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ABSTRACT 

 

This research material was cows milk dadih which 

fermented in bamboo. The process making dadih by add skim 

milk in order to increasing total solid at cow’s milk dadih. A 

dadih which have been fermented, processed into ice cream. 

Ice cream is product make by milk with adding flavorings and 

served in half-frozen form. Making dadih ice cream is done 

with in order to increase of taste dadih. The method that used 

inthis research was laboratory experiment with Completely 

Randomized Design (CRD) with five (5) treatments and four 

(4) replications. The data were analyzed by analysis of 

variance (ANOVA), if there was a significantly different than 

continued by Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). It 

consisted of five treatments: skim milk addition of 0%, 2,5%, 

5%, 7,5% and 10%. The result showed that addition skim milk 

gave not significant effect (P>0,05) with an average of taste 

3,50-3,88 and gave highly significant effect (P<0,01) with an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dista0912@student.ub.ac.id


v 
 

average of overrun 29,05-66,73%, sineresis 6,45-10,13% and 

water content 58,85-63,05%. Based on the results of the 

research, it can be concluded that the addition of different 

skim milk can increase overrun, reduce syneresis and moisture 

content. The best treatment for the addition of skim milk was 

P1 in terms of taste 3,79 ± 0,79, overrun 66,73 ± 0,73%, 

syneresis 9,25 ± 0,91%, water content 62,32 ± 0,71%. Based 

on the results of the research, we recommend that the addition 

of skim milk in the manufacture of cow milk dadih ice cream 

is at the level of 2,5% (P1), then further research is needed to 

test the nutrient content such as vitamins in dadih ice cream. 

 

Keyword: fermentasi, dairy product, ori’s bamboo and frozen 

desert 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Susu 

SNI (2011) susu merupakan sumber protein hewani 

yang dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan 

tubuh serta dalam menjaga kesehatan. Susu sapi segar 

merupakan unsur penting dalam industri pengolahan susu. 

Sebagai pangan asal hewan, susu bersifat mudah rusak 

(perishable food). 

Buckle, Edwards, Fleet and Wootton (2013) 

komposisi rata-rata susu sapi memiliki kandungan lemak 

3,90%, protein 3,40%, laktosa 4,80%, air 87,10%, abu 0,72% 

dan susu kerbau memiliki kandungan lemak 7,40%, protein 

4,74%, laktosa 4,64%, air 82,44%, abu 0,78%. 

Herendra (2009) menyatakan bahwa pasteurisasi 

adalah proses sterilisasi bahan baku yang tidak tahan panas 

seperti susu. Pasteurisasi tidak mematikan semua 

mikroorganisme tetapi hanya mematikan kuman yang patogen 

dan yang tidak membentuk spora. Proses ini sering diikuti 

teknik lain seperti pendinginan atau pemberian gula dengan 

konsentrasi tinggi. 

Sabil (2015) tujuan pengolahan susu pasteurisasi 

adalah membunuh semua bakteri patogen (penyebab penyakit) 

yang umumnya dijumpai pada bahan pangan, yaitu bakteri-

bakteri patogen yang berbahaya ditinjau dari kesehatan 

masyarakat dan memperpanjang daya simpan bahan pangan 

dengan jalan mematikan bakteri pembusuk dan menonaktifkan 

enzim pada bahan pangan yang asam (pH <4,5). Proses 

pasteurisasi ada 2 macam yaitu: pasteurisasi lama (LTLT: Low 

Temperature Long Time) dengan suhu 62-65
o
C selama 30 
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menit dan pasteurisasi sekejap (HTST: High Temperature 

Short Time) dengan suhu 85-95
o
C selama 1-2 menit. 

 

2.2. Susu Skim  

Menurut Septiani, dkk (2013) susu skim adalah bagian 

dari susu yang tertinggal setelah lemak dipisahkan melalui 

proses separasi. Laktosa yang terkandung dalam susu skim 

adalah 5% dengan pH 6,6. Laktosa merupakan karbohidrat 

utama dalam susu yang dapat digunakan oleh bakteri starter 

sebagai sumber energi untuk pertumbuhannya. Adanya 

peningkatan penambahan susu skim dapat meningkatkan nilai 

keasaman dan menurunkan pH, hal ini disebabkan karena susu 

skim mengandung laktosa yang berperan dalam metabolisme 

asam laktat. Laktosa merupakan karbohidrat utama dalam susu 

yang dapat digunakan oleh bakteri starter sebagai sumber 

energi untuk pertumbuhannya. 

Protein pada susu skim dapat membantu terbentuknya 

tekstur yang kompak, lembut dan mencegah penampakan yang 

lembek pada tekstur karena susu skim menyerap air sehingga 

tekstur lebih kental (Trisnaningtyas, Legowo dan Kusrahayu, 

2013). 

 

2.3. Bambu Ori (Bambusa arundinacea) 

Suhardiman (2011) bambu ori sebagai salah satu jenis 

bambu di Indonesia, meskipun jarang dibudidayakan secara 

khusus, namun banyak tumbuh di lahan-lahan liar seperti di 

tepi sungai, tebing-tebing dan sebagainya. Bambu jenis ini 

juga jarang dimanfaatkan sebagai bahan pokok bangunan, 

sehingga harga di pasaran relatif murah dibanding bambu jenis 

lain. 
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Wati, dkk (2016) bambu ori memiliki tinggi 15-30 cm, 

berdiameter 5-15 cm, batang yang sudah tua memiliki warna 

hijau bergaris kuning. Bambu ori memiliki ketebalan lebih dari 

1,5 cm serta tidak memiliki akar udara. Bambu ini hampir 

sama dengan bambu duri, bedanya cabang-cabang pada bambu 

lebih renggang, warnanya lebih gelap. Bambu dapat tumbuh di 

lingkungan lembab, mengandung silica, choline, betain, 

glikosida cynogenetic, albuminoids, asam oksalat, gula yang 

rendah, resin, lilin, asam benzoate, arginine, sistein, histidin, 

niasin, riboflavin, thiamine, protein, gluteline, lisin, metionin, 

betain, choline, enzim proteolitik, nuclease dan urease.  

 

2.4. Fermentasi 

Fermentasi merupakan suatu proses dekomposisi 

lambat senyawa organik oleh mikroorganisme. Fementasi 

dapat terjadi karena aktivitas mikroba pada substrat organik 

yang sesuai. Hasil fermentasi berupa BAL mampu mengubah 

karbohidrat 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 (Purwati, Syukur, Husmaini, Purwanto dan 

Pasaribu., 2014).  

Menurut Wijayanti, Thohari dan Purwadi (2016) 

menjelaskan bahwa 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. Miskiyah dan Broto (2011) banyaknya 

jumlah mikroba dalam dadih dipengaruhi oleh ketersediaan 

substrat sebagai media pertumbuhannya dan diduga terdapat 
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kandungan dalam bambu ori (Bambusa arundinacea) yang 

dijadikan substrat bagi BAL dan khamir. Bambu yang 

digunakan sebagai wadah untuk pembuatan dadih dipilih yang 

sudah tua sehingga kadar air bambu relatif rendah, sehingga 

kualitas dadih lebih baik. 

Mikroorganisme alami yang terdapat dalam tabung 

bambu sangat berperan dalam memecah laktosa susu menjadi 

asam-asam organik terutama asam laktat. Asam yang 

diproduksi oleh mikroorganisme akan menurunkan pH susu 

sehingga menyebabkan terkoagulasinya protein pada susu 

yang secara perlahan akan membentuk 2 lapisan yaitu curd 

dan cairan. Curd yang terbentuk selama proses fermentasi susu 

kerbau akan mengapung ke atas, sementara cairan akan berada 

di bawah. Diidentifikasi adanya beberapa jenis bakteri dan 

khamir di dalam dadih. Bakteri yang dimaksud diantaranya 

dari jenis Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus lactis dan 

Lactobacillus acidophilus. Selain 3 jenis bakteri asam laktat 

tersebut juga terdapat beberapa khamir yang teridentifikasi 

pada dadih diantaranya Geotricum sp., Saccharomyces sp. dan 

Zygosaccharomyces sp. (Putra, dkk., 2011). 

 

2.5. Dadih 

Dadih adalah produk olahan susu khas Minangkabau 

yang diproduksi melalui penerapan metode fermentasi alami 

susu kerbau di dalam tabung bambu dengan kondisi yang 

cenderung fakultatif anaerob akibat adanya daun pisang 

sebagai penutup kemasan. Viskositas susu kerbau yang 

awalnya encer akhirnya berubah menjadi gumpalan dengan 

tekstur yang cenderung semi padat,  rasa yang  asam akibat  

produksi asam-asam organik hasil fermentasi laktosa dan 

beraroma spesifik kombinasi serbuk bambu (Putra dkk, 2011). 
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Dadih yang memiliki karakteristik fisik cukup baik, 

yaitu berwarna putih krem, flavor khas susu fermentasi, 

viskositas padat dan tidak terjadi sineresis serta rasa disukai 

oleh panelis. Pengembangan dadih dengan mengganti susu 

kerbau sebagai bahan baku utama perlu dilakukan mengingat 

ketersediaan susu kerbau saat ini semakin berkurang (Usmiati, 

dan Risfaheri, 2013).  

