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ABSTRACT 

 The objective of this research was to determine the best 

level of lime juice addition to produce optimum quality of 

dangke. This research measured the yield, protein content, pH 

and preferences of dangke with lime juice addition. The 

materials used in this research was dangke which made from 

fresh cow milk, papaya latex and lime juice. The methods used 

in this study was experiment with 5 treatments and 4 

replications, the data was analyzed by anova. If there were a 

significantly different continued by Duncan's multiple range 

test. The result showed that lime juice addition level of dangke 

gave highly significant different effect (p<0,01) on yield, protein 

content, pH and preferences on dangke. The add of number 

1,2% lime juice on dangke give best result for yield, protein 

content, preferences on dangke. The average of yield was 11,75 

± 0,09%, protein content was 19,36 ± 0,22% , pH was 5,72 ± 

0,07 and the preferences value was 5,29 ± 1,62.  Based on the 

research was suggested to use the lime juice concentration as 

much 1,2% in making of dangke. 
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KADAR PROTEIN, pH DAN TINGKAT 

KESUKAAN MASYARAKAT PADA DANGKE 

 

Jefry Abdillah, Purwadi dan Imam Thohari 

 

RINGKASAN  

 

 

       Dangke merupakan produk olahan susu yang 

terbuat dari campuran susu segar dengan bahan 

penggumpal dari getah pepaya. Kualitas dangke yang 

dibuat secara tradisional dinilai belum optimum. 

Penambahan jus jeruk nipis sebagai bahan pengasam 

diharapkan dapat membantu peran getah pepaya dalam 

menggumpalkan protein susu sehingga proses pembuatan 

dangke dapat berlangsung secara cepat dan menghasilkan 

dangke yang berkualitas optimum. 

       Tujuan penelitian ialah mengetahui level 

pemberian jus jeruk nipis yang tepat untuk menghasilkan 

dangke berkualitas optimum ditinjau dari rendemen, 

kadar protein, pH dan tingkat kesukaan masyarakat. Hasil 

penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan untuk 

tambahan informasi dan dapat diterapkan pada proses 

pembuatan dangke di masyarakat. 

       Materi penelitian adalah susu sapi segar yang 

didapatkan di KUD Mitra Bhakti Makmur Junrejo, Kota 

Batu, getah pepaya dan jeruk nipis. Getah pepaya yang 

digunakan dibuat larutan dengan perbandingan 2 ml 
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getah pepaya dengan 50 ml air. Jus jeruk nipis diperoleh 

dengan cara memeras buah jeruk nipis yang telah dikupas 

kulitnya. Metode penelitian adalah percobaan dengan 

rancangan acak lengkap yang terdiri dari 5 perlakuan dan 

4 ulangan. Adapun perlakuan tersebut ialah susu sapi 

segar dengan penambahan 1 ml larutan getah pepaya dan 

0% (P0); 0,8% (P1); 1,2% (P2); 1,4% (P3) dan 1,8% (P4) 

jus jeruk nipis. Data dianalisis dengan sidik ragam dan 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan.    

       Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh 

masing-masing perlakuan berpengaruh sangat nyata 

(p<0,01) terhadap rendemen, kadar protein, pH dan 

tingkat kesukaan masyakat. Pemilihan perlakuan terbaik 

didasarkan pada rata-rata rendemen, kadar protein, pH 

dan tingkat kesukaan masyarakat. Perlakuan terbaik 

terletak pada perlakuan dengan penambahan 1,2% jus 

jeruk nipis pada dangke dengan rataan rendemen yang 

dihasilkan sebesar 11,75 ± 0,09% kadar protein 19,36 ± 

0,22%, pH 5,72 ± 0,07 dan nilai tingkat kesukaan 

masyarakat sebesar 5,29 ± 1,62.  

Disimpulkan bahwa dengan penambahan 1,2% 

jus jeruk nipis dapat menghasilkan dangke yang memiliki 

kualitas optimum dilihat dari rendemen yang cukup 

tinggi, kadar protein yang cukup tinggi, pH yang cukup 

rendah dan tingkat kesukaan masyarakat yang cukup 

tinggi. 

Berdasarkan penelitian disarankan untuk menggunakan 

konsentrasi jus jeruk nipis sebanyak 1,2% dalam 

pembuatan dangke. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Minat masyarakat untuk mengonsumsi produk 

hasil ternak dari tahun ke tahun selalu mengalami 

peningkatan. Minat ini ditandai dengan meningkatnya 

permintaan konsumen akan produk olahan hasil ternak. 

Menurut data dari Badan Pusat statistik (BPS) pada tahun 

2013 yang menyatakan bahwa permintaan susu sapi di 

Indonesia meningkat sekitar 14% tiap tahunnya. 

Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh semakin baiknya 

tingkat kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan 

kebutuhan gizi serta meningkatnya perekonomian dan 

kesejahteraan masyarakat. Salah satu produk hasil ternak 

yang selalu diminati adalah susu. Susu banyak diminati 

oleh masyarakat karena merupakan suatu bahan pangan 

alami yang memiliki nilai nutrisi lengkap dan dapat 

dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat. Meskipun 

demikian tidak semua orang mau mengkonsumsi susu 

karena dari segi rasa maupun permasalahan pencernaan 

seperti Lactose Intolerance, oleh karena itu sekarang 

mulai dikembangkan varian produk susu untuk menarik 

minat masyarakat untuk mengkonsumsi. Produk olahan 

susu yang saat ini sudah dikenal dan mulai diminati  

masyarakat adalah dangke. 

Dangke adalah produk olahan susu khas 

Indonesia yang dibuat secara tradisional oleh masyarakat 

di kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Produk ini 

dihasilkan melalui pemanasan susu segar yang 

ditambahkan larutan getah papaya sehingga susu 
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membentuk gumpalan (curd) dan cairan (whey) (Hatta, 

Sudarwanto, Sudirman dan Malaka,2013). Pada awalnya 

dangke dibuat dengan menggunakan bahan baku susu 

kerbau. Namun, seiring dengan semakin langkanya 

ketersediaan susu kerbau maka susu kerbau tersebut 

diganti dengan susu sapi. Dangke memiliki rasa 

menyerupai keju namun memiliki tekstur remah dan 

warna putih bersih hingga kekuningan seperti tahu. 

Dangke dibuat dengan menggunakan penggumpal dari 

getah pepaya. Getah pepaya mengandung enzim papain, 

yaitu enzim proteolitik yang  terdapat pada getah tanaman 

pepaya (Carica pepaya L) (Yuniwati, Yusran dan 

Rahmadany, 2008). Selain dengan menggunakan enzim 

protease, susu dapat pula digumpalkan atau 

dikoagulasikan dengan bantuan asam. Koagulan dari asam 

yang bisa digunakan adalah asam asetat, asam cuka, asam 

sitrat, asam laktat, dan asam klorida (Cahyadi, 2008) 

Jeruk nipis (Citrus aurantifolia) merupakan buah 

yang memiliki kandungan asam sitrat yang cukup tinggi. 

Asam sitrat yang terdapat dalam jeruk nipis berperan 

sebagai pengganti enzim rennet sebagai penggumpal susu 

serta memiliki kelebihan mudah didapat, tersedia dalam 

jumlah banyak, lebih tahan terhadap suasana asam dan 

basa, suhu tinggi dan harga relative murah (Tutik, 2003). 

Buah jeruk nipis memiliki rasa pahit, asam, dan bersifat 

sedikit dingin. Beberapa bahan kimia yang terkandung 

dalam jeruk nipis di antaranya adalah asam sitrat 

sebanyak 7-7,6%, damar lemak, mineral, vitamin B1, 

sitral limonene, fellandren, lemon kamfer, geranil asetat, 

cadinen, linalin asetat. Selain itu, jeruk nipis juga 

mengandung vitamin C sebanyak 27mg/100 g jeruk, Ca 
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sebanyak 40mg/100 g jeruk, dan P sebanyak 22 mg 

(Hariana, 2006). Berdasarkan hal-hal tersebut diperlukan 

penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh dan tingkat 

penambahan jus jeruk nipis yang tepat pada dangke 

terhadap rendemen, kadar protein, pH dan tingkat 

kesukaan masyarakat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah 

terdapat perbedaan pengaruh penggunaan berbagai level 

jus jeruk nipis terhadap kualitas dangke berdasarkan 

rendemen, kadar protein, pH dan tingkat kesukaan 

masyarakat ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui level 

pemberian jus jeruk nipis yang tepat untuk menghasilkan 

dangke berkualitas optimum ditinjau dari rendemen, kadar 

protein, pH dan tingkat kesukaan masyarakat. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

upaya untuk memproduksi dangke dengan waktu yang 

lebih cepat dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, 

penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi 

mahasiswa dalam mengembangkan ilmunya. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Dangke merupakan produk olahan susu khas 

Enrekang, Sulawesi Selatan yang dibuat dengan cara 

menambahkan getah buah pepaya (Carica pepaya) pada 
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susu segar yang dipanaskan. Proses penggumpalan atau 

koagulasi susu pada pembuatan dangke dilakukan dengan 

penambahan enzim papain yang berperan sebagai enzim 

proteolitik yang dapat memisahkan curd dan whey yang 

terdapat dalam susu. Pada prinsipnya terdapat dua reaksi 

utama yang menyebabkan terjadinya perubahan fisik 

berupa penggumpalan pada susu yaitu hidrolisis 

enzimatik k-kasein dan non-enzimatik berupa aglomerasi 

misel kasein (Yuniwati, 2008). Penggumpalan susu dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan 

penambahan bahan pengasam (acidulant), enzim 

proteolitik, dan alkohol serta dapat dipercepat dengan 

pemanasan (Krisnaningsih dan Hayati, 2014). 

Penggumpalan susu yang terjadi pada pembuatan dangke 

selama ini terjadi dalam waktu yang lama dan 

menghasilkan kualitas dangke yang belum optimall, 

sehingga penambahan zat lain dibutuhkan untuk 

memperbaiki sifat tersebut. Zat yang dapat digunakan 

untuk memperbaiki kulitas dangke adalah asam sitrat pada 

jus jeruk nipis yang berfungsi sebagai bahan pengasam. 

Penggunan bahan pengasam pada pembuatan 

dangke diharapkan dapat memproduksi dangke dengan 

waktu yang lebih cepat dan kualitas yang lebih  baik. 

Bahan pengasam dapat membantu kerja enzim papain 

dalam membentuk curd karena sifat keasamannya 

sehingga kasein dalam susu mendekati titik isoelektriknya 

(Cahyadi, 2008). Oleh karena itu perlu  dilakukan 

percobaan penggunanaan bahan pengasam pada 

pembuatan dangke. 

