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PENDAHULUAN 

Proses fermentasi dalam pengolahan pangan adalah proses pengolahan panan 

dengan menggunakan aktivitas mikroorganisme secara terkontrol untuk meningkatkan 

keawetan pangan dengan dioproduksinya asam dan/atau alkohol, untuk menghasilkan 

produk dengan karekateristik flavor dan aroma yang khas, atau untuk menghasilkan 

pangan dengan mutu dan nilai yang lebih baik.  Contoh-contoh produk pangan fermentasi 

ini bermacam-macam; mulai dari produk tradisional (misalnya tempe, tauco, tape, dll) 

sampai kepada produk yang modern (misalnya salami dan yoghurt). 

Proses fermentasi dalam pengolahan pangan mempunyai beberapa keuntungan-

keuntungan, antara lain : 

- proses fermentasi dapat dilakukan pada kondisi pH dan suhu normal, sehingga tetap 

mempertahankan (atau sering bahkan meningkatkan) nilai gizi dan organoleptik 

produk pangan, 

- karakteristik flavor dan aroma produk yang dihasilkan bersifat khas, tidak dapat 

diproduksi dengan teknik/metoda pengolahan lainnya. 

- memerlukan konsumsi energi yang relatif rendah karena dilakukan pada kisaran 

suhu normal, 

- modal dan biaya operasi untuk proses fermentasi umumnya rendah, dan  

- teknologi fermentasi umumnya telah dikuasi secara turun temurun dengan baik. 

Sebagaimana dikemukakan di muka bahwa proses fermentasi adalah proses yang 

memanfaatkan jasa mikroorganisme, maka pengendalian proses fermentasi pada dasarnya 

adalah pengendalian pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme tersebut.  Faktor utama 

yang mengandalikan pertumbuhan mikroorganisme pada bahan pangan adalah : 

- ketersediaan sumber-sumber karbon dan nitrogen yang akan digunakan oleh 

mikroorganisme tersebut untuk tumbuh dan berkembang-biak, 

- ketersediaan zat gizi khusus tertentu yang merupakan persyaratan karakteristik bagi 

mikroorganisme tertentu untuk tumbuh dengan baik, 

- nilai pH produk pangan, 

- suhu inkubasi, 

- kadar air, dan 

- ada/tidaknya kompetisi dengan mikroorganisme lainnya.  



KLASIFIKASI PRODUK PANGAN FERMENTASI 

Berdasarkan pada perubahan yang terjadi pada karbohidrat sebagai akibat dari 

aktivitas mikroorganisme, maka produk fermentasi dapat dikelompokkan sebagai proses 

fermentasi yang merubah karbohidrat (i) menjadi asam-asam organik dan (ii) alkohol dan 

karbondioksida sebagai komponen utama.  Proses fermentasi dikatakan bersifat 

homofermentatif jika hanya menghasilkan satu jenis komponen saja sebagai hasil 

utamanya;  dan heterofermentatif jika megnhasilkan campuran berbagai 

senyawa/komponen utama.  Lintasan metabolisma Embedden-Meyerhoff-Parnas 

(Gambar 1) merupakan lintasan yang umum terjadi pada proses fermentasi. 
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Gambar .1.  Produk fermentasi piruvat; 
       A = bakteri asam laktat, B = Clostridium propionicum, 
       B = khamir, Acetobacter sp., E = bakteri asam propionat, 
       F   = Clostridum sp. (Dawes and Large, 1982) 

 



Banyak proses fermentasi yang melibatkan campuran berbagai mikroorganisme 

atau seri populasi mikroorganisme yang berbeda sesuai dengan perubahan pH, perubahan 

ketersediaan substrat atau pun perubahan lain yang terjadi selama proses fermentasi 

berlangsung.  Secara komersial, fermentasi asam laktat (fermentasi dengan hasil utama 

akhir beruapa asam laktat) dan fermentasi alkohol (fermentasi dengan hasil utama berupa 

alkohol dan CO2), merupakan proses fermentasi yang penting. 

