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ABSTRACT 

 

 The objective of this research was to find out the effect 

and the best level of lime juice addition to produce optimum 

quality of dangke. This research measured the coagulation time, 

fat content, moisture content and dangke microstructure with 

lime juice addition. The materials used in this research was 

dangke which made from fresh cow milk, papaya sap solution 

and lime juice. The methods used in this research was 

experiment with 5 treatments and 4 replications, if there’s a 

significantly different continued by Duncan Multiple Range 

Test. The result showed that the treatment gave highly 

significant different effect (P<0,01) on coagulation time, fat 

content, moisture content and microstructure dangke. Addition 

of 1,2% lime juice produced the best dangke with average for 

coagulation time was 29,38 ± 1,54 second, fat content was 20,75 

± 0,93% and moisture content was 47,6 ± 1,85%. Microstructure 

of dangke with lime juice addition have more pore than dangke 

without lime juice addition, it is mean that dangke with lime 

juice have high moisture content and also reducing fat content 

when added by high level of lime juice. Suggestion for this 
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research is to identify the method of dangke’s storage in 1,2% 

lime juice addition and the physical quality. 

 

Key words : Dangke, lime juice, papain, microstucture, SEM     
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RINGKASAN  

 

Dangke merupakan olahan susu seperti keju yang berasal dari 

Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan dan sering disebut sebagai 

keju tradisional. Dangke terbuat dari campuran susu dan getah 

pepaya yang dipanaskan kemudian diambil gumpalan yang 

terbentuk. Pembuatan dangke membutuhkan waktu yang lama yaitu 

sekitar 45 menit dan belum memiliki kualitas yang optimum. 

Penambahan jus jeruk nipis sebelum getah pepaya dapat  

mempercepat penurunan pH dan membantu kerja enzim proteolitik 

dari getah pepaya untuk menggumpalkan susu sehingga pemasakan 

dangke berlangsung lebih cepat. 

 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui konsentrasi jus 

jeruk nipis yang tepat dalam pembuatan dangke dan diukur 

pengaruhnya terhadap waktu penggumpalan, kadar lemak, kadar air 

dan mikrostruktur. Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan 

untuk tambahan informasi dan dapat diterapkan pada proses 

pembuatan dangke di masyarakat. 

Materi penelitian adalah susu sapi segar yang didapatkan di 

KUD Mitra Bhakti Makmur Junrejo Kota Batu sebanyak 20 liter, 

getah pepaya yang diambil dari buah pepaya muda (2-2,5 bulan) dan 

didapatkan dari daerah Dinoyo dan buah jeruk nipis dengan warna 

kulit kuning yang didapatkan dari pasar Belimbing, Malang. Getah 

pepaya yang digunakan dibuat larutan dengan perbandingan 2 ml 
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getah pepaya dan 50 ml air, sedangkan jus jeruk nipis yang 

digunakan adalah jus atau air dari jeruk nipis yang sudah dikupas 

kulitnya, diiris kecil, diperas dan disaring. Metode penelitian yang 

digunakan adalah percobaan dengan rancangan acak lengkap yang 

terdiri dari 5 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang dicobakan 

adalah susu sapi segar dengan penambahan 1 ml larutan getah 

pepaya dan 0%; 0,8%; 1,0%; 1,2% dan 1,4% jus jeruk nipis. Data 

yang diperoleh diolah dengan analisis ragam dan apabila terdapat 

perbedaan pengaruh dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing 

perlakuan memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap waktu penggumpalan, kadar lemak dan kadar air. 

Hasil yang didapat berdasarkan masing-masing perlakuan P0, P1, 

P2, P3 dan P4 untuk waktu penggumpalan adalah 65,00±1,41; 

57,05±1,21; 46,48±1,63; 29,38±1,54 dan 46,58±1,08 detik, kadar 

lemak 21,93±1,69; 21,49±1,63; 20,78±0,64; 20,75±0,93 dan 

17,24±1,37%, kadar air 43,71±1,34; 47,16±1,18; 47,64±1,96; 

47,60±1,85 dan 49,55±1,59%. Penambahan 1,2% jus jeruk nipis 

pada dangke memberikan hasil yang terbaik terhadap waktu 

penggumpalan, kadar lemak dan kadar air.  

Pengamatan mikrostruktur memberikan hasil yang 

mendukung nilai-nilai pada variabel penelitian yang lain yaitu 

peningkatan pemberian jus jeruk nipis menyebabkan struktur dangke 

semakin tidak kompak dan memiliki lebih banyak rongga udara dan 

dibuktikan dengan nilai kadar air yang semakin meningkat dan 

penurunan nilai kadar lemak. 

Penambahan 1,2% jus jeruk nipis dapat menghasilkan dangke 

yang memiliki kualitas optimum dilihat dari rata-rata waktu 

penggumpalan yang lebih cepat, rata-rata kadar air dan kadar lemak 

yang cukup berdasarkan penelitian terdahulu serta didukung dengan 

hasil pengamatan mikrostruktur dangke. Saran penelitian ialah 

sebaiknya dilakukan pengamatan pada metode penyimpanan dangke 

dengan penambahan 1,2% jus jeruk nipis dan menganalisa kualitas 

fisik dangke.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Bahan pangan yang hampir sempurna karena 
kandungan gizinya yang lengkap dan kecernaannya yang 
tinggi dalam tubuh manusia adalah susu. Susu 
mengandung zat gizi esensisal berupa protein, lemak, 
vitamin, mineral dan laktosa. Komposisi susu yang 
lengkap tersebut menjadi potensi berkembangnya 
berbagai mikroorganisme salah satunya yang dapat 
mempercepat kerusakan susu. Berbagai olahan susu yang 
dikembangkan sebagai diversifikasi produk bertujuan 
untuk memperpanjang daya simpan, meningkatkan nilai 
jual susu dan sebagai usaha untuk memperbaiki gizi 
masyarakat yang kurang suka mengkonsumsi susu segar, 
sehingga akan membantu meningkatkan konsumsi susu di 
Indonesia yang masih rendah yaitu 11,09 
liter/kapita/tahun (Kementrian Perindustrian, 2014) 
dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang sudah 
mencapai lebih dari 20 liter/kapita/tahun. Salah satu 
produk olahan susu yang dapat dikembangkan di 
Indonesia secara tepat dengan metode pembuatan 
sederhana ialah dangke.   

Dangke merupakan produk olahan susu sapi atau 
kerbau, sejenis keju lunak yang dihasilkan tanpa proses 
fermentasi dan menjadi makanan khas di Kabupaten 
Enrekang,  Propinsi Sulawesi Selatan (Fatma, Soeparno, 
Nurliyani, Hidayat dan Taufik, 2012). Masyarakat 
Enrekang dahulu menggunakan susu kerbau dalam 
pembuatan dangke namun saat ini beralih menggunakan 
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susu sapi karena populasi kerbau yang semakin menurun. 
Dangke dibuat dengan cara tradisional yaitu dengan 
mencampurkan susu segar dengan koagulan berupa enzim 
papain yang didapat dari getah pepaya muda (Carica 
papaya) berumur 2-2,5 bulan bagian buahnya, dipanaskan 
kemudian gumpalan yang terbentuk disaring dan dicetak. 
Enzim papain digunakan karena memiliki daya tahan 
panas paling tinggi diantara enzim-enzim proteolitik 
lainnya yaitu dapat bekerja secara optimal pada suhu 50-
60°C dan pH 5-7 (Yuniwati, 2008). Dangke memiliki rasa 
menyerupai keju namun memiliki tekstur remah dan 
berwarna putih bersih hingga kekuningan seperti tahu. 
Berdasarkan Niswah (2012), dangke merupakan salah 
satu keju tradisional yang memiliki protein paling tinggi 
selain keju tradisional lainnya di Indonesia seperti dadih 
dan dali.  

Proses penggumpalan atau koagulasi susu pada 
pembuatan dangke dilakukan dengan penambahan enzim 
papain sebagai enzim proteolitik yang dapat memisahkan 
curd dan whey yang terdapat didalam susu. Pada 
prinsipnya terdapat dua reaksi utama yang menyebabkan 
terjadinya perubahan fisik berupa penggumpalan pada 
susu yaitu hidrolisis enzimatik k-kasein dan non 
enzimatik berupa aglomerasi misel kasein (Yuniwati, 
2008). Penggumpalan susu yang terjadi pada pembuatan 
dangke (dengan enzim papain) selama ini terjadi dalam 
waktu yang cukup lama yaitu sekitar 45 menit dengan 
kualitas dangke yang belum optimal, sehingga 
penambahan zat lain dibutuhkan untuk memperbaiki sifat 
tersebut. 



 

3 
 

Menurut Anggraini, Raharjo dan Santosa (2013), 
tidak hanya enzim proteolitik seperti papain, beberapa 
bahan seperti asam, alkohol dan perlakuan pemanasan 
atau dengan penggumpal kimia dapat dilakukan untuk 
koagulasi susu. Bahan asam yang dapat digunakan dalam 
koagulasi susu salah satunya adalah asam sitrat. Asam 
sitrat sebagian besar terdapat pada buah yang memiliki 
genus Citrus, salah satunya ialah jeruk nipis  (Citrus 
aurantifolia). Asam sitrat banyak digunakan pada 
makanan sebagai bahan pengawet dan pemberi rasa asam. 
Asam sitrat yang terdapat dalam jeruk nipis berperan 
sebagai bahan pengasam yang mampu menurunkan pH 
susu dan membantu enzim papain dalam getah pepaya 
untuk menggumpalkan susu dalam pembuatan dangke 
serta memiliki kelebihan mudah didapat, tersedia dalam 
jumlah banyak sehingga harga relatif murah. Berdasarkan 
hal-hal tersebut maka diperlukan penelitian lebih lanjut 
mengenai pengaruh dan tingkat penambahan jus jeruk 
nipis yang tepat pada dangke terhadap waktu 
penggumpalan, kadar lemak, kadar air dan mikrostruktur. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian adalah berapa tingkat 
pemberian jus jeruk nipis yang tepat untuk menghasilkan 
dangke berkualitas optimum ditinjau dari waktu  
penggumpalan, kadar lemak, kadar air dan mikrostruktur? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

pemberian jus jeruk nipis yang tepat untuk menghasilkan 
dangke berkualitas optimum ditinjau dari waktu  
penggumpalan, kadar lemak, kadar air dan mikrostruktur. 

 
1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dihrapkan dapat memberikan manfaat 
sebagai berikut: 

a. Sebagai bahan informasi, saran dan pertimbangan 
dalam penggunaan jus jeruk nipis pada pembuatan 
dangke. 

b. Sebagai sarana pembangunan ilmu pengetahuan dan 
sumber informasi penelitian yang baru untuk 
masyarakat dan semua pihak yang terkait. 

 
1.5 Kerangka Pikir  

 Dangke dibuat dengan cara menambahkan enzim 
papain yang diperoleh dari getah buah pepaya (Carica 
papaya) pada susu segar kemudian dipanaskan dengan 
tujuan untuk menghasilkan padatan susu (curd). Enzim 
papain yang digunakan pada proses pembuatan dangke 
merupakan enzim proteolitik yang dapat menggumpalkan 
susu dengan prinsip hidrolisis enzimatik k-kasein dan 
proses non enzimatik berupa aglomerasi misel kasein 
sehingga terbentuk koagulasi. Penggunaan enzim papain 
sebagai enzim proteolitik untuk koagulasi susu pada 
dangke asli terjadi dalam waktu yang cukup lama yaitu 
sekitar 45 menit dan kualitas yang belum optimal.  