Kandungan nutrisi 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, Suryono dan 

Lukman., 2008). Jumlah produksi susu kerbau yang ada di 

Sumatera Barat yang hanya 2,40 liter perhari masih jauh dari 

harapan pengembangan produksi dadih dalam jumlah besar 

(Putra, dkk., 2011). 

 

2.6. Es Krim 

Rahmawati, Purwadi dan Rosyidi (2012) es krim 

merupakan produk olahan susu yang dibuat dengan cara 

membekukan dan mencampur krim disebut Ice Cream Mix 

(ICM), dengan pencampuran bahan yang tepat dan pengolahan 

yang benar akan dapat menghasilkan es krim degan kualits 

baik Buckle, et al (2013) komposisi rata-rata es krim air 63%, 

protein 4,6%, lemak 11,5%, laktosa 5,0%, sukrosa/deksrosa 

15,0%, bahan penstabil 0,25-0,5% dan abu 0,9%. 

Es krim mempunyai struktur berupa busa yaitu gas 

yang terdispersi dalam cairan, yang diawetkan dengan 

pendinginan sampai suhu beku. Es krim tampak sebagai wujud 

yang kompak, tetapi bila dilihat dengan menggunakan 

mikroskop akan tampak empat komponen penyusun yaitu 

padatan globula lemak susu, udara yang ukurannya tidak lebih 

dari 0,1 mm, kristal-kristal kecil es dan air yang melarutkan 
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gula, garam dan protein susu. Krim pada dasarnya terdiri atas 

globula kecil lemak yang tersuspensi dalam air. Globula-

globula ini tidak saling bergabung sebab masing-masing 

globula tetap menjauh. Pengadukan akan merusak membran 

protein yang membuat lemak tersebut dapat saling mendekat. 

Proses pembuatan es krim meliputi persiapan bahan, 

pencampuran, pasteurisasi, homogenisasi, pendinginan dan 

pengemasan. Pasteurisasi bertujuan untuk membunuh 

mikroorganisme patogen. Mixer berfungsi untuk 

meningkatkan kekentalan adonan. Freezing berfungsi untuk 

proses pencampuran disertai pendinginan. Hardening 

berfungsi membekukan (Hartatie, 2011).  

 

2.7. Bahan Es Krim 

2.7.1.  Gula 

 Rahmawati, dkk., (2012) gula tidak hanya berfungsi 

sebagai pemberi rasa manis pada es krim tetapi juga 

menurunan titik beku adonan, sehingga adonan tidak terlalu 

cepat membeku saat diproses, agar udara yang masuk kedalam 

adonan bisa lebih banyak sehingga tekstur menjadi lebih 

lembut. 

Rantesuba (2017) konsentrasi sukrosa dalam 

pembuatan es krim menyebabkan peningkatan total padatan 

dan jumlah molekul penyusun bahan. Peningkatan molekul 

bahan dalam adonan es krim menyebabkan udara (molekul 

oksigen) pada proses pembuatan sulit terperangkap. Hal 

tersebut akan berakibat pada peningkatan overrun. Konsentrasi 

sukrosa juga akan menentukan interaksi yang baik antar 

molekul penyusun bahan es krim. Hal tersebut dapat 

mempertahankan udara (molekul oksigen) agar tetap 
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utuh/tidak pecah sehingga memperlambat kecepatan leleh es 

krim. 

 

2.7.2. Krimer Nabati 

 Badan Standarisasi Nasional (2009) krimer nabati 

merupakan produk berbentuk bubuk yang dibuat dari lemak 

atau minyak nabati dan bahan pangan lain, dengan atau tanpa 

penambahan bahan tambahan pangan yang diizinkan dan 

dikemas secara kedap. 

Rodiawati (2016) Kandungan lemak jenuh pada 

krimer nabati yang tinggi dapat mempertahankan stabilitas 

untuk jangka panjang. Kandungan lainnya pada krimer nabati 

yaitu glukosa, emulsifier dan stabilizer. Krimer nabati 

dipertimbangkan sebagai pengganti krimer berbahan baku 

susu dan memiliki bentuk yaitu cair, bubuk dan beku yang 

semuanya dalam bentuk konsentrat emulsi. Krimer nabati 

berfungsi untuk memberikan perubahan warna, memperbaiki 

tekstur, memberikan rasa pada produk dan memberikan bentuk 

pada makanan dan minuman yang ditambahkan. Komposisi 

krimer nabati diantaranya yaitu 3% air, 60% karbohidrat, 1-

2% protein, 29-33% lemak dan memiliki nilai pH sekitar 6,0-

7,0 serta bersifat sebagai stabilizer sekaligus emulsifier 

sebanyak 1-2%. 

  

2.7.3. Bahan Penstabil (Quick) 

Menurut Pratiwi, Zaini dan Nazaruddin (2016) yang 

menyatakan bahwa penambahan konsentrasi stabilizer yang 

tinggi dapat mengakibatkan pelelehan es krim yang lambat. 

Kondisi penyimpanan juga dapat mempengaruhi waktu leleh. 

Bahan penstabil mempunyai kemampuan menyerap air 
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sehingga meningkatkan ICM menjadi lebih kental dan produk 

es krim tidak mudah leleh.  

Jenis bahan penstabil yang berbeda dapat 

menghasilkan viskositas adonan yang berbeda. Penstabil 

dengan daya serap air yang terlalu tinggi akan menyebabkan 

viskositas lebih tinggi dan hal tersebut membuat es krim yang 

dihasilkan sulit mengembang. Kemampuan bahan penstabil 

untuk mengikat air menyebabkan molekul air terperangkap 

dalam struktur gel yang dibentuk oleh penstabil. Namun bahan 

penstabil mempunyai kemampuan menyerap air dan tidak 

semua air dapat terserap oleh bahan penstabil. Air yang tidak 

terserap tersebut membentuk kristal es. Kristal es yang tidak 

terikat dengan penstabil tersebut akan mudah meleleh (Zahro 

dan Nisa., 2015).  

Hartatie (2011) bahan penstabil berfungsi menjaga air 

di dalam es krim agar tidak membeku besar dan mengurangi 

kristalisasi es. Bahan penstabil yang umum digunakan dalam 

pembuatan es krim adalah CMC (Carboxymethyl Cellulose), 

gelatin, natrium alginat, keragenan, gum arab dan pektin. 

Menurut Djajati, Sudaryati dan Triana (2017) adanya bahan 

penstabil dalam formula es krim yang dibuat juga ikut 

memperbaiki tekstur es krim karena bahan penstabil berfungsi 

menjaga air di dalam es krim agar mengurangi kristalisasi es. 

 

2.8. Kualitas Es Krim 

2.8.1. Rasa 

Mahdiana, Purwadi dan Jaya (2015) menyatakan 

bahwa rasa creamy pada es krim dapat diperoleh dari lemak. 

Rasa pada es krim merupakan kombinasi antara cita rasa dan 

bau. Mutu dan rasa enak dari es krim dipengaruhi oleh gula, 

stabilizer dan bahan kering tanpa lemak. Gula berfungsi 
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memperbaiki tekstur, meningkatkan kekentalan dan memberi 

rasa manis. (Hartatie, 2011). 

Rasa merupakan sensasi yang terbentuk dari hasil 

perpaduan komposisi bahan pada suatu produk makanan yang 

ditangkap oleh indera pengecap. Suatu produk dapat diterima 

oleh konsumen apabila sesuai dengan apa yang telah 

diinginkan (Putri, Abbas dan Djoko, 2015).  

Menurut Nursalim dan Razali (2007) kesukaan 

seseorang terhadap suatu produk dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain, warna dan penampilan menarik serta 

memiliki cita rasa enak, bernilai gizi tinggi dan bermanfaat 

bagi tubuh. Rasa adalah turunan dari sebagian komponen 

pangan terlarut dalam air liur selama makanan dicerna secara 

mekanis di mulut (Suyadi, Nurwantoro dan S. Mulyani, 2012). 

