
 
 

PENGARUH PENAMBAHAN SUSU SKIM BUBUK 

PADA SUSU SAPI TERHADAP KUALITAS DADIH 

DITINJAU DARI SINERESIS, BAHAN KERING, 

KADAR PROTEIN DAN KADAR LEMAK 

 

 

 

SKRIPSI 

 

Oleh: 

Churrotul Mandudah 

NIM.145050100111028 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2018 



 
 



 
 

PENGARUH PENAMBAHAN SUSU SKIM BUBUK 

PADA SUSU SAPI TERHADAP KUALITAS DADIH 

DITINJAU DARI SINERESIS, BAHAN KERING, 

KADAR PROTEIN DAN KADAR LEMAK 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

Oleh: 

Churrotul Mandudah 

NIM.145050100111028 

 

 

 

 

 

 

Skripsi merupakan salah satu syarat untuk memperoleh  

gelar Sarjana Peternakan pada Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya 

 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2018



 
 



 
 

PENGARUH PENAMBAHAN SUSU SKIM BUBUK 

PADA SUSU SAPI TERHADAP KUALITAS DADIH 

DITINJAU DARI SINERESIS, BAHAN KERING, 

KADAR PROTEIN DAN KADAR LEMAK 

 

SKRIPSI 

Oleh: 

Churrotul Mandudah 

NIM.145050100111028 

 

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana 

Pada Hari/Tanggal : Senin, 30 Juli 2018 

 

Tanda tangan    Tanggal 

Pembimbing Utama:  

Dr. Ir. Purwadi, MS.    ...............    ............... 

NIP.19600616 198701 1 001 

Pembimbing Pendamping:  

Dr. Ir. Imam Thohari, MP.  ...............     ............... 

NIP. 19590211 198601 1 002   

Dosen Penguji:  

Prof. Dr. Ir. Djalal Rosyidi, MS.  ...............    ............... 

NIP. 195909271986011002 

Dr.M.Halim Natsir,S.Pt,MP  ...............    ...............  

NIP. 197112241998021001 

Ir.Nur Cholis,MS   ...............    ............... 

NIP. 195906261986011001 

Mengetahui: 

Dekan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Prof. Dr.Sc.Agr.Ir. Suyadi, MS 

NIP. 19620403 198701 1 00 



i 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan di Kabupaten Kediri, tanggal 29 

Februari 1996 dari pasangan Bapak Abdul Wahid dan Ibu 

Khomsanah. Penulis merupakan putri kelima dari enam 

bersaudara. Pendidikan formal yang telah ditempuh penulis 

adalah RA Walisongo dan MI Walisongo desa Tambakrejo 

Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri lulus pada tahun 2008. 

Menempuh jenjang menengah di SMPN 1 Gurah Kabupaten 

Kediri lulus pada tahun 2011. Selanjutnya menempuh jenjang 

atas di SMA Surya Buana Kota Malang yang lulus pada tahun 

2014. Penulis diterima di Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan 

Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2014 dan merupakan 

penerima beasiswa bidikmisi Dikti. 

Selama menjadi mahasiswa, penulis meraih prestasi 

dalam lomba program kreatifitas mahasiswa tingkat Fakultas 

Peternakan sebagai juara 1 di bidang karsa cipta tahun 2014. 

Di Tahun 2015 penulis prestasi sebagai juara 1 pada program 

kreativitas mahasiswa setingkat Universitas Brawijaya di 

bidang Teknologi. Tahun yang sama penulis mendapatkan 

kesempatan dalam program pendanaan PKM Dikti dalam 

bidang Karsa Cipta. Penulis aktif dalam organisasi kepelajaran 

di tingkat provinsi dari tahun 2014 sampai sekarang. Selain itu 

penulis terlibat dalam berbagai kegiatan training kepelajaran di 

tingkat provinsi dan nasional baik sebagai trainer ataupun 

peserta. Penulis juga pernah melaksanakan Praktek Kerja 

Lapang di Budidaya Ternak Kabupaten Pasuruan dengan judul 

“Manajemen Pemeliharaan Ternak di Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Budidaya Ternak Kabupaten Pasuruan” dengan dosen 

pembimbing Dr. Ir. Gatot Ciptadi, DESS.  



i 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang 

Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ” 

Pengaruh Penambahan Susu Skim Bubuk pada Susu Sapi 

terhadap Kualitas Dadih Ditinjau dari Sineresis, Bahan Kering, 

Kadar Protein dan Kadar Lemak” dengan baik. Penelitian dan 

penyusunan skripsi ini merupakan  salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan 

dan kerja sama berbagai pihak, untuk itu penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat: 

1. Bapak Abdul Wahid dan Ibu Khomsanah, selaku 

orang tua atas doa dan dukungannya baik secara moril 

maupun materil. 

2. Dr. Ir. Purwadi, MS., selaku Pembimbing Utama dan 

Dr. Ir. Imam Thohari, MP., selaku Pembimbing 

Pendamping atas arahan, saran dan bimbingannya. 

3. Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Suyadi, MS., selaku Dekan 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

4. Dr. Ir. Sri Minarti, MP., selaku Ketua Jurusan Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. 

5. Dr. Agus Susilo, S.Pt. MP., selaku Ketua Program 

Studi Peternakan yang telah banyak membina 

kelancaran proses studi. 

6. Dr. Ir. Mustakim, MP., selaku Koordinator Bidang 

Minat Teknologi Hasil Ternak yang telah banyak 

membina kelancaran proses studi. 

7. Belaliana Masita selaku teman satu tim penelitian, 

teman-teman pengurus Pelajar Islam Indonesia Jawa 

ii 



ii 
 

Timur dan teman-teman angkatan 2014 Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya khususnya 

mahasiswa bidikmisi yang telah banyak membantu 

serta memberi semangat selama pelaksanaan 

penelitian. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan 

dari penyusunan skripsi ini baik dari segi materi maupun 

teknik penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan 

pengalaman penulis. Kritik dan saran yang membangun 

diharapkan untuk perbaikan penyusunan skripsi. Semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan.  

 

 

Malang, 30 Juli 2018 

 

    Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii 



iii 
 

The Effect of Skimmed Milk Powder Addition to Cow’s 

Milk to the Quality of Dadih Based On sineresis, Total 

Solid, Protein Content and Fat Content. 

 

Churrotul Mandudah
1)

, Purwadi
2)

, dan Imam Thohari
2) 

 

1)
Student of Animal Product Technology, Brawijaya University 

2)
Lecturer of Animal Product Technology, Brawijaya University 

E-mail: churro.mandudah@gmail.com 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determine the best 

concentration of skimmed milk powder on dadih to obtain 

good quality results in terms of synresis, total solid , protein 

content and fat content. The material of this research were 

dadih made from cow fresh milk, Ori Bamboo and skim milk 

powder. The method used in this research was an experimental 

laboratory with Completely Randomized Design (CRD) with 

five treatments and four replications. The treatments were 

consisted T0 (0%), T1 (4%), T2 (8%),  T3 (12%), T4 (16%). 

Data were analyzed by analysis of variance (ANOVA) and 

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

results showed that the rate of addition of skimmed milk 

powder gave hight different effect (P<0.01) on the value of 

sineresis, dry matter and protein content, while the fat content 

value showed that the addition of skimmed milk powder to 

dadih didn’t significantly effect real (P>0.05). The best 

treatment based on the value of sineresis, dry matter and 

protein content was on T4 which was addition of 16%, while 

at the best fat content value was T1. The results of this 

research recommendations that the need for further 
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development or modification of cow milk dadih with the 

addition of skimmed milk powder through innovation of flavor 

and coloring so that the dadih is acceptable to the wider 

community and also research on the efficiency of production 

costs for business development of food traditional. It also 

needs further research on the duration of shelf dadih in various 

temperatures. 

 

Keywords : dadih, cow fresh milk, skimmed milk powder, ori 

bamboo. 
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RINGKASAN 

 

Dadih merupakan makanan tradisional asli Sumatera 

Barat yang dihasilkan dari proses fermentasi susu kerbau 

dalam tabung bambu yang di tutup dengan daun pisang. Proses 

fermentasi dilakukan secara alami oleh bakteri-bakteri yang 

terdapat di dalam bambu. Rendahnya produksi susu kerbau 

dan juga turunnya populasi kerbau memerlukan adanya 

diversifikasi bahan baku dengan dengan bahan lain. Salah 

satunya adalah dengan mengganti bahan dasar susu kerbau 

dengan susu sapi. Karakteristik susu kerbau dan sapi memiliki 

perbedaan sehingga dalam penelitian ini diberikan 

penambahan susu skim bubuk agar dapat diperoleh hasil dadih 

dengan kualitas mendekati susu kerbau. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

jumlah penambahan susu skim bubuk yang tepat dalam 

pembuatan dadih agar diperoleh hasil kualitas yang baik 

ditinjau dari sineresis, bahan kering, kadar protein dan kadar 

lemak yang dihasilkan. Pengambilan data penelitian 

dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak, 

Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang, 
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Laboratorium Sentral Ilmu Hayat Universitas Brawijaya 

Malang, pada bulan 20 November sampai dengan 20 

Desember 2017. 

Materi penelitian ini adalah dadih susu sapi dengan 

penambahan susu skim bubuk. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode percobaan laboratorium 

(laboratory experimental) dengan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) terhadap uji sineresis, bahan kering, kadar protein dan 

kadar lemak dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan 

yang diberikan yaitu tanpa penambahan susu skim bubuk (P0), 

penambahan dengan konsentrasi 4% (P1); 8% (P2); 12% (P3); 

16% (P4). Data yang diperoleh diolah dengan bantuan 

Microsoft Excell, setelah data rata-rata diperoleh dilanjutkan 

analisis ragam (ANOVA) dan dilanjutkan Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

penambahan susu skim bubuk memberikan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap sineresis, kadar protein, bahan 

kering dadih, dan menunjukkan hasil tidak berbeda nyata 

(P>0,05) terhadap kadar lemak. Nilai rata-rata yang diperoleh 

kualitas dadih pada perlakuan P0, P1, P2, P3 dan P4 yaitu; (1) 

Sineresis 39,1%, 26,7%, 19,0%, 14,8%, 38, dan 13,0%; (2) 

Bahan kering 10,53%, 14,32%, 17,35%, 19,68%, dan 22,13%; 

(3) Kadar protein 1,90%, 2,76%, 3,45%, 4,15% dan 4,85%; (4) 

Kadar lemak 3,07%, 3,36%, 3,20%, 3,00% dan 3,06%. 

Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa 

tingkat penambahan susu skim bubuk dapat meningkatkan 

kualitas dadih ditinjau dari sineresis, bahan kering dan kadar 

protein, sedangkan pada nilai kadar lemak menunjukkan hasil 

bahwa penambahan susu skim bubuk tidak meningkatkan 

kualitas dadih. Perlakuan terbaik berdasarkan nilai sineresis, 

bahan kering dan kadar protein adalah pada P4 yaitu 

penambahan sebesar 16%, sedangkan pada nilai kadar lemak 
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perlakukan terbaik yaitu P1. Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah  dilakukan dapat diberikan beberapa saran untuk 

memperbaiki penelitian ini, diantaranya adalah diperlukan 

pembandingan secara langsung kualitas dadih kerbau dengan 

dadih susu sapi melalui uji laboratorium, untuk meningkatkan 

kevalidan data penelitian. Penelitian selanjutnya dapat 

dilakukan dengan meningkatkan jumlah konsentrasi 

penambahan susu skim bubuk untuk mengetahui batas 

maksimal penambahan susu skim bubuk yang tepat pada dadih 

susu sapi. Saran yang lain adalah diperlukan uji organoleptik 

yang memiliki keterkaitan dengan sineresis, kadar protein, 

bahan kering dan kadar lemak agar diketahui kualitas dadih 

susu sapi dengan penambahan susu skim ditinjau dari cita rasa 

dan memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan selain itu 

diperlukan pengamatan dan penilaian untuk masa simpan 

dadih susu sapi dengan penambahan susu skim bubuk agar 

tepat dalam proses penanganan ketika melakukan uji kualitas 

dadih. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dadih merupakan susu fermentasi asli dari daerah 

Sumatera Barat berwarna putih dengan konsistensi kental. 

Pembuatan dadih dilakukan secara tradisional yaitu susu 

kerbau ditempatkan dalam bambu dan ditutup dengan daun 

pisang yang dilayukan dan dibiarkan terfermentasi secara 

alami tanpa penambahan starter khusus seperti fermentasi pada 

yogurt,    keju ataupun kefir. Proses fermentasi dilakukan pada 

suhu ruang yaitu sekitar 25
0
C. Bahan utama yang biasa 

digunakan di Sumatera adalah susu kerbau. Susu kerbau secara 

langsung dimasukkan pada bambu tertentu yang telah 

didiamkan selama satu malam atau diuapkan terlebih dahulu, 

lalu di tutup dengan daun pisang. Metode tersebut 

diperuntukkan agar kandungan air bambu dapat berkurang 

sehingga tidak akan mempengaruhi kualitas dadih. Proses 

fermentasi pada umumnya memerlukan waktu kurang lebih 1-

2 hari hingga terbentuk endapan yang disebut sebagai dadih. 

Mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi dadih 

adalah bakteri yang berasal dari dinding bagian dalam bamboo 

dan daun pisang yang digunakan sebagai penutup serta dari 

susu sendiri. Menurut Afriyani (2008) menyebutkan bahwa 

genus bakteri asam laktat yang dijumpai pada dadih 

diantaranya: Streptococcus, Lactobacillus dan Leuconostoc. 

Dadih yang berkualitas baik adalah berwarna putih, 

konsistensi menyerupai yoghurt dan mempunyai aroma khas 

susu asam. 

Dadih memiliki berbagai macam manfaat untuk 

kesehatan dikarenakan kelengkapan gizi yang dimiliki. 
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Komposisi nutrisi Dadih susu kerbau memiliki kadar air 69–

73%, protein 6,6-5,7%, lemak 7,9-8,2%, kadar asam 0,96-1% 

(Afriani, Suryono dan Lukman, 2011). Menurut Usmiati dan 

Risfaheri (2012), dadih mengandung  protein  tinggi, dengan  

kandungan asam amino esensial yang cukup lengkap, kalsium, 

serta vitamin B dan K yang terbentuk selama proses 

fermentasi. Selain dikonsumsi, dadih juga diyakini masyarakat 

dapat menyembuhkan penyakit seperti demam, kurang nafsu 

makan, dan membantu meningkatkan fertilitas (Sisriyenni dan 

Zurriyati, 2004). Menurut Pato (2003), konsumsi dadih atau 

produk yang mengandung Bakteri Asam Laktat (BAL) dari 

dadih berpotensi mencegah kanker terutama kanker usus. 

Manfaat dadih yang sangat beragam menjadikan dadih sangat 

berpotensi untuk dikembangkan. 

Bahan baku yang digunakan untuk membuat dadih di 

Sumatera Barat adalah dari susu kerbau. Permasalahan yang 

muncul adalah minimnya ketersediaan bahan baku dadih yaitu 

susu kerbau. Populasi kerbau semakin hari semakin menurun, 

khususnya di Jawa keberadaan kerbau semakin langka. Rasio 

populasi kerbau  berbanding  sapi menunjukkan  selang yang 

semakin lama semakin besar. Hal ini menunjukkan 

pertambahan populasi  sapi  lebih besar dari  kerbau. 

Penurunan  populasi kerbau sebesar 7,42%  per  tahun dalam   

kurun   waktu delapan tahun (Anonim, 2011). Populasi sapi 

perah di Jawa Timur pada tahun 2013 sampai pada tahun 2017 

secara berturut turut adalah 22.910 ekor, 245.248 ekor, 

255.947 ekor, 265.002 ekor, dan 274.277 ekor. Sedangkan 

populasi kerbau di Jawa Timur dari tahun 2013 sampai tahun 

2017 secara berturut-turut adalah 28.127 ekor, 28.507 ekor, 

27.792 ekor, 27.304 ekor dan 27.318 ekor. Berdasarkan  data  

pada tahun  2016  yang  diperoleh  dari  34  provinsi,  dapat  
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dilihat  bahwa sebaran  populasi  ternak  sebagian  besar  

terkonsentrasi  di  Pulau Jawa.  Untuk  ternak  sapi  potong,  

sapi  perah,  ayam  ras  petelur, kelinci,  dan  merpati  populasi  

terbanyak  berada  di  Provinsi  Jawa Timur. Sedangkan 

populasi terbanyak untuk ternak kerbau  berada  di  Provinsi  

Aceh (Anonim, 2017). Kondisi tersebut berimplikasi pada 

ketersediaan susu kerbau juga rendah, sehingga hal tersebut 

berpengaruh terhadap pembuatan dadih yang menggunakan 

bahan dasar susu kerbau. Ketersediaan susu kerbau yang 

rendah menyebabkan diperlukannya diversifikasi bahan baku 

untuk pembuatan dadih, salah satunya adalah dengan 

menggunakan susu sapi. Susu sapi di Indonesia 

ketersediaannya cukup banyak dan semakin diminati oleh 

masyarakat sebagai sumber protein hewani.  

Penggantian bahan baku pembuatan dadih harus 

memperhatikan dengan bahan yang aslinya untuk 

meminimalisir kegagalan. Susu kerbau dan susu sapi memiliki 

perbedaaan kandungan, diantaranya adalah susu sapi memiliki 

kadar air 87,2%, Protein 3,3% dan Lemak 3,7%. Sedangkan 

kerbau memiliki kadar air 73,8%, protein 6,3%, dan lemak 

12% (Sunarlim, 2009). Perbedaan kandungan tersebut 

memerlukan adanya perlakuan tambahan untuk menjadikan 

karakteristik susu sapi dapat mendekati susu kerbau. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya usaha untuk menurunkan 

kadar air susu sapi adalah dengan menggunakan penguapan 

hingga mencapai 50%. Hal tersebut berpotensi dapat merusak 

susu. Susu sangat rentan terhadap kerusakan karena suhu 

tinggi dikarenakan kandungan protein susu. Metode lain yang 

digunakan adalah dengan penambahan bahan. Penelitian ini 

menggunakan bahan tambahan berupa susu skim bubuk. Susu 

skim bubuk digunakan karena sifat-sifatnya yang cocok untuk 
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penambahan susu sapi, dapat berfungsi sebagai stabilizer, 

pengikat air dan koagulasi pada produk. Susu skim 

mengandung kandungan protein yang tinggi juga dapat 

membantu peningkatan kandungan protein pada susu sapi. 

Proses fermentasi dadih pada penelitian ini dengan 

menggunakan bambu jenis Ori. Penggunaan bambu ori 

didasarkan pada penelitian sebelumnya bahwa penggunaan 

bambu jenis Ori mendapatkan hasil terbaik dibandingkan 

dengan jenis bambu lain. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang teridentifikasi dalam 

penelitian ini adalah berapakah jumlah penambahan susu skim 

bubuk yang tepat dalam pembuatan dadih agar diperoleh hasil 

kualitas yang baik ditinjau dari sineresis, bahan kering, kadar 

protein dan kadar lemak yang dihasilkan.  

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

jumlah penambahan susu skim bubuk yang tepat dalam 

pembuatan dadih agar diperoleh hasil kualitas yang baik 

ditinjau dari sineresis, bahan kering, kadar protein dan kadar 

lemak. 

 

1.4 Kegunaan 

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah 

diperolehnya informasi jumlah penambahan susu skim bubuk 

yang tepat dalam pembuatan dadih dengan kualitas yang baik 

ditinjau dari sineresis, bahan kering, kadar protein dan kadar 

lemak. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Dadih merupakan makanan tradisional asli Sumatera 

Barat yang dihasilkan fermentasi susu kerbau dalam tabung 

bambu yang di tutup dengan daun pisang. Fermentasi 

dilakukan secara alami tanpa penambahan starter khusus 

seperti fermentasi pada yogurt, keju ataupun kefir. Proses 

fermentasi juga dilakukan pada suhu ruang yaitu sekitar 25
0
C. 

Dadih susu kerbau memiliki kadar air 69–73%, protein 5,7-

6,6%, lemak 7,9-8,2%, kadar asam 0,96-1% (Afriani 

dkk.,2011). Kandungan nutrisi dadih yang demikian, dadih 

memiliki banyak manfaat utuk kesehatan tubuh.  

Bahan baku pembuatan dadih asli Sumatera Barat 

adalah susu kerbau. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa 

kerbau dari tahun ke tahun populasinya terus menurun, 

sehingga juga berimplikasi terhadap penurunan jumlah 

ketersediaan susu kerbau. Ketersediaan yang minim tersebut 

mendorong diperlukannya diversifikasi bahan baku yang 

memenuhi kriteria mirip dengan bahan baku asli. Salah satu 

yang dapat digunakan sebagai bahan pengganti adalah susu 

sapi yang ketersediaannya lebih besar dibandingkan dengan 

susu kerbau. Masalah yang muncul dari penggantian bahan 

baku ini adalah perbedaan karakteristik anatara susu kerbau 

dan susu sapi. Susu sapi memiliki kadar air 87,2%, Protein 

3,3% dan Lemak 3,7%. Sedangkan kerbau memiliki kadar air 

73,8%, protein 6,3%, dan lemak 12% (Sunarlim, 2009).  

Mengganti susu kerbau dengan susu sapi diperlukan perlakuan 

lain untuk menyamakan kadar air dari susu sapi yang lebih 

tinggi dan juga untuk menyamakan kandungan susu yang lain. 

Hasil yang diharapkan adalah kemiripan karakteristik dadih 

susu sapi dengan dadih susu kerbau. Perlakuan dalam 

penelitian ini adalah dengan penambahan susu skim bubuk. 
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Susu Skim bubuk dapat memepengaruhi sifat fisik dan 

kimiawi produk (Sintasari, Joni dan Dian, 2014). Susu skim 

bubuk dapat meningkatkan kekentalan (Triyono, 2010). 

Berdasarkan  kajian yang telah dijelaskan maka dilakukan 

penelitian tentang pengaruh penambahan susu skim bubuk 

pada susu sapi terhadap kualitas dadih ditiinjau dari sineresis, 

bahan kering, kadar lemak dan kadar lemak. Penelitian ini 

menggunakan cara fermentasi secara alami pada bambu Ori. 

Adapun skema kerangka pikir tersaji pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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1.6 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir dan konsep penelitian 

yang telah disusun, maka dapat dirumuskan hipotesis bahwa 

penambahan susu skim bubuk pada susu sapi dapat 

meningkatkan kualitas dadih ditinjau dari sineresis, kadar 

bahan kering, kadar protein dan kadar lemak. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Dadih 

 

 
Gambar 3. Dadih Susu Kerbau 

 

Dadih merupakan susu fermentasi asli dari daerah 

Sumatera Barat berwarna putih dengan konsistensi kental. 

Pembuatan dadih secara tradisional dari susu kerbau yang 

ditempatkan dalam bambu dan ditutup dengan daun pisang 

yang dilayukan dan dibiarkan terfermentasi secara alami pada 

suhu ruang (Usmiati dkk., 2011). Bambu yang digunakan 

sebagai wadah untuk pembuatan dadih dipilih yang sudah tua 

sehingga kadar air bambu relatif rendah, sehingga kualitas 

dadih lebih baik (Miskiyah dan Wisnu, 2011). Gambar 3 

menunjukkan bahwa dadih dengan pembuatan secara alami 

ditempatkan pada bambu dan ditutup dengan aun pisang. 

Penutup bambu biasanya digunakan daun talas, daun pisang, 
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plastik, atau bahkan dibiarkan tanpa penutup, sesuai dengan 

kebiasaan masing-masing daerah.  

Dadih dibuat dari susu kerbau yang dituang ke dalam 

tabung bambu dan dibiarkan terfermentasi secara alamiah pada 

suhu ruang selama 24−48 jam (Usmiati dan Rishfaheri, 2013). 

Bakteri asam laktat pada proses fermetasi diperoleh dari 

tabung bambu, daun pisang dan susu itu sendiri (Amri dan 

Putra, 2012). Pemeraman mengakibatkan terjadi pemisahan 

antara serum susu dan gumpalan dari bekuan susu yang 

rasanya asam (Daswati, Hidayati dan Elfawati, 2009). Dadih 

terbentuk karena proses penggumpalan susu kerbau yang 

disebabkan oleh adanya asam-asam yang dihasilkan dari 

perubahan karbohidrat dalam susu kerbau oleh mikroba 

tertentu (Sunarlim, 2009).  

Dadih mempunyai kandungan protein dengan asam 

amino esensial yang cukup lengkap, kalsium, serta vitamin B 

dan K yang terbentuk selama proses fermentasi (Miskiyah dan 

Wisnu, 2011). Dadih susu kerbau memiliki kadar air 69–73 %, 

protein 6,6-5,7%, lemak 7,9-8,2%, kadar asam 0,96-1% 

(Afriani dkk., 2011).  

Kualitas dadih ditentukan oleh kualitas fisik dan 

kimiawi kualitas fisik meliputi warna, aroma, rasa, tekstur dan 

kekentalan sedangkan kualitas kimiawi ditentukan oleh 

kandungan protein, lemak, karbohidrat, pH, vitamin dan total 

koloni bakteri (Daswati dkk., 2009). Dadih juga diyakini 

masyarakat dapat menyembuhkan penyakit seperti demam, 

kurang nafsu makan, dan membantu meningkatkan fertilitas 

(Sisriyenni dan Zurriyati, 2004). Menurut Pato (2003), 

konsumsi dadih atau produk yang mengandung bakteri asam 

laktat dari dadih berpotensi mencegah kanker terutama kanker 

usus. Hal ini kemungkinan karena bakteri asam laktat dalam 

dadih mampu menurunkan dan menghambat mutagenisitas 

yang disebabkan oleh makanan. Mekanisme efek 
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antimutagenik berlangsung karena adanya ikatan antara 

mutagen atau karsinogen dengan peptidoglikan yang terdapat 

pada dinding sel BAL dalam dadih. Mutagen dan karsinogen 

yang terikat oleh bakteri tersebut akan dikeluarkan melalui 

feses dan air kemih. 

Pengolahan dadih masih bersifat tradisional dan belum 

ada standar proses pengolahannya (Usmiati dan Risfaheri, 

2013). Usmiati dkk. (2011) melaporkan bahwa dadih yang 

berkualitas baik adalah berwarna putih, konsistensi 

menyerupai yoghurt dan mempunyai aroma khas susu asam. 

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). 

Perbedaan karakteristik fisik dan kimia antara susu sapi dan 

susu kerbau menyebabkan dadih yang dihasilkan pun berbeda 

pula. Tekstur dadih susu sapi cenderung lebih lembek 

dibandingkan dadih susu kerbau yang bertekstur kompak dan 

padat. Untuk memperoleh dadih susu sapi yang menyerupai 

dadih susu kerbau maka susu sapi diberi bahan tambahan 

pangan (BTP) yang bersifat sebagai pengental (thickener) atau 

penggumpal (Usmiati dan Risfaheri, 2013).  

Taufik (2004) melaporkan melakukan modifikasi 

proses produksi dadih dengan menggunakan susu sapi yang 

diuapkan hingga 50% dari volume awal untuk mendapatkan 

total padatan yang menyerupai susu kerbau dan menambahkan 

starter bakteri probiotik L. plantarum, L. acidophilus, dan B. 

bifidium. Bakteri asam laktat pada umumnya dapat dibagi 

menjadi dua macam yaitu homofermentatif   dan 

heterofermentatif. Pada golongan homofermentatif hasil 

fermentasi terbesar merupakan asam laktat yaitu kira‐kira 90 

persen, sedangkan pada heterofermentatif jumlah asam laktat 
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yang dihasilkan kurang dari 90 persen atau kira‐kira seimbang 

dengan  hasil‐hasil lainnya misalnya asam asetat, etanol, CO2, 

dan sebagainya (Winarno, 2004). L. plantarum  merupakan  

bakteri  asam  laktat yang  bersifat  heterofermentatif  

fakultatif,  L. acidophilus bersifat  homofermentatif  dan 

B.bifidum  heterofermentatif. L. plantarum dapat memproduksi  

hidrogen  peroksida  tertinggi diantara bakteri asam laktat 

lainnya. Bakteri ini dapat memfermentasi hampir semua jenis 

gula dan  dapat  hidup  pada  pH  rendah.  L. acidophilus  satu  

famili  dengan L.  plantarum yaitu Lactobacillaceae  spp 

(Taufik, 2004), 

Setiyanto dan Zulbardi (2005) melaporkan bahwa 

telah menyusun Standard Operational Procedure (SOP) tata 

cara produksi dadih susu kerbau, yang mencakup persiapan di 

peternakan atau kandang, penyiapan susu kerbau sebagai 

bahan baku, penyiapan kultur starter, penyiapan kemasan, dan 

proses fermentasinya. Untuk mendapatkan dadih yang 

bermutu baik dan seragam serta bernilai fungsional, fermentasi 

dapat menggunakan kultur bakteri asam laktat probiotik, 

misalnya L. casei atau B. longum.  

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 kondisi lingkungan bersih. 

lebih baik dibandingkan dengan yang disimpan pada suhu 

ruang, yaitu keasaman lebih rendah (dari nilai pH dan TAT), 

tidak lembek (dari nilai viskositas dan kadar air), lebih awet 

(dari lama simpan 20 hari), dan jumlah L. casei yang masih 

tinggi selama penyimpanan (dari nilai total populasi bakteri). 

Dadih memiliki karakteristik fisik cukup baik, yaitu berwarna 

putih krem, flavor khas susu fermentasi, viskositas padat dan 
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tidak sineresis, dan rasa disukai oleh panelis (Usmiati dan 

Risfaheri, 2013).  

Sisriyenni dan Zurriyati (2004) melaporkan bahwa 

dadih susu kerbau dalam tabung plastik polivinilpropilen (PP) 

masih layak dikonsumsi hingga hari ke-9, sedangkan yang 

dikemas dalam tabung bambu daya simpannya hanya 6 hari. 

Menurut Sunarlim dan Usmiati (2006), dadih yang dikemas 

dalam plastik polistiren memiliki jumlah total bakteri dan L. 

plantarum lebih rendah dibandingkan dengan dadih dalam 

tabung bambu, tetapi konsumen lebih menyukai dadih dalam 

tabung bambu. Usaha untuk memperpanjang masa simpan, 

produk olahan susu termasuk dadih biasanya disimpan pada 

suhu rendah (4
o
C). Penyimpanan pada suhu ruang atau pada 

kondisi yang kurang tepat menyebabkan produk olahan susu 

mudah rusak karena susu mengandung zat gizi yang tinggi 

sehingga mudah ditumbuhi oleh mikroba perusak (Usmiati dan 

Risfaheri, 2013) 

2.2 Susu 

Susu segar (raw milk) merupakan cairan yang berasal 

dari ambing sapi sehat dan bersih, yang diperoleh dengan cara 

pemerahan yang benar, yang kandungan alaminya tidak 

dikurangi atau ditambah sesuatu apapun dan belum 

mendapatkan perlakuan apapun kecuali pendinginan 

(Cahyono, Padaga, dan Sawitri, 2013). Susu mengandung  

protein,  lemak,  karbohidrat  (laktosa),  mineral  dan vitamin 

(Sunarlim, 2009). Komponen susu yang paling berperan 

selama proses fermentasi adalah laktosa dan kasein. Protein 

digunakan untuk memacu perkembangan bakteri asam laktat, 

sedangkan laktosa digunakan oleh bakteri starter sebagai 

sumber karbon dan sebagai hasil metabolismenya dihasilkan 
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asam laktat yang akan menurunkan pH (Sintasari, Kusnadi dan 

Ningtyas, 2014).  

Bahan baku susu kerbau dan susu sapi memiliki 

perbedaaan kandungan, diantaranya adalah susu sapi memiliki 

kadar air 87,2%, Protein 3,3% dan Lemak 3,7%. Sedangkan 

kerbau memiliki kadar air 73,8%, protein 6,3%, dan lemak 

12% (Sunarlim, 2009). Susu  skim  dapat ditambahkan      

pada   yoghurt   berfungsi   sebagai media/nutrisi      

pertumbuhan   bakteri Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophillus yang menghasilkan asam laktat 

dan dapat diharapkan dapat meningkatkan kekentalan, 

keasaman (Triyono, 2010).  

Susu skim dan sukrosa merupakan salah satu faktor 

yang mampu mempengaruhi pertumbuhan BAL dan 

berpengaruh terhadap sifat fisik dan kimia produk (Sintasari 

dkk., 2014). Susu skim adalah bagian dari susu yang tertinggal 

setelah diambilnya krim. Susu skim mengandung protein susu, 

laktosa dan mineral. Susu skim seringkali disebut sebagai susu 

bubuk tak berlemak yang banyak mengandung protein dan 

kadar air sebesar 5%. Penggunaannya dalam bahan pangan 

dapat berfungsi sebagai penstabil emulsi, pengikat air, 

koagulasi dan lain-lain (Ye et al., 2013). Fortifikasi dengan 

susu skim bubuk (SMP) adalah pratik umum meningkatkan 

kandungan padat dalam yogurt. Namun penambahan 

kandungan protein adalah target utamanya. Jumlah SMP yang 

dapat ditambahkan terbatas karena kadar SMP yang terlalu 

tinggi dapat menyebabkan rasa tepung dan kandungan laktosa 

tinggi, yang akhirnya menghasilkan produk yang sangat asam 

(Menurut Vareltziz, Adampoulos, Stavrakakis, Stefanakis dan 

Goula, 2013). 
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2.3 Fermentasi 

Fermetasi timbul sebagai hasil metabolisme tipe 

anaerobik (Buckle et.al, 2013). Fermentasi merupakan salah 

satu aspek bioteknologi yang dapat mencegah kerusakan susu. 

Proses fermentasi menghasilkan asam laktat yang merupakan 

produk utama fermentasi. Bakteri asam laktat pada umumnya 

dapat dibagi menjadi dua macam yaitu homofermentatif   dan 

heterofermentatif. Pada golongan homofermentatif hasil 

fermentasi terbesar merupakan asam laktat yaitu kira‐kira 90 

persen, sedangkan pada heterofermentatif jumlah asam laktat 

yang dihasilkan kurang dari 90 persen atau kira‐kira seimbang 

dengan  hasil‐hasil lainnya misalnya asam asetat, etanol, CO2, 

dan sebagainya (Winarno, 2004). 

Susu yang mengalami proses fermentasi memiliki 

kandungan gizi lebih tinggi dibandingkan susu segar (Daswati 

dkk., 2009). Susu  fermentasi  didefinisikan  sebagai produk 

susu yang melibatkan mikroba untuk menghasilkan   flavour,   

warna,   tekstur   dan konsistensi   yang   diinginkan   dan   

mampu mencegah lactose intolerance (Khikmah, 2015). 

Menurut Legowo (2006), komponen susu yang paling 

berperan selama proses fermentasi yaitu: laktosa dan kasein. 

Laktosa digunakan oleh mikroorganisme sebagai sumber 

karbon dan energi dengan hasil metabolismenya berupa asam 

laktat dan menyebabkan pH susu turun menjadi asam. Suasana 

asam menyebabkan keseimbangan kasein terganggu dan pada 

titik isoelektrik ±pH = 4,6. Kasein akan menggumpal 

membentuk koagulan dan terbentuk susu semi padat 

(Khairiyyah dan Fatchiyah, 2013). Hasil dari fermentasi susu 

akan berpengaruh pada kekentalan susu, karena molekul yang 

telah dipecah tersebut akan mengalami homogenitas, sehingga 
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kekentalan dari susu yang difermentasi akan semakin 

meningkat (Khairiyyah dan Fatchiyah, 2013).  

 

2.4 Karakteristik Dadih 

2.4.1 Sineresis 

Sineresis, yaitu kerusakan fisik berupa terpisahnya 

cairan whey dari gel (Sawitri, Manab dan Palupi, 2008).  

Menurut Vareltziz, Adampoulos, Stavrakakis, Stefanakis dan 

Goula (2013) menyebutkan bahwa sineresis didefinisikan 

sebagai penyusutan gel dan terjadi bersamaan dengan 

hilangnya cairan atau pemisahan whey dan berhubungan 

dengan ketidakstabilan jaringan dalam menahan fasse serum.  

Sineresis meningkat secara progresif dari hari ke-1 sampai hari 

ke-4. Jaringan interaksi gel melemah dan akhirnya pecah yang 

dapat mengurangi kapasitas menahan struktur air dadih. 

Pendinginan akan menyebabkan kasein protein menjadi lebih 

padat dan menurunkan terjadinya sineresis (Chye, Ahmad dan 

Azizah, 2012).  

Sineresis dihitung dengan megukur kehilangan berat 

selama penyimpanan lalu dibandingkan dengan berat awal gel 

(Kuncari, Iskandariyah dan Praptiwi, 2014). Proses pembuatan 

yogurt terjadi peningkatan jumlah total asam yang memicu 

penurunan pH hingga sekitar pH air, hal ini mengakibatkan 

yogurt rentan terhadap sineresis (Sawitri dkk., 2008). Sineresis  

dapat dikurangi    dengan    menambahkan    bahan penstabil 

seperti gelatin meskipun pH yogurt mendekati  titik  

isoelektrik  kasein,  selain  itu sineresis  yogurt    juga    

dipengaruhi    oleh kandungan  protein  pada  bahan  baku  

pada penelitian (Varetlziz et al., 2013). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi sineresis yogurt, antara lain adalah keasaman 

dan pH, serta daya ikat air (Sawitri dkk., 2008).  Wilkinson 

(2000) melaporkan bahwa peningkatan kandungan pada susu 
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dapat meningkatkan kekokohan gel dan viskositas serta 

menurunkan tingkat sineresis. 

 

2.4.2 Bahan Kering 

Komposisi   air   susu   sapi rata-rata   adalah air 

(87,90%)  dan  bahan  kering  (12,10%)  yang terdiri   dari   

lemak   (3,45%)   dan   bahan kering  tanpa  lemak  (8,65%).  

Bahan  kering tanpa  lemak  terdiri  dari  protein  (3,20%), 

laktosa  (4,60%),  dan  vitamin,  enzim,  gas (0,85%) (Laryska 

dan Nurhajati, 2013). Bahan baku susu kerbau dan susu sapi 

memiliki perbedaaan kandungan, diantaranya adalah susu sapi 

memiliki kadar air 87,2%, Protein 3,3% dan Lemak 3,7%. 

Sedangkan kerbau memiliki kadar air 73,8%, protein 6,3%, 

dan lemak 12% (Sunarlim, 2009).  

Khan,  Islam,  dan  Siddiki (2007) melaporkan bahwa  

modifikasi  susu  sapi  melalui  proses evaporasi sudah mampu 

mendekati komposisi  susu  kerbau  sebagai  komponen asli  

untuk  produksi  dadih  terutama kadar bahan   keringnya   

sebanyak 17,65%,   meskipun   masih   ada   perbedaan   pada   

kadar lemak   yang   dihasilkan   sebanyak   8,43%, kadar 

protein 3,97%, dan kadar bahan kering tanpa lemak 9,22%. 

Menurut Yenrina (2015), analisis bahan kering, bahan organik 

dan protein kasar dilakukan dengan berdasarkan analisis 

proksimat. Selama penyimpanan terjadi perubahan kadar air 

dan total padatan. Penurunan kadar air diduga dipengaruhi 

oleh penambahan starter dan susu skim pada pembuatan dadih 

susu sapi. Dimana penurunan kadar air diikuti dengan 

meningkatnya total padatan. Proses penguapan/toning pada 

susu dapat meningkatkan total padatan dadih, demikian juga 

penggunaan kemasan yang mempunyai permeabilitas air 

tinggi seperti gerabah (Miskiyah dan Wisnu, 2011). 
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Kandungan gizi dan padatan susu kerbau lebih tinggi 

dibanding susu sapi sehingga mutunyapun lebih tinggi. 

Beberapa perbaikan untuk mendapatkan dadih dari susu sapi 

sebagai berikut: melakukan toning yaitu menambahan susu 

bubuk penuh atau susu skim bubuk sebesar 3-4% (Sunarlim, 

2009). 

 

2.4.3 Kadar Protein 

Menurut Winarno dan Ivone dalam Susanti dan Sri 

Utami (2014), protein yang terdapat dalam susu terdiri dari 

kasein dan protein serum atau whey protein. Kadar protein 

pada susu kerbau Rawa adalah sekitar 5,14% dan kerbau 

Sungai rata-rata adalah 4,68% (Damayanthi, dkk., 2014). 

Menurut Panday dan Voskuil (2011), kadar protein pada sapi 

sekitar 3,4%. Rataan kadar protein dadih susu kerbau hasil 

analisis proksimat berkisar antara 4,8–6,8% (Yurliasni, 

Zakaria dan Usman, 2014). Kadar protein dadih susu kerbau 

tetap lebih tinggi daripada dadih susu sapi. Hal ini disebabkan 

secara alami kandungan protein susu kerbau lebih tinggi 

dibandingkan dengan susu sapi (Han et al. 2012). Komponen 

susu yang paling berperan selama proses fermentasi adalah 

laktosa dan protein. Protein digunakan untuk memacu 

perkembangan bakteri asam laktat, sedangkan laktosa 

digunakan oleh bakteri starter sebagai sumber karbon dan 

sebagai hasil metabolismenya dihasilkan asam laktat yang 

akan menurunkan pH (Sintasari, Kusnadi dan Ningtyas, 2014).  

Yusmarini  dan  Efendi  dalam Sawitri (2011) 

melaporkan bahwa  protein yang  terkandung dalam  susu  

fermentasi  merupakan  jumlah total  dari  protein  susu  dan 

protein  bakteri - bakteri    yang    terkandung    di    dalamnya. 

waktu pemeraman sampai 48 jam dapat meningkatkan kadar 

protein dadih sampai 9.96%. Tingginya kadar protein dadih 

seiring dengan lamanya waktu yang digunakan dalam proses 
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pemeraman berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan 

bakteri asam laktat yang terdapat di dalam dadih yang 

membantu terjadinya proses fermentasi sehingga terbentuk 

molekul-molekul protein selama proses fermentasi yang 

berdampak pada peningkatan aroma dadih yang khas dan cita 

rasa yang lebih enak (Daswati dkk., 2009). Kadar protein dan 

lemak dari dadih susu kerbau akan menurun dengan semakin 

lamanya waktu fermentasi sementara tingkat keasaman dan 

total koloni bakteri justru meningkat dengan semakin lamanya 

waktu fermentasi (Sisriyani dan Zurriyani, 2004). 

 

2.4.4 Kadar Lemak Dadih 

Lemak merupakan sekelompok besar molekul-

molekul alam yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, 

dan oksigen meliputi asam lemak, malam, sterol, vitamin-

vitamin yang larut dalam lemak (Malaka, 2010). Pengukuran  

kadar  lemak  dengan  menggunakan  metode  hidrolisis–

soxhlet,  yaitu  penetapan  kadar  lemak  dengan  ekstraksi  

soxhlet  tapi sebelumnya   sampel   mengalami   perlakuan   

terlebih   dahulu   yaitu dihidrolisis (dipecah) dengan asam 

agar kandungan lemak yang ada di dalam sampel bebas/tidak 

terikat lagi. Metode ini biasanya digunakan untuk produk yang 

dipanggang, tepung-tepungan, penghias makanan, kasein, 

produk susu, telur, coklat dan ikan (Yenrina, 2015).  

Kandungan lemak pada dadih susu kerbau hasil 

penelitian di Kabupaten Agam adalah 8,17%, pada kabupaten 

Solok 7,98% (Setiyanto et al., 2009) dan pada Kabupaten 

Sijunjung adalah 6,5% (Usmiati dan Setianto, 2010). 

Kandungan lemak pada susu segar kerbau berdsarkan 

beberapa penelitian adalah 7,23% jenis kerbau Rawa 

(Damayanti dkk., 2014), 4,13% untuk kerbau Lumpur 

(Setiyanto dkk., 2009). Kadar lemak minimum susu sapi 

adalah 3,0%, sedangkan susu skim adalah 1,5% (Sri, Fajariyah 
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dan Pratiwi, 2016). Kadar lemak susu fermentasi biasanya 

diharapkan lebih rendah dibandingkan dengan kadar lemak 

susu segar (Yurliasni dkk., 2014).  

Selama proses fermentasi bakteri L. acidophilus aktif 

melakukan proses proteolitik dan lepolitik menjadi subtansi 

yang bisa dimanfaatkan oleh bakteri misalnya energi, pada 

mekanisme perubahan tersebut biasanya akan menghasilkan 

air dan secara otomatis konsentrasi lemak dan protein dalam 

produk fermentasi akan menurun (Sisriyeni dan Zurriyati, 

2004). Susu sapi yang digunakan dievaporasi terlebih dahulu 

sebanyak 50% dari volume awal, untuk mendekati komposisi 

susu kerbau. Dengan demikian komposisi total solid dari susu 

meningkat yang mengakibatkan meningkatnya kadar lemak 

susu (Taufik, 2004). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 September 

2017 sampai 20 Desember 2017 di Laboratorium teknologi 

hasil ternak ruang keju Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya. pada proses pembuatan dadih. Pengujian sineresis 

dilakukan di Laboratorium Sentral Ilmu Hayati UB. Pengujian 

kadar protein, jumlah bahan kering dan kadar lemak dilakukan 

di Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan 

Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya Malang.  

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian adalah dadih berasal dari susu sapi 

yang dilakukan fermentasi dalam bambu jenis Ori dengan 

penambahan susu skim bubuk. 

 

3.2.1 Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a) Pembuatan dadih: Susu sapi segar, susu skim bubuk, daun 

pisang, dan bambu ori. 

b) Bahan untuk melakukan uji kadar lemak dengan larutan 

asam klorida, HCL 25%, n-heksana. 

c) Bahan-bahan untuk uji kadar protein: 

-    Kalium Sulfat  

-    Asam Sulfat  

-    Raksa Oksida (HgO) 

-    Larutan Natrium Hidroksida-Natrium Tiosulfat  

-    Larutan Asam Borat jenuh 
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-    Larutan Asam Klorida (HCl) 0.02N 

-    Larutan Indikator metal merah 

-    Indikator metil blue. 

 

3.2.2 Peralatan Penelitian 

Perlatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berbagai macam perlekangkapan pembuatan dadih dan alat-

alat untuk menguji kualitas dadih, diiantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a.  Uji sineresis memerlukan sentrifuse, timbangan analitik. 

b. Uji bahan kering alat yang diperlukan adalah cawan 

porselin, desikator, oven 105
0
 C, timbangan analitik. 

c. Uji Kadar lemak alat yang dibutuhkan adalah kertas 

saring, kertass saring pembungkus (thimble), kertas 

lakmus, labu lemak, alat ekstraksi soxhlet, geas piala, 

gelas arloji dan oven. 

d. Uji kadar protein dadih labung Kjeldhal, alat destilasi, 

erlen meyer, buret 50ml, neraca analitik, kertas timbang, 

gelas kimia, labu ukur, dan pemanas kjeldhal. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini dilakukan dengan percobaan 

laboratorium menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

yang  terdiri atas 5 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

P0 = tanpa penambahan susu skim bubuk 

P1 = Penambahan susu skim bubuk 4 % 

P2 = penambahan susu skim bubuk 8%  

P3 = penambahan susu skim bubuk 12% 

P4 = penambahan susu skim bubuk 16%  

Bambu  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

bambu Ori berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Panjang 
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dari bambu adalah 15 cm dan masing-masing bambu memiliki 

diameter sebesar 4 cm.  

 

3.3.1 Pembuatan Dadih Susu Sapi 

Gambar 2. ini merupakan skema pembuatan dadih 

menurut Setiyanto dan Zulbardi (2005), namun telah 

ditambahi dengan perlakuan penambahan susu skim sesuai 

dengan rancangan penelitian. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Prosedur pembuatan dadih 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variable pengamatan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Sineresis (Memakai sentrifuse).  

2. Bahan kering (Metode uji proximat). 

3. Kadar Protein (Metode uji Kejdhal). 

4. Kadar Lemak (Metode uji Soxhlet ). 
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3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari pengujian sineresis, bahan 

kering, kadar protein dan kadar lemak diolah dengan bantuan 

program microsoft excel. Setelah data-data diperoleh 

dilanjutkan dengan analisis statistik menggunakan analisis 

ragam. Apabila diperoleh hasil yang berbeda nyata atau 

signifikan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD). 

 

3.6 Batasan Istilah 

 

 

 

Bambu Ori      : Merupakan jenis bambu dengan 

karakteristik memiliki warna hijau tua, 

banyak duri pada ranting-rantingnya, 

dan daunnya berukuran kecil dan 

panjang. 

Stabilizer         : Zat yang ditambahkan pada makanan 

untuk mempertahankan teksturnya. Susu 

skim berkontribusi pada konsistensi 

produk dalam berbagai kondisi yang 

dihadapi selama pengolahan dan 

penyimpanan bahan pangan. 

Titik Isoelektrik: Derajat keasaman atau pH ketika suatu 

makromolekul bermuatan nol akibat 

bertambahnya proton atau kehilangan     

muatan oleh reaksi asam-basa pada 

proses fermentasi sehingga menjadikan 

adanya proses koagulasi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian penmabahan susu skim bubuk pada susu sapi 

dalam proses pembuatan dadih ini, sebelumnya dilakukan uji 

proksimat pada bahan baku pembuatan dadih berupa susu sapi 

yang sudah dicampur susu skim. Komposisi bahan baku pada 

penelitian ini seperti tertera pada Tabel 1. Penambahan susu 

skim bubuk dengan konsentrasi 0%, 4%, 8%, 12% dan 16% 

memberikan hasil seperti pada Tabel 2 analisis ragam dan 

UJBD dadih. Data dan analisis ragam Sineresis, bahan kering, 

kadar protein dan lemak dadih  terdapat pada Lampiran 5, 6, 7 

dan 8. 

Tabel 1. Komposisi bahan dasar pembuatan dadih. 

 
Tabel 2. Rata-rata dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD)  nilai sineresis, bahan kering, kadar protein dan kadar 

lemak pada dadih susu sapi dengan penambahan susu skim 

bubuk. 

 
 Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan bahwa penambahan susu skim bubuk 

pada dadih susu sapi berpengaruh sangat nyata 

(P<0,01) terhadap bahan sineresis, bahan kering dan 

kadar protein dadih. 
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4.1 Pengaruh Penambahan Susu Skim Bubuk  terhadap 

Sineresis Dadih 

Data dan Hasil analisis ragam pada lampiran 5 

menunjukkan bahwa perlakuan penambahan susu skim bubuk 

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

terhadap nilai sineresis dadih yang disebabkan oleh sifat susu 

skim bubuk yang dapat bekerja sebagai stibilizer. Penambahan 

susu skim dapat menjadikan kondisi susu sapi lebih stabil, 

sehingga tidak mudah rusak. Selain itu, susu skim dapat 

mempengaruhi pembentukan koagulan dimana kagulan 

tersebut dapat meningkatkan nilai viskositas suatu produk 

pangan. Menurut sintasari dkk., ( 2014) menyebutkan bahwa 

viskositas akan semakin meningkat dengan semakin tingginya 

konsentrasi penambahan sukrosa dan susu skim. Kasein 

bersifat tidak stabil pada pH mendakti mendekati titik 

isoelektrik 4,6 akibat adanya fermentasi asam laktat akan 

meyebabkan viskositas akan meningkat. Tingginya viskositas 

akan berdampak pada menurunya nilai sineresis suatu produk.  

Hasil UJBD 1% pada Tabel 2 menunjukkan bahwa 

dengan peningkatan konsentrasi 16% mampu mempengaruhi 

kualitas dadih susu sapi dengan menurunkan nilai sineresis. 

Nilai sinersis terendah pada perlakuan 4 (P4) sebesar  13,0 ± 

0,77; kemudian semakin meningkat pada perlakuan 3 (P3), 

perlakuan 2 (P2), perlakuan 1 (P1) dan nilai sineresis terbesar 

pada perlakuan P0 sebesar 39,1 ± 0,77. Berdasarkan notasi 

hasil UJBD dapat diambil kesimpulan bahwa perlakuan 

terbaik adalah pada perlakuan 4 (P4) karena memiliki nilai 

sineresis terendah. Penurunan nilai sineresis dadih susu sapi 

seiring dengan penurunan konsentrasi perlakuan penambahan 

susu skim bubuk dikarenakan semakin banyak total padatan 

pada susu sapi yang digunakan sebagai bahan dasar dadih dan 

dikarenakan pengaruh susu skim yang dapat menjadi penstabil 

di dalam bahan pangan.  
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Uji sinersis dilakukan untuk menilai kualitas dadih 

berdasarkan fisiknya, semakin besar nilai sineresis maka 

kualitas suatu produk pangan dinilai kurang baik. Menurut 

Sawitri, Manab dan Palupi (2008) sineresis merupakan 

kerusakan fisik berupa terpisahnya cairan whey dari gel. Hal 

tersebut dipertegas dengan penjabaran pada sebuah jurnal 

penelitian bahwa menurut Vareltziz, Adampoulos, 

Stavrakakis, Stefanakis dan Goula (2013) menyebutkan bahwa 

sineresis didefinisikan sebagai penyusutan gel dan terjadi 

bersamaan dengan hilangnya cairan atau pemisahan whey. 

Susu skim yang ditambahkan diperuntukan sebagai penstabil 

dan bahan peningkat bahan kering susu. Sehingga dapat 

memperkecil potensi sineresis pada dadih. Sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Varetlziz et al., (2013) menyebutkan bahwa 

sineresis  dapat dikurangi    dengan    menambahkan    bahan 

penstabil seperti gelatin. Susu skim termasuk sebagai bahan 

penstabil pada sebuah produk pangan dikarenakan karakter 

susu skim yang dapat meningkatkan konsistensi fisik dan 

kestabilan bahan pangan. Susu skim dapat menstabilkan 

tekstur produk pangan dengan pembentukan gel. Pembentukan 

gel dapat terjadi karena kemampuan bahan penstabil dalam 

berikatan dengan air. Gel yang stabil dapat mengurangi resiko 

sineresis bahan pangan. 

Sineresis meningkat secara progresif dari hari ke-1 

sampai hari ke-4. Jaringan interaksi gel melemah dan akhirnya 

pecah yang dapat mengurangi kapasitas menahan struktur air 

dadih. Pecahnya interaksi gel ini menyebabkan terisahnya 

whey dari gel, sehingga menyebabkan tekstur dari dadih 

berubah. Faktor-faktor yang mempengaruhi sineresis adalah 

keasaman, daya ikat air dan lama penyimpanan. Pembuatan 

dadih melibatkan proses fermentasi oleh bakteri yang berasal 

dari dinding bambu. Fermentasi dadih pada penelitian ini 

dilakukan selama 2 hari atau 48 jam. Pengaruh fermentasi 
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terhadap nilai sineresis dadih adalah pada kandungan asam 

yang dihasilkan dari proses fermentasi. Menurut Daswati dkk., 

(2009) menyebutkan bahwa proses fermentasi menghasilkan 

asam laktat yang merupakan produk utama fermentasi. 

Keasaman akan meingkat seriing dengan lama waktu fermetasi 

dan penyimpanan jika tidak ditangani secara tepat. Sampel 

yang akan di uji pada penelitian ini disimpan di dalam freezer 

untuk menghindari kerusakan pada dadih. Pendinginan akan 

menyebabkan kasein protein menjadi lebih padat dan 

menurunkan terjadinya sineresis (Chye, Ahmad and Noor 

Azizah, 2012). Sineresis dihitung dengan megukur kehilangan 

berat selama penyimpanan lalu dibandingkan dengan berat 

awal gel (Kuncari, Iskandariyah dan Praptiwi, 2014).  

Penambahan susu skim juga dapat meningkatkan 

potensi sineresis jika penanganan dalam proses fermentasi dan 

penyimpanan tidak tepat. Hal ini disebabkan karena susu skim 

banyak mengandung protein atau serum susu dan laktosa. 

Kedua bahan tersebut merupakan sumber energi yang baik 

untuk pertumbuhan bakteri asam laktat pada susu, jika 

kandungan bakteri asam laktat pada susu meningkat maka 

dapat menyebabkan turunnya pH pada dadih, pH yang 

semakin rendah dapat mempercepat proses sineresis pada 

dadih. Hal ini sesuai dengan yang di jelaskan pada jurnal 

penelitian bahwa proses pembuatan yogurt terjadi peningkatan 

jumlah total asam yang memicu penurunan pH hingga sekitar 

pH air, hal ini mengakibatkan yogurt rentan terhadap sineresis 

(Sawitri dkk., 2008).  

 

4.2 Pengaruh Penambahan Susu Skim Bubuk terhadap 

Bahan Kering Dadih 

Data dan hasil analisis ragam pada Lampiran 6 

menunjukkan bahwa perlakuan penambahan susu skim bubuk 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 
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terhadap kandungan bahan kering dadih susu sapi disebabkan 

oleh total padatan pada dadih. Hasil uji jarak berganda duncan 

(UJBD) 1% pada Tabel 2 menunjukkan bahwa peningkatan 

konsentrasi sampai 16% mampu mempengaruhi kualitas dadih 

susu sapi dengan meningkatkan bahan kering. Bahan kering 

meningkat seiring dengan menurunnya kadar air yang 

terkandung karena penambahan susu skim bubuk.  

Peningkatan nilai bahan kering dadih susu sapi sangat 

berbanding lurus dengan semakin bayaknya susu skim bubuk 

yang digunakan. Susu skim bubuk merupakan bahan pangan 

yang biasa digunakan untuk mempengaruhi tekstur dari 

produk yang dinginkan, selain itu susu skim juga dapat 

mempengaruhi pembentukan koagulan. Susu skim bubuk 

banyak digunakan sebagai bahan tambahan pangan dan 

berfungsi menambah total padatan.  

Hasil rataan dan notasi Duncan setiap perlakuan dapat 

dilihat pada Tabel 2. Menunjukkan bahwa nilai tertinggi 

terdapat pada perlakuan 4 (P4) dengan konsentrasi 

penambahan sebesar 16% yaitu 22,13 ± 0,77, artinya 

kandungan tertinggi bahan kering pada dadih terdapat pada P4. 

Selanjutnya bahan kering secara berangsur menurun pada 

perlakuan 3 (P3) sebesar 19,68 ± 0,66; perlakuan 2 (P2) 

sebesar 17,35 ± 0,63; perlakuan 1 (P1) sebesar 14,32 ± 0,88 

dan yang terakhir adalah perlakuan 0 (P0) sebesar 10,53 ± 

0,45. Berdasarkan perhitungan notasi di peroleh kesimpulan 

bahwa perlakuan terbaik pada P4 dikarenakan memiliki nilai 

kandungan bahan kering paling tinggi dan mendekati bahan 

kering pada dadih susu kerbau. Perlakuan 4 yang 

menambahkan susu skim sebesar 16% memberikan hasil 

kandungan bahan kering pada dadih rata-rata adalah 22,13%. 

Menurut Afriani dkk., (2011) menyebutka bahwa kualitas 

dadih susu kerbau memiliki kadar air 69–73%, protein 6,6-

5,7%, lemak 7,9 -8,2%, kadar asam 0,96-1%. Sumber literatur 
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lain diperoleh bahwa kandungan air susu kerbau pada 

kabupaten Agam adalah 82,40%, pada kabupaten solok 

sebesar 81,78 % Setiyanto dkk., 2009) dan pada kabupaten 

Sijunjung adalah 75, 45 % (Usmiati dan Setiyanto, 2010). 

Kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai sumber tersebut 

adalah rata-rata kandungan air pada dadih susu kerbau dengan 

starter spontan berasal dari bambu adalah sekitar 75% hingga 

82%, maka artinya kandungan bahan kering adalah sekitar 18-

25%. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa bahan kering 

dadih susu sapi tidak jauh berbeda dengan kandungan pada 

dadih susu kerbau pada perlakuan P2, P3 dan P4. 

Fungsi dari penambahan susu skim adalah untuk 

menurunkan kandungan air agar mendekati karakteristik susu 

kerbau yang merupakan bahan dasar asli dadih Sumatera. 

Perlakuan penelitian ini adalah dengan penambahan dadih 4%, 

8%, 12% dan 16%. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Sunarlim (2009) yaitu dengan penambahan 3-4%. 

Sebelum dilakukan penelitian yang sesungguhnya telah 

dilakukan penelitian uji coba dengan menggunakan 

penambahan susu skim sebesar 1,5%, 3%, 4,5% dan 6%. Hasil 

dadih yang di peroleh ditinjau dari kualitas fisik dadih susu 

sapi tersebut kurang dapat  mendekati dadih dari kerbau, 

terlalu encer dan terbentuk banyak sekali cairan whey. 

Berdasarkan evaluasi tersebut prosentase susu skim 

ditingkatkan. Penambahan susu skim berfungsi untuk 

menurunkan kandungan air dan meningkatkan bahan kering 

pada susu sapi, sehingga di harapkan dadih yang dihasilkan 

akan mendekati dadih asli Sumatera. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan dari Vareltziz et al., (2015) bahwa fortifikasi 

dengan susu skim bubuk (SMP) adalah pratik umum 

meningkatkan kandungan padat dalam yogurt. Menurut Ye et 

al., (2013), susu skim seringkali disebut sebagai susu bubuk 
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tak berlemak yang banyak mengandung protein dan kadar air 

sebesar 5%. Kandungan air dalam susu bubuk yang rendah 

yaitu 5% maka kandungan bahan kering susu skim adalah 

sekitar 95%. Sehingga dapat digunakan untuk menjadi bahan 

fortifikasi pada pembuatan dadih yang membutuhkan 

peningkatan bahan kering pada bahan dasar pembuatannya.  

 

4.3 Pengaruh Penambahan Susu Skim Bubuk terhadap 

Kadar Protein Dadih 

Data dan hasil analisis ragam pada Lampiran 7 

menujukkan bahwa penambahan susu skim bubuk dengan 

konsentrasi yang berbeda pada susu sapi dalam pembuatan 

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

ditinjau dari kadar protein. Peningkatan perlakuan (0%, 4%, 

8%, 12 % dan 16%) memberikan hasil kadar protein 

meningkat. Susu skim merupakan susu yang telah dipisahkan 

antara kandungan protein dan lemak. Kandungan yang 

dominan pada skim adalah protein susu, sehingga jika susu 

skim ditambahkan pada susu sapi akan meningatkan 

kandungan proteinnya. Komposisi bahan baku pembuatan 

dadih akan berpengaruh terhadap kualitas dadih yang 

dihasilkan. Bahan baku yang memiliki kandungan protein 

tinggi, berpotensi menghasilkan dadih dengan kadar protein 

yang tinggi.  Hasil rataan dan notasi Duncan setiap perlakuan 

dapat dilihat pada Tabel 2. Kandungan protein dadih 

meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi susu skim 

bubuk yang ditambahkan, yaitu pada Perlakuan 0 (P0) sebesar 

1,90 ± 0,45; perlakuan 1 (P1) sebesar 2,76 ± 0,43; perlakuan 2 

(P2) sebesar 3,45
b
 ± 0,18; perlakuan 3 (P3) sebesar 4,15

b
 ± 

0,07 dan perlakuan 4 (P4) sebesar 4,85 ± 0,2. Perlakuan 

terbaik ditunjukkan oleh P4 4,85 ± 0,2, artinya kandungan 

tertinggi protein pada dadih terdapat pada P4. Perlakuan ke 
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empat dengan penambahan susu skim sebanyak 16% 

menghasilkan kandungan protein tertinggi dikarenakan 

besarnya kandungan protein yang terdapat di dalam susu skim. 

Protein merupakan komponen yang sangat penting di 

dalam kehidupan. Protein memiliki dua sumber yaitu protein 

hewani dan nabati. Protein hewani berasal dari hewan seperti 

daging, telur dan susu. Susu dan produk turunannya sendiri 

kualitasnya di tentukan juga oleh kandungan protein yang ada 

di dalamnya. Menurut Winarno dan Ivone dalam Susanti dan 

Sri Utami (2014) menyebutkan bahwa protein yang terdapat 

dalam susu terdiri dari kasein dan protein serum atau whey 

protein. Produk olahan dadih merupakan hasil fermentasi dari 

susu dengan bantuan mikroba yang ada di dalam bambu. 

Kualitas dadih juga dapat dinilai dari kadar protein yang 

terkandung di dalamnya.  

Penelitian ini menggunakan susu sapi jenis PFH untuk 

dijadikan bahan dasar dalam pembuatan dadih, sedangkan 

dadih sendiri bahan dasar aslinya adalah susu kerbau. Susu 

sapi dan kerbau memiliki perbedaan karakteristik, termasuk 

pada kandungan proteinnya. Kadar protein pada susu kerbau 

Rawa adalah sekitar 5,14% dan kerbau Sungai rata-rata adalah 

4,68%  (Damayanthi, dkk., 2014). Sedangkan itu menurut 

Pandey dan Voskuil (2011) menyebutkan bahwa kadar protein 

pada sapi sekitar 3,4%. Kadar yang berbeda pada bahan dasar 

pembuatan dadih akan menghasilkan karakteristik dadih yang 

berbeda pula. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Han et al., (2012), bahwa kadar protein dadih susu kerbau 

tetap lebih tinggi dari pada dadih susu sapi. Hal ini disebabkan 

secara alami kandungan protein susu kerbau lebih tinggi 

dibandingkan dengan susu sapi. Kualitas dadih susu kerbau 

memiliki kadar air 69–73%, protein 6,6-5,7%, lemak 7,9-

8,2%, kadar asam 0,96-1% (Afriani dkk., 2011). Usaha untuk 

memperoleh dadih susu sapi yang memiliki kedekatan 
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karakteristik dengan dadih susu kerbau, harus dilakukan 

penambahan bahanegan sumber protein. Bahan pangan yang 

dipilih juga harus disesuaikan dengan karakteristik susu 

sendiri untuk menghindari adanya kerusakan.  

Kadar protein dadih saat ini belum memiliki 

standarisasi secara nasional, sehingga hasil penelitian ini 

hanya dapat dibandingkan dengan penelitian terdahulu. 

Penilitian Setiyanto et al., (2009) menunjukkan kandungan 

protein pada dadih susu kerbau di kabupaten Sijunjung adalah 

5,01%, sedangkan berdasarkan penelitian Taufik (2005) 

menujukkan kadar protein dadih susu sapi adalah 3,35%. 

Menurut Afriani (2012) kadar protein dadih susu sapi adalah 

4,13%. Adanya penelitian terdahulu menunjukkan bahwa jika 

dibandingkan kandungan protein antara dadih susu sapi 

dengan penambahan susu skim nilai hasilnya masih di bawah 

dadih susu kerbau dan mendekati dengan dadih susu sapi pada 

penelitian terdahulu. Perlakuan terbaik pada penelitian ini, 

yaitu P4 menunjukkan nilai lebih tinggi dibandingkan dengen 

penelitian terdahulu. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan 

susu skim pada pembuatan dadih susu sapi efektif untuk 

memperbaiki karakteristik atau kualitas dadih itu sendiri. Hasil 

yang ditunjukkan pada P0 menunjukkan nilai protein yang 

sangat rendah bahkan di bawah kandungan protein bahan baku 

sebelum dilakukan fermentasi yaitu 2,51%. Penyebab dari 

rendahnya kandungan protein tersebut kemungkinan 

disebabkan oleh bebarapa hal diantaranya adalah ketika proses 

uji lab, ataupun pemindahan sampel dari bambu pada pot film. 

Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengetahui 

kepastian dari penyebabnya. 

Peningkatan kadar protein selain dipengaruhi oleh 

penambahan susu skim juga dikarenakan adanya proses 

fermentasi. Proses fermentasi dapat meningkatan kadar protein 

dikarenakan adanya bakteri di dalam produk. Lama fermentasi 
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atau pemeraman dadih juga berpengaruh terhadap kualitas 

dadih itu sendiri, khususnya kadar protein. Yusmarini  dan  

Efendi  dalam Sawitri (2011),  protein    yang  terkandung 

dalam  susu  fermentasi  merupakan  jumlah total  dari  protein  

susu  dan protein  bakteri - bakteri    yang    terkandung    di 

dalamnya. Waktu pemeraman sampai 48 jam merupakan 

perlakukan terbaik, dapat meningkatkan kadar protein dadih. 

Tingginya kadar protein dadih seiring dengan lamanya waktu 

yang digunakan dalam proses pemeraman berkaitan dengan 

pertumbuhan dan perkembangan bakteri asam laktat yang 

terdapat di dalam dadih yang membantu terjadinya proses 

fermentasi sehingga terbentuk molekul-molekul protein 

selama proses fermentasi yang berdampak pada peningkatan 

aroma dadih yang khas dan cita rasa yang lebih enak (Daswati 

dkk., 2009). Protein merupakan zat penyusun dan pembangun 

pada kehidupan termasuk pada bakteri, sehingga ketika jumlah 

bakteri meningkat berpotensi meningkatkan kadar protein di 

dalam produk tersebut. Namun jika fermentasi di lakukan 

terlalu lama akan menghasilkan peningkatan rasa asam dan 

bahkan kerusakan pada dadih karena meningkatnya jumlah 

bakteri dan juga tingginya sineresis dadih. Kadar protein dan 

lemak dari dadih susu kerbau akan menurun dengan semakin 

lamanya waktu fermentasi sementara tingkat keasaman dan 

total koloni bakteri justru meningkat dengan semakin lamanya 

waktu fermentasi (Sisriyani dan Zurriyani, 2004). 

 

4.5 Pengaruh Penambahan Susu Skim Bubuk terhadap 

Kadar Lemak Dadih 

Data dan hasil analisis ragam pada lampiran 8 

menunjukkan bahwa dengan adanya penambahan susu skim 

bubuk dari penelitian ini adalah tidak berbeda nyata 

(P>0,05%) terhadap kadar lemak dadih. Hal ini dikarenakan 

susu skim bubuk merupakan bahan pangan yang rendah akan 
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lemak. Susu skim adalah bagian susu yang tertinggal sesudah 

krim di ambil sebagian atau seluruhnya. Kandungan susu skim 

adalah semua zat makanan dari susu kecuali lemak dan 

vitamin yang terlarut dalam lemak. Susu skim seringkali 

disebut sebagai susu bubuk tak berlemak yang banyak 

mengandung protein dan kadar air sebesar 5%. 

Rata-rata kadar lemak dadih hasil dari analisis statistik 

dapat dilihat pada Tabel 2. Kadar lemak tertinggi dihasilkan 

oleh perlakuan 1 (P1) sebesar 3,36 ± 0,43, selanjutnya adalah 

perlakuan 2 (P2) sebesar 3,20 ± 0,18. Perlakuan 0 (P0) sebesar 

3,07 ± 0,45; perlakuan 4 (P4) sebesar 3,06 ± 0,20 dan yang 

terakhir adalah perlakuan 3 (P3) sebesar 3,00 ± 0,07. Dapat 

dilihat rata-rata yang diperoleh adalah 3%, yang artinya 

perlakuan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. 

Kandungan kadar lemak yang tidak berurutan sebanding 

dengan jumlah penmabahan susu skim dikarenakan perbedaan 

kandungan lemak sejak sebelum dilakukan fermentasi. 

Penyebab yang paling memungkinkan atas perbedaan tersebut 

adalah ketika dilakukannya proses pasteurisasi, lemak dari 

bahan baku ada yang tertinggal pada wadah pasteurisasi 

sehingga menyebabkan berkurangnya kadar lemak yang 

terkandung. 

Lemak merupakan sekelompok besar molekul-

molekul alam yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, 

dan oksigen meliputi asam lemak, malam, sterol, vitamin-

vitamin yang larut dalam lemak (Malaka, 2010). Lemak 

merupakan unsur yang penting dalam pemenuhan gizi pada 

manusia. Susu merupakan salah satu sumber lemak hewani 

yang memiliki berbagai macam fungsi diantaranya adalah 

sebagai sumber energi. Selain memiliki fungsi positif untuk 

tubuh, lemak juga memiliki dampak yang kurang baik bagi 

tubuh jika dalam jumlah berlebih. Beberapa contoh dampak 

negatif adalah obesitas, kolesterol dan lain sebagainya. 
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Beberapa bahan makanan kadar lemak yang terkandung di 

dalamnya dengan sengaja dikurangi jumlahnya, misalnya susu 

skim. Pengukuran  kadar  lemak  dengan  menggunakan  

metode  hidrolisis–soxhlet,  yaitu  penetapan  kadar  lemak  

dengan  ekstraksi  soxhlet  tapi sebelumnya   sampel   

mengalami   perlakuan   terlebih   dahulu   yaitu dihidrolisis 

(dipecah) dengan asam agar kandungan lemak yang ada di 

dalam sampel bebas atau tidak terikat lagi. Metode ini 

biasanya digunakan untuk produk yang dipanggang, tepung-

tepungan, penghias makanan, kasein, produk susu, telur, 

coklat dan ikan (Yenrina, 2015). 

Kandungan lemak pada susu di berbagai jenis hewan 

sangat variatif. Hal tersebut di pengaruhi oleh berbagai hal 

diantaranya adalah kandungan pakan, kemampuan genetik dan 

lain sebagainya. Bahan asli pembuatan dadih adalah susu 

kerbau. Penelitian ini, dilakukan diversifikasi bahan dasar 

pembuatan dadih dengan menggunakan susu sapi yang  

memiliki perbedaan kandungan nutrisi termasuk lemak. 

Kandungan lemak pada susu kerbau berdasarkan beberapa 

penelitian adalah 7,23% jenis kerbau Rawa (Damayanti dkk., 

2014), 4,13 % untuk kerbau Lumpur (Setiyanto dkk., 2009). 

Kandungan lemak pada dadih susu kerbau hasil penelitian di 

Kabupaten Agam adalah 8,17% pada kabupaten Solok 7,98 % 

(Setiyanto dkk., 2009) dan pada Kabupaten Sijunjung adalah 

6,5 % (Usmiati dan Setianto (2010). Perbandingan  kandungan 

lemak pada dadih berbahan dasar susu sapi dengan 

penambahan susu skim berbeda jauh dengan dadih kerbau. Hal 

ini dikarenakan perbedaan bahan dasar pembuatannya, 

meskipun telah dilakukan penambahan susu skim pada proses 

pembuatannya. Susu skim merupakan bahan pangan rendah 

lemak dan tinggi protein, sehingga tidak memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap kadar lemak dadih.  
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Faktor lain yang menyebabkan penurunan kandungan 

lemak pada produk fermetasi adalah adanya aktifitas Bakteri 

Asam Laktat. Menurut Khoiriyah dan Fatchiyah (2013) hal ini 

terjadi karena adanya peningkatan asam laktat akibat proses 

fermentasi oleh BAL yang memiliki aktifitas lipolitik untuk 

mereduksi lemak susu, sehingga kadar lemak menurun karena 

proses lipolysis.  

Kandungan lemak yang rendah pada dadih 

berpengaruh pada pembentukan konsistensinya. Kandungan 

lemak susu kerbau juga lebih tinggi dibandingkan dengan susu 

sapi, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap konsistensi 

dadih yang dihasilkan.  Dadih dengan kandungan lemak tinggi 

akan memiliki tigkat konsistensi yang lebih baik di 

bandingkan dengan kadar lemak yang rendah. Hal ini dapat 

dilihat bahwa jika dibandingkan kekentalan dadih susu kerbau 

lebih baik dibandingkan dengan susu sapi yang cenderung 

lebih encer. Kadar lemak susu fermentasi biasanya diharapkan 

lebih rendah dibandingkan dengan kadar lemak susu segar 

(Yurliasni dkk., 2014). Berdasarkan pengujian kadar lemak 

pada bahan baku dengan berbagai perlakuan diperoleh hasil 

lebih tinggi dibandingkan dengan kadar lemak dadih yang 

dihasilkan. Menurunnya kadar lemak dadih ini disebabkan 

oleh aktifitas bakteri yang menggunakan lemak sebagai energi 

untuk bermetabolisme. Sisiriyeni dan Zurriyati (2004) 

menjelaskan bahwa selama proses fermentasi bakteri L. 

acidophilus aktif melakukan proses proteolitik dan lepolitik 

menjadi subtansi yang bisa dimanfaatkan oleh bakteri 

misalnya energi. Proses tersebut menjadikan berkurangnya 

kadar lemak di dalam produk fermentasi bila dibandingkan 

dengan sebelum terfermentasi. 

 

 

 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

Penambahan susu skim bubuk pada susu sapi 

meningkatkan kualitas dadih ditinjau dari sineresis, bahan 

kering dan kadar protein dengan perlakuan terbaik setiap 

variabel yaitu pada penambahan 16%. Penambahan susu skim 

bubuk pada susu sapi tidak meningkatkan kualitas dadih 

ditinjau dari kadar lemak. 

 

1.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

dapat diberikan saran yaitu sebaiknya penambahan susu skim 

bubuk dalam pembuatan dadih susu kambing yaitu pada 

presentase penambahan 16% berdasarkan nilai sineresis, bahan 

kering dan kadar protein. Penelitian selanjunya dapat 

dilakukan dengan menguji peningkatan penambahan susu 

skim bubuk sampai batas maksimal penambahan dimana 

kualitas dadih tetap dalam katagori baik. Selain itu diperlukan 

penelitian lebih lanjut untuk menguji daya simpan, kualitas 

fisik dan nilai organoleptik dadih susu sapi dengan 

penamabahan susu skim bubuk.  
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