Kombinasi  antara enzim papain sebagai enzim  

proteolitik dan asam sitrat sebagai pengasam diharapkan 
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mampu meningkatkan kualitas dangke yang dihasilkan 

meliputi rendemen, kadar protein, pH dan tingkat 

kesukaan masyarakat. Berikut penjelasan kerangka pikir 

berdasarkan skema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema kerangka pikir 

K Susu merupakan bahan 

pangan bergizi tinggi 

dan seimbang. 

     Minat masyarakat untuk 

mengonsumsi susu tiap tahun 

selalu mengalami peningkatan 

(BPS, 2013). 

      Diversifikasi produk olahan susu 

     Berbahan utama susu 

segar yang ditambahkan 

enzim papain dari getah 

papaya sehingga 

terbentuk curd 

     Kualitas fisikokimia 

dangke belum optimal 

   Susu segar dan larutan 

getah pepaya  
      + Jus jeruk nipis   

Kualitas fisikokimia dangke 

meningkat 

 

      Dangke 
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1.6 Hipotesis  

Penambahan jus jeruk nipis pada pembuatan 

dangke memberikan perbedaan yang sangat nyata 

terhadap kualitas dangke ditinjau dari dari rendemen, 

kadar protein, pH dan tingkat kesukaan masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Dangke 

Dangke adalah produk olahan susu khas 

Indonesia yang dibuat secara tradisional oleh masyarakat 

di kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Produk ini 

dihasilkan melalui pemanasan susu segar yang 

ditambahkan larutan getah papaya sehingga susu 

membentuk gumpalan (curd) dan cairan (whey). Curd dan 

whey kemudian dipisahkan dengan tempurung kelapa 

sebagai alat penyaring sekaligus pencetak dangke, setelah 

memadat dangke lalu dibungkus dengan daun pisang dan 

siap dikonsumsi. Masyarakat di Kabupaten Enrekang 

umumnya mengkonsumsi dangke sebagai lauk 

pendamping nasi sehari-hari dan juga sebagai pangan 

selingan yang disantap dengan campuran gula aren atau 

sambal jeruk nipis (Hatta, Sudarwanto, Sudirman dan 

Malaka,2013). 

Rata- rata satu buah dangke dibuat dari 1,25 –1,5 

liter susu segar. Dangke diproduksi secara tradisional 

dengan teknologi yang sederhana. Berdasarkan jumlah air 

yang dikandung di dalamnya, dangke termasuk dalam 

golongan keju lunak (soft cheese) dengan kadar air 45,75 

% berwarna putih dan bersifat elastis. Kebanyakan 

dangke dikonsumsi oleh masyarakat Enrekang dengan 

cara digoreng, dimasak, dan dibakar, atau kombinasi dari 

ketiga cara tersebut (Rahman, 2014). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Niswah (2012) bahwa 

dangke merupakan salah satu keju tradisional yang 
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memiliki protein paling tinggi disamping beberapa keju 

tradisional lainnya di Indonesia seperti dadih dan dali.  

Tabel 1. Komposisi kimia dan nilai gizi dangke yang 

bersal dari Enrekang, Sulawesi Selatan 

Kandungan gizi Komposisi (%) 

Air 
45,75 

Lemak 32,81 

Protein 
17,20 

Mineral 
2,32 

Sumber : Isyana (2012) 

Cara pembuatan dangke sangat sederhana karena 

pengolah tinggal memasukkan susu segar ke dalam panci, 

kemudian dipanaskan dengan api kecil dengan suhu 

sekitar 70 – 80
o
C sampai mendidih. Selanjutnya 

ditambahkan koagulan berupa getah papaya (enzim 

papain) sehingga terjadi penggumpalan. Setelah 

menggumpal kemudian dimasukkan ke dalam cetakan 

khusus yang terbuat dari tempurung kelapa, sambil 

ditekan sehingga cairannya terpisah. Konsentrasi (papain 

+ air ) yang digunakan lebih kurang ½ sendok makan 

untuk 1 liter susu, dan dari jumlah tersebut dapat 

dihasilkan 4 buah dangke (Rahman, 2014). 

 

2.2 Getah Pepaya 

Getah pepaya cukup banyak mengandung enzim 

yang bersifat proteolitik (pengurai protein ) sehingga 

tepung getah pepaya kering banyak digunakan oleh para 
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pengusaha industri maupun ibu-ibu rumah tangga untuk 

mengolah berbagai macam produk (Warisno, 2003). 

Menurut Kalie (1999) bahwa dalam getah pepaya 

terkandung enzim-enzim protease yaitu papain dan 

kimopapain. Kadar papain dan kimopapain dalam buah 

pepaya muda berturut-turut 10 % dan 45%. Lebih dari 50 

asam amino terkandung dalam getah papaya kering itu 

antara lain asam aspartat, treonin, serin, asam glutamat, 

prolin, glisin, alanin, valine, isoleusin, leusin, tirosin, 

phenilalanin, histidin, lysin, arginin, tritophan, dan sistein. 

Papain merupakan satu dari enzim paling kuat yang 

dihasilkan oleh seluruh bagian tanaman papaya. kecuali 

biji dan akar. Buah merupakan bagian tanaman yang 

menghasilkan getah paling banyak (Kalie,1999). 

Menurut Warisno (2003) bahwa dalam dunia 

perdagangan, dikenal dua macam papain, yaitu papain 

kasar (crude papain) dan papain murni (crystal papain). 

Papain kasar (crude papain ) adalah getah pepaya yang 

telah dikeringkan, kemudian dihaluskan hingga menjadi 

berbentuk tepung. Papain murni (crystal papain) adalah 

hasil pemisahan dan pemurnian papain kasar menjadi 

empat macam protein proteolitik, yaitu papain, 

chimopapain A, chimopapain B, dan papain peptidase. 

Dangke dibuat dengan menggunakan bahan 

penggumpal dari getah pepaya karena di dalam getah 

papaya terkandung  enzim papain, yaitu enzim proteolitik 

yang terdapat pada getah tanaman papaya(Carica papaya 

L. Semua bagian papaya seperti buah, daun, tangkai daun, 

dan batang mengandung enzim papain dalam getahnya, 

tetapi bagian yang paling banyak mengandung enzim 

papain adalah buahnya (Yuniwati, 2008). Dijelaskan pula 
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oleh Putri (2012) bahwa papain dari batang dan daun 

hanya memiliki aktivitas proteolitik sekitar 200 unit/gram, 

sementara dari buahnya jauh lebih banyak yaitu sekitar 

400 unit/gram.  

  

2.3 Jeruk Nipis 

 Jeruk nipis termasuk salah satu jenis citrus genus 

yang termasuk jenis tumbuhan perdu yang banyak 

memiliki dahan dan ranting. Tingginya sekitar 0,5-

3,5meter. Batang pohonnya berkayu ulet, berduri dan 

keras, sedangkan permukaan kulit luarnya berwarna tua 

dan kusam. Daunnya majemuk, berbentuk elips dengan 

pangkal membulat. Bunganya berukuran 

majemuk/tunggal yang tumbuh di ketiak daun atau di 

ujung batang dengan diameter 1,5-2,5 cm. Buahnya 

berbentuk bulat sebesar bola pingpong dengan diameter 

3,5-5cm, berwarna (kulit luar) hijau atau kekuning-

kuningan. Buah jeruk nipis yang sudah tua rasanya asam. 

Tanaman jeruk umumnya menyukai tempat-tempat yang 

dapat memperoleh sinar matahari langsung. Secara 

taksonomi, tanaman Citrus aurantifolia termasuk  dalam 

klasifikasi sebagai berikut : 

o Kingdom  : Plantae  

o Subkingdom : Tracheobionta  

o Super Divisi : Spermatophyta  

o Divisi  : Magnoliophyta  

o Kelas  : Magnoliopsida  

o Sub Kelas  : Rosidae 

o Ordo  : Sapindales 

o Famili  : Rutaceae  
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o Genus  : Citrus 

o Spesies  : Citrus aurantifolia (Christm.) 

Swingle 

(Enda, 2012) 

Buah jeruk nipis mengandung bahan kimia 

diantaranya asam sitrat sebanyak 7-7,6%, damar lemak, 

mineral, vitamin B1, minyak terbang (minyak atsiri atau 

essensial oil). Minyak esensial sebesar 7% mengandung 

sitrat limonene, fellandren, lemon kamfer, geranil asetat, 

cadinen, linalin asetat, flavonoid, seperti poncirin, 

hesperidine, rhoifolin, dan naringin. Selain itu, jeruknipis 

juga mengandung vitamin C sebanyak 27mg/100 g jeruk, 

ca sebanyak 40mg/100 g jeruk dan pospat sebanyak 22mg 

(Enda, 2012). 

Jus buah jeruk nipis memiliki daya antibakteri 

yang sangat kuat sehingga dalam waktu yang singkat jus 

jeruk nipis dapat menghambat pertumbuhan bakteri secara 

optimal. Keasaman pada buah jeruk nipis disebabkan oleh 

kandungan asam organik berupa asam sitrat dengan 

konsentrasi yang tinggi juga dapat menjadi salah satu 

faktor yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

tersebut. Efek jus buah jeruk nipis sebagai antibakteri 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri Eschericia colli, 

Streptococcus haemolyticus, dan Staphylococcus aureus 

(Razak, Djamal dan Gusti., 2013). 

 

2.4 Penggumpalan Protein Susu 

Susu mengandung bagian yang terdispersi dalam 

air, yaitu kalsium fosfat dan protein yang keduanya dalam 

bentuk koloidal. Protein dalam susu dapat dibedakan 

menjadi 2 fraksi yaitu kasein dan protein whey. Kasein 
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merupakan 80% dari seluruh protein dalam susu. Kasein 

dapat dipisahkan menjadi 3 fraksi utama yaitu alfa-kasein, 

beta-kasein dan kappa-kasein. Molekul-molekul dari 

ketiga jenis protein tersebut terdapat dalam bentuk 

kompleks dengan ion kalsium membentuk kelompok yang 

disebut misel (Winarno, 2004). 

