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ABSTRACT 

 

 The purpose of this research was to find out the best 

bamboo that to be used in the manufacture of goat milk dadih, 

apus bamboo (Gigantochloa apus), large bamboo 

(Dendrocalamus asper), black bamboo (Gigantochloa 

atroviolacea) and ori bamboo (Bambusa arundinacea) based 

on syneresis, viscosity, flavor and fat content of goat milk 

dadih. The materials used for this research were goat milk 

fresh, bamboo tubes and banana leaf. The method that used in 

this research was laboratory experiment using Completely 

Randomized Design (CRD) with 4 treatments and 4 

replications. Data were analyzed by analysis of variance, if 

there was a significantly different than continued by Duncan's 

Multiple Range Test (DMRT). The result showed that the 

different used of bamboo gave highly significant different 

effect (p<0,01) on syneresis, viscosity, taste and fat content. It 

could be concluded that the used of bamboo ori gave the best 

result in performance of dadih where as syneresis 6,21%, 

viscosity 37 cP, taste 4,4 and fat content 4,79%. Further 

research need to be done to look for the age range in bamboo 

tubes and types of cover banana leaf used for dadih to result 

the best quality of dadih. 

 

Keyword : Dadih, Syneresis, Viscosity, Taste and Fat Content 
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RINGKASAN 

 

Dadih dibuat dari susu yang dituang ke dalam tabung 

bambu dan dibiarkan terfermentasi secara alamiah. Proses 

fermentasi secara alamiah dalam pembuatan dadih melibatkan 

berbagai jenis mikroorganisme yang terdapat pada permukaan 

tabung bambu bagian dalam, permukaan daun penutup dan 

dari susu yang digunakan. Bambu banyak dibudidayakan di 

pulau Jawa. Selain ketersediaan, di pulau Jawa juga banyak 

ditemukan berbagai macam bambu. 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 

sampai 5 Oktober 2015 bertempat di Laboratorium Teknologi 

Hasil Ternak Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya 

untuk pembuatan dadih dan  pengujian sineresis. Laboratorium 

Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi 

Pertanian, Universitas Brawijaya untuk pengujian viskositas. 

Labolatorium Ternak Perah Fakultas Peternakan, Universitas 

Brawijaya untuk pengujian kadar lemak. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan bambu yang berbeda dalam pembuatan dadih 
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serta mengetahui bambu yang terbaik untuk digunakan dalam 

pembuatan dadih diantara bambu apus, bambu betung, bambu 

ori dan bambu hitam ditinjau dari sineresis, viskositas, rasa 

dan kadar lemak dadih susu kambing. Hasil penelitian  

diharapkan sebagai bahan informasi, masukan dan 

pertimbangan lebih lanjut dalam penggunaan bambu apus, 

bambu betung, bambu ori dan bambu hitam dalam pembuatan 

dadih dan sebagai sarana pembangunan ilmu pengetahuan dan 

sumber informasi penelitian untuk semua pihak yang terkait. 

Materi penelitian adalah dadih yang dibuat dari susu 

kambing segar, tabung bambu dan daun pisang. Metode 

penelitian adalah percobaan labolatorium dengan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan. 

Perlakuan yang dilakukan adalah pembuatan dadih dengan 

berbagai macam bambu diantaranya P1 (bambu apus), P2 

(bambu ori), P3 (bambu betung) dan P4 (bambu hitam). Bambu 

yang digunakan dalam pembuatan dadih yaitu bambu yang 

sudah tua. Bambu dengan diameter 5-8 cm dengan tebal 1 cm. 

Bambu terdiri atas satu ruas dengan tinggi 20 cm. Batas ruas 

menjadi dasar dari wadah. Pemotongan diusahakan agar batas 

ruas berada pada posisi 1/3 sampai 1/2 dari panjang bambu. 

Setiap wadah diisi susu dengan tinggi antara 10-12 cm atau 

dengan volume 0,25 liter. Variabel yang diamati meliputi 

sineresis, viskositas, rasa dan kadar lemak. Data yang 

diperoleh dari pengujian sineresis, viskositas, rasa dan kadar 

lemak diolah dengan bantuan program Microsoft Excel. 

Setelah data rata-rata diperoleh, dilanjutkan dengan analisis 

statistik menggunakan analisis ragam. Apabila diperoleh hasil 

yang berbeda nyata atau signifikan maka dilanjutkan dengan 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD).   



ix 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

bambu yang berbeda memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap sineresis, viskositas, rasa dan 

kadar lemak. Rata-rata sineresis pada perlakuan P1,P2,P3,P4 

masing-masing 8,27 ± 0,18%; 6,21 ± 0,09%; 7,22 ± 0,12%; 

7,59 ± 0,20%. Viskositas 15,5 ± 0,57 cP; 37 ± 0,81 cP; 22 ± 

0,81 cP; 19,5 ± 0,57 cP. Rasa 2,7 ± 1,18; 4,4 ± 2,22; 2,5 ± 

1,73; 2,6 ± 1,26. Kadar lemak 10,20 ± 0,33%; 4,79 ± 0,20%; 

7,15 ± 0,38%; 8,82 ± 0,31%. 

Kesimpulan penelitian ini adalah bambu ori 

merupakan bambu yang terbaik sebagai kemasan dalam 

pembuatan dadih susu kambing dengan nilai rata-rata sineresis 

6,2108%, viskositas 37 cP, rasa diberi skor 4,4 dengan rasa 

dadih yang lebih asam, lebih gurih, tidak menyengat rasa susu 

kambing dan kadar lemak  4,7925%. Berdasarkan hasil 

penelitian, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

kisaran umur pada tabung bambu dan jenis penutup daun 

pisang yang digunakan dalam pembuatan dadih untuk 

menghasilkan kualitas dadih yang terbaik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

DAFTAR ISI 

 

Isi            Halaman 

 

RIWAYAT HIDUP   ........................................................  i 

KATA PENGANTAR ......................................................  iii 

ABSTRACT .......................................................................  v 

RINGKASAN ...................................................................  vii 

DAFTAR ISI .....................................................................  xi 

DAFTAR TABEL .............................................................  xv 

DAFTAR GAMBAR ........................................................  xvii 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................  xix 

DAFTAR SINGKATAN ..................................................  xxi 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang...........................................................  1 

1.2.  Rumusan Masalah .....................................................  3 

1.3.  Tujuan Penelitian .......................................................  3 

1.4.  Kegunaan Penelitian ..................................................  3 

1.5.  Kerangka Pikir ...........................................................  4 

1.6.  Hipotesis ....................................................................  7 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Bambu ......................................................................  9 

2.2.  Bambu Apus.............................................................  10 

2.3.  Bambu Ori ................................................................  11 

2.4.  Bambu Betung .........................................................  12 

2.5.  Bambu Hitam ...........................................................  13 

2.6.  Dadih ........................................................................  14 

2.7.  Susu Kambing ..........................................................  16 

2.8.  Fermentasi ................................................................  18 

2.9.  Sineresis ...................................................................  20 



xii 

2.10.  Viskositas ................................................................  23 

2.11.   Rasa .........................................................................  26 

2.12.  Kadar Lemak  ..........................................................  30 

 

BAB III METODE PENELITIAN  

3.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian ...................................  37 

3.2.  Materi Penelitian .....................................................  37 

3.2.1.  Materi Penelitian ...........................................  37 

3.2.2.  Bahan Penelitian ...........................................  37 

3.2.3.  Peralatan Penelitian .......................................   37 

3.3.  Metode Penelitian ....................................................  38 

3.4.  Variabel Penelitian ..................................................  38 

3.5.  Analisa Statistik ......................................................  39 

3.6.  Prosedur Penelitian ..................................................  40 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Pengaruh Bambu Terhadap Kualitas Dadih ............  41 

4.2.  Pengaruh Penggunaan Bambu Ditinjau dari 

Sineresis Dadih ........................................................  42 

4.3.  Pengaruh Penggunaan Bambu Ditinjau dari 

Viskositas Dadih .....................................................  45 

4.4.  Pengaruh Penggunaan Bambu Ditinjau dari 

Rasa Dadih ..............................................................  48 

4.5.  Pengaruh Penggunaan Bambu Ditinjau dari 

Kadar Lemak Dadih ................................................  52 

4.6.  Perlakuan Terbaik ...................................................  55 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan .............................................................  59 

5.2.  Saran ........................................................................  59 

 



xiii 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................  61 

 

LAMPIRAN ......................................................................  73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel            Halaman 

 

1. Komposisi Susu Kambing .............................................  18 

2. Syarat Mutu Yogurt ......................................................  20 

3. Rata-rata Hasil Penelitian ..............................................  41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar           Halaman 

 

1. Kerangka Operasional Penelitian ..................................  6 

2. Skema Pembuatan Dadih ..............................................  40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xix 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran           Halaman 

 

1. Prosedur Pengujian Sineresis Dadih .............................  73 

2. Prosedur Pengujian Viskositas Dadih ...........................  74 

3. Contoh Lembar Kerja Uji Organoleptik (Rasa) 

Dadih .............................................................................  75 

4. Prosedur Pengujian Kadar Lemak Dadih ......................  76 

5. Metode Perhitungan Analisis Ragam RAL dan Uji 

Jarak Berganda Duncan ................................................  77 

6. Perhitungan Sineresis Dadih   .......................................  79 

7. Perhitungan Viskositas Dadih .......................................  81 

8. Perhitungan Rasa Dadih ................................................  83 

9. Perhitungan Kadar Lemak Dadih ..................................  86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxi 

 

DAFTAR SINGKATAN 

 

BAL  : Bakteri Asam Laktat 

CFU  : Colony Forming Units 

cm  : sentimeter 

cP : sentipoise 

db  : derajat bebas 

dkk  : dan kawan-kawan 

et al  : et alii 

FK  :Faktor Koreksi 

JK  : Jumlah Kuadrat 

JND  : Jarak Nyata Duncan 

JNT  : Jarak Nyata Terkecil 

KT  : Kuadrat Tengah 

l  : liter 

pH : Potensial ion Hidrogen 

rpm  : Revolutions Per Minute atau Revolusi Per Menit atau 

Rotasi Per Menit 

SD  : Simpangan Deviasi  

SE : Standard Error 

SK  : Sumber Keragaman 

SNI  : Standar Nasional Indonesia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



xxii 

 

 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Produk sektor peternakan dari tahun ketahun semakin 

banyak diminati oleh masyarakat. 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. 

Dadih dibuat dari susu kerbau yang dituang kedalam 

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 dan Risfaheri, 2013). 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).  
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Pengembangan dadih dengan mengganti susu kerbau 

sebagai bahan baku utama perlu dilakukan mengingat 

ketersediaan susu kerbau saat ini semakin berkurang (Usmiati 

dan Risfaheri, 2013). Niswah (2012) menyatakan bahwa 

kambing Etawah menghasilkan susu sebanyak 3 liter dalam 

satu hari. Kambing Etawah memiliki butiran lemak yang 

lembut, halus dan lebih kecil dibandingkan dengan lemak pada 

susu lain. Tekstur lemak yang lembut dan halus tersebut 

mengakibatkan butiran lemak yang terkandung dalam susu 

kambing Etawah menjadi lebih mudah dicerna oleh tubuh. 

Selain itu, 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, 2015).  

Bambu gombong (Gigantochloa verticillata) dan 

bambu ampel (Bambusa vulgaris) merupakan bambu yang 

umum digunakan dalam pembuatan dadih, namun dari segi 

ketersediaan, ada jenis bambu lain yang lebih mudah 

ditemukan dan dimanfaatkan dalam pembuatan dadih. Nadeak 

(2009) menyatakan bahwa di Indonesia bambu banyak 

dibudidayakan di pulau Jawa, Bali dan Sulawesi. Pulau Jawa 

merupakan pengguna bambu paling banyak dengan konsumsi 

perbulan sekitar 456 juta batang. Bambu mempunyai 

komposisi yang berbeda-beda, masing-masing unsur 

tergantung dari spesies, kondisi pertumbuhan, umur bambu 

dan bagian batang (Riyadi, 2005). Oleh karena itu diperlukan 

penelitian menggunakan bambu lain misalnya bambu apus, 

bambu betung, bambu ori dan bambu hitam dalam pembuatan 

dadih yang ditinjau dari sineresis, viskositas, rasa dan kadar 
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lemak pada dadih susu kambing untuk menghasilkan kualitas 

dadih yang terbaik. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian adalah apa bambu 

yang terbaik untuk digunakan dalam pembuatan dadih diantara 

bambu apus, bambu betung, bambu ori dan bambu hitam 

ditinjau dari sineresis, viskositas, rasa dan kadar lemak pada 

dadih susu kambing? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah mengetahui bambu yang 

terbaik untuk digunakan dalam pembuatan dadih diantara 

bambu apus, bambu betung, bambu ori dan bambu hitam 

ditinjau dari sineresis, viskositas, rasa dan kadar lemak dadih 

susu kambing. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan penelitian adalah sebagai bahan informasi, 

masukan dan pertimbangan lebih lanjut dalam penggunaan 

bambu apus, bambu betung, bambu ori dan bambu hitam 

ditinjau dari sineresis, viskositas, rasa dan kadar lemak pada 

dadih susu kambing serta sebagai sarana pembangunan ilmu 

pengetahuan dan sumber informasi penelitian untuk semua 

pihak yang terkait. 
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1.5.  Kerangka Pikir 

Dadih dibuat dari susu kerbau yang dituang kedalam 

tabung bambu dan dibiarkan terfermentasi secara alamiah pada 

suhu ruang selama 24-48 jam (Usmiati dan Risfaheri, 2013). 

Pengembangan dadih dengan mengganti susu kerbau sebagai 

bahan baku utama perlu dilakukan mengingat ketersediaan 

susu kerbau saat ini semakin berkurang. Perlunya 

pengembangan dadih dengan cara mengganti bahan baku 

dadih yaitu susu kerbau dengan susu dari ternak lain. Susu 

kambing mempunyai khasiat dan nutrisi yang tinggi, susu 

kambing juga mempunyai butiran lemak yang kecil daripada 

lemak dari susu lain, sehingga mudah dicerna oleh tubuh. 

Selain gizi yang tinggi, 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, 2015).  

