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ABSTRACT 

The objective of this research was to find out the 

best bamboo can be used in the manufacture of dadih 

among apus, ori, betung and black bamboo based on 

acidity, protein content, pH and total of microorganisms of 

goat milk dadih. The materials used in this research was the 

dadih made from ingredients such as goat milk, banana leaf 

and bamboo. The methods used in this study was 

experiment with 4 treatments and 4 replications the data 

were analyzed by ANOVA, if there were a significantly 

different continued by Duncan's multiple range test. The 

result showed that the kind of bamboo gave highly 

significant different effect (p<0,01) on acidity, protein 

content, pH and total of microorganisms. According to the 

value of acidity, protein content, pH and total of 

microorganisms, it can concluded that the use of bamboo 

ori gave the best result in performance of dadih that the 

average of acidity was 0.37 ± 0.02%; protein content was 

4.82 ± 0.13%; pH was 6.47 ± 0.05 and total of 

microorganisms was 6.298 ± 0.62072 Log cfu/mL.  

Keyword : dadih, acidity, protein content, pH and total of 

microorganisms 
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RINGKASAN 

Pengambilan data penelitian dilaksanakan di 

Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan 

dan Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan 

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 

Malang, pada bulan Agustus – Oktober 2015. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bambu 

yang terbaik digunakan untuk pembuatan dadih diantara 

bambu apus, bambu ori, bambu betung dan bambu hitam 

ditinjau dari keasaman, kadar protein, ph dan total 

mikroorganisme pada dadih susu kambing. 

Materi penelitian adalah dadih dilakukan 

fermentasi secara alami didalam bambu, penelitian ini 

menggunakan bambu apus, bambu ori, bambu betung dan 

bambu hitam dengan menggunakan susu kambing. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan 

laboratorium dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 4 

perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang dicobakan dalam 

penelitian yaitu dengan penggunaan bambu yang berbeda 

yaitu penggunaan bambu apus (P1), bambu ori (P2), bambu 

betung (P3) dan bambu hitam (P4). Variabel yang diamati 

meliputi kadar keasaman, kadar protein, pH dan total 

mikroorganisme. Data yang diperoleh dari keempat 

pengujian tersebut diolah dengan bantuan program 
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Microsoft Excel. Data rata-rata yang diperoleh, dilanjutkan 

dengan analisis statistik menggunakan analisis ragam dan 

kemudian dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD) apabila terdapat perbedaan pengaruh. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

bambu yang berbeda memberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P≤0,01) terhadap keasaman, kadar protein dan total 

mikroorganisme, sedangkan pH memberikan pengaruh 

berbeda nyata (P≤0,05). Rata-rata kadar keasaman P1, P2, 

P3, dan P4 masing-masing 0,27 ± 0,03; 0,37 ± 0,02; 0,31 ± 

0,05 dan 0,27 ± 0,03 %. Kadar protein 4,39 ± 0,39; 4,812 ± 

0,13; 3,75 ± 0,49 dan 4,69 ± 0,35 %. pH 6,56 ± 0,04; 6,47 

± 0,05; 6,54 ± 0,04 dan 6,5 ± 0,04. Total mikroorganisme 

4,818 ± 0,01893; 6,298 ± 0,62072; 5,005 ±0,48363 dan 

5,005 ±0,48363 Log cfu/mL. 

Penggunaan bambu berbeda pada pembuatan dadih  

memberikan pengaruh berbeda sangat nyata terhadap 

keasaman, kadar protein dan total mikroorganisme serta 

pengaruh berbeda nyata terhadap pH. Berdasarkan nilai 

keasaman, kadar protein, pH dan total mikroorganisme 

yang terbaik ditunjukkan oleh penggunaan bambu ori pada 

perlakuan P2 dengan nilai rata-rata keasaman 0,37 ± 0,02 

%; kadar protein 4,82 ± 0,13 %; pH 6,47 ± 0,05 dan total 

mikroorganisme 6,298 ± 0,62072 cfu/mL. Saran untuk 

penelitian ini adalah sebaiknya menggunakan bambu ori 

agar dadih yang dihasilkan berkualitas baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Produk sektor peternakan dari tahun ke tahun 

semakin banyak diminati oleh masyarakat, baik dari 

kalangan menengah ke bawah sampai kalangan menengah 

ke atas. Populasi kambing di Indonesia setiap tahun 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 sebesar 

16.946.000 ekor, tahun 2012 sebesar 17.906.000 ekor, 

tahun 2013 sebesar 18.500.000 ekor dan pada tahun 2014 

sebesar 19.216.000 ekor (Anonimous, 2011). Minat ini 

ditandai dengan meningkatnya permintaan konsumen akan 

produk olahan hasil ternak. Salah satu produk olahan 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 saat 

ini sudah dikenal oleh masyarakat, salah satu produk 

olahan susu yang dikenal masyarakat adalah dadih. 
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Dadih adalah salah satu olahan susu yang dibuat 

melalui proses fermentasi secara alami pada suhu kamar 

selama 24 jam. Produk fermentasi dadih ini merupakan 

makanan tradisional yang cukup aman dan sehat untuk 

dikonsumsi (Afriani, 2010). Proses fermentasi akan 

mengubah laktosa dalam susu menjadi glukosa dan 

galaktosa oleh aktivitas kultur starter sehingga akan 

mengurangi gangguan pencernaan bila mengkonsumsinya. 

Produk susu fermentasi tersebut, dibedakan berdasarkan 

jenis bakteri asam laktatnya. Bakteri asam laktat akan 

menghidrolisis laktosa yang di dalam susu, menjadi 

berbagai macam senyawa karbohidrat lebih sederhana. 

Salah satu produk susu fermentasi adalah dadih. Secara 

tradisional dadih dibuat dari susu kerbau yang diperam di 

dalam tabung bambu dan ditutup dengan daun pisang yang 

telah dilayukan di atas api, kemudian diinkubasikan pada 

suhu ruang (sekitar 27-33 
o
C) selama 2 hari (Afriani, 2010).  

Fermentasi dadih yang dibuat secara tradisional 

melibatkan berbagai jenis mikroorganisme yang saling 

berinteraksi. Mikroorganisme yang berperan dalam proses 

fermentasi ini diduga berasal dari permukaan tabung 

bambu bagian dalam, permukaan daun penutup dan dari 

susu yang digunakan. Mikroorganisme tersebut terdiri atas 

bakteri dan khamir dengan jumlah bakteri sekitar 10
6
-10

7
 

dan khamir sekitar 10
5
 (Hosono, 1992). Kandungan nutrisi 
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pada dadih yang dibuat dari susu kerbau memiliki kadar air 

sekitar 69 – 73 %, protein 6,6 - 5,7%, lemak 7,9 -8,2%, 

kadar asam 0,96-1 % (Afriani, 2008). Produksi dadih di 

Sumatera Barat dilakukan secara tradisional dan belum 

memiliki standar proses pengolahan dan mutu, sehingga 

untuk mendapatkan mutu yang konsisten perlu didukung 

standar teknologi pengolahan dan produk (Usmiati, Broto 

dan Setiyanto, 2011). Penggunaan susu kerbau sebagai 

bahan baku perlu dipertimbangkan mengingat produksi 

susu kerbau di wilayah produksi dadih terus menurun 

seiring makin berkurangnya populasi kerbau (Usmiati, Sri 

dan Risfaheri, 2013), pengembangan dadih dengan 

mengganti susu kerbau sebagai bahan baku utama perlu 

dilakukan mengingat ketersediaan susu kerbau saat ini 

semakin berkurang. Susu kambing yang ketersediaannya di 

Indonesia mulai banyak disukai oleh masyarakat untuk obat 

merupakan alternatif bahan baku yang dapat digunakan. 

Kambing Peranakan Etawa merupakan ternak perah 

mempunyai produksi susu 0,45 - 2,2 liter/ekor/hari lebih 

sedikit dibandingkan kambing kacang hanya 0,1- 0,4 

liter/ekor/hari Panjang masa laktasi 92 hari. Pemanfaatan 

susu kambing oleh peternak sebagai sumber protein hewani 

untuk meningkatkan gizi keluarga dengan cara 

mengkonsumsi susu sehari-hari belum diminati masyarakat 

karena baunya yang prengus, umumnya masyarakat 
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mengkonsumsi susu kambing hanya sebatas untuk obat. 

Oleh karena itu susu kambing masih merupakan konsumsi 

yang mahal dan konsumennya juga sangat terbatas 

(Atmiyati, 2001). 

Pengemasan dadih oleh perajin di Sumatera Barat 

masih menggunakan bambu, yaitu bambu gombong 

(Gigantochloa verticilata) dan bambu ampel (Bambusa 

vulgaris) dan sebagai tempat fermentasi secara alami 

(Suryono, 2003). Penelitian yang dilakukan ini bambu yang 

digunakan adalah bambu apus (Gigantochloa apus), bambu 

ori (Bambusa arundinacea), bambu betung 

(Dendrocalamus asper) dan bambu hitam (Gigantochloa 

atroviolacea) dengan panjang masing-masing 15 cm dan 

masing-masing bambu memiliki diameter sebesar 4 cm. 

Sebelum digunakan, tabung bambu diuap-uapkan agar 

kandungan air yang ada dibambu dapat berkurang dan 

bambu siap digunakan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian adalah : 

a. Bagaimana pengaruh berbagai macam bambu terhadap 

dadih susu kambing ditinjau dari keasaman, kadar 

protein, pH dan total mikroorganisme? 

b. Bambu manakah yang terbaik digunakan untuk 

pembuatan dadih diantara bambu apus, bambu ori, 
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bambu betung dan bambu hitam terhadap dadih susu 

kambing ditinjau dari keasaman, kadar protein, pH 

dan total mikroorganisme? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah : 

a. Mengetahui pengaruh berbagai macam bambu 

terhadap dadih susu kambing ditinjau dari keasaman, 

kadar protein, pH dan total mikroorganisme. 

b. Mengetahui bambu yang terbaik digunakan untuk 

pembuatan dadih diantara bambu apus, bambu ori, 

bambu betung dan bambu hitam terhadap dadih susu 

kambing ditinjau dari keasaman, kadar protein, pH dan 

total mikroorganisme. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

a. Sebagai bahan informasi, masukan, dan pertimbangan 

lebih lanjut dalam penggunaan bambu apus, bambu 

ori, bambu betung, dan bambu hitam terhadap dadih 

susu kambing ditinjau dari keasaman, kadar protein, 

pH dan total mikroorganisme. 
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b. Sebagai sarana pembangunan ilmu pengetahuan dan 

sumber informasi penelitian untuk semua pihak yang 

terkait. 