Susu mengandung protein berupa kasein yang 

dapat mengalami penggumpalan. Penggumpalan susu 

dalam proses pembuatan tahu susu dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, antara lain dengan penambahan 

bahan pengasam (acidulant), enzim proteolitik, dan 

alkohol serta dapat dipercepat dengan pemanasan 

(Krisnaningsih dan Hayati, 2014). Enzim papain dapat 

mengkoagulasi misel kasein dalam susu. Enzim ini akan 

mengganggu bagian k-kasein (kappa kasein) yang berada 

pada bagian permukaan misel kasein sehingga 

membentuk para-kappa-kasein. Papain ini memotong 

ikatan peptida antara phenil dan metionin dalam k-kasein, 

merusak strukturnya dan dihasilkan para-kappa-kasein 

yang memiliki bagian hidrofobik. Selanjutnya ketika pH 

mendekati titik isoelektrik kasein (pH 4,6-4,7) misel-

misel kasein akan bergabung dan meggumpal membentuk 

gel (Geantaresa dan Supriyanti, 2010)  

Susu dapat digumpalkan oleh enzim rennet untuk 

bisa menjadi keju. Susu dapat pula digumpalkan atau 

dikoagulasikan dengan bantuan asam. Koagulan dari asam 

yang biasanya digunakan adalah asam asetat, asam cuka, 

asam sitrat, jeruk nipis, asam laktat, dan asam klorida 

(Cahyadi, 2008). Menurut Novitasari (2014), jeruk nipis 

dan belimbing wuluh mengandung asam yang dapat 

digunakan sebagai penggumpal dalam pembuatan tahu. 
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Kandungan kimia yang terdapat pada jeruk nipis antara 

lain adalah asam sitrat, minyak atsiri citral, limonen, 

linalin asetat, geranil asetat, vitamin B1, vitamin C, 

kalsium, fosfor, zat besi dan lainnya (Asmi, 2014) 

Ketika susu dicampur dengan asam, maka susu 

akan mengeluarkan ion hidrogen dan akan menyerang 

molekul air yang lain. Pelepasan ion hidrogen akan 

menyebabkan pH menurun sehingga merubah lingkungan 

kesein misel yaitu kalsium hidroksifosfat kloidal yang ada 

dalam kasein misel akan larut dan membnetuk ion 

kalsium (Ca
+
) yang akan berpenetrasi ke struktur kasein 

misel yang lain dan membentuk rantai kalsium internal 

yang kuat. Hal ini akan mengubah kasein misel yang 

dimulai dengan penggabungan kasein misel melalui 

agregasi dan diakhiri dengan terjadinya penggumpalan 

(Malaka, 2010). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aras 

(2009), kadar protein, lemak dan laktosa tertinggi pada 

dangke yang dihasilkan terdapat pada penambahan 

konsentrasi papain kasar 0,5% dan suhu pemanasan 75°C. 

Menurut Yuniwati (2008), semakin tinggi konsentrasi 

enzim papain yang digunakan sampai 0,4% maka semakin 

tinggi pula kadar protein dangke yang dihasilkan. 

Sedangkan konsentrasi enzim papain diatas 0,4% maka 

kadar protein akan turun karena protein akan terhidrolisis 

oleh enzim papain. Menurut Putri (2012) bahwa papain 

merupakan suatu protease sulfihidril dari getah pepaya. 

Aktivitas enzim papain ditandai dengan proses 

pemecahan substrat menjadi produk oleh gugus histidin 

dan sistein pada sisi aktif enzim. 
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Berdasarkan penelitian Purwadi (2010), kualitas 

fisik keju mozarella dengan penggunaan konsentrasi jus 

jeruk nipis yang lebih tinggi menjadikan keasaman susu 

lebih tinggi pula, sehingga koagulasi berlangsung lebih 

cepat. Konsentrasi jus jeruk nipis 1,9% adalah konsentrasi 

terbaik. Dalam penelitian Arinda, Sumarsono dan 

Sulistyowati (2013) bahwa penambahan 0,5% asam asetat 

pada susu segar menghasilkan rendemen 11,26%-12,93%. 

Semakin rendah pH akibat penambahan asam yang 

semakin banyak akan megakibatkan semakin tinggi pula 

proteolisis yang terjadi sehingga protein larut dalam whey 

semakin sedikit, dan curd yang dihasilkan lebih banyak. 

Konsentrasi enzim mempengaruhi aktivitas 

enzim. Semakin besar konsentrasi enzim semakin besar 

pula aktivitas enzim tersebut. Sisi aktif suatu enzim dapat  

digunakan berulang kali oleh banyak substrat. Substrat 

yang berikatan dengan sisi aktif enzim akan membentuk 

produk, pelepasan produk menyebabkan sisi aktif enzim 

bebas berikatan dengan substrat lainnya. Oleh karenanya 

dibutuhkan sejumlah kecil enzim untuk mengkatalis 

sejumlah besar substrat. Tetapi jumlah enzim yang terlalu 

kecil mengakibatkan aktivitas enzim juga menurun 

(Silaban, Panggabean, Rahmadani dan Soripoda, 2014). 

 

2.5 Kualitas Dangke 

2.5.1 Rendemen 

Rendemen dangke merupakan curd yang 

terbentuk setelah penambahan enzim ke dalam susu. 

(Fatma, dkk. 2012). Pato (2003) menyatakan bahwa 

protein pada susu yakni kasein terdegradasi atau 

terdenaturasi oleh perlakuan proteolitik sehingga molekul 
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protein pada susu tidak stabil berubah susunan molekul 

alaminya kesusunan molekul yang tak menentu dari 

bentuk ganda yang kuat menjadi kendur dan terbuka. 

Denaturasi dapat merubah sifat protein menjadi lebih 

sukar laruts ehingga dapat mengurangi rendemen yang 

dihasilkan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fatma (2012) 

menyatakan bahwa penambahan enzim papain level 0,8% 

dinyatakan sebagai level enzim yang terbaik dari semua 

perlakuan level enzim. Hal tersebut berdasakan bahwa 

penambahan level enzim 0,8% menghasilkan rata-rata 

rendemen yang lebih besar daripada perlakuan level 

enzim 0,1 – 0,7%, yaitu10,55±0,1%. Perlakuan level 

enzim 0,9% menghasilkan ratarata rendemen yang hampir 

sama dengan level enzim 0,8% yaitu 10,54±0,03%, 

sehingga menjadi tidak efi sien jika digunakan dalam 

pembuatan dangke. Perlakuan level 1% menghasilkan 

rata-rata rendemen yang tidak beda nyata dari perlakuan 

level enzim 0,8%, namun menimbulkan rasa pahit pada 

whey. 

Penelitian yang dilakukan Maulina (2013) 

menyatakan bahwa pengepresan sangat terkait dengan 

hasil akhir padatan tahu susu. Berat beban pengpres 

menunjukkan semakin berat beban pengepres semakin 

banyak whey yang keluar sehingga menghasilkan 

rendemen yang rendah (tahu susu dalam kondisi padat). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin berat beban 

pengepres yang digunakan 300 gram, 600 gram, dan 900 

gram pada beban pengepres 900 gram terjadi penurunan 

berat tahu susu yang dihasilkan semakin turun beratnya 

hal ini karena semakin banyak air yang keluar dari tahu 
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susu namun tekstur tahu susunya semakin kenyal 

walaupun tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. 

Menurut Fox et al (2000) bahwa keasaman susu yang 

dihasilkan oleh pengasaman langsung dapat 

mempengaruhi aktivitas bahan penggumpal selama proses 

penggumpalan, juga mempengaruhi kekuatan curd,    

sehingga dapat mempengaruhi rendemen keju. 

Enzim memiliki pH tertentu untuk dapat bekerja 

dengan baik. Pengaruh pH terhadap keaktifan enzim 

disebabkan karena perubahan pada keadaan ionisasi 

komponen-komponen sistem yang terlibat. Enzim adalah 

protein, maka faktor-faktor yang mempengaruhi struktur 

protein juga mempengaruhi kestabilan enzim misalnya 

dalam kondisi terlalu asam atau basa enzim akan 

terdenaturasi (Dixon and Webbs, 1979).  Razig dan 

Babiker (2009) melaporkan bahwa pembuatan keju 

dengan menggunakan ektrak buah menghasilkan yield 

dengan kisaran 14 – 18%. Beberapa faktor yang 

menyebabkan perbedaan yield keju diantaranya adalah 

komposisi  susu, jenis acidulant, metode  pasteurisasi  

susu dan metode pengepresan  whey. Ditambahkan oleh 

Rukmini (2009) bahwa terdapatnya asam akan 

mempengaruhi pembentukan curd. Semakin tinggi kadar 

asam maka kasein yang menggumpal akan semakin tinggi 

dan nilai rendemen semakin tinggi juga. 

Pengujian nilai rendemen dilakukan dengan 

menghitung prosentase keju yang dihasilkan. Rumus 

penghitungan nilai rendemen yaitu: 
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Keterangan: 

a = produk awal (berat susu yang digunakan) 

b = produk akhir (berat keju yang terbentuk) 

(Rukmini, 2009) 

 

2.5.2 Uji Kesukaan 

Uji kesukaan merupakan suatu kegiatan pengujian 

yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang panelis 

yang mana memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat 

kesukaan atau ketidaksukaan konsumen tersebut terhadap 

suatu produk tertentu. Panelis diminta tanggapan 

pribadinya tentang kesukaan atau ketidaksukaan 

(Purnomo, 2002). Menurut Nido (2005) bahwa semakin 

besar taraf bahan penggumpal dalam suatu pembuatan 

produk cenderung menurunkan kekenyalan atau terstur 

semakin lembek, hal ini disebabkan meningkatnya taraf 

bahan penggumpal akan meningkatkan aktivitas 

proteolitik sehingga menyebabkan tekstur yang semakin 

lembek. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Niswah (2012) bahwa dangke susu kedelai memiliki 

warna krem, tidak berbau, rasa enak dan tekstur kurang 

empuk. Untuk dangke dari susu kambing etawa memiliki 

warna putih, tidak berbau, rasanya kurang enak dan 

tekstur empuk. Dangke dari dari 50% susu kedelai dan 

50% susu kambing etawa memiliki warna kurang putih, 

kurang berbau, rasa enak dan tekstur kurang empuk. 

% rendemen =  
b

a
 x 100% 
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Dangke dari dari 80% susu kedelai dan 20% susu 

kambing etawa memiliki warna kurang putih, tidak 

berbau, rasanya enak dan tekstur kurang empuk. Dangke 

dari dari 20% susu kedelai dan 80% susu kambing etawa 

memiliki warna kurang putih, kurang berbau, rasanya 

kurang enak dan tekstur empuk. Sedangkan berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Hatta (2013) bahwa 

mayoritas konsumen (63,9%) menyatakan bahwa warna 

dangke susu sapi adalah putih kekuningan, sedangkan 

warna dangke susu kerbau berkisar antara putih (30,6%), 

putih kekuningan (33,3%) hingga putih keabuan. 

Cita rasa tahu susu dihasilkan oleh asam amino 

pada protein susu yang menggumpal akibat enzim 

proteolitik yang merupakan kombinasi dari beberapa rasa 

seperti rasa agak manis dihasilkan oleh asam amino glisin, 

alanin, prolin, serin, dan treonin, sedangkan leusin, 

isoleusin, phenilalanin, triptofan, arginin, histidin, lisin, 

methionin mempunyai rasa agak pahit atau sangat pahit. 