Fermentasi pada dadih melibatkan mikroorganisme 

yang saling berinteraksi. Mikroorganisme yang berperan 

dalam proses fermentasi ini diduga berasal dari permukaan 

tabung bambu bagian dalam dan permukaan daun penutup 

(Afriani, 2010). Alase (1994) menyatakan bahwa ruas-ruas 

bambu mengandung sejumlah mikroba yang terdiri atas 

kapang, khamir, mikroorganisme pembentuk asam laktat, 

pemecah protein dan pembentuk spora. Secara keseluruhan, 

dinding bambu tersusun oleh 50% jaringan parenkim, 40% sel-

sel serabut, 10% pembuluh tapis dan ikatan pembuluh. Unsur 

utama penyusun batang bambu adalah selulosa, hemisellulosa, 

lignin dan unsur tambahan seperti resin, tannin, lilin dan 

garam-garam anorganik. Komposisi masing-masing unsur 
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tergantung dari spesies, kondisi pertumbuhan, umur bambu 

dan bagian batang (Riyadi, 2005). 

Dalam pembuatan dadih biasanya menggunakan 

Bambu gombong (Gigantochloa verticillata) dan bambu 

ampel (Bambusa vulgaris), namun dari segi ketersediaan, ada 

jenis bambu lain yang lebih mudah ditemukan dan 

dimanfaatkan dalam pembuatan dadih. Bambu-bambu yang 

mudah ditemukan yaitu bambu apus (Gigantochloa apus), 

bambu ori (Bambusa arundinacea, bambu betung 

(Dendrocalamus asper) dan bambu hitam (Gigantochloa 

atroviolacea). 

Berdasarkan kajian yang telah dijelaskan maka 

dilakukan penelitian tentang Pengaruh Berbagai Macam 

Bambu Terhadap Dadih Susu Kambing Ditinjau dari Sineresis, 

Viskositas, Rasa dan Kadar Lemak. Adapun skema kerangka 

pikir tersaji pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka operasional penelitian 

Gambar 1. Kerangka operasional penelitian 

Fermentasi pada dadih 

melibatkan mikroorganisme 

yang saling berinteraksi 

terutama dari tabung bambu 

(Afriani, 2010) 

Dadih merupakan makanan 

khas Sumatera Barat yang 

dibuat dari susu kerbau 

(Usmiati dan Risfaheri, 

2013) 

Alase (1994) menyatakan ruas-

ruas bambu mengandung 

mikroba: kapang, khamir, 

pembentuk asam laktat, pemecah 

protein dan pembentuk spora 

 

Keterbatasan susu kerbau 

Susu kambing mempunyai 

gizi yang tinggi serta populasi 

kambing perah yang terus 

meningkat 
Komposisi bambu tergantung 

spesies, kondisi pertumbuhan, 

umur dan bagian batang 

(Riyadi, 2005) 

Pembuatan dadih susu kambing 

menggunakan bambu apus, ori, 

betung dan hitam 

 

Kualitas dadih ditentukan dari bambu yang 

digunakan untuk fermentasi atau kemasan dadih 

Bambu ori mempunyai kandungan nilai gizi yang tinggi, bambu 

ori dikenal secara luas sebagai tanaman obat (Dharmananda, 

2005) 

 

Penggunaan bambu ori sebagai kemasan dadih dapat menurunkan 

tingkat sineresis, meningkatkan viskositas, rasa dadih yang lebih 

asam, tidak menyengat rasa susu kambing dan kadar lemak yang 

lebih rendah 
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1.6. Hipotesis 

 Penggunaan jenis bambu dalam pembuatan dadih 

mempengaruhi kualitas dadih yang meliputi sineresis, 

viskositas, rasa dan kadar lemak.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Bambu 

Nadeak (2009) menyatakan bahwa di Indonesia 

bambu paling banyak dibudidayakan di pulau Jawa, Bali dan 

Sulawesi. Pulau Jawa merupakan pengguna bambu paling 

banyak dengan konsumsi perbulan sekitar 456 juta batang. 

Tanaman bambu Indonesia ditemukan di dataran rendah 

sampai pegunungan dengan ketinggian sekitar 300 mdpl. 

Umumnya ditemukan di tempat-tempat terbuka dan daerahnya 

bebas dari genangan air (Widnyana, 2003). Alase (1994) 

menyatakan bahwa ruas-ruas bambu mengandung sejumlah 

mikroba yang terdiri atas kapang, khamir, mikroorganisme 

pembentuk asam laktat, pemecah protein dan pembentuk 

spora. 

Batang bambu berbentuk silindris, berbuku-buku, 

beruas-ruas, berongga kadang-kadang masif, berdinding keras 

dan pada setiap buku terdapat mata tunas atau ruas (Widnyana, 

2003). Batang bambu terdiri dari ruas (nodia) dan buku 

(internodia), sel-sel batang mempunyai orientasi aksial dan 

tidak memiliki sel radial. Bagian luar terdiri dari satu sel 

epidermis dan bagian dalam terdiri dari sel-sel sklerenkim. 

Struktur melintang hanya diisi oleh ikatan-ikatan pembuluh. 

Secara keseluruhan, dinding bambu tersusun oleh 50% 

jaringan parenkim, 40% sel-sel serabut, 10% pembuluh tapis 

dan ikatan pembuluh. Unsur utama penyusun batang bambu 

adalah selulosa, hemisellulosa, lignin dan unsur tambahan 

seperti resin, tannin, lilin dan garam-garam anorganik. 

Komposisi masing-masing unsur tergantung dari spesies, 

kondisi pertumbuhan, umur bambu dan bagian batang. Selama 
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masa pertumbuhan pada tahun pertama sejak dari tunas, 

proporsi lignin dan karbohidrat tidak tertentu tetapi setelah 

melewati masa tersebut komposisi kimia bambu cenderung 

tetap. Bagian dalam batang bambu biasanya lebih banyak 

mengandung kadar lengas (aur bebas) daripada bagian batang 

yang luar. Buku-buku (knots) mengandung ± 10% lebih 

sedikit air daripada ruas-ruas, bambu mampu menyerap 

banyak air sampai 300% (Riyadi, 2005). Makin tebal dinding 

sel serat maka makin besar pula kandungan alfa dan 

holoselulosa serta lignin. Selulosa dan lignin adalah komponen 

utama dinding sel serat batang bambu. 

 

2.2. Bambu Apus  

Sujarwo, Arinasa dan Peneng (2010) menyatakan 

bahwa bambu tali atau bambu apus  (Gigantochloa apus (J.A 

& J. H. Schultes) Kurz, mempunyai nama daerah bambu tali 

(Indonesia), pring tali, pring apus (jawa), awi tali (Sunda). 

Bambu ini tumbuh di daerah tropis yang lembab dan juga di 

daerah yang kering. Widnyana (2003) menyatakan bahwa 

bambu tali (Gigantochloa apus) termasuk jenis bambu dengan 

rumpun simpodial, rapat dan tegak. Bambu tali biasanya 

ditanam di pinggiran sungai, batas desa dan lereng perbukitan 

dari dataran rendah hingga dataran tinggi (± 1.300 mdpl). 

Tujuan utama penanaman bambu tali adalah pengambilan 

batangnya yang untuk berbagai keperluan diantaranya sebagai 

bahan konstruksi bangunan (rumah dan jembatan), peralatan 

rumah tangga, kerajinan mebel dan atap rumah. 

Pengujian proksimat menunjukkan bahwa batang 

bambu tali mengandung protein 4,72%, lemak 6,71%, abu 

4,05%, air 8,51%, karbohidrat 76%, pati 12,18%, serat 59,21% 

dan antioksidan 29,91 ppm. Pengujian Gas Chromato-graphy 
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Mass Spectrometry (GCMS) menggunakan pelarut non polar 

(hexane) menunjukkan bahwa bambu tali mengandung asam 

lemak, baik asam lemak jenuh (palmitic acid, myristic acid, 

stearic acid dan lain-lain) maupun asam lemak tidak jenuh 

(oleic acid dan lain-lain) serta senyawa lainnya (kurkumin, 

limonen dan lain-lain). Ditemukan pula senyawa aromatik 

seperti toluene, naphthalene dan 1,3,5-trimethyl benzene 

(Sujarwo dkk., 2010). Irawan, Rahayuningsih dan Joko (2006) 

menyatakan bahwa ruas bambu apus mempunyai tinggi antara 

9-15 m, diameter 5-15 cm. Bambu yang sudah tua berwarna 

hijau kekuningan, permukaan batang yang sudah tua cukup 

beragam, pada bambu apus permukaannya tidak berbulu. 

Bambu apus memiliki ketebalan antara 0,5-1,5 cm serta akar 

udara hanya ada sampai ruas 3 atau 4. Munawar (2001) 

menyatakan bahwa alfa selulosa bambu apus (Gigantochloa 

apus) 46,36% relatif lebih banyak daripada bambu surat 

(Gigantochloa robusta) yaitu 44,23% dan bambu hitam 

(Gigantochloa atroviolacea) yaitu 41,08% serta bambu ampel 

(Bambusa vulgaris) yaitu 40,39%. Karena itu, bambu apus 

mengalami kerusakan yang lebih banyak diserang rayap. 

 

2.3. Bambu Ori  

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 

(Suhardiman, 2011). 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 
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1,5 cm serta tidak memiliki akar udara (Irawan dkk., 2006). 

Widnyana (2003) menyatakan bahwa bambu ini hampir sama 

dengan bambu duri, bedanya cabang-cabangnya lebih 

renggang, warnanya gelap. Bambu ori (Bambusa arundinacea 

Retz.Willd.) telah dikenal secara luas sebagai tanaman obat. 

Bambu ori secara tradisional digunakan untuk mengobati 

tuberkulosis (Dharmananda, 2005).  

Muniappan and Sundararaj (2003) menyatakan bahwa 

bambu ori mempunyai aktivitas sebagai anti inflamasi dan 

menghambat proliferasi sel karsinoma (Ascite ehrlich) lebih 

kuat dibanding Catharanthus roseus yang selama ini dikenal 

sebagai tanaman obat anti kanker (Rana, Khanam and Asad-

Ud-Daula, 2004). Bambusa arundinacea terkenal sebagai obat. 

Pohon yang berukuran tinggi  yang tumbuh di lingkungan 

lembab. Tanaman ini mengandung silika, cholin, betain, 

glikosida cynogenetic, albuminoids, asam oksalat, gula yang 

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

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

betain, cholin, enzim proteolitik, nuklease dan urease. Batang 

bambu terdiri dari ruas yang berongga, mempunyai ketebalan 

pada kulit terluar dan deposit silika di lapisan korteks luar juga 

membuatnya sangat keras (Rathod, Pathak, Patel, Jivani and 

Bhatt, 2011) 

 

2.4. Bambu Betung 

Bambu betung (Dendrocalamus asper (Schult.f) 

Backer ex Heyne) memiliki nama daerah yaitu pring betung 

(Jawa) dan awi bitung (Sunda). Bambu ini tumbuh baik di 

tanah aluvial tropis yang lembab dan basah, tetapi juga 

tumbuh di daerah kering di dataran rendah maupun dataran 

tinggi (Widjaja dan Kartikasai, 2001). Widnyana (2003) 
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menyatakan bahwa tinggi batang bambu betung ini mencapai 

20 meter, dengan garis tengah buluh sampai 20 cm dan 

panjang ruasnya 40-60 cm. Tebal dinding buluh 1-1,5 cm. 

Warnanya coklat muda keputih-putihan. Biasanya digunakan 

untuk bahan bangunan. Irawan dkk. (2006) menyatakan bahwa 

bambu betung memiliki tinggi 15-30 cm, diameter 5-15 cm. 

Berdasarkan tinggi dan diameter buluh, marga Dendrocalamus 

memiliki ukuran yang terbesar, tingginya mencapai 30 m dan 

berdiameter 30 cm atau lebih. Oleh karena itu, marga 

Dendrocalamus dikelompokkan sebagai giant tropical 

clumping bamboos. Bambu betung yang sudah tua berwarna 

hijau tua. Permukaan batang yang sudah tua cukup beragam, 

pada bambu betung  permukaannya tidak berbulu. Bambu 

betung memiliki ketebalan lebih dari 1,5 cm. Marga 

Dendrocalamus akar udara muncul dari ruas bawah sampai 

ruas atas.  

 

2.5. Bambu Hitam  

Bambu hitam (Indonesia) memiliki nama lain seperti 

pring wulung, pring ireng (Jawa), awi hideung (Sunda). 

Bambu hitam lebih suka tumbuh di daerah kering dan tanah 

berkapur (Widjaja dan Kartikasai, 2001). Irawan dkk. (2006) 

menyatakan bahwa bambu hitam mempunyai tinggi antara 9-

15 m, diameter 5-15 cm. Bambu hitam yang sudah tua 

berwarna hitam keunguan. Permukaan batang yang sudah tua 

cukup beragam, pada bambu hitam berbulu putih dengan 

ketebalan antara 0,5-1,5 cm.  
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2.6. Dadih 

Dadih merupakan makanan tradisional yang terbuat 

dari susu kerbau. Dadih berasal dari Sumatera Barat. Dadih 

yang berasal dari susu kerbau memiliki kandungan nutrisi 

diantaranya kadar air sekitar 69-73%, protein 6,6-5,7%, lemak 

7,9-8,2%, kadar asam 0,96-1% (Afriani, 2008). Dibandingkan 

dengan dadih susu sapi dan susu kambing, dadih susu kerbau 

memiliki kandungan protein dan lemak yang tinggi (Sunarlim, 

2009). Disamping itu tekstur dadih susu kerbau memiliki 

keunggulan lebih kompak dan padat serta tekstur halus 

dibandingkan dengan dadih susu sapi dan kambing 

(Sunaryanto dan Marwoto, 2012).  

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). Hasil dari penelitian Taufik (2004), jumlah BAL 

pada dadih berkisar antara 5,4x10
8
-1,2x10

9
 CFU/ml. 

Roostita, Chairunissa dan Kusmayadi (2003) 

menyatakan bahwa pembuatan dadih secara tradisional 

melibatkan beberapa macam mikroorganisme antara lain BAL, 

kapang dan khamir. Khamir yang sudah ditemukan adalah dari 

jenis Candida tropicalis, Geotricum candidum dan 
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Saccharomyces cerevisiae. Jumlah bakteri sekitar 10
6
-10

7
 dan 

khamir sekitar 10
5
 (Hosono,1992). Dadih dibuat dengan 

teknologi yang masih tradisional dan belum ada standar proses 

pengolahannya. Dadih dibuat dari susu kerbau yang dituang 

kedalam 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 dan Risfaheri, 2013). 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, karena proses 

fermentasi secara spontan (tidak menggunakan starter bakteri) 

maka sering kali mutu dan cita rasa dadih tidak seragam 

(Sunarlim, 2009).  