1.5. Kerangka Pikir 

Susu merupakan hasil sekresi kelenjar ambing 

(mamae) yang berasal dari pemerahan pada mamalia 

dan mengandung lemak, protein, laktosa, serta berbagai 

jenis vitamin (Susilorini, 2006). Moelijanto, Rini dan 

Bernadius (2002), kandungan susu kambing lebih baik 

daripada kandungan susu sapi, karena komposisi 

kimiawinya hampir setara dengan air susu ibu (ASI). 

Susu kambing dalam 100 g mengandung protein 3,6 g, 

lemak 3,8 g, dan berbagai vitamin serta mineral. 

Dadih  dibuat dengan teknologi yang masih 

tradisional dan belum ada standar proses 

pengolahannya. Fermentasi dadih oleh perajin di 

Sumatera Barat masih menggunakan bambu, yaitu 

bambu gombong (Gigantochloa verticilata) dan bambu 

ampel (Bambusa vulgaris) dan sebagai pengemasan 

dadih (Suryono, 2003). Penelitian yang dilakukan ini 

menggunakan bambu jawa yaitu bambu apus 

(Gigantochloa apus), bambu ori (Bambusa 

arundinacea), bambu betung (Dendrocalamus asper) 

dan bambu hitam (Gigantochloa atroviolacea). 
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Dadih dibuat dari susu kerbau yang dituang ke 

dalam tabung bambu dan dibiarkan terfermentasi secara 

alamiah pada suhu ruang selama 24−48 jam. Proses 

fermentasi secara alamiah dalam pembuatan dadih 

melibatkan berbagai jenis mikroba yang terdapat pada 

permukaan tabung bambu bagian dalam, permukaan 

daun penutup dan dari susu kerbau yang digunakan 

(Usmiati, Sri dan Risfaheri , 2013). Penggunaan susu 

kerbau sebagai bahan baku perlu dipertimbangkan 

mengingat produksi susu kerbau di wilayah produksi 

dadih terus menurun seiring makin berkurangnya 

populasi kerbau (Usmiati, Sri dan Risfaheri, 2013), 

pengembangan dadih dengan mengganti susu kerbau 

sebagai bahan baku utama perlu dilakukan mengingat 

ketersediaan susu kerbau saat ini semakin berkurang. 

Susu kambing yang ketersediaannya di Indonesia mulai 

banyak disukai oleh masyarakat untuk obat merupakan 

alternatif bahan baku yang dapat digunakan (Atmiyati, 

2001). Dapat dilihat kerangka pikir dalam Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka operasional penelitian 
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Fermentasi dadih 

melibatkan berbagai jenis 

mikroorganisme yang 

saling berinteraksi. 

Mikroorganisme yang 

berperan dalam proses 

fermentasi ini diduga 

berasal dari permukaan 

tabung bambu bagian 

dalam, permukaan daun 

penutup, dan dari susu 

kerbau yang digunakan. 

Mikroorganisme tersebut 

terdiri atas bakteri dan 

khamir dengan jumlah 

bakteri sekitar 10
6
-10

7
 dan 

khamir sekitar 10
5
 

(Hosono, 1992). 

Meningkatkan kualitas dadih 

terhadap keasaman, kadar protein, 

pH dan total mikroorganisme 
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1.6. Hipotesis 

H0 : Berbagai macam bambu tidak menaikkan 

dadih susu kambing ditinjau dari keasaman, 

kadar protein, pH dan total mikroorganisme. 

H1 : Berbagai macam bambu menaikkan dadih 

susu kambing ditinjau dari keasaman, kadar 

protein, pH dan total mikroorganisme. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Dadih 

Dadih  merupakan pangan tradisional yang 

terbuat dari susu kerbau. Dadih berasal dari Sumatera 

Barat. Dadih mempunyai kandungan protein 39,8% 

dengan kandungan asam amino esensial yang lengkap, 

kalsium, serta vitamin B dan K yang terbentuk selama 

proses fermentasi. Selain itu mengandung bakteri asam 

laktat (BAL) (Lactobacillus casei subsp casei, 

Leuconoctoc paramasentereroides, Enterococcus 

faecalis subsp liquefaciens, Lactococcus lactis subsp 

lactis). BAL mempunyai efek yang baik terhadap 

kesehatan karena metabolit yang dihasilkan dapat 

menghambat bakteri patogen, menurunkan kolesterol, 

antimutagenik, antikarsinogenik, antivaginitis, 

memperbaiki sistem kekebalan tubuh, mencegah 

sembelit serta dapat memproduksi vitamin B dan 

bakteriosin (Pato, 2003). Dadih  dibuat dengan 

teknologi yang masih tradisional dan belum ada standar 

proses pengolahannya. Dadih dibuat dari susu kerbau 

yang dituang ke dalam tabung bambu dan dibiarkan 

terfermentasi secara alamiah pada suhu ruang selama 
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24−48 jam. Proses fermentasi secara alamiah dalam 

pembuatan dadih melibatkan berbagai jenis mikroba 

yang terdapat pada permukaan tabung bambu bagian 

dalam, permukaan daun penutup dan dari susu kerbau 

yang digunakan (Usmiati, Sri dan Risfaheri , 2013). 

Dadih susu kerbau memiliki kandungan protein dan 

lemak yang tinggi dibandingkan dengan dadih susu sapi 

dan susu kambing, selain itu memiliki tekstur  lebih 

kompak dan padat serta tekstur halus (Sunarlim dan 

Roswita, 2009). Dadih di Sumatera Barat dilakukan 

secara tradisional dan belum memiliki standar proses 

pengolahan dan mutu, sehingga untuk mendapatkan 

mutu yang konsisten perlu didukung standar teknologi 

pengolahan dan produk. Pengembangan dadih dengan 

mengganti susu kerbau sebagai bahan baku utama perlu 

dilakukan mengingat ketersediaan susu kerbau saat ini 

semakin berkurang (Usmiati, Sri dan Risfaheri, 2013). 

Menurut Setiyanto, Miskiyah, Abu bakar, 

Usmiati, Broto, Sukasih, dan Edial (2009), Standard 

Operational Procedure (SOP) tata cara produksi dadih 

susu kerbau  adalah: persiapan di peternakan/kandang, 

penyiapan susu kerbau sebagai bahan baku, penyiapan 

kultur starter, penyiapan kemasan dan proses 

fermentasinya. Pada persiapan di peternakan, kerbau 
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dan ambingnya lebih dulu dibersihkan sebelum diperah. 

Ambing dilap dengan air hangat untuk merangsang 

pengeluaran air susu. Sebelum dibuat dadih, susu 

dipanaskan (dipasteurisasi). Kemasan dadih seperti 

bambu, gelas plastik atau kemasan fleksibel (pouch) 

disterilkan menggunakan air panas atau uap. Tahap 

fermentasi, aplikasi suhu inkubasi tetap mengacu pada 

pembuatan dadih tradisional, yaitu pada suhu ruang 

(27−30
o
C) serta tempat dan kondisi lingkungan bersih. 

Dadih dikonsumsi sebagai lauk-pauk dan makanan 

selingan. Dadih berasal dari susu kerbau, cara 

pengolahannya yaitu: Susu disimpan pada ruas bambu 

selama ± 24 jam sampai 2-3 hari sehingga terjadi 

fermentasi secara spontan. Proses fermentasi secara 

spontan (tidak menggunakan starter bakteri) maka 

sering kali mutu dan cita rasa dadih tidak seragam 

(Sunarlim dan Roswita, 2009). 

Dadih yang baik adalah dadih yang berwarna 

putih, konsistensi menyerupai susu asam (yoghurt) dan 

beraroma khas susu asam. Aroma dadih adalah 

perpaduan antara bambu dan susu, berwarna putih 

kekuningan dengan tekstur kental. Dadih yang disukai 

konsumen adalah yang berwarna putih, bertekstur 

lembut dengan aroma spesifik (Sisriyenni, 2004).  
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2.2 Bambu 

Pengemasan dadih oleh perajin di Sumatera 

Barat masih menggunakan bambu, yaitu bambu 

gombong (Gigantochloa verticilata) dan bambu ampel 

(Bambusa vulgaris) dan sebagai tempat fermentasi 

secara alami (Suryono, 2003). Penelitian yang dilakukan 

ini menggunakan bambu jawa diantaranya bambu apus 

(Gigantochloa apus), bambu ori (Bambusa 

arundinacea), bambu betung (Dendrocalamus asper) 

dan bambu hitam (Gigantochloa atroviolacea) dengan 

masing – masing karakteristik dari bambu diantaranya 

bambu apus karakteristiknya memiliki ruas yang 

panjang, banyak buluh di bambu bagian luarnya, untuk 

bambu ori memiliki warna hijau tua, memiliki duri 

dicabang – cabang bambu, untuk bambu betung 

memiliki dinding tebal dibandingkan dengan bambu 

lainnya, warna bambu coklat kekuningan dan buluh 

pada bambu sedikit sedangkan untuk bambu hitam 

memiliki warna hitam dan memiliki ruas yang panjang 

(Anonimous, 2011). Gambar untuk masing-masing 

bambu dapat dilihat pada Gambar 2, Gambar tabung 

bambu bagian dalam dapat dilihat pada Gambar 3:  
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(b) (d) (a) (c) 

(a) (b) (c) (d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Jenis bambu (a) apus, (b) ori, (c) betung dan 

(d) hitam. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tabung bambu bagian dalam (a) apus, (b) 

ori, (c) betung dan (d) hitam. 

Bambu jawa ini belum pernah diteliti 

kandungan apa saja yang terdapat dalam bambu tersebut 

kecuali bambu apus (Gigantochloa apus) termasuk jenis 

bambu dengan rumpun simpodial, rapat, dan tegak. 

Bambu apus dilakukan pengujian proksimat komponen 

kimia dasar, dilakukan untuk mengetahui komponen 

kimia penyusun bambu apus. Uji proksimat terdiri dari 

protein, lemak, abu, air, dan karbohidrat. Selain uji 

proksimat juga dilakukan pengujian terhadap kadar pati, 

serat, dan antioksidan (Sujarwo, Arinasa, Peneng. 
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2010). Data pengujian proksimat bambu apus dapat 

dilihat pada  

Tabel 1. 

Tabel 1. Data pengujian proksimat bambu apus 

Keterangan/Note : GAEAC = Garlic acid equivalent 

antioxidant capacity. 

Sumber : Sujarwo, Arinasa dan Peneng (2010) 

2.3 Susu kambing 

Susu merupakan hasil sekresi kelenjar ambing 

(mamae) yang berasal dari pemerahan pada mamalia 

dan mengandung lemak, protein, laktosa, serta berbagai 

jenis vitamin (Susilorini, 2006). Moelijanto, Rini dan 

Bernadius (2002), kandungan susu kambing lebih baik 

daripada kandungan susu sapi, karena komposisi 

kimiawinya hampir setara dengan air susu ibu (ASI). 

