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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya zaman, pola hidup manusia telah berubah. 

Pangan yang tidak hanya sekedar menyediakan nutrisi namun mempunyai efek 

meningkatkan kesehatan semakin diminati konsumen. Pangan yang dapat 

meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit dikenal sebagai pangan 

fungsional. Wortel memiliki sifat perishable sehingga perlu diolah untuk 

mengurangi kerusakan pangan. Oleh karena itu, wortel dapat dimanfaatkan dalam 

pembuatan minuman fermentasi seperti kefir. Sebelum dibuat menjadi kefir, wortel 

terlebih dahulu dibuat menjadi sari wortel. Kefir masih sangat asing di Indonesia, 

oleh karena itu dilakukan penambahan asam sitrat dan natrium bikarbonat untuk 

meningkatkan nilai penerimaan konsumen terhadap produk kefir. 

Wortel (Daucus carota L.) adalah salah satu sayuran yang cukup dikenal 

oleh masyarakat Indonesia, serta produksinya cukup tinggi. Pada tahun 2016, 2017, 

2018 data statistik rata-rata hasil produksi tanaman wortel di Indonesia secara 

berurutan yaitu sebesar 537.519 ton, 537.341 ton, dan 609.633 ton (BPS, 2016; 

BPS, 2018). Wortel memiliki kadar air sebesar 86-89%, dan kaya akan serat, zat 

antioksidan, vitamin C dan B kompleks, serta mineral yang penting bagi tubuh 

seperti kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, dan sodium. Wortel memiliki berbagai 

manfaat seperti menjaga kesehatan mata, kulit, dan rambut, serta memperbaiki 
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sistem imun tubuh. Selain itu, wortel juga mengandung b-karoten yang mampu 

mencegah radikal bebas penyebab kanker (Kiros et al., 2016; Rafiq et al., 2016). 

Kefir merupakan produk minuman yang diolah dengan cara fermentasi yang 

memiliki rasa asam dan sedikit beralkohol. Fermentasi kefir dilakukan dengan 

melibatkan penambahan starter berupa biji kefir (kefir grain). Biji kefir 

mengandung lebih dari satu bakteri asam laktat dan khamir yang hidup 

bersimbiosis. Menurut Codex (2003) dan KEBS (2018), kefir mengandung 

minimum 0,6% asam laktat, minimum 0,5% alkohol, jumlah total mikroorganisme 

dari kultur 107 CFU/mL, jumlah khamir tidak dibawah 104 CFU/mL, dan memiliki 

pH sebesar 4,2 – 4,7. Pada penelitian Ningsih et al. (2018), total asam yang terdapat 

dalam kefir berkisar 0,6-1%. Kefir secara alami bebas dari laktosa karena laktosa 

akan diurai oleh bakteri yang terdapat dalam kefir grain menjadi glukosa dan 

galaktosa sehingga dapat menjadi sumber kalsium dan protein yang baik bagi 

individu lactose intolerance. Kefir memiliki berbagai manfaat seperti dapat 

mencegah resiko penyakit seperti jantung, ginjal, serta gangguan dan infeksi 

saluran pencernaan. Selain itu, kefir juga memiliki aktivitas antioksidan, anti-

inflammatory, dan antikarsinogenik (Du dan Myracle, 2018).  

Penambahan asam sitrat dan natrium bikarbonat dapat meningkatkan daya 

tarik terhadap suatu produk minuman. Asam sitrat adalah salah satu flavor enhancer 

yang memiliki rasa sedikit asam yang umumnya ditambahkan dalam jumlah kecil 

dan tidak menimbulkan racun di dalam produk tersebut. Natrium bikarbonat atau 

soda kue dapat menghasilkan gas CO2 selama proses karbonasi. Reaksi antara asam 

sitrat dan natrium bikarbonat akan membentuk asam karbonat yang berperan 
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terhadap timbulnya efek extra sparkle. Efek extra sparkle memberikan ciri khas 

soda di mulut dan perasaan menggigit pada saat diminum (Nasution et al., 2018).  

Pada pembuatan kefir, suhu dan waktu inkubasi adalah faktor yang dapat 

mempengaruhi produk akhir kefir. Pada penelitian sebelumnya oleh Cui et al. 