Protein susu dapat dikoagulasikan dengan asam 
organik seperti asam laktat, asam asetat dan asam sitrat. 
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Pengaruh utama pengasaman adalah penurunan pH susu 
yang menyebabkan lepasnya ion kalsium dari kalsium 
kaseinat karena tersedianya ion H+ yang meningkat 
sehingga dapat memecah kalsium fosfat. Pecahnya 
kalsium fosfat menyebabkan stabilitas kasein terganggu 
dan terjadi koagulasi (Yuniwati, 2008). Asam organik 
yang tersedia dalam jumlah banyak dan mudah diperoleh 
ialah jenis asam sitrat yang terdapat pada buah-buahan 
seperti pada jeruk nipis. Berdasarkan penelitian Purwadi 
(2010) kualitas fisik keju mozarella dengan penggunaan 
konsentrasi jus jeruk nipis yang tinggi menjadikan 
keasaman susu lebih tinggi pula, sehingga koagulasi 
berlangsung lebih cepat.  

Enzim papain sebagai enzim  proteolitik dan asam 
sitrat dari jus jeruk nipis apabila dipadukan diharapkan 
mampu meningkatkan kualitas dangke terhadap waktu 
penggumpalan, kadar lemak, kadar air dan mikrostruktur. 
Berikut penjelasan kerangka pikir berdasarkan skema. 
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Gambar 1. Skema kerangka pikir 

+    Susu segar dan 
larutan getah 

pepaya  

Penambahan jus jeruk nipis 
dapat meningkatkan 
kessaman susus ehingga 
koagulasi berlangsung 
lebih cepat  
(Purwadi, 2010) 

Kualitas dangke meningkat ditinjau 
dari waktu penggumpalan, kadar 

lemak, kadar air dan mikrostruktur 

Penggumpalan terjadi 
dalam waktu yang 
lama dan kualitas 
dangke belum 
maksimal  

Susu merupakan bahan 
pangan bergizi tinggi 
namun besifat perishable 
(mudah rusak) 

Tingkat konsumsi susu 
segar di Indonesia yang 
rendah salah satunya 
disebabkan karena 
beberapa orang yang tidak 
suka mengkonsumsi susu 
segar (Kementerian 
Perindustrian, 2014) 

Produk Olahan 
Susu 

(Dangke) 

Dibuat dari susu segar 
yang ditambahkan 
larutan getah pepaya 
sehingga terbentuk 
padatan susu (Curd) 
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1.6 Hipotesis 
Penambahan jus jeruk nipis pada pembuatan 

dangke memberikan perbedaan pengaruh terhadap waktu 
penggumpalan, kadar lemak dan kadar air.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Dangke 

Dangke merupakan produk olahan susu sapi atau 

kerbau, sejenis keju lunak yang dihasilkan tanpa proses 

fermentasi dan menjadi makanan khas di Kabupaten 

Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan (Fatma dkk., 

2012). Dangke telah dikenal sejak tahun 1905 yang 

hingga sekarang tetap bertahan dan berkembang 

menjadi usaha skala rumah tangga (Hatta, Sudarwanto, 

Sudirman dan Malaka, 2014). Dangke berasal dari kata 

dalam bahasa Belanda, yaitu ketika orang Belanda 

melihat jenis makanan olahan susu kerbau di Enrekang 

dan mengucapkan kata  “Dank  well” yang berarti 

terima kasih. Masyarakat mengira kata tersebut adalah 

nama jenis olahan susu sehingga disebut sebagai dangke 

(Isyana, 2012).  

Dangke di Enrekang dicetak menggunakan 

tempurung kelapa dan disajikan menggunakan daun 

pisang. Untuk menghasilkan dangke berukuran setengah 

tempurung kelapa dibutuhkan bahan baku susu segar 

sebanyak 1,25 - 1,50 liter tergantung bangsa sapi 

(Isyana, 2012).  Dangke adalah produk sejenis keju 

lunak yang dibuat dengan cara dipanaskan dengan api 

kecil sampai mendidih, kemudian ditambahkan 

koagulan berupa getah papaya (papain) sehingga terjadi 

penggumpalan. Metode pengawetan yang biasa 
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dilakukan oleh masyarakat adalah penambahan larutan 

garam dapur (Kesuma, Sayuthi, Baarri dan Legowo, 

2013). Berdasarkan Niswah (2012), dangke merupakan 

salah satu keju tradisional yang memiliki protein paling 

tinggi disamping beberapa keju tradisional lainnya di 

Indonesia seperti dadih dan dali. Pernyataan tersebut 

didukung oleh penelitian Kesuma dkk. (2013), 

kandungan  gizi produk olahan susu sapi yang tertera 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Perbandingan kadar air, abu, lemak dan protein 

pada produk olahan susu 

Jenis Produk 

Olahan Susu 

Air 

(%) 

Abu 

(%) 

Lemak 

(%) 

Protein 

(%) 

Dangke susu sapi 55,0 2,1 14,4 23,8 

Dali susu sapi 62,9 - 23,3 11,5 

Keju lunak tanpa 

diperam (cottage 

uncream) 

79,5 0,8 0,3 15,0 

Cottage cream 79,2 0,8 4,3 13,2 

Sumber: Kesuma dkk. (2013) 

 Berdasarkan Mattila and Saarela (2000), dali 

dan dadih memiliki kandungan gizi dibawah dangke 

dengan susunan kandungan gizi pada Tabel 2. 

 

 

 

 

 



11 
 

Tabel 2. Komposisi gizi produk olahan susu 

Jenis Produk  Air (%) Lemak 

(%) 

Protein 

(%) 

Mineral 

(%) 

Dangke  45,75 32,81 17,20 2,32 

Dali  

Dadih  

62,86 

82,40 

23,25 

8,17 

11,51 

7,06 

- 

0,91 

Cottage 

cheese 

  79,20  4,30 13,20    0,80 

Sumber: Mattila and Saarela (2000) 

  

Perbedaan dangke, dali dan dadih disajikan dalam 

gambar 2, 3 dan 4. 

 
Gambar 2. Dangke 

Sumber: http://sribulqies.blogspot.co.id 

 

http://sribulqies.blogspot.co.id/
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Gambar 3. Dali  

Sumber: https://bonanipasogit.wordpress.com 

 

  
Gambar 4. Dadih 

Sumber: www.sinarharapan.com 

 

2.2 Getah Buah Pepaya 

Menurut Yuniwati dkk. (2008), dangke dibuat 

dengan menggunakan penggumpal susu dari getah 

pepaya yang mengandung enzim papain, yaitu enzim 

https://bonanipasogit.wordpress.com/
http://www.sinarharapan.com/
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proteolitik yang terdapat pada getah tanaman pepaya 

(Carica papaya L). Papain secara umum adalah papain 

yang dimurnikan maupun papain yang masih kasar. 

Semua bagian pepaya seperti buah, daun, tangkai daun 

dan batang mengandung enzim papain dalam getahnya, 

tetapi bagian yang paling banyak mengandung enzim 

papain adalah buahnya seperti pada Gambar 5. Dalam 

Tabel 3 dijelaskan kandungan enzim dalam buah 

pepaya. 

Tabel 3. Kandungan enzim dalam buah pepaya 

Jenis Enzim BM 

(gr/gmol) 

Titik 

Isoelektrik 

(pH) 

Jumlah 

dalam 

Getah (%) 

Papain 21.000 8,75 10 

Khimopapain 

Lisosim  

36.000 

25.000 

10,10 

10,50 

45 

20 

Sumber: Yuniwati dkk. (2008) 

Buah pepaya memiliki sekitar lebih dari 50 asam 

amino antara lain asam aspartat, treonin, serin, asam 

glutamat, prolin, glisin, alanin, valine, isoleusin, leusin, 

tirosin, phenilalanin, histidin, lysin, arginin, tritophan, 

dan sistein.  Enzim papain adalah enzim yang memiliki 

sifat proteolitik paling kuat didalam tanaman pepaya. 

Protein dasar pada getah pepeya mampu  memecah 

senyawa protein menjadi pepton. Contoh enzim 

proteolitik lainnya adalah bromelain pada nanas dan 

renin pada sapi atau babi (Silaban, Freddy dan 

Rahmadani, 2012). Dijelaskan pula oleh Putri (2012) 
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bahwa papain dari batang dan daun hanya memiliki 

aktivitas proteolitik sekitar 200 unit/gram, sedangkan 

dari buahnya yaitu sekitar 400 unit/gram. Berdasarkan 

Puspita (2008), satu unit aktivitas enzim didefinisikan 

sebagai jumlah enzim yang mengkatalis 1 mikro 

molekul substrat dalam 1 menit kondisi optimum. 

Menurut Yuwati dkk. (2008), aktivitas enzim selain 

dipengaruhi oleh proses pembuatannya juga 

dipengaruhi oleh umur dan jenis varietas pepaya yang 

digunakan.  

Menurut Aras (2009), konsentrasi papain kasar 

0,5% dan suhu pemanasan 75°C dapat menghasilkan 

dangke dengan kadar protein, kadar lemak dan kadar 

laktosa tertinggi. Penggunaan enzim dalam pengolahan 

bahan pangan dapat menyebabkan perubahan tekstur 

serta sifat-sifat lain dalam bahan pangan itu sendiri. 

Berdasarkan Yuniwati dkk. (2008), enzim papain 

memiliki daya tahan panas paling tinggi diantara enzim-

enzim proteolitik lainnya yaitu dapat bekerja secara 

optimal pada suhu 50-60°C dan pH 5-7, semakin tinggi 

konsentrasi enzim papain yang digunakan sampai 0,4% 

maka semakin tinggi pula kadar protein dangke yang 

dihasilkan sedangkan konsentrasi enzim papain diatas 

0,4% menyebabkan kadar protein akan turun.  

Getah pepaya yang digunakan pada pembuatan 

dangke, selain memiliki aktivitas proteolitik juga 

dilaporkan memiliki  kemampuan sebagai bahan 

antibakteri dan anti inflamasi. Menurut Putri (2012) 
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papain merupakan suatu protease sulfihidril dari getah 

pepaya. Aktivitas enzim papain ditandai dengan proses 

pemecahan substrat menjadi produk oleh gugus histidin 

dan sistein pada sisi aktif enzim. Enzim papain dapat 

mengkoagulasi misel kasein dalam susu. Enzim ini akan 

mengganggu bagian k-kasein (kappa kasein) yang 

berada pada bagian permukaan misel kasein sehingga 

membentuk para-kappa-kasein. Papain ini memotong 

ikatan peptida antara phenil dan metionin dalam k-

kasein, merusak strukturnya dan dihasilkan para-kappa-

kasein yang memiliki bagian hidrofobik. Selanjutnya 

ketika pH mendekati titik isoelektrik kasein (pH 4,6-

4,7) misel-misel kasein akan bergabung dan meggumpal 

membentuk gel. Kalsium yang berada didalam susu 

membantu proses koagulasi dengan menjadi jembatan 

penghubung antar misel (Geantaresa dan Supriyanti, 

2010). Papain termasuk enzim hidrolase yang 

mengkatalisis reaksi hidrolisis suatu substrat  dengan 

pertolongan molekul air. Aktivitas katalisis papain 

dilakukan melalui hidrolisis yang berlangsung pada sisi-

sisi aktif papain (Budiman, 2003). 
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Gambar 5. Buah pepaya muda 

Sumber: www.ciricara.com 

  

2.3 Jeruk Nipis 

 Jeruk nipis (Citrus aurantifolia) merupakan buah 

yang sudah populer di kalangan masyarakat karena 

sering digunakan sebagai pelengkap pada masakan 

Indonesia. Kandungan kimia yang terdapat pada jeruk 

nipisantara lain adalah asam sitrat, minyak atsiri citral, 

limonen, linalin asetat, geranilasetat, vitamin B1, 

vitamin C, kalsium, fosfor, zat besi dan lainnya (Asmi, 

2014). Ciri khas jeruk nipis ialah buahnya yang bulat 

dengan diameter 3-6 cm (Gambar 6)  berwarna hijau 

atau kuning dan rasanya yang asam. Berikut klasifikasi 

buah jeruk nipis berdasarkan Plantamor (2012):  

 Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

 Sub Kingdom : Tracheobionta  

(Tumbuhan berpembuluh) 

 Super Divisi : Spermatophyta  

(Menghasilkan biji) 

 

http://www.ciricara.com/
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 Divisi : Magnoliophyta  

(Tumbuhan berbunga) 

 Kelas : Magnoliopsida  

(Berkeping dua / dikotil) 

 Sub Kelas : Rosidae 

 Ordo : Sapindales 

 Famili : Rutaceae (suku jeruk-jerukan) 

 Genus : Citrus 

 Spesies : Citrus aurantifolia  

 
Gambar 6. Jeruk nipis  

Sumber: www.ummiummi.com 

 

 Sari atau jus (berasal dari bahasa Inggris juice, 

namun lebih tepatnya fruit juice) adalah cairan yang 

terdapat secara alami dalam buah-buahan. Sari buah 

populer dikonsumsi manusia sebagai minuman 

(Wikipedia, 2013). Buah jeruk nipis yang digunakan 

untuk penggumpalan dalam pembuatan keju 

mempunyai cita rasa asam dan khas dan diharapkan 

keju yang dihasilkan juga memiliki cita rasa khas jeruk 

http://www.ummiummi.com/
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Buah-buahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman
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nipis tersebut (Purwadi, 2010).  Falade, Sowunmi, 

Oladipo, Tubosun and Adewusi (2003) menjelaskan 

bahwa jeruk nipis mengandung asam askorbat 29,4 ± 

1,4 mg/100g, asam sitrat 4,124 ± 78 mg/100g dan total 

asam organik 4,187± 35,1 mg/100g. 