Setiyanto, Miskiyah, Abubakar, Usmiati, Broto, 

Sukasih dan Edial (2009) menyatakan bahwa 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 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. Pada tahap fermentasi, 

aplikasi suhu inkubasi tetap mengacu pada pembuatan dadih 

tradisional, yaitu pada suhu ruang (27-30
o
C) serta tempat dan 
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kondisi lingkungan bersih. Dadih yang baik adalah dadih yang 

berwarna putih, konsistensi menyerupai susu asam (yogurt) 

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 dan Zurriyati, 2004). 

 

2.7. Susu Kambing 

Susu 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 Safara, 2011). Niswah (2012) 

menyatakan bahwa kambing Etawah menghasilkan susu 

sebanyak 3 liter dalam satu hari. Kambing Etawah 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 Etawah menjadi lebih mudah dicerna 

oleh tubuh. 

Susu kambing Etawah tidak mengandung beta-

lactoglobulin, yaitu senyawa alergen yang sering memicu 

reaksi seperti asma, infeksi radang telinga, kemerahan pada 

kulit dan gangguan percernaan makanan. Susu kambing 

Etawah juga tidak mengandung agglutinin, yaitu senyawa 

yang membuat molekul lemak menggumpal seperti pada susu 

sapi, sehingga susu kambing Etawah mudah diserap usus halus 

(Darmajana, 2011). Kandungan dadih dengan bahan dasar 

jenis susu yang berbeda memiliki nilai gizi yang tidak kalah 

baik dengan susu kerbau, demikian pula untuk dadih dengan 

bahan dasar susu kambing Etawah (Darkuni, 2001).  
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Susu kambing di Indonesia kurang mendapat perhatian 

dibandingkan susu sapi. Masyarakat Indonesia mengenal susu 

kambing sebagai obat, dengan cara mengkonsumsi langsung, 

tanpa ada pengolahan terlebih dahulu (Zain, 2013). Bahan 

dasar dadih susu kambing Etawah berbau amis dan rasa sedikit 

anyir. Beberapa penelitian tentang dadih menambahkan 

mangga kweni, jeruk nipis dan belimbing untuk menambahkan 

cita rasa dan aroma. Penggunaan daun pisang sebagai penutup 

menambah cita rasa dan aroma yang khas. Ekstrak senyawa 

flavor dari daun pisang hasil distilasi air yang diekstrak 

dengan pelarut ethyl asetat mengandung senyawa kimia yaitu 

2-Methoxy-4-vinylphenol, Phytol, 1,2-Benzenedicarboxylic 

acid, bis (2-ethylhexyl) ester, Vanillin dan E-15-Heptadecenal. 

Kelima senyawa tersebut berperan terhadap aroma yang 

dihasilkan oleh daun pisang (Mastuti, Titri, Handayani dan 

Ratna, 2014). 

Susu kambing memiliki keunggulan dari susu sapi 

terutama pada struktur dan komposisi globula lemaknya. Rata-

rata ukuran globula lemak pada susu kambing adalah 2 

mikrometer, sedang pada sapi 2,5 sampai 3,5 mikrometer. 

Ukuran globula lemak yang lebih kecil dan rendahnya kadar 

agglutinin pada susu kambing menyebabkan lemak dapat 

terdispersi merata dan homogen secara alami didalam susu 

sehingga tidak mudah membentuk lapisan krim dan untuk 

keperluan pengolahan susu tidak memerlukan proses 

homogenisasi (Haenlein, 2003). Susu kambing merupakan 

cairan putih berasal dari binatang ternak ruminansia berjenis 

kambing perah yang diproduksi oleh kelenjar susu dari hewan 

mamalia betina. Susu diproduksi oleh kambing betina setelah 

beranak atau disebut masa laktasi. Salah satu kelebihan susu 

kambing adalah kandungan gizinya relatif lebih lengkap dan 
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seimbang. Saleh (2004) menyatakan bahwa susu yang baik 

adalah susu yang mengandung jumlah bakteri sedikit, tidak 

mengandung spora mikroba patogen, bersih yaitu tidak 

mengandung debu atau kotoran lainnya dan mempunyai cita 

rasa flavor yang baik. Berikut adalah komposisi susu kambing 

pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Komposisi Susu Kambing 

Komposisi Susu Kambing 

Air 83-87,5 

Karbohidrat 4,6 

Energi KCL 67 

Protein 3,3-4,9 

Lemak 4,0-7,3 

Ca (mg) 129 

P (mg) 106 

Fe (mg) 0,05 

Vit. A. (mg) 185 

Rhiboflamin 0,14 

Niacin (mg) 0,3 

Vit. B-12 0,07 

Thiamin (mg) 0,04 

Sumber : Balai Penelitian Veteriner, Bogor 

 

2.8. Fermentasi  

Fermentasi adalah suatu proses dekomposisi lambat 

senyawa organik oleh mikroorganisme atau senyawa nitrogen 

kompleks (enzim) dari tumbuhan ataupun hewan. Fermentasi 

dapat terjadi karena aktivitas mikroba pada substrat organik 

yang sesuai. Hasil fermentasi berupa BAL mampu mengubah 

karbohidrat (glukosa) menjadi asam laktat. Efek bakterisidal 
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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. BAL dapat membantu 

meningkatkan absorpsi mineral (termasuk kalsium). Penuruan 

absorpsi mineral terjadi akibat gerakan peristaltik usus yang 

semakin cepat (Purwati, Syukur, Husmaini, Purwanto dan 

Pasaribu, 2014). 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). 

Susu fermentasi adalah produk susu yang diperoleh 

dengan fermentasi susu, oleh mikroorganisme yang cocok dan 

mengakibatkan pengurangan pH dengan atau tanpa koagulasi. 

Produk fermentasi yang baik memiliki karakteristik kultur 

starter spesifik yang digunakan dalam fermentasi, seperti pada 

yogurt dengan adanya symbiotic kultur dari Streptococcus 

thermophilus dan Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. 

Susu fermentasi telah ditetapkan lemak kurang dari 10% dan 

lemak yogurt kurang dari 15%. Sedangkan keju cottage  lemak 

susu minimal 0% dan rekomendasi 4-5% (FAO, 2011). 

Sampai sekarang SNI untuk dadih belum ada (Afriani, 

Suryono dan Lukman, 2011). Syarat mutu dadih digantikan 

dengan syarat mutu yogurt. Syarat mutu yogurt terdapat pada 

Tabel 2. 
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Tabel 2. Syarat Mutu Yogurt 

Kriteria Uji Persyaratan 

Rasa asam/khas 

Penampakan cairan kental-

padat 

Kadar lemak (b/b) (%) min 3,0 

Protein (Nx6,38) (b/b) (%) min. 2,7 

Konsistensi homogen 

Bakteri coliform(APM/g atau koloni/ 

g) 

maks. 10 

Total padatan susu bukan lemak min. 8,2 

Sumber: Anonimous (2009) 

 

2.9. Sineresis  

Sineresis didefinisikan sebagai pemisahan cairan dari 

penyusutan gel. Sineresis adalah proses yang tidak diinginkan. 

Kondisi ini mempengaruhi tekstur dan kualitas dadih 

sepanjang periode penyimpanan. Air yang ditambahkan akan 

berkontribusi terhadap nilai sineresis yang lebih tinggi untuk 

dadih pada akhir penyimpanan. Sineresis meningkat secara 

progresif dari hari-1 sampai hari ke-14. Jaringan interaksi gel 

melemah dan akhirnya pecah yang dapat mengurangi kapasitas 

menahan struktur air dadih. Pendinginan akan menyebabkan 

kasein protein menjadi lebih padat. Selain itu, hilangnya 

kelembaban akan terjadi pada suhu rendah dan kemudian 

menurunkan terjadinya sineresis (Chye, Ahmad and Noor 

Aziah, 2012). Sineresis dihitung dengan mengukur kehilangan 

berat selama penyimpanan lalu dibandingkan dengan berat 

awal gel (Kuncari, Iskandarsyah dan Praptiwi, 2014). 
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Sawitri, Manab dan Palupi (2008) menyatakan bahwa 

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 berupa hidrokoloid atau 

polimer yang larut air kedalam 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. Dadih 

tahan disimpan 7 hari pada suhu ruang dan 20 hari pada suhu 

dingin tanpa terjadi kerusakan (wheying off, sineresis) 

(Usmiati dan Risfaheri, 2013). 

Wilkinson (2000) menyatakan bahwa peningkatan 

kandungan pada susu dapat meningkatkan kekokohan gel dan 

viskositas serta menurunkan tingkat sineresis. Sineresis terjadi 

jika air keluar dari dalam sel karena gel mengkerut. 

Peningkatan konsentrasi starter menyebabkan sineresis 

semakin besar. Peningkatan starter menyebabkan peningkatan 

asam laktat dalam yogurt, sehingga keasaman yogurt semakin 

tinggi. Keasaman yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya 

hidrolisis pada ikatan antara air dan karagenan (Darmajana, 

2011).  

 Proses fermentasi susu menghasilkan produk dengan 

flavor yang disukai serta tekstur lembut. Komponen susu yang 

paling berperan selama proses fermentasi adalah laktosa dan 

kasein. Laktosa digunakan oleh mikroorganisme sebagai 

sumber karbon dan energi dengan hasil metabolismenya 

adalah asam laktat yang menyebabkan pH susu turun. Suasana 
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asam (pH rendah) menyebabkan keseimbangan kasein 

terganggu dan pada titik isoelektrik (pH = 4.6), kasein akan 

menggumpal membentuk koagulan sehingga terbentuk susu 

semi padat (Helferich and Westhoff, 1980). Rahman, Fardiaz, 

Rahayu, Suliantari dan Nurwitri (1992) menyatakan bahwa 

pada kondisi tersebut kasein susu bermuatan negatif 

sedangkan molekul asam laktat selama proses fermentasi 

bermuatan positif. Persinggungan antara kasein dan asam 

laktat menyebabkan terjadinya proses netralisasi sehingga 

kasein mengendap. Dadih terbentuk karena proses 

penggumpalan susu kerbau yang disebabkan oleh adanya 

asam-asam yang dihasilkan dari perubahan karbohidrat dalam 

susu kerbau oleh mikroba tertentu (Asria, 1986). Dadih 

merupakan susu fermentasi yang mengandung probiotik 

seperti L. plantarum, sehingga menyehatkan. Sayangnya 

pengolahan dadih di Sumatera Barat dilakukan secara 

tradisional tanpa menggunakan starter bakteri sehingga 

diperoleh mutu dadih yang seragam sehingga jenis dan total 

bakterinya menjadi tidak tetap (Sunarlim, 2009). 

Laws and Marshall (2001) menyatakan bahwa 

sekarang perusahaan yogurt selalu menggunakan metode yaitu  

meningkatkan total solid susu seperti meningkatkan 

kandungan protein hingga 4,5 gram 100 g-
1
 dan atau 

menambahkan stabilizer untuk memperbaiki tekstur, rasa agar 

lebih lembut dan meningkatkan viskositas serta meminimalisir 

sineresis. Penyebab sineresis adalah total padatan tanpa lemak 

yang rendah, tingginya temperatur saat inkubasi, rendahnya 

kadar asam, penyusutan curd dan penanganan pada gel yang 

kurang baik. Rekomendasi untuk menurunkan tingkat sineresis 

adalah mengubah komposisi pembuatan yogurt, mengurangi 
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temperatur hingga 42
o
C, pastikan pH kurang dari 4,4 dan 

selalu mengecek temperatur penyimpanan (Robinson, 2002).  

 

2.10. Viskositas  

Viskositas (kekentalan) adalah suatu ungkapan dari 

resistensi zat cair untuk mengalir. Semakin tinggi viskositas 

aliran akan semakin besar resistensinya (Kuncari dkk., 2014). 

Viskositas yogurt menggambarkan sifat cairan yang 

mempunyai resistensi terhadap suatu aliran yang dapat 

memberikan peningkatan kekuatan dan dapat menahan 

pergerakan relatif (Manab, 2008). Melia dan Sugitha (2007) 

menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi viskositas 

adalah konsentrasi dan keadaan protein, konsentrasi dan 

keadaan lemak, suhu dan lamanya susu disimpan. Kenaikan 

kadar protein dapat meningkatkan kekentalan. Produk dadih 

susu sapi yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh bahan dasar 

yang digunakan. Viskositas dadih yang dihasilkan diduga 

dipengaruhi oleh enzim yang menggumpalkan protein susu. 

Selain itu, adanya asam laktat hasil metabolisme BAL diduga 

juga menyebabkan keasamaan susu meningkat, sehingga 

protein susu menggumpal. 

Miskiyah, Usmiati dan Mulyorini (2011) menyatakan 

bahwa pembuatan dadih susu sapi dengan penambahan susu 

skim, Carboxy Methyl Cellulose (CMC),  Lactobacillus casei 

(L. casei) yang diisolasi dari dadih asal Sumatera Barat 

memberikan hasil bahwa jenis kemasan mempengaruhi 

viskositas dadih, sedangkan waktu simpan tidak 

mempengaruhi viskositas dadih susu sapi. Nilai viskositas 

dadih susu sapi pada tiap perlakuan kemasan jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan nilai viskositas susu segar yang hanya 

sekitar 16 cP. Nilai viskositas dadih pada hari pertama: 240, 
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hari keempat: 260, hari kedelapan: 360, hari ke-12: 320, hari 

ke-16: 440 dan hari ke-20: 200. Sedangakan dadih dengan 

kemasan  bambu ke cup plastik pp (bamboo to pp plastic cup) 

pada hari pertama: 120, hari keempat: 120, hari kedelapan: 

160, hari ke-12: 80,  hari ke-16: 160 dan hari ke-20: 280. Hal 

ini disebabkan oleh tingginya total padatan susu yang menjadi 

bahan baku dadih. Semakin meningkatnya viskositas seiring 

dengan bertambahnya persentase kultur yang ditambahkan 

serta semakin lama masa inkubasinya. Konsentrasi padatan 

tanpa lemak (protein) merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi viskositas. Nilai viskositas diperoleh dari 

produk susu akibat menggumpalnya kasein karena rendahnya 

keasaman akibat kerja dari kultur bakteri (Herawati, 2009). 