Susu kambing dalam 100 g mengandung protein 3,6 g, 

lemak 3,8 g, dan berbagai vitamin serta mineral. Susu 

Parameter  Satuan  Bagian bambu  

Akar/ Roots  Batang 

Kadar protein  %  2,02  4,72  

Kadar lemak  %  7,78  6,71  

Kadar abu  %  11,21  4,05  

Kadar air  %  8,51  8,51  

Kadar karbohidrat  %  70,49  76  

Kadar pati  %  13,07  12,18  

Kadar serat  %  62,67  59,21  

Antioksidan  ppm 

GAEAC  

42,88  29,91  
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kambing merupakan susu yang dihasilkan oleh kambing 

peranakan etawah. Susu kambing memiliki protein 

terbaik setelah telur dan hampir setara dengan ASI (Air 

Susu Ibu) (Zakaria, Helmy dan Yuda, 2011). Menurut 

Niswah (2012), kambing etawa menghasilkan susu 

sebanyak 3 liter dalam satu hari. Kambing etawa 

memiliki butiran lemak yang lembut, halus dan lebih 

kecil dibandingkan dengan lemak pada susu sapi. 

Tekstur lemak yang lembut dan halus tersebut 

mengakibatkan butiran lemak yang terkandung dalam 

susu kambing etawa menjadi lebih mudah dicerna oleh 

tubuh. 

Susu kambing di Indonesia kurang mendapat 

perhatian dibandingkan dengan susu sapi. Masyarakat 

Indonesia mengenal susu kambing sebagai obat, dengan 

cara mengkonsumsi langsung, tanpa ada pengolahan 

terlebih dahulu (Zain, 2013).  Susu kambing sebagai 

sumber gizi mempunyai kualitas yang tidak jauh 

berbeda dengan susu Sapi dan Air Susu Ibu (ASI) 

(Atmiyati, 2001). Manfaat susu kambing sangat banyak, 

salah satunya tidak memiliki faktor lactose intolerance 

seperti halnya sari kedelai, sehingga kedua susu tersebut 

sangat baik bila dikonsumsi oleh manusia. Sari kedelai 

dan susu kambing mempunyai komposisi kimia yang 
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tinggi dan banyak manfaat. Namun, kedua susu tersebut 

tidak terlalu diminati oleh masyarakat dikarenakan 

aromanya yang langu dan khas kambing. Aroma 

tersebut dapat dihilangkan menggunakan jeruk nipis 

(Citrus aurantifolia) karena mempunyai kandungan 

asam sitrat yang tinggi (Astawan, 2008). Komposisi 

susu kambing terdapat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi Susu Kambing 

No Komposisi Susu Kambing 

1 Air (%) 83-87,5  

2 Hidrat arang 4,6 

3 Energi KCL 67 

4 Protein (%) 3,3-4,9  

5 Lemak (%) 4,0-7,3  

6 Ca (mg) 129 

7 P (mg) 106 

8 Fe (mg) 0,05 

9 Vit. A. (mg) 185 

10 Rhiboflamin 0,14 

11 Niacin (mg) 0,3 

12 Vit. B-12 0,07 

13 Thiamin mg) 0,04 

Sumber : Balai Penelitian Veteriner, Bogor. 

2.4 Fermentasi  

Fermentasi adalah suatu proses dekomposisi 

lambat senyawa organik oleh mikroorganisme atau 

senyawa nitrogen kompleks (enzim) dari tumbuhan 

ataupun hewan. Fermentasi dapat terjadi karena 
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aktivitas mikroba pada substrat organik yang sesuai. 

Hasil fermentasi berupa BAL mampu  mengubah 

karbohidrat (glukosa) menjadi asam laktat. Efek 

bakterisidal dari asam laktat berkaitan dengan 

penurunan pH 3 sampai 4,5 sehingga pertumbuhan 

bakteri lain termasuk bakteri pembusuk akan terhambat. 

BAL mampu memproduksi asam laktat sebagai produk 

akhir perombakan karbohidrat, hidrogen peroksida, dan 

bakteriosin. Bakteri asam laktat dapat membantu 

meningkatkan absorpsi mineral (termasuk kalsium). 

Penuruan absorpsi mineral terjadi akibat gerakan 

peristaltik usus yang semakin cepat (Purwati, 2014). 

Fermentasi adalah suatu proses yang melibatkan 

aktivitas mikroorganisme, untuk menghasilkan produk 

yang diinginkan. Produk fermentasi tradisional yang 

telah banyak dikenal diantaranya adalah tape, tempe, 

dadih, yoghurt dan lain-lain (Wennanda, Novelina dan 

Anwar, 2012).  

Fermentasi dadih yang dibuat secara tradisional 

melibatkan berbagai jenis mikroorganisme yang saling 

berinteraksi. Mikroorganisme yang berperan dalam 

proses fermentasi ini diduga berasal dari permukaan 

tabung bambu bagian dalam, permukaan daun penutup, 

dan dari susu kerbau yang digunakan. Mikroorganisme 
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tersebut terdiri atas bakteri dan khamir dengan jumlah 

bakteri sekitar 10
6
-10

7
 dan khamir sekitar 10

5
 (Hosono, 

1992). Fermentasi pembuatan dadih dengan tujuan agar 

dapat meningkatkan karakteristik kimianya dan  

menjadikan dadih sebagai bahan pangan fungsional 

(functional food)  yang berguna bagi kesehatan tubuh 

manusia (Taufik, 2004). Menurut Neniyanti (2006) 

bahwa susu hasil fermentasi memiliki keunggulan yaitu 

mudah diserap, dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang 

tidak tahan laktosa (Lactose intolerance), peningkatan 

vitamin dan memperpanjang waktu simpan. Proses 

fermentasi menghasilkan asam laktat yang merupakan 

produk utama fermentasi. Β-galaktosidase yang 

dihasilkan oleh bakteri Lactobacillus akan merombak 

laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Glukosa 

dirombak menjadi fruktosa 6-fosfat melalui proses 

glikolisis. Hasil akhir dari proses glikolisis terbentuk 

asam laktat (Robert, Darly dan Victor, 1997).  

2.5 Keasaman (Total Asam Tertitrasi) 

Menurut Afriani, Suryono dan Haris (2011) 

total asam tertitrasi adalah jumlah asam laktat yang 

terbentuk selama proses fermentasi yang merupakan 

hasil pemecahan laktosa oleh bakteri asam laktat. 
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Menurut Susilorini (2006) bahwa keasaman pada susu 

terutama disebabkan oleh aktivitas bakteri yang dapat 

mengubah laktosa menjadi asam laktat yang dikenal 

dengan istilah developed acidity. Melia dan Sughita 

(2007) selama proses fermetasi gula yang terdapat 

dalam susu difermentasi oleh bakteri sehingga 

menghasilkan asam laktat yang menyebabkan turunnya 

pH. 

Asam laktat merupakan produk metabolit utama 

(85%) yang dihasilkan dari perombakan laktosa oleh 

starter bakteri asam laktat yang digunakan. Proses 

perombakan laktosa menjadi asam laktat sangat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jumlah dan jenis 

starter, kondisi starter, suhu, waktu inkubasi dan 

kandungan gizi (laktosa) pada susu sebagai bahan baku 

awal (Chairunnisa, 2009). Total asam tertitrasi adalah 

jumlah asam laktat yang terbentuk selama proses 

fermentasi yang merupakan hasil pemecahan laktosa 

oleh bakteri asam laktat. Adanya asam di dalam susu 

terutama disebabkan oleh aktivitas bakteri-bakteri 

pembentuk asam. Bakteri tersebut dapat merubah 

laktosa menjadi asam laktat dan timbulnya asam laktat 

dapat menurunkan pH susu (Afriani, 2010). 

Keistimewaan susu fermentasi terletak pada umur 
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simpan yang lebih panjang dibandingkan susu segar, 

karena tingkat keasaman yang tinggi (pH < 4,5) 

membuat produk tidak disukai oleh mikroba 

kontaminan (Sari, 2007). Menurut Legowo, Kusrahayu 

dan Mulyani (2009) bahwa peningkatan kadar asam 

laktat disebabkan adanya aktivitas BAL yang memecah 

laktosa dan gula-gula lain menjadi asam laktat. Menurut 

Gad, Kholif dan Sayed (2010), aktivitas BAL akan 

mempengaruhi tingkat keasaman yoghurt karena produk 

metabolit yang berupa asam laktat. 

Keasaman alami dari susu dianggap tidak 

berbeda nyata dengan adanya standardisasi total solid 

dari bahan baku susu, maka pengukuran asam tertitrasi 

dapat digunakan sebagai indikasi yang cukup beralasan 

bagi kinerja bakteri starter, Pengukuran TAT (Total 

Asam Tertitrasi) secara umum dilakukan untuk 

mengetahui tingkat keasaman atau total asam pada suatu 

produk yang direpresentasikan oleh jumlah total ion 

hidrogen (H+) dalam bentuk terdisosiasi atau tidak 

terdisosiasi (Taufik, 2004). Pengujian keasaman 

dilakukan dengan menghitung kadar asam setara asam 

laktat dengan metode titrasi (Harjiyanti, Pramono dan 

Mulyani, 2014). 
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2.6 Kadar Protein 

Lama pemeraman berdampak pada peningkatan 

kadar protein dadih (Daswati, Hidayati, dan Elfawati 

2009). Karmana (2007), fermentasi pada susu biasanya 

dilakukan oleh bakteri Streptococcus dan Lactobacillus. 

Bakteri-bakteri tersebut akan merombak laktosa menjadi 

asam laktat. Berarti semakin lama pemeraman asam 

laktat yang terbentuk akan semakin banyak dan pH akan 

turun karena suasana menjadi asam. Suasana asam akan 

menyebabkan protein pada susu (kasein) menggumpal. 

Menurut Poedjiadi (2007) bahwa protein akan 

mengalami denaturasi (menggumpal) pada pH rendah. 

Menurut Rahayu dan Waskito (2010), jasad renik 

memiliki fase-fase dalam pertumbuhan yaitu fase 

adaptasi, fase logaritma, fase pertumbuhan lambat dan 

fase kematian. Pada fase logaritma proses fermentasi 

berjalan sangat baik namun pada fase pertumbuhan 

lambat fermentasi berjalan kurang maksimal karena 

persediaan makanan yang mulai berkurang. 