 

FERMENTASI ASAM LAKTAT 

Urut-urutan jenis bakteri asam laktat pada proses  fermentasi ditentukan terutama 

oleh toleransinya terhadap asam.  Misalnya pada susu, Streptococcus liquifaciens, S. 

lactis, dan  Streptococcus cremoris akan mengalami penghambatan jika kandungan asam 

laktat telah mencapai sekitar 0,7 – 1,0 %.  Pada saat itu, bakteri-bakteri tersebut akan 

kalah berkompetisi dengan jenis bakteri yang lebih tahan asam; misalnya Lactobacillus 

casei (tahan sampai 1,5 –2,0 % asam laktat) dan Lactobacillus bulgaricus (2,5 –3,0% 

asam laktat).  Demikian juga pada fermentasi sayur asin, Lactobacilli adalah penghasil 

asam yang lebih kuat daripada Streptococci.  Diantara empat kelompok bakteri asam 

laktat, spesies-spesies Streptococcus dan Pediococcus  adalah bersifat homolaktat, 

Leuconostoc sp.  Merupakan heterolaktat, sedangkan Lactobacillus sp.  Bervariasi 

tergantung dari strain masing-masing. 

Pada proses fermentasi bahan pangan yang berasam rendah (misalnya susu dan 

daging), inokulum ditambahkan untuk memberikan jumlah mirkroorganisme yang cukup, 

sehingga akan mencapai jumlah yang besar dalam jumlah yang lebih singkat 

(memperpendek masa fermentasi) dan sekaligus menghambat pertumbuhan bakteri 

pathogen dan pembusuk.  Pada proses fermentasi yang lain, penambahan inokulum ini 

tidak diperlukan karena jumlah mikroorganisme pada flora normal bahan pangan telah 

mencukupi untuk menurunkan pH secara cepat, sehingga menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme lain yang tidak dikehndaki.  Contoh-contoh fermentasi asa laktat pada 

beberapa bahan pangan yang umum dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

 



Produk Fermentasi Daging 

Sosis fermentasi (misalnya salami, pepperoni dan bologna) diproduksi dari 

campuran daging yang halus, rempah-rempah, garam kiuring (sodium nitrit/nitrat), garam 

dan gula.  Daging tersebut dimasukkan dalam selongsong sosis (sausage casing), 

kemudaian difermentasi dan akhirnya dipasteurisasi pada suhu 65 – 68oC selama 4-8 jam, 

dikeringkan dan kemudian disimpan pada suhu rendah (4-7oC).  Proses ini menghasilkan 

produk sosis yang awet. 

 

Tabel .1. Contoh Fermentasi Asam Laktat 

Kondisi Inkubasi  
Bahan 
Pangan 

 
Mikroorganisme Suhu 

(oC) 
Waktu Lain-lain 

Ketela pohon 
(singkong) 

Corynebacterium  sp. 
Geotricum  sp. 

Suhu 
kamar 

96 bulan Ditambah garam dengan 
perbandingan ikan/garam 
antara 3/1 sampai 5/1 

Ikan` Bacillus pumilus 
Bacillus licheniformis 

Suhu 
Kamar 

3-12 
bulan 

 

Jagung Corynebacterium sp 
Aerobacter sp. 
S. cereviseae 
Lactobacillus sp. 
Candida mycoderma 

Suhu 
Kamar 

24-72 
jam 

Kelembaban udara 
(RH) = 85 – 90% 

Daging Pediococcus cerevisiae 
Lactobacillus plantarum 
Lactobacillus curvatus 

15-25 
 

24 jam 
 

 

 

Susu Yoghurt Streptococcus 
Thermophilus 
L. bulgaricusa

 
40-45 

2-3 jam  

Keju 
“cotttage” 

Streptococcus 
diacetyactisa

22 14-16 
jam 

 

Keju 
“Camembert” 
dan “Brie 

S. cremorisa

S. lactisa

Panicillium caseicoluma

32 
 
 

a  

Keju 
“Chedar” 

S. cremorisa

S. lactisa

S. diacetylactisa

Lactobasillia

32 
 

b  

Sayur-
sayuran 
(ketimun dan 
kubis) 

Lactobacillus 
Mesenterioides 
L. brevis 
Penicillium cerevisiae 
L. plantarum 

Suhu 
kamar 

46 – 260 
jam 

Kadar garam 
2,5 – 6 % 

a Disiapkan dari inokulum 
b Proses fermentasi keju terus berlangsung dari 1-12 bulan untuk proses pematangan 



Keawetan sosis fermentasi ini diperoleh karena : 

- Adanya aktivitas anti mikroorganisme dari nitrit dan garam-garam lain. 

- Terbentuk asam laktat (sekitar 0,8-1,2%) selama proses fermentasi. 