 

2.8.2. Overrun 

Menurut Handayani, Sulistyowati dan Sumarmono 

(2014), overrun merupakan udara yang terperangkap pada saat 

proses pencampuran sehingga menghasilkan volume produk 

semakin besar, banyak atau sedikitnya udara yang 

terperangkap di dalam es krim dinamakan overrun. Tinggi 

rendahnya overrun dipengaruhi proses pencampuran dengan 

mixer, dimana selain mempengaruhi penangkapan udara juga 

berfungsi untuk mengubah partikel udara besar dipecah 

sehingga menjadi gelembung kecil pada saat berputarnya 

baling-baling mixer. Peningkatan udara menyebabkan es krim 

mudah untuk dilelehkan. Produk es krim mempunyai overrun 

tinggi diartikan sebagai tingginya busa beku yang terdapat 

didalam pada es krim. 

Moeenfard and Tehrani (2008) es krim dengan 

overrun yang rendah akan lebih cepat meleleh, sebaliknya es 
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krim dengan overrun yang tinggi akan meleleh lebih lama dan 

akan menghasilkan daya leleh yang baik. Hartatie (2011) 

peningkatan viskositas ICM dapat membatasi mobilitasi 

molekul air karena ruang antar partikel di dalam ICM makin 

sempit yang menyebabkan nilai overrun semakin rendah.  

Menurut Kusbiantoro, Herawati dan Ahza (2005) 

overrun yang terlalu rendah berakibat tekstur keras sehingga 

menurunkan palatabilitas. Pada kondisi sebaliknya, produk 

menjadi mudah meleleh sehingga merugikan konsumen. 

Pengembangan volume (overrun) yaitu kenaikan volume es 

krim karena udara yang membusa ke dalam campuran selama 

proses pembuihan dan pembekuan dengan rumus: 

 
Overrun es krim yang dibuat dengan mesin ternyata 

berbeda nyata dan lebih tinggi dibanding dengan overrun es 

krim yang dibuat dengan metode konvensional. Hal ini karena 

dengan menggunakan mesin, proses homogenisasi dan 

pendinginan berjalan serempak dan tidak terpisah, selain itu 

suhu dan tingkat getaran atau pengadukan relatif lebih konstan 

sehinggga memungkinkan udara masuk ke dalam adonan lebih 

banyak dan merata. Sedangkan metode konvensional yang 

dilakukan tidak memungkinkan pengadukan dan pendinginan 

dilakukan secara serentak tetapi dilakukan secara bergantian 

yaitu homogenisasi, pendinginan, pengadukan kemudian 

pendinginan kembali. Proses yang demikian dan adanya 

perubahan suhu memungkinkan udara yang terperangkap ke 

dalam adonan sangat tergantung pada kecepatan dan lama 

pengadukan dan perubahan suhu, sehingga sangat berpengaruh 

terhadap daya pengembangan atau overrun es krim yang 

dihasilkan (Hartatie, 2011). 
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Putri, dkk. (2015) overrun merupakan selisih volume 

adonan es krim sebelum dan setelah dibekukan. Nilai overrun 

menunjukkan jumlah udara yang terperangkap di dalam 

adonan setelah proses agitasi yang kemudian dapat 

mempengaruhi resistensi dan tekstur es krim. Thaiudom, 

Singchan and Saeli (2008) penggunaannya yogurt sebagai 

bahan utama akan berdampak pada kemampuannya dalam 

menangkap udara. Keberhasilan dalam membuat overrun es 

krim yaitu tergantung pada kualitas bahan dan reaksi yang 

terjadi jika bahan-bahan tersebut dicampurkan. 

 

2.8.3. Sineresis 

Sineresis didefinisikan sebagai pemisahan cairan dari 

penyusutan gel. Sineresis adalah proses yang tidak diinginkan, 

pada kondisi ini akan mempengaruhi tekstur dan kualitas 

dadih sepanjang periode penyimpanan. Pada proses pembuatan 

yogurt, terjadi peningkatan jumlah total asam yang memicu 

penurunan pH hingga sekitar pH isoelektrik kasein (4,6), 

sehingga terjadi penurunan daya ikat air, hal ini 

mengakibatkan yogurt rentan terhadap sineresis yaitu 

kerusakan fisik berupa terpisahnya cairan whey dari gel. 

Penurunan daya ikat air dan sineresis dapat diatasi dengan cara 

menambahkan bahan penstabil yang larut air ke dalam yogurt, 

misalnya gelatin. Dadih yang memiliki karakteristik fisik 

cukup baik, yaitu berwarna putih krem, flavor khas susu 

fermentasi, viskositas padat dan tidak terjadi sineresis serta 

rasa disukai oleh panelis (Wati, 2016).  
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2.8.4. Kadar Air 

Dini (2015) menyatakan bahwa syarat kandungan 

kadar air yang baik dalam pembuatan es krim yaitu 55-64%. 

Pengaruh dadih yang berbentuk cair sebagai bahan utama 

pembuatan es krim dadih, menyebabkan kandungan air pada 

es krim dadih juga lebih tinggi. Air merupakan faktor 

pendukung yang sangat mempengaruhi laju perubahan 

kimiawi maupun fisik pada bahan makanan. Prinsip dalam 

pengukuran kadar air adalah dengan cara mengeringkan bahan 

dalam oven dengan suhu 105°C hingga dicapai berat yang 

konstan. Selisih berat sebelum dan sesudah pengeringan 

adalah banyaknya air yang diuapkan. Nilai kadar air yang 

rendah akan mencegah tumbuhnya bakteri dan jamur yang 

dapat menyebabkan kerusakan pada produk. 

Rumus:  

 
Tingginya kadar air juga menyebabkan tekstur es krim 

menjadi sangat padat dan kasar karena terjadi kristalisasi air 

yang berukuran besar dan akhirnya rasa manis tidak terasa 

(Putri, dkk., 2015). Menurut Pratiwi, dkk (2016) komposisi 

persentase air yang baik pada es krim sekitar 55-64%. Jika air 

terlalu banyak maka es krim akan terasa kasar dan keras, jika 

terlalu sedikit es krim akan terasa padat oleh bahan lain.  
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RINGKASAN 

 

 Dadih merupakan produk olahan susu yang di 

fermentasi di dalam bambu dan ditutup dengan menggunakan 

daun pisang yang kemudian di diamkan pada suhu ruang 

selama 18-20 jam. Susu memiliki sifat yang mudah rusak, 

sehingga untuk mengatasi kerusakan maka susu perlu diolah 

agar dapat mempertahankan kualitas dan masa simpan. Upaya 

untuk meningkatkan konsumsi dadih pada masyarakat, maka 

perlu diversifikasi produk pengolahan dadih yaitu diolah 

menjadi es krim dadih. Penelitian ini dilaksanakan pada 

Februari-Maret 2018 di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak 

Bagian Laboratorium Keju Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya dan di Laboratorium Pengujian Mutu dan 

Keamanan Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian 

Universitas Brawijaya Malang. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh penambahan susu skim pada pembuatan 

es krim dadih susu sapi terhadap rasa, overrun, sineresis dan 

kadar air dan mengetahui konsentrasi penambahan susu skim 
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yang tepat untuk menghasilkan es krim dadih susu sapi yang 

berkualitas baik. 

Materi penelitian ini adalah dadih susu sapi yang 

difermentasi di dalam bambu. Proses pembuatan dadih diberi 

penambahan susu skim agar dapat meningkatkan total solid 

pada dadih susu sapi. Dadih yang telah difermentasi, 

selanjutnya diolah menjadi es krim. Metode penelitian ini 

adalah percobaan laboratorium dengan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Data 

dianalisa dengan analisis ragam (ANOVA) dan dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). Perlakuan yang 

diujikan dalam penelitian yaiu penambahan susu skim dengan 

persentase 0%, 2,5%, 5%, 7,5% dan 10%. Variabel yang 

diamati adalah rasa, overrun, sineresis dan kadar air. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penambahan susu 

skimmemberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 

organoleptik (rasa) dengan nilai rataan 3,50-3,88 serta 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

overrun 29,05-66,73%, sineresis 6,45-10,13% dan kadar air 

58,85-63,05%. Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa penambahan susu skim yang berbeda 

dapat meningkatkan overrun, menurunkan sineresis dan kadar 

air. Perlakuan terbaik dalam penambahan susu skim adalah P1 

ditinjau dari rasa 3,79 ± 0,79, overrun 66,73 ± 0,73%, 

sineresis 9,25 ± 0,91%, kadar air 62,32 ± 0,71%. Berdasarkan 

hasil penelitian, penambahan susu skim dalam pembuatan es 

krim dadih susu sapi yaitu pada level P1 (2,5%). 

