menghasilkan kadar asam laktat yang tinggi 

pula karena adanya kerja mikroorganisme (Agustina dkk., 2013). 

 

B.  Bakteri Asam Laktat 

Bakteri asam laktat (BAL) ditemukan dalam berbagai produk makanan 

fermentasi.  BAL merupakan  bakteri Gram-positif  yang  banyak  digunakan  

sebagai starter fermentasi.  BAL mengeksresikan asam laktat sebagai  produk  

akhir fermentasi yang  menyebabkan terjadinya penurunan pH sehingga beberapa 

mikroorganisme tidak dapat tumbuh  (Schnurer dan Magnusson, 2005). 
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Karakter khusus dari BAL yaitu melakukan fermentasi glukosa pada kondisi 

anaerob.  Berdasarkan kondisinya ini, BAL dibedakan menjadi dua kelompok 

yaitu homofermentatif dan heterofermentatif.  Homofermentatif yaitu jenis BAL 

yang  mengubah hampir semua glukosa menjadi asam laktat.  Sedangkan 

heterofermentatif adalah BAL yang mengubah glukosa menjadi asam laktat, 

etanol atau asam asetat dan CO2  (Salminen dan Wright, 1998).  Bakteri 

homofermentatif menghasilkan lebih dari 85% asam laktat sebagai produk 

metabolitnya, sehingga asam laktat yang dihasilkan mampu memberikan kondisi 

asam (Surono, 2004). 

 

Bakteri Asam Laktat (BAL) adalah bakteri terpenting yang digunakan dalam 

fermentasi makanan dan sering digunakan sebagai probiotik untuk meningkatkan 

fungsi biologis dari inang yang ditempati.  Salah satu BAL yang termasuk dalam 

bakteri probiotik adalah Lactobacillus sp.  Fungsi lain dari Lactobacillus sp. dapat 

menghasilkan zat antimikroba, yang telah diamati menghambat pertumbuhan 

beberapa mikroorganisme patogen.  BAL dapat meningkatkan fungsi saluran 

pencernaan serta fungsi sistem mukosa  (Ali, 2010). 

 

C.  Kolostrum 

Kolostrum secara umum dihasilkan oleh mamalia pada beberapa saat sebelum dan 

sesudah melahirkan.  Sifat fisikokimia dari kolostrum dan susu berbeda secara 

signifikan, kolostrum lebih banyak mengandung asam nukleat atau turunan asam 

amino yang konsentrasinya akan terus berubah dalam hitungan jam atau hari 

setelah melahirkan.  Kolostrum juga mengandung senyawa kimia seperti lemak, 

protein, laktosa, vitamin, dan mineral yang larut atau tersuspensi.  Kolostrum juga 
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dicirikan dengan jumlah asam lemak tak jenuh ganda (PUFA) yang lebih tinggi 

dan asam lemak tak jenuh tunggal (MUFA) yang lebih rendah (Kielb et al.,  

2018). 

 

Kolostrum dapat berperan dalam mendukung faktor imunitas dan antibiotik alami 

untuk memberikan perlindungan yang kuat dalam sistem kekebalan tubuh.  

Kolostrum juga dapat berperan dalam faktor pertumbuhan, imunoglobulin, 

antibodi yang berfungsi dalam pencegahan infeksi (Godhia dan Patel, 2013). 

 

D.  Prinsip Pengujian 

1.  Metode Kjedahl 

Metode kjedahl digunakan untuk menguji kadar protein yang terdapat didalam 

sampel.  Menurut SNI 2981: 2009, prinsip dari metode kjedahl yaitu sampel uji 

didestruksi dengan H2SO4 menggunakan CuSO4.5H2O sebagai katalis dan K2SO4 

untuk meningkatkan titik didihnya, yang bertujuan untuk melepaskan nitrogen 

dari protein sebagai garam amonium.  Garam amonium tersebut diuraikan menjadi 

NH3 pada saat didestilasi menggunakan NaOH.  Kemudian NH3 yang dibebaskan 

dan diikat dengan asam borat akan menghasilkan amonium borat yang secara 

kuantitatif dititrasi dengan larutan baku asam sehingga dapat diperoleh total 

nitrogen.  Kadar protein susu diperoleh dari hasil kali total nitrogen dengan 6,38 

sebagai faktor protein untuk susu. 