- Adanya pengaruh pemanasan, terutama pada saat pasteurisasi dan pengeringan. 

- Turunnya aktivitas dan ketersediaan air (Aw) karena adanya penambahan garam-

garam dan proses pengeringan. 

- Penyimpanan pada suhu rendah. 

 

Produk Fermentasi Sayur-Sayuran 

Produk fermentasi dari sayur-sayuran yang terkenal adalah acar ketimun, sayur asin 

dan lain-lain.  Proses fermentasi sayur-sayuran ini sangat sederhana.  Setelah dicuci, 

ketimun atau sayur-sayuran lain tersebut direndam dalam air garam (2.5-6% berat/berat) 

yang akan menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk.  Sekaligus, pada proses ini 

kontak udara sebisa mungkin dikurangi dengan cara menutup panci perendam dengan 

rapat dan air rendaman dibiarkan penuh sehingga tidak ada ruang udara tersisa.  Dengan 

demikian kondisi fermentasi dapat bersifat anerobik. 

Dengan cara ini, secara alami akan menyebabkan pertumbuhan bakteri-bakteri asam 

laktat secara bergiliran sesuai dengan nilai pH.  Pada kondisi tersebut (relatif anaerobik) 

akan terbentuk asam laktat sekitar 1%. 

 Sedangkan produk fermentasi dari buah yang terkenal adalah anggur buah.  

 

1. Sayur Asin 

Sayur asin merupakan produk olahan sayuran yang mempunyai rasa khas. Sayur 

asin dihasilkan dari proses peragian dengan menggunakan air tajin sebagai bahan 

pertumbuhan bakteri.Tujuan pembuatan sayur asin ini untuk memperpanjang daya 

simpan sayuran yang mudah busuk dan rusak. Sayur asin ini selain dibuat dari sawi, juga 

dari bahan-bahan lain, seperti: genjer, kubis dan lain-lain.  

 

 



Bahan:  

1. Daun sawi hijau    10 kg  
2. Garam     100 g (1 bata) 
3. Beras    ½ kg  
4. Air      secukupnya  
 

Alat:  

1. Pisau  
2. Tikar  
3. Stoples  
4. Tungku  
5. Panci  
 

Cara pembuatan:  

1. Pisahkan daun sawi helai demi helai. Cuci, lalu diamkan di atas tikar bersih selama 1 

malam;  

2. Remas-remas daun sawi dengan garam kemudian masukkan ke dalam stoples beserta 

cairannya;  

3. Masak beras (seperti menanak nasi) sampai mendidih, lalu ambil airnya (air tajin);  

4. Campurkan air tajin tersebut pada sawi hingga rata dalam stoples;  

5. Tutup rapat dan simpan di tempat yang gelap selama 3 hari. 
 

Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Sayur Asin: 
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Keuntungan:  

Dengan pengolahan yang baik, sayur asin ini dapat awet sampai 1 bulan.  

Catatan:  

1. Sayur asin ini tidak hanya daunnya saja yang diolah tetapi termasuk juga tangkai 

daunnya.  

2. Sayur asin harus diletakkan pada tempat gelap agar proses peragiannya benar-benar 

sempurna sehingga tidak busuk. 

3. Penutup stoples harus benar-benar rapat agar udara tidak ada yang masuk sehingga 

harus benar-benar rapat agar tidak ada yang masuk sehingga sayur asin benar-benar 

masak dan tidak terjadi proses pembusukan.  

4. Setiap habis mengambil sayur asin, stoples harus ditutup rapat kembali.  

 

2. Sauerkraut 

 Sayuran ini diolah dengan cara peragian dan menggunakan garam sebagai zat 

pengawetnya. Proses pembuatannya sebenarnya agak begitu jauh berbeda dengan sayur 

asin, hanya saja ukurannya setelah layu diiris tipis-tipis. Tujuan pengolahan ini selain 

mengawetkan sayuran juga dapat meningkatkan rasa sayuran itu.  

Kol atau kubis merupakan sayuran yang paling umum diolah jadi sauerkraut, karena 

jenis sayuran ini banyak ditanam di Indonesia. Selain kubis, sayuran lain yang dapat 

diolah menjadi sauerkraut antara lain: sawi, kangkung, genjer, dan lain-lain.  