Kadar protein dadih susu sapi relatif tinggi, 

dengan nilai total asam yang rendah yang secara umum 

cukup diminati panelis, hidrolisis protein oleh enzim 

protease akan memutuskan ikatan peptida yang terdapat 
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pada protein. Proses pemutusan ini membutuhkan air, 

makin aktif daya proteolitiknya maka makin banyak 

kebutuhan akan air, sehingga akan menurunkan nilai 

aktivitas air bahan (Miskiyah, Usmiati dan Mulyorini, 

2011). Yusmarini dan Raswen (2004) yang menyatakan 

bahwa laktosa merupakan sumber karbon optimal bagi 

bakteri asam laktat yang digunakan, sehingga dapat 

menyebabkan protein meningkat. Semakin banyak 

laktosa yang terkandung dalam susu berarti juga 

membentuk asam laktat yang tinggi, maka semakin 

banyak pula protein yang dihasilkan sebagai 

metabolismenya. Dadih asal Kabupaten Agam dan 

Solok, Sumbar mengandung protein dan lemak relatif 

lebih tinggi dibanding yogurt susu sapi, sehingga kadar 

proteinnya 4,08%, lemak 2,61% (Sunarlim, 2001).  

Dadih mengandung 16 jenis asam amino dari 22 

asam amino yang ada di alam. Dengan demikian dadih 

mengandung berbagai jenis asam amino (esensial dan 

non esensial dalam jumlah yang cukup banyak 

(Sunarlim dan Roswita, 2009). Kadar protein dadih 

dilakukan dengan metode Kjeldhal, yang dikenal 

sebagai metode standar dalam menentukan kadar 

protein suatu bahan yang dikerjakan dalam tiga tahap 
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(destruksi, destilasi dan titrasi) (Yurliasni, Yusdar dan 

Yunasri, 2014). 

2.7 pH 

Proses fermentasi menghasilkan asam laktat 

yang merupakan produk utama fermentasi. Β-

galaktosidase yang dihasilkan oleh bakteri 

Lactobacillus akan merombak laktosa menjadi galaktosa 

dan glukosa. Glukosa dirombak menjadi fruktosa 6-

fosfat melalui proses glikolisis. Hasil akhir dari proses 

glikolisis terbentuk asam laktat (Robert, Darly dan 

Victor, 1997). Dijelaskan pula oleh Soeparno, Triatnojo 

dan Rihastuti (2001) bahwa perubahan pH susu 

disebabkan karena terbentuknya asam laktat dari laktosa 

karena adanya bakteri pembentuk asam laktat seperti 

Streptococcus lactis. Keasaman dadih selain tergantung 

pada kandungan protein juga dipengaruhi oleh aktivitas 

bakteri yang merombak laktosa menjadi asam laktat 

sehingga dadih menjadi asam. Semakin banyak jumlah 

bakteri yang merombak laktosa menjadi asam laktat 

akan menyebabkan terjadinya penurunan pH dadih 

(Anugrah, 2006). 

Nilai pH dadih susu sapi merupakan 

pengukuran tingkat keasaman hasil metabolisme bakteri 
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starter yang mengubah laktosa menjadi asam laktat 

(Usmiati, Broto dan Setiyanto, 2011). Nilai pH yang ada 

pada produk berbanding terbalik dengan tingkat 

keasaman susu. Perubahan nilai pH yang terjadi diduga 

dipengaruhi oleh aktivitas dan jumlah bakteri asam 

laktat dalam produk.Semakin lama waktu penyimpanan 

maka akan semakin menurun nilai pH. Komponen susu 

yang paling berperan dalam fermentasi adalah laktosa 

dan kasein. Laktosa digunakan sebagai sumber energi 

dan karbon yang nantinya akan diubah oleh BAL 

menjadi asam laktat. Asam laktat tersebut menyebabkan 

keasaman dadih susu sapi meningkat atau pH-nya 

menurun (Taufik, 2004). Semakin banyak kadar laktosa 

yang dimanfaatkan maka kadar asam laktat akan 

semakin meningkat. Meningkatnya kadar asam laktat 

juga berkaitan dengan penurunan pH (Utami, Andriani 

dan Putri, 2010). 

Nilai pH Dadih Susu Sapi berkaitan dengan 

kadar asam yang dihasilkan. Peningkatan kadar asam 

dan penurunan pH pada fermentasi susu dengan kultur 

bakteri asam laktat sudah terlihat selama 24 jam. Hal ini 

diduga karena bakteri-bakteri starter menghasilkan 

asam laktat melalui persatuan waktu sehingga 

menyebabkan penurunan pH. Nilai pH dadih susu sapi 
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pada setiap perlakuan berkisar antara 4,0 – 4,6 

(Afriani,2010). fermentasi laktosa sehingga dapat 

menurunkan pH susu dan menghalangi masuknya 

bakteri yang tidak diinginkan ke dalam tubuh, 

mempunyai aktivitas anti tumor, dan menekan 

timbulnya tumor kolon (Wahyudi dan Samsundari, 

2008). Hasil analisis menunjukkan bahwa perlakuan 

enzim proteolitik berpengaruh nyata terhadap nilai total 

asam dadih dan pH dadih (Miskiyah, Usmiati dan 

Mulyorini, 2011). 

2.8 Total Mikroorganisme 

Menurut Irayanti (2005) bahwa bakteri 

fermentasi tergolong bakteri homofermentatif yang 

mempunyai rentang suhu optimum pertumbuhan dan 

perkembangannya adalah 20
o
C – 45

o
C yang tergolong 

bakteri mesophilik. Suhu merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi perkembangan atau aktivitas 

bakteri sehingga bakteri yang tidak toleran terhadap 

suhu tersebut akan mati atau tidak dapat membentuk 

koloni dalam petridish. Jika lebih banyak bakteri yang 

terdapat dalam susu, proses fermentasi akan berjalan 

lebih cepat sehingga asam laktat lebih banyak 
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dihasilkan, hal ini menimbulkan rasa asam yang bersifat 

aromatik (Delfiandri, 2006). 

Marriot (1995) menyatakan bahwa 

perkembangbiakan mikroba pada bahan pangan 

berlangsung dalam beberapa fase yang terjadi karena 

pengaruh dari kondisi bahan pangan tersebut. Fase 

tersebut pada umumnya terjadi dari lima periode yaitu 

periode adaptasi (Lag Phase) yaitu dimana mikroba 

berusaha menyesuaikan dengan bahan pangan dan akan 

terdapat mikroba yang tidak sesuai hingga tidak dapat 

bertahan, mikroba yang bertahan akan melalui periode 

selanjutnya, periode pertumbuhan (Logarithmic Growth 

Phase) yaitu dimana mikroba berkembang biak dengan 

sangat pesat secara eksponensial karena kondisi substrat 

sesuai untuk perkembangbiakan bagi mikroba yang 

telah lolos seleksi pada fase pertama, periode stasioner 

(Stationary Growth Phase) yaitu perkembangan 

melambat dan pertumbuhan jumlah mikroba akan 

terhenti karena pembatas dari faktor lingkungan atau 

bahan pangan yang tidak mampu lagi menyediakan 

kebutuhan yang cukup bagi perkembangbiakan 

mikroba, juga terjadi karena pengaruh hasil samping 

metabolisme mikroba dan terjadi kompetisi tempat oleh 

mikroba, periode kematian (Decline Death Phase) yaitu 
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dimana angka kematian mikroba melampaui angka 

perkembang biakannya, hal ini terjadi karena habisnya 

makanan dan Reduced Death Phase yaitu sel mikroba 

telah mati dan mikroba terdegradasi. Buckle (dalam 

Usmiati dkk, 2011), menyatakan bahwa banyaknya 

jumlah bakteri dalam dadih antara lain dipengaruhi oleh 

ketersediaan substrat dalam media untuk 

pertumbuhannya. Faktor utama yang mempengaruhi 

pertumbuhan mikroba (bakteri) diantaranya adalah zat 

gizi, air, dan suhu. 

Semakin meningkat waktu fermentasi maka 

semakin tinggi jumlah koloninya. Pada fermentasi 

setelah 48 jam memberikan hasil yang tidak berbeda 

nyata (P > 0.05) dengan fermentasi selama 60 jam dan 

72 jam. Sedangkan fermentasi yang berlangsung selama 

24 jam tidak berbeda nyata dengan fermentasi 36 jam (P 

> 0.05) (Melia dan Sugitha, 2007). Penghitungan total 

mikroba dengan metode sebagai berikut, bahwa 

sebanyak 1 ml sampel yang telah diinokulasi satu jenis 

mikroba dimasukkan ke dalam 9 ml larutan NaCl 

0,85%, dihomogenkan menggunakan vortex, sehingga 

diperoleh pengenceran 10
-1

. Selanjutnya pengenceran 

dibuat hingga 10
-8

 menggunakan 9 ml larutan NaCl 

0,85%. Pemupukan dilakukan menggunakan media 
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PCA (Plate Count Agar) dalam cawan petri dan 

diinkubasi pada suhu 37
o
C dengan posisi terbalik. 

Koloni mikroba yang tumbuh setelah 48 jam diamati 

dengan colony counter dan dihitung dengan rumus: 

Jumlah sel/ml = rata-rata koloni X 1/faktor pengenceran 

(Usmiati, Broto dan Setiyanto, 2011). 

Perhitungan total populasi mikroorganisme 

menggunakan metode Total Plate Count (TPC) pada 

medium PCA. Sampel yoghurt diambil 1 ml kedalam 9 

ml larutan BPW (Buffer Pepton Water) lalu masing-

masing sampel divorteks dari seri pengenceran 10
-1

 

sampai 10
-7

, kemudian dari setiap seri pengenceran 10
-5

, 

10
-6

 dan 10
-7

 diambil sebanyak 0,1 ml sampel dan 

dituang dengan medium PCA menggunakan metode 

pour plate. Inkubasi pada suhu ruang selama 24 - 48 

jam. Koloni yang dihitung yaitu koloni yang jumlahnya 

memenuhi standar antara 30-300 koloni (Yani, Rodesia 

dan Atria 2014). Total plate count (TPC) menunjukkan 

populasi seluruh mikroorganisme yang terdapat dalam 

produk bahan pangan tanpa menunjukkan jenis 

mikroorganisme tertentu, sehingga dapat digunakan 

sebagai gambaran umum mikroorganisme dalam suatu 

bahan pangan (Siregar, Hudawi, Lilik dan Djalal, 2011). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium 

Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan dan 

Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan 

Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya 

Malang untuk proses pembuatan dan pengujian dadih 

susu kambing, pada tanggal 22 Agustus – 5 Oktober 

2015. 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Materi penelitian dadih dilakukan fermentasi secara 

alami didalam bambu, penelitian ini menggunakan 

bambu betung, bambu apus, bambu ori dan bambu 

hitam dengan menggunakan susu kambing. Masing 

– masing karakteristik bambu yaitu untuk bambu 

apus karakteristiknya memiliki ruas yang panjang, 

banyak buluh di bambu bagian luarnya, untuk 

bambu ori memiliki warna hijau tua, memiliki duri 

dicabang – cabang bambu, untuk bambu betung 

memiliki dinding tebal dibandingkan dengan 

bambu lainnya, warna bambu coklat kekuningan 

dan buluh pada bambu sedikit sedangkan untuk 

bambu hitam memiliki warna hitam dan memiliki 

ruas yang panjang. 

3.2.2 Bahan penelitian adalah: 

a. Pembuatan dadih susu kambing, antara lain: susu 

kambing segar, bambu betung, bambu apus, bambu 

ori dan bambu hitam. 
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b. Uji Protein, antara lain: aquades, katalisator, 

H2SO4 dan NaOH. 

c. Uji pH, antara lain: Larutan buffer dan aquades. 

d. Uji Keasaman: NaOH 0,1 N dan Indicator pp 1%. 

e. Uji Total Mikroorganisme: Buffered Peptone 

Water (BPW), Plate Count Agar (PCA), Sampel 

dadih dan alkohol 80%. 

3.2.3 Peralatan penelitian adalah: 

a. Peralatan pembuatan dadih susu kambing, antara 

lain: bambu apus, bambu ori, bambu betung, 

bambu hitam kulkas 1 pintu dan kertas label. 

b. Peralatan yang digunakan untuk analisis, antara 

lain: 

- Uji kadar protein : tabung reaksi merk pyrex, 

tabung Kjeldahl, pemanas Kjeldahl, alat destilasi, 

buret 50 ml, erlenmeyer 250 ml, spatula, kertas 

timbang, pipet dan batu didih. 

- Uji pH : pH meter elektrik, beaker glass dan kertas 

saring. 

- Uji Keasaman : erlenmeyer, beaker glass, buret, 

corong, pipet ukur, pipet tetes dan neraca analitik. 

- Uji Total Mikroorganisme : erlenmeyer, petridish, 

pipet ukur 10 mL, tabung reaksi, rak tabung reaksi, 

bunsen, penangas air, inkubator, outoclave, alat 

penghitung koloni (Colony Counter), alat 

penghomogen (Vortex) dan tissue. 

3.3  Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah percobaan dengan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) 4 perlakuan dan 4 

ulangan. Perlakuan yang dicobakan, yaitu: 
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P1= pembuatan dadih dengan menggunakan bambu 

apus (Gigantochloa apus). 

P2= pembuatan dadih dengan menggunakan bambu 

ori (Bambusa arundinacea). 

P3= pembuatan dadih dengan menggunakan 

bambu betung (Dendrocalamus asper). 

P4= pembuatan dadih dengan menggunakan 

bambu hitam (Gigantochloa atroviolacea). 

Bambu yang digunakan untuk pembuatan dadih 

dipilih bambu yang sudah tua sehingga kadar air bambu 

relatif rendah, sehingga kualitas dadih lebih baik 

(Miskiyah, Usmiati dan Mulyorini, 2011). 

3.4  Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini yaitu 

: 

a. Keasaman 

b. Kadar Protein 

c. pH 

d. Total Mikroba 

3.5  Analisa Statistik 

Data yang diperoleh dari pengujian Keasaman, 

Kadar Protein, pH dan Total Mikroba diolah dengan 

bantuan program Microsoft Excel. Setelah data rata-rata 

diperoleh, dilanjutkan dengan analisis statistik 

menggunakan analisis ragam (ANOVA). Apabila 

diperoleh hasil yang berbeda nyata atau signifikan maka 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan 

(Hanafiah, 2012). 
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3.6  Prosedur Penelitian 

Pembuatan dadih susu kambing dengan 

menggunakan bambu yang berbeda dapat dilihat pada 

Gambar 4 : 
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             ↓ 

 

↓ 

 

 

↓ 

↓ 
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    → 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Skema penelitian pembuatan  dadih dengan 

menggunakan bambu yang berbeda. 

 

 

 

 

Susu kambing segar di pasteurisasi 70
o
C selama 30 menit 

Kemudian didinginkan hingga suhu kamar 30
o
C 

Dimasukkan dalam bambu-bambu yang sudah ditentukan 

untuk di fermentasi secara alami 

 

Inkubasi selama 24 jam dalam suhu kamar dengan suhu ±27
0
C 

Dadih Susu Kambing 

 

Pengujian : 

- Keasaman 

- Kadar Protein 

- pH 

- Total 

Mikroorganisme 
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3.7  Batasan Istilah 

Bakteri Asam Laktat : kelompok bakteri gram-

positif yang tidak 

membentuk spora dan 

dapat memfermentasikan 

karbohidrat untuk 

menghasilkan asam laktat, 

bakteri asam laktat dalam 

dadih yaitu Lactobacillus 

sp dan Streptococcus 

lactis. 

Developed acidity : perubahan rasa asam 

pada susu yang disebabkan 

oleh aktivitas bakteri yang 

dapat mengubah laktosa 

menjadi asam laktat. 

Homofermentatif : Fermentasi asam laktat 

terbagi menjadi dua jenis, 

yaitu homofermentatif 

(sebagian besar hasil akhir 

merupakan asam laktat) 

dan heterofermentatif 

(hasil akhir berupa asam 

laktat, asam asetat, etanol 

dan CO2). 

 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bakteri
https://id.wikipedia.org/wiki/Gram-positif
https://id.wikipedia.org/wiki/Gram-positif
https://id.wikipedia.org/wiki/Spora
https://id.wikipedia.org/wiki/Karbohidrat
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_laktat
https://id.wikipedia.org/wiki/Fermentasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_laktat
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_laktat
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_laktat
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_asetat
https://id.wikipedia.org/wiki/Etanol
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Penelitian 

Pengaruh penggunaan bambu ditinjau dari 

keasaman, kadar protein, pH dan total mikroorganisme 

ditampilkan dalam Tabel 3. Pengaruh penggunaan bambu 

yang berbeda memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P≤0,01) terhadap keasaman, kadar protein dan total 

mikroorganisme, sedangkan pada pH dengan penggunaan 

bambu yang berbeda memberikan perbedaan yang nyata 

(P≤0,05). Rata-rata keasaman, kadar protein dan total 

mikroorganisme pada masing-masing perlakuan dan hasil 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1% dan rata-rata pH 

pada masing-masing perlakuan dan hasil Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD) 5% tertera pada Tabel 3. Data 

analisis ragam dan UJBD keasaman, kadar protein, pH dan 

total mikroorganisme terdapat pada Lampiran. 
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Tabel 3. Hasil Rataan Analisis Data Keasaman, Kadar Protein, 

pH dan Total Mikroorganisme 

 

Jenis 

Bambu 

Keasaman 

(%) 

Protein (%) pH Total 

Mikroorganisme 

(Log cfu/mL) 

P1 0,27 ± 0,03
a
 4,39 ± 0,39

ab
 6,56 ± 0,04

b
 

4,818 ± 0,01893
a 

P2 0,37 ± 0,02
b
 4,82 ± 0,13

b
 6,47 ± 0,05

a
 

6,298 ± 0,62072
b 

P3 0,31 ± 0,05
ab

 3,75 ± 0,49
a
 6,54 ± 0,04

b 5,005 ±0,48363
a 

P4 0,27 ± 0,03
a
 4,69 ± 0,35

b
 6,50 ± 0,04

ab 5,005 ±0,48363
a 

 

Keterangan: Superscript yang berbeda dalam kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P ≤ 

0,01), terkecuali pH berbeda nyata (P ≤ 0,05). 

4.2  Pengaruh penggunaan bambu ditinjau dari 

keasaman 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

penggunaan bambu yang berbeda memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat  nyata (P ≤ 0,01) terhadap keasaman 

dadih. Perbedaan pengaruh yang sangat nyata terhadap 

keasaman dadih disebabkan aktivitas bakteri-bakteri 

pembentuk asam. Afriani (2010) menyatakan bahwa 

adanya asam di dalam susu terutama disebabkan oleh 

aktivitas bakteri-bakteri pembentuk asam, bakteri tersebut 

dapat merubah laktosa menjadi asam laktat dan timbulnya 

asam laktat dapat menurunkan pH susu. Ditambahkan oleh 

Susilorini (2006) bahwa keasaman pada susu terutama 

disebabkan oleh aktivitas bakteri yang dapat mengubah 

laktosa menjadi asam laktat yang dikenal dengan istilah 

developed acidity. 
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Perbedaan tingkat keasaman dapat dilihat bahwa 

masing-masing bambu memberikan tingkat keasaman yang 

berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan 

bambu yang berbeda pada proses pembuatan dadih akan 

mempengaruhi nilai keasaman. Hal ini disebabkan nilai 

bakteri dalam bambu cukup tinggi, semakin tinggi 

konsentrasi bakteri dalam bambu, maka nilai keasaman 

akan semakin meningkat, fermentasi dadih yang dibuat 

secara tradisional melibatkan berbagai jenis 

mikroorganisme yang saling berinteraksi. Mikroorganisme 

yang berperan dalam proses fermentasi ini diduga berasal 

dari permukaan tabung bambu bagian dalam, permukaan 

daun penutup, dan dari susu yang digunakan. 

Mikroorganisme tersebut terdiri atas bakteri dan khamir 

dengan jumlah bakteri sekitar 10
6
-10

7
 dan khamir sekitar 

10
5
 (Hosono, 1992). Pernyataan tersebut dapat di buktikan 

dengan jumlah bakteri asam laktat yang diteliti pada dadih 

dengan menggunakan bambu berbeda mempunyai rata-rata 

P1 17,215 cfu/mL; P2 28,399 cfu/mL; P3 25,264 cfu/mL; P4 

27,310 cfu/mL. P2 menunjukkan jumlah bakteri asam laktat 

yang tertinggi hingga didapat nilai keasaman yang tertinggi 

sebesar 0,37 cfu/ml pada penggunaan bambu ori. 

Hasil rata-rata keasaman pada Tabel 3 

menunjukkan bahwa rata-rata keasaman tertinggi sebesar 

0,37 ± 0,02 % pada perlakuan P2 dengan penggunaan 

bambu ori, kemudian semakin turun pada perlakuan P3 

dengan rata-rata 0,31± 0,05 dengan penggunaan bambu 

betung. Hasil rata-rata kadar keasaman terendah terdapat 

pada perlakuan P1 dan P4 dengan rata-rata sama yaitu 

sebesar 0,27 ± 0,03 dengan penggunaan bambu apus dan 

hitam. Perlakuan P2 menghasilkan nilai rata-rata keasaman 

yang paling tinggi dibandingkan perlakuan P1, P3 dan P4. 
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Rata-rata keasaman pada perlakuan P1 dan P4 memiliki nilai 

rata-rata yang lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan 

P2 dan P3. 