Koagulan dari asam yang biasanya digunakan 

adalah asam asetat, asam cuka, asam sitrat, jeruk nipis, 

asam laktat dan asam klorida (Cahyadi, 2008). 

Berdasarkan penelitian Purwadi (2010), kualitas fisik 

keju mozarella dengan penggunaan konsentrasi jus 

jeruk nipis lebih tinggi menjadikan keasaman susu lebih 

tinggi pula, sehingga koagulasi berlangsung lebih cepat. 

Konsentrasi jus jeruk nipis 1,9% adalah konsentrasi 

terbaik. Dalam penelitian Arinda, Sumarsono dan 

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

pada susu segar menghasilkan jumlah rendemen sebesar 

11,26%-12,93%.  

Ketika susu dicampur dengan asam, maka susu 

akan mengeluarkan ion hidrogen dan akan menyerang 

molekul air yang lain. Pelepasan ion hidrogen akan 

menyebabkan pH menurun sehingga merubah 

lingkungan kesein misel yaitu kalsium hidroksifosfat 

koloidal yang ada dalam kasein misel akan larut dan 

membentuk ion kalsium (Ca
+
) yang akan berpenetrasi 

ke struktur kasein misel yang lain dan membentuk 

rantai kalsium internal yang kuat. Hal ini akan 

mengubah kasein misel yang dimulai dengan 

penggabungan kasein misel melalui agregasi dan 
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diakhiri dengan terjadinya penggumpalan (Malaka, 

2010). Penambahan asam pada susu dapat 

mengakibatkan peningkatan kalsium non micellar dan 

kalsium ini larut dalam whey, sedangkan kalsium yang 

bertahan di dalam keju adalah kalsium micellar (Arinda 

dkk., 2013). Pengaruh utama pengasaman adalah 

penurunan pH susu yang menyebabkan lepasnya ion 

kalsium dari kalsium kaseinat karena tersedianya ion H 

yang semakin meningkat sehingga dapat memecah 

senyawa kalsium fosfat dengan reaksi sebagai berikut:  

Ca3(PO4)2 + 3 H
+
                     3 Ca

+
 + HPO4 + H2SO4 

Pecahnya senyawa kalsium fosfat menyebabkan 

stabilitas kasein goyah sehingga terjadi koagulasi. 

Koagulasi kasein disebut sempurna apabila titik 

isoelektris tercapai pada pH 4,6-4,7 (Yuniwati dkk., 

2008). 

Bunton (2005) menyatakan bahwa penggunaan 

bahan pengasam berlebihan dapat mengakibatkan keju 

yang dihasilkan berkualitas rendah.  Berdasarkan Mc 

Mahon, Paulson and Oberg (2005), pada penelitian 

sebelumnya melaporkan bahwa pH keju dapat 

mempengaruhi sifat fungsional. Keju dengan pH 

dibawah 5,0 akan mengakibatkan keju kehilangan 

kemampuan untuk meleleh dan mulur meskipun 

kalsium terikat terus menerus karena hilangnya 

kelarutan kasein. Purwadi (2010) menjelaskan bahwa 

asam yang diberikan dalam jumlah banyak 

mengakibatkan semakin rendah pH dan semakin tinggi 
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proteolisis serta protein terlarut dalam whey sehingga 

curd yang dihasilkan semakin banyak. Penggunaan 

asam yang kurang atau berlebihan menyebabkan curd 

yang dihasilkan tidak kompak atau lembek, dan pada 

saat curd disaring banyak lemak dan kasein hilang 

bersama whey (Purwadi, 2010). 

 

2.4 Proses Pembuatan Dangke 

Susu segar dipanaskan dan ditambah garam 

0,4%. Susu ditambahkan larutan enzim dengan level 

0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 dan 1% pada suhu 40⁰C. Saat 

suhu mencapai 95⁰C dipertahankan selama 4 menit 

untuk mengeraskan dan memadatkan curd, setelah itu 

disaring untuk memisahkan dari whey. Level terbaik 

berada pada pemberian larutan getah pepaya 0,8% 

(Fatma dkk., 2012). Dangke diolah dari susu sapi atau 

susu kerbau yang dipanaskan dengan api kecil sampai 

mendidih, kemudian ditambahkan koagulan berupa 

getah pepaya (papain) sehingga terjadi penggumpalan. 

Konsentrasi papain (getah buah pepaya muda ditambah 

air) sekitar setengah sendok makan untuk 5 liter susu, 

dapat dihasilkan 4 buah dangke.  Dangke yang masih 

dalam keadaan panas kemudian dibungkus dengan daun 

pisang (Isyana, 2012). Proses pembuatan dangke 

dijelaskan dengan skema sebagai berikut: 
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Gambar 7. Skema pembuatan dangke susu sapi di 

Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan 

Sumber: (Hatta dkk., 2014) 

Secara umum proses pembuatan dangke 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Pemanasan Susu 

Pemanasan susu dilakukan dalam panci terbuka 

dengan api kecil sambil diaduk. Pengadukan dilakukan 

dengan tujuan untuk menghomogenkan partikel air susu 

dan menghindari pemanasan setempat. Suhu yang 

Pemanasan susu 

Cairan (whey) 

Larutan  Getah Pepaya 

 

Pemanasan campuran susu dengan 

larutan getah pepaya  

(Proses Penggumpalan susu) 

Penyaringan/ Pencetakan 

gumpalan (curd) 

(Tempurung kelapa) 

Pengemasan 

(Daun pisang) 

 

Dangke  
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terlalu tinggi akan mendenaturasi β-laktoglobulin 

sehingga bereaksi dengan κ-kasein yang akan 

mempersulit enzim protease bekerja menghidrolisis κ-

kasein menjadi ρ-kasein yang merupakan protein yang 

terendapkan (Hatta dkk., 2014).  

2. Penambahan Getah Pepaya 

Berdasarkan Yuniwati dkk. (2008), penambahan 

getah pepaya sebanyak 0,4% pada suhu 60°C 

menghasilkan dangke dengan kadar protein paling baik. 

Enzim papain dari getah pepaya dapat diperoleh dengan 

cara menyadapnya dengan pisau. Faktor yang perlu 

diperhatikan dalam penyadapan buah pepaya agar 

dihasilkan getah yang optimum yaitu umur buah pepaya 

antara 2,5-3 bulan, waktu penyadapan dilakukan pada 

pagi hari sebelum jam 08.00 WIB, dan banyak goresan 

tiap kali penyadapan adalah 4 kali dengan kedalaman 2 

mm. Konsentrasi getah pepaya yang semakin tinggi 

ketika diberikan pada sususapi yang dipanaskan maka 

akan semakin tinggi kandungan gizi makro yang 

dihasilkan oleh dangke (Dewa, Sirajuddin dan 

Hendrayati,  2012). 

3. Penyaringan 

Penyaringan dilakukan untuk memisahkan bahan 

padat dan cairan yang terbentuk. Padatan susu yang 

telah terbentuk diletakkan pada wadah (tempurung 

kelapa) sambil ditekan menggunakan sendokuntuk 

membiarkan bagian cairan (whey) keluarmelalui lubang 

di bagian dasar tempurung. Padatan susu(dangke) yang 
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diletakkan pada tempurung kelapa akan membentuk 

kubahmengikuti bentuk tempurung kelapa 

tersebut.Padatan yang sudah berbentuk kubahlalu 

dikemas dengan menggunakandaun pisang (Rahman, 

2014). 

4. Pencetakan 

Alat pencetak dangke yang digunakan di Sulawesi 

Selatan adalah tempurung kelapa dengan desain cairan 

yang tertinggal pada dangke akan keluar melalui lubang 

pada bagian bawah tempurung. Gumpalan dicetak harus 

dalam kondisi panas agar satu sama lain dapat melekat 

sehingga tekstur dangke yang dihasilkan padat dan 

kompak (Hatta dkk., 2014). 

4. Pengemasan  

Penirisan dangke yang tidak sempurna saat 

pencetakan akan menyebabkan cairan tetap keluar 

setelah dangke dibungkus/dikemas. Terdapatnya cairan 

dalam kemasan dapat menurunkan masa simpan dan 

kelayakan sensoris dangke. Cara pembungkusan dangke 

oleh yang membiarkan sebagian dari permukaan atas 

dangke tidak tertutup daun pisang memang memberikan 

penampilan yang unik dan menarik, tetapi hal tersebut 

dapat meningkatkan kemungkinan produk 

terkontaminasi cemaran dari lingkungan sekitar (Hatta 

dkk., 2014). 
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2.5 Kualitas Dangke 

2.5.1 Waktu Penggumpalan 

Di dalam susu kasein banyak terdapat dalam 

bentuk misel kasein atau kumpulan kasein. Misel 

kasein memiliki peranan yang sangat penting dalam 

menentukan karakteristik susu, terutama sifat koloidal 

susu. Misel kasein tersusun atas air, protein, garam 

(kalsium fosfat, kalium, magnesium dan natrium), 

proteose peptone, dan beberapa jenis enzim. Pada susu 

segar yang tidak didinginkan, misel kasein akan 

nampak sebagai partikel bulat dengan diameter 40 

hingga 300 nm (Anonymous, 2011). Berdasarkan 

Arinda dkk. (2013), penambahan jumlah asam asetat 

maupun asam sitrat pada susu sama, sehingga akan 

menghasilkan pH akhir yang sama pula untuk kerja 

optimal rennet. Kerja rennet memotong κ-kasein pada 

posisi Phe
105

 dan Met
106

 sehingga dihasilkan curd 

yang relatif seragam dan komponen-komponen susu 

yang terikat dalam curd seperti air relatif sama 

kadarnya. Berdasarkan Purwadi (2010), kualitas fisik 

keju mozarella dengan penggunaan konsentrasi jus 

jeruk nipis yang lebih tinggi menjadikan keasaman 

susu lebih tinggi pula, sehingga koagulasi berlangsung 

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

konsentrasi terbaik. Menurut Nizhar (2012), 

penggumpalan lebih cepat karena mempunyai asam 

sitrat yang tinggi, ditujukan untuk menentukan level 

optimum pada pembentukan curd keju cottage dengan 
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bahan penggumpal sari buah lemon (Citrus limon) 

terhadap kualitas keju. 

Penggumpalan kasein paling baik dilakukan pada 

suhu yang bertepatan dengan terjadinya koagulasi 

maksimum. Pembentukan koagulum makin cepat dan 

mutunya semakin baik bila dalam keadaan asam. 

Keasaman berpengaruh terhadap kestabilan kasein 

baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 

cara membebaskan ion kalsium yang terlarut dan 

membentuk koloid senyawa kompleks (Betha, 2010). 