Bahan:  

1. Kol atau kubis    1 kg  
2. Garam dapur    50 g 
3. Air     secukupnya  
 

Alat:  

1. Pisau  
2. Ember plastik kecil dan tutup  
3. Lilin atau lem plastik  
4. Botol selai dan tutup yang sudah disterilkan 
5. Panci  
6. Baskom  
 



Cara pembuatan:  

1. Layukan kol selama 1 malam;  

2. Buang daun kol bagian luar dan bagian-bagian yang rusak serta hatinya, lalu cuci;  

3. Iris tipis-tipis ± 2 – 3 mm, tulang daun sedapat mungkin tidak disertakan. Campurkan 

dengan garam 25 g, aduk hingga rata kemudian masukkan ke dalam ember kecil 

sambil ditekan-tekan agar padat. Tutup dengan plastik serta diberi beban di atasnya.  

4. Tutup ember dengan penutupnya, lalu sepanjang lingkaran penutup dilem atau diberi 

lilin agar tak ada udara yang masuk;  

5. Biarkan peragian selama 2 – 3 minggu pada suhu ruangan, setelah itu pisahkan 

cairannya;  

6. Segeralah masukkan padatan sauerkraut tersebut ke dalam botol selai;  

7. Buat larutan garam dengan melarutkan 25 g dalam 1 l air dan aduk sampai rata. 

Panaskan hingga mendidih;  

8. Dalam keadaan panas, masukkan larutan garam tersebut ke dalam botol selai yang 

telah berisi padatan sauerkratut (untuk padatan 1 kg yang memerlukan cairan 

sebanyak 1 ½ l). kemudian tutup rapat;  

9. Rebus botol selai tersebut dalam air mendidih selama 30 menit, kemudian angkat dan 

dinginkan.  
 

Catatan:  

1. Penekanan dan pemberian garam pada proses peragian dimaksudkan agar cairan 

dalam kubis ke luar dan mencegah pembusukan. Selain itu juga berpengaruh terhadap 

rasa dan kerenyahan sauerkraut tersebut.  

2. Padatan dalam botol diusahakan terendam dalam cairan untuk menghindari terjadinya 

perubahan warna atau kerusakan lainnya.  



Gambar 3.  Diagram Alir Pembuatan Sauerkraut 
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3. Anggur Buah 

 Anggur buah adalah jenis minuman sari buah yang dibuat dengan cara peragian. 

Proses peragian berlangsung selama 7 – 15 hari. Kandungan gula pada bahan diubah 

menjadi alkohol oleh ragi. Ragi tersebut mulai bekerja aktif bila terlihat ada gelembung-

gelembung udara. Pada proses ini, bahan-bahannya harus ditempatkan dalam botol yang 

tertutup rapat (tanpa udara).  

 Buah yang biasa dibuat anggur antar lain: pisang klutuk (biji), ambon, raja, tawi 

dan jenis pisang lainnya; serta buah nenas, jambu, apel, mangga, pala, dan lain-lainnya. 

Namun produk anggur pisang yang paling baik adalah dari jenis pisang klutuk (pisang 

biji), karena buah pisang ini rasanya lebih manis dan baunya lebih harum. Pisang inipun 

mudah didapat, karena sering dijumpai tumbuh dipinggir-pinggir sungai sebagai tanaman 

liar, dan harganyapun sepertiga lebih murah dari jenis pisang lainnya.  



Bahan:  
1. Buah pisang klutuk atau buah lainnya   1 kg (tanpa kulit) 
2. Taoge (kecambah)      2 ons  
3. Ragi roti (gist)      3 sendok teh  
4. Gula pasir       1 kg  
5. Air bersih       6 l  
 

Alat:  
1. Panci  
2. Alat penumbuk (alu) 
3. Botol besar yang sudah disterilkan (untuk peragian) 
4. Gabus (untuk penutup botol) 
5. Pipa plastik bergaris tengah 1 cm  
6. Kain saring, blacu atau kalo  
7. Lilin untuk penutup gabus  
 

Cara  Pembuatan  

1.  Kupas buah kemudian potong kecil-kecil lalu rebus, jangan sampai mendidih; khusus 

untuk buah pala direndam dahulu dalam larutan Natrium Hipoklorit (NaOCL) 

sebanyak 4 g dalam 1 l air, selama satu menit. Setelah itu cuci, kemudian kukus 

selama 10 menit.  