 

Prosedur kjeldahl pada dasarnya dibagi menjadi tiga bagian: (1) destruksi, (2) 

destilasi, (3) titrasi.  Pada tahap destruksi, nitrogen organik diubah menjadi 

amonium dengan penambahan  katalis menggunakan suhu 37 °C.  Pada tahap 
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destilasi, sampel yang dibuat basa dengan NaOH dan nitrogen didestilasi sebagai 

NH3.  Kemudian NH3 ini akan terikat dalam larutan asam borat.  Jumlah nitrogen 

amonia dalam larutan ini dikuantifikasi dengan titrasi dengan menggunakan HCl 

standar (Nielsen, 2010). 

 

2.  Metode Babcock 

Metode Babcock digunakan untuk pengujian kandungan lemak pada sampel.  Tes 

lemak Babcock menggunakan pengukuran volumetrik untuk menyatakan 

persentase lemak dalam susu atau daging menurut beratnya.  Prinsip dari metode 

ini asam sulfat ditambahkan ke sejumlah sampel susu yang berada di dalam botol 

Babcock.  Asam akan menghidrolisis protein lalu menghasilkan panas, dan 

melepaskan lemak.  Sentrifugasi dan penambahan air panas akan mengisolasi 

lemak naik ke leher botol (Nielsen, 2010). 

 

3.  Metode  Sokhletasi  

Metode sokhletasi merupakan cara lain untuk menganalisis lemak yang 

terkandung didalam suatu bahan makanan.  Adapun prinsip dari pengujian ini, 

semua lemak dapat diekstraksi secara terus menerus dengan menggunakan suatu 

pelarut organik.  Pelarut tersebut dipanaskan dan menguap, kemudian 

terkondensasi diatas pelarut. Kandungan lemak dapat diukur dengan menghitung 

hilangnya bobot sampel (Nielsen, 2010).  

 

4. Total Plate Count (TPC)  

Metode Total Plate Count (TPC) digunakan untuk menghitung total bakteri asam 

laktat yang terdapat didalam sampel.  Menurut SNI 2897 : 2008, Metode TPC 

merupakan cara penghitungan jumlah mikroba yang terdapat dalam suatu produk 
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yang tumbuh pada media agar pada suhu dan waktu inkubasi yang ditetapkan.  

Nilai dari TPC menunjukkan jumlah mikroba yang terdapat dalam suatu produk 

dengan cara menghitung koloni bakteri yang ditumbuhkan pada media agar. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 

2019, di Laboratorium Biokimia Universitas Lampung dan Laboratorim 

Politeknik Negeri Lampung.  

 

B. Alat dan Bahan 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah botol kaca, inkubator 

(Memmert), lemari pendingin, saringan, beaker glass, botol Babcock, seperangkat 

alat sokhletasi (Buchi), Erlenmeyer, waterbath, sentrifius, seperangkat alat kjedahl 

(Velp Scientifica), batu didih, cawan petri, colony counter, pipet ukur 1ml, 5 ml, 

dan 10 ml,  autoklaf, dan oven (Memmert). 

 

Adapun bahan-bahan yang digunakan  meliputi susu kolostrum sapi pemerahan 

pertama yang diambil dari  PT. Great Giant Livestock Terbanggi Besar Lampung 

Tengah, bibit kefir, n-heksan, NaOH 30% K2SO4, CuSO4.5H2O, katalis selen, 

H2SO4 pekat, indikator pp, H3BO3 4%, HCl 0,1 M, aquades, NaOH 0,1 N, dan 

media Man Rogosa and Sharpe (MRS). 
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C. Cara kerja 

1. Sterilisasi alat  

Setiap pengujian akan diawali dengan proses sterilisasi alat dan tempat pengujian.  

Sterilisasi alat dilakukan dengan cara membungkus alat-alat kaca menggunakan 

kertas lalu di masukkan kedalam autoklaf selama 30 menit pada suhu 120 °C 

dengan tekanan 1 atm.  Kemudian alat-alat di oven dengan suhu 100 °C.  Ruang 

kerja dan meja harus dibersihkan sebelum bekerja dengan menggunakan alkohol, 

hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kontaminan dari lingkungan sekitar 

(Safitri dan Swarastuti, 2013). 