Berdasarkan Sukotjo (2003), proses pembuatan keju 

adalah proses dehidrasi susu sehingga kasein, lemak 

dan mineralnya terkonsentrasi 6-12 kali lipat, 

tergantung jenis keju yang akan dibuat. Meskipun 

prosedur pembuatan berbagai jenis keju berbeda 

namun secara umum langkah dasarnya adalah 

asidifikasi (pengasaman), koagulasi, dehidrasi dan 

penggaraman. Berdasarkan Arinda dkk. (2013), asam 

yang ditambahkan dalam pembuatan keju akan 

menurunkan pH susu segar dari 6,9-7,1 menjadi 5,8-6 

untuk kerja rennet optimal. Penambahan asam akan 

mempercepat proses penurunan pH bila dibandingkan 

dengan penambahan bakteri starter. 

Apabila jumlah enzim kurang maka aktivitas 

enzim kurang untuk terjadinya reaksi penggumpalan, 

sebaliknya bila terlalu banyak enzim yang 

ditambahkan, kemungkinan media yang tersedia tidak 

memadai dengan kebutuhan aktivitas enzim yang ada 
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(Yuniwati dkk., 2008).  Perubahan pH akan 

mempengaruhi kecepatan reaksi enzim, karena 

berubahnya derajat ionisasi gugus asam dan basa dari 

enzim. Untuk sebagian besar enzim, terdapat rentang 

pH optimum agar aktivitas enzim berlangsung secara 

optimal. Kecepatan reaksi yang dikatalisis oleh enzim 

sangat dipengaruhi oleh konsentrasi substrat. Pada 

konsentrasi substrat yang sangat rendah, kecepatan 

reaksi yang dikatalisis enzim juga sangat rendah. 

Sebaliknya, kecepatan reaksi akan meningkat dengan 

meningkatnya konsentrasi substrat sampai tercapai 

titik tertentu, yaitu titik batas kecepatan reaksi 

maksimum. Setelah titik batas, enzim menjadi jenuh 

oleh substratnya, sehingga tidak dapat berfungsi lebih 

cepat (Kusuma, 2010). Protein yang tidak stabil 

terhadap asam terjadi saat proteolisis. Semakin rendah 

pH akibat penambahan yang semakin banyak akan 

mengakibatkan semakin tinggi pula proteolisis yang 

terjadi sehingga protein larut dalam whey semakin 

banyak (Arinda dkk. 2013). 

 

2.5.2 Kadar Lemak 

Lemak susu secara umum disusun oleh trigliserida 

atau triasilgliserol (98% dari total lemak pada susu) 

yang mengikat berbagai jenis asam lemak. Komponen 

asam lemak pada susu memiliki panjang rantai karbon 

yang bervariasi, antara 2 hingga 18 rantai karbon, dan 

juga derajat kejenuhan yang berbeda-beda (0 – 4 
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ikatan rangkap). Jenis lipida lain yang terdapat dalam 

susu adalah fosfolipida, kolesterol, asam lemak bebas, 

monogliserida, dan digliserida. Kandungan lemak 

yang relatif tinggi membuat peluang terbentuknya off-

flavor sangat tinggi. Didalam lemak susu terdapat 

sejumlah vitamin, terutama vitamin A, D dan sedikit 

vitamin E. Lemak di dalam susu terdapat dalam 

bentuk globula lemak (Gambar 8). Globula lemak 

tersusun atas bagian lemak yang tersusun atas banyak 

senyawa dan memiliki struktur yang kompleks. 

Globula lemak dilindungi oleh mebran yang tersusun 

atas air, lipoprotein dan juga komponen lemak yang 

disebut fosfolipid. Senyawa fosfolipid bersifat 

amphipolar, yaitu senyawa yang memiliki muatan, 

baik kelompok asam maupun basa. Fosfolipid sering 

diaplikasikan sebagai surfaktan, karena memiliki 

permukaan yang aktif (surface active) (Anonymous, 

2011). 
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Gambar 8. Komposisi globula lemak susu 

Sumber: Anonymous (2011) 

 

Kandungan lemak yang tinggi pada dangke 

disebabkan oleh bahan dasar yang digunakan memiliki 

kandungan lemak yang tinggi pula yaitu susu sapi 

namun kadar lemak dalam dangke dapat berkurang 

maupun bertambah berdasarkan hasil pemanasan dan 

proses denaturasi protein. Bentuk lemak didalam air 

susu merupakan butir yang disebut globuler. Besar 

kecilnya butir lemak ditentukan oleh kadar air yang 

ada didalamnya, apabila semakin banyak air maka 

globuler semakin besar dan keadaan ini dikhawatirkan 

akan pecah. Bila globuler pecah maka air susu tersebut 

pecah (Saleh, 2004). 
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Menurut Hatta dkk. (2014), konsentrasi papain 

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

menghasilkan dangke dengan kadar protein, kadar 

lemak dan kadar laktosa tertinggi. Berdasarkan Hatta 

(2013),kandungan gizi kedua jenis dangke sangat 

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

2,7%, kadar lemak berkisar 10,1-23,9% 

sedangkankadar protein antara 14,5-26,1%. Untuk 

dangke susu sapi persentase kadar abuantara 1,9-2,4%, 

kadar lemak antara 8,8-21,6% dan kadar protein antara 

15,7- 33,3%. Berdasarkan SNI 01-2980-1992 tentang 

keju cedar olahan, syarat mutu keju olahan memiliki 

45% kadar air, 19,5% kadar protein kasar, 25% kadar 

lemak dan 5,5% kadar abu.   

Penurunan pH susu dari kisaran normal akan 

menyebabkan perubahan bentuk susunan 

komponennya. Derajat keasaman (pH) susu menurun 

akibat terputusnya fosfat koloidal dan berkurangnya 

ikatan antara kation dengan protein. Pemasakan terlalu 

lama dapat mempengaruhi nilai kadar lemak. Lemak 

akan mengalami hidrolisis apabila semakin tinggi suhu 

dan berpengaruh terhadap perubahan fisik dan kimia 

suatu bahan (Asmi, 2014). Asam pada konsentrasi 

yang cukup dapat menyebabkan kerusakan protein 

yang disebut denaturasi. Oleh karena sel mikroba 

terbentuk dari protein, maka pemberian asam dalam 

suatu proses pengolahan susu akan menghambat 

pertumbuhan jenis mikroba lain dalam susu (Sucipto, 
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2009). Penambahan asam organik dari ekstrak jeruk 

nipis hingga pH 2 dapat menurunkan kadar lemak 

akibat terjadinya hidrolisa asam terhadap lemak. 

Perlakuan kimia dalam hal ini adalah penambahan 

asam organik yang terdapat dalam ekstrak jeruk nipis 

(asam sitrat dan asam askorbat) yang dapat 

menurunkan kadar lemak (Supirman, Kartikaningsih 

dan Zaelanie, 2013). 

 

2.5.3 Kadar Air 

Menurut Heller, Bockelmann, Schrezenmeir 

danDe verse (2008), klasifikasi produk keju 

berdasarkan kadar air terbagi atas keju keras (20-

24%), keju semi keras atau semi lunak (45-55%) dan 

keju lunak (>55%). Berdasarkan Rahman (2014), 

dangke diproduksi secara tradisional dengan teknologi 

yang sederhana. Berdasarkan jumlah air yang 

dikandung di dalamnya, dangke termasuk dalam 

golongan keju lunak (soft cheese) dengan kadar air 

45,75 % berwarna putih dan bersifat elastis. Analisis 

proksimat (kadar air, abu, protein, lemak, kalsium dan 

posfor dangke dengan konsentrasi getah pepaya 

terpilih, cenderung berbeda satu dengan yang lain. 

Kecenderungan kadar air yakni sekitar 30% terjadi 

dipengaruhi oleh proses koagulasi protein pada dangke 

yang disebabkan oleh penambahan konsentrasi getah 

pepaya. Pemberian konsentrasi getah pepaya 
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menyebabkan kadar air cenderung meningkat dari 

31,03% menjadi 37,45% (Dewa dkk., 2012). 

Berdasarkan SNI 01-2980-1992 tentang keju 

cedar olahan, syarat mutu keju olahan memiliki 45% 

kadar air. Hatta, dkk. (2014) menyatakan bahwa kadar 

air dangke susu sapi berkisar antara 49,3-62,4%. Nilai 

yang bervariasi ini diduga karena suhu dan lama 

pemasakan yang beragam, serta metode penirisan 

whey dari curd hanya terjadi secara alamiah. Kadar air 

penting untuk diperhatikan karena dapat menentukan 

masa simpan suatu produk pangan, bahkan dalam 

standarisasi pangan kadar air juga dipakai sebagai 

salah satu kriteria mutu. Kandungan gizi dangke susu 

sapi juga beragam dengan persentase kadar abu 

berkisar antara 1,9-2,4%, kadar lemak antara 8,8-

21,6% dan kadar protein antara 15,7-33,3%. Tabel 

rataan kandungan gizi dangke susu sapi disajikan 

sebagai berikut:  

Tabel 4. Kandungan gizi dangke susu sapi sampel 

lapangan Kabupaten Enrekang 

Uraian Minimal Maksimal Rataan 

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

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

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

Kadar protein (%) 15,7 33,3 23,8 

pH 6,3 6,5 6,4 

Sumber: (Hatta dkk., 2014) 
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Berdasarkan Yuniwati dkk. (2008), banyaknya 

produk disebabkan hasil yang diperoleh banyak 

mengandung air yang sulit dipisahkan dari produk 

padatan karena proses penggumpalan yang kurang 

sempurna yaitu produk yang dihasilkan mempunyai 

tekstur yang tidak bagus (lembek). Pada penambahan 

enzim yang optimal, hasil yang diperoleh tidak begitu 

besar tetapi kadar air kecil, karena pengendapan lebih 

sempurna sehingga mudah dipisahkan airnya dari 

padatan yang diinginkan dan tekstur lebih bagus 

(kenyal). Berdasarkan Arinda dkk. (2013), teknik 

direct acidification menghasilkan keju lunak bila 

dibandingkan teknik starter acidification. Teknik 

pengasaman langsung menghasilkan keju dengan 

kadar air lebih tinggi dibandingkan keju peram atau 

starter acidification. Ketegaran (firmness) juga 

berbanding lurus dengan kadar air,  jika ketegaran 

tinggi atau empuk maka kadar air yang ada dalam keju 

juga akan tinggi.  

Asam dapat menyebabkan peningkatan kalsium 

nonmicellar dan kalsium ini larut dalam whey, 

sedangkan kalsium yang  bertahan didalam keju 

adalah kalsium micellar. Makin tinggi kalsium 

nonmicellar  yang terbentuk berarti makin rendah 

kalsium yang dipertahankan dalam keju. Rendemen 

yang tinggi mampu mengikat air lebih banyak didalam 

keju karena permukaannya lebih luas. Namun belum 

tentu hasil rendemen tinggi selalu menghasilkan kadar 
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air yang tinggi pula. Pemberian asam memberikan 

pengaruh pada kondisi susu yang berbeda (Arinda 

dkk., 2013). Menurut Metzger, Barbano, Rudan and 

Kindstedt (2000), penurunan kadar kalsium dalam 

keju ini mengakibatkan keju lebih lunak atau makin 

tinggi kadar airnya.  

 

2.5.4 Mikrostruktur 

Mikrostruktur keju markisa dengan konsentrasi 

10% lebih padat dan kompak disebabkan volume asam 

sebagaipenggumpal yang dikandung konsentrasi 

markisa 10% pada pembuatan keju lebih merata 

yangmengakibatkan penggumpalan yang sempurna 

dibandingkan dengan penggunaan konsentrasi markisa 

7,5%.Pada pH dibawah 5,0 sudah terbentuk kasein 

misel dan sub-misel dan daya tolak menolak antara 

molekul kasein semakin melemah sehingga 

membentuk agregasi yang semakin besar membentuk 

matriks tiga dimensi, yang merupakan gabungan 

antara protein, lemak karbohidrat, mineral dan vitamin 

dan beberapa air terperangkap didalamnya (Malaka 

dan Hajrawati, 2013). Kumpulan matriks padat yang 

menghubungkan globula-globula lemak adalah 

matriks protein. Rongga udara yang besar dipengaruhi 

oleh banyak sedikitnya lemak yang ada dalam keju 

olahan (Nurjanah, Purwadi dan Thohari, 2013). 