2.  Hancurkan buah, tambahkan air 400 ml lalu saring dengan kain saring, blacu atau 

kalo untuk mendapatkan sari buah;  

3. Rebus kecambah atau taoge dalam 1 l air, peras dan campurkan air perasan dengan air 

rebusannya untuk memperoleh sari (ekstrak) taoge;  

4. Campurkan sari buah pisang dengan sari taoge. Tambahkan air dan gula sedikit demi 

sedikit sampai isinya mencapai 6 l; ] 

5. Panaskan selama 15 menit (dihitung mulai dari setengah mendidih). Setelah itu saring 

dengan kain saring dan dinginkan dengan cara diangin-anginkan sampai suhunya 

turun;  

* Khusus untuk buah pala pemanasnya selama 10 menit.  

6. Tambahkan ragi roti (gist) sebanyak 3 sendok teh yang telah dilarutkan dalam air 

hangat secukupnya ke dalam campuran sari buah dan tauge pada saat suhunya turun;  



7. Masukkan ke dalam botol (harus penuh betul agar tidak ada udara yang masuk) dan 

tutup dengan gabus yang diberi lubang kecil yang memasukkan pipa plastik serta 

rapatkan lubang gabus tadi dengan lilin;  

8. Biarkan selama 14 hari pada suhu ruangan. Selama peragian, pipa plastik yang 

berbentuk U diisi untuk menghalangi masuknya udara dari luar;  

9. Sebelum diminum, anggur harus dimasak dahulu dan ditambah gula pasir 

secukupnya, karena hampir semua gula yang ditambahkan pada saat pengolahan 

diubah menjadi alkohol.  
Gambar 4. Diagram Alir Pembuatan Anggur Buah: 
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Catatan:  

1. Supaya ragi dapat tumbuh dan bekerja dengan baik dapat ditambahkan amonium 

phosphat (NH4)3 PO4 0,25 g/l sari buah.  

2. Untuk menghambat atau membunuh pertumbuhan mikroorganisme (bakteri atau 

kapang) yang tidak dikehendaki dapat ditambahkan kalium metabisulfit 0,125 g/l sari 

buah.  

 

Sumber:  

1. Winarno, F. G. dan Mardjuki. Paket industri anggur pisang klutuk. Pusbangtepa, 
Bogor, 1979.  

2. Saragih, Y. P. Pembuatan anggur pisang klutuk. Buletin Pusbangtepa, 4 (14), Mei 
1982: 29 – 36.  

3. Siti Sofiah dan Subardjo. Pembuatan anggur buah pala. Bogor: Balai Besar Litbang 
Industri Pertanian. Badan Litbang Industri. Departemen Perindustrian, 1984. 5 hal.  

 
 

FERMENTASI ALKOHOL 

Produk fermentasi tradisional seperti tape dan brem merupakan contoh-contoh 

produk fermentasi alkohol.   Sesuai dengan namanya, fermentasi alkohol akan 

mengkonversi pati (karbohidrat) menjadi alkohol sebagai  hasil akhir utamanya.  Proses 

fermentasi alkohol juga dapat dijelaskan dengan lintasan Embden-Meyerhoff-Parnas 

(Gambar 1.).  Pada umumnya produk alkohol yang diproduksi adalah etanol, dan 

karenanya mempunyai pengaruh pengawetan.  Tabel .2. berikut ini menjelaskan beberapa 

contoh fermentasi lkohol beserta jenis mikroorganisme yang terlibat dan kondisi 

fermentasinya. 

 

Fermentasi Biji-Bijian : Tempe  

Produk fermentasi dari biji-bijian cukup banyak dikenal.  Sebagi contoh akan 

dikemukakan tempe, salah satu produk  fermentasi tradisional yang cukup terkenal di 

Indonesia.  Tempe merupakan sumber protein nabati yang sangat potensial.  Pada 

umumnya bahan baku dari tempe adalah kacang kedelai dan produk tersebut dikenal 

dengan tempe kedalai.  Bahan baku lainnya juga dapat digunakan untuk membuat tempe, 

terutama adalah koro benguk (tempe benguk), ampas tahun tempe gembus, kecipir 

(tempe kecipir), ampas kelapa (tempe bongkrek) dan lain-lainnya. 