 

Kata kunci: fermentasi, bambu ori, dairy product, frozen 

desert. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Susu merupakan cairan yang keluar dari ambing sapi 

laktasi yang berwarna putih dan belum mengalami 

penambahan maupun pengurangan zat lain. Susu merupakan 

salah satu produk peternakan yang memiliki nilai kandungan 

nutrisi yang tinggi, namun susu memiliki sifat yang mudah 

rusak atau perishable food yang diakibatkan oleh penanganan 

yang kurang tepat dan cepat. Sifat susu yang mudah rusak 

diperlukan pengolahan menjadi produk yang memiliki daya 

simpan lama dan mencegah kerusakan susu salah satunya 

dapat diolah menjadi susu pasteurisasi, keju, yogurt, kefir, 

dadih, es krim, dll. Susu merupakan minuman yang hampir 

sempurna, karena kandungan nutrisinya cukup untuk 

memenuhi kebutuhan nutrisi pokok manusia.  

Dadih merupakan bahan pangan tradisional yang 

berasal dari Sumatra Barat yang diolah dengan bahan dasar 

susu kerbau segar dengan cara proses fermentasi susu yang 

dimasukkan ke dalam bambu dan ditutup menggunakan daun 

pisang yang kemudian didiamkan dalam suhu ruang selama 

kurang lebih 18-20 jam sampai dadih membentuk gumpalan. 

Secara spesifik dadih merupakan gumpalan yang berwarna 

putih seperti tahu susu dan memiliki rasa sedikit asam, dadih 

biasanya dikonsumsi sebagai lauk pauk oleh masyarakat asli 

Sumatera Barat. Proses fermentasi dadih berasal dari 

mikroorganisme pada ruas-ruas bambu yang digunakan. 

Bambu yang digunakan dalam pembuatan dadih yaitu 

menggunakan bambu ori yang memiliki tinggi 15-30 cm, 

berdiameter 5-15 cm, batang yang sudah tua memiliki warna 
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hijau bergaris kuning. Bambu ori memiliki ketebalan lebih dari 

1,5 cm serta tidak memiliki akar udara (Wati, 2016). 

Pemilihan jenis bambu yang digunakan untuk pembuatan 

dadih yaitu bambu yang sudah tua sehingga kadar air bambu 

relatif rendah, sehingga kualitas dadih lebih baik (Miskiyah 

dan Broto, 2011). Fermentasi dalam proses pembuatan dadih 

dengan tujuan agar dapat meningkatkan karakteristik kimianya 

dan menjadikan dadih sebagai bahan pangan fungsional 

(functional food) yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh 

manusia. 

Jumlah produksi susu kerbau yang ada di Sumatera 

Barat yang hanya 2,40 liter perhari masih jauh dari harapan 

pengembangan produksi dadih dalam jumlah besar (Putra, 

Marlinda, Khasrad, Azhike dan Wulandari., 2011). Pembuatan 

dadih yang asli biasanya menggunakan susu kerbau, namun 

karena kurangnya produksi susu kerbau yang cukup, maka 

pembuatan dadih dapat digantikan susu sapi dengan 

penambahan susu skim, mengingat ketersediaan susu kerbau 

sangat terbatas. Penambahan susu skim ini dilakukan dengan 

tujuan untuk menyamakan total solid dadih susu kerbau. 

Septiani, Kusrahayu dan Legowo (2013) susu skim adalah 

bagian dari susu yang tertinggal setelah lemak dipisahkan 

melalui proses separasi. Laktosa yang terkandung dalam susu 

skim adalah 5% dengan pH 6,6.  

Penambahan susu skim dalam pembuatan dadih dapat 

untuk meningkatkan total solid sehingga dapat menyamai total 

solid dadih susu kerbau, selain itu juga dapat meningkatkan 

cita rasa dan viskositas, hal tersebut dapat terjadi karena 

protein susu dalam kondisi asam menjadi tidak stabil dan akan 

terkoagulasi menjadi gel. Masyarakat yang menderita lactose 

intolerance dapat memperoleh manfaat dari susu dengan 
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mengkonsumsi dadih. Lactose intolerance merupakan suatu 

kondisi dimana laktosa tidak bisa tercerna dengan baik karena 

adanya defisiensi enzim laktase. Laktosa yang tidak bisa 

terpecah menjadi glukosa dan galaktosa sehingga akan 

menimbulkan sakit perut mual, muntah kembung, hingga diare 

(Heyman, 2006). 

Es krim adalah salah satu bagian dari produk olahan 

susu dibuat dalam bentuk semi-beku dengan proses membuat 

udara terperangkap dalam adonan pada saat pencampuran 

bahan dengan bantuan mixer. Udara yang terperangkap pada 

es krim memberikan kesan ringan dan dapat memberikan 

volume lebih. Es krim dengan bahan utama susu memiliki 

kandungan gizi yang kaya kalsium dan protein. Kalsium dan 

protein merupakan zat gizi yang diperlukan oleh semua usia, 

terutama bagi anak-anak yang dalam masa pertumbuhan 

pembentukan gigi dan tulang. Dalam pembuatan es krim 

sekarang ini banyak dikombinasikan dengan campuran bahan 

lain seperti menggunakan buah-buahan, sayuran, rempah-

rempah, susu fermentasi seperti yogurt, dll. Es krim 

merupakan salah satu produk olahan susu yang termasuk jenis 

frozen desert yang berbentuk padat dan dingin. Frozen dessert 

merupakan produk makanan penutup yang diperoleh dengan 

cara membekukan campuran susu atau minyak nabati dengan 

lemak atau dengan penambahan zat-zat pemanis bergizi (Dini, 

2015). Bahan yang digunakan dalam pembuatan es krim 

adalah kombinasi susu dengan bahan tambahan seperti gula 

dan madu atau tanpa bahan perasa dan warna, stabilizer dan 

bahan campuran Ice Cream Mix (ICM), dengan pencampuran 

bahan yang tepat dan pengolahan yang benar maka dapat 

dihasilkan es krim dengan kualitas baik. Konsumsi dadih di 

Indonesia saat ini masih rendah karena masyarakat masih 
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belum mengenal dadih. Oleh karena itu, untuk meningkatkan 

konsumsi dadih dan memperkenalkan dadih kepada 

masyarakat karena dadih pada saat ini masih dikonsumsi di 

Sumatera Barat saja, maka untuk meningkatkan produk yang 

lebih bervariasi perlu adanya diversifikasi produk pengolahan 

dadih, salah satunya diolah menjadi es krim dadih. Penelitian 

dengan menggunakan susu skim sebagai penambahan dalam 

pembuatan dadih diharapkan dapat meningkatkan kualitas es 

krim dadih susu sapi yang ditinjau dari rasa, overrun, sineresis 

dan kadar air. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapa 

konsentrasi penambahan susu skim yang tepat untuk 

menghasilkan es krim dadih susu sapi yang berkualitas baik 

ditinjau dari rasa, overrun, sineresis dan kadar air? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

konsentrasi susu skim yang tepat untuk menghasilkan es krim 

dadih susu sapi yang berkualitas baik ditinjau dari rasa, 

overrun, sineresis dan kadar air. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai 

bahan informasi, masukan dan pertimbangan lebih lanjut 

dalam penggunaan susu skim yang tepat untuk menghasilkan 

es krim dadih yang berkualitas baik ditinjau dari rasa, overrun, 

sineresis dan kadar air. 
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1.5. Kerangka Pikir 

Dadih adalah produk olahan susu fermentasi khas 

Minangkabau yang proses pembuatannya dimasukkan ke 

dalam bambu dan ditutup menggunakan daun pisang. Bambu 

yang digunakan dalam pembuatan dadih dipilih jenis bambu 

yang sudah tua sehingga kadar air bambu relatif rendah, 

sehingga kualitas dadih lebih baik (Miskiyah dan Broto, 

2011). Pembuatan dadih secara tradisional menggunakan 

bahan dasar susu kerbau mulai digantikan dengan 

menggunakan susu sapi dan susu kambing, mengingat 

ketersediaan susu kerbau yang semakin menurun dan populasi 

kerbau juga semakin berkurang, maka pembuatan dadih susu 

kerbau dapat digantikan dengan menggunakan bahan dasar 

susu sapi, yang kemudian ditambahkan dengan susu skim. 

Penggunaan susu sapi dalam pembuatan dadih sudah banyak 

dilakukan karena susu sapi sangat mudah untuk didapatkan 

dibandingkan dengan susu kerbau. Pembuatan dadih susu sapi 

sebagai alternatif proses pembuatan dadih, agar mampu 

memperbaiki kualitas dadih yang dihasilkan maka diberi 

penambahan susu skim. Penambahan susu skim dilakukan 

dengan tujuan untuk meningkatkan total padatan pada dadih 

susu sapi agar bisa menyamai nilai total solid dadih susu 

kerbau. 