Produk fermentasi adalah hasil pemecahan laktosa 

oleh bakteri asam laktat. Afriani (2010) menyatakan bahwa 

total asam tertitrasi adalah jumlah asam laktat yang 

terbentuk selama proses fermentasi yang merupakan hasil 

pemecahan laktosa oleh bakteri asam laktat. Adanya asam 

di dalam susu terutama disebabkan oleh aktivitas bakteri-

bakteri pembentuk asam. Melia dan Sughita (2007) selama 

proses fermetasi gula yang terdapat dalam susu 

difermentasi oleh bakteri sehingga menghasilkan asam 

laktat yang menyebabkan turunnya pH. Asam laktat 

merupakan produk metabolit utama (85%) yang dihasilkan 

dari perombakan laktosa oleh starter bakteri asam laktat 

yang digunakan. Proses perombakan laktosa menjadi asam 

laktat sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jumlah 

dan jenis starter, kondisi starter, suhu, waktu inkubasi dan 

kandungan gizi (laktosa) pada susu sebagai bahan baku 

awal (Chairunnisa, 2009).  

Menurut Taufik (2004) bahwa keasaman alami dari 

susu dianggap tidak berbeda nyata dengan adanya 

standardisasi total solid dari bahan baku susu, maka 

pengukuran asam tertitrasi dapat digunakan sebagai 

indikasi yang cukup beralasan bagi kinerja bakteri starter, 

Pengukuran Total Asam Tertitrasi secara umum dilakukan 

untuk mengetahui tingkat keasaman atau total asam pada 

suatu produk yang direpresentasikan oleh jumlah total ion 

hidrogen (H
+
) dalam bentuk terdisosiasi atau tidak 

terdisosiasi. Semakin banyak kadar laktosa yang 

dimanfaatkan maka kadar asam laktat akan semakin 
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meningkat. Meningkatnya kadar asam laktat juga berkaitan 

dengan penurunan pH (Utami, Andriani dan Putri, 2010). 

4.3  Pengaruh penggunaan bambu ditinjau dari kadar 

protein 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

penggunaan bambu yang berbeda memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat  nyata (P ≤ 0,01) terhadap kadar 

protein dadih. Perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

terhadap kadar protein dadih disebabkan oleh hidrolisis 

protein oleh enzim protease akan memutuskan ikatan 

peptida yang terdapat pada protein. Miskiyah, Usmiati dan 

Mulyorini (2011) menyatakan bahwa kadar protein dadih 

susu kambing relatif tinggi, dengan nilai total asam yang 

rendah yang secara umum cukup diminati panelis, 

Hidrolisis protein oleh enzim protease akan memutuskan 

ikatan peptida yang terdapat pada protein. Proses 

pemutusan ini membutuhkan air, makin aktif daya 

proteolitiknya maka makin banyak kebutuhan akan air, 

sehingga akan menurunkan nilai aktivitas air bahan. 

Perbedaan tingkat kadar protein dapat dilihat 

bahwa masing-masing bambu memberikan tingkat kadar 

protein yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa 

penggunaan bambu yang berbeda pada proses pembuatan 

dadih akan mempengaruhi nilai kadar protein. Hal ini 

disebabkan kadar protein sangat ditentukan oleh kualitas 

bahan dasarnya yaitu susu, semakin tinggi protein susu 

semakin baik kualitas olahan susu yang dihasilkannya 

(Spreer, 2000). Hal ini ditambahkan oleh Karmana (2007), 

fermentasi pada susu biasanya dilakukan oleh bakteri 

Streptococcus dan Lactobacillus, bakteri-bakteri tersebut 

akan merombak laktosa menjadi asam laktat. Berarti 

semakin lama pemeraman asam laktat yang terbentuk akan 
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semakin banyak dan pH akan turun karena suasana menjadi 

asam. Suasana asam akan menyebabkan protein pada susu 

(kasein) menggumpal. 

Hasil rata-rata kadar protein pada Tabel 3 

menunjukkan bahwa rata-rata kadar protein tetinggi sebesar 

4,82 ± 0,13 % pada perlakuan P2 dengan penggunaan 

bambu ori, kemudian semakin turun pada perlakuan P1 dan 

P4 dengan rata-rata masing-masing 4,39 ± 0,39 dan 4,69 ± 

0,35 % dengan penggunaan bambu apus dan bambu hitam. 

Hasil rata-rata kadar protein terendah terdapat pada 

perlakuan P3 dengan rata-rata sebesar 3,75 ± 0,49 % 

dengan penggunaan bambu betung. Perlakuan P2 

menghasilkan nilai rata-rata kadar protein yang paling 

tinggi dibandingkan perlakuan P1, P3 dan P4. Rata-rata 

kadar protein pada perlakuan P3 memiliki nilai rata-rata 

yang lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan P1 ,P2 

dan P4. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing 

perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang sangat 

nyata pada nilai rata-rata kadar protein dadih. Karinawatie, 

Kusnadi dan Erryana (2008) menjelaskan bahwa kadar 

protein olahan susu yang dihasilkan dipengaruhi oleh tinggi 

dan rendahnya protein dalam susu segar sebagai bahan 

dasar dari dadih. Sehingga apabila bahan baku susu yang 

digunakan dalam pembuatan olahan susu memiliki kadar 

protein yang cukup tinggi maka nilai protein yang 

dihasilkan pada produk akhir juga tinggi. Sedangkan 

menurut Shodiq dan Zaenal (2008), kandungan protein 

susu kambing sebesar 3,6 g/100 g. Persyaratan mutu 

protein minimal Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam 

susu adalah 2,7% (BSN, 1998).  
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4.4  Pengaruh penggunaan bambu ditinjau dari pH 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

penggunaan bambu yang berbeda memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P ≤ 0,05) terhadap pH dadih. 

Perbedaan pengaruh yang nyata terhadap pH dadih 

disebabkan oleh Nilai pH dadih susu sapi dapat digunakan 

sebagai pengukuran tingkat keasaman hasil metabolisme 

bakteri starter yang mengubah laktosa menjadi asam laktat 

(Usmiati, Broto dan Setiyanto, 2011). Hal ini juga 

didukung dan ditambahkan oleh Taufik (2004) bahwa Nilai 

pH yang ada pada produk berbanding terbalik dengan 

tingkat keasaman susu. Perubahan nilai pH yang terjadi 

diduga dipengaruhi oleh aktivitas dan jumlah bakteri asam 

laktat dalam produk. Semakin lama waktu penyimpanan 

maka akan semakin menurun nilai pH. Komponen susu 

yang paling berperan dalam fermentasi adalah laktosa dan 

kasein. Laktosa digunakan sebagai sumber energi dan 

karbon yang nantinya akan diubah oleh BAL menjadi asam 

laktat. Asam laktat tersebut menyebabkan keasaman dadih 

susu sapi meningkat atau pH-nya menurun. 

Perbedaan tingkat pH dapat dilihat bahwa masing-

masing bambu memberikan tingkat pH yang berbeda-beda. 

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bambu yang 

berbeda pada proses pembuatan dadih akan mempengaruhi 

nilai pH. Hal ini disebabkan oleh nilai pH Dadih Susu 

Kambing berkaitan dengan kadar asam yang dihasilkan. 

Afriani (2010) menyatakan bahwa peningkatan kadar asam 

dan penurunan pH pada fermentasi susu dengan kultur 

bakteri asam laktat sudah terlihat selama 24 jam. Hal ini 

diduga karena bakteri-bakteri starter menghasilkan asam 

laktat melalui persatuan waktu sehingga menyebabkan 

penurunan pH. 
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Hasil rata-rata pH pada Tabel 3 menunjukkan 

bahwa rata-rata pH tertinggi sebesar 6,56 ± 0,04 pada 

perlakuan P1 dengan penggunaan bambu apus, kemudian 

semakin turun pada perlakuan P3 dan P4 dengan rata-rata 

masing-masing 6,54 ± 0,04 dan 6,50 ± 0,04 dengan 

penggunaan bambu betung dan bambu hitam. Hasil rata-

rata pH terendah terdapat pada perlakuan P2 dengan rata-

rata sebesar 6,47 ± 0,05 dengan penggunaan bambu ori. 

Perlakuan P1 menghasilkan nilai rata-rata pH yang paling 

tinggi dibandingkan perlakuan P2, P3 dan P4. Rata-rata pH 

pada perlakuan P2 memiliki nilai rata-rata yang lebih 

rendah dibandingkan dengan perlakuan P1 ,P3 dan P4. Hal 

ini menunjukkan bahwa masing-masing perlakuan 

menunjukkan adanya perbedaan yang nyata pada nilai rata-

rata pH dadih. Hal ini disebabkan karena meningkatnya 

kadar asam laktat juga berkaitan dengan penurunan pH. 

Utami, Andriani dan Putri (2010) menyatakan bahwa 

semakin banyak kadar laktosa yang dimanfaatkan maka 

kadar asam laktat akan semakin meningkat. Meningkatnya 

kadar asam laktat juga berkaitan dengan penurunan pH. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa perlakuan enzim 

proteolitik berpengaruh nyata terhadap nilai total asam 

dadih dan pH dadih (Miskiyah, Usmiati dan Mulyorini, 

2011). Proses fermentasi menghasilkan asam laktat yang 

merupakan produk utama fermentasi. β-galaktosidase yang 

dihasilkan oleh bakteri Lactobacillus akan merombak 

laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Glukosa dirombak 

menjadi fruktosa 6-fosfat melalui proses glikolisis. Hasil 

akhir dari proses glikolisis terbentuk asam laktat (Robert, 

Darly dan Victor, 1997). Dijelaskan pula oleh Soeparno, 

Triatnojo dan Rihastuti (2001) bahwa perubahan pH susu 

disebabkan karena terbentuknya asam laktat dari laktosa 
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karena adanya bakteri pembentuk asam laktat seperti 

Streptococcus laktis. Keasaman dadih selain tergantung 

pada kandungan protein juga dipengaruhi oleh aktivitas 

bakteri yang merombak laktosa menjadi asam laktat 

sehingga dadih menjadi asam. Semakin banyak jumlah 

bakteri yang merombak laktosa menjadi asam laktat akan 

menyebabkan terjadinya penurunan pH dadih (Anugrah, 

2006). Semakin banyak kadar laktosa yang dimanfaatkan 

maka kadar asam laktat akan semakin meningkat. 

Meningkatnya kadar asam laktat juga berkaitan dengan 

penurunan pH (Utami, Andriani dan Putri, 2010). 

4.5  Pengaruh penggunaan bambu ditinjau dari total 

mikroorganisme 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

penggunaan bambu yang berbeda memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P ≤ 0,01) terhadap total 

mikroorganisme dadih. Perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata terhadap total mikroorganisme dadih disebabkan oleh 

Total Plate Count (TPC) yang menunjukkan populasi 

seluruh mikroorganisme yang terdapat dalam produk bahan 

pangan tanpa menunjukkan jenis mikroorganisme tertentu, 

sehingga dapat digunakan sebagai gambaran umum 

mikroorganisme dalam suatu bahan pangan (Siregar, 

Hudawi, Radiati dan Rosyidi, 2011).  