Viskositas dadih yang dihasilkan diduga dipengaruhi 

oleh enzim yang menggumpalkan protein susu. Selain itu, 

adanya asam laktat hasil metabolisme BAL diduga juga 

menyebabkan keasamaan susu meningkat, sehingga protein 

susu menggumpal. Nilai viskositas dadih menjadi tinggi 

karena tingginya nilai total padatan susu yang menjadi bahan 

baku pembuatan dadih tersebut. Dibandingkan dengan 

viskositas dadih susu kerbau yang berkisar 360 cP, maka 

hanya penggunaan kemasan dari bambu yang mempunyai nilai 

viskositas mendekati viskositas susu kerbau (Taufik, 2004). 

Viskositas susu dipengaruhi oleh berturut-turut mulai dari 

yang paling besar pengaruhnya adalah komposisi susu seperti 

protein dan lemak selanjutnya laktosa dan mineral. Rataan 

viskositas susu kambing segar awal, puncak dan akhir laktasi 

masing-masing 2,022 cP; 1,761 cP; 1,933 cP (Fitriyanto, 

Astuti dan Utami 2013). 

Viskositas susu merupakan kontribusi dari keberadaan 

kasein/misel dan globula lemak yang terdapat pada susu 
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tersebut. Selain itu ikatan diantara protein dan lemak dapat 

memberikan pengaruh terhadap viskositas, perubahahan 

kasein susu yang mempunyai sifat hidropilik yang sama 

dengan jenis protein lain menyebabkan viskositas meningkat.  

Penggumpalan protein yang menyebabkan viskositas 

meningkat juga disebabkan karena penurunan pH akibat 

timbulnya asam laktat sehingga dapat meningkatkan keasaman 

pada produk (Sunarlim, Setiyanto dan Poeloengan, 2007). 

Meningkatnya viskositas seiring dengan bertambahnya 

persentase kultur yang ditambahkan serta semakin lama masa 

inkubasinya. Sedangkan interaksi penambahan berbagai 

konsentrasi dengan lama inkubasi terhadap kadar viskositas 

tidak berpengaruh nyata. Nilai viskositas yang berbeda 

menunjukkan mutu yogurt yang dihasilkan. Semakin tinggi 

viskositas yogurt, semakin tinggi mutunya (Dibyanti, Radiati 

dan Rosyidi 2014). 

Viskositas dadih kerbau berkisar 160-240 cP (rata-rata 

200 cP) pada lama simpan 0 hari. Pada pertambahan lama 

simpan hingga 7 hari, viskositas dadih mengalami kenaikan 

dengan nilai berkisar antara 2820-2900 cP (rata-rata 2866,7 

cP) artinya dadih menjadi semakin padat. Bertambahnya 

viskositas dadih juga kemungkinan karena pengaruh 

pengemasan dadih dalam tabung bambu. Tampaknya dinding 

tabung bambu memiliki porositas tinggi sehingga 

memungkinkan air atau komponen cairan dadih lainnya dapat 

merembes masuk kedalam dinding bambu. Selama dadih 

disimpan walaupun di suhu dingin, bakteri starter terus 

tumbuh dengan memanfaatkan substrat susu (terutama laktosa) 

yang masih ada untuk menghasilkan asam laktat dan metabolit 

lainnya sehingga menghasilkan produk dengan tingkat 
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keasaman makin tinggi dan produk semakin padat (Usmiati 

dan Setiyanto, 2010). 

 

2.11. Rasa  

Di Indonesia dadih dikenal sebagai sebuah produk 

yang mirip dengan yogurt dan memiliki rasa yang asam. Dadih 

modern diproduksi dengan variasi dengan menggunakan 

perasa seperti coklat, strawberry dan jagung (Chye et al., 

2012). Usmiati dan Setiyanto (2010) menyatakan bahwa 

berdasarkan skor hedonik pada aroma, rasa dan tekstur tampak 

bahwa dadih dinilai diantara netral (3) dan suka (4). Hal ini 

dapat dipahami bahwa panelis belum terbiasa mengkonsumsi 

dadih berbahan baku susu kerbau mengingat produk dadih 

dikonsumsi secara terbatas di propinsi Sumatera Barat, 

beberapa wilayah di propinsi Riau dan Jambi serta beberapa 

wilayah di Malaysia, itupun umumnya dikonsumsi oleh 

kalangan orang dewasa. Kombinasi flavor dan aroma susu 

kerbau dengan bambu masih dirasakan dan dinilai asing oleh 

panelis yang dilibatkan dalam uji organoleptik. 

Tekstur dan konsistensi suatu bahan akan 

mempengaruhi cita rasa yang ditimbulkan oleh bahan tersebut. 

Perubahan tekstur atau viskositas bahan dapat mengubah rasa 

dan bau yang timbul karena dapat mempengaruhi kecepatan 

timbulnya rangsangan terhadap sel reseptor olfaktori dan 

kelenjar air liur. Semakin kental suatu bahan, penerimaan 

terhadap rasa, bau dan cita rasa semakin berkurang. Rasa 

makanan dapat dikenali dan dibedakan oleh kuncup-kuncup 

cecapan yang terletak pada cecapan yang terletak pada papila 

yaitu bagian noda merah jingga pada lidah. Cecapan adalah 

indera yang informasinya paling tidak jelas. seorang bayi lahir 

dengan mulut yang penuh kuncup cecapan. Setelah ia dewasa 
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kebanyakan kuncup tersebut lenyap, tinggallah yang terpusat 

pada lidah. Dengan pasukan pemandu yang begitu berkurang, 

otak kerap kali memerlukan bukti penunjang dari penciuman, 

penglihatan dan sentuhan untuk mengetahui apa yang sedang 

dikecap oleh mulut (Winarno, 2002). Dadih yang rasanya 

sangat asam berada dibawah ambang cita rasa yang dapat 

dideteksi oleh indera pengecap manusia. Keasaman susu 

fermentasi yang dapat dideteksi jika pHnya berada pada 

kisaran 4,4-4,6 (Taufik, 2005).  

Rasa kurang asam dikarenakan Lactobacillus 

plantarum kemungkinan tidak menstimulir pertumbuhan 

bakteri sehingga hanya sedikit memproduksi asam karena 

diduga bakteri ini kurang dapat memproduksi asam laktat dari 

laktosa susu (Sunarlim dkk., 2007). Usmiati dan Risfaheri 

(2013) menyatakan bahwa produk dadih susu sapi yang 

dihasilkan sangat dipengaruhi oleh bahan dasar yang 

digunakan. Starter yang digunakan dalam penelitian ini tidak 

mempengaruhi terhadap rasa yang disukai oleh konsumen. 

Dengan kata lain penggunaan starter tunggal dan kombinasi 

menghasilkan rasa yang masing-masing agak disukai panelis. 

Keju olahan dengan nilai keju yang agak disukai yaitu 

rasa yang dihasilkan halus dan seragam serta tidak terlalu asin. 

Adanya rasa yang terbentuk dalam keju olahan disebabkan 

oleh kandungan lemak susu dan asam amino dalam keju gouda 

olahan yang berperan dalam pembentukan rasa keju (Fitasari, 

2009). Kandungan lemak dalam susu dapat berpengaruh dalam 

pembentukan asam lemak dan pada akhirnya akan 

menciptakan cita rasa yang khas (Legowo, 2002).   

Laktosa atau gula susu terlarut dalam susu sehingga 

memberikan rasa manis. Susu kambing mengandung laktosa 

sekitar 4,23%. Laktosa atau gula susu terlarut dalam susu 
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sehingga memberikan rasa manis. Laktosa sebagian besar 

terdiri dari gula susu. Karena unsur pemanisnya memang 

rendah (manis laktosa berbanding 1/6 manis sukrosa). Laktosa 

pula yang berubah menjadi asam laktat, yang membantu dalam 

proses kaseasi (pembekuan menjadi keju). Distribusi BAL di 

alam sangat bergantung pada ketersediaan nutrisi terutama 

laktosa, karena kelompok bakteri ini membutuhkan nutrisi 

yang sangat banyak untuk melangsungkan hidupnya. Asam 

laktat yang dihasilkan dengan cara tersebut akan menurunkan 

nilai pH dari lingkungan pertumbuhannya dan menimbulkan 

rasa asam (Ernawati, 2010).  

Secara umum dadih mempunyai cita rasa yang khas 

asam dengan aroma 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 dan Zurriyati 2004). 

Lemak-lemak yang terbentuk dari asam-asam lemak yang 

mudah menguap (volatil) bersifat mudah terurai menjadi 

senyawa-senyawa volatil seperti diasetil dan asetildehida 

sehingga mempengaruhi flavor susu. Selain itu rasa dadih 

tidak terlalu asam diakibatkan oleh nilai pH yang tinggi 

(Miskiyah dkk., 2011). Usmiati dan Risfaheri (2013), 

kelemahan dadih tradisional antara lain adalah proses 

fermentasi spontan tanpa inokulasi starter/kultur sehingga 

mutu dan cita rasa produk tidak konsisten.  

Pembuatan dadih mempunyai prinsip fermentasi yang 

sama dengan susu fermentasi lainnya yaitu fermentasi laktosa 

susu menjadi asam laktat sehingga mengakibatkan rasa susu 

menjadi asam dan terbentuknya komponen flavor. Oleh sebab 

itu ada kemungkinan susu yang dihasilkan dari ternak lain 

selain kerbau dapat dimungkin untuk pembuatan dadih seperti 
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susu sapi (Afriani, 2010). Mucor sp. mampu menghasilkan 

beberapa enzim, antara lain amilase, lipase, pektinase dan 

protease, dengan produksi enzim lipase yang paling besar 

(Alves, Campos, Porto and Milanez, 2002). Lipase digunakan 

untuk memecah lemak susu dan memberikan karakteristik 

flavor yang khas. Flavor berasal dari asam lemak bebas yang 

dihasilkan ketika lemak susu dihidrolisis (Phillips, 2011).  

Flavor atau cita rasa merupakan sensasi yang 

dihasilkan oleh bahan makanan ketika diletakkan didalam 

mulut terutama yang ditimbulkan oleh rasa dan bau. Ada tiga 

komponen yang berperan yaitu bau, rasa dan rangsangan 

mulut. Komposisi makanan dan senyawa pemberi rasa dan bau 

berinteraksi dengan reseptor organ perasa dan penciuman 

menghasilkan sinyal yang dibawa menuju susunan syaraf 

pusat untuk memberi pengaruh dari flavor atau cita rasa 

(Branen, Davidson, Salminen and Thorngate, 2001). Flavor 

suatu komoditas atau produk pangan berperan penting dalam 

penerimaan atau penolakan suatu komoditas atau produk 

pangan oleh konsumen. Identifikasi dan karakterisasi flavor 

perlu dilakukan untuk mengetahui pentingnya peranan suatu 

komponen atau beberapa komponen kimia terhadap flavor 

yang ditimbulkan dalam suatu bahan pangan (Sembiring, 

Setyono, Kusbiantoro, Handoko, Arofah, Tarigan dan 

Suharna, 2009).  

Niswah (2012) menyatakan bahwa kadar lemak pada 

dangke dari 100% susu kedelai adalah 2,72%, kadar lemak 

pada dangke dari 100% susu kambing Etawah adalah 4,15%. 

Kadar lemak dari 80% susu kedelai dengan 20% susu kambing 

Etawah adalah 6,62% dan kadar lemak dangke dari 20% susu 

kedelai dengan 80% susu kambing Etawah adalah 7,53%. Hal 

ini menunjukkan bahwa dangke dengan jumlah susu kedelai 
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lebih banyak kadar lemaknya lebih rendah daripada kadar 

lemak pada dangke yang jumlah susu kambing Etawah wanya 

lebih banyak. 20 panelis memberikan penilaian terhadap 

dangke susu kedelai dan susu kambing Etawah, didapatkan 

hasil dari uji organoleptik, mereka menyukai dangke dari 

100% susu kedelai dan dangke dari 20% susu kambing Etawah 

dengan 80% susu kedelai.  

 

2.12. Kadar Lemak  

Susu kambing memiliki partikel lemak yang lebih 

kecil dan homogen sehingga mudah dicerna dan diserap. 

Kadar lemak susu kambing dipengaruhi oleh pakan hijauan, 

semakin tinggi pakan hijauan yang diberikan maka semakin 

tinggi pula kadar lemak susu (Zurriyanti, Noor dan 

Maheswari, 2011). Sukarini (2006) menyatakan bahwa ternak 

yang diberi pakan tambahan konsentrat akan menurunkan 

kadar lemak susu dan pakan yang hanya terdiri dari hijauan 

memiliki kadar lemak yang lebih tinggi dibanding pakan yang 

ditambah dengan konsentrat. 

Menurut Thai Agriculture Standart bahwa standar 

lemak yaitu >4%. Di Indonesia belum ada standar untuk 

kualitas susu kambing, oleh karena itu menggunakan standar 

SNI susu segar untuk sapi perah nomor 01-314-1998 yaitu 

>3,0% (Mutamimah, Utami dan Sudewo, 2013). Dadih yang 

berkualitas baik adalah berwarna putih, konsistensi 

menyerupai yogurt dan mempunyai aroma khas susu asam. 

Komposisi nutrisi dadih yaitu memiliki kadar air 82,10%, 

protein 6,99%, lemak 8,08% dan pH 4,99 (Usmiati, Broto dan 

Setiyanto, 2011). 

Taufik (2004) menyatakan bahwa dadih susu sapi 

hasil fermentasi berbagai starter bakteri probiotik yang 
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disimpan pada suhu rendah memiliki karakteristik dadih hasil 

kombinasi starter sebelum penyimpanan pada starter L. 

Plantarum menghasilkan lemak; 13,95%, L. plantarum dan L. 

acidophilus; 10,81%, L. plantarum dan Bifidum; 15,82% dan 

L. pantarum, L. acidophilus,  B. bifidum; 10,96%. Secara 

biologis, semakin lama penyimpanan maka kadar lemak 

semakin menurun. Hal ini diduga karena semakin menurunnya 

aktivitas sintesis asam lemak oleh bakteri seiring dengan 

semakin menurunnya populasi bakteri (Taufik, 2004).  