Berdasrkan Fitasari (2009), keseimbangan antara 

penyebaran lemak dan air yang mengakibatkan tekstur 



34 
 

keju olahan lebih disukai oleh konsumen. Penyebaran 

lemak dan air tidak seimbang yaitu jumlah air yang 

terlalu besar akan menyebabkan tekstur keju olahan 

menjadi lembek. Menurut Kusnandar (2010), nilai pH 

dan kekuatan ion untuk protein dengan persentase 

asam amino hidrofobik yang besar seperti albumin, pH 

gel tergantung dari konsentrasi protein. Gel yang 

terbentuk pada kekuatan ion yang rendah 

menunjukkan mikrostruktur yang baik, dan gel yang 

dibentuk pada kekuatan ion yang besar menunjukkan 

mikrostruktur yang kasar. 

Semakin lama proses pematangan (penyimpanan) 

maka struktur keju menjadi lebih kompak yang 

ditandai dengan terbentuknya penggabungan antara 

molekul kasein menjadi struktur tiga dimensi yang 

jelas antara kasein, globula lemak, dan air. Dalam 

proses gelatinasi protein maka protein disamping 

mengingat air juga mengikat lemak dan karbohidrat, 

juga mineral dan protein. Ikatan protein susu berupa 

fosfoprotein akan beragregasi kalsium membentuk 

koloid kalsium fosfat yang disebut kasein misel 

(Malaka dan Hajrawati, 2013). Penurunan kadar air 

diduga akan mengikat kadar lemak karena ruang yang 

ditinggalkan oleh air akan diisi oleh globula lemak 

sehingga penyebaran globula lemak lebih merata. 

Semakin banyak lemak yang terkandung dalam keju 

olahan, maka kandungan protein yang ada dalam keju 

semakin menurun, sehingga menghasilkan keju yang 
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lunak Khosroshahi, Madlalau, Mousavi and Djomeh 

(2006). Pada pH 5,8-6,7 kasein misel mulai 

kehilangan kekuatannya dan mulai bergabung 

membentuk cluster tetapi memiliki bentuk yang masih 

sama. Pada pH 5,3-5,5 sebagian besar partikel kasein 

berubah bentuk dan semakin kuat membentuk 

jaringan. Pada pH 4,8-5,3 jaringan menjadi lebih tebal 

dan berfragmentasi membentuk kasein misel baru 

yang bersifat individual (Phadungath, 2005). 

Pada saat pengolahan keju, kasein mengikat 

sejumlah air. Berdasarkan sifat fisis keju olahan, pada 

gambar 9 menghasilkan keju yang terlalu lunak, 

berpasir, rapuh dan lengket pada permukaan pisau 

ketika diiris, sedangkan pada gambar 10 adalah 

mikrostruktur keju dengan tekstur kompak karena 

dengan penambahan pati (kadar air berkurang) 

komponen-komponen tersebut berikatan secara kimia 

maka ikatannya terjadi lebih rapat yang menyebabkan 

tekstur menjadi lebih keras (Fitasari, 2009). 

 
Gambar 9. Mikrostruktur keju gouda dengan  

kadar air tinggi 

Sumber: Fitasari (2009) 

B = Air  

 

A = Globula lemak 
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Gambar 10. Mikrostruktur keju gouda dengan  

kadar air rendah 

Sumber: Fitasari (2009) 

 

 

B = Air  

 

A = Globula lemak 

 

C = Pati  
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1.  Lokasi yang digunakan dalam penelitian adalah : 

a. Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan, Universitas Brawijaya Malang, untuk 

pengolahan dangke, pengujian waktu 

penggumpalan dan kadar air.  

b. Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan 

Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, 

Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 

Brawijaya Malang, untuk pengujian kadar lemak. 

c. Laboratorium Biosains Universitas Brawijaya 

Malang, untuk pengamatan mikrostruktur. 

2. Waktu penelitian dilakukan pada 10 Oktober hingga 9 

November 2015. 

 

3.2 Materi Penelitian 

1. Peralatan Penelitian  

a. Peralatan pembuatan dangke yaitu: kompor, 

panci, termometer, pengaduk, sendok, kain 

saring, mangkuk, cetakan menggunakan cup 

plastik, pisau, lemari pendingin, kertas label. 

b. Peralatan yang digunakan untuk analisis yaitu: 

 Uji waktu penggumpalan : Stopwatch dan 

catatan 

 Uji kadar lemak : Kertas saring, 

kondensor, labu lemak dan soxhlet 
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 Uji kadar air  : Neraca analitik 

(Gambar 3c, 

Lampiran 10), 

penjepit, cawan, 

oven dan 

eksikator 

 Uji mikrostruktur : SEM (Scanning 

Electron Microscope)  

 Hitachi® HT 

3000 (Gambar 3b, Lampiran 10) 

2. Bahan Penelitian  

a. Bahan pembuatan dangke yaitu: susu sapi segar 

dari KUD Mitra Bhakti Makmur Junrejo-Batu, 

buah pepaya muda dari daerah Dinoyo dan jeruk 

nipis kuning (Gambar 1a, Lampiran 10) dari 

Pasar Belimbing, Malang.  

b. Bahan yang digunakan untuk analisis yaitu: 

 Uji waktu penggumpalan : Seluruh sampel 

dangke 

 Uji kadar lemak : Larutan hexane 

(pelarut lemak) dan seluruh sampel 

  dangke 

 Uji kadar air : Seluruh sampel 

dangke 

 Uji mikrostruktur : Sampel kering 

dari setiap dangke P0, P1, P2, P3 dan P4 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah percobaan dengan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) 5 perlakuan dan 4 

ulangan. Perlakuan yang dicobakan yaitu: 
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P0 = 1 ml larutan getah pepaya tanpa 

penambahan jus jeruk nipis (kontrol) 

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

jeruk nipis dari volume susu 

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

jeruk nipis dari volume susu 

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

jeruk nipis dari volume susu 

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

jeruk nipis dari volume susu 

Larutan getah pepaya pada penelitian ini 

merupakan campuran antara 2 ml getah pepaya muda dan 

50 ml air. Besarnya konsentrasi larutan getah pepaya yang 

digunakan diambil berdasarkan pra penelitian yang 

dilakukan, konsentrasi 1 ml menghasilkan rasa dangke 

yang tidak pahit dan layak dikonsumsi. Sedangkan jus 

jeruk nipis diperoleh dari jeruk nipis berwarna kuning 

(matang optimum) yang dikupas kulitnya, diperas dan 

disaring.   

 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah 

waktu penggumpalan, kadar lemak, kadar air dan 

mikrostruktur. Pengujian dangke dengan penambahan jus 

jeruk nipis sebagai berikut: 

1. Pengukuran waktu penggumpalan, prosedur tertera 

pada Lampiran  1. 

2. Pengukuran kadar lemak, prosedur pengujian 

mengikuti prosedur Amelia (2015) tertera pada 

Lampiran 2. 

3. Pengukuran kadar air, prosedur mengikuti prosedur 

Elisa (2009) tertera pada Lampiran 3. 
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4. Uji mikrostruktur, prosedur tertera pada Lampiran 4. 

 

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari pengujian waktu 

penggumpalan, kadar lemak, kadar air dan mikrostruktur 

diolah dengan bantuan program Microsoft Excel. Setelah 

data rata-rata diperoleh, dilanjutkan dengan analisis 

statistik menggunakan analisis sidik ragam. Apabila 

diperoleh hasil yang berbeda nyata atau signifikan maka 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan. 

Pemilihan perlakuan terbaik penambahan jus jeruk 

nipis pada dangke didasarkan pada rata-rata waktu 

penggumpalan, kadar lemak dan kadar air yang 

memenuhi standar dan penelitian terdahulu.Pengamatan 

mikrostruktur dilakukan pada setiap sampel (dalam 

bentuk kering) pada masing-masing perlakuan. 

 

3.6 Batasan Istilah 

Dangke : Produk olahan susu yang 

berasal dari daerah 

Enrekang, Sulawesi Selatan. 

Berwarna putih kekuningan, 

bertekstur remah dan 

memiliki rasa menyerupai 

keju. 

Jus jeruk nipis : Air yang terdapat murni dari 

buah jeruk nipis yang sudah 

dikupas kulitnya, diiris, 

diperas dan disaring. 
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Waktu penggumpalan : Waktu yang diukur sejak 

penambahan jus jeruk nipis 

hingga awal terbentuknya 

gumpalan susu. 

Kadar lemak : Oksidasi senyawa organik 

pada bahan pada suhu 105°C 

dan penimbangan zat yang 

tersisa setelah proses 

pembakaran, yang bertujuan 

untuk mengetahui persentase 

senyawa lemak dalam 

dangke. 

Kadar air : Bobot sampel akhir setelah 

proses pengovenan dibagi 

dengan bobot 

  sampel awal, yang bertujuan 

untuk melihat persentase 

bobot air yang hilang dalam 

dangke. 

Mikrostruktur : Struktur terkecil pada bahan 

pangan meliputi struktur 

globula atau 

  bagian dari sel yang dapat 

diamati hanya dengan 

mikroskop elektron. 

SEM : (Scannimg Electron 

Microscope) adalah 

mikroskop berbasis 

komputer yang digunakan 

untuk melihat morfologi 

suatu benda secara 3 

dimensi.  
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Prinsip pengamatannya ialah 

pelapisan benda dengan 

emas murni sebagai 

konduktor dalam 

pengamatan.  

Aglomerasi : Pengumpulan partikel-

partikel menjadi satu 

kesatuan. 

 

 

3.7 Prosedur Penelitian 

Pembuatan dangke dengan penambahan jus jeruk 

nipis berbeda konsentrasi seperti pada gambar 11. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berlanjut Gambar 11. Skema prosedur penelitian 

Ditambahkan jus jeruk nipis  

(0,8%, 1%, 1,2%, 1,4% dari volume susu) 

 

Diaduk campuran susu, jus jeruk nipis dan 

larutan getah pepaya hingga terbentuk 

gumpalan 

(Proses penggumpalan susu) 

 

Dimasukkan susu sebanyak 1 liter kedalam 

panci, dipanaskan hingga mencapai suhu 

75
o
C sambil diaduk 

 

Diaduk campuran susu dan jus jeruk nipis  

selama ±1 menit 

(Proses pengasaman susu) 

 

Ditambahkan 1 ml larutan getah pepaya 

 

Pengujian 

Waktu 

Penggumpalan 
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Lanjutan Gambar 11. Skema prosedur penelitian 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Skema prosedur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Dangke Pengujian  

- Kadar Lemak 

- Kadar Air 

- Mikrostruktur 

Ditempatkan pada gelas plastik  

Disaring gumpalan susu (curd) dan dipisahkan 

dengan cairannya (whey) 

Dipadatkan gumpalan susu dengan cetakan 

silinder dan ditekan dengan beban 5 kg 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Pengaruh penambahan jus jeruk nipis dengan 

konsentrasi yang berbeda pada dangke memberikan 

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

waktu penggumpalan, kadar lemak dan kadar air. Data 

pengaruh penambahan jus jeruk nipis pada dangke tersaji 

pada tabel 5. Tabel tersebut memaparkan hasil rata-rata 

setiap perlakuan dengan superscript berbeda yang diperoleh 

dari analisa perbedaan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

pada tingkat 1%. Data analisis ragam dan perhitungan UJBD 

waktu penggumpalan, kadar lemak dan kadar air pada 

dangke jeruk nipis terdapat pada lampiran 6, 7 dan 8.  