 

2. Preparasi Kolostrum Sapi 

Preparasi ini bertujuan untuk mensterilisasi kolostrum sapi agar tidak 

terkontaminasi oleh mikroba pencemar.  Adapun preparasi ini dilakukan dengan 

cara pasteurisasi pada suhu 70 °C selama 15 detik (Bayu dkk., 2017).  Sebanyak 

2,25 L kolostrum sapi dipasteurisasi, kemudian kolostrum dibiarkan pada suhu 

ruang hingga suhunya mencapai ± 27 °C (Usmiati, 2007).  Selanjutnya diambil 

0,25 L kolostrum digunakan langsung untuk analisis kadar protein, lemak, asam 

laktat awal tanpa difermentasi, 500 mL kolostrum sapi digunakan untuk tahap 

fermentasi dengan variasi bibit 5%, waktu fermentasi 24 dan 48 jam, dan suhu 

fermentasi 27 °C, 500 mL kolostrum sapi digunakan untuk tahap fermentasi 

dengan variasi bibit 5%, waktu fermentasi 24 dan 48 jam, dan suhu fermentasi 37 

°C, 500 mL kolostrum sapi digunakan untuk tahap fermentasi dengan variasi bibit 

10%, waktu fermentasi 24 dan 48 jam, dan suhu fermentasi 27 °C, 500 mL  
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kolostrum sapi digunakan untuk tahap fermentasi dengan variasi bibit 10%, waktu 

fermentasi 24 dan 48 jam, dan suhu fermentasi 37 °C. 

3. Pembuatan Kefir Kolostrum 

Pembuatan susu kefir kolostrum dilakukan dengan cara 1 L kolostrum sapi yang 

telah di pasteurisasi dimasukkan kedalam botol kaca kemudian ditambahkan 

dengan 5% bibit kefir. Susu kefir yang dibuat difermentasi pada suhu 27 °C dan 37 

°C selama 24 jam dan 48 jam.  Kemudian kefir yang telah dibuat disimpan pada 

suhu 4 °C untuk menghambat laju pertumbuhan bakteri asam laktat dan digunakan 

untuk pengujian lebih lanjut (Otles dan Cagindi, 2003).  Hal ini juga dilakukan 

pada pembuatan kefir kolostrum sapi dengan bibit 10 %. 

 

4. Analisis Kadar Lemak  

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kadar lemak yang terdapat dalam sampel 

kolostrum dan sampel kefir kolostrum sapi.  Analisis kadar lemak dilakukan 

dengan menggunakan metode Babcock untuk sampel susu kolostrum tanpa 

fermentasi dan metode sokhletasi digunakan untuk sampel susu kefir kolostrum 

setelah fermentasi.  Sampel susu awal tanpa fermentasi, dipipet sebanyak 17,6 mL 

dan dimasukkan masing- masing kedalam tiga botol sentrifius.  Kemudian susu 

ditambahkan dengan 17,5 mL asam sulfat kedalam botol dengan hati-hati, karena 

akan menimbulkan panas.  Campuran yang ada didalam botol disentrifius 500 rpm 

selama 5 menit.  Setelah disentrifius campuran dipindahkan kedalam botol 

Babcock dan direndam dengan air panas (60 °C) sampai tepat diangka miniskus 0 

(nol).  Botol dipegang tegak lurus dengan posisi mata, ukur tinggi dari bagian atas  

meniskus ke bagian bawah meniskus.  Pengujian ini dilakukan sebanyak tiga kali 

pengulangan.  Setiap hasil pembacaan dicatat dan ditentukan rata-rata % lemak.    



18 
 

 
 

Sedangkan pada sampel susu kefir kolostrum sapi analisis lemak dilakukan dengan 

metode sokhletasi (Nielsen, 2010).  Sampel ditimbang 5 g, kemudian dibungkus 

dengan kertas saring, dimasukkan dalam tabung ekstraksi sokhlet.  Cawan lemak 

yang telah diketahui beratnya dipasangkan sebagai penampung.  Pasang tabung 

ekstraksi pada alat sokhlet, diisikan pelarut n-heksan hingga turun ke cawan lemak.  

Ekstraksi dilakukan selama 4 - 5 jam.  Keringkan cawan yang berisi lemak pada 

oven dengan suhu 105 C selama 30 menit.  Berat residu dalam cawan lemak 

dinyatakan sebagai berat lemak. 

