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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Susu merupakan pangan asal ternak yang mengandung 

nilai gizi tinggi dan lengkap (high nutrition value). Susu 

mengandung protein dan karbohidrat (laktosa) yang dapat 

digunakan oleh beberapa mikroorganisme menguntungkan 

maupun tidak menguntungkan untuk tumbuh dan berkembang, 

sehingga susu mudah mengalami kerusakan (Sopandi dan 

Wardah, 2014). Untuk menghindari hal tersebut perlu adanya 

penanganan dan pengolahan lebih lanjut yaitu dengan proses 

fermentasi susu menjadi dadih.  

Dadih merupakan gumpalan susu kerbau berwarna 

putih seperti tahu yang tidak berubah atau pecah yang 

dihasilkan dengan memeram susu pada suhu kamar (27
o
C) 

(Usmiati dan Risfaheri, 2013). Menurut Sirait (1993) produk 

dadih menyerupai yoghurt. Dadih terbuat dari susu kerbau 

fermentasi dalam bambu yang ditutup dengan daun pisang 

yang dilayukan dan dibiarkan terfermentasi secara alami pada 

suhu ruang selama 48 jam. Proses fermentasi yang terjadi 

tanpa menggunakan starter tambahan, melainkan mikroba 

yang diduga berasal dari permukaan bambu, daun pisang, dan 

susu kerbau (Usmiati dan Risfaheri, 2013). Bambu dalam 

proses pembuatan dadih berperan sebagai tempat fermentasi 

sekaligus kemasan dadih. Bakteri asam laktat yang 

mendominasi pada dadih yang dibuat secara tradisional 

terdapat 36 strain (Parto dan Suryono dalam Miskiyah, 2011). 

Afriani (2010) menjelaskan bahwa proses fermentasi akan 

mengubah laktosa dalam susu menjadi glukosa dan galaktosa 
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oleh aktivitas kultur starter sehingga akan mengurangi 

gangguan pencernaan saat mengkonsumsinya. 

Komposisi nutrisi dadih yaitu memiliki kadar air 

(82,10%), protein (6,99%), lemak (8,08%) dan pH 4,99. Dadih 

mempunyai kandungan protein sebesar 39,8% dengan 

kandungan asam amino esensial yang cukup lengkap, kalsium, 

serta vitamin B dan K yang terbentuk selama proses 

fermentasi. Selain itu mengandung bakteri asam laktat 

(Lactobacillus casei subsp casei, Leuconoctoc 

paramasentereroides, Enterococcus faecalis subspesies 

liquefaciens, Lactococcus lactis sub sp lactis) (Pato, 2003). 

 Kemasan pada suatu produk berperan penting untuk 

mempertahankan kualitas produk tersebut. Fungsi kemasan 

adalah melindungi dan mempertahankan kualitas produk 

terhadap pengaruh dari luar, tidak mempengaruhi produk, 

terbuat dari bahan yang aman dan tidak mengganggu 

kesehatan atau mempengaruhi kualitas serta tahan terhadap 

perlakuan selama pengolahan, pengangkutan dan peredaran 

(Julianto, 2006). Kemasan produk olahan harus memiliki 

permeabilitas rendah terhadap air, gas dan uap agar kualitas 

produk tetap terjaga (Candra dan Dianing, 2015). Plastik 

polipropilen (pp) memiliki sifat-sifat seperti ringan, lebih kuat 

dan lebih kaku sehingga tidak mudah sobek, mudah dalam 

penanganan dan distribusi, permeabilitas terhadap uap air 

rendah, permeabilitas terhadap gas sedang, tahan terhadap 

suhu tinggi sehingga dapat digunakan untuk mensterilkan 

bahan pangan. Polipropilen juga tahan terhadap lemak, asam 

kuat dan basa (Julianto, 2006). 

 Pembuatan dadih yang dilakukan secara tradisional 

menyebabkan kualitas dadih yang diperoleh berbeda-beda. 

Serta belum adanya standart pembuatan dadih menyebabkan 
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kualitas dadih yang diperoleh bervariasi pada masing-masing 

pengolahan. Upaya-upaya memperbaiki kualitas dadih secara 

mikrobiologi perlu dilakukan mengingat dadih memanfaatkan 

mikroorganisme pada permukaan bambu dan daun pisang 

secara langsung selama proses fermentasi belum diketahui 

secara pasti jenis dan jumlahnya sehingga kualitas yang 

dihasilkan setiap pengolahannya berbeda bahkan beresiko 

mengalami kegagalan. Selain itu penggunaan bahan baku 

dadih dari susu kerbau juga perlu diganti dengan bahan baku 

susu lain misalnya yaitu susu sapi, mengingat produksi susu 

kerbau mulai menurun seiring berkurangnya populasi kerbau 

di Indonesia (Usmiati dan Risfaheri, 2013). Oleh sebab itu 

perlu adanya modifikasi pembuatan dadih menggunakan 

bahan baku susu sapi dan kemasan cup plastik polipropilen 

(pp) dengan memanfaatkan biakan pemula  yang bertujuan 

untuk memperoleh dadih dengan kualitas yang konsisten dan 

mencegah kegagalan proses pembuatan dadih. Penelitian ini 

bertujuan untuk mempelajari kualitas mikrobiologi dadih susu 

sapi modifikasi pada kemasan cup plastik polipropilen (pp) 

hasil fermentasi biakan pemula dadih yang dibuat secara 

tradisional dengan konsentrasi pemberian yang berbeda.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

berapakah konsentrasi terbaik penambahan biakan pemula 

dadih susu sapi dalam tabung bambu ori pada pembuatan 

dadih susu sapi modifikasi dengan kemasan cup plastik 

polipropilen (pp) ditinjau dari TPC (Total Plate Count), total 

BAL, total asam tertitrasi dan pH. 
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1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

konsentrasi terbaik penambahan biakan pemula dadih susu 

sapi dalam tabung bambu ori pada pembuatan dadih susu sapi 

modifikasi dengan kemasan cup plastik polipropilen (pp) 

ditinjau dari TPC (Total Plate Count), total BAL, total asam 

tertitrasi dan pH. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

wawasan bagi mahasiswa, instansi pemerintah maupun swasta 

mengenai pemanfaatan biakan pemula dari dadih yang dibuat 

secara tradisional dalam tabung bambu ori sebagai starter 

pada pembuatan dadih menggunakan kemasan yang lebih 

praktis yaitu cup plastik polipropilen (pp).  

 

1.5 Kerangka Pikir 

Dadih merupakan salah satu jenis susu fermentasi 

tradisional berasal dari Indonesia dan cukup terkenal di 

Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Pengolahan dadih masih 

bersifat 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 24−48 jam (Usmiati, 2013). 

Fermentasi dadih melibatkan beberapa mikroorganisme yang 

diduga berasal dari permukaan dalam bambu, penutup daun 

pisang dan susu yang digunakan. Mikroorganisme tersebut 

terdiri atas bakteri dan khamir dengan jumlah bakteri sekitar 6-

7 log cfu/g dan khamir sekitar 5 log cfu/g (Hosono dalam 

Wijayanti, Thohari dan Purwadi, 2016). Menurut Daswati, 

Hidayati dan Elfawati (2009) dadih susu kerbau memiliki pH 
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5,02 dan total koloni bakteri 6,23 log cfu/g. Sedangkan kadar 

asam dadih asal Kabupaten Kerinci adalah 0,96 – 1,03 % 

(Afriani, 2008). 

Proses pembuatan dadih secara tradisional 

menggunakan bambu sebagai tempat fermentasi sekaligus 

kemasan dadih menyebabkan kualitas dadih yang diperoleh 

setiap pengolahan akan bervariasi, serta konsistensi 

karakteristik produk yang dihasilkan pada fermentasi dadih 

secara tradisional dalam periode panjang sulit diperoleh serta 

beresiko terjadi kegagalan dalam proses pembuatannya. Hal 

tersebut disebabkan oleh mikroorganisme yang terdapat pada 

permukaan bambu dan daun pisang tidak selalu sama jenis dan 

jumlahnya. 

Perbaikan kualitas dadih dapat dilakukan dengan 

modifikasi pembuatan dan inovasi kemasan dadih. Modifikasi 

pembuatan dadih dengan mengganti bahan baku dari susu 

kerbau menjadi susu sapi mengingat ketersediaan susu kerbau 

di Indonesia semakin menurun. Proses pembuatan dadih susu 

sapi modifikasi dengan fermentasi condong balik berdasarkan 

Sopandi dan Wardah (2014) yang memanfaatkan dadih yang 

dibuat secara tradisional (biakan pemula) dalam tabung ori 

sebagai starter untuk proses fermentasi dalam pembuatan 

dadih susu sapi modifikasi pada kemasan cup plastik 

polipropilen (pp). Penggunaan kemasan cup plastik 

polipropilen (pp) ini sebagai pengganti tabung bambu yang 

bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan kualitas 

dadih selama proses fermentasi hingga penyimpanan dadih. 

Proses fermentasi dadih susu sapi modifikasi pada kemasan 

cup plastik polipropilen (pp) dengan kultur tunggal bakteri 

asam laktat (L. casei), memiliki total asam 1,35 %, pH 4,06 

dan total BAL 10,23 log cfu/g (Miskiyah dan Broto, 2011). 
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Berdasarkan uraian diatas perlu adanya penelitian mengenai 

kualitas mikrobiologi dadih susu sapi modifikasi ditinjau dari 

TPC (Total Plate Count), total BAL, total asam tertitrasi dan 

pH hasil fermentasi biakan pemula dengan konsentrasi 

pemberian yang berbeda.  

 

1.6 Hipotesis 

Konsentrasi pemberian biakan pemula yang berbeda 

pada proses pembuatan dadih dapat memperbaiki kualitas dari 

dadih susu sapi modifikasi dengan kemasan cup plastik 

polipropilen (pp)  ditinjau dari TPC (Total plate Count), Total 

BAL, Total Asam Tertitrasi dan pH. 
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Gambar 1. Diagram kerangka pikir 

Terbuat dari 

susu kerbau 

Dadih dikemas dalam tabung 

bambu dan ditutup daun 

pisang. Bambu dan daun 

pisang berperan dalam 

proses fermentasi sekaligus 

sebagai kemasan dadih 

Dadih merupakan pangan 

susu fermentasi tradisional 

berasal dari Kabupaten 

Kerinci Sumatera Barat 

Proses fermentasi dadih 

memanfaatkan 

mikroorganisme pada 

permukaan tabung 

bambu dan daun pisang 

Modifikasi pembuatan dan 

inovasi kemasan dadih 

menggunakan susu sapi, 

biakan pemula dan cup 

plastik polipropilen (pp) 

Proses fermentasi 

dadih susu sapi pada 

kemasan cup plastik 

polipropilen (pp) 

memiliki total asam 

1,35 %, pH 4,06 dan 

total BAL 10,23 log 

cfu/g (Miskiyah dan 

Broto, 2011). 
Penambahan biakan 

pemula sebanyak 2%, 3%, 

4% dan 5% (Sopandi dan 

Wardah, 2014) 

Analisi kualitas 

mikrobiologi ditinjau 

dari TPC, Total 

BAL, Total Asam 

Tertitrasi dan pH 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