Tabel 5. Hasil rata-rata penambahan jus jeruk nipis pada 

kualitas dangke 

Penambahan 

jus jeruk 

nipis 

Waktu 

penggumpalan 

(Detik) 

Kadar lemak 

 (%) 

Kadar air  

(%) 

P0 (0%) 65,00± 1,41
c 

21,93 ± 1,69
b 

43,71 ± 1,34
a 

P1 (0,8%) 57,05± 1,21
bc 

21,49 ± 1,63
b 

47,16 ± 1,18
b 

P2 (1,0%) 46,48± 1,63
b 

20,78 ± 0,64
b 

47,64 ± 1,96
b 

P3 (1,2%) 29,38± 1,54
a 

20,75 ±0,93
b 

47,60 ± 1,85
b 

P4 (1,4%) 46,58± 1,08
b 

17,24 ± 1,37
a 

49,55 ± 1,59
b 

Keterangan: Superscript yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) 
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4.2 Pengaruh Penambahan Jus Jeruk Nipis Terhadap 

Waktu Penggumpalan Dangke 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat 

penambahan jus jeruk nipis memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap waktu penggumpalan 

dangke. Perbedaan yang sangat nyata ditunjukkan pada 

setiap tingkat penambahan jus jeruk nipis, waktu yang 

dibutuhkan untuk terjadinya penggumpalan lebih cepat 

dibandingkan dengan pembuatan dangke tanpa penambahan 

jus jeruk nipis. Pada perlakuan kontrol (P0) rata-rata waktu 

yang dibutuhkan dari awal pemanasan hingga mulai 

terbentuknya gumpalan ialah 65,00 ± 1,41 detik (Tabel 5), 

sedangkan perlakuan dengan penambahan jus jeruk nipis 

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

membutuhkan waktu 57,05± 1,21; 46,48± 1,63 dan 29,38± 

1,54 detik (Tabel 5) yang berarti perlakuan tersebut 

menghasilkan waktu penggumpalan yang lebih cepat. 

Perlakuan dengan rata-rata waktu tercepat yang dibutuhkan 

untuk proses menggumpal ialah pada tingkat penambahan 

1,2% (P3) jus jeruk nipis yaitu 29,38± 1,54 detik. Namun 

ketika penambahan jus jeruk nipis sebesar 1,4% waktu yang 

dibutuhkan kembali meningkat dengan rata-rata 46,58 ± 1,08 

detik. 

Penambahan jus jeruk nipis yang memiliki salah satu 

kandungan kimia berupa asam sitrat menyebabkan rasa jus 

jeruk nipis ialah asam dan ketika ditambahkan kedalam susu 

menyebabkan kondisi lingkungan susu menjadi asam. 

Kondisi asam memiliki nilai pH yang rendah sehingga dapat 

mempercepat penurunan pH pada susu hingga pada titik 

isoelektriknya yaitu pada pH 4,6-4,7 maka susu mulai 

terbentuk gumpalan. Kondisi kasein didalam susu yang asam 
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menyebabkan ketidakstabilan kasein dan kasein akan 

membentuk senyawa kompleks (gumpalan). Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Malaka (2010) bahwa susu yang 

bercampur dengan asam dapat mengeluarkan ion hidrogen 

dan akan menyerang molekul air yang lain. Pelepasan ion 

hidrogen menyebabkan pH menurun sehingga merubah 

lingkungan kasein misel yaitu kalsium hidroksifosfat 

koloidal yang terdapat dalam kasein misel akan larut 

membentuk ion kalsium (Ca
+
) yang akan berpenetrasi ke 

struktur kasein misel yang lain dan membentuk rantai 

kalsium internal yang kuat. Hal ini akan mengubah kasein 

misel yang dimulai dengan penggabungan kasein misel 

melalui agregasi dan diakhiri dengan terjadinya 

penggumpalan. Ditambahkan pula oleh Arinda dkk. (2013) 

bahwa penambahan asam pada susu dapat mengakibatkan 

peningkatan kalsium non micellar dan kalsium ini larut 

dalam whey, sedangkan kalsium yang bertahan di dalam keju 

adalah kalsium micellar Pengaruh utama pengasaman adalah 

penurunan pH susu yang menyebabkan lepasnya ion kalsium 

dari kalsium kaseinat karena tersedianya ion H yang semakin 

meningkat sehingga dapat memecah senyawa kalsium fosfat. 

Terjadinya penggumpalan pada susu juga dibantu 

dengan penambahan larutan getah pepaya setelah pemberian 

jus jeruk nipis. Larutan getah pepaya yang didalamnya 

terdapat enzim papain yang merupakan enzim proteolitik dan 

mampu menggumpalkan misel kasein dalam susu. Seperti 

pernyataan Geantaresa dan Supriyanti (2010) bahwa enzim 

papain akan mengganggu bagian k-kasein (kappa kasein) 

yang berada pada bagian permukaan misel kasein sehingga 

membentuk para-kappa-kasein. Papain ini memotong ikatan 

peptida antara phenil dan metionin dalam k-kasein, merusak 
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strukturnya dan dihasilkan para-kappa-kasein yang memiliki 

bagian hidrofobik. Selanjutnya ketika pH mendekati titik 

isoelektrik kasein (pH 4,6-4,7) misel-misel kasein akan 

bergabung dan meggumpal membentuk gel. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa P0 yaitu dangke 

tanpa penambahan jus jeruk nipis  membutuhkan waktu yang 

lebih lama dibandingkan perlakuan P1 hingga P4 yaitu 

dangke dengan penambahan jus jeruk nipis. Hal ini 

disebabkan karena susu sebagai bahan dasar dangke hanya 

diberi larutan getah pepaya yang berarti hanya peran enzim 

papain yang dapat mengganggu kestabilan kasein dalam 

proses penggumpalan, berbeda dengan dangke dengan 

penambahan jus jeruk nipis sebelum penambahan larutan 

getah pepaya. Jus jeruk nipis yang mengandung asam sitrat 

berperan dalam menurunkan pH sehingga ketika 

ditambahkan dengan larutan getah pepaya susu akan lebih 

cepat mencapai titik isoelektrik dan dapat membentuk 

gumpalan susu. Oleh karena itu waktu yang dibutuhkan 

untuk pertama kali terbentuk gumpalan akan lebih sedikit. 

Hal ini juga didukung oleh penelitian Purwadi (2010) bahwa 

kualitas fisik keju mozarella dengan penggunaan konsentrasi 

jus jeruk nipis yang lebih tinggi menjadikan keasaman susu 

lebih tinggi pula, sehingga koagulasi berlangsung lebih 

cepat. 

Namun hasil penelitian pada P4 yaitu penambahan air 

perasaan jeruk nipis sebesar 1,4% memberikan rata-rata 

waktu sebesar 46,58 ± 1,08 detik sedangkan pada perlakuan 

P1, P2 dan P3 menunjukkan penurunan seiring bertambahnya 

tingkat pemberian hingga P3 (1,2% jus jeruk nipis) dengan 

rata-rata waktu 29,38± 1,54 detik. Hal ini dapat disebabkan 

karena terjadinya ketidaksempurnaan fungsi jus jeruk nipis 
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yaitu semakin meningkatnya aktivitas proteolitik yang 

ditambahkan pada 1,4% sehingga waktu terbentuknya 

penggumpalan susu menjadi terhambat. Kecepatan enzim 

dipengaruhi oleh substrat yang tersedia seperti pernyataan 

Yuniwati dkk. (2008) bahwa apabila jumlah enzim kurang 

maka aktivitas enzim kurang untuk terjadinya reaksi 

penggumpalan, sebaliknya bila terlalu banyak enzim yang 

ditambahkan, kemungkinan media yang tersedia tidak 

memadai dengan kebutuhan aktivitas enzim yang ada. 

Bunton (2005) menambahkan pula bahwa penggunaan bahan 

pengasam terlalu banyak dapat mengakibatkan keju yang 

dihasilkan berkualitas rendah.  

Dangke terbaik berdasarkan waktu penggumpalan 

dangke berada pada tingkat pemberian jus jeruk nipis 

sebanyak 1,2% yang menghasilkan waktu tercepat dalam 

menggumpalkan susu pada proses pembuatan dangke yaitu 

29,38± 1,54 detik. 

 

4.3 Pengaruh Penambahan Jus Jeruk Nipis Terhadap 

Kadar Lemak Dangke 

 Berdasarkan analisis ragam, pengaruh penambahan jus 

jeruk nipis pada dangke memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01). Perbedaan yang sangat nyata 

ditunjukkan dengan terdapat perbedaan superscript 

berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) pada Tabel 

5. Kadar lemak dangke hasil penelitian menunjukkan 

penurunan nilai seiring bertambahnya konsentrasi jus jeruk 

nipis yan ditambahkan, yaitu 21,93 ± 1,69% pada P0; 21,49 

± 1,63% pada P1; 20,78 ± 0,64% pada P2;  20,75 ±0,93% 

pada P3 dan penurunan paling tinggi pada P4 yaitu 17,24 ± 

1,37%. Namun nilai-nilai kadar lemak dangke dengan atau 



 

50 
 

tanpa penambahan jus jeruk nipis masih dalam rentangan 

kadar lemak yang normal pada dangke seperti pendapat Hatta 

dkk. (2014) bahwa nilai kadar lemak dangke yang terbuat 

dari susu sapi berkisar antara 8,8-21,6% dengan rataan 

14,8%, sedangkan lebih rendah daripada dangke hasil 

penelitian Mattila and Saarela yang menyebutkan bahwa 

kadar lemak dangke ialah 32,81%. 

 Bahan baku pembuatan dangke dalam penelitian ini 

berupa susu sapi dan sudah memiliki nilai kadar lemak yang 

tinggi yaitu sebesar 3,24% sehingga menghasilkan produk 

dangke yang memiliki kadar lemak yang tinggi pula akibat 

adanya penambahan enzim protease untuk meningkatkan 

aktivitas proteolitik dalam penggumpalan susu. Peningkatan 

nilai kadar lemak pada dangke dibandingkan dengan bahan 

bakunya (susu) disebabkan karena adanya penurunan jumlah 

kadar air akibat pemanasan dan terkonsentrasinya padatan 

susu. Hal ini seperti pernyataan Sukotjo (2003) bahwa proses 

pembuatan keju adalah proses dehidrasi susu sehingga 

kasein, lemak dan mineralnya terkonsentrasi 6-12 kali lipat, 

tergantung jenis keju yang akan dibuat. Faktor lain yang 

menyebabkan tingginya kadar lemak ialah suhu optimum 

dalam pemberian larutan getah pepaya yaitu pada kisaran 70-

75⁰C. Suhu yang tepat dapat membantu mengoptimalkan 

kerja enzim protease yang berada didalam larutan getah 

pepaya. Hal ini sesuai dengan pendapat Hatta dkk. (2014) 

bahwa konsentrasi papain kasar 0,5% dan suhu pemanasan 

75°C dapat menghasilkan dangke dengan kadar protein, 

kadar lemak dan kadar laktosa yang tertinggi. Penggunaan 

enzim dalam pengolahan bahan pangan dapat menyebabkan 

perubahan tekstur serta sifat-sifat lain dalam bahan pangan 

itu sendiri.  
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Faktor lain yang menyebabkan penurunan kadar lemak 

pada dangke dengan penambahan jus jeruk nipis ialah lama 

pemanasan. Pemanasan yang tidak stabil dan terlalu lama 

dapat menyebabkan kerusakan pada struktur kimia dalam 

susu dan terdenaturasinya protein. Apabila protein dalam 

susu terdenaturasi, globula lemakpun dapat mengalami 

pemecahan dan kerusakan karena selubung yang melindungi 

globula berupa protein dan fosfolipid. Dengan kerusakan ini 

kadar lemak dapat mengalami penurunan. Hal tersebut 

dijelaskan pula oleh Asmi (2024) bahwa pemasakan terlalu 

lama dapat mempengaruhi nilai kadar lemak. Pemasakan 

terlalu lama dapat berpengaruh terhadap kadar lemak suatu  

bahan  yang menyebabkan perubahan fisik dan kimiawi. 

Lemak akan mengalami hidrolisis, semakin tinggi suhu maka 

semakin tinggi pengaruhnya terhadap perubahan fisik dan 

kimia suatu bahan. Adanya penambahan asam juga 

menyebabkan lemak terhidrolisis dan mengalami penurunan 

kadar lemak. Hal ini seperti pernyataan Supirman dkk. 