Susu sapi memiliki kandungan lemak 3,3%. 

Sedangkan susu kambing 4,2%. Yogurt susu kambing 

memiliki nilai pH dan nilai gizi (protein dan lemak) lebih 

tinggi dibandingkan yogurt susu sapi. Lemak pada yogurt susu 

sapi adalah 2,6%, sedangkan yogurt dari susu kambing 3,07% 

(Sunarlim, 2009). Kandungan lemak dalam susu dapat 

berpengaruh dalam pembentukan asam lemak dan pada 

akhirnya akan menciptakan cita rasa yang khas (Legowo, 

2002). Perubahan kadar lemak diduga akibat adanya pengaruh 

sifat kemasan terhadap produk dan juga aktivitas L. casei 

dalam kemasan tersebut. Tingginya kadar lemak pada 

kemasan gerabah diduga akibat permeabilitas terhadap air 

tinggi sehingga cenderung menyerap air. Kadar air yang 

berkurang mengakibatkan tingginya total padatan produk. 

Peningkatan total padatan dari produk akan mengakibatkan 

meningkatnya kadar lemak (Taufik, 2004). 

Lipase digunakan untuk memecah lemak susu dan 

memberikan karakteristik flavor yang khas. Flavor berasal 

dari asam lemak bebas yang dihasilkan ketika lemak susu 

dihidrolisis (Phillips, 2011). Lemak-lemak yang terbentuk dari 

asam-asam lemak yang mudah menguap (volatil) bersifat 

mudah terurai menjadi senyawa-senyawa volatil seperti 
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diasetil dan asetildehida sehingga mempengaruhi flavor susu. 

Selain itu rasa dadih dengan perlakuan tersebut tidak terlalu 

asam dengan nilai pH paling tinggi dibandingkan dengan 

perlakuan lainnya (Miskiyah dkk., 2011). 

Kadar lemak dadih relatif lebih tinggi dibandingkan 

dengan yogurt yaitu 5,2%, sedangkan yogurt 0,07%, padahal 

mempunyai nilai gizi lain yang relatif sama. Produk fermentasi 

dengan kadar lemak yang lebih rendah merupakan pilihan 

sebagian besar konsumen saat ini, dadih sebagai salah satu 

produk fermentasi yang masih digemari perlu memiliki 

karakteristik ini, sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi 

kadar lemak dadih agar dapat menjadikan dadih sebagai 

minuman sehat dan aman bagi kesehatan (Yurliasni,  Zakaria 

dan Usman, 2014). Kadar Lemak dadih ditentukan dengan 

menggunakan metode Gerber. Penentuan kadar lemak dengan 

menggunakan metode ini menggunakan dasar penambahan 

asam sulfat yang akan memisahkan lemak susu. Jumlah asam 

sulfat yang ditambahkan adalah 10 ml pada 11 ml susu. 

Kemudian ditambahkan pula 1 ml amil alkohol, dikocok 

supaya bercampur dan disentrifus kurang lebih 10 menit 

(Yurliasni dkk., 2014). 

Keberadaan khamir didalam pembuatan dadih sangat 

sulit dihindarkan, akan tetapi hal ini perlu dipertimbangkan, 

karena pada dasarnya kehadiran khamir secara tidak langsung 

memberikan kontribusi yang positif terhadap produk 

fermentasi. Kontribusi yang diperankan oleh khamir adalah 

selain sebagai starter spontan juga sebagai starter utama 

disamping BAL seperti dalam pembuatan kefir dan pada 

pematangan keju. Namun demikian kontribusinya terhadap 

nilai nutrisi produk fermentasi itu sendiri belum begitu banyak 

informasinya, sehingga dirasa perlu untuk mempelajari sejauh 



33 

mana keterlibatan khamir dalam mempengaruhi nilai nutrisi 

produk susu fermentasi dalam hal ini dadih khususnya 

persentase kadar lemak. Semakin tinggi tingkat persentase 

kultur khamir yang ditambakan maka semakin menurunkan 

kadar lemak dadih. Kadar lemak dadih tertinggi dihasilkan 

pada perlakuan P1 (7,05%) kemudian diikuti oleh kontrol P0 

(6,11%). Sedangkan kadar lemak terendah terdapat pada 

perlakuan P2 (5,94%) dan P3 (5,60%). Kadar lemak yang lebih 

tinggi pada P1 disebabkan oleh proses lipolisis yang belum 

berjalan sempurna. Perbedaan kadar lemak antar perlakuan 

menunjukkan adanya aktivitas enzim lipase yang dihasilkan 

oleh BAL dan ketiga khamir C. curiosa, Brett. custersiikluy. 

lactis dan aktivitas enzim ini merombak lemak susu menjadi 

senyawa yang lebih sederhana sehingga berpengaruh terhadap 

kadar lemak dadih (Yurliasni dkk., 2014). BAL akan 

mengubah laktosa menjadi asam laktat sehingga terjadi 

penurunan pH yang berdampak pada terjadinya penggumpalan 

kasein susu dan penggumpalan lemak susu sehingga kadar air 

dadih menjadi turun. Semakin lama waktu pemeraman maka 

akan semakin banyak jumlah bakteri yang dapat tumbuh dan 

berkembang sehingga kadar lemak menjadi meningkat 

(Sunarlim, 2009). 

Sunarlim dkk. (2007) menyatakan bahwa peningkatan 

total padatan susu yang akan dibuat yogurt dengan 

penambahan 2,0-3,5% padatan tanpa lemak akan 

meningkatkan keteguhan, viskositas dan bentuk yogurt yang 

dihasilkan serta dapat pula meningkatkan nilai gizinya. Nilai 

viskositas yogurt lebih kental daripada susu karena 

penggumpalan protein susu akibat suasana asam dibawah titik 

elektrik kasein susu, maka susu mulai membentuk gumpalan 

(curd) (Herawati, 2009). Darmajana (2011) menyatakan 
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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 (Herawati, 2009). Kenaikan kadar protein dapat 

meningkatkan kekentalan. Pengaruh kadar lemak tidak sebesar 

protein. Pengaruh kadar lemak terhadap viskositas terutama 

berubahnya daya fraksi lemak karena perbedaan ukuran 

globula lemak dan tingkat pembentukan kluster globula lemak 

(Melia dan Sugitha, 2007). 

Efek pasteurisasi menjadi penyebab turunnya kadar 

air, sedangkan perubahan kadar protein, total asam, pH dan 

padatan terlarut diduga karena adanya penambahan susu skim 

(Saleh, 2004), yang mengandung semua zat makanan kecuali 

lemak dan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Selain itu, 

susu skim merupakan susu bubuk yang dapat mempengaruhi 

pembentukan koagulan. Komposisi susu tersebut diduga 

mampu menghasilkan dadih sesuai dengan karakteristik yang 

diinginkan, yaitu semi padat. Neniyanti (2005) menyatakan 

bahwa dadih memiliki tekstur semi solid dan tekstumya 

bervariasi sesuai dengan kandungan lemaknya. Semakin tinggi 

lemak yang dikandung akan semakin lembut tekstur dadih 

yang dihasilkan. 

Selama proses fermentasi, gula yang terdapat dalam 

susu difermentasi oleh bakteri mutan L.lactis sehingga 

menghasilkan asam laktat yang menyebabkan turunnya pH, 

akibatnya mengendapkan curd susu. Winarno (1992) 

menyatakan bahwa bahan makanan yang mengalami 

fermentasi biasanya mempunyai nilai gizi yang lebih tinggi 

dari bahan asalnya. Hal ini disebabkan oleh mikroba yang 

bersifat katabolik mampu memecah komponen-komponen 
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yang kompleks menjadi zat-zat yang mudah dicerna. 

penggumpalan pada susu selama fermentasi terjadi pada 

tingkat keasaman 0,95% sampai dengan 1,25%. Sebelum susu 

difermentasi, susu segar memiliki tingkat keasaman yang 

berkisar antara 0,135%-0,175%. Keasaman ini tidak 

disebabkan oleh asam laktat, tapi secara garis besarnya 

disebabkan oleh kasein, asam posfat, karbon dioksida, citrat 

dan albumin.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 

sampai 5 Oktober 2015 bertempat di Laboratorium Teknologi 

Hasil Ternak Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya 

untuk pembuatan dadih dan  pengujian sineresis. Laboratorium 

Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi 

Pertanian, Universitas Brawijaya untuk pengujian viskositas. 

Labolatorium Ternak Perah Fakultas Peternakan, Universitas 

Brawijaya untuk pengujian kadar lemak. 

 

3.2. Materi Penelitian  

3.2.1. Materi penelitian adalah dadih yang dilakukan 

fermentasi secara alami didalam bambu, penelitian ini 

menggunakan bambu betung, bambu apus, bambu ori, 

bambu hitam,  susu kambing dan daun pisang.  

3.2.2. Bahan penelitian adalah: 

a. Bahan pembuatan dadih susu kambing, antara lain: 

susu kambing segar dan daun pisang. 

b. Bahan untuk penentu kadar lemak: aquades. 

3.2.3. Peralatan penelitian adalah: 

a. Peralatan pembuatan dadih susu kambing, antara lain: 

bambu betung, bambu apus, bambu ori, bambu hitam, 

kulkas 1 pintu dan kertas label. 

b. Peralatan yang digunakan untuk analisis, antara lain: 

 Uji viskositas : beaker glass merk iwakipyrex, 

viskometer merk Brookfield DV-II. 

 Uji Rasa : pengujian rasa oleh panelis. 

 Uji lemak :  lactoscan model  MCC. 
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 Uji Sineresis : alat centrifuge model DSC 108, 

tabung sentrifuge dan timbangan analitik. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah percobaan labolatorium 

dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 4 perlakuan dan 4 

ulangan (Steel dan Torrie, 2003). Perlakuan yang dilakukan 

yaitu: 

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 dalam pembuatan dadih yaitu 

bambu yang sudah tua. Bambu dengan diameter 5−8 cm 

dengan tebal 1 cm. Bambu terdiri atas satu ruas dengan tinggi 

20 cm. Batas ruas menjadi dasar dari wadah. Pemotongan 

diusahakan agar batas ruas berada pada posisi 1/3 sampai 1/2 

dari panjang bambu. Setiap wadah diisi susu dengan tinggi 

antara 10−12 cm atau dengan volume 0,25 liter (Hasbullah, 

2012). 

 

3.4. Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

sineresis, viskositas, rasa dan kadar lemak. Pengujian dadih 

susu kambing dengan menggunaan kemasan bambu yang 

berbeda sebagai berikut: 
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1. Pengujian sineresis, prosedur mengikuti Putri, Rouf 

dan Purwani (2013) tertera pada Lampiran 1. 

2. Pengujian viskositas, prosedur mengikuti AOAC 

(2005) tertera pada Lampiran 2. 

3. Pengujian rasa tertera pada Lampiran 3. 

4. Pengujian kadar lemak, prosedur mengikuti Riyadh 

(2003) tertera pada Lampiran 4. 

 

3.5. Analisa Statistik 

Data yang diperoleh dari pengujian sineresis, 

viskositas, rasa dan kadar lemak diolah dengan bantuan 

program Microsoft Excel. Setelah data rata-rata diperoleh, 

dilanjutkan dengan analisis statistik menggunakan analisis 

ragam. Apabila diperoleh hasil yang berbeda nyata atau 

signifikan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD) (Hanafiah, 2012). 
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3.6.  Prosedur Penelitian 

Pembuatan dadih susu kambing dengan menggunakan bambu 

yang berbeda: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema penelitian pembuatan  dadih dengan 

menggunakan bambu yang berbeda. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Susu kambing segar dipasteurisasi 70
o
C selama 30 menit 

 

Dadih susu 

Didinginkan hingga suhu kamar 30
o
C 

 

Dimasukkan kedalam bambu-bambu yang 

sudah ditentukan 

 

Inkubasi selama 24 jam dalam suhu kamar ± 27
o
C  

 

Pengujian : 

- Sineresis 

- Viskositas 

- Rasa 

- Kadar Lemak 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengaruh Bambu Terhadap Kualitas Dadih 

Pengaruh penggunaan bambu ditinjau dari sineresis, 

viskositas, rasa dan kadar lemak dadih ditampilkan pada Tabel 

3. Berdasarkan data pada Tabel 3. diketahui bahwa 

penggunaan bambu yang berbeda memberikan perbedaan 

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

viskositas, rasa dan kadar lemak. Rata-rata sineresis, 

viskositas, rasa dan kadar lemak pada masing-masing 

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

tertera pada Tabel 3. Data analisis ragam dan UJBD sineresis, 

viskositas, rasa dan kadar lemak yang selengkapnya terdapat 

pada Lampiran 6,7,8 dan 9. 

 

Tabel 3. Nilai Rata-rata dan Hasil UJBD 1% Sineresis, Viskositas, 

Rasa dan Kadar Lemak 

Penggunaan Bambu 

Berbeda 

Sineresis 

(%) 

Viskositas 

(cP) 

 

Rasa Kadar 

Lemak 

(%) 

P1 (Bambu Apus) 8,27 ± 0,18
d
 15,5 ± 0,57

a
 2,7 ± 1,18

a
 10,20 ± 0,33

d
 

P2 (Bambu Ori) 6,21 ± 0,09
a
 37 ± 0,81

d
 4,4 ± 2,22

b
 4,79 ± 0,20

a
 

P3 (Bambu Betung ) 7,22 ± 0,12
b
 22  ±  0,81

c
 2,5 ± 1,73

a
 7,15 ± 0,38

b
 

P4 (Bambu Hitam) 7,59 ± 0,20
c
 19,5 ± 0,57

b
 2,6 ± 1,26

a
 8,82  ± 0,31

c
 

Keterangan :Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (p<0,01) 
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4.2. Pengaruh Penggunaan Bambu Ditinjau dari Sineresis 

Dadih 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penggunaan 

bambu yang berbeda memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap sineresis dadih. Perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata tersebut dikarenakan masing-

masing bambu mempunyai jumlah mikroorganisme yang 

berbeda. Alase (1994) menyatakan bahwa ruas-ruas bambu 

mengandung sejumlah mikroba yang terdiri atas kapang, 

khamir, mikroorganisme pembentuk asam laktat, pemecah 

protein dan pembentuk spora. Pato (2003) menyatakan bahwa 

dadih mengandung Bakteri Asam Laktat (BAL) (Lactobacillus 

casei subsp. casei, Leuconoctoc paramasentereroides, 

Enterococcus faecalis subsp. liquefaciens, Lactococcus lactis 

subsp. lactis. Hasil dari penelitian Taufik (2004) pada dadih 

mendapatkan jumlah BAL berkisar antara 5,4x10
8
-1,2x10

9
 

CFU/ml, sedangkan penelitian terkait tentang pembuatan 

dadih susu kambing dengan menggunakan bambu apus, 

bambu ori, bambu betung dan bambu hitam menghasilkan 

BAL masing-masing 17,215 log CFU/ml; 28,399 log CFU/ml; 

25,264 log CFU/ml; 27,310 log CFU/ml. 