    B  C 

  Lemak         100  

   A 

A = Berat sampel 

B = Cawan + lemak (setelah disokhletasi) 

C = Cawan + lemak (setelah dioven) 

 

5.Analisis Kadar Protein 

  

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui % kadar protein kasar yang terdapat dalam 

sampel susu kolostrum dan kefir kolostrum menggunakan metode kjedahl sesuai 

dengan standar SNI 2981: 2009.  Timbang 1 g sampel dimasukkan ke dalam labu 

kjeldahl, ditambahkan 1 g Na2SO4 anhidrat, 10 mL H2SO4 pekat, dan 8 batu didih 

sampai dengan 10 batu didih.  Kemudian dilakukan distruksi di atas pemanas 

listrik dalam lemari asam, pemanasan diakhiri setelah cairan menjadi jernih tak 

berwarna lagi.  Dibuat perlakuan blangko, yaitu seperti perlakuan diatas tanpa 

sampel. 
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Setelah dingin ditambahkan  kedalam labu kjeldahl aquades 100 mL, serta larutan 

NaOH 45% sampai cairan bersifat basa (40 mL), kemudian labu kjeldahl 

dipasangkan pada alat destilasi.  Labu kjeldahl dipanaskan sampai ammonia 

menguap semua, destilat ditampung dalam erlenmeyer berisi 50 mL HCl 0,1 N 

yang sudang diberi indikator PP 1% 3 tetes.  Destilasi diakhiri setelah destilat 

tertampug sebanyak 150 mL atau setelah destilat yang keluar tak bersifat basa.  

Kelebihan HCl 0,1 N dalam destilat dititrasi dengan larutan basa standar (larutan 

NaOH 0,1 N). 

 % Nitrogen adalah : 

(mL NaOH blanko - mL NaOH sampel) x N NaOH x 14,007 x 100% 

mg sampel 

 

 Kadar protein %  =  % Nitrogen x faktor konversi (6,38) x 100% 

 

14,007 : Bobot atom nitrogen 

6,38      : Faktor protein untuk susu  

 

6.  Analisis Total Asam Laktat 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui jumlah total asam laktat yang terdapat 

dalam sampel kefir kolostrum sapi.  Analisis total asam dihitung sebagai asam 

laktat menurut standar SNI  2981: 2009.  Sebanyak 5 g  sampel diencerkan dengan 

100 mL aquades.  Kemudian diambil 25 mL sampel setelah pengenceran dan 

dimasukkan kedalam erlenmeyer.  Sampel ditambahkan 3 tetes indikator pp 

(phenolphthalein).  Campuran kemudian dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N 

sampai terbentuk warna merah muda membayang.  Adapun persamaan untuk 

menentukan kadar asam laktat adalah sebagai berikut : 
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 Total  asam  (% ) : 

V x N x 90 x faktor pengenceran  x 100% 

                                                          W 

 

W = Bobot Contoh (mg) 

V = Volume Larutan NaOH (mL)  

N = Normalitas Larutan NaOH  

90 = Bobot Setara Asam Laktat 

Faktor pengenceran = 4 

 

7.  Analisis Total Bakteri Asam Laktat 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui jumlah total bakteri asam laktat yang 

terdapat dalam sampel kolostrum. Analisis total bakteri asam laktat dilakukan 

menurut SNI 2981:2009.  

 

a. Pembuatan NaCl fisiologis  

Sebanyak 0,85 gram NaCl ditimbang dan dimasukkan dalam erlenmeyer 100 mL, 

lalu ditambahkan dengan aquades sampai tanda tera. Kemudian larutan di 

sterilisasi pada suhu 121 °C dengan tekanan 1 atm. 

 

b. Pembuatan media pertumbuhan MRS  

Pertama dilarutkan 16,37 g MRS agar ke dalam aquades 240 mL.  Kemudian 

larutan dipanaskan sampai mendidih, lalu di autoklaf selama 20 menit pada suhu 

121 °C.  Media yang terbentuk bewarna coklat jernih dan siap digunakan untuk 

tahap penentuan total bakteri. 

 

 



21 
 

 
 

c. Pengenceran sampel kefir kolostrum sapi 

Kefir kolostrum sapi sebanyak 1 mL dimasukkan kedalam tabung reaksi, kemudian 

ditambahkan dengan 9 mL larutan NaCl fisiologis (10
-1

).  Hasil pengenceran 

tersebut diencerkan kembali dengan pengenceran bertingkat sampai pengenceran 

10
-6

.  