(2013) bahwa penambahan asam organik dari ekstrak jeruk 

nipis hingga pH 2 dapat menurunkan kadar lemak akibat 

terjadinya hidrolisa asam terhadap lemak. Perlakuan kimia 

dalam hal ini adalah penambahan asam organik yang terdapat 

dalam ekstrak jeruk nipis (asam sitrat dan asam askorbat) 

yang dapat menurunkan kadar lemak. 

Dangke terbaik berdasarkan kadar lemak dangke 

berada pada tingkat pemberian jus jeruk nipis sebanyak 1,2% 

yang menghasilkan rata-rata kadar lemak 20,75 ± 0,93% dan 

masuk dalam rentang nilai kadar lemak dangke susu sapi 

berdasarkan penelitian terdahulu.  
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4.4 Pengaruh Penambahan Jus Jeruk Nipis Terhadap 

Kadar Air Dangke 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pengaruh 

penambahan jus jeruk nipis terhadap kadar air dangke 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01). Perbedaan yang sangat nyata ditunjukkan dengan 

perbedaan notasi yang dimiliki rata-rata perlakuan 

berdasarkan hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1%. 

Perlakuan kontrol (P0) memiliki rata-rata 43,71 ± 1,34%, 

sedangkan pada P1, P2, P3 dan P4 memiliki nilai rata-rata 

masing-masing 47,16 ± 1,18%; 47,64 ± 1,96%; 47,60 ± 

1,85% dan 49,55 ± 1,59%. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa pengaruh penambahan jus jeruk nipis menunjukkan 

peningkatan kadar air pada dangke. 

Kadar air dangke hasil penelitian yaitu 43,71% ± 

1,34% sebagai nilai terendah dan nilai rata-rata tertinggi 

yaitu 49,55% ± 1,59% merupakan hasil yang lebih rendah 

daripada penelitian Hatta, dkk. (2014) bahwa kadar air 

dangke susu sapi berkisar antara 49,3-62,4% namun kadar air 

dangke dengan penambahan jeruk nipis lebih tinggi dari 

penelitian Mattila and Saarela (2000) bahwa kadar air dangke 

susu sapi adalah 45,75%. Terdapatnya kandungan air 

dipengaruhi oleh bahan baku dangke berupa susu yang 

memiliki kadar air sangat tinggi sebesar 87,29% (Yuniwati 

dkk., 2008), sehingga produk olahan susupun akan memiliki 

nilai kadar air yang tinggi. Namun dengan adanya 

pengolahan terhadap susu berupa pemanasan suhu 

pasteurisasi maka air terikat didalam susu akan menurun. 

Seperti yang terlihat pada produk-produk olahan susu yang 

memiliki nilai kadar air lebih rendah daripada bahan bakunya 

yaitu susu. Meningkatnya kadar air pada setiap penambahan 
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jus jeruk nipis dapat disebabkan oleh suhu pemasakan yang 

tidak tepat serta penirisan whey dan curd yang kurang 

sempurna. Suhu pemasakan yang tidak tepat ketika 

penambahan jus jeruk nipis dan larutan getah pepaya 

menyebabkan kualitas rendemen yang dihasilkan tidak 

maksimal karena zat pengasam dan enzim tidak bekerja 

secara optimal. Kualitas rendemen berpengaruh pada kadar 

air yang dihasilkan.  

Hasil  penelitian didapatkan bahwa P4 memiliki 

tekstur paling lembek dibandingkan perlakuan lainnya. 

Rendemen yang semakin banyak menyebabkan kadar air 

yang diakandungnya semakin banyak karena susah 

dipisahkan oleh whey dan berpengaruh pada tekstur yang 

dihasilkan akan lebih lembek. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Yuniwati dkk. (2008) banyaknya produk disebabkan hasil 

yang diperoleh banyak mengandung air yang sulit dipisahkan 

dari produk padatan karena proses penggumpalan yang 

kurang sempurna, produk yang dihasilkan mempunyai 

tekstur yang tidak bagus (lembek). Pada penambahan enzim 

yang optimal, hasil yang diperoleh tidak begitu besar tetapi 

kadar air kecil, karena pengendapan lebih sempurna sehingga 

mudah dipisahkan airnya dari padatan yang diinginkan dan 

tekstur lebih bagus (kenyal). Dijelaskan pula oleh Arinda 

dkk. (2013) bahwa teknik pengasaman langsung (direct 

acidification) menghasilkan keju dengan kadar air lebih 

tinggi dibandingkan keju peram atau starter acidification. 

Ketegaran (firmness) juga berbanding lurus dengan kadar air,  

jika ketegaran tinggi atau empuk maka kadar air yang ada 

dalam keju juga akan tinggi. Asam dapat menyebabkan 

peningkatan kalsium nonmicellar dan kalsium ini larut dalam 

whey, sedangkan kalsium yang  bertahan didalam keju adalah 



 

54 
 

kalsium micellar. Makin tinggi kalsium nonmicellar  yang 

terbentuk berarti makin rendah kalsium yang dipertahankan 

dalam keju. Rendemen yang tinggi mampu mengikat air 

lebih banyak didalam keju karena permukaannya lebih luas 

(Arinda dkk., 2013). Ketegaran dange juga dipengaruhi oleh 

keseimbangan kalsium yang tedapat didalamnya seperti 

halnya dalam pembentuka keju yang dijelaskan oleh Metzger 

dkk. (2000), penurunan kadar kalsium dalam keju ini 

mengakibatkan keju lebih lunak atau makin tinggi kadar 

airnya. 

Penirisan curd dan whey yang kurang sempurna juga 

dapat mempengaruhi kadar air yang dihasilkan. Pada 

penelitian didapatkan bahwa perlakuan dengan penambahan 

1,4% jus jeruk nipis (P4) yaitu dengan rata-rata 49,55 ± 

1,59% memiliki tekstur yang lembek dan memiliki butir 

gumpalan yang sangat kecil sehingga proses penirisan tidak 

dapat dilakukan dengan sempurna. Berbeda dengan 

perlakuan kontrol (P0) yang memiliki kadar air lebih sedikit 

yaitu 43,71 ± 1,34% karena teksturnya padat dan memiliki 

butir gumpalan yang besar sehingga mudah dalam penirisan. 

Dangke terbaik ditunjukkan pada penambahan jus jeruk nipis 

1,2% yang menghasilkan rata-rata nilai kadar air 47,60 ± 

1,85%. 

4.5 Pengaruh Penambahan Jus Jeruk Nipis Terhadap 

Mikrostruktur Dangke 

 Berdasarkan hasil pengamatan mikrosturktur 

didapatkan bahwa struktur bagian dalam dangke mendukung 

hasil penelitian kadar lemak dan kadar air pada penelitian. 

Mikrostruktur dangke berdasarkan perlakuan P0, P1, P2, P3 

dan P4 diperlihatkan dalam gambar 12 dan 13. Gambar 
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mikrostruktur dangke dengan perbesaran 1000x sudah 

terlihat rongga udara yang semakin banyak dan kasar seiring 

bertambanhnya pemberian jus jeruk nipis. Gambar 12a yaitu 

perlakuan tanpa penambahan jeruk nipis (P0) menjelaskan 

bahwa rongga udara terlihat namun kenampakan 

permukaannya halus dan bagian tidak berongga terlihat lebih 

luas. Hal ini menunjukkan bahwa struktur dangke kompak 

yaitu gumpalan susu terikat satu sama lain. Gambar 12b, c, d 

dan e menunjukkan rongga udara yang semakin banyak dan 

terlihat kasar serta bagian permukaan yang tidak berongga 

nampak sempit. Hal ini disebabkan karna dengan adanya 

penambahan air perasan jeruk nipis maka kadar air semakin 

meningkat dan terktur dangke menjadi tidak kompak dan 

gumpalan susu tidak dapar saling berikatan dengan kuat 

sehingga banyak celah atau rongga udara  yang terlihat. 

Penelitian Fitasari (2009) menjelakan bahwa pengolahan 

keju dengan tambahan pati yang diamati mikrostrukturnya 

terlihat lebih kompak dengan gambar yang terlihat jelas dan 

menyatu antar bagian dan sedikit memiliki rongga sedangkan 

tanpa penambahan pati (kadar air tinggi) mikrosruktur 

terlihat pecah dan tidak ada penggabungan bagian yag jelas. 

Rongga udara yang terlihat juga berkaitan dengan kadar 

lemak seperti pendapat Nurjanah dkk. (2013) bahwa rongga 

udara yang besar dipengaruhi oleh banyak sedikitnya lemak 

yang ada dalam keju olahan. 
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Gambar 12. Pengamatan mikrostruktur dangke pada 

perbesaran 1000x 

a) Mikrostruktur dangke kontrol P0;  

b) Mikrostruktur dangke P1;   

c) Mikrostruktur dangke P2;  

d) Mikrostruktur dangke P3;  

e) Mikrostruktur dangke P4 

 

 

e 

d c 

a b 

Rongga udara 
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Gambar 13. Pengamatan mikrostruktur dangke pada 

perbesaran 2000x 

a) Mikrostruktur dangke kontrol P0; 

b) Mikrostruktur dangke P1; 

c) Mikrostruktur dangke P2;  

d) Mikrostruktur dangke P3; 

e) Mikrostruktur dangke P4 

Gambar 13 adalah pengamatan mikrostruktur pada 

perbesaran 2000x sehingga dapat terlihat matriks lemak dan 

protein dangke. Gumpalan putih yang ditunjukk pada gambar 

13d menjelaskan bahwa terdapat sebaran struktur lemak di 

permukaan dangke sedangkan matriks protein berada 

a 

e 

d c 

b 

Lemak Protein 



 

58 
 

diantara gumpalan lemak tersebut. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Nurjanah, dkk. (2013) bahwa kumpulan matriks 

padat yang menghubungkan globula-globula lemak adalah 

matriks protein. Penambahan asam (pH rendah) berupa jus 

jeruk nipis berpengaruh terhadap kegoyahan struktur kasein 

misel dan dijelaskan pula oleh Malaka dan Hajrawati (2013) 

pada pH dibawah 5,0 sudah terbentuk kasein misel dan sub-

misel dan daya tolak menolak antara molekul kasein semakin 

melemah sehingga membentuk agregasi yang semakin besar 

membentuk matriks tiga dimensi, yang merupakan gabungan 

antara protein, lemak karbohidrat,mineral dan vitamin dan 

beberapa air terperangkap didalamnya. 

Kadar lemak yang semakin menurun seiring 

beryambahnya tingkat pemberian jus jeruk nipis dapar dilihat 

dalam gambar 12 dan 13 b, c, d dan e bahwa keadaan rongga 

udara yang terlihat semakin besar, karena bentuk rongga 

yang mempengaruhi nilai kadar lemak. Hal ini juga 

dijelaskan oleh Khosroshahi dkk., (2006) bahwa penurunan 

kadar air diduga akan mengikat kadar lemak karena ruang 

yang ditinggalkan oleh air akan diisi oleh globula lemak 

sehingga penyebaran globula lemak lebih merata. Semakin 

banyak lemak yang terkandung dalam keju olahan, maka 

kandungan protein yang ada dalam keju semakin menurun, 

sehingga menghasilkan keju yang lunak.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dangke terbaik diperoleh dengan penambahan jus 

jeruk nipis sebanyak 1,2% dengan nilai rata-rata waktu 

penggumpalan 29,38 detik, kadar lemak 20,75% dan 

kadar air 47,6% serta menghasilkan pengamatan 

mikrostruktur yang dapat menjelaskan penurunan kadar 

lemak dan peningkatan kadar air pada setiap penambahan 

jus jeruk nipis. 

 

5.2 Saran 

 Sebaiknya diakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai metode penyimpanan dangke dengan 

penambahan 1,2% jus jeruk nipis dan menganalisa 

kualitas dangke secara fisik. 
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Lampiran 1. Prosedur pengukuran waktu penggumpalan 

 

1. Dipanaskan susu hingga suhu 75° C dan 

dipertahankan. 