Komponen susu yang paling berperan selama proses 

fermentasi adalah laktosa dan kasein. Laktosa digunakan oleh 

mikroorganisme sebagai sumber karbon dan energi dengan 

hasil metabolismenya adalah asam laktat yang menyebabkan 

pH susu turun. Suasana asam (pH rendah) menyebabkan 

keseimbangan kasein terganggu dan pada titik isoelektrik (pH 

= 4.6), kasein akan menggumpal membentuk koagulan 

sehingga terbentuk susu semi padat (Helferich and Westhoff, 

1980). Rahman dkk. (1992) menyatakan bahwa pada kondisi 

tersebut, kasein susu bermuatan negatif sedangkan molekul 
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asam laktat selama proses fermentasi bermuatan positif. 

Persinggungan antara kasein dan asam laktat menyebabkan 

terjadinya proses netralisasi sehingga kasein mengendap. 

Dadih terbentuk karena proses penggumpalan susu yang 

disebabkan oleh adanya asam-asam yang dihasilkan dari 

perubahan karbohidrat dalam susu oleh mikroba tertentu 

(Asria, 1986).  

Selain faktor diatas, perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata menurut Usmiati dan Risfaheri (2013), bahwa 

tampaknya dinding tabung bambu memiliki porositas yang 

berbeda-beda, sehingga memungkinkan kapasitas air atau 

komponen cairan dadih lainnya dapat merembes masuk 

kedalam dinding bambu. Komposisi masing-masing unsur 

pada bambu tergantung dari spesies, kondisi pertumbuhan, 

umur bambu dan bagian batang. (Riyadi, 2005). 

Perbedaan sineresis dapat dilihat bahwa masing-

masing bambu memberikan tingkat sineresis yang berbeda-

beda. Tingkat sineresis tertinggi ditunjukkan oleh bambu apus 

dengan rata-rata 8,27 ± 0,18%, sedangkan tingkat sineresis 

terendah dengan menggunakan bambu ori dengan rata-rata 

6,21 ± 0,09%. Pada bambu betung mempunyai rata-rata 7,22 ± 

0,12%, sedangkan pada bambu hitam 7,59 ± 0,20%.  

Sineresis yang terendah yang ditunjukkan oleh bambu 

ori dikarenakan bambu ori mempunyai jumlah 

mikroorganisme yang lebih tinggi dibandingkan bambu lain. 

Semakin tingginya mikroorganisme membuat dadih semakin 

kental, sehingga sineresisnya semakin rendah. Muniappan and 

Sundararaj (2003) menyatakan bahwa bambu ori mempunyai 

aktivitas sebagai anti inflamasi dan menghambat proliferasi sel 

karsinoma (Ascite ehrlich) lebih kuat dibanding Catharanthus 

roseus yang selama ini dikenal sebagai tanaman obat anti 
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kanker (Rana, Khanam and Asad-Ud-Daula, 2004). Bambusa 

arundinacea terkenal sebagai obat dimana tanaman ini 

mengandung silika, cholin, betain, glikosida cynogenetic, 

albuminoids, asam oksalat, gula yang rendah, resin, lilin, asam 

benzoat, arginine, sistein, histidin, niasin, riboflavin, thiamine, 

protein, gluteline, lisin, metionin, betain, cholin, enzim 

proteolitik, nuklease dan urease. 

Chye et al. (2012) menyatakan bahwa sineresis adalah 

pemisahan cairan dari penyusutan gel, sineresis juga adalah 

proses yang tidak diinginkan karena akan mempengaruhi 

tekstur dan kualitas dadih pada penyimpanan yang dilakukan. 

Sineresis yang dihasilkan dadih pada penelitian ini termasuk 

besar. Menurut Usmiati dan Risfaheri (2013), dadih yang 

memiliki karakteristik cukup baik adalah tidak terjadi 

sineresis. Sineresis dapat dipengaruhi oleh kandungan bahan 

padat susu tanpa lemak. Menurut Sunarlim (2009), dadih yang 

biasanya dibuat dari susu kerbau memiliki kandungan protein 

dan lemak yang lebih tinggi dibandingkan dengan dadih susu 

kambing. Oleh karena itu, dadih susu kerbau memiliki tekstur 

lebih kompak dan lebih padat dibandingkan dadih yang terbuat 

dari susu kambing.  

Tabel 3. terlihat bahwa bambu ori menunjukkan 

tingkat sineresis yang relatif lebih rendah diikuti oleh kadar 

lemak yang lebih rendah pula, sineresis yang lebih rendah juga 

diikuti dengan viskositas yang lebih tinggi. Wilkinson (2000) 

menyatakan bahwa peningkatan kandungan pada susu dapat 

meningkatkan kekokohan gel dan viskositas serta menurunkan 

tingkat sineresis. Pengamatan sejenis tentang bambu ori dalam 

pembuatan dadih menggunakan susu kambing menunjukkan 

protein yang lebih tinggi sebesar 4,82%. Herawati (2009) 

menegaskan bahwa konsentrasi padatan tanpa lemak (protein) 
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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. Pengaruh kadar lemak tidak sebesar 

protein. Pengaruh kadar lemak terhadap viskositas terutama 

berubahnya daya fraksi lemak karena perbedaan ukuran 

globula lemak dan tingkat pembentukan kluster globula lemak 

(Melia dan Sugitha, 2007). 

Sineresis yang semakin tinggi menunjukkan kualitas 

dadih yang semakin rendah. Diperlukan upaya untuk 

menurunkan tingkat sineresis. Laws and Marshall (2001) 

menyatakan bahwa upaya untuk menurunkan tingkat sineresis 

adalah meningkatkan total padatan tanpa lemak terutama 

kandungan protein, menambahkan stabilizer, meningkatkan 

viskositas, mengurangi temperatur inkubasi hingga 42
o
C. 

pastikan pH kurang dari 4,4%, selalu mengecek temperatur 

penyimpanan (Robinson, 2002). Penurunan daya ikat air dan 

sineresis dapat diatasi dengan cara menambahkan bahan 

penstabil berupa hidrokoloid atau polimer yang larut air 

kedalam yogurt, misalnya gelatin (Sawitri dkk., 2008).  

 

4.3. Pengaruh Penggunaan Bambu Ditinjau dari Viskositas 

Dadih 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penggunaan 

bambu yang berbeda memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap viskositas dadih. Perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap viskositas dadih 

disebabkan perbedaan sifat kemasan yang mempunyai daya 

serap yang berbeda-beda. Viskositas yang tinggi dikarenakan 

dinding tabung bambu memiliki porositas tinggi sehingga 

memungkinkan air atau komponen cairan dadih lainnya dapat 
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merembes masuk kedalam dinding bambu. Viskositas yang 

berbeda pada masing-masing perlakuan juga diduga 

dipengaruhi oleh enzim yang menggumpalkan protein susu. 

Selain itu, adanya asam laktat hasil metabolisme BAL dari 

bambu diduga juga menyebabkan keasamaan susu meningkat, 

sehingga protein susu menggumpal. Konsentrasi padatan tanpa 

lemak (protein) merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi viskositas. Nilai viskositas diperoleh dari 

produk susu akibat menggumpalnya kasein karena rendahnya 

keasaman akibat kerja dari kultur bakteri (Herawati, 2009). 

Selama dadih disimpan, bakteri terus tumbuh dengan 

memanfaatkan substrat susu (terutama laktosa) yang masih ada 

untuk menghasilkan asam laktat dan metabolit lainnya 

sehingga menghasilkan produk dengan tingkat keasaman 

makin tinggi dan produk semakin padat (Usmiati dan 

Setiyanto, 2010).  

Perbedaan viskositas dapat dilihat bahwa masing-

masing bambu memberikan tingkat viskositas yang berbeda-

beda. Tingkat viskositas tertinggi ditunjukkan oleh bambu ori 

dengan rata-rata 37 ± 0,81 cP, sedangkan tingkat viskositas 

terendah oleh penggunaan bambu apus dengan rata-rata 15,5 ± 

0,57 cP. Pada bambu betung mempunyai rata-rata 22 ± 0,81 

cP, sedangkan pada bambu hitam 19,5 ± 0,57 cP.  

Viskositas susu kambing yang dibuat untuk dadih 

mengalami peningkatan daripada susu segar. Fitriyanto dkk. 

(2013) menyatakan bahwa rataan viskositas susu kambing 

segar awal, puncak akhir laktasi masing-masing 2,022 cP; 

1,761 cP; 1,933 cP. Nilai viskositas dadih lebih tinggi 

dibandingkan dengan nilai viskositas susu segar karena 

tingginya total padatan susu yang menjadi bahan baku dadih. 

Pengamatan sejenis dalam pembuatan dadih menggunakan 
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bambu apus, ori, betung dan hitam, dimana dadih yang 

dihasilkan mengalami penurunan kadar air dari bahan 

bakunya. 

Viskositas (kekentalan) adalah suatu ungkapan dari 

resistensi zat cair untuk mengalir. Semakin tinggi viskositas 

aliran, maka resistensinya semakin besar (Kuncari dkk., 2014). 

Viskositas yogurt menggambarkan sifat cairan yang 

mempunyai resistensi terhadap suatu aliran yang dapat 

memberikan peningkatan kekuatan dan dapat menahan 

pergerakan relatif (Manab, 2008). 

 Tabel 3. dapat dilihat bahwa semakin tinggi viskositas 

maka semakin turun nilai sineresis. Sineresis terendah dan 

viskositas tertinggi ditunjukkan oleh bambu ori. Sedangkan 

sineresis tertinggi dan viskositas terendah pada bambu apus. 

Wilkinson (2000) menyatakan bahwa peningkatan kandungan 

pada susu dapat meningkatkan kekokohan gel dan viskositas 

serta menurunkan tingkat sineresis. Bambu mampu menyerap 

banyak air sampai 300% (Riyadi, 2005). Hal ini mampu 

menjadikan produk dadih semakin kental. Diduga dengan 

banyaknya kandungan alfa dan holoselulosa serta lignin pada 

bambu apus menjadikan bambu apus kurang menyerap air 

sehingga viskositasnya rendah. 

Tabel 3. dapat dilihat bahwa semakin tinggi viskositas 

diikuti dengan penurunan kadar lemak. Viskositas dadih yang 

tertinggi dan kadar lemak yang terendah ditunjukkan oleh 

bambu ori. Viskositas yang tinggi tidak diikuti dengan kadar 

lemak yang tinggi dikarenakan ukuran globula lemak pada 

susu kambing yang kecil. Viskositas susu merupakan 

kontribusi dari keberadaan kasein/misel dan globula lemak 

yang terdapat pada susu tersebut. Selain itu ikatan diantara 

protein dan lemak dapat memberikan pengaruh terhadap 
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viskositas, perubahahan kasein susu yang mempunyai sifat 

hidropilik yang sama dengan jenis protein lain menyebabkan 

viskositas meningkat (Sunarlim dkk., 2007). Viskositas susu 

dipengaruhi oleh berturut-turut mulai dari yang paling besar 

pengaruhnya adalah komposisi susu seperti protein dan lemak 

selanjutnya laktosa dan mineral (Fitriyanto dkk., 2013). 

Kenaikan kadar protein dapat meningkatkan kekentalan. 

Pengaruh kadar lemak tidak sebesar protein. Pengaruh kadar 

lemak terhadap viskositas terutama berubahnya daya fraksi 

lemak karena perbedaan ukuran globula lemak dan tingkat 

pembentukan kluster globula lemak (Melia dan Sugitha, 

2007). Darmajana (2011) menegaskan bahwa konsentrasi 

padatan tanpa lemak (protein) merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi viskositas yogurt. 

 

4.4. Pengaruh Penggunaan Bambu Ditinjau dari Rasa 

Dadih 

Analisis rasa dalam uji organoleptik pada dadih susu 

kambing yaitu distandarkan pada bambu ori. Bambu ori 

dijadikan sebagai standar berdasarkan karakteristik sifat fisik 

dan kimia pada bambu ori. Sifat fisik diantaranya viskositas 

yang lebih tinggi dan sineresis yang lebih rendah. Sifat kimia 

yaitu kadar lemak yang lebih rendah, selain itu dadih yang 

difermentasi menggunakan bambu ori memiliki rasa yang 

lebih gurih, sedikit asam, tidak pahit akibat bambu yang 

digunakan serta bau susu kambing yang tidak menyengat. 

Bambu ori dijadikan standar karena dadih dirasa asing oleh 

panelis, makanan ini hanya diproduksi di daerah-daerah 

tertentu seperti Sumatera Barat sehingga dengan adanya 

standar panelis mempunyai acuan untuk menilai skor dadih 

tersebut. Usmiati dan Setiyanto (2010) menyatakan bahwa 
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dadih dikonsumsi secara terbatas di propinsi Sumatera Barat, 

beberapa wilayah di propinsi Riau dan Jambi serta beberapa 

wilayah di Malaysia. Kombinasi flavor dan aroma susu kerbau 

dengan bambu masih dirasakan dan dinilai asing oleh panelis 

yang dilibatkan dalam uji organoleptik. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat 

penggunaan bambu yang berbeda memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat  nyata (P<0,01) terhadap rasa dadih. 

Perbedaan pengaruh yang sangat nyata terhadap rasa dadih 

disebabkan oleh kandungan lemak dalam dadih akibat hasil 

fermentasi pada tabung bambu yang berbeda yang dapat 

berpengaruh dalam pembentukan asam lemak dan pada 

akhirnya akan menciptakan cita rasa yang khas (Legowo, 

2002).  

Perbedaan penilaian panelis terhadap rasa dadih dapat 

dilihat bahwa masing-masing perlakuan dinilai berbeda-beda 

oleh panelis. Nilai tertinggi oleh bambu ori dengan rata-rata 

4,4 ± 2,22, sedangkan nilai terendah pada bambu betung yang 

mempunyai rata-rata 2,5 ± 1,73. Bambu hitam 2,6 ± 1,26
 
dan 

pada bambu apus 2,7 ± 1,18.  

Tabel 3. menunjukkan bahwa pembuatan dadih susu 

kambing yang difermentasi dengan bambu betung dinilai (2,5), 

bambu hitam dinilai (2,6) dan bambu apus dinilai (2,7) yang 

berarti ketiganya berbeda dengan standar, sedangkan bambu 

ori mempunyai nilai (4,4) yang berarti sudah sama dengan 

standar. Rasa yang dihasilkan suatu makanan erat 

hubungannya dengan aroma, pengamatan sejenis tentang 

bambu ori dalam pembuatan dadih mempunyai penilaian skor 

yang lebih tinggi terhadap aroma dadih dibandingkan 

perlakuan lain yaitu 3,80 (hampir sama dengan standar).  
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Dadih yang dihasilkan pada penelitian ini tidak terlalu 

asam. Namun begitu, bambu ori mempunyai rasa yang sedikit 

lebih berasa asam, diduga bambu ini mempunyai jumlah BAL 

yang lebih banyak dibandingkan dengan perlakuan lain. 

Secara umum dadih mempunyai cita rasa yang khas asam 

dengan aroma perpaduan antara bambu dan susu (Sisriyenni 

dan Zurriyati 2004). Dadih yang berkualitas baik adalah 

berwarna putih, konsistensi menyerupai yogurt dan 

mempunyai aroma khas susu asam (Usmiati dkk., 2011). 

Anonimous (2009) menetapkan yogurt dengan rasa asam/khas. 

Keasaman susu fermentasi yang dapat dideteksi jika pHnya 

berada pada kisaran 4,4-4,6 (Taufik, 2005). Rasa kurang asam 

dikarenakan Lactobacillus plantarum tidak menstimulir 

pertumbuhan bakteri sehingga hanya sedikit memproduksi 

asam karena diduga bakteri ini kurang dapat memproduksi 

asam laktat dari laktosa susu (Sunarlim dkk., 2007). Selain itu 

rasa dadih tidak terlalu asam diakibatkan oleh nilai pH yang 

tinggi (Miskiyah dkk., 2011). Pengamatan sejenis tentang 

pembuatan dadih menggunakan bambu apus, bambu ori, 

bambu betung dan bambu hitam mempunyai rataan pH 

masing-masing 6,56; 6,47; 6,54; 6,50 dan Keasaman: 0,27%; 

0,37%; 0,31%; 0,27%. 

Rasa yang ditimbulkan oleh dadih berkorelasi dengan 

kadar lemak dadih. Tabel 3. menunjukkan dadih yang 

difermentasi dalam bambu ori menujukkan kadar lemak yang 

lebih rendah, pada pengujian rasa bambu ori mempunyai 

karakteristik rasa yang lebih baik dibanding dengan bambu 

lain. Lipase digunakan untuk memecah lemak susu dan 

memberikan karakteristik flavor yang khas, Flavor berasal 

dari asam lemak bebas yang dihasilkan ketika lemak susu 

dihidrolisis (Phillips, 2011). Kandungan lemak dalam susu 
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dapat berpengaruh dalam pembentukan asam lemak dan pada 

akhirnya akan menciptakan cita rasa yang khas (Legowo, 

2002). Niswah (2012) menyatakan bahwa kadar lemak dangke 

yang terbuat dari 100% susu kedelai adalah 2,72%, mereka 

menyukai dangke dari 100% susu kedelai. Jumlah susu kedelai 

yang lebih banyak mempunyai kadar lemak yang  lebih rendah 

daripada kadar lemak dangke yang jumlah susu kambing 

Etawahnya lebih banyak.  

Rasa merupakan parameter yang penting untuk 

diperhatikan. Rasa yang pahit dan berbau tajam 

mengakibatkan panelis kurang menyukai dibuktikan dengan 

bambu betung yang mempunyai rata-rata skor paling sedikit 

yaitu 2,5 ± 1,73. Flavor suatu komoditas atau produk pangan 

berperan pentng dalam penerimaan atau penolakan suatu 

komoditas atau produk pangan oleh konsumen. Identifikasi 

dan karakterisasi flavor perlu dilakukan untuk mengetahui 

pentingnya peranan suatu komponen atau beberapa komponen 

kimia terhadap flavor yang ditimbulkan dalam suatu bahan 

pangan (Sembiring dkk., 2009). Flavor atau cita rasa 

merupakan sensasi yang dihasilkan oleh bahan makanan ketika 

diletakkan di dalam mulut terutama yang ditimbulkan oleh 

rasa dan bau. Komposisi makanan dan senyawa pemberi rasa 

dan bau berinteraksi dengan reseptor organ perasa dan 

penciuman menghasilkan sinyal yang dibawa menuju susunan 

syaraf pusat untuk memberi pengaruh dari flavor atau cita rasa 

(Branen et al., 2001). Rasa makanan dapat dikenali dan 

dibedakan oleh kuncup-kuncup cecapan yang terletak pada 

cecapan yang terletak pada papila yaitu bagian noda merah 

jingga pada lidah (Winarno, 2002).  

Bahan dasar dadih susu kambing Etawah berbau amis 

dan rasa sedikit anyir. Penggunaan daun pisang sebagai 
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penutup menambah cita rasa dan aroma yang khas. Ekstrak 

senyawa flavor dari daun pisang hasil distilasi air yang 

diekstrak dengan pelarut ethyl asetat mengandung senyawa 

kimia yaitu 2-Methoxy -4-vinylphenol, Phytol, 1,2-

Benzenedicarboxylic acid, bis (2-ethylhexyl) ester, Vanillin 

dan E-15-Heptadecenal. Kelima senyawa tersebut berperan 

terhadap aroma yang dihasilkan oleh daun pisang (Mastuti 

dkk., 2014). 

 

4.5. Pengaruh Penggunaan Bambu Ditinjau dari Kadar 

Lemak Dadih 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penggunaan 

bambu yang berbeda memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat  nyata (P<0,01) terhadap kadar lemak dadih. Perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap kadar lemak dadih 

disebabkan oleh perbedaan sifat kemasan pada masing-masing 

bambu. Komposisi masing-masing unsur pada bambu 

tergantung dari spesies, kondisi pertumbuhan, umur bambu 

dan bagian batang (Riyadi, 2005). Perbedaan kadar lemak 

yang diduga akibat adanya pengaruh perbedaan sifat kemasan 

terhadap produk dan juga aktivitas L. casei dalam kemasan 

tersebut. Tingginya kadar lemak pada dadih diduga akibat 

permeabilitas terhadap air tinggi sehingga cenderung 

menyerap air. Kadar air yang berkurang mengakibatkan 

tingginya total padatan produk. Peningkatan total padatan dari 

produk akan mengakibatkan meningkatnya kadar lemak 

(Taufik, 2004). Bambu mampu menyerap banyak air sampai 

300% (Riyadi, 2005). Selain itu, BAL akan mengubah laktosa 

menjadi asam laktat sehingga terjadi penurunan pH yang 

berdampak pada terjadinya penggumpalan kasein susu dan 

penggumpalan lemak susu sehingga kadar air dadih menjadi 
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turun. Semakin lama waktu pemeraman maka akan semakin 

banyak jumlah bakteri yang dapat tumbuh dan berkembang 

sehingga kadar lemak menjadi meningkat (Sunarlim, 2009). 

Perbedaan tingkat kadar lemak dapat dilihat bahwa 

masing-masing bambu memberikan tingkat kadar lemak yang 

berbeda-beda. Kadar lemak terendah ditunjukkan oleh bambu 

ori dengan rata-rata 4,79 ± 0,20%, sedangkan kadar lemak 

tertinggi dengan penggunaan bambu apus dengan rata-rata 

10,20 ± 0,33%. Bambu betung mempunyai rata-rata 7,15 ± 

0,38%, sedangkan pada bambu hitam 8,82  ± 0,31%. 

Kadar lemak yang relatif tinggi pada P1 mempunyai 

viskositas yang lebih rendah dan sineresis yang lebih tinggi. 

Kadar lemak yang tinggi biasanya diikuti dengan viskositas 

yang lebih tinggi pula, namun pada dadih susu kambing justru 

sebaliknya. Sunarlim dkk. (2007) menyatakan bahwa 

viskositas susu merupakan kontribusi dari keberadaan 

kasein/misel dan globula lemak yang terdapat pada susu 

tersebut. Rata-rata ukuran globula lemak pada susu kambing 

adalah 2 mikrometer, lebih kecil daripada susu lainnya, 

sehingga dengan ukuran globula lemak yang lebih kecil dan 

rendahnya kadar agglutinin pada susu kambing menyebabkan 

lemak dapat terdispersi merata dan homogen secara alami 

didalam susu sehingga tidak mudah membentuk lapisan krim 

dan bahkan untuk keperluan pengolahan susu tidak 

memerlukan proses homogenisasi (Haenlein, 2003). Lemak 

akan terserap melalui dinding bambu bersamaan dengan 

terserapnya kadar air karena ukuran dari globula lemak yang 

kecil. Bambu apus mempunyai kadar lemak yang tertinggi 

diduga bambu tersebut kurang menyerap kadar air yang ada 

pada susu. Unsur utama penyusun batang bambu adalah 

selulosa, hemisellulosa, lignin dan unsur tambahan seperti 



54 

resin, tannin, lilin dan garam-garam anorganik. Sujarwo dkk. 

(2010) menyatakan bahwa bambu apus mempunyai serat yang 

tinggi sebesar 59,21%. Alfa selulosa bambu apus 

(Gigantochloa apus) 46,36% relatif lebih banyak daripada 

bambu lain termasuk bambu hitam (Gigantochloa 

atroviolacea) yaitu 41,08% (Munawar, 2001).  

Kadar lemak dadih susu kambing yang difermentasi 

pada bambu dalam penelitian ini memenuhi persyaratan SNI, 

menurut Anonimous (2009) dimana syarat kadar lemak yogurt 

adalah minimal 3%. Penelitian sebelumnya menunjukkan 

bahwa kadar lemak dadih yang terbuat dari susu sapi 

mempunyai kadar lemak lebih rendah dibandingkan dengan 

kadar lemak dari susu kambing. Hal ini dikarenakan 

persentase kandungan susu yang berbeda. Menurut Sunarlim 

(2009), susu sapi memiliki kandungan lemak 3,3%. Sedangkan 

susu kambing 4,2%. 

 Kadar lemak dadih lebih tinggi dibandingkan kadar 

lemak susu fermentasi lain. Namun Zurriyanti dkk. (2011) 

menyatakan bahwa susu kambing memiliki partikel lemak 

yang lebih kecil dan homogen sehingga mudah dicerna dan 

diserap. Yogurt susu kambing memiliki nilai pH dan nilai gizi 

(protein dan lemak) lebih tinggi dibandingkan yogurt susu 

sapi. Lemak pada yogurt susu sapi adalah 2,6%. Sedangkan 

yogurt dari susu kambing 3,07% (Sunarlim, 2009). Susu 

kambing memiliki keunggulan dari susu sapi terutama pada 

struktur dan komposisi globula lemaknya. Rata-rata ukuran 

globula lemak pada susu kambing adalah 2 mikrometer, 

sedang pada sapi 2,5 sampai 3,5 mikrometer (Haenlein, 2003). 

   Perlakuan P2 mempunyai kadar lemak yang lebih 

rendah dibandingkan kadar lemak perlakuan lain. Kadar lemak 

yang lebih rendah juga lebih menghasilkan rasa yang lebih 
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disukai panelis. Produk fermentasi dengan kadar lemak yang 

lebih rendah merupakan pilihan sebagian besar konsumen saat 

ini, dadih sebagai salah satu produk fermentasi yang masih 

digemari perlu memiliki karakteristik ini sehingga diperlukan 

upaya untuk mengurangi kadar lemak dadih agar dapat 

menjadikan dadih sebagai minuman sehat dan aman bagi 

kesehatan (Yurliasni dkk., 2014). Dadih yang mempunyai 

kadar lemak lebih rendah mempunyai penilaian yang tertinggi 

oleh panelis dari hal cita rasa. Meskipun terkadang sebagian 

masyarakat menyukai dadih dengan kadar lemak yang relatif 

tinggi. Neniyanti (2005) menyatakan bahwa semakin tinggi 

lemak yang dikandung akan semakin lembut tekstur dadih 

yang dihasilkan. Dadih memiliki tekstur semi solid dan 

teksturya bervariasi sesuai dengan kandungan lemaknya.  

Kadar lemak yang tinggi pada P1 yaitu 10,20 ± 0,33% 

dikarenakan oleh proses lipolisis yang belum berjalan 

sempurna. Perbedaan kadar lemak dikarenakan jumlah 

mikroorganisme terutama khamir yang berbeda-beda pada 

masing-masing bambu. Semakin rendah khamir, maka 

semakin tinggi kadar lemak. Perbedaan kadar lemak antar 

perlakuan menunjukkan adanya aktivitas enzim lipase yang 

dihasilkan oleh BAL dan  khamir, aktivitas enzim ini 

merombak lemak susu menjadi senyawa yang lebih sederhana 

sehingga berpengaruh terhadap kadar lemak dadih (Yurliasni 

dkk., 2014). 

 

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 fisik dan kimia. 



56 

Parameter fisik meliputi viskositas, sineresis dan rasa. 

Parameter kimia meliputi kadar lemak. Hasil perhitungan dari 

parameter diatas digunakan untuk menentukan nilai terbaik 

dari perlakuan penelitian ini, perlakuan yang menghasilkan 

nilai rata-rata terbaik berdasarkan standar yang dipilih menjadi 

perlakuan terbaik sesuai parameter fisik dan kimia.    

Perlakuan terbaik yang terpilih pada proses pembuatan 

dadih dengan penggunaan bambu yang berbeda, yaitu pada 

perlakuan P2 dengan penggunaan bambu ori. Rata-rata 

sineresis dengan penggunaan bambu ori sebesar 6,21 ± 0,09%; 

viskositas 37 ± 0,81
 
cP; rasa 4,4 ± 2,22

 
dan kadar lemak  4,79 

± 0,20%.  