Es krim merupakan salah satu produk olahan hasil 

ternak yang memiliki rasa yang sangat lezat dan memiliki 

nutrisi yang tinggi. Es krim termasuk kategori frozen desert 

yang dapat terbentuk dari kombinasi susu dan bahan campuran 

Ice Cream Mix (ICM). Es krim dapat disajikan dengan varian 

rasa, sehingga dapat meningkatkan cita rasa pada es krim. Es 

krim dadih merupakan inovasi es krim yang dibuat dengan 

menggunakan bahan dasar dadih susu sapi yang telah diberi 
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penambahan susu skim yang di fermentasi dalam tabung 

bambu pada suhu ruang selama 18-20 jam hingga membentuk 

gumpalan, yang kemudian ditambahkan dengan bahan 

campuran Ice Cream Mix (ICM). Pembuatan es krim 

memerlukan bahan stabilizer dan pengemulsi agar es krim 

yang dihasilkan berkualitas baik. Pembuatan es krim dapat 

membentuk rongga udara pada Ice Cream Mix (ICM), 

sehingga diperoleh pengembangan volume es krim yang dapat 

menjadikan es krim lebih ringan dan memiliki tekstur yang 

lembut. 

Penambahan dadih dalam pembuatan es krim 

diharapkan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat 

terhadap dadih, karena selama ini dadih hanya dikonsumsi 

oleh masyarakat Sumatera Barat, oleh karena itu perlu adanya 

pengembangan produk dadih agar masyarakat lebih berminat 

terhadap produk dadih, maka dilakukan pengembangan dadih 

yaitu dengan diolah menjadi es krim dadih. 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan 

penelitian tentang dadih yang dibuat dari susu sapi dengan 

penambahan susu skim yang diolah menjadi es krim terhadap 

warna, overrun, sineresis dan kadar air, serta diharapkan dapat 

digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya. Adapun skema 

kerangka pikir penelitian terdapat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian secara skematis.

Dadih makanan tradisional berasal dari 

Sumatra Barat yang di olah dengan bahan 

dasar susu kerbau yang di fermentasi di dalam 

bambu. 

 Mengingat ketersediaan susu kerbau 

sangat terbatas, jumlah produksi susu 

kerbau yang ada di Sumatera Barat 

yang hanya 2,40 liter perhari. 

Pembuatan dadih susu kerbau 

digantikan dengan susu sapi (Putra, 

dkk., 2016). 

Bahan utama: 

susu sapi segar 

Penambahan 

susu skim 

Penambahan susu skim dilakukan dengan 

tujuan untuk memperbaiki kualitas dadih 

susu sapi agar dapat menyerupai kualitas 

dadih susu kerbau. 

 
Untuk meningkatkan konsumsi dadih, 

maka perlu adanya pengembangan 

produk. 

 
Es Krim Dadih Susu Sapi 
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1.6.  Hipotesis 

H0: Berbagai macam persentase pemberian susu skim 

tidak meningkatkan kualitas es krim dadih 

terhadap rasa, overrun, sineresis dan kadar air. 

H1: Berbagai macam persentase pemberian susu skim 

meningkatkan kualitas es krim dadih terhadap 

rasa, overrun, sineresis dan kadar air. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Lokasi Kegiatan 

 Penelitian dilakukan pada bulan Februari hingga 

Maret 2018. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium 

Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan, Laboratorium 

Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya. 

 

3.2. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dadih yang dibuat dari susu sapi dengan penambahan susu 

skim dengan berbagai persentase yang diolah menjadi es krim. 

Jumlah sampel yang digunakan pada pengujian sebanyak 20 

sampel setiap variabel. 

 

3.2.1. Bahan yang digunakan dalam penelitian 

 a. Bahan pembuatan dadih susu sapi, antara lain: susu 

sapi segar, susu skim bubuk, bambu ori. 

b. Bahan yang digunakan dalam pembuatan es krim 

dadih susu sapi, antara lain: dadih susu sapi, gula 

pasir, krimer nabati dan stabilizer. 

 

3.2.2. Peralatan yang digunakan dalam penelitian 

 a. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan dadih 

susu sapi, antara lain: timbangan, kompor, alat 

pasteurisasi berupa double wall, pengaduk, gelas ukur, 

thermometer, daun pisang, tali/alat perekat, kertas 

label dan tissue. 
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 b. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan es krim 

dadih susu sapi, antara lain: timbangan, wadah plastik, 

gelas ukur, spatula, mixer, ice cream maker, freezer, 

kertas label dan tissue. 

 c. Uji rasa, antara lain pengujian rasa oleh panelis dan 

lembar kerja penilaian (skor). 

 d. Uji overrun, antara lain wadah, gelas ukur. 

 e. Uji sineresis, antara lain sentrifugator (DSC 108), 

tabung sentrifuge dan timbangan analitik. 

 f. Uji kadar air, antara lain cawan porselen, eksikator, 

oven, penjapit. 

 

3.3. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dengan menggunakan metode 

percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang 

terdiri dari lima (5) perlakuan dan empat (4) ulangan. Metode 

tabulasi dan penelitian disajikan pada Tabel 1: 

 

Tabel 1. Metode Percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap 

Perlakuan 
Ulangan 

U1 U2 U3 U4 

P0 P0U1 P0U2 P0U3 P0U4 

P1 P1U1 P1U2 P1U3 P1U4 

P2 P2U1 P2U2 P2U3 P2U4 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 P3U4 

P4 P4U1 P4U2 P4U3 P4U4 
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Keterangan: 

P0: tanpa penambahan susu skim bubuk 

P1: penambahan susu skim bubuk 2,5% 

P2: penambahan susu skim bubuk 5% 

P3: penambahan susu skim bubuk 7,5% 

P4: penambahan susu skim bubuk 10% 

 

3.4. Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Pengujian rasa, tertera pada Lampiran 1. 

b. Pengujian overrun (Menurut Dini, 2015), tertera 

pada Lampiran 2. 

c. Pengujian sineresis (Menurut Putri, 2014), tertera 

pada Lampiran 3. 

d. Pengujian kadar air (Menurut SNI 01-2891-1992), 

tertera pada Lampiran 4. 

 

3.5. Prosedur Penelitian 

3.5.1. Prosedur Persiapan 

a. Persiapan alat dan bahan  

1. Susu sapi segar diperoleh dari koperasi susu 

yang ada di depan Rumah Yoghurt Batu 

yaitu KUD. Mitra Bhakti Makmur. 

2. Bambu ori didapatkan dari seorang penjual 

yang tempat tinggalnya berlokasi di 

belakang Perguruan Tinggi Negeri 

Politeknik Negeri Malang (Polinema).  

3. Daun pisang. 

4. Gula. 
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5. Krimer nabati (non dairy milk) dan quick 

(stabilizer) 

6. Wadah, pisau, lap kain, tissue, kertas label. 

7. Mesin mixer. 

8. Ice cream maker, kompor gas dan panci 

pasteurisasi. 

b. Pemotongan bambu  

Bambu dijemur selama 1-2 jam hingga bambu 

tidak terlalu basah dan di bersihkan bagian luar 

bambu dengan menggunakan lap kain. 

Pemotongan bambu dilakukan dengan 

menggunakan gergaji kayu. Bambu dipotong 

pada bagian atas kemudian dibersihkan bagian 

atas dan luar bambu dari sisa butiran bambu yang 

digergaji menggunakan lap kain. Alumunium foil 

digunakan untuk menutup bagian atas bambu 

untuk sementara agar debu dan kotoran tidak 

masuk kedalam bambu. 

 

3.5.2. Prosedur Pembuatan Dadih 

a. Penambahan susu skim 

Susu skim dimasukan kedalam susu yang akan 

dipasteurisasi dengan persentase yang berbeda-

beda yaitu tanpa penambahan susu skim (0%), 

penambahan susu skim sebanyak 2,5%, 5,0%, 

7,5% dan 10%. 

b. Pasteurisasi 

Susu sapi segar dimasukan kedalam panci 

pasteurisasi sambil diaduk hingga rata. Susu 

dipasteurisasi dengan metode LTLT (Low 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Temperature Long Time) dengan suhu 62-65
o
C 

selama 30 menit.  

c. Pengukuran 

Susu yang telah dipasteurisasi diukur dengan 

menggunakan gelas ukur lalu dibagi kedalam 

beberapa wadah yang mewakili masing-masing 

perlakuan dalam satu kali ulangan. Satu wadah 

perlakuan diisi dengan 500 ml susu sapi yang telah 

dipasteurisasi.  

d. Pendinginan  

Susu didinginkan pada suhu ruang hingga suhu 

susu mencapai 27-28 
o
C. Pengadukan secara 

perlahan dan konsisten dilakukan hingga susu 

mencapai suhu tersebut. 

e. Penutupan dan inkubasi 

Adonan susu dimasukkan kedalam bambu 

dengan menggunakan gelas ukur. Daun pisang 

digunakan sebagai penutup bagian atas bambu. 