(2013), penggunaan waktu inkubasi 12 jam dengan suhu 30°C merupakan 

perlakuan terbaik dari analisis kimia (nilai pH dan total asam), dan uji organoleptik 

(warna, rasa, aroma, dan tekstur). Sedangkan pada penelitian Mubin dan Zubaidah 

(2016) menggunakan waktu inkubasi 24 jam dengan suhu 25°C dimana merupakan 

perlakuan terbaik dari analisis total BAL, khamir, asam, dan gula. Pada penelitian 

ini, suhu inkubasi yang digunakan adalah 25°C, 37°C, dan 42°C dan waktu inkubasi 

yang digunakan adalah 24, 36, 48, dan 60 jam. Penelitian ini juga dilakukan untuk 

menentukan rasio asam sitrat dan natrium bikarbonat dalam pembuatan kefir. Pada 

penelitian Sudaryati et al. (2013), proporsi asam sitrat: natrium bikarbonat 1:2 

merupakan perlakuan terbaik dari analisis kimia (total asam dan total padatan 

terlarut). Sedangkan pada penelitian Mandagi et al. (2015), proporsi asam sitrat: 

natrium bikarbonat 1:1,3 merupakan perlakuan terbaik dari uji organoleptik (aroma, 

rasa, warna). Pada penelitian ini, rasio asam sitrat dan natrium bikarbonat yang 

digunakan adalah 1:1, 1:2, dan 2:1.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Wortel memiliki sifat perishable yaitu mudah rusak sehingga jika tidak 

dimanfaatkan secara maksimal dapat beresiko busuk. Oleh sebab itu, wortel 

dimanfaatkan dalam pembuatan kefir untuk diversifikasi produk minuman 
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fermentasi di Indonesia. Kefir belum begitu dikenal oleh masyarakat Indonesia 

karena kefir bukanlah minuman yang berasal dari Indonesia, maka itu sari wortel 

diolah menjadi kefir untuk diperkenalkan ke masyarakat Indonesia. Kefir umumnya 

terbuat dari bahan dasar susu sapi, kambing, atau domba. Pada penelitian ini, kefir 

dibuat menggunakan wortel karena kaya akan kandungan betakaroten dan 

flavonoid. Oleh karena itu, wortel dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan 

kefir. 

Pada penelitian ini akan dilakukan penentuan suhu dan waktu inkubasi 

terbaik. Faktor suhu inkubasi yaitu 25°C, 37°C, dan 42°C. Faktor waktu inkubasi 

yaitu 24 jam, 36 jam, 48 jam, dan 60 jam. Kefir yang dihasilkan kemudian dianalisis 

kimia (pH, total asam tertitrasi, dan kadar alkohol), analisis mikrobiologi (total 

bakteri asam laktat dan khamir), uji fitokimia, uji antioksidan, uji toksisitas, dan uji 

organoleptik. 

Fokus penelitian lainnya yaitu untuk menentukan rasio asam sitrat dan 

natrium bikarbonat yang digunakan dalam pembuatan kefir dari wortel. Faktor rasio 

asam sitrat dan natrium bikarbonat adalah 1:1, 1:2, dan 2:1. Kefir yang dihasilkan 

kemudian dianalisis kimia (pH, total asam tertitrasi, dan kadar alkohol), dan uji 

organoleptik. 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memanfaatkan sari wortel (Daucus 

carota L.) dalam pembuatan kefir.  
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu:  

1. Menentukan pengaruh suhu (25°C, 37°C, 42°C) dan waktu inkubasi (24, 

36, 48, dan 60 jam) terhadap nilai pH, total asam tertitrasi, kadar 

alkohol, total bakteri asam laktat, total khamir, dan total plate count 

dalam pembuatan kefir sari wortel.  

2. Menentukan penerimaan konsumen melalui uji organoleptik yang 

meliputi uji hedonik dan uji skoring terhadap kefir sari wortel. 

3. Menentukan pengaruh rasio asam sitrat dan natrium bikarbonat (1:1, 

1:2, 2:1) terhadap nilai pH, total asam tertitrasi, kadar alkohol, total 

soluble solid, dan uji organoletik dalam pembuatan kefir sari wortel. 