Bambu ori mempunyai sineresis yang lebih rendah, 

sineresis yang lebih rendah menunjukkan mutu dadih yang 

semakin tinggi. Menurut Usmiati dan Risfaheri (2013), dadih 

yang memiliki karakteristik cukup baik adalah tidak terjadi 

sineresis.  

 Pembuatan dadih susu kambing dengan menggunakan 

bambu ori memberikan hasil viskositas yang lebih tinggi 

dibandingkan perlakuan lainnya. Usmiati dan Risfaheri (2013) 

menyatakan bahwa dadih yang memiliki karakteristik fisik 

cukup baik yaitu viskositas padat. Komposisi susu yang 

digunakan dapat menghasilkan dadih sesuai dengan 

karakteristik yang diinginkan, yaitu semi padat (Saleh, 2004). 

Menurut Anonimous (2009) yogurt yang dikatakan normal 

adalah yang mempunyai kenampakan kental-padat. 

Penilaian terhadap rasa yang paling tinggi yaitu pada 

bambu ori dengan rata-rata 4,4 ± 2,22. Dadih yang 

difermentasi pada bambu ori menghasilkan rasa yang gurih, 

sedikit asam, tidak pahit akibat bambu dan penutup daun 

pisang serta bau kambing yang tidak menyengat. Secara umum 
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dadih mempunyai cita rasa yang khas asam dengan aroma 

perpaduan antara bambu dan susu (Sisriyenni dan Zurriyati 

2004). Dadih yang berkualitas baik adalah berwarna putih, 

konsistensi menyerupai yogurt dan mempunyai aroma khas 

susu asam (Usmiati dkk., 2011). Anonimous (2009) 

menetapkan yogurt dengan rasa asam/khas.  

Kadar lemak terendah yaitu pada bambu ori yakni 

4,79 ± 0,20, jika dilihat dari Anonimous (2009) tentang 

yogurt, maka dari keempat perlakuan memenuhi kriteria sesuai 

SNI yaitu kadar lemak minimal 3%. Susu fermentasi telah 

ditetapkan lemak kurang dari 10% dan lemak yogurt kurang 

dari 15%. Sedangkan pada keju cottage, kandungan lemak 

susu minimal 0% dan direkomendasikan 4-5% (FAO, 2011). 

Namun untuk menciptakan produk susu yang rendah lemak 

dan menyehatkan maka penggunaan bambu ori adalah 

perlakuan terbaik. Produk fermentasi dengan kadar lemak 

yang lebih rendah merupakan pilihan sebagian besar 

konsumen saat ini, sehingga dadih sebagai salah satu produk 

fermentasi yang masih digemari perlu memiliki karakteristik 

ini, diperlukan upaya untuk mengurangi kadar lemak dadih 

agar dapat menjadikan dadih sebagai minuman sehat dan aman 

bagi kesehatan (Yurliasni dkk., 2014). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

 Kesimpulan penelitian ini adalah bambu ori 

merupakan bambu yang terbaik sebagai kemasan dalam 

pembuatan dadih susu kambing dengan nilai rata-rata sineresis 

6,2108%, viskositas 37 cP, rasa diberi skor 4,4 dengan rasa 

dadih yang lebih asam, lebih gurih, tidak menyengat rasa susu 

kambing dan kadar lemak  4,7925%.  

 

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini, perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai kisaran umur pada tabung 

bambu dan jenis penutup daun pisang yang digunakan dalam 

pembuatan dadih untuk menghasilkan kualitas dadih yang 

terbaik.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Prosedur Pengujian Sineresis Dadih  

Prosedur pengukuran sineresis menggunakan 

sentrifugator (DSC 108) menurut Putri, Rouf dan Purwani 

(2013) sebagai berikut:   

1. Sampel dimasukkan kedalam sentrifugator. 

2. Sampel disentrifugasi 1500 rpm selama 20 menit. 

3. Whey dipisahkan kemudian ditimbang. 

4. Kecenderungan sineresis dihitung dengan rumus: 

X   x 100% 

Y 

 

Keterangan : X  : Berat whey 

  Y : Berat sampel 
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Lampiran 2. Prosedur Pengujian Viskositas Dadih 

Prosedur Pengujian Viskositas Dadih menggunakan 

viskometer merk Brookfield DV-II menurut AOAC (2005), 

adalah sebagai berikut: 

1. Dipasang spindle pada lengan spindle (spindle 

nomor 3). 

2. Dimasukkan spindle  kedalam sampel yang diuji. 

3. Dihidupkan motor sehingga spindle berputar dan jika 

jarum dial menunjukkan angka stabil, motor 

dimatikan. 

4. Dicatat angka yang dtunjukkan oleh oleh jarum dial, 

setiap sampel diukur 5 kali kemudian diambil rata-

rata. 

5. Nilai rata-rata dikalikan dengan faktor pengali yang 

sesuai dengan kecepatan dan nomor spindle yang 

dipakai merupakan nilai kekentalan produk yang 

diuji. 
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Lampiran 4.  Prosedur Pengujian Kadar Lemak Dadih 

Prosedur pengukuran kadar lemak menggunakan 

penggunaan lactoscan menurut Riyadh (2003), adalah sebagai 

berikut: 

1. Tekan tombol power lactoscan pada posisi ON.  

2. Masukkan pipa analisis kedalam sampel.  

3. Menekan tombol enter dan memilih menu pada posisi 

susu yang akan diuji. 

4. Menunggu sesaat dan lactoscan akan menampilkan 

hasil analisa pada layar monitor. 

5.  Mencatat hasil analisa. 

6. Setelah selesai untuk semua sampel maka menekan 

menu untuk kembali dan memilih posisi CLEANING. 

7. Melakukan pencucian alat dengan larutan Daily 

cleaner.  

8. Mematikan tombol power lactoscan pada posisi OFF 

untuk mematikan.  
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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 

- KT galat        = (JK galat) / db galat 

- Fhitung        = (Sτ)
2 

/ (Sε)
2 

 

 =KT perlakuan / KT galat 

Dimana; (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 

%. 
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- 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%. 

 

 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. Perhitungan Sineresis Dadih   

Perlakuan 

Ulangan 

Total Rata-rata ± SD U1 U2 U3 U4 

P1 8,2021 8,2391 8,1230 8,5542 33,1184 8,2796 ± 0,1892 

P2 6,1643 6,3380 6,2069 6,1340 24,8433 6,2108 ± 0,0938 

P3 7,1134 7,3214 7,1342 7,3429 28,9119 7,2279 ± 0,1208 

P4 7,7698 7,297 7,6673 7,6549 30,3890 7,5972 ± 0,2066 

                                   Total                                  117,263 

   

Faktor Koreksi (FK) 

 FK =   (117,2626)
 2 

= 859,40745 

                   16 

 

Jumlah Kuadrat Total (JKT)  

JKT = (8,2021
2 
+ 8,2391

2 
+ 8,123

2 
+...............+7,6549

2
) – FK 

= (8,2021
2 
+ 8,2391

2 
+ 8,123

2 
+....+7,6549

2
)  – 859,40745 

= 868,35191 – 859,40745 

= 9,2483027 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP =  33,1184
2 
+ 24,84331

2  
+ 28,9119

2 
+ 30,389

2   
– FK 

4 

= 868,35191 - 859,40745 

= 8,9444612 

 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP 

= 9,2483027 - 8,9444612 

= 0,3038414 
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Tabel Analisis Variansi 

SK db JK KT Fhitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 8,9444 2,9814 117,7522** 3,4903 5,9525 

Galat 12 0,3038 0,0253    

Total 15 9,2483     

 

Kesimpulan :**Fhitung > Ftabel 1%, maka pengaruh pembuatan 

dadih susu kambing dengan bambu betung, 

bambu ori, bambu apus dan bambu hitam 

memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap sineresis dadih.  

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1% 

= R ×  

= R ×  0,07956 

 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

Selingan 2 3 4 

JND 4,32 4,55 4,68 

JNT 1% 0,3436 0,3619 0,3723 

 

Perlakuan Rata-rata (%) Notasi 

P2 6,2108 a 

P3 7,2279 b 

P4 7,5972 c 

P1 8,2796 d 

Keterangan :notasi yang berbeda menunjukkan adanya 

perbedaan sangat nyata terhadap (p<0,01) 
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Lampiran 7. Perhitungan Viskositas Dadih  

Perlakuan 

Ulangan 
Total Rata-rata ± SD 

U1 U2 U3 U4 

P1 16 15 15 16 62 15,5 ± 0,5773 

P2 37 38 37 36 148 37 ± 0,8164 

P3 22 23 22 21 88 22 ± 0,8164 

P4 19 20 19 20 78 19,5 ± 0,5773 

                         Total                      376                           

   

Faktor Koreksi (FK) 

FK = (∑ X)
2   

 = (376)
 2 

= 8836 

n               16 

 

Jumlah Kuadrat Total (JKT)  

JK tot = (16
2 
+ 15

2 
+ 15

2 
+......................+20

2
) – FK 

= (16
2 
+ 15

2 
+ 15

2 
+......................+20

2
) – 8836 

= 9900 – 8836 

=1064 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP =  62
2 
+ 148

2  
+ 88

2 
+ 78

2   
– FK 

4 

= 39576 - 8836 

= 1058 

 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP 

= 1064- 1058 

= 6 
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Tabel Analisis Variansi 

SK db JK KT Fhitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 1058 352,6667 705,3334** 3,4903 5,9525 

Galat 12 6 0,5    

Total 15 1064     

 

Kesimpulan :**Fhitung > Ftabel 1%, maka pengaruh pembuatan 

dadih susu kambing dengan bambu betung, 

bambu ori, bambu apus dan bambu hitam 

memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap viskositas dadih.  

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1% 

= R ×  

= R ×  0,3535 

 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

Selingan 2 3 4 

JND 4,32 4,55 4,68 

JNT 1% 1,5271 1,6084 1,6543 

 

Perlakuan Rata-rata (%) Notasi 

P1 15,5 a 

P4 19,5 b 

P3 22 c 

P2 37 d 

Keterangan :notasi yang berbeda menunjukkan adanya 

perbedaan sangat nyata terhadap (p<0,01) 

 



83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

Faktor Koreksi (FK) 

FK = (244)
 2 

= 744,2 

80 

 

Jumlah Kuadrat Total (JKT)  

JKT = (3
2 
+ 2

2 
+ 2

2 
+......................+3

2
) – FK 

= (3
2 
+ 2

2 
+ 2

2 
+......................+3

2
) – 744,2 

= 826 – 744,2 

= 81,8 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP =  54
2 
+ 88

2  
+ 50

2 
+ 52

2   
– FK 

     20 

 = 825,3 - 744,2 

 = 49 

 

Jumlah Kuadrat Panelis (JKPanelis) 

JK Panelis =  51
2 
+ 47

2  
+ 45

2 
+ 46

2 
+ 55

 2  
– FK 

           16 

        = 748,5 - 744,2 

        = 4,3 

 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP - JKPanelis 

= 81,8 – 49 - 3,7 - 4,3 

= 24,8 
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Tabel Analisis Variansi 

SK db JK KT Fhitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 49 16,3333 47,4253** 2,7318 4,0658 

Panelis 4 4,3 1,075 3,1213* 2,4989 3,5914 

Galat 72 24,8 0,3444    

Total 79 81,8 

 

   

 

Kesimpulan :**Fhitung > Ftabel 1%, maka pengaruh pembuatan 

dadih susu kambing dengan bambu betung, 

bambu ori, bambu apus dan bambu hitam 

memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap rasa dadih.  

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1% 

= R ×  

= R ×  0,293 

 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

Selingan 2 3 4 

JND 3,78 3,94 4,05 

JNT 1% 1,1075 1,154 1,1866 

 

Perlakuan Rata-rata (%) Notasi  

P3 2,5 a 

P4 2,6 a 

P1 2,7 a 

P2 4,4 b 

Keterangan :notasi yang berbeda menunjukkan adanya 

perbedaan sangat  nyata terhadap (p<0,01)  



86 

Lampiran 9. Perhitungan Kadar Lemak Dadih 

Perlakua

n 

Ulangan  

Total 

 

Rata-rata ± SD U1 U2 U3 U4 

P1 10,42 9,86 10,56 9,98 40,82 10,205 ± 0,3374 

P2 5,01 4,52 4,86 4,78 19,17 4,7925 ±0,2049 

P3 6,84 7,72 6,98 7,08 28,62 7,1550 ± 0,3892 

P4 8,96 8,36 9,06 8,90 35,28 8,82  ± 0,3136 

Total  123,8

9 

 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK = (123,89)
 2 

= 959,2957 

   16 

Jumlah Kuadrat Total (JKT)  

JKT = (10,42
2 
+ 9,86

2 
+ 10,56

2 
+......................+8,90

2
) – FK 

 =(10,42
2 
+ 9,86

2 
+ 10,56

2 
+..................+8,90

2
) – 959,2957 

 = 1025,6041 – 959,2957 

 = 66,3084 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP =  40,82
2 
+ 19,17

2  
+ 28,62

2 
+ 35,28

2   
– FK 

4 

= 1024,3860 - 959,2957  

= 65,0903 

 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP 

= 66,3084 - 65,0903 

= 1,2181 
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Tabel Analisis Variansi 

SK db JK KT Fhitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 65,0903 21,6967 213,7612** 3,4903 5,9525 

Galat 12 1,2181 0,1015    

Total 15 66,3084     

 

Kesimpulan :**Fhitung > Ftabel 1%, maka pengaruh pembuatan 

dadih susu kambing dengan bambu betung, 

bambu ori, bambu apus dan bambu hitam 

memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kadar lemak dadih.  

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1% 

= R ×  

= R ×  0,1592 

 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

Selingan 2 3 4 

JND 4,32 4,55 4,68 

JNT 1% 0,6877 0,7243 0,7450 

 

Perlakuan Rata-rata (%) Notasi 

P2 4,7925 a 

P3 7,155 b 

P4 8,82 c 

P1 10,205 d 

Keterangan :notasi yang berbeda menunjukkan adanya 

perbedaan sangat nyata terhadap (p<0,01)  
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