 

d. Pembiakan bakteri (Teknik Tuang) 

Pembiakan bakteri ini dilakukan didalam Laminar Air Flow (LAF).  Sebanyak 0,1 

mL (100 µL) sampel kolostrum sapi dari setiap pengenceran 10
-4

, 10
-5

, dan 10
-6

 

dimasukkan ke dalam cawan petri dengan mikropipet, lalu tuangkan media MRS 

agar yang sudah siap sebanyak 15 mL.  Kemudian putar cawan petri membentuk 

angka 8.  Setelah media agar mengeras, cawan petri diwrap dan di inkubasi selama 

24 jam dalam inkubator 35 °C, cawan diletakkan dengan posisi terbalik dengan 

tujuan untuk menghindari tetesan air.  Koloni BAL yang  tumbuh dihitung 

menggunakan colony counter.  Adapun cara untuk menghitung jumlah bakteri 

dengan persamaan :                    

 Jumlah bakteri starter = n x F 

n : rata-rata koloni pada cawan petri dari satu pengenceran, dinyatakan   dengan 

koloni/g  

F : faktor pengenceran dari rata-rata koloni yang dipakai. 

 

8. Analisis Statistika Data  

Data yang diperoleh dari pengujian lemak, protein, total bakteri asam laktat, dan 

total asam laktat pada sampel kefir kolostrum sapi dianalisa menggunakan 

rancangan acak lengkap (RAL).  Pada penelitian ini menggunakan dua faktor 
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waktu yang berbeda  yaitu pada waktu fermentasi 24 jam dan 48 jam, variasi bibit 

5% dan 10%  serta variasi suhu 27 °C dan 37 °C dengan masing masing rancangan 

dilakukan tiga kali pengulangan.  Data yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut 

menggunakan analisis varian (ANOVA) (Ariani, 2016). 

 

9. Diagram Alir Penelitian  

Adapun diagram alir keseluruhan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Alir Penelitian. 

 

Kolostrum sapi 

Pembuatan Susu Kefir dengan Variasi Waktu Fermentasi, 

Variasi Penambahan Starter Kefir, dan Variasi Suhu. 
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Bakteri 

Asam Laktat 

(TPC) 
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Laktat 

(Titrasi) 

Uji Kadar 

Protein 

(Kjedahl) 

Uji kadar kefir kolostrum sapi 

meliputi : 

Analisis Awal 

Preparasi Kolostrum Sapi 

Analisis Data Menggunakan Metode ANOVA 

Pasteurisasi 
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D. Desain Eksperimen 

Penelitian ini merupakan penelitian secara eksperimen yang  dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh dari lama waktu fermentasi dengan jumlah total asam laktat, 

bakteri asam laktat, protein, dan lemak didalam susu kefir kolostrum sapi. 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan tiga perlakuan 

dan tiga kali pengulangan. Adapun rancangan penelitian ini dapat dilihat pada 

Tabel 1. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis sidik ragam 

(ANOVA). 

 

Tabel 1. Desain Eksperimen 
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U2 
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S2W2T2U2 
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Keterangan : 

SI   : Starter Kefir 5% 

S2  : Starter Kefir 10% 

W1 : Waktu Fermentasi 24 Jam  

W2 : Waktu Fementasi 48 Jam  

T1  : Suhu fermentasi 27 °C 

T2  : Suhu fermentasi 37 °C 

U1 : Ulangan Pertama  

U2 : Ulangan Kedua 

U3 : Ulangan Ketiga 
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V.KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa : 

1. Kadar protein tertinggi pada kefir kolostrum sapi adalah pada variasi bibit 

10%, suhu 37 
o
C, dan lama fermentasi 24 jam yaitu 21,7100%. 

2. Kadar lemak terendah pada kefir kolostrum sapi dengan variasi bibit 10%, suhu 

37 
o
C, dan lama fermentasi 24 jam yaitu 0,3728%. 

3. Kadar total asam laktat tertinggi pada kefir kolostrum sapi terdapat pada variasi 

bibit 10%, suhu 37 
o
C, dan lama fermentasi 24 jam yaitu 1,4569%. Sedangkan 

kadar total bakteri asam laktat tertinggi pada variasi bibit 10%, suhu 37 
o
C, dan 

lama fermentasi 24 jam yaitu 16,0 x 10
7
 CFU/mL. 

4. Hasil analisis anova dengan variasi waktu fermentasi, suhu fermentasi, dan 

konsentrasi bibit kefir tidak terlalu berpengaruh nyata (α > 0,05) terhadap 

kadar protein, lemak, total asam laktat, dan total bakteri asam laktat pada 

fermentasi kefir kolostrum sapi.  
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka untuk penelitian selanjutnya 

disarankan sebagai berikut : 

1. Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukakan analisis kandungan asam amino 

essensial dan kandungan asam lemak. 

2. Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan pengujian bioaktivitas dari bahan 

baku kefir kolostrum sapi. 

3. Kolostrum sapi pada pemerahan kedua dan ketiga dapat dilakukan analisis 

parameter proksimat lainnya. 
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