2. Ditambahkan jus jeruk nipis sesuai perlakuan dan 

waktu mulai dihitung. 

3. Setelah 1 menit, ditambahkan 1 ml larutan getah 

pepaya. 

4. Diaduk dan ditunggu hingga terbentuk gumpalan. 

5. Dicatat waktu yang dibutuhkan sejak awal 

penambahan jus jeruk nipis hingga mulai terbentuknya 

gumpalan. 
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Lampiran 2. Prosedur pengujian kadar lemak (Amelia, 

2015) 

 

Pengujian kadar lemak pada penelitian ini mengikuti 

prosedur sebagai berikut: 

1. Disiapkan labu lemak yang sesuai dengan alat ekstraksi 

soxhlet. 

2. Dikeringkan labu lemak dalam oven pada suhu 105°C 

selama 30 menit. 

3. Didinginkan labu lemak selama 15 menit dalam 

desikator dan ditimbang. 

4. Ditimbang sampel 2-5 gram dalam kertas saring dan 

diikat dengan kapas wol bebas lemak. 

5. Pelarut lemak dimasukkan kedalam labu lemak 

secukupnya. 

6. Sampel dimasukkan ke alat ekstraksi soxhlet dan 

dipasangkan. 

7. Labu lemak dipanaskan dan diekstraksi 3-4 jam (5-6 x 

siklus). 

8. Pelarut disulingkan, labu lemak diangkat dan 

dikeringkan dalam oven pada suhu 105°C sampai berat 

konstan. 

9. Didinginkan dalam desikator selama 30menit dan 

ditimbang. 

 

 Perhitungan kadar lemak  

                             –                            

            
 x 100% 
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Lampiran 3. Prosedur pengujian kadar air 

(Elisa, 2009)  

 

Pengukuran kadar air total dilakukan dengan metode 

termogravimetri (metode oven)mengikuti prosedur sebagai 

berikut: 

1. Ditimbang 5 gram sampel dangke (berat sampel awal) 

pada cawan yang sudah diketahui beratnya. 

2. Dikeringkan pada oven suhu 105º C selama 24 jam. 

3. Didinginkan dalam eksikator selama 15 menit dan 

ditimbang hingga diperoleh berat konstan. 

4. Ditimbang cawan dan sampel setelah dioven. Untuk 

mendapatkan berat sampel akhir dilakukan 

pengurangan anatara berat cawan dan sampel setelah 

dioven dengan berat cawan. 

 

 Perhitungan kadar air 

 
                                    

                 
x 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Lampiran 4. Prosedur pengamatan mikrostruktur 

menggunakan Scanning Electron 

Microscope (SEM) 

 

Persiapan sampel 

1. Ditimbang sampel 0,5 gram 

2. Dikeringkan sampel menggunakan oven selama 24 

jam dalam suhu 105⁰C 

 

Pengamatan Sampel 

1. Diletakkan sampel sangat tipis pada plat alumunium 

yang memiliki 2 sisi 

2. Dilapisi sampel dengan lapisan serbuk logam emas 

dengan waktu coating ±30 menit 

3. Disambungkan alat dengan sumber listrik 

4. Dinyalakan saklar yang berada di samping SEM dan 

dibiarkan 30 menit untuk pemanasan alat 

5. Ditempatkan sampel pada specimen holder 

6. Ditekan tombol EV AC/AIR untuk memasukkan udara 

pada ruang specimen. Lampu LED (AIR yang 

berkedip warna kuning) untuk menunjukkan bahwa 

udara sudah masuk pada gambar spesimen maka LED 

AIR akan menyala konstan dan tidak berkedip lagi 

7. Ditarik handle pada tempat sampel dan diletakkan 

sampel pada tempat holder yang tersedia. Ditutup 

kembali bagian tersebut dan tekan tombol EV AC/AIR 

untuk proses pemvakuman dan ditunggu sampai 

lampu LED AIR berwarna biru dan ridak berkedip lagi 

8. Diklik icon software SEM pada laptop 

9. Diklik icon start untuk memulai proses observasi pada 

sampel 
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10. Diamati menggunakan SEM dengan tegangan 15 kV 

dan perbesaran 200x, 500x, 1000x dan 2000x 

11. Disimpan hasil observasi dan analisisnya 
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Lampiran 5. Metode perhitungan analisisragam 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

 

1. 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 umumuji F ini adalah: 

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

- Derajat bebas galat (db galat)   = (rh – 1) 

– (h – 1)  

- KT perlakuan =  (JK perlakuan) / db perlakuan 

- KT galat  = (JK galat) / db galat 

- *F hitung= (Sτ)
2
/ (Sε)

2  
=  KT perlakuan / KT galat 

(Sτ)
2 

=  ragam data  akibat perlakuan  

(Sε)
2  

= akibat non-perlakuan atau kuadrat 

tengah galat 
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Keterangan *) :   

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

non-significant different; H0  diterima pada taraf uji 

5 %. 

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

significant different; H1diterima pada taraf uji 5 %. 

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

= highly significant different,  H1diterima pada 

taraf uji 1 %. 

 

 Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

Langkah perhitungan : 

1. Diurutkan rata-rata perlakuan dari nilai terkecil hingga 

terbesar. 

2. Dihitung Jarak Nyata Terkecil untuk masing-masing 

rata-rata perlakuan, dengan menggunakan rumus :  

JNT (α.5%.1%) = JND × √
   

 
 

 

 

Keterangan: 

JNT  : Jarak Nyata Terkecil 

JND  : Jarak Nyata Duncan 

KTG  : Kuadrat Tengah Galat 

r   : Ulangan 
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Lampiran 6. Hasil analisis data waktu penggumpalan 

dangke dengan penambahan jus jeruk nipis 

(Detik) 

 

FK  = 
       

     

 

= 
          

  
 = 47.814,421 

 

JK Total = {(65)
2 

+ (66)
2
 + (63)

2 
+ ...... + (47,9)

2
} – 

47.814,4205 

  = 50.715,97 -  47.814,4205 

  = 2901,550 

 

JK Perlakuan  

= 
                                          

 

 

– 

47.814,4205 

= 50.686,9957 – 47.814,4205 

= 2.872,577 

 

JK Galat = 2901,5495 – 2.872,577 

  = 28,973 

Perlakuan 
Ulangan Jumlah       Rata-Rata 

 U1 U2 U3 U4 

P0 65,0 66,0 63,0 66,0 260,0  65,00 ± 1,41 

P1 57,0 58,7 55,8 56,7 228,2 57,05 ± 1,21 

P2 47,1 45,1 45,2 48,5 185,9 46,48 ± 1,63 

P3 27,8 31,4 29,6 28,7 117,5 29,38 ± 1,54 

P4 46,1 45,4 46,9 47,9 186,3 46,58 ± 1,08 

Total 243 246,6 240,5 247,8 977,9 244,48 ± 6,87 
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TABEL ANALISIS RAGAM 

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

Perlakuan 4 2.872,577 718,144 371,71**
 

3,06 4,89 

Galat 15 28,973 1,932     

Total 19 2901,550       

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

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) 

Uji Jarak Berganda Duncan 

= R x √
     

 
 

= R x 3,11 

 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

Selingan 2 3 4 5 

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

14,24 JNT 1%    12,97   13,59 13,99 

 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P3 29,38 a 

P2 46,48     b 

P4 46,58     b 

P1 57,05      bc 

P0 65,00        c 
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Lampiran 7. Hasil analisis data kadar lemak dangke 

dengan penambahan jus jeruk nipis (%) 

FK  = 
       

     

 

= 
            

  
  = 8.351,785 

 

JK Total = {(20,55)
2 

+ (21,64)
2
 + (19,53)

2 
+ ...... + 

(16,61)
2
} – 8.351,7845 

  = 8.432,879 – 8.351,7845 

  = 81,094 

 

JK Perlakuan  

= 
                                        

 

 

 -

8.351,7845 

= 8.406,86005 – 8.351,7845 

= 55,076 

 

JK Galat = 81,0945 – 55,07555 

  = 26,019 

 

Perlakuan 
Ulangan Jumlah     Rata-Rata 

 U1 U2 U3 U4 

P0 23,09 20,76 23,64 20,22 83,00 21,93 ± 1,69 

P1 22,35 23,10 21,12 19,37 85,94 21,49 ± 1,63 

P2 21,36 21,25 20,03 20,46 83,10 20,78 ± 0,64 

P3 20,55 21,64 19,53 21,28 87,71 20,75 ±0,93 

P4 17,73 18,89 15,72 16,61 68,95 17,24 ± 1,37 

Total 105,08 105,64 100,04 97,94 408,70 102,18 ± 6,26 
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TABEL ANALISIS RAGAM 

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

Perlakuan 4 55,076 13,769 7,937**
 

3,06 4,89 

Galat 15 26,019 1,735     

Total 19 81,094       

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

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) 

Uji Jarak Berganda Duncan 

= R x √
     

 
 

= R x 0,658 

 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

Selingan 2 3 4 5 

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

3,016 JNT 1%      2,746   2,877 2,963 

 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P4 17,24 a 

P3 20,75     b 

P2 20,78      b 

P1 21,49      b 

P0 21,93      b 
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Lampiran 8. Hasil analisis data kadar air dangke dengan 

penambahan jus jeruk nipis (%) 

FK  = 
        

     

 

= 
           

  
 = 44.426,903 

 

JK Total = {(44,62)
2 

+ (41,9)
2
 + (44,82)

2 
+ ...... + 

(47,80)
2
} – 44.426,903 

  = 44.537,831 – 44.426,903 

  = 110,928 

 

JK Perlakuan =  

 
                                                 

 

 

– 

44.426,903 

= 44.498,956 – 44.426,903 

= 72,053 

 

JK Galat = 110,928 - 72,053 

  = 38,876 

 

Perlakuan 
Ulangan Jumlah    Rata-Rata 

 U1 U2 U3 U4 

P0 44,62 41,90 44,82 43,50 174,84     43,71± 1,34 

P1 48,33 45,73 46,70 47,87 188,63 47,16 ± 1,18 

P2 48,50 48,30 49,01 44,74 190,55 47,64 ± 1,96 

P3 46,66 49,20 45,45 49,10 190,42 47,60 ± 1,85 

P4 48,60 50,89 50,89 47,80 198,19 49,55 ± 1,59 

Total 236,71 236,02 236,88 233,02 942,62 235,66 ± 7,91 
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TABEL ANALISIS RAGAM 

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

Perlakuan 4 72,053 18,013 6,950**
 

3,06 4,89 

Galat 15 38,876 2,592     

Total 19 110,928       

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

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) 

 

Uji Jarak Berganda Duncan 

= R x √
     

 
 

= R x 0,805 

 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

Selingan 2 3 4 5 

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

3,687 JNT 1%      3,357   3,518 3,622 

 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P0 43,71 a 

P1 47,16     b 

P3 47,60     b 

P2 47,64     b 

P4 49,55     b 
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Lampiran 9. Hasil pengamatan mikrostruktur dangke 

dengan SEM (Scanning Electron Microscope) 

 

1. Perbesaran 200x 

 
 

 
 

 

 

 

P4 

P0 P1 

P2 P3 
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2. Perbesaran 500x 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

P0 P1 

P2 P3 

P4 
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3. Perbesaran 1000x 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

P0 P1 

P2 P3 

P4 Rongga 

udara 
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4. Perbesaran 2000x 

  

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

P0 P1 

P2 P3 

P4 

Lemak 

Protein 
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Lampiran 10. Dokumentasi penelitian  

 

1.) Bahan penelitian  

     
a. Jeruk nipis  b. Getah Pepaya 

 

2.) Prosedur penelitian 

       
a. Pemanasan susu        b. Terbetuk gumpalan 

        
c. Curd          d. Penyaringan & Pencetakan 
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e. Dangke 

 

3.) Pengujian Penelitian  

 

                  
a. Pengamatan mikrostruktur        b) Neraca analitik  

(uji kadar air) 
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