Asam glutamat mempunyai rasa gurih seperti kaldu, 

sistein menimbulkan rasa seperti karat, sedangkan tirosin 

hampir tidak mempunyai rasa. Cita rasa suatu bahan 

pangan adalah respon ganda dari bau dan rasa, apabila 

digabungkan dengan perasaan (konsistensi dan tekstur) 

dari makanan di dalam mulut, konsumen dapat 

membedakan suatu makanan dengan jenis makanan yang 

lain. Berkaitan dengan tekstur tahu susu, bahwa 

keempukan tahu susu dipengaruhi oleh kandungan bahan 

kering, kadar air, dan percepatan saat penggumpalan. 

Tekstur merupakan sensasi tekanan yang dapat diamati 

dengan mulut (pada waktu digigit, dikunyah dan ditelan) 

ataupun perabaan dengan jari sedangkan konsistensi 
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berhubungan dengan sifat karakteristik bahan seperti 

tebal, tipis dan halus (Krisnaningsih, 2014) 

Bau dan aroma sedap tahu susu berasal dari 

lemak.  Rasa manis susu berasal dari laktosa dan aroma 

datang dari lemak.  Kerusakan yang dapat terjadi pada 

lemak merupakan sebab dari berbagai perkembangan 

flavor yang menyimpang dalam produk-produk susu. 

Perbedaan aroma terjadi lebih karena perbedaan 

konsentrasi ekstrak buahnya.  Penggunaan ekstrak buah 

dengan konsentrasi yang berlebihan dapat mengakibatkan 

proses hidrolisis lebih lanjut yaitu pemutusan semua 

ikatan peptida pada kasein menjadi molekul yang lebih 

sederhana salah satunya NH3 (amoniak) yang 

menghasilkan bau kurang enak atau tidak sedap 

(Krisnaningsih dan Hayati, 2014) 

 

2.5.3 pH Dangke 

Susu mempunyai nilai gizi yang tinggi karena 

mengandung unsur-unsur kimia yang dibutuhkan oleh 

tubuh seperti protein dan lemak yang tinggi. Penyusun 

utama susu adalah air (87,9 %), protein (3,5 %), lemak 

(3,5- 4,2 %), vitamin dan mineral (0,85 %). Nilai pH susu 

antara 6,5 sampai 6,6 merupakan kondisi yang sangat 

menguntungkan bagi mikroorganisme karena pH 

mendekati netral (pH 6,5-7,5) paling baik untuk 

pertumbuhan bakteri sehingga susu akan mudah rusak 

(Estiasih dan Ahmadi, 2009). 

Ekstrak buah mengubah pH susu menjadi 5,5–6,0, 

sehingga mengikat kalsium yang semula bersatu dengan 

protein (dalam hal ini kasein) menjadi gumpalan, yang 

disertai dengan melarutnya garam kalsium dan fosfor 
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secara berangsur-angsur. Sifat kelarutan protein dalam air 

dipengaruhi oleh ikatan hydrogen antara air dengan 

protein dan pH lingkungan diluar pH isoelektrik. pH 

penggumpal protein yang dihasilkan semakin menurun 

mendekati pH isoelektrik sehingga beda muatan antar 

molekul protein semakin kecil dan kelarutannya juga 

semakin berkurang dan protein semakin mudah 

menggumpal dan mengendap (Krisnaningsih dan Hayati, 

2014). 

Penelitian yang dilakukan Hatta (2013) 

menyatakan bahwa rataan nilai pH dangke susu sapi 

adalah 6,4 berada pada kisaran pH netral yang 

menunjukkan bahwa dangke termasuk dalam kelompok 

makanan yang mudah rusak (perishable food). Rataan 

nilai pH dangke juga mengindikasikan bahwa dangke 

tidak termasuk kategori produk pangan fermentasi. 

Aktivitas penggumpalan susu oleh enzim protease (enzim 

papain dari getah pepaya) pada pembuatan dangke 

disebabkan peningkatan susu susu akibat pemanasan. 

Mekanisme tersebut membedakan dangke dengan produk 

keju yang umumnya dibuat melalui proses penggumpalan 

susu karena pengaruh penurunan nilai pH susu. 

Makanan dibagi menurut tingkat keasamannya 

yaitu: (1) makanan berasam rendah (pH tinggi) yang 

mempunyai pH di atas 4,5; (2) makanan asam yang 

mempunyai pH antara 4,0-4,5 dan (3) makanan yang 

berasam tinggi (pH rendah) yang mempunyai pH di 

bawah 4,0. Makanan yang memiliki daya tahan tinggi 

biasanya mencapai pH lebih rendah dari 4,5. Nilai pH 

yang semakin  tinggi pH maka akan semakin basa, begitu 

pula sebaliknya jika pH rendah, maka media bersifat asam 
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yang menyebabkan semakin stabil makanan tersebut 

(Winarno, 2004).  

 

2.5.4 Kadar Protein 

Protein merupakan suatu zat makanan yang amat 

penting bagi tubuh karena zat ini disamping berfungsi 

sebagai bahan bakar dalam tubuh juga berfungsi sebagai 

zat pembangun dan pengatur. Protein adalah sumber 

asam-asam amino yang mengandung unsur-unsur C,H,O 

dan N yang tidak dimiliki oleh lemak atau 

karbohidrat.(Winarno, 2004). Susu merupakan sumber 

protein dengan mutu yang sangat tinggi dengan kadar 

protein dalam susu segar 3.5 %, dan mengandung lemak 

yang kira-kira sama banyaknya dengan protein. Karena 

itu kadar lemak sering dijadikan sebagai tolak ukur mutu 

susu, karena secara tidak langsung menggambarkan juga 

kadar proteinnya. Beberapa jenis sapi perah, khususnya 

dari Bos Taurus misalnya Jersey dan Guernsey mampu 

memproduksi susu dengan kadar lemak mendekati 5 % 

(Koswara, 2009) 

Susu mengandung bagian yang terdispersi dalam 

air, yaitu kalsium fosfat dan protein yang keduanya dalam 

bentuk koloidal. Protein dalam susu dapat dibedakan 

menjadi 2 fraksi yaitu kasein dan protein whey. Kasein 

merupakan 80% dari seluruh protein dalam susu. Kasein 

dapat dipisahkan menjadi 3 fraksi utama yaitu alfa-kasein, 

beta-kasein dan kappa-kasein. Molekul-molekul dari 

ketiga jenis protein tersebut terdapat dalam bentuk 

kompleks dengan ion kalsium membentuk kelompok yang 

disebut misel (Winarno, 2004). 
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Pembentukan curd dalam keju berlangsung dalam 

2 tahap :tahap pertama berlangsung reaksi enzimatis yaitu 

setelah pH susu diturunkan sampai pada titik 

isoelektriknya maka protein akan terpresipitasi menjadi 

parakaseinat. Tahap kedua terjadi tahap reaksi non-

enzimatis, yaitu para kasein digumpalkan oleh proses 

pemanasan dengan adanya ion kalsium dalam susu (Idris, 

1995) 

Menurut Aras (2009) bahwa konsentrasi papain 

kasar 0,5% dan suhu pemanasan 75°C dapatmenghasilkan 

dangke dengan kadar protein, kadar lemak dan kadar 

laktosa tertinggi. Berdasarkan penelitian Hatta (2013) 

bahwa kandungan gizi kedua jenis dangke juga sangat 

beragam. Kadar abu dangke susu kerbau adalah 1,9-2,7%, 

kadar lemak berkisar 10,1-23,9% sedangkan kadar protein 

antara 14,5-26,1%. Dangke susu sapi persentase kadar 

abu antara 1,9-2,4%, kadar lemak antara 8,8 21,6% dan 

kadar protein antara 15,7- 33,3%.  

Penelitian yang dilakukan oleh Dewa (2012) 

menyatakan bahwa kandungan protein dangke terpilih 

adalah 19,59%, hal ini menunjukkan bahwa kandungan 

protein dangke dengan konsentrasi getah pepaya telah 

memenuhi standar minimum makanan ringan yang 

dikeluarkan Badan Standar Nasional Indonesia (SNI) 

2002 yaitu minimum 5%, selain itu dangke dengan 

konsentrasi dalam penelitian ini juga lebih tinggi 

dibandingkan dengan produk sejenis seperti; dalih, dadih 

dan cottage cheese. 
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Tabel 2. Kadar air, nilai gizi, dan pH dangke susu sapi 

sampel lapangan kabupaten Enekang 

Uraian Minimal Maksi

mal 

Rataan 

Kadar air (%) 49,3 62,4 55,0 

Kadar abu (%) 1,9 2,4 2,1 

Kadar lemak (%) 8,8 21,6 14,8 

Kadar protein 

(%) 

15,7 33,3 23,8 

pH 6,3 6,5 6,4 

Sumber: (Hatta dkk., 2014) 

Winarno (2004) menyatakan bahwa bahwa 

protein yang terdapat dalam bahan pangan mudah 

mengalami perubahan-perubahan, antara lain: dapat 

terdenaturasi oleh perlakuan pemanasan, dapat 

terkoagulasi atau mengendap oleh perlakuan pengasaman, 

dapat mengalami dekomposisi atau pemecahan oleh 

enzim-enzim proteolitik, serta dapat bereaksi dengan gula 

reduksi, sehingga menyebabkan terjadinya warna coklat. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 10 

Oktober hingga 9 November di Laboratorium Teknologi 

Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang untuk pembuatan dangke, pengukuran rendemen 

dan tingkat kesukaan, Laboratorium Pengujian Mutu dan 

Keamanan Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian 

Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya 

Malang, untuk pengujian kadar protein dan Laboratorium 

Biosains Universitas Brawijaya Malang, untuk pengujian 

pH. 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Bahan Penelitian 

 Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini 

antara lain adalah susu segar, getah papaya, jeruk nipis, 

air dan garam. 

 

3.2.2 Peralatan Penelitian 

Peralatan yang digunakan untuk pembuatan 

dangke antara lain adalah kompor, panci, termometer, 

pengaduk, sendok, kain saring, mangkuk, cetakan 

menggunakan cup plastik, pisau, lemari pendingin. 

Peralatan uji rendemen antara lain neraca analitik, 

saringan, cetakan, pemberat 5 Kg; peralatan uji tingkat 

kesukaan antara lain kertas A4, ballpoint, cawan, sendok 

plastik ; peralatan uji kadar protein antara lain labu 

kjeldhal, alat destilasi, beaker glass, pengaduk, labu 
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erlenmeyer dan peralatan yang digunakan untuk uji pH 

antara lain adalah pH meter IKA® ETS-D5, beker glass, 

pengaduk, tissue, neraca. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah percobaan dengan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) 5 perlakuan dan 4 

ulangan. Perlakuan yang dicobakan yaitu: 

P0 = 1 ml larutan getah pepaya tanpa penambahan jus 

jeruk nipis (kontrol) 

P1 = 1 ml larutan getah pepaya + 0,8% jus jeruk nipis dari 

1000 ml volume susu  

P2 = 1 ml larutan getah pepaya + 1,0% jus jeruk nipis dari 

1000 ml volume susu 

P3 = 1 ml larutan getah pepaya + 1,2% jus jeruk nipis dari 

1000 ml volume susu 

P4 = 1 ml larutan getah pepaya + 1,4% jus jeruk nipis dari 

1000 ml volume susu 

Larutan getah papaya merupakan campuran 

antara 2 ml getah papaya dengan 50 ml air. Besarnya 

konsentrasi penggunaan berdasarkan pada perlakuan 

terbaik pada penelitian pendahuluan.  

 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah 

rendemen, kadar protein, pH dan tingkat kesukaan 

masyarakat. Pengujian dangke dengan penambahan jus 

jeruk nipis sebagai berikut: 

1. Pengukuran rendemen,  prosedur mengikuti Malaka 

dan Maruddin (2005) tertera pada Lampiran 1. 
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2. Pengujian tingkat kesukaan, prosedur mengikuti 

Tabriani (2013) pada Lampiran 2. 

3. Pengujian pH, prosedur  mengikuti Fatma (2012) 

tertera pada Lampiran 3. 

4. Pengujian kadar protein tertera pada lampiran 4.  

3.5 Analisis Data 

Data dangke dengan penambahan jus jeruk nipis 

yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui perbedaan 

pengaruh perlakuan menggunakan analisi ragam dan 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan 1%.  

Pemilihan perlakuan terbaik penambahan jus jeruk 

nipis pada dangke didasarkan pada rata-rata redemen, 

kadar protein, pH dan tingkat kesukaan masyarakat. 

 

3.6 Batasan Istilah 

Dangke  : Dangke merupakan produk 

olahan susu sapi atau kerbau, 

sejenis keju lunak yang 

dihasilkan tanpa proses 

fermentasi dan menjadi 

makanan khas di Kabupaten 

Enrekang Propinsi Sulawesi 

Selatan. 

Rendemen dangke :  Curd yang terbentuk setelah 

penambahan enzim ke dalam susu 

Uji kesukaan : Uji kesukaan merupakan suatu 

kegiatan pengujian yang 

dilakukan  oleh seorang atau 

beberapa orang panelis yang 

mana memiliki tujuan untuk 
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mengetahui tingkat kesukaan atau 

ketidaksukaan konsumen tersebut 

terhadap suatu produk tertentu. 

Panelis diminta tanggapan 

pribadinya tentang kesukaan atau 

ketidaksukaan.  

Kadar protein  :  Jumlah protein yang terdapat 

dalam suatu bahan pangan. 

Jus jeruk nipis : Jus dari buah jeruk nipis yang 

telah dihilangkan kulitnya. 
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3.7 Prosedur Penelitian 

Pembuatan dangke dengan penambahan jus jeruk nipis 

berbeda konsentrasi: 

Susu 

- Pasteurisasi pada sushu 75
o
C selama 

5 menit 

Bahan Pengasam 

- Perlakuan dengan  4 konsentrasi jus 

jeruk nipis berbeda (0,8%, 1,0%, 

1,2% dan 1,4%) dan diaduk selama 1 

menit 

- Penambahan larutan getah papaya 

sebanyak 1 ml 

Curd 

- Penyaringan curd dengan whey 

- Pengepresan curd dengan beban 5 Kg 

selama 10 menit 

- Pencetakan curd menggunakan 

mangkuk plastik 

Dangke 

 

 

Analisa      -     Rendemen 

- Kadar Protein 

- pH 

- Tingkat Kesukaan 

Masyarakat  

Gambar 3. Skema prosedur penelitian 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Pengaruh penambahan jus jeruk nipis dengan 

konsentrasi yang berbeda pada dangke memberikan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

rendemen, pH, kadar protein dan tingkat kesukaan 

masyarakat . Rata-rata dan hasil UJBD tertera pada Tabel 

3. 

Tabel 3. Hasil rata-rata penambahan jus jeruk nipis pada 

kualitas dangke 
Perlakuan Rendemen 

(%) 

Kadar Protein 

(%) 

pH Tingkat 

Kesukaan 

      P0 (0,0%) 9,90±0,14
a 

17,20 ±1,03
a 

6,32± 0,21
c 

6,02±1,46
c 

      P1 (0,8%) 10,87±0,15
b 

18,43±1,35
ab 

5,84± 0,12
a 

4,58±1,83
ab 

      P2 (1,0%) 11,07±0,08
b 

18,56±0,81
ab 

6,08±0,09
bc 

5,18±1,60
bc 

      P3 (1,2%) 11,75±0,09
c
 19,36 ±0,22

b 
5,72± 0,07

a 
5,29±1,62

a 

      P4 (1,4%) 11,38±0,15
d 

19,70 ±0,12
b 

5,76± 0,18
a 

4,52±1,70
ab 

Keterangan: Superscript yang berbeda pada setiap 

kolom yang sama menunjukkan bahwa perlakuan 

memberikan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

 

4.2 Pengaruh Penambahan Jus Jeruk Nipis Terhadap 

Rendemen Dangke 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

pengaruh tingkat penambahan jus jeruk nipis memberikan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap rendemen 

dangke. Perbedaan yang sangat nyata ditunjukkan pada 

setiap penambahan level jus jeruk nipis, rendemen yang 

dihasilkan lebih banyak dibandingkan dengan rendemen 

dangke tanpa penambahan jus jeruk nipis. Pada perlakuan 

control (P0) rata-rata rendemen yang dihasilkan ialah 9,90 
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%. Sedangkan perlakuan dengan penambahan jus jeruk 

nipis sebesar 0,8% (P1), 1% (P2) dan 1,2% (P3) rata-rata 

menghasilkan rendemen dangke sebesar 10,87 %; 11,07 

% dan 11,75 %. Tetapi pada penambahan jus sebanyak 

1,4% (P4) rata-rata menghasilkan rendemen dangke 

sebesar 11,38 % atau menghasilkan rendemen yang lebih 

rendah bila dibandingkan dengan penambahan jus jeruk 

nipis sebanyak 1,2% (P3). Hal ini terjadi karena 

penambahan jus jeruk nipis terlalu tinggi sehingga 

membuat suasana susu menjadi sangat asam dan 

mengakibatkan kerja dari enzim papain yang terdapat 

dalam getah pepaya tidak optimal. Enzim papain tersusun 

dari protein, sehingga saat suasana terlalu asam maka 

enzim papain akan terdenaturasi. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Dixon dan Webbs (1979) bahwa enzim 

memiliki pH tertentu untuk dapat bekerja dengan baik. 

Pengaruh pH terhadap keaktifan enzim disebabkan karena 

perubahan pada keadaan ionisasi komponen-komponen 

sistem yang terlibat. Enzim adalah protein, maka faktor-

faktor yang mempengaruhi struktur protein juga 

mempengaruhi kestabilan enzim misalnya dalam kondisi 

terlalu asam atau basa enzim akan terdenaturasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa penambahan jus jeruk nipis dengan 

tingkat pemberian 1,2% (P3) merupakan perlakuan 

terbaik yang menghasilkan rata-rata rendemen sebesar 

11,75 %. 

Penambahan jus jeruk nipis yang memiliki salah 

satu kandungan kimia yaitu asam sitrat kedalam susu 

menyebabkan suasana susu menjadi asam. Penambahan 

asam kedalam susu akan membuat protein susu mencapai 

titik isoelektriknya yaitu pH 4,6-4,7, dengan kondisi 
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seperti ini kasein dalam susu akan terganggu dan 

menyebabkan ketidakstabilan sehingga terbentuk senyawa 

kompleks (gumpalan).  Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Malaka (2010) bahwa ketika susu dicampur dengan asam, 

maka susu mengeluarkan ion hidrogen dan akan 

menyerang molekul air yang lain. Pelepasan ion hidrogen 

akan menyebabkan pH menurun sehingga merubah 

lingkungan kesein misel yaitu kalsium hidroksifosfat 

kloidal yang ada dalam kasein misel akan larut dan 

membentuk ion kalsium (Ca
2+

) yang akan berpenetrasi ke 

struktur kasein misel yang lain dan membentuk rantai 

kalsium internal yang kuat. Hal ini akan mengubah kasein 

misel yang dimulai dengan penggabungan kasein misel 

melalui agregasi dan diakhiri dengan terjadinya 

penggumpalan. 

Selain dengan penambahan asam kedalam susu, 

penggumpalan susu juga dibantu dengan penambahan 

larutan getah pepaya. Di dalam larutan getah pepaya 

terkandung enzim papain yang merupakan enzim 

proteolitik yang mampu menggumpalkan misel kasein 

dalam susu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Geantaresa 

dan Supriyanti (2010) menyatakan  bahwa enzim papain 

dapat mengkoagulasi misel kasein dalam susu. Enzim ini 

akan mengganggu bagian k-kasein (kappa kasein) yang 

berada pada bagian permukaan misel kasein sehingga 

membentuk para-kappa-kasein. Papain ini memotong 

ikatan peptida antara phenil dan metionin dalam k-kasein, 

merusak strukturnya dan dihasilkan para-kappa-kasein 

yang memiliki bagian hidrofobik. Selanjutnya ketika pH 

mendekati titik isoelektrik kasein (pH 4,6-4,7) misel-
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misel kasein akan bergabung dan meggumpal membentuk 

gel. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa P0 yaitu 

dangke tanpa penambahan jus jeruk nipis menghasilkan 

rendemen dangke yang lebih rendah dibandingkan dengan 

P1 hingga P4 yaitu dangke dengan penambahan jus jeruk 

nipis. Hal ini disebabkan karena susu sebagai bahan dasar 

dangke hanya diberi larutan getah pepaya yang berarti 

hanya peran enzim papain yang dapat mengganggu 

kestabilan kasein dalam proses penggumpalan. Berbeda 

dengan dangke dengan penambahan jus jeruk nipis 

sebelum penambahan larutan getah pepaya. Jus jeruk 

nipis mengandung asam sitrat sehingga ketika 

ditambahkan kedalam susu akan menurunkan pH susu dan 

mendekati titik isoelektriknya. Hal ini sesuai dengan 

pernyatan Rukmini (2009) bahwa terdapatnya asam akan 

mempengaruhi pembentukan curd. Semakin tinggi kadar 

asam maka kasein yang menggumpal akan semakin tinggi 

dan nilai rendemen semakin tinggi juga. 