Perbedaan tingkat total mikroorganisme dapat 

dilihat bahwa masing-masing bambu memberikan tingkat 

total mikroorganisme yang berbeda-beda. Hasil rata-rata 

total mikroorganisme pada Tabel 3 menunjukkan bahwa 

rata-rata total mikroorganisme tetinggi sebesar 6,298 ± 

0,62072 cfu/mL pada perlakuan P2 dengan penggunaan 

bambu ori, kemudian semakin turun pada perlakuan P3 dan 

P4 dengan rata-rata sama sebesar 5,005 ±0,48363 cfu/mL 
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dengan penggunaan bambu betung dan bambu hitam. Hasil 

rata-rata total mikroorganisme terendah terdapat pada 

perlakuan P1 dengan rata-rata 4,818 ± 0,01893 cfu/mL 

dengan penggunaan bambu apus. Perlakuan P2 

menghasilkan nilai rata-rata total mikroorganisme yang 

paling tinggi dibandingkan perlakuan P3, P4 dan P1. Rata-

rata total mikroorganisme pada perlakuan P1 memiliki nilai 

rata-rata yang lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan 

P2, P3 dan P4. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing 

perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang sangat 

nyata pada nilai rata-rata total mikroorganisme dadih. Hal 

ini disebabkan karena banyaknya jumlah mikroba dalam 

dadih dipengaruhi oleh ketersediaan substrat sebagai media 

pertumbuhannya, dan diduga terdapat kandungan dalam 

bambu ori yang dijadikan substrat bagi BAL dan khamir, 

hal ini sesuai dengan pernyataan Sudarmadji, Haryono dan 

Suhardi (1996) bahwa karbohidrat merupakan sumber 

kalori atau makronutrien utama bagi mikroorganisme. Pati 

hampir sama fungsinya dengan karbohidrat yaitu sebagai 

sumber kalori. Karbohidrat dan pati merupakan substrat 

sebagai media pertumbuhannya, dengan jumlah kadar 

karbohidrat sebesar 70,49 – 76 % dan pati sebesar 12,18 – 

13,07 % (Sujarwo, Arinasa dan Peneng, 2010). Usmiati 

dkk (2011) menyatakan bahwa banyaknya jumlah bakteri 

dalam dadih antara lain dipengaruhi oleh ketersediaan 

substrat dalam media untuk pertumbuhannya. Faktor utama 

yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba (bakteri) 

diantaranya adalah zat gizi, air, dan suhu. Menurut Irayanti 

(2005) bahwa bakteri fermentasi tergolong bakteri 

homofermentatif yang mempunyai rentang suhu optimum 

pertumbuhan dan perkembangannya adalah 20 – 45
o
C yang 

tergolong bakteri mesophilik. Suhu merupakan salah satu 
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faktor yang mempengaruhi perkembangan atau aktivitas 

bakteri sehingga bakteri yang tidak toleran terhadap suhu 

tersebut akan mati atau tidak dapat membentuk koloni 

dalam petridish. Jika lebih banyak bakteri yang terdapat 

dalam susu, proses fermentasi akan berjalan lebih cepat 

sehingga asam laktat lebih banyak dihasilkan, hal ini 

menimbulkan rasa asam yang bersifat aromatik (Delfiandri, 

2006). 

4.6  Perlakuan Terbaik 

Perlakuan terbaik ditentukan berdasarkan 

penentuan perlakuan terbaik pada proses pembuatan dadih 

dengan penggunaan bambu yang berbeda menggunakan 

metode deskriptif, yang didasarkan pada parameter kimia 

dan mikrobiologis. Parameter kimia meliputi keasaman, 

kadar protein dan pH. Parameter mikrobiologis meliputi 

total mikroorganisme. Perlakuan yang menghasilkan nilai 

rata-rata terbaik berdasarkan standar yang ada dipilih 

menjadi perlakuan terbaik sesuai parameter kimia dan 

mikrobiologis. 

Perlakuan terbaik yang terpilih pada proses 

pembuatan dadih dengan penggunaan bambu yang berbeda 

diambil dari rata-rata yang paling mendekati dengan 

standar yang ada, yaitu pada perlakuan P2 dengan 

penggunaan bambu ori pada pembuatan dadih susu 

kambing. Rata-rata keasaman dengan penggunaan bambu 

ori adalah sebesar 0,37 ± 0,02 %; kadar protein 4,82 ± 0,13 

%; pH 6,47 ± 0,05 dan total mikroorganisme 6,298 ± 

0,62072 cfu/mL. Berikut kisaran kandungan dadih nilai 

total asam masih standar mutu SNI yoghurt (BSN, 1992), 

yaitu 0,5% sampai 2%, sedangkan kisaran kandungan 

dadih menurut Yurliasni, Yusdar dan Yunasri (2014) yaitu 

pH 5,19; Total mikroorganisme 5,34; keasaman 0,78 dan 
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kadar protein 5,71. Menurut Melia dan Sugitha (2007) 

yaitu keasaman 0,93%, protein 5,62%, total 

mikroorganisme 118 x 10
5
 sedangkan kisaran kandungan 

dadih menurut Codex Standard untuk susu fermentasi 

(CODEX STAN 243-2003) yaitu protein minimal 2,7%; 

kadar asam minimal 0,3% dan total mikroorgansme 

minimal 10
6
. Sampai sekarang SNI untuk dadih belum ada 

dan tingkat keasaman produk susu fermentasi sangat 

ditentukan oleh preferensi konsumen (Taufik, 2004). 

Fermentasi dadih yang dibuat secara tradisional melibatkan 

berbagai jenis mikroorganisme yang saling berinteraksi. 

Mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi ini 

diduga berasal dari permukaan tabung bambu bagian 

dalam, permukaan daun penutup, dan dari susu kerbau 

yang digunakan. Mikroorganisme tersebut terdiri atas 

bakteri dan khamir dengan jumlah bakteri sekitar 10
6
-10

7
 

dan khamir sekitar 10
5
 (Hosono, 1992). Menurut Roostita, 

Hartati dan Kusmayadi (2003) Pembuatan dadih secara 

tradisional melibatkan beberapa macam mikroorganisme 

antara lain bakteri asam laktat, kapang dan khamir. Bakteri 

asam laktat yang terlibat antara lain Lactobacillus casei 

subsp casei, Leuconostoc paramesentroides, Enterococcus 

faecalis subsp liquefaciens dan lactococcus subsp lactis, 

sedangkan khamir yang sudah ditemukan adalah dari jenis 

Candida tropicalis, Geotricum candidum dan 

Saccharomyces cerevisiae. Dadih yang dibuat dalam 

penelitian ini tidak menggunakan starter tambahan dari 

bakteri asam laktat sehingga hasil yang diperoleh dari uji 

kimia dan mikrobiologis masih rendah, hal ini didukung 

oleh pernyataan Hamdy, Andy, Zulhelmi, Dody dan Jezi 

(2006) bahwa Dadih  sudah  sangat  lama  dikenal  

sebagai  makanan  tradisional  asal Sumatera  Barat, yang 
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awalnya dibuat dari hasil fermentasi susu kerbau dalam 

tabung bambu dan pada perkembanganya juga bisa dibuat 

dari susu sapi dengan menambahkan starter yang 

mengandung bakteri asam laktat seperti Lactobacillus sp 

dan Streptococcus lactis. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Perlakuan optimum ditunjukan oleh penggunaan 

bambu ori pada perlakuan P2 dengan nilai rata-rata 

keasaman 0,37 ± 0,02 %; kadar protein 4,82 ± 0,13 %; 

pH 6,47 ± 0,05 dan total mikroorganisme 6,298 ± 

0,62072 Log cfu/mL.  

5.2  Saran 

Saran untuk penelitian ini adalah sebaiknya 

menggunakan bambu ori agar dadih yang dihasilkan 

berkualitas baik.  
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Lampiran 1. Prosedur Pengujian Keasaman 

(Hadiwiyoto, 1994) 

 Pengujian keasaman dilakukan dengan menghitung 

kadar asam setara asam laktat dengan metode titrasi 

(Hadiwiyoto, 1994). 

1. Yoghurt yang akan diukur keasamannya diambil 

sampel sebanyak 10 ml untuk dititrasi. 

2. Sebelum dititrasi sampel ditetesi Phenolptalin (PP) 

1% sebanyak 2 tetes. 

3. Sampel dititrasi dengan NaOH 0,1 N sampai 

terlihat warnamerah muda konstan. 

4. Perhitungan kadar asam dilakukan dengan rumus 

berikut : 

Kadar asam laktat (%) = V1 x N x B x 100% 

        V2 x 1000 

 

Dimana : V1 : Volume NaOH (mL) 

     V2 : Volume Sampel (mL) 

      N : Normalitas NaOH (0,1 N) 

      B : Berat Molekul Asam Laktat (90) 
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Lampiran 2. Prosedur pengujian kadar protein 

(Anonimous, 2005) 

 

 Pada penelitian Pengujian ini  yaitu sebagai 

berikut: 

1. Tahap dekstruksi, sampel dipanaskan dalam asam 

sulfat pekat, sehingga terjadi destruksi menjadi 

unsur-unsurnya. Elemen karbon, hidrogen 

teroksidasi menjadi CO, CO2 dan H2O. Unsur N 

berubah menjadi ammonium sulfat (NH4)2SO4. 

Asam sulfat juga mendestruksi KH menjadi lemak. 

2. Tahap destilasi, ammonium sulfat dipecah menjadi 

ammonia (NH3) dengan penambahan NaOH 

sampai alkalis dan dipanaskan. 

3. Tahap titrasi, penampung destilat digunakan asam 

khlorida maka sisa asam khorida yang bereaksi 

dengan ammonia dititrasi dengan NaOH standar 

(0,1 N). 

4. Dihitung dengan rumus  

% N = ml NaOH blanko-sampel × N. NaOH × 

14,008 × 100% 

   Berat sampel g x 1000 

Kadar Protein = %N x faktor koreksi
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Lampiran 3. Prosedur pengujian pH (Wahyudi, 2006) 

 

 Pengukuran nilai pH dilakukan menggunakan pH 

meter, prinsipnya adalah semakin banyak pertumbuhan 

bakteri asam laktat maka nilai pH akan semakin menurun. 

Cara kerja menggunakan pH meter sebagai berikut : 

1. Pengukuran dilakukan pada suhu ruang (29
o
C). 

2. pH meter di kalibrasi dengan larutan buffer pH 4 

dan pH 7. 

3. Elektroda dibilas dengan aquades dan dikeringkan 

menggunakan tisu. 

4. Sampel dadih di ambil 15 mL. 

5. Elektroda dicelupkan ke dalam sampel dan nilai pH 

dibaca pada layar pH meter. 
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Lampiran 4. Prosedur pengujian total mikroorganisme 

(David and Davidson, 2014) 

 

1. Diambil sampel sebanyak 1 mL menggunakan 

mikro pipet, kemudian dilakukan dengan larutan 

pngencer Buffer Pepton Water (BPW) sebanyak 9 

mL. 