Daun pisang yang digunakan adalah daun yang 

telah diangin-anginkan dan dibersihkan. 

Selanjutnya, daun pisang diikat menggunakan tali 

atau dapat juga menggunakan plastik perekat yang 

berdiameter besar agar tidak mudah tumpah saat 

terjadi guncangan.  

Pemeraman atau inkubasi dilakukan selama 18 

jam. Hal ini berdasarkan hasil dari pra-penelitian 

yang kami lakukan. Hasil dari dadih yang diperam 

selama 19, 20 dan 21 jam memiliki rasa yang pahit 

sedangkan dadih yang diperam selama 18 jam 

memiliki karakteristik dadih yang baik.  
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f. Pemanenan  

Pemanenan dadih dilakukan setelah tepat 18 

jam pemeraman. Pemanenan dilakukan dengan 

membuka ikatan daun pisang pada bagian atas 

bambu. Setelah bambu terbuka, dadih dikeluarkan 

dan ditempatkan pada wadah yang telah disediakan 

dan diberi label.  

 

3.5.3. Prosedur Pembuatan Es Krim 

a. Penimbangan 

Dadih yang telah dipanen selanjutnya 

ditimbang dengan dikurangi dengan bobot wadah. 

Selanjutnya wadah dadih ditutup bagian atasnya 

menggunakan plastik wrap dan dimasukkan 

kedalam kulkas untuk menunggu giliran 

pemrosesan menjadi es krim dadih. 

b. Pencampuran menggunakan mixer 

Dadih yang akan diolah dimasukkan kedalam 

wadah dan diikuti dengan bahan bahan lain seperti 

krimer nabati, gula dan stabilier. Adonan dicampur 

menggunakan mixer yang menggunakan kecepatan 

sedang untuk 2-5 menit awal lalu kecepatan 

maksimal selama 8-10 menit.  

c. Pemasukan pada Ice Cream Maker 

Setelah Ice Cream Maker dibersihkan dan siap 

digunakan maka adonan es krim dimasukkan 

melalui bagian atas mesin. Selanjutnya ditutup 

bagian atas mesin, lalu dilakukan pengaturan pada 

mesin dan ditekan tombol auto untuk memulai 

proses pembuatan es krim.  
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d. Freezing 

Didalam Ice Cream Maker adonan es krim 

diproses secara perlahan menjadi es krim. Setelah 

mesin selesai melakukan pemrosesan dan mencapai 

titik kelembutan yang telah ditetapkan maka mesin 

secara otomatis berhenti. Pemrosesan berjalan 

sekitar 10-15 menit. Lalu ditekan tombol manual 

pada mesin dan es krim dikeluarkan pada masing-

masing katup es krim. 

e. Penimbangan dan Pelabelan  

Penimbangan dilakukan dengan menggunakan 

timbangan analitik lalu dilakukan pelabelan pada 

wadah es krim. 

f. Pengemasan 

Pengemasan menggunakan wadah plastik dan 

diberi label sesuai perlakuan dan ulangan.  

g. Hardening 

Es krim yang telah siap dimasukkan kedalam 

freezer kurang lebih selama 12-24 jam. Proses 

kristalisasi es terbentuk karena pelepasan panas 

pada saat suhu air diturunkan yang akan 

mengakibatkan pergerakan molekul air 

diperlambat. Semakin cepat proses pengerasan es, 

kristal es yang terbentuk semakin kecil dan tekstur 

es krim yang dihasilkan semakin lembut.  
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Gambar 2. Skema penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susu sapi segar dipasteurisasi 62-65 
o
C selama 30 menit 

Didinginkan hingga suhu kamar 27-28 
o
C 

Ditambahkan susu skim dengan persentase yang berbeda pada 

masing-masing perlakuan (0%, 2,5%, 5%, 7,5% dan 10%) 

Dimasukkan dalam bambu-bambu yang sudah ditentukan untuk di 

fermentasi secara alami 

Inkubasi selama 18 jam dalam suhu kamar dengan suhu ± 27 
o
C 

Adonan 1: 

Gula pasir 300 gram/liter 

Krimer nabati 100 gram/liter 

Stabilizer 50 gram/liter 

 

 
Adonan 1 di mixer dengan kecepatan sedang hingga tinggi selama 

10 s/d 15 menit  

Dadih susu sapi 

Pembekuan (freezing) dengan Ice Cream Maker selama ± 15 menit 

Penimbangan dan pengemasan 

Pengerasan 

(hardening) ± 24 jam 

Pengujian Rasa, 

Overrun, Sineresis 

dan Kadar Air 
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3.6. Analisis Statistik 

 Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis 

statistik menggunakan analisis ragam (ANOVA) digunakan 

untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh perlakuan 

terhadap variabel yang diamati dan dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berbeda Duncan (UJBD) apabila terdapat perbedaan 

yang nyata maupun sangat nyata.  

Model matematis yang digunakan untuk Rancangan Acak 

Lengkap adalah sebagai berikut: 

Yij = μ + αi +ε ij 

Keterangan : 

 i = 1,2,3 ……t = perlakuan 

 j = 1,2,3 …… r = pengulangan 

Yij = Nilai pengamatan dari perlakuan ke-I dan 

ulangan ke-j  

μ = nilai rata-rata pengamatan 

αi= pengaruh perlakuan ke-i 

εij = pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke-i dan 

ulangan ke-j 

 

3.7. Batasan Istilah 

Dadih : hasil fermentasi susu yang dilakukan di 

dalam bambu dan ditutup dengan 

menggunakan daun pisang di bagian 

atasnya, pada suhu ruang selama 15-20 

jam. 

Overrun : udara yang terperangkap pada saat 

proses pencampuran sehingga 

menghasilkan volume produk semakin 

besar. 

Sineresis : pemisahan cairan dari penyusutan gel. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

 Pengaruh penambahan susu skim pada pembuatan es 

krim dadih susu sapi ditinjau dari rasa, overrun, sineresis dan 

kadar air ditampilkan pada Tabel 2. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa penambahan susu skim bubuk 

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

uji overrun, sineresis dan kadar air sedangkan pada rasa tidak 

memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05).  

 

Tabel 2. Pengaruh Perlakuan terhadap Es Krim Dadih Susu 

Sapi  

 
Keterangan: superskrip yang berbeda pada baris yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terkecuali 

rasa yaitu tidak menunjukkan perbedaan yang nyata (P>0,05). 

 

4.2. Pengaruh Penambahan Susu Skim pada Es Krim 

Dadih Susu Sapi terhadap Rasa  

 Penambahan susu skim pada es krim dadih susu sapi 

pada masing-masing perlakuan mendapatkan hasil yaitu tidak 

memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap rasa, hal 

tersebut terjadi karena rasa merupakan sensasi yang terbentuk 

dari hasil perpaduan komposisi bahan pada suatu produk 

makanan yang ditangkap oleh indera pengecap. Dari hasil 
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tersebut menunjukkan bahwa suatu produk dapat diterima oleh 

panelis apabila sesuai dengan apa yang telah diinginkan atau 

dirasakan. Pelaksanaan uji rasa dilakukan dengan cara panelis 

diminta tanggapannya tentang cita rasa es krim yang diujikan 

dengan memberikan penilaian skor pada produk. Pada Tabel 2. 

dapat disimpulkan bahwa hasil analisis ragam pada 

organoleptik dengan rataan nilai P0 3,50 ± 0,36; P1 3,79 ± 

0,79; P2 3,75 ± 0,32; P3 3,88 ± 0,28; P4 3,71 ± 0,25 

menjelaskan bahwa penambahan susu skim dapat 

meningkatkan cita rasa pada es krim dadih, sehingga 

menunjukkan bahwa panelis cenderung menyukai es krim 

yang diberi penambahan susu skim. Penilaian yang diberikan 

oleh panelis berkisar antara 3,50-3,88 dari hasil penambahan 

susu skim dalam pembuatan es krim dadih susu sapi berada 

pada kisaran cukup enak (nilai 3) sampai enak (nilai 4). 