Hasil penelitian menunjukkan pada P4 yaitu 

penambahan jus jeruk nipis sebesar 1,4% menghasilkan 

rata-rata rendemen sebesar 11,384% sedangkan pada 

perlakuan P1, P2 dan P3 menunjukkan peningkatan 

seiring bertambahnya tingkat pemberian hingga P3 (1,2% 

jus jeruk nipis) dengan rata-rata rendemen yang 

dihasilkan yaitu 11,75%. Hal ini dapat disebabkan karena 

tingkat pemberian jus jeruk nipis terlalu tinggi sehingga 

susu menggumpal terlebih dahulu sebelum penambahan 

larutan getah pepaya. Getah pepaya yang ditambahkan 

setelah susu menggumpal akan menyebabkan kerja enzim 

papain tidak maksimal karena ikatan sudah menjadi 
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kompleks sehingga rendemen yang terbentuk tidak 

maksimal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fox et al.. 

(2000) bahwa keasaman susu yang dihasilkan oleh 

pengasaman langsung dapat mempengaruhi aktivitas 

bahan penggumpal selama proses penggumpalan, juga 

mempengaruhi kekuatan curd sehingga dapat 

mempengaruhi rendemen keju. 

Berdasarkan penelitian, beban pengepres dan 

waktu pengeprean rendemen sangat mempengaruhi 

rendemen yang dihasilkan. Berat beban pengepres adalah 

5 kg dan berlangsung selama 10 menit. Pengepresan 

bertujuan untuk memisahkan atau mengeluarkan cairan 

(whey) dari dalam curd yang dihasilkan. Beban pengepres 

yang tinggi dan waktu pengepresan yang lama akan 

menghasilkan rendemen yang sedikit karena banyak 

kandungan air yang terbuang.  Hal ini sesuai dengan 

pernyatan Maulina (2013) bahwa pengepresan sangat 

terkait dengan hasil akhir padatan tahu susu. Berat beban 

pengpres menunjukkan semakin berat beban pengepres 

semakin banyak whey yang keluar sehingga menghasilkan 

rendemen yang rendah (tahu susu dalam kondisi padat) 

 

4.3 Pengaruh Penambahan Jus Jeruk Nipis Terhadap 

Kadar Protein Dangke 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

penambahan jus jeruk nipis terhadap kadar protein dangke 

memberikan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). Data 

dan analisis statistika selengkapnya dapat dilihat dalam 

lampiran 8. Kemudian dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD) 1% yang menunjukkan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata antar perlakuan 
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penggunaan berbagai tingkat pemberian jus jeruk nipis 

terhadap kadar potein dangke.Rata-rata kadar protein 

dangke dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1% 

dapat dilihat pada tabel 3. Tabel tersebut menunjukkan 

bahwa hasil UJBD  rata-rata kadar protein dangke 

memberikan perbedaan  yang sangat nyata (P<0,01). 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

pengaruh tingkat penambahan jus jeruk nipis memberikan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar 

protein dangke. Perbedaan yang sangat nyata ditunjukkan 

pada setiap penambahan level jus jeruk nipis, kadar 

protein yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan 

dengan kadar protein dangke tanpa penambahan jus jeruk 

nipis. Pada perlakuan kontrol (P0) rata-rata kadar protein 

dangke ialah 17,20%. Sedangkan perlakuan dengan 

penambahan jus jeruk nipis sebesar 0,8% (P1), 1% (P2), 

1,2% (P3) dan 1,4% (P4) rata-rata menghasilkan kadar 

protein dangke sebesar 18,43%; 18,56%,19,36% dan 

19,70%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan 

dengan penambahan jus jeruk nipis sebanyak 1,4% (P4) 

menghasilkan kadar protein yang paling tinggi yaitu 

19,70%. Hal ini terjadi karena dengan penambahan jus 

jeruk nipis maka suasana susu akan menjadi asam dan 

mendekati titik isoelektriknya yaitu pH 4,6 sehingga susu 

akan lebih mudah digumpalkan oleh enzim papain yang 

terdapat pada getah pepaya . Hal ini menunjukkan bahwa 

penambahan jus jeruk nipis dengan tingkat pemberian 

1,4% (P4) merupakan perlakuan terbaik yang 

menghasilkan rata-rata kadar protein sebesar 19,70%. 
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Perlakuan tanpa penambahan jus jeruk nipis (P0) 

menghasilkan kadar protein lebih rendah diduga karena 

pH susu masih mendekati pH netral (pH 7) sehingga susu 

masih jauh dari titik isoelektriknya (pH 4,6-4,7). Selain 

berfungsi sebagai pengasam, jus jeruk nipis yang 

mengandung asam sitrat juga dapat berfungsi sebagi 

koagulan protein dalam susu (kasein), sehingga jika hanya 

ditambahkan enzim papain dari getah pepaya maka hanya 

enzim papain yang berfungsi sebagai koagulan. Berbeda 

jika susu ditambahkan dengan jus jeruk nipis, maka 

protein dalam susu tersebut akan terkoagulasi secara 

maksimal karena terdapat 2 koagulan yaitu jus jeruk nipis 

dan enzim papain dari getah pepaya. Penambahan jus 

jeruk nipis yang memiliki salah satu kandungan kimia 

yaitu asam sitrat kedalam susu menyebabkan suasana susu 

menjadi asam. Penambahan asam kedalam susu akan 

membuat protein susu mencapai titik isoelektriknya yaitu 

pH 4,6-4,7, dengan kondisi seperti ini kasein dalam susu 

akan terganggu dan menyebabkan ketidakstabilan 

sehingga terbentuk senyawa kompleks (gumpalan).  Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Malaka (2010) bahwa ketika 

susu dicampur dengan asam, maka susu akan 

mengeluarkan ion hidrogen dan akan menyerang molekul 

air yang lain. Pelepasan ion hidrogen akan menyebabkan 

pH menurun sehingga merubah lingkungan kasein misel 

yaitu kalsium hidroksifosfat kloidal yang ada dalam 

kasein misel akan larut dan membnetuk ion kalsium 

(Ca
2+

) yang akan berpenetrasi ke struktur kasein misel 

yang lain dan membentuk rantai kalsium internal yang 

kuat. Hal ini akan mengubah kasein misel yang dimulai 
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dengan penggabungan kasein misel melalui agregasi dan 

diakhiri dengan terjadinya penggumpalan. 

Kandungan air yang rendah menunjukkan proses 

koagulasi protein yang terjadi pada susu itu cukup baik. 

Penggunaan suhu yang digunakan untuk pemanasan 

produk tidak begitu tinggi ini ditujukan untuk menjaga 

hilangnya kandungan gizi makro akibat panas juga 

terdenaturasinya protein. 

4.4 Pengaruh Penambahan Jus Jeruk Nipis Terhadap 

pH Dangke 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan penggunaan berbagai tingkat pemberian jus 

jeruk nipis dalam pembuatan keju memberikan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap pH dangke. Data dan 

analisi statistika selengkapnya dapat dilihat dalam 

lampiran 8. 

 Kemudian dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD) 1% yang menunjukkan pengaruh yang 

sangat nyata antar perlakuan penggunaan berbagai tingkat 

pemberian jus jeruk nipis terhadap pH dangke.Rata-rata 

pH dangke dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

1% dapat dilihat pada tabel 3. Tabel tersebut 

menunjukkan bahwa hasil UJBD rata-rata pH dangke 

memberikan perbedaan yang nyata 

 Masing-masing tingkat pemberian asam yang 

berbeda dapat menenyebabkan penuruan pH secara cepat. 

Pada penelitian ini didapatkan data pH dangke masing-

masing perlakuan terhadap dangke cukup jauh berbeda 

yaitu antara 5,72-6,32. Hal ini disebabkan karena interval 

pemberian jus jeruk nipis masing-masing perlakuan cukup 
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tinggi yaitu 0,2% sehingga pH yang dihasilkan pun cukup 

jauh masing-masing perlakuan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

pemberian jus jeruk nipis sebanyak 1,2% (P3) 

menghasilkan pH yang paling rendah yaitu pH 5,72. Hal 

ini disebabkan karena tingkat pemberian jus jeruk nipis 

yang cukup tinggi yaitu 1,2% sehingga menyebabkan pH 

susu menurun drastis. Nilai pH yang mendekati pH netral 

mengindikasikan bahwa produk tersebut merupakan 

produk yang mudah rusak karena mudah terkontaminasi 

oleh bakteri pembusuk. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Hatta (2013) menyatakan bahwa rataan nilai pH dangke 

susu sapi adalah 6,4 berada pada kisaran pH netral yang 

menunjukkan bahwa dangke termasuk dalam kelompok 

makanan yang mudah rusak (perishable food). Rataan 

nilai pH dangke juga mengindikasikan bahwa dangke 

tidak termasuk kategori produk pangan fermentasi. 

Aktivitas penggumpalan susu oleh enzim protease (enzim 

papain dari getah pepaya) pada pembuatan dangke 

disebabkan peningkatan susu susu akibat pemanasan. 

Mekanisme tersebut membedakan dangke dengan produk 

keju yang umumnya dibuat melalui proses penggumpalan 

susu karena pengaruh penurunan nilai pH susu. 

 Perbedaan nilai pH yang cukup jauh antara 

dangke yang ditambahkan jus jeruk nipis dengan dangke 

yang tidak ditambahkan jus jeruk nipis terjadi karena 

dalam jus jeruk nipis terkandung asam sitrat yang 

memiliki pH cukup rendah yaitu 2. Sehingga saat jus 

jeruk nipis ditambahkan kedalam susu maka suasana susu 

menjadi asam dan pH akan menurun secara drastis. 

Menurut Winarno (2004) bahwa makanan yang memiliki 
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daya tahan tinggi biasanya mencapai pH lebih rendah dari 

4,5. Semakin  tinggi pH maka akan semakin basa, begitu 

pula sebaliknya jika pH rendah, maka media bersifat asam 

yang menyebabkan semakin stabil makanan tersebut. 

Berdasarkan penelitian didapatkan hasil bahwa 

proses pembuatan dangke dapat menurunkan pH produk 

yang dihasilkan, nilai pH susu semula adalah 6,5-6,6 dan 

pada penelitian setelah diolah menjadi dangke pH yang 

dihasilkan berkisar antara 5,72-6,32. Menurut Estiasih dan 

Ahmadi (2009) bahwa nilai pH susu antara 6,5 sampai 6,6 

merupakan kondisi yang sangat menguntungkan bagi 

mikroorganisme karena pH mendekati netral (pH 6,5-7,5) 

paling baik untuk pertumbuhan bakteri sehingga susu 

akan mudah rusak. 