Tabel 2. Contoh Fermentasi Alkohol dan/atau Campuran Alkohol dan Asam 

Kondisi Inkubasi  

Bahan pangan 
 

Mikroorganisme Suhu(cC) Waktu 

Fermentasi alcohol 

Bir Ale Saccharomyces cerevisiae 
(“top yeast”) 

20 120 – 240 jam 

Bir “lager” Saccharomyces carlesbergensis 
(“bottom yeast”) 

12-15 120-240 jam 

Bir “Millet” Saccharomycopsis fibuliger Suhu kamar 120 jam 
Roti S. cerevisiae 26 0.5 – 1 jam 
Anggur Agave (cactus) Saccharomyces carbajaii 30 200 jam 
Anggur  lain-lain Saccharomyces cerevisiae var 

ellipsoideus 
25 – 30 100 – 360 jam 

Sake Saccharomyces sake 30 - 
Tape Saccharomyces sp Suhu kamar 24-48 jam 

Fermentasi campuran alkohol/asam 
Kopi Luoconostoc sp., Fusarium sp 

Lactobacillus sp., Erwinia sp 
Bacillus sp., Aspergillus sp 

Suhu kamar 20 – 100 jam 

Coklat Lactobacillus mali 
Lactobacillus fermentum 
L. collinoides. 
Acetobacter rancens, dll 

Suhu kamar 144 jam 

Tempe Rhizophus oligosporus 30 24 – 48 jam 
Cuka S. cerevisiae 

A. aceti 
30 
25 

100 – 240 jam 
72 – 168 jam 

 

Tempe bongkrek sudah dilarang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia karena 

adanya kekhawatiran terproduksinya racun yang dapat mematikan manusia, yaitu racun 

yang diproduksi oleh bakteri yaitu Pseudomonas cocovenenans. 

Pada prinsipnya dalam proses pembuatan tempe ada beberapa tahapan yang harus 

dilakukan yaitu perendaman, perebusan, pengupasan, penirisan, penambahan laru (ragi, 

inokulasi) dan selanjutnya dilakukan fermentasi/inkubasi. 

Perendaman kedelai bertujuan untuk memberikan suasana asam yang dibutuhkan 

untuk pertumbuhan kapang.  Salian itu juga bertujuan untuk menghambat pertumbuhan 

mikroba-mikroba lain yang tidak diinginkan.  Untuk merendam kedelai dapat digunakan 

air biasa atau air yang ditambah dengan asam (asam cuka atau asam laktat) sehingga 

mencapai pH sekitar 4-5. 

Selanjutnya dilakukan pengupasan kulit kedelai Tahapan pengupasan kulit kedele 

ini merupakan tahap yang sangat penting, terutama yaitu memudahkan kapang untuk 



tumbuh dan menembus kedelai.  Secara tradisional, pengupasan ini dilakukan dengan 

cara yang sederhana yaitu dengan cara diinjak-injak.  Tentu saja pengupasan dapat pula 

dilakukan dengan menggunakan alat pengupas. 

Proses pembuatan tempe dapat dilakukan dengan berbagai cara.  Cara yang seing 

dilakukan oleh para pengrajin tempe  di Indonesia, khususnya di pedesaan, umumnya 

adalah cara sederhana yang telah dipraktekkan secara turun temurun.  Setelah dilakukan 

sortasi (untuk memilih kedele yang baik dan  bersih), kedele kemuidan dicuci sampai 

bersih, lalu direbus selama antara 60 – 90 menit.  Kedelai yang telah direbus tadi 

kemudian direndam semalam.  Setelah perendaman, kulit kedelai dikupas dan dicuci atau 

dikukus lagi selama 45 – 60 menit.  Pada umumnya perebusan yang kedua ini jarang 

dilakukan oleh para pengrajin tempe.  Setelah didinginkan dan ditiriskan, kemudian 

diberi laru/ragi/inokulum, dicampur  secara merata, dan akhirnya dibungkus.  Tempe 

yang telah dibungkus kemudian diperam selama 36 – 48 jam pada  suhu kamar yang agak 

hangat.   

Cara pembuatan tempe dengan cara baru juga mulai diperkenalkan, terutama 

dengan memperkenalkan cara-cara yang lebih bersih dan higienis.  Pada prinsipnya cara 

ini sama dengan cara tradisional.  Salah satu perbedaan utama terletak pada tahap 

pengupasan kulit kedelai.  Pada cara baru, kedelai telah terlebih dikupas kulitnya (kupas 

kering) dengan menggunakan alat pengupas kedelai.  Karena alasan itulah maka cara ini 

sering disebut sebagai cara kering.  Tahap-tahapan setelah pengupasan dan selanjutnya 

sama dengan cara trasional.  