Berdasarkan hasil pengujian rasa rataan nilai terendah 

pada P0 3,50 ± 0,36 sedangkan rataan nilai tertinggi pada P3 

3,88 ± 0,28. Rataan nilai tertinggi pada P3 3,88 ± 0,28 

dihasilkan dari penambahan susu skim 7,5%. Protein pada 

susu skim dapat membantu terbentuknya tekstur yang kompak, 

lembut dan mencegah penampakan yang lembek pada tekstur 

karena susu skim menyerap air sehingga tekstur lebih kental 

(Trisnaningtyas, dkk., 2013). Berdasarkan hasil tersebut 

tingkat kesukaan pada produk es krim dadih susu sapi dengan 

persentase skim 2,5%; 5%; 7,5% dan 10% menunjukkan 

bahwa peningkatan pemberian susu skim menjadikan panelis 

menyukai produk es krim dadih susu sapi. Penambahan susu 

skim dapat mempengaruhi rasa dan aroma serta tekstur selama 

fermentasi (Mandang, Dien dan Yelnetty., 2016). Protein pada 

susu skim dapat membantu terbentuknya tekstur yang kompak, 

lembut dan mencegah penampakan yang lembek pada tekstur 
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karena susu skim menyerap air sehingga tekstur lebih kental 

(Trisnaningtyas dkk., 2013). Dadih yang ditambahkan susu 

skim akan meningkatkan jumlah mikroorganisme dalam 

proses fermentasi. Susu skim tersebut digunakan 

mikroorganisme sebagai media untuk fermentasi hingga 

terbentuknya gumpalan. Proses fermentasi tersebut akan 

merubah komponen gula (laktosa) menjadi asam laktat. Asam 

laktat yang dihasilkan selama proses fermentasi dapat 

meningkatkan cita rasa. 

 

4.3. Pengaruh Penambahan Susu Skim pada Es Krim 

Dadih Susu Sapi terhadap Overrun 

Penambahan susu skim pada es krim dadih susu sapi 

dengan konsentrasi yang berbeda mendapatkan hasil yaitu 

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

overrun. Perbedaan yang sangat nyata disebabkan karena 

penambahan susu skim dapat meningkatkan kekentalan es 

krim sehingga pada saat proses mixer memungkinkan udara 

masuk ke dalam adonan lebih banyak, merata dan 

mengembang. Hasil analisis ragam pada Tabel 2. dapat 

disimpulkan bahwa rataan nilai overrun pada P0 29,05 ± 0,63; 

P1 66,73 ± 0,73; P2 52,38 ± 0,99; P3 51,35 ± 0,77; P4 43,49 ± 

0,68 menjelaskan bahwa pemberian susu skim pada es krim 

dadih susu sapi dapat meningkatkan overrun. Dari hasil 

pengujian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata nilai overrun 

pada seluruh perlakuan adalah sebesar 29,05-66,73%.  

Overrun yang terlalu rendah berakibat tekstur keras 

sehingga menurunkan palatabilitas. Pada kondisi sebaliknya, 

produk menjadi mudah meleleh sehingga merugikan 

konsumen, selain itu menurut Handayani, dkk., (2014) yang 

menyatakan bahwa es krim yang berkualitas baik memiliki 
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overrun 70-100% untuk es krim normal, sedangkan untuk 

industri rumah tangga overrun 35-50% yang disebut dengan es 

krim lunak. Krim pada dasarnya terdiri atas globula kecil 

lemak yang tersuspensi dalam air. Globula-globula ini tidak 

saling bergabung sebab masing-masing globula tetap menjauh. 

Pengadukan akan merusak membran protein yang membuat 

lemak tersebut dapat saling mendekat, dari hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa untuk mencegah naiknya krim ke 

permukaan dapat dilakukan dengan menambahkan emulsifier 

pada campuran es krim. 

Berdasarkan hasil pengujian overrun, rataan nilai 

overrun terendah ditunjukkan pada P0 yaitu sebesar 29,05 ± 

0,63 sedangkan nilai rataan tertinggi pada es krim dadih 

ditunjukkan pada P1 dengan hasil sebesar 66,73 ± 0,73. Dari 

hasil tersebut menunjukkan bahwa penambahan susu skim 

dengan persentase yang berbeda akan menghasilkan nilai 

overrun yang berbeda, namun apabila overrun yang dihasilkan 

terlalu tinggi maka akan menghasilkan es krim yang mudah 

meleleh. Jika konsentrasi pemberian terlalu tinggi akan 

menyebabkan adonan es krim sulit mengembang dan apabila 

tanpa pemberian susu skim, adonan es krim tetap dapat 

mengembang namun nilai overrun rendah.  

Nilai overrun es krim dadih susu sapi yang dihasilkan 

dari penelitian ini di dapat karena penambahan susu skim yang 

dapat meningkatkan viskositas es krim, jika es krim yang 

dihasilkan kental maka akan memudahkan udara untuk 

menembus permukaan dan mengembangkan es krim, akan 

tetapi pemberian susu skim yang terlalu tinggi dapat akan sulit 

mengalami pengembangan sehingga dapat menurunkan nilai 

overrun. Menurut Kusbiantoro, dkk (2005) overrun yang 

terlalu rendah berakibat tekstur keras sehingga menurunkan 
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cita rasa. Pada kondisi sebaliknya, produk memiliki tekstur 

yang lembut namun menjadi mudah meleleh sehingga 

merugikan konsumen. Menurut Handayani, dkk., (2014) tinggi 

rendahnya overrun juga dapat dipengaruhi proses mixer atau 

pencampuran, dimana selain mempengaruhi penangkapan 

udara juga berfungsi untuk mengubah partikel udara besar 

dipecah sehingga menjadi gelembung kecil pada saat 

berputarnya baling-baling mixer. Produk es krim mempunyai 

overrun tinggi diartikan sebagai tingginya busa beku yang 

terdapat didalam pada es krim, selain itu overrun yang tinggi 

dapat memberikan keuntungan didalam usaha. 

 

4.4. Pengaruh Penambahan Susu Skim pada Es Krim 

Dadih Susu Sapi terhadap Sineresis 

Penambahan susu skim pada es krim dadih susu sapi 

pada masing-masing perlakuan mendapatkan hasil yaitu 

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

sineresis. Perbedaan yang sangat nyata disebabkan karena 

pada ruas-ruas bambu mengandung mikroorganisme alami 

yang sangat berperan dalam memecah laktosa susu menjadi 

asam terutama asam laktat. Asam yang diproduksi oleh 

mikroorganisme akan menurunkan pH susu sehingga 

menyebabkan terkoagulasinya protein pada susu yang secara 

perlahan akan membentuk 2 lapisan yaitu curd dan cairan 

(Putra, dkk. 2011). Pada Tabel 2. dapat disimpulkan bahwa 

hasil analisis ragam sineresis pada P0 10,13 ± 0,72; P1 9,25 ± 

0,91; P2 8,73 ± 0,80; P3 8,14 ± 0,98; P4 6,45 ± 0,97 

menjelaskan bahwa pemberian susu skim pada es krim dadih 

susu sapi dapat menurunkan terjadinya sineresis, semakin 

rendah sineresis yang dihasilkan maka es krim dadih yang 

dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Wati (2016) sineresis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

didefinisikan sebagai pemisahan cairan dari penyutan gel. 

Sineresis adalah proses yang tidak diinginkan, pada kondisi ini 

akan mempengaruhi tekstur dan kualitas dadih sepanjang 

periode penyimpanan. Perbedaan hasil rataan nilai sineresis 

dapat dilihat bahwa masing-masing persentase pemberian susu 

skim memberikan tingkat sineresis yang berbeda-beda. Rataan 

nilai sineresis terendah pada es krim dadih ditunjukkan pada 

P4 yaitu sebesar 6,45 ± 0,97 sedangkan rataan nilai tertinggi 

pada es krim dadih ditunjukkan oleh P0 dengan hasil sebesar 

10,13 ± 0,72.  

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa rataan nilai 

sineresis yang di dapat dari masing-masing perlakuan yaitu P0 

10,13 ± 0,72 memiliki sineresis yang paling tinggi hal tersebut 

terjadi karena tanpa pemberian susu skim, akan menghasilkan 

es krim yang memiliki viskositas rendah sehingga 

penampakan es krim lebih lembek, dengan adanya hal tersebut 

maka penambahan susu skim dilakukan dengan tujuan agar 

dapat meningkatkan bahan padatan. Hal ini juga diperjelas 

oleh Septiani, dkk., (2013) laktosa merupakan karbohidrat 

utama dalam susu yang dapat digunakan oleh bakteri starter 

sebagai sumber energi untuk pertumbuhannya. Adanya 

peningkatan penambahan susu skim dapat meningkatkan nilai 

keasaman dan menurunkan pH, hal ini disebabkan karena susu 

skim mengandung laktosa yang berperan dalam metabolisme 

asam laktat. Protein dalam susu skim membantu terbentuknya 

tekstur yang kompak, lembut dan mencegah penampakan yang 

lembek serta tekstur yang kasar pada es krim, jika sineresis 

tinggi maka kualitas es krim dadih yang dihasilkan semakin 

rendah.  
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Pada perlakuan P4 6,45 ± 0,97 nilai rataan paling 

rendah dikarenakan pemberian susu skim yang paling tinggi, 

maka sineresis yang dihasilkan akan semakin rendah. Sineresis 

yang rendah disebabkan karena es krim dadih yang semakin 

kental akan dapat menurunkan resiko sineresis (terpisahnya 

whey dari gel), jika sineresis semakin rendah maka kualitas es 

krim dadih yang dihasilkan semakin baik. (Wati, 2016) 

menegaskan bahwa konsentrasi padatan tanpa lemak (protein) 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi viskositas 

yogurt. Nilai viskositas diperoleh dari produk susu akibat 

menggumpalnya kasein karena rendahnya keasaman akibat 

kerja dari kultur bakteri. 