2. Dihomogenkan menggunakan fortex (dianggap 10
-

1
). 

3. Dibuat pengenceran 10
-2

 dengan cara 1 mL larutan 

sampel 10
-1

 dimasukkan ke dalam 9 mL BPW, 

kemudian dihomogenkan menggunakan fortex. 

4. Dibuat pengenceran 10
-3

 sampai 10
-6

 dengan cara 

yang sama 

5. Dimasukkan kedalam cawan petri yang berbeda 

sebanyak 1 mL sampel dari pengenceran 10
-4

, 10
-5

 

dan 10
-6

. 

6. Ditambahkan 15-20 mL media Plate Count Agar 

(PCA) yang sudah didinginkan 45-50
o
C. 

7. Dihomogenkan larutan sampel dan media dengan 

memutar cawan membentuk angka delapan. 

8. Dibiarkan memadat. 

9. Diinkubasi suhu 37
o
C selama 24-48 jam. 

10. Dihitung koloni yang tumbuh sebagai total 

mikroba. 
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Lampiran 5. Metode Perhitungan Analisis Ragam RAL 

dan Uji Jarak Berganda Duncan 

(Hanafiah, 2012) 

 Analisis Ragam RAL 

- FK    =    

- JK Total  = − 

FK 

- JK Perlakuan  = − 

FK 

- JK Galat   = JK Total – JK 

Perlakuan 

 

 Uji menurut distribusi F untuk menguji pengaruh 

faktor perlakuan terhadap  keragaman hasil percobaan.  

Secara umum uji F ini adalah: 

 

- derajat bebas perlakuan (db perlakuan)  = h – 1 

dan 

derajat bebas galat (db galat)    = 

(rh – 1) – (h – 1) . 

 

- KT perlakuan =  (JK perlakuan) / db perlakuan 
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- KT galat  =  (JK galat) / db galat 

- F hitung = (Sτ)
2 

/ 

(Sε)
2   

=  KT 

perlakuan / KT 

galat. 

 Di mana;  (Sτ)
2 

=  ragam data  akibat 

perlakuan dan  (Sε)
2   

= akibat non-

perlakuan atau kuadrat tengah galat. 

Keterangan *) :   

- Bila F hitung  < F 5 %  tidak ada perbedaan nyata 

= non-significant different; H0  diterima pada taraf 

uji 5 %. 

- Bila F hitung  > F 5 %  ada perbedaan nyata = 

significant different; H1 diterima pada taraf uji 5 

%. 

- Bila F hitung  > F 1 %  ada perbedaan sangat nyata 

= highly significant different.  H1 diterima pada 

taraf uji 1 % 
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 Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

Langkah perhitungan : 

1. Urutkan rata-rata perlakuan (mulai dari yang nilainya 

terkecil hingga terbesar) 

2. Hitung Jarak nyata terkecil untuk masing-masing 

rata-rata perlakuan, dengan menggunakan rumus :  

JNT (α.5%.1%) = JND ×  

Keterangan: 

JNT : Jarak nyata terkecil 

JND : Jarak nyata Duncan 

KTG : Kuadrat Tengah Galat 

r  : ulangan 
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Lampiran 6. Hasil analisis data kadar keasaman pada 

dadih dengan penggunaan bambu 

berbeda (%) 

 

FK  =  =   =  1,482306 

JK Total = (0,24)
2
 + .......+ (0,24)

2
  – 1,482306 

 =  1,5213 –  1,482306 

 = 0,038994 

JK Perlakuan =   –  1,482306 

 =  1,507825 – 1,482306  

                             = 0,025519 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

 = 0,038994 – 0,025519  = 0,013475  

 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata 
U1 U2 U3 U4 

P1 0,24 0,3 0,26 0,28 1,08 0,27  ± 0,03 

P2 0,35 0,38 0,39 0,35 1,47 0,37  ± 0,02 

P3 0,36 0,35 0,26 0,27 1,24 0,31  ± 0,05 

P4 0,28 0,3 0,26 0,24 1,08 0,27  ± 0,03 

Total 1,23 1,33 1,17 1,14 4,87 1,22  ± 0,08 
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TABEL ANALISIS  RAGAM 

SK Db JK KT F hitung F 

5% 

F 

1% 

Perlakuan 3 0,025519 0,008506 7,575139
** 

3,49 5,95 

Galat 12 0,013475 0,001123     

Total 15 0,038994       

Keterangan: 
**

F hitung > F Tabel 1%, maka perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P≤0,01) 

Uji Jarak  Berganda Duncan: 

 

= R ×  

= R × 0,016755 

 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

 

Selingan 2 3 4 

JND   4,32 4,55 4,68 

JNT 1%   0,07 0,08 0,08 

   

  

Perlakuan Rataan Notasi 

P1 0,27 a  

P4 0,27     a  

P3 0,31 A    ab 

P2 0,37 Ab     b 
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Lampiran 7. Hasil analisis data kadar protein pada 

dadih dengan penggunaan bambu yang 

berbeda (%) 

 

FK  =  =   =  

311,0814 

JK Total = (4,24)
2
 +.......+ (4,96)

2
  – FK 

 = 315,4233  – 311,0814  

 = 4,341894 

JK Perlakuan =   – 311,0814 

 =  313,8186 – 311,0814 

                            = 2,737219 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

 = 4,341894  – 2,737219  = 1,604675  

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata 
U1 U2 U3 U4 

P1 4,24 4,98 4,16 4,18 17,56 4,39   ± 0,39 

 P2 4,86 4,67 4,98 4,76 19,27 4,82   ± 0,13 

 P3 3,98 4,14 3,04 3,82 14,98 3,75   ± 0,49 

 P4 4,72 4,18 4,88 4,96 18,74 4,69   ± 0,35 

 Total 17,8 17,97 17,06 17,72 70,55 17,64 ± 0,40  
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TABEL ANALISIS RAGAM 

SK Db JK KT F hitung F5% F 1% 

Perlakuan 3 2,737219 0,912406 6,823111
** 

3,49 5,95 

Galat 12 1,604675 0,133723     

Total 15 4,341894       

Keterangan: 
**

F hitung> F Tabel 1%, maka perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangatnyata (P≤0,01) 

Uji Jarak Berganda Duncan: 

 

= R ×  

= R × 0,182841 

 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

 

Selingan 2 3 4 

JND 4,32 4,55 4,68 

JNT 1% 0,789872 0,831925 0,855695 

   

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P3 3,75 a  

P1 4,39   ab  

P4 4,69 A  b 

P2 4,82 Ab  b 
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Lampiran 8. Hasil analisis data pH dengan penggunaan 

bambu yang berbeda 

 

FK  ==  =   =  

679,5146 

JK Total = (6,59)
2
 +........+ (6,48)

2 
  -  FK                                      

 = 679,5579 – 679,5146   

=  0,043344 

JK Perlakuan =   –  679,5146 

 = 679,535 – 679,5146 

                            = 0,020469 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

 = 0,043344 – 0,020469 = 0,022875 

Perla

kuan 

Ulangan 
Jumlah Rata-rata 

U1 U2 U3 U4 

P1 6,59 6,58 6,56 6,51 26,24 6,56 ± 0,04 

P2 6,5 6,45 6,52 6,4 25,87 6,47 ± 0,05 

P3 6,57 6,49 6,52 6,58 26,16 6,54 ± 0,04 

P4 6,47 6,49 6,56 6,48 26 6,50 ± 0,04 

Total 26,13 26,01 26,16 25,97 104,27 26,07 ± 0,09 
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TABEL ANALISIS RAGAM 

SK Db JK KT F hitung 
F 

5% 

F 

1% 

Perlakuan 3 0,020469 0,006823 3,579235** 3,49 5,95 

Galat 12 0,022875 0,001906    

Total 15 0,043344     

Keterangan: 
**

F hitung> F Tabel 5%, maka perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangatnyata (P≤0,05) 

Uji Jarak Berganda Duncan: 

= R ×  

= R × 0,02183 

 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

 

Selingan 2 3 4 

JND 3,08 3,23 3,33 

JNT 5% 0,067 0,071 0,073 

 

    

Perlakuan Rataan Notasi 

P2 6,47 A a 

P4 6,50 Ab  ab 

P3 6,54 ab      b 

P1 6,56 abc       b 
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 Lampiran 9. Hasil analisis data total mikroorganisme 

dengan penggunaan bambu yang berbeda 

(cfu/ml) 

FK  =  =   =  446,2656 

JK Total = (4,83)
2
 +........+ (5,66)

2 
  -  FK                                      

 = 454,3032 – 446,2656 

=  8,037575 

JK Perlakuan =   –  446,2656 

 = 451,8675 – 446,2656 

                               = 5,601825 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

 = 8,037575 – 5,601825 

                               = 2,43575 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata 
U1 U2 U3 U4 

P1 4,83 4,83 4,82 4,79 19,27 4,818±0,01893 

P2 6,83 5,77 6,84 5,75 25,19 6,298±0,62072 

P3 4,77 4,74 4,78 5,73 20,02 5,005±0,48363 

P4 4,78 4,74 4,84 5,66 20,02 5,005±0,48363 

Total 21,21 20,08 21,28 21,93 84,5 21,125±0,768397 
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TABEL ANALISIS RAGAM 

SK db JK KT F hitung 
F tabel 

5% 1% 

perlakuan 3 5,601825 1,867275 9,199343** 3,49 5,95 

galat 12 2,43575 0,202979       

total 15 8,037575         

Keterangan: 
**

F hitung> F Tabel 1%, maka perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangatnyata (P≤0,01) 

Uji Jarak Berganda Duncan: 

= R ×  

= R × 0,225266 

 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

 

Selingan 2 3 4 

JND 4,32 4,55 4,68 

JNT 1% 0,973149 1,024961 1,054245 

 

    

Perlakuan Rataan Notasi 

p1 4,818 A a 

p3 5,005 Ab  a 

p4 5,005 ab      a 

p2 6,298 abc       b 
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Data Hasil Total Mikroorganisme. 

CFU / mL Log cfu/mL 

6,727 x 10⁴ 4,83 

6,786 x 10⁴ 4,83 

6,557 x 10⁴ 4,82 

6,140 x 10⁴ 4,79 

6,82 x 10⁶ 6,83 

5,890 x 10⁵ 5,77 

6,84 x 10⁶ 6,84 

5,573 x 10⁵ 5,75 

5,932 x 10⁴ 4,77 

5,536 x 10⁴ 4,74 

6,029 x 10⁴ 4,78 

5,373 x 10⁵ 5,73 

6,023 x 10⁴ 4,78 

5,504 x 10⁴ 4,74 

6,885 x 10⁴ 4,84 

4,607 x 10⁵ 5,66 
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