 

4.5 Pengaruh Penambahan Jus Jeruk Nipis Terhadap 

Tingkat Kesukaan Masyarakat 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

pengaruh tingkat penambahan jus jeruk nipis memberikan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap tingkat 

kesukaan masyarakat.  Dangke tanpa penambahan jus 

jeruk nipis (P0) paling banyak disukai dengan rata-rata 

nilai 6,021 yang berarti agak menyukai. Dangke tanpa 

penambahan jus jeruk nipis memiliki tekstur lebih kenyal 

dan kadar air yang paling rendah. Sedangkan dangke 

dengan penambahan jus jeruk nipis memiliki tekstur yang 

lebih lembek dan kadar air yang tinggi. Selain itu, rasa 

dari dangke dengan penambahan jus jeruk nipis yang 

dihasilkan asam seperti jeruk nipis sehingga banyak 

panelis yang kurang menyukai. 
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Dangke dengan penambahan jus jeruk nipis 

memiliki tekstur yang lembek karena asam sitrat yang 

terdapat dalam jus jeruk nipis juga bisa berperan sebagai 

penggumpal susu. Bahan pengasam susu jika diberikan 

secara berlebihan akan meningkatkan aktivitas proteolitik 

sehingga menyebabkan tekstur yang semakin lembek. 

Konsentrasi pemberian jus jeruk nipis dari P1 hingga P4 

secara berturut-turut adalah 0,8%, 1,0%, 1,2% dan 1,4%. 

Sehingga tekstur dari P1 hingga P4 berbeda tingkat 

kelembekkannya dimana P4 merupakan perlakuan dengan 

dangke yang dihasilkan paling lembek. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Nido (2005) bahwa semakin besar 

taraf bahan penggumpal dalam suatu pembuatan produk 

cenderung menurunkan kekenyalan atau terstur semakin 

lembek, hal ini disebabkan meningkatnya taraf bahan 

penggumpal akan meningkatkan aktivitas proteolitik 

sehingga menyebabkan tekstur yang semakin lembek. 

 Daya terima konsumen dipengaruhi oleh sifat 

produk yang dihasilkan. Semakin baik sifat produk antara 

lain tekstur, aroma, rasa, dan kesukaan maka semakin 

tinggi daya tarik produk terhadap konsumen. Menurut 

Harmianto (1993) bahwa nilai hedonik makanan 

dipengaruhi oleh tekstur, aroma, rasa, dan kenampakan. 

Semakin baik aroma, rasa, tekstur, dan kenampakan 

makanan tersebut maka semakin baik pula nilai 

hedoniknya, yang berarti semakin tinggi daya terima 

konsumen terhadap makanan. 

 Menurut Krisnaningsih (2014) bahwa cita rasa 

tahu susu dihasilkan oleh asam amino pada protein susu 

yang menggumpal akibat enzim proteolitik yang 

merupakan kombinasi dari beberapa rasa seperti rasa agak 
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manis dihasilkan oleh asam amino glisin, alanin, prolin, 

serin, dan treonin, sedangkan leusin, isoleusin, 

phenilalanin, triptofan, arginin, histidin, lisin, methionin 

mempunyai rasa agak pahit atau sangat pahit. Asam 

glutamat mempunyai rasa gurih seperti kaldu, sistein 

menimbulkan rasa seperti karat, sedangkan tirosin hampir 

tidak mempunyai rasa. Cita rasa suatu bahan pangan 

adalah respon ganda dari bau dan rasa, apabila 

digabungkan dengan perasaan (konsistensi dan tekstur) 

dari makanan di dalam mulut, konsumen dapat 

membedakan suatu makanan dengan jenis makanan yang 

lain. Berkaitan dengan tekstur tahu susu, bahwa 

keempukan tahu susu dipengaruhi oleh kandungan bahan 

kering, kadar air, dan percepatan saat penggumpalan. 

Tekstur merupakan sensasi tekanan yang dapat diamati 

dengan mulut (pada waktu digigit, dikunyah dan ditelan) 

ataupun perabaan dengan jari sedangkan konsistensi 

berhubungan dengan sifat karakteristik bahan seperti 

tebal, tipis dan halus.  Menurut Winarno (2004) 

menjelaskan bahwa kadar air penting karena dapat 

menentukan masa simpan suatu produk pangan, 

mempengaruhi penampakan, tekstur, citarasa, kesegaran, 

dan penerimaan konsumen. Ditambahkan pula oleh 

Krisnaningsih dan Hayati (2014) bahwa bau dan aroma 

sedap tahu susu berasal dari lemak.  Rasa manis susu 

berasal dari laktosa dan aroma datang dari lemak.  

Kerusakan yang dapat terjadi pada lemak merupakan 

sebab dari berbagai perkembangan flavor yang 

menyimpang dalam produk-produk susu. Perbedaan 

aroma terjadi lebih karena perbedaan konsentrasi ekstrak 

buahnya.  Penggunaan ekstrak buah dengan konsentrasi 
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yang berlebihan dapat mengakibatkan proses hidrolisis 

lebih lanjut yaitu pemutusan semua ikatan peptida pada 

kasein menjadi molekul yang lebih sederhana salah 

satunya NH3 (amoniak) yang menghasilkan bau kurang 

enak atau tidak sedap. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Perlakuan terbaik ditunjukkan pada penambahan jus 

jeruk nipis pada taraf 1,2% pada dangke dengan nilai rata-rata 

rendemen sebesar 11,75%, pH  sebesar 5,72 (asam), kadar 

protein sebesar 19,36% dan tingkat kesukaan sebesar 5,29 

(netral).  

 

5.2 Saran 

 Sebaiknya diakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

kualitas fisik dangke dengan penambahan jus jeruk nipispada 

taraf 1,2%.  
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Lampiran 1. Prosedur Pengukuran Rendemen (Malaka 

dan Maruddin 2005) 

Prosedur pengukuran rendemen : 

1. Pisahkan curd yang terbentuk dengan whey 

2. Masukkan curd kedalam pencetak kemudian tekan curd 

sampai benar-benar terpisah dengan whey 

3. Timbang curd dengan menggunakan timbangan analitik 

4. Dibandingkan jumlah curd dengan volume susu yang 

digunakan 

 

Pengujian nilai rendemen dilakukan dengan 

menghitung prosentase keju yang dihasilkan. Rumus 

penghitungan nilai rendemen yaitu: 

 

 

 

 

Keterangan: 

a = produk awal (berat susu yang digunakan) 

b = produk akhir (berat keju yang terbentuk) 

(Rukmini, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

% rendemen =  
b

a
 x 100% 
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Lampiran 2. Prosedur Uji Kesukaan (Tabriani, 2013) 

Uji kesukaan dilakukan dengan mengundang 35 panelis 

dan melakukan penilaian kesukaan terhadap sampel dangke 

yang disediakan.  

Lembar penilaian uji hedonik sebagai berikut :  

 

Keterangan pemberian skor : 

1 = amat sangat tidak menyukai 

2 = sangat tidak menyukai 

3 = tidak menyukai 

4 = agak tidak menyukai 

5 = netral 

6 = agak menyukai 

7 = menyukai 

8 = sangat menyukai 

9 = amat sangat menyukai 
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Lampiran 3. Prosedur Pengukuran pH 

Prosedur pengukuran pH dengan menggunakan pH meter : 

a. Tahap Persiapan Sampel 

 Timbang dangke sebanyak 1 gram 

 Encerkan dengan aquades dengan perbandingan 1 : 1 

b. Pengukuran pH 

 Lakukan standarisasi ph meter dengan membilas 

dengan aquades, keringkan dengan kertas tissue. 

 Masukkan elektroda pH meter dalam larutan buffer 

pH 4 kemudian tekan ‘call’, 

 bilas dengan aquades kembali, keringkan lagi 

menggunakan tissue. Setelah itu masukkan elektroda 

dalam larutan buffer pH 7 kemudian tekan ‘call’ 

sampai pembacaan pH 7 yang stabil. 

 Masukkan dangke yang telah diencerkan halus 

kedalam beaker glass ukuran 100-150 ml 

 Aduk campuran dengan pengaduk 

 Celupkan pH meter kedalam campuran dangke. 

 Catat hasil pengukuran pH meter 
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Lampiran 4. Prosedur Pengujian Kadar Protein (Musfiroh 

dkk., 2009) 

1. Sampel yang telah dihaluskan ditimbang 200-500 mg lalu 

dimasukkan ke dalam labu Kjeldahl.  

2. Ditambahkan 10 mL asam sulfat pekat padat dan 5 g 

katalis (campuran K2SO4 dan CuSO4.5H2O 8 : 1) lalu 

3. Dilakukan destruksi (dalam lemari asam) hingga cairan 

berwarna hijau jernih.  

4. Setelah dingin larutan tersebut diencerkan dengan 

aquadest hingga 100 mL dalam labu ukur.  

5. Larutan tersebut dipipet 10 mL dan dimasukkan ke dalam 

alat distilasi Kjeldahl lalu ditambah 10 mLNaOH 30% 

yang telah dibakukan oleh larutan asam oksalat.  

6. Distilasi dijalankan selama kirakira 20 menit dan 

distilatnya ditampung dalam erlenmeyer yang berisi 25 

mL larutan HCl 0,1 N yang telah dibakukan oleh boraks 

(ujung kondensor harus tercelup ke dalam larutan HCl). 

7. Kelebihan HCl dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N 

dengan indikator campuran bromkresol hijau dan metil 

merah.  