 

4.5. Pengaruh Penambahan Susu Skim pada Es Krim 

Dadih Susu Sapi terhadap Kadar Air 

 Penambahan susu skim pada es krim dadih susu sapi 

pada masing-masing perlakuan mendapatkan hasil yaitu 

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

kadar air. Perbedaan yang sangat nyata terhadap kadar air 

dadih disebabkan oleh daya serap air dalam bambu yang 

tinggi, penurunan kadar air diduga dipengaruhi oleh 

mikroorganisme didalam ruas bambu dan penambahan susu 

skim pada pembuatan dadih. Pada Tabel 2. dapat disimpulkan 

bahwa hasil analisis ragam kadar air es krim dadih susu sapi 

pada P0 63,05 ± 0,81; P1 62,32 ± 0,71; P2 61,03 ± 0,89; P3 

59,33 ± 0,98; P4 58,85 ± 0,55 menjelaskan bahwa dari hasil 

rataan nilai yang diperoleh, pemberian susu skim pada es krim 

dadih susu sapi menghasilkan nilai kadar air yang sesuai 

dalam standar. Dari hasil analisis ragam tersebut menunjukkan 

bahwa rata-rata nilai kadar air pada seluruh perlakuan adalah 

sebesar 58,85-63,05%. Hal tersebut sesuai dengan Dini (2015) 
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menyatakan bahwa syarat kandungan kadar air yang baik 

dalam pembuatan es krim yaitu 55-64%. Pengaruh dadih yang 

cair sebagai bahan utama pembuatan es krim dadih, maka akan 

menyebabkan kandungan air pada es krim dadih juga semakin 

tinggi. Jika air terlalu banyak maka es krim akan terasa kasar 

dan keras. Pada kondisi sebaliknya, produk menjadi mudah 

meleleh sehingga dapat merugikan konsumen. Tingginya 

kadar air juga menyebabkan tekstur es krim menjadi sangat 

padat dan kasar karena terjadi kristalisasi air yang berukuran 

besar dan akhirnya rasa manis tidak terasa (Putri, dkk., 2015). 

Hasil rata-rata kadar air pada Tabel 2. menunjukkan 

bahwa rata-rata kadar air tetinggi sebesar 63,05 ± 0,81 pada P0 

yaitu tanpa penambahan susu skim, kemudian dilanjutkan 

pada P1 62,32 ± 0,71; P2 61,03 ± 0,89; P3 59,33 ± 0,98 dan 

rataan nilai kadar air paling rendah sebesar 58,85 ± 0,55 pada 

P4. Semakin tinggi pemberian persentase susu skim maka 

menunjukkan nilai kadar air yang semakin rendah, kadar air es 

krim yang semakin rendah menunjukkan bahwa kualitas es 

krim yang dihasilkan semakin baik. Protein pada susu skim 

dapat membantu terbentuknya tekstur yang kompak, lembut 

dan mencegah penampakan yang lembek pada tekstur karena 

susu skim menyerap air sehingga tekstur lebih kental 

(Trisnaningtyas, dkk., 2013). 

 

4.6. Perlakuan Terbaik 

 Perlakuan terbaik ditentukan sebagai bahan untuk 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan dari perbedaan 

variabel yang diteliti dengan persentase pemberian perlakuan 

yang berbeda. Pemilihan perlakuan terbaik pada es krim dadih 

susu sapi dengan membandingkan hasil penelitian dengan 

Standar Nasional Indonesia (SNI), jurnal dan text book. 
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Variabel yang digunaan dalam penelitian adalah rasa, overrun, 

sineresis dan kadar air. 

Penilaian yang diberikan oleh panelis berkisar antara 

3,50-3,88 dari hasil penambahan susu skim dalam pembuatan 

es krim dadih susu sapi berada pada kisaran cukup enak (nilai 

3) sampai enak (nilai 4), hal ini menjelaskan bahwa produk 

yang memiliki rasa tidak enak maka tidak akan diterima oleh 

konsumen walaupun warna, aroma dan teksturnya baik, oleh 

sebab itu rasa merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

keputusan konsumen untuk menerima atau menolak suatu 

produk. Menurut Wati (2016) secara umum dadih mempunyai 

cita rasa yang khas asam dengan aroma perpaduan antara 

bambu dan susu, hal tersebut menunjukkan bahwa 

peningkatan pemberian susu skim menjadikan panelis 

menyukai produk es krim dadih susu sapi. Penambahan susu 

skim dapat mempengaruhi rasa dan aroma serta tekstur selama 

fermentasi (Mandang dkk, 2016). 

Dari hasil penelitian penambahan susu skim dalam 

pembuaatan es krim dadih susu sapi menghasilkan nilai rataan 

terbaik pada overrun dengan P1 66,73 ± 0,73. Nilai overrun es 

krim dadih susu sapi yang dihasilkan dari penelitian ini di 

dapat karena penambahan susu skim yang dapat meningkatkan 

viskositas es krim, jika es krim yang dihasilkan kental maka 

akan memudahkan udara untuk menembus permukaan dan 

mengembangkan es krim, namun apabila overrun yang 

dihasilkan terlalu tinggi akan menghasilkan es krim yang 

mudah meleleh. Nilai overrun tersebut sesuai dengan 

Handayani, dkk., (2014) yang menyatakan bahwa es krim 

yang berkualitas baik memiliki overrun 70-100% untuk es 

krim normal, sedangkan untuk industri rumah tangga overrun 

35-50% yang disebut dengan es krim lunak. 
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Dari hasil penelitian penambahan susu skim dalam 

pembuaatan es krim dadih susu sapi menghasilkan nilai rataan 

terbaik pada sineresis dengan P0 10,13 ± 0,72. Perbandingan 

dengan penelitian tersebut adalah nilai sineresis pada 

penelitian ini lebih baik karena mampu menghasilkan sineresis 

paling rendah pada P4 6,45 ± 0,97. Penambahan susu skim 

dapat menurunkan sineresis, hal tersebut dapat terjadi karena 

jika semakin tinggi persentase susu skim yang diberikan akan 

meningkatkan total padatan dan meningkatkan viskositas, 

sehinggga dapat menghasilkan mutu es krim yang semakin 

baik. Hal ini sesuai dengan Wati (2016) dadih yang memiliki 

karakteristik cukup baik yaitu tidak terjadi sineresis, sehingga 

perlakuan terbaik diambil pada nilai rataan terendah.  

Dari hasil penelitian nilai rataan terbaik pada kadar air 

dengan P0 63,05 ± 0,81. Penambahan susu skim dalam 

pembuaatan es krim dadih susu sapi dapat menghasilkan kadar 

air yang rendah sehingga dapat menghasilkan es krim dengan 

tekstur yang lembut. Perlakuan terbaik kadar air es krim pada 

P4 58,85 ± 0,55, pada P4 menghasilkan es krim dengan rasa 

yang lebih enak dan padat dibandingkan dengan P0, hal ini 

sesuai dengan Dini (2015) menyatakan bahwa syarat 

kandungan kadar air yang baik dalam pembuatan es krim yaitu 

55-64%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar air es 

krim dadih susu sapi menghasilkan nilai rataan sebesar 58,85-

63,05% menunjukkan bahwa dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, kandungan kadar air tersebut masih dalam batas 

standar. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan 

bahwa penambahan susu skim yang berbeda dapat 

meningkatkan overrun, menurunkan sineresis dan kadar air. 

Perlakuan terbaik dalam penambahan susu skim adalah P1 

ditinjau dari rasa 3,79 ± 0,79, overrun 66,73 ± 0,73%, 

sineresis 9,25 ± 0,91%, kadar air 62,32 ± 0,71%. 

 

5.2.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, sebaiknya penambahan 

susu skim dalam pembuatan es krim dadih susu sapi yaitu 

pada level P1 (2,5%), kemudian perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut untuk menguji kandungan vitamin pada es krim 

dadih. 
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