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ABSTRACT 

The purpose of this research was to find out the best 

percentage of skim milk to make dadih became dadih ice cream. 

The material used was ice cream made from dadih with 

different percentage of skim milk. The research method was 

experimental design using Completely Randomized Design 

(CRD) with 5 treatments and 4 replications consist of T0 = 

without the addition of skim milk, T1 = the addition of skim 

milk 2.5%, T2 = the addition of skim milk 5%, T3 = the addition 

of skim milk 7.5% and T4 = the addition of skim milk 10%. The 

variables measured were flavour, pH, acidity and protein 

content. Data were analyzed by Analysis of Variance 

(ANOVA) followed by Duncan’s Multiple Range Test 

(DMRT). The result showed that addition of skim milk gave 

highly significant difference effect (P<0.01) on pH, and 

significantly difference effect (P<0.05) on acidity and protein 

content and did not gave difference effect on flavour (P>0.05). 

It could be concluded that the addition of 10% skim milk on 

dadih is the best treatment to make dadih ice cream from dairy 

milk based on flavor 3.708, pH 5.73, acidity 0.414% and protein 

content 3.63%. 

Keywords: Fermentation, Skim Milk, Dadih and Ice Cream. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian  

Data, analisis ragam dan UJBD tertera pada Lampiran 9, 

10, 11 dan 12. Data-data dan hasil UJBD dari aroma, nilai pH, 

total asam tertitrasi dan kadar protein tertera pada Tabel 4. 

Pengaruh penambahan persentase susu skim yang berbeda pada 

dadih susu sapi yang dijadikan es krim memberikan hasil yang 

berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai pH, sedangkan 

pada total asam tertitrasi dan kadar protein memberikan hasil 

yang berbeda nyata (P<0,05) selain itu, hasil analisis 

menyatakan tidak berbeda nyata pada aroma es krim dadih 

(P>0,05).  

Tabel 4. Hasil Rataan Analisis Data Aroma, Nilai pH, Total 

Asam Tertitrasi dan Kadar Protein. 
Persentase Susu 

Skim 
Aroma Nilai pH 

Keasaman 
(TAT) (%) 

Kadar Protein 
(%) 

P0 4,167 ± 0,30 6,450 ± 0,10b 0,262 ± 0,01a 2,91 ± 0,27a 

P1 4,000 ± 0,36 6,193 ± 0,03ab 0,346 ± 0,08ab 3,14 ± 0,52ab 
P2 3,917 ± 0,29 6,161 ± 0,10ab 0,339 ± 0,01ab 2,96 ± 0,36a 

P3 3,708 ± 0,08 5,907 ± 0,33a 0,355 ± 0,01ab 3,61 ± 0,12b 

P4 3,708 ± 0,25 5,730 ± 0,34a 0,414 ± 0,11b 3,63 ± 0,41b 

Keterangan: Superscript yang berbeda dalam kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05), 

terkecuali pH berbeda sangat nyata (P<0,01) dan 

aroma tidak berbeda nyata (P>0,05).  

 

4.2  Pengaruh Penambahan Susu Skim Ditinjau Dari 

Aroma 

Data, analisis ragam dan hasil UJBD dari aroma tertera 

pada Lampiran 9. Data-data dan hasil UJBD dari aroma tertera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pada Tabel 4. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat 

penambahan persentase susu skim yang berbeda pada 

pembuatan es krim dadih susu sapi memberikan hasil yang 

tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap aroma es krim dadih 

susu sapi. Tidak adanya pengaruh yang nyata karena adanya 

asam lemak yang terdapat dalam susu dan senyawa pembentuk 

flavor dan aroma yang mudah menguap. Sari, Ani dan Anang 

(2014) menyatakan bahwa aroma susu yang khas berasal dari 

asam lemak yang terdapat dalam susu. Adanya perubahan pada 

produk olahan susu disebabkan fermentasi laktosa, sitrat, dan 

senyawa organik lainnya menjadi bermacam-macam asam, 

ester, alkohol dan senyawa pembentuk flavor dan aroma yang 

mudah menguap.  

Penilaian panelis terhadap aroma es krim dadih susu sapi 

berkisar antara aroma dadih sampai sedikit aroma susu. 

Sisriyenni dan Zurriyati (2004) menyatakan dadih yang baik 

adalah dadih yang berwarna putih, konsistensi menyerupai 

susu asam (yoghurt) dan beraroma khas susu asam. Aroma 

dadih adalah perpaduan antara bambu dan susu, berwarna putih 

kekuningan dengan tekstur kental. Dadih yang disukai 

konsumen adalah yang berwarna putih, bertekstur lembut 

dengan aroma spesifik. Usmiati (2010) aroma susu fermentasi 

disebabkan oleh adanya pembentukan senyawa asetaldehid, 

diasetil, asam asetat, serta kelompok asam lainnya dalam 

jumlah kecil. Selain itu kandungan lemak susu dapat 

berpengaruh terhadap pembentukan komponen flavor produk. 

Penggunaan daun pisang sebagai penutup menambah cita rasa 

dan aroma yang khas. Ekstrak senyawa flavor dari daun pisang 

hasil distilasi air yang diekstrak dengan pelarut ethyl asetat 

mengandung senyawa kimia yaitu 2-Methoxy-4-vinylphenol, 

Phytol,1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ester,Vanillin dan E-15-Heptadecenal. Senyawa tersebut 

berperan terhadap aroma yang dihasilkan oleh daun pisang. 