8. Perhitungan kadar protein sebagai berikut: 

Kadar nitrogen (%) =  (Va.Na – Vb.Nb) x 14 x 100 / 10 x 

100 % 
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Lampiran 5. Hasil Analisis Data Rendemen Dangke 

dengan Penambahan Jeruk Nipis (Gram) 

 

 

FK  = 
(      )

     

 
= 
     

  
 =2416,481 

JK Total        = {(10,00)
2 
+ (10,04)

2
 + (9,80)

2 
+ ...... + (11,16)

2
} – 2416,481 

  = 2424,482 – 2416,481 

  = 8,001 

JK Perlakuan = 
(     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 

 
  – 2416,481 

  = 2424,233 – 2416,481 

  = 7,7519 

JK Galat = 8,001 – 7,7519 

  = 0,2491 

 

 

 

 

Perlak

uan 

Ulangan 

Jumlah                            Rata-rata U1 U2 U3 U4 

P0 10,00 10,04 9,80 9,75 39,59 9,90 ± 0,14 

P1 10,97 10,75 11,03 10,73 43,48 10,87 ± 0,15  

P2 11,05 10,96 11,15 11,11 44,27 11,07 ± 0,08 

P3 11,71 11,64 11,79 11,85 46,99 11,75 ± 0,09  

P4 11,39 11,52 11,44 11,16 45,51 11,38 ± 0,15 

Total 55,15 54,94 55,24 54,62 219,84 549,88 ± 6,19 
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TABEL ANALISIS RAGAM 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 4 7,7519 1,938 116,747**
 

3,06 4,89 

Galat 15 0,2491 0,0166     

Total 19 8,02       

Keterangan : ** F hitung> F Tabel 1%, maka perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) 

Uji Jarak Berganda Duncan 

= JND x √
      

 
 

= JND x 0,0644 

 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

 

Selingan 2 3 4 5 

JND 4,17 4,37 4,50 4,58 

 

JNT 1% 0,269 0,281 0,290 0,295 

 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P0 9,90 a 

P1 10,87 b 

P2 11,07 b 

P4 11,38 c 

P3 11,75 d 

 

 

 

 



65 
 

Lampiran 6. Hasil Analisis Data Kadar Protein Dangke 

dengan Penambahan Jus Jeruk Nipis (%) 

FK  = 
(      )

     

 
= 
          

  
 = 6954,96 

JK Total = {(15,67)
2
+(17,84)

2
+(17,82)

2
+.... + (19,53)

2
}- 6954,96 

  = 6980,75 – 6954,96 

  = 25,79 

JK Perlakuan = 
(     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 

 
  – 6954,96 

  = 6969,93 – 6954,96 

  = 14,96 

JK Galat = 25,79 - 14,96 

  = 10,82 

 

 

 

 

 

Perlakuan 
Ulangan Jumlah    Rata-Rata 

 U1 U2 U3 U4 

P0 15,67 17,84 17,82 17,48 68,81 17,20 ± 1,03 

P1 18,23 20,04 16,77 18,67 73,71 18,43 ± 1,35  

P2 19,77 18,07 18,16 18,24 74,24 18,56 ± 0,81 

P3 19,36 19,4 19,6 19,06 77,42 19,36 ± 0,22 

P4 19,83 19,71 19,71 19,53 78,78 19,70 ± 0,12 

Total 92,86 95,06 92,06 92,98 372,96 93,24 ± 3,54  
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TABEL ANALISIS RAGAM 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 4 14,96 3,74 5,19**
 

3,06 4,89 

Galat 15 10,82 0,72     

Total 19 25,79       

Keterangan : ** F hitung> F Tabel 1%, maka perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) 

Uji Jarak Berganda Duncan 

= JND x √
    

 
 

= JND x 0,42 

 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

 

Selingan 2 3 4 5 

JND 4,17   4,37 4,50     4,58 

        1,94 JNT 1%  1,77      1,85        1,91 

 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P0 17,203 a 

P1 18,428  ab 

P2 18,560  ab 

P3 19,355 b 

P4 19,695 b 
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Lampiran 7. Hasil Analisis Data pH Dangke dengan 

Penambahan Jus Jeruk Nipis 

FK  = 
(      )

     

 
= 
         

  
 = 706,741 

JK Total = {(6,43)
2 
+ (6,06)

2
 + (6,55)

2 
+ ...... + (5,5)

2
} – 706,741 

  = 708,769 – 706,741 

  = 1,328 

JK Perlakuan =
(     )  (     )  (    )  (     )  (     ) 

 
  – 706,741 

  = 707,756 – 706,741 

  = 1,015 

JK Galat = 1,328- 1,015 

  = 0,319 

 

 

 

 

 

Perlakuan 
Ulangan Jumlah     Rata-Rata 

 U1 U2   U3 U4 

P0   6,43    6,06    6,55 6,25 25,29 6,32 ± 0,21 

P1    5,82    5,95    5,92 5,68 23,37 5,84 ± 0,12 

P2    6,15    6,15 6 6 24,3 6,07 ± 0,08 

P3    5,79    5,67    5,77 5,65 22,88 5,72 ± 0,07 

P4    5,88    5,82    5,85 5,5 23,05 5,76 ± 0,17 

Total   30,07   29,65   30,09    29,08   118,89    29,72 ± 0,66 

    



68 
 

TABEL ANALISIS RAGAM 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 4 1,015 
0,25

3 
12,167**

 
3,06 4,89 

Galat 15 0,319 0,02     

Total 19 1,328       

Keterangan : ** F hitung> F Tabel 1%, maka perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) 

 

Uji Jarak Berganda Duncan 

= R x √
    

 
 

= R x 0,072 

 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

 

Selingan 2     3 4 5 

JND       4,17          4,37      4,50     4,58 

      0,3307 JNT 1% 0,301148 0,315592 0,32498 

 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P3 5,720 a 

P4 5,763 ab 

P1 5,843 ab 

P2 6,075 bc 

P0 6,323 c 
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Lampiran 8. Hasil Analisis Data Tingkat Kesukaan Dangke dengan Penambahan Jus Jeruk 

Nipis  

Panel
is 

P0 P1 P2 P3 P4 Jumla
h  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1      

4 5 3 6 2 3 4 5 5 4 5 4 5 3 5 4 4 3 3 2 79 

2 6 7 7 6 2 3 2 3 3 1 7 5 4 8 6 5 1 4 6 6 92 

3 4 5 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 2 3 5 5 2 4 3 5 64 

4 6 8 7 6 3 4 6 6 3 3 4 2 4 4 2 4 4 4 6 3 89 

5 9 8 5 7 3 5 2 5 6 3 3 6 4 6 6 4 6 2 6 4 100 

6 7 8 9 8 4 7 7 4 8 6 5 5 5 6 3 3 2 5 3 3 108 

7 5 4 7 7 5 2 5 4 3 7 7 4 6 2 2 5 4 6 5 7 97 

8 9 9 7 7 9 7 7 7 5 5 5 5 9 5 5 5 2 2 2 2 114 

9 8 7 6 7 4 5 5 6 7 7 7 5 6 5 5 4 4 5 4 4 111 
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10 7 7 6 7 3 6 6 5 5 5 5 5 6 6 5 5 4 4 4 3 104 

11 3 6 7 7 7 5 6 4 4 5 4 5 3 6 5 3 3 7 4 1 95 

12 6 7 7 7 1 5 4 4 5 6 4 5 6 6 6 6 3 2 4 3 97 

13 6 5 5 6 4 7 4 3 7 7 5 4 6 5 2 5 4 6 5 3 99 

14 4 6 3 6 7 3 6 6 5 3 5 6 7 2 9 8 2 5 5 2 100 

15 3 4 5 7 1 6 2 5 3 4 4 5 6 5 7 6 1 2 4 6 86 

16 3 4 5 6 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 7 5 4 5 5 7 96 

17 5 6 7 7 1 5 6 7 6 7 6 4 4 7 7 7 6 6 6 6 116 

18 8 8 7 7 6 5 4 7 6 5 6 4 4 4 4 3 2 3 3 7 103 

19 7 6 6 6 3 3 3 4 4 3 3 4 6 6 7 6 3 4 6 6 96 

20 6 7 4 8 6 7 4 6 6 3 7 4 5 9 5 5 3 6 5 6 112 

21 4 5 6 7 2 5 7 7 9 5 6 7 8 5 7 8 4 5 6 7 120 

22 7 6 4 6 3 3 6 5 3 4 7 8 8 5 7 3 3 7 4 4 103 

23 5 4 3 6 2 5 3 5 6 3 7 6 5 5 5 3 7 7 5 5 97 
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24 7 8 8 8 3 7 4 7 6 7 6 6 6 6 6 6 3 4 6 3 117 

25 7 7 7 7 4 7 4 6 7 8 7 7 7 8 8 8 3 4 7 6 129 

26 6 6 4 6 3 6 3 6 6 3 6 7 7 6 6 6 3 6 7 6 109 

27 6 3 3 4 3 3 5 4 5 5 4 6 4 6 5 5 3 5 9 5 93 

28 6 6 6 5 1 1 2 5 3 2 4 4 3 4 4 2 1 4 5 6 74 

29 5 6 5 6 1 7 2 7 6 4 8 7 8 4 7 6 4 7 7 1 108 

30 7 7 8 6 3 6 6 6 4 7 7 4 7 5 5 7 3 7 5 7 117 

31 6 7 5 5 4 3 5 5 3 7 7 3 7 5 7 7 7 5 7 6 111 

32 5 7 5 6 6 8 6 8 7 7 6 7 4 3 5 3 6 3 5 4 111 

33 5 7 5 6 4 8 6 8 7 7 6 7 7 4 5 3 6 5 5 5 116 

34 6 8 4 6 5 3 5 5 4 7 7 4 4 5 7 7 7 3 5 6 108 

35 5 8 8 6 2 5 6 6 6 4 8 5 5 4 7 4 7 5 5 6 112 

 
20

3 

22

2 

19

7 

22

1 

12

0 

17

2 

16

0 

18

9 

18

0 

17

2 

19

6 

17

7 

19

3 

17

8 

19

4 

17

6 

13

1 

16

2 

     

17

7 

    

16

3 
3583 
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Total 843 641 725 741 633 

Rerat

a 6,021 4,579 5,179 5,293 4,521 
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 FK  = 
(    )

          

 
= 
          

   
 = 18.339,84143 

JK Total = {(4)
2 

+ (5)
2
 + (3)

2 
+ ...... + (6)

2
} – 

18.339,84143 

  = 20.437 – 18.339,84143 

  = 2.097,158 

JK Perlakuan = 
(   )  (   )  (   )  (   )  (   ) 

      
  – 18.339,84143 

  = 18.549,464 – 18.339,84143 

  = 209,623 

JK Panelis = 
(  )  (  )  (  )       (   ) 

     
   - 18.339,84143 

  = 18.650,65 - 18.339,84143 

  = 310,808 

JK Galat = 2.097,158 -  209,623  - 310,808 

  = 1576,727 
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TABEL ANALISIS RAGAM 

SK db JK KT F hitung F5% F 1% 

Perlakuan 4 209,623 
52,40

5 
21,969**

 
3,06 4,89 

Panelis  34 310,808 9,141    3,832   

Galat 661 1576,727 2,385     

Total 669 2901,550       

Keterangan : ** F hitung> F Tabel 1%, maka perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) 

Uji Jarak Berganda Duncan 

= R x √
     

   
 

= R x 0,13 

 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

 

Selingan        2   3           4         5 

JND 3,17    3,29   3,38 3,44 

0,45 JNT 1%    0,41 0,43   0,44 

   

 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P4 4,521 a 

P1 4,579 a 

P2 5,179 b 

P3 5,293 b 

P0 6,021 c 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