 

Produk Fermentasi Susu (Yoghurt dan Yakult) 

Yoghurt, yakult dan sejenisnya merupakan produk fermentasi susu.  Berdasarkan 

pada tingkat keasamannya produk-produk fermentasi susu ini dikelompokkan menjadi 4 

jenis, yaitu a) berasam rendah; misalnya susu krim dan susu mentega; b) berasam sedang; 

misalnya yoghurt, yakult dan susu asidofilus;  c) berasam tinggi; misalnya susu 

bulgarikus; dan d) mengandung campuran asam dan alkohol, misalnya ketir.  Diantara 

produk-produk fermentasi susu tersebut, yoghurt merupakan produk yang paling dikenal 

luas.  Secara skematis, proses pembuatan yoghurt dapat dilihat pada Gambar .5. 



Susu yang digunakan untuk pembuatan yoghurt umumnya susu murni, susu bubuk 

atau susu kental.  Jika digunakan susu murni biasanya susu dikentalkan sehingga 

bolumenya berkurang 15 sampai 20%.  Jika yoghurt dibuat dari susu bubuk, maka susu 

direkonstitusi (dilarutkan dalam air) dengan konsentrasi 10 – 12%.  Pemanis yang 

umumnya digunakan adalah sukrosa tetapi bisa juga digunakan sirup jagung atau madu.  

Dalam proses pembuatan yoghurt seringkali ditambahkan buah-buahan yang telah 

dihaluskan sebanyak 15 – 20%. 

 
Susu 

(padatan tanpa lemak 10 – 12 %)
 

 

Pasteurisasi 
(90oC, 30 menit)

 

 

 Homogenisasi 
(pemecahan butir-butir lemak 

susu, pada suhu 60 oC. 1500 psi)
 

 

 
Pendinginan, sampai 40oC 

Starter, 2 % 

 

 

 

 

Pencampuran Buah 

Pengemasan 

Sirup dan 
Pewarna 

 
Pemeraman (45oC, 3-4 jam)  

 
Pendinginan 5oC  

 
Yoghurt Buah 5oC 

 

Gambar 5. Sekema Proses Pembuatan Yoghurt Buah 

 

Metode pembuatan yoghurt bervariasi, tetapi umumnya fermentasi yoghurt 

dimulai dengan penambahan kultur starter yang merupakan campuran bakteri 



pembentukan asam yaitu Lactobacillus  dan Streptococcus thermohilus pada susu yang 

telah mengalami pemanasan.  Pemanasan ini penting dilakukan untuk membunuh 

mikroba pencemar.  Disamping itu,  pemasan juga diperlukan untuk memberikan kondisi 

yang menguntungkan bagi perkembangan starter, serta menyebabkan denaturasi kasein 

sehingga memberikan konsistensi lebih baik dan lebih seragam pada produk akhir. 

Proses fermentasi yoghurt dapat dilakukan pada suhu 37oC selama 24 jam atau 

pada suhu lebih tinggi yaitu 45oC selama 3-4 jam.  Yoghurt yang baik mempunyai nilai 

total asam 0.90 – 0.95 persen; pH antara 3,8 – 4,6; dapat diambil dengan sendok tanpa 

meninggalkan cairan (whey), tekstur lembut dan tanpa butiran atau granula yang kasar.  

Selam proses fermentasi yoghurt, bakteri asam laktat akan merubah gula susu (laktosa) 

menjadi asam laktat dan asam-asam lain sehingga susu menjadi asam dan mempunyai 

citarasa khas. 

Kedua kultur startet untuk pembuatan yoghurt ditumbuhkan secar terpisah 

dalam susu skim yang telah direkonstitusi (10%) dan dicampur pada waktu akan dipakai. 

Pada prinsipnya metode pembuatan minuman susu fermentasi hampir sama.  

Yang membedakan produk-produk tersebut adalah jenis mikroba yang  berperan pada 

proses fermentasi serti disampaikan pada Tabel 3. 

 

Tabel .3. Mikroba yang berperan pada fermentasi minuman susu 

Produk fermentasi Mikroba yang berperan 

Yoghurt Lactobacillus bulgarius 
Streptococcus thermophilus 

Yakult Lactobacillus casei galur shirota 
Asidofilus Lactobacillus acidophilus 
Bulgarikus Latobacillus caucasius 

Leuconostoc sp. 
Saccharomyces kefir 
Torula kefir 

Koumiss Lactobacillus bulgaricus 
Torula sp. 
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