Data, analisis ragam dan UJBD dari aroma tertera pada 

Tabel 4 yang diperoleh hasil penilaian yang diberikan oleh 

panelis pada aroma es krim dadih susu sapi dengan penggunaan 

persentase susu skim yang berbeda yaitu mulai dari 0%, 2,5%, 

5%, 7,5% dan 10%  pada kisaran kategori “aroma dadih” 

sampai “sedikit aroma susu” sesuai dengan lembar kerja 

penilaian yang tertera pada Lampiran 1. Aroma es krim sesuai 

dengan SNI es krim yang tertera pada Lampiran 5 memiliki 

aroma yang normal sesuai dengan bahan yang digunakan dalam 

pembuatan es krim, hal ini sesuai dengan es krim dadih susu 

sapi. 

Aroma es krim dadih lebih didominasi dengan aroma 

dadih dibandingkan dengan aroma susu skim, krimer nabati, 

gula dan stablilizer karena konsentrasi dadih yang lebih besar 

dibandingkan bahan lainnya. Konsentrasi bahan es krim pada 

perlakuan yaitu 69,59% dadih susu sapi, 20,27% gula pasir, 

6,76% krimer nabati dan 3,38% stablilizer (tertera pada 

Lampiran 13). 

Data-data dan hasil UJBD dari aroma pada Tabel 4 

menunjukkan bahwa rata-rata aroma tertinggi sebesar 4,167 ± 

0,30 pada perlakuan P0 dengan menggunakan persentase susu 

skim sebesar 0% atau tanpa penambahan susu skim, kemudian 

semakin menurun  pada perlakuan P1 dan P2  dengan rata-rata 

masing-masing 4,000 ± 0,36 dan 3,917 ± 0,29 dengan 

menggunakan persentase susu skim sebesar 2,5%, 5%. Hasil 

rata-rata aroma terendah terdapat pada perlakuan P3 dan P4 

dengan rata-rata sebesar 3,708 ± 0,08 dan 3,708 ± 0,25 dengan 

menggunakan persentase susu skim sebesar 7,5% dan 10%. 

Perlakuan P0 menghasilkan nilai rata-rata aroma yang paling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tinggi dibandingkan P1, P2, P3 dan P4. Rata-rata aroma pada 

perlakuan P3 dan P4 memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah 

dibandingkan P0, P1 dan P2. 

Afriani, Suryono dan Lukman (2011) menyatakan 

bahwa aroma sangat dipengaruhi oleh senyawa-senyawa 

pembentuk aroma yang dihasilkan laktosa selama fermentasi, 

seperti diasetil. Diasetil merupakan komponen flavor yang 

utama pada produk fermentasi susu yang disintesis oleh bakteri 

leuconostoc, lactobacilli dan beberapa jenis lactococci yang 

dapat memetabolisme sitrat. Isolat bakteri asam laktat seperti 

L. casei dan L. Plantarum  mampu menghasilkan diasetil yang 

tertinggi dalam fermentasi susu selama 72 jam.  

Data uji organoleptik terhadap aroma es krim 

menunjukkan bahwa rataan skor aroma es krim dari seluruh 

formula dan metode pembuatan adalah diatas 3, berarti panelis 

menyukai aroma es krim yang dihasilkan. Aroma es krim 

sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan yang digunakan dalam 

menyusun campuran es krim. Bahan-bahan yang digunakan 

untuk penelitian ini sudah melalui proses pengujian kualitas 

sehingga merupakan bahan-bahan yang berkualitas baik 

sehingga tidak terdapat penyimpangan aroma dari bahan-bahan 

tersebut seperti aroma tengik, pahit, sangit (cooked flavor), 

metalik dan sebagainya. Selain itu formula es krim yang 

disusun sudah didasarkan pada komposisi es krim modern 

komersial sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan 

penambahan bahan-bahan dalam campuran es krim tersebut 

termasuk bahan-bahan penambah rasa, dengan demikian tidak 

terjadi penyimpangan aroma yang dapat mempengaruhi 

penerimaan aroma es krim oleh panelis. Formula es krim 

adalah dadih susu sapi 69,59%, gula 20,27%, krimer nabati 

6,76 dan stabilizer 3,38%. Hartatie (2011) menyatakan formula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



es krim adalah lemak susu 12, 14 dan 16%, padatan non lemak 

11, 10 dan 9%, gula 15% dan menggunakan bahan pemantap 

CMC dan gelatin sebesar 0,5%. Komposisi ini sudah sesuai 

dengan komposisi es krim modern komersial. Es krim modern 

komersial terbuat dari campuran bahan-bahan yaitu 10-16% 

lemak susu, 9-12% milk solids-not fat atau padatan non lemak 

dimana komponen ini juga dikenal dengan serum susu yang 

mengandung protein (kasein dan protein whey) dan karbohidrat 

(laktosa); 12-16%, pemanis, biasanya kombinasi dari sukrosa 

dan atau pemanis sirup corn berdasarkan glukosa; 0,2-0,5% 

stablilizer dan emulsifier dan 55-64% air yang berasal dari susu 

padat atau bahan lainnya. 

 

4.3 Pengaruh Penambahan Susu Skim Ditinjau Dari 

Nilai pH 

Data, analisis ragam dan UJBD dari nilai pH tertera pada 

Lampiran 10. Data-data dan hasil UJBD dari nilai pH tertera 

pada Tabel 4. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

penggunaan persentase susu skim yang berbeda memberikan 

hasil berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai pH es krim 

dadih susu sapi. Hal ini disebabkan karena nilai pH dadih susu 

sapi dapat digunakan sebagai pengukuran tingkat keasaman 

hasil metabolisme bakteri starter yang mengubah laktosa 

menjadi asam laktat (Usmiati, Broto dan Setiyanto, 2011). Hal 

ini juga didukung dan ditambahkan oleh Taufik (2004) bahwa 

nilai pH yang ada pada produk berbanding terbalik dengan 

tingkat keasaman susu. Perubahan nilai pH yang terjadi diduga 

dipengaruhi oleh aktivitas dan jumlah bakteri asam laktat 

dalam produk. Semakin lama waktu penyimpanan maka akan 

semakin menurun nilai pH. Komponen susu yang paling 

berperan dalam fermentasi adalah laktosa dan kasein. Laktosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



digunakan sebagai sumber energi dan karbon yang nantinya 

akan diubah oleh BAL menjadi asam laktat. Asam laktat 

tersebut menyebabkan keasaman dadih susu sapi meningkat 

atau pH-nya menurun. Septiani, Kusrahayu dan Legowo (2013) 

menambahkan bahwa semakin banyak penambahan susu skim 

pada frozen yogurt akan menurunkan nilai pH yang disebabkan 

karena semakin tinggi kandungan laktosanya sehingga 

menghasilkan asam laktat yang semakin tinggi pula. Semakin 

besar kandungan PSTL, maka nilai pH akan semakin rendah.  

Data-data dan hasil UJBD dari pH pada Tabel 4 

menunjukkan bahwa rata-rata nilai pH tertinggi sebesar 6,450 

± 0,10 pada perlakuan P0 dengan menggunakan persentase susu 

skim sebesar 0% atau tanpa penambahan susu skim, kemudian 

semakin menurun  pada perlakuan P1, P2 dan P3 dengan rata-

rata masing-masing 6,193 ± 0,03, 6,161 ± 0,10 dan 5,907 ± 0,33 

dengan menggunakan persentase susu skim sebesar 2,5%, 5% 

dan 7,5%. Hasil rata-rata nilai pH terendah terdapat pada 

perlakuan P4 dengan rata-rata sebesar 5,730 ± 0,34 dengan 

menggunakan persentase susu skim sebesar 10%. Perlakuan P0 

menghasilkan nilai rata-rata pH yang paling tinggi 

dibandingkan P1, P2, P3 dan P4. Rata-rata nilai pH pada 

perlakuan P4 memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah 

dibandingkan P0, P1, P2 dan P3. 

Penurunan pH pada produk dapat terjadi karena 

beberapa faktor seperti aktivitas bakteri pembusuk asam laktat 

maupun akibat kandungan dari beberapa senyawa asam. 

Alexandra (2017) beberapa bakteri asam laktat yang dapat 

mengubah laktosa susu menjadi asam laktat antara lain 

Streptococcus thermophilus, Lactobacillus lactis, dan 

Lactobacillus thermopilus. Sedangkan berbagai senyawa 

dalam susu yang dapat mempengaruhi tingkat keasaman susu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



antara lain senyawa fosfat kompleks, asam sitrat, asam-asam 

amino dan karbondioksida yang larut dalam susu. Meski 

demikian, penurunan nilai pH pada produk masih dapat 

diterima karena belum memasuki pH asam antara 4,0-5,0. Pada 

kondisi pH 6-7 kualitas produk minuman susu masih 

dikategorikan baik karena bakteri asam laktat masih belum 

dapat memproduksi asam. Hal ini didukung oleh Wijayanti, 

Thohari dan Purwadi (2016) bahwa produk fermentasi adalah 

hasil pemecahan laktosa oleh bakteri asam laktat. Total asam 

tertitrasi adalah jumlah asam laktat yang terbentuk selama 

proses fermentasi yang merupakan hasil pemecahan laktosa 

oleh bakteri asam laktat. Adanya asam didalam susu terutama 

disebabkan oleh aktivitas bakteri-bakteri pembentuk asam. 

Selama proses fermentasi gula yang terdapat dalam susu 

difermentasi oleh bakteri sehingga menghasilkan asam laktat 

yang menyebabkan turunnya pH. Asam laktat merupakan 

produk metabolit utama (85%) yang dihasilkan dari 

perombakan laktosa oleh starter bakteri asam laktat yang 

digunakan. Proses perombakan laktosa menjadi asam laktat 

sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jumlah dan jenis 

starter, kondisi starter, suhu, waktu inkubasi dan kandungan 

gizi (laktosa) pada susu sebagai bahan baku awal.  

 

4.4 Pengaruh Penambahan Susu Skim Ditinjau Dari 

Keasaman (Total asam tertitrasi) 

Data, analisis ragam dan UJBD dari keasaman (total 

asam tertitrasi) tertera pada Lampiran 11. Data-data dan hasil 

UJBD dari keasaman (total asam tertitrasi) tertera pada tabel 4. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penggunaan 

persentase susu skim yang berbeda memberikan hasil yang 

berbeda nyata (P<0,05) terhadap keasaman (total asam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tertitrasi) es krim dadih susu sapi. Hasil berbeda yang nyata 

terhadap keasaman (total asam tertitrasi) es krim dadih susu 

sapi disebabkan aktivitas bakteri-bakteri pembentuk asam. 

Afriani (2010) menyatakan bahwa adanya asam di dalam susu 

terutama disebabkan oleh aktivitas bakteri-bakteri pembentuk 

asam, bakteri tersebut dapat merubah laktosa menjadi asam 

laktat dan timbulnya asam laktat dapat menurunkan pH susu. 

Keasaman pada susu terutama disebabkan oleh aktivitas bakteri 

yang dapat mengubah laktosa menjadi asam laktat yang dikenal 

dengan istilah developed acidity. 

Perbedaan tingkat keasaman dapat dilihat bahwa 

masing-masing persentase susu skim yang berbeda 

memberikan tingkat keasaman yang berbeda-beda. Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan persentase susu skim yang 

berbeda pada proses pembuatan es krim dadih susu sapi akan 

mempengaruhi nilai keasaman. Septiani, Kusrahayu dan 

Legowo, (2013) menyatakan bahwa adanya peningkatan 

penambahan susu skim dapat meningkatkan nilai keasaman 

dan menurunkan pH. Hal ini disebabkan karena susu skim 

mengandung 5% laktosa yang berperan dalam metabolisme 

asam laktat. Laktosa merupakan karbohidrat utama dalam susu 

yang dapat digunakan oleh bakteri starter sebagai sumber 

energi untuk pertumbuhannya. Penambahan susu skim sebesar 

6% menghasilkan total asam tertinggi yang disebabkan karena 

kandungan laktosa yang semakin tinggi akibat penambahan 

susu skim yang semakin besar sehingga asam laktat yang 

terbentuk juga semakin tinggi. Semakin banyak bakteri 

memproduksi asam laktat, maka semakin tinggi asam yang 

terbentuk. 

Data-data dan hasil UJBD dari keasaman pada Tabel 4 

menunjukkan bahwa rata-rata keasaman tertinggi sebesar 0,414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



± 0.11 pada perlakuan P4 dengan menggunakan persentase susu 

skim sebesar 10%, kemudian semakin menurun  pada 

perlakuan P3, P1 dan P2 dengan rata-rata masing-masing 0,355 

± 0,01, 0,346 ± 0,08 dan 0,339 ± 0,01 dengan menggunakan 

persentase susu skim sebesar 7,5%, 2,5% dan 5%. Hasil rata-

rata keasaman terendah terdapat pada perlakuan P0 dengan rata-

rata sebesar 0,262 ± 0,01 dengan menggunakan persentase susu 

skim sebesar 0% atau tanpa penambahan susu skim. Perlakuan 

P4 menghasilkan nilai rata-rata keasaman yang paling tinggi 

dibandingkan P0, P1, P2 dan P3. Rata-rata keasaman pada 

perlakuan P0 memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah 

dibandingkan P1, P2, P3 dan P4. 

Menurut pendapat Taufik (2004) bahwa pengukuran 

TAT secara umum dilakukan untuk mengetahui tingkat 

keasaman atau total asam pada suatu produk yang 

direpresentasikan oleh jumlah total ion hidrogen (H+) dalam 

bentuk terdisosiasi atau tidak terdisosiasi. Akan tetapi secara 

lebih teknis asam tertitrasi didefinisikan sebagai jumlah basa 

yang dibutuhkan untuk menaikkan pH susu dari 6,6 ke 8,4 

dengan fenoptalein sebagai indikator. Nilai pH 

menggambarkan keasaman yang nyata dari suatu larutan yang 

merupakan hasil pengukuran konsentrasi ion hidrogen yang 

terdisosiasi, susu normal merupakan larutan yang memiliki 

keasaman yang sedikit dibawah pH normal dengan nilai pH 6,5 

sampai 6,7 dengan 6,6 sebagai nilai yang paling biasa 

ditemukan pada suhu sekitar 25oC. Dengan demikian apabila 

dibandingkan dengan nilai TAT yang dihasilkan kondisi ini 

telah sesuai dengan teori tersebut. 

 

4.5 Pengaruh Penambahan Susu Skim Ditinjau Dari 

Kadar Protein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data, analisis ragam dan UJBD dari kadar protein tertera 

pada lampiran 12. Data-data dan hasil UJBD variabel kadar 

protein tertera pada Tabel 4. Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa penggunaan persentase susu skim yang berbeda 

memberikan hasil yang berbeda nyata (P<0,05) terhadap kadar 

protein es krim dadih susu sapi. Hasil yang berbeda nyata 

terhadap kadar protein es krim dadih susu sapi disebabkan oleh 

hidrolisis protein oleh enzim protease akan memutuskan ikatan 

peptida yang terdapat pada protein. Miskiyah, Usmiati dan 

Mulyorini (2011) menyatakan bahwa kadar protein dadih susu 

kambing relatif tinggi, dengan nilai total asam yang rendah 

yang secara umum cukup diminati panelis. Hidrolisis protein 

oleh enzim protease akan memutuskan ikatan peptida yang 

terdapat pada protein. Proses pemutusan ini membutuhkan air, 

makin aktif daya proteolitiknya maka makin banyak kebutuhan 

akan air, sehingga akan menurunkan nilai aktivitas air bahan.  

Data-data dan hasil UJBD variabel kadar protein tertera 

pada Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata protein tertinggi 

sebesar 3,63 ± 0,41 pada perlakuan P4 dengan menggunakan 

persentase susu skim sebesar 10 %, kemudian semakin 

menurun  pada perlakuan P3, P1 dan P2 dengan rata-rata masing-

masing 3,61 ± 0,12, 3,14 ± 0,52 dan 2,96 ± 0,36 dengan 

menggunakan persentase susu skim sebesar 7,5%, 2,5% dan 

5%. Hasil rata-rata kadar protein terendah terdapat pada 

perlakuan P0 dengan rata-rata sebesar 2,91 ± 0,27 dengan 

menggunakan persentase susu skim sebesar 0% atau tanpa 

penambahan susu skim. Perlakuan P4 menghasilkan nilai rata-

rata kadar protein yang paling tinggi dibandingkan P0, P1, P2 

dan P3. Rata-rata keasaman pada perlakuan P0 memiliki nilai 

rata-rata yang lebih rendah dibandingkan P1, P2, P3 dan P4. Hal 

ini sesuai SNI es krim (tertera pada Lampiran 5) bahwa syarat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dan mutu es krim memiliki protein minimal 2,7%. Selain itu 

pada SNI yoghurt (tertera pada Lampiran 6) menyatakan bahwa 

standart dan mutu produk baik melalui perlakuan panas setelah 

fermentasi atau tanpa melalui perlakuan panas setelah 

fermentasi memiliki minimal 2,7% protein.  

Pengaruh konsentasi terhadap kadar protein terjadi 

kenaikan dengan bertambahnya konsentrasi susu skim. Dari 

analisis kadar protein diketahui bahwa semakin tinggi 

konsentrasi susu skim terjadi peningkatan protein, ini 

disebabkan karena adanya penambahan protein dari aktivitas 

mikrobia yang digunakan. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Sintasari, Kusnadi, dan Ningtyas, (2014) bahwa susu skim 

mengandung protein dan laktosa dalam jumlah tinggi yang 

akan diubah sebagian besar oleh bakteri asam laktat menjadi 

asam laktat. Protein merupakan sumber nitrogen sedangkan 

laktosa merupakan sumber energi dan karbon bagi starter 

Lactobacillus plantarum. Sehingga semakin banyak susu skim 

yang ditambahkan maka jumlah bakteri juga akan semakin 

meningkat. Karmana (2007), fermentasi pada susu biasanya 

dilakukan oleh bakteri Streptococcus dan Lactobacillus, 

bakteri-bakteri tersebut akan merombak laktosa menjadi asam 

laktat. Berarti semakin lama pemeraman asam laktat yang 

terbentuk akan semakin banyak dan pH akan turun karena 

suasana menjadi asam. Suasana asam akan menyebabkan 

protein pada susu (kasein) menggumpal. Hal ini ditambahkan 

juga oleh (Afriani, Suryono dan Lukman, 2011) bahwa protein 

susu juga digunakan sebagai sumber nutrisi oleh bakteri starter 

untuk pertumbuhannya. Bakteri yang digunakan sebagai 

starter pada pembuatan produk susu fermentasi tidak dapat 

dengan penuh melakukan sintesis asam amino, sehingga asam-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



asam amino yang terdapat dalam susu dapat membantu 

pertumbuhannya.  

 

4.6 Perlakuan Terbaik 

Perlakuan terbaik ditentukan berdasarkan penentuan 

perlakuan terbaik pada proses pembuatan es krim dadih susu 

sapi dengan penggunaan persentase susu skim yang berbeda 

menggunakan metode deskriptif, yang didasarkan pada 

parameter kimia dan organoleptik. Parameter kimia meliputi 

nilai pH, keasaman (total asam tertitrasi) dan kadar protein. 

Parameter organoleptik meliputi aroma. Perlakuan yang 

menghasilkan nilai rata-rata terbaik berdasarkan standar yang 

ada dipilih menjadi perlakuan terbaik sesuai parameter kimia 

dan organoleptik. 

Perlakuan terbaik yang terpilih pada proses pembuatan 

es krim dadih susu sapi dengan penggunaan persentase susu 

skim yang berbeda diambil dari rata-rata yang paling 

mendekati dengan standar yang ada, yaitu pada perlakuan P4 

dengan menggunakan 10% susu skim dalam pembatan es krim 

dadih susu sapi. Rata-rata aroma dengan menggunakan 

persentase 10% merupakan persentase susu yang terbaik 

sebagai bahan tambahan pada dadih dalam pembuatan es krim 

dadih susu sapi dengan nilai rata-rata aroma 3,708 ± 0,25%, 

nilai pH sebesar 5,730 ± 0,34%, keasaman sebesar 0,414 ± 

0,11% dan kadar protein sebesar 3,63 ± 0,41%. 

Wijayanti, Thohari dan Purwadi (2016) menyatakan 

bahwa rata-rata keasaman dengan penggunaan bambu ori 

adalah sebesar 0,37 ± 0,02%; kadar protein 4,82 ± 0,13%; pH 

6,47 ± 0,05 dan total mikroorganisme 6,298 ± 0,62072 cfu/mL. 

Menurut Melia dan Sugitha (2007) yaitu keasaman 0,93%, 

protein 5,62%, total mikroorganisme 118 x 105 CFU/g. Hal ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



juga didukung oleh SNI yoghurt (2009) bahwa penampakan 

bau adalah normal atau khas, protein min 2,9%, dan keasaman 

0,5-2,0%. Selain itu menurut Sunarlim (2009) bahwa 

kandungan susu sapi yaitu protein sebesar 3,3% sedangkan 

menurut (Afriani, Suryono dan Lukman, 2011) bahwa kualitas 

susu segar yaitu kadar protein 2,98% dan nilai pH 6,5% untuk 

susu sebelum penguapan serta kadar protein 4,54% dan nilai 

pH 6,40% untuk susu setelah penguapan. Wijayanti, Thohari 

dan Purwadi(2016) kandungan nutrisi pada dadih yang dibuat 

dari susu kerbau memiliki kadar air sekitar 69 -73%, protein 

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

Broto dan Setiyanto (2011) komposisi nutrisi dadih yaitu 

memiliki kadar air (82,10%), protein (6,99%), lemak (8,08%), 

keasaman (130,5oD) dan pH 4,99. Alexandra (2017) penurunan 

nilai pH pada produk masih dapat diterima karena belum 

memasuki pH asam antara 4,0-5,0. Pada kondisi pH 6-7 

kualitas produk minuman susu masih dikategorikan baik 

karena bakteri asam laktat masih belum dapat memproduksi 

asam. Hal ini di dukung juga oleh (Taufik, 2004) yaitu nilai pH 

menggambarkan keasaman yang nyata dari suatu larutan yang 

merupakan hasil pengukuran konsentrasi ion hidrogen yang 

terdisosiasi, susu normal merupakan larutan yang memiliki 

keasaman yang sedikit dibawah pH normal dengan nilai pH 6,5 

sampai 6,7 dengan 6,6 sebagai nilai yang paling biasa 

ditemukan pada suhu sekitar 25ºC. 

Nutrisi yang tinggi pada susu tentunya merupakan media 

yang sangat baik bagi pertumbuhan mikro organisme patogen 

maupun saprofit. Hal ini sesuai dengan pendapat Sunarlim 

(2009) bahwa bakteri yang selalu ada dalam susu adalah bakteri 

penghasil asam susu, sebagian besar dari famili 

Lactobacteriaceae dan Streptococcus lactis. Beberapa species 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Micrococcaceae sering berada dalam susu yang kurang terjaga 

kebersihannya. Spesies ini menyebabkan susu menjadi asam. 

Famili Enterobacteriaceae, terutama Escherichia coli dan 

Aerobacter aerogenes kerap kali ditemukan dalam susu. Kedua 

spesies ini dapat menyebabkan fermentasi terhadap laktosa. 

Kerusakan susu mengakibatkan susu tidak dapat dikonsumsi, 

karena susu pecah, berbau dan terasa asam. Hal tersebut 

didukung oleh Wijayanti, Thohari dan Purwadi (2016) bahwa 

fermentasi dadih yang dibuat secara tradisional melibatkan 

berbagai jenis mikroorganisme yang saling berinteraksi. 

Mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi ini 

diduga berasal dari permukaan tabung bambu bagian dalam, 

permukaan daun penutup dan dari susu yang digunakan. 

Mikroorganisme tersebut terdiri atas bakteri dan khamir 

dengan jumlah bakteri sekitar 106-107 dan khamir sekitar 105. 

Selan itu didukung juga oleh Handayani, Ida dan Rusmin 

(2014) bahwa fermentasi susu menjadai yoghurt dilakukan 

dengan bantuan bakteri asam laktat yaitu Streptococcus 

thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus, tujuan utama 

fermentasi adalah untuk memperpanjang daya simpan susu 

karena mikroorganisme sulit tumbuh pada suasana asam dan 

kondisi kental. Susu fermentasi adalah susu yang berbentuk 

semi padat dari hasil fermentasi oleh kultur Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophillus atau penggunaan 

salah satu kultur saja. 
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RINGKASAN 

 

Pembuatan dadih secara tradisional menggunakan bambu 

untuk proses fermentasinya. Dibandingkan dengan beberapa 

jenis bambu, kualitas dadih yang terbaik adalah dadih yang di 

inkubasi dengan menggunakan bambu ori (Bambusa 

arundinacea). Proses pengolahan dadih perlu dimodifikasi 

untuk menghasilkan dadih susu sapi dengan karakteristik mirip 

dengan dadih susu kerbau dengan penambahan BKTL yaitu 

susu skim. Pengembangan dadih dengan mengintroduksi 

teknologi pengolahan perlu dilakukan guna meningkatkan nilai 

tambah dadih, salah satunya adalah melakukan modifikasi 

pengolahan ice cream berbahan baku dadih dari susu sapi segar. 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi 

Hasil Ternak Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya 

Malang, mulai tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan 08 

Maret 2018 untuk pembuatan es krim dadih. Selanjutnya 

bertempat di Laboratorium Pengujian Pangan Fakultas 
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Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya untuk pengujian 

nilai pH, total asam tertitrasi dan kadar protein. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persentase 

susu skim yang terbaik diantaranya adalah 0%, 2,5%, 5,0%, 

7,5% dan 10% dalam pembuatan es krim dadih susu sapi yang 

ditinjau dari aroma, nilai pH, total asam tertitrasi dan kadar 

protein. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan media 

pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian semua pihak 

yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini 

diharapkan sebagai bahan informasi, masukan dan 

pertimbangan lebih lanjut dalam penggunaan berbagai 

persentase susu skim yaitu 0%, 2,5%, 5,0%, 7,5% dan 10% 

dalam pembuatan es krim dadih dan sebagai sarana 

pengembangan ilmu pengetahuan dan sumber informasi 

penelitian untuk seluruh pihak yang terkait. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan susu sapi 

segar dengan penambahan persentase susu skim yang berbeda 

yaitu 0%, 2,5%, 5,0%, 7,5% dan 10% kemudian dilakukan 

pasteurisasi dengan metode pasteurisasi LTLT (Low 

Terperature Long Time) dengan suhu 62-65oC selama 30 menit 

lalu didinginkan pada suhu kamar hingga suhunya mencapai 

27-28oC.  Dadih yang telah siap selanjutnya dilakukan 

pemrosesan menjadi es krim dengan komposisi bahan sesuai 

dengan es krim komersial, dengan masing-masing perlakuan 

dilakukan 4 pengulangan. Variabel yang diukur adalah aroma, 

nilai pH, keasaman (total asam tertitrasi) dan kadar protein. 

Analisis data mengunakan Analysis of Variance (ANOVA) 

dengan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL), dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

Hasil analisis menunjukan bahwa penambahan berbagai 

persentase susu skim memberikan hasil berbeda sangat nyata 
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(P<0,01) terhadap derajat pH serta hasil berbeda nyata (P<0,05) 

terhadap keasaman (total asam tertitrasi) dan kadar protein 

namun tidak berbeda nyata terhadap aroma (P>0,05). Rata-rata 

aroma P0, P1, P2, P3 dan P4 masing-masing 4,167 ± 0,30, 4,000 

± 0,36, 3,917 ± 0,29, 3,708 ± 0,08dan 3,708 ± 0,25. Nilai pH 

6,450 ± 0,10, 6,193 ± 0,03, 6,161 ± 0,10, 5,907 ± 0,33 dan 5,730 

± 0,34. Keasaman (total asam tertitrasi) 0,262 ± 0,01%, 0,346 ± 

0,08%, 0,339 ± 0,01%, 0,355 ± 0,01% dan 0,414 ± 0,11%. 

Kadar protein 2,91 ± 0,27%, 3,14 ± 0,52%, 2,96 ± 0,36%, 3,61 

± 0,12%, dan 3,63 ± 0,41%. 

Penggunaan persentase susu skim yang berbeda pada 

pembuatan es krim dadih susu sapi memberikan hasil berbeda 

sangat nyata terhadap nilai pH, selain itu memberikan hasil 

berbeda nyata terhadap keasaman (total asam tertitrasi) dan 

kadar protein namun memberikan hasil tidak berbeda nyata 

terhadap aroma es krim dadih susu sapi. Berdasarkan nilai 

aroma, nilai pH, keasaman (total asam tertitrasi) dan kadar 

protein yang terbaik ditunjukkan oleh penggunaan susu skim 

pada perlakuan P4 dengan persentase 10% merupakan 

persentase susu yang terbaik sebagai bahan tambahan pada 

dadih dalam pembuatan es krim dadih susu sapi dengan nilai 

rata-rata aroma 3,708 yaitu menunjukkan sedikit aroma susu, 

derajat pH sebesar 5,73, keasaman sebesar 0,414% dan kadar 

protein sebesar 3,63%. Saran untuk penelitian ini adalah 

sebaiknya menggunakan susu skim dengan persentase 10% 

pada dadih agar es krim dadih yang dihasilkan berkualitas baik 

serta perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai berbagai 

macam waktu inkubasi untuk menghasilkan dadih yang terbaik 

sehingga pengembangan dalam produk es krim dapat 

didapatkan produk es krim dadih yang terbaik. 
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DAFTAR SINGKATAN 

% : Persentase atau persen 

/ : Per 

< : Kurang dari 

> : Lebih dari 

± : Kurang lebih 

∑ : Sigma yang digunakan dalam penjumlahan 

√ : Akar 
oC : Derajat Celcius 

ANOVA : Analysis of Variance 

AOAC : The Association of Official Analytical Chemists 

BAL : Bakteri Asam Laktat 

BSN : Badan Standar Nasional 

cal : calorie 

Cfu/mL : Colony forming unit/mililiter 

cm  : Sentimeter 

cP : Sentipoise 

db : Derajat bebas 

dkk : dan kawan-kawan 

DMRT : Duncan’s Multiple Range Test 

et al : et alii 

FK : Faktor Koreksi 

g : gram 

JK  : Jumlah Kuadrat 

JNT  : Jarak Nyata Terkecil 

KT : Kuadrat Tengah 

L  : Liter  

pH : Potential of Hydrogen  

rpm : Rotasi Per Menit 

SD  : Standar Deviasi 
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SK  : Sumber Keragaman 

SNI  : Standar Nasional Indonesia  

TAT  : Total Asam Tertitrasi 

UJBD  : Uji Jarak Berganda Duncan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dadih merupakan makanan tradisional Indonesia yang 

berasal dari Sumatera barat. Makanan ini terbuat dari bahan 

baku susu kerbau yang difermentasikan pada bambu tertentu 

sehingga berbentuk gumpalan seperti yoghurt. Gumpalan 

tersebut berwarna putih kekuningan dan bertekstur kental. 

Terbentuknya gumpalan tersebut karena adanya aktifitas 

bakteri yang berasal dari bambu. Bakteri yang berperan dalam 

proses ini menurut Saputro, Thohari dan Purwadi (2016) 

didominasi oleh bakteri Lactobacillus sp yang diduga berasal 

dari permukaan tabung bambu bagian dalam. Gula pada susu 

mengalami fermentasi oleh bakteri yang menghasilkan asam 

laktat sehingga kasein yang terkandung dalam susu juga akan 

menggumpal.  

Produksi susu kerbau belum mencukupi untuk 

pengembangan produk dadih di masyarakat. Oleh karena itu 

untuk diproduksi dalam jumlah besar susu kerbau tidak 

mencukupi dan perlu dilakukan penggantian susu kerbau, salah 

satu bahan dasar yang memungkinkan dijadikan bahan 

pengganti susu kerbau yaitu susu sapi. Menurut Riski, Purwanto 

dan Atabany (2016) menyatakan bahwa produksi susu sapi 

perah dapat mencapai 366 liter/28 hari.  

Susu sapi merupakan bahan pangan yang bergizi tinggi 

selain itu ketersediaan susu sapi sangat melimpah dan 

memungkinkan untuk pengembangan produk dadih dalam 

jumlah besar. Menurut Sunarlim (2009) kandungan nutrisi susu 

kerbau yaitu 73,8% air, 6,3% protein dan 12% lemak. 

Sedangkan kandungan nutrisi susu sapi yaitu 87,2% air, 3,3% 
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protein dan 3,7% lemak. Menurut Damayanthi, Yopi, Hasinah, 

Setyawardani, Rizqiati dan Putra (2014) menyatakan bahwa 

BKTL (Bahan Kering Tanpa Lemak) susu kerbau yaitu 10,61-

11,5% sedangkan pada susu sapi yaitu 4,4-4,5%. Oleh karena 

kandungan nutrisi dan kandungan bahan kering dari susu sapi 

yang berbeda dengan susu kerbau maka perlu dilakukan 

penambahkan bahan pangan tambahan agar kandungan nutrisi 

dan bahan kering susu sapi mendekati dengan susu kerbau. 

Sehingga dadih yang dihasilkan dapat menyerupai dengan 

dadih susu kerbau. 

Salah satu bahan pangan tambahan yang digunakan 

untuk produk susu antara lain adalah susu skim. Menurut 

Sawitri, Manab dan Huda (2010) susu skim merupakan bahan 

kering tanpa lemak (BKTL) yang umum digunakan oleh 

masyarakat. Fungsi dari susu skim yaitu sebagai bahan kering 

tanpa lemak yang dapat meningkatkan padatan, meningkatkan 

kandungan protein produk dan memiliki kandungan lemak yang 

rendah. Kandungan susu skim bubuk adalah 49,5-52% laktosa, 

34-37% protein, 8,2-8,6% abu dan sedikit lemak yaitu 0,6-

1,25%. Berdasarkan kandungan nutrisi susu skim tersebut 

penambahan susu skim dengan taraf yang tepat diharapkan 

dapat memperbaiki kualitas dadih yang dihasilkan agar 

menyerupai dengan dadih susu kerbau. 

Pengolahan dadih memerlukan proses fermentasi. 

Fermentasi yang dilakukan oleh masyarakat Sumatera Barat 

masih menggunakan metode tradisional yaitu dilakukan 

pemeraman didalam bambu. Susu dimasukkan ke dalam bambu 

dan ditutup dengan daun pisang. Bambu yang digunakanpun 

dapat bermacam-macam. Berdasarkan Wati, Thohari dan 

Purwadi (2016) bambu ori (Bambusa arundinacea) merupakan 

jenis bambu yang paling baik untuk digunakan sebagai media 
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pemeraman. Bambu ori (Bambusa arundinacea) merupakan 

bambu yang terbaik sebagai kemasan dalam pembuatan dadih 

susu kambing dengan nilai rata-rata sineresis 6,2108%, 

viskositas 37 cP, rasa diberi skor 4,4 dengan rasa dadih yang 

lebih asam, lebih gurih, tidak menyengat rasa susu kambing dan 

kadar lemak 4,7925%. Menurut Saputro, Thohari dan Purwadi 

(2016) berdasarkan nilai aroma, kadar laktosa, kadar air dan 

total bakteri asam laktat yang terbaik ditunjukkan oleh 

penggunaan bambu ori (Bambusa arundinacea) dengan nilai 

rata-rata aroma 3,80, kadar laktosa 2,81%, kadar air 71,097%, 

bakteri asam laktat 28,399 CFU/ml merupakan perlakuan yang 

terbaik dibanding dengan bambu apus (Gigantochloa apus), 

bambu betung (Dendrocalamus asper) dan bambu hitam 

(Gigantochloa atroviolacea). 

Pengolahan dadih dengan mengembangkan teknologi 

pengolahan perlu dilakukan agar meningkatkan nilai tambah 

dadih, salah satu metode pengembangan yaitu melakukan 

modifikasi pengolahan es krim berbahan baku dadih. 

Pengolahan dadih menjadi produk es krim karena es krim 

merupakan jenis makanan yang populer di dunia dan sangat 

digemari oleh semua kalangan. Selain itu es krim memiliki 

kandungan nutrisi yang baik bagi kesehatan tubuh. Hidangan 

ini biasanya dijadikan hidangan penutup (dessert). Berdasarkan 

definisi yang dimuat dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 

es krim merupakan jenis makanan semi padat yang dibuat 

dengan cara pembekuan es krim yang berasal dari campuran 

susu, lemak hewani atau nabati, gula, dengan atau tanpa bahan 

tambahan lain dan bahan makanan yang diijinkan. Standar 

Mutu Es Krim antara lain lemak minimal 5,0%, gula minimal 

8,0%, protein minimal 2,7% dan jumlah padatan minimal 34% 

(Dewan Standar Nasional, 1995).  
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Kualitas es krim dadih yang meliputi aroma, nilai pH, 

total asam tertitrasi, dan kadar protein ataupun karakteristik 

fisikokimia lainnya dipengaruhi oleh bahan-bahan penyusun 

dan proses pengolahannya. Penambahan skim bubuk dengan 

taraf yang tepat diharapkan dapat menghasilkan kualitas es krim 

dadih susu sapi sesuai yang diinginkan dilihat dari karakteristik 

fisikokimia es krim dadih tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka perlu diadakan penelitian tentang tingkat penambahan 

susu skim yang tepat pada pembuatan es krim dadih susu sapi 

yang ditinjau dari aroma, nilai pH, total asam tertitrasi dan 

kadar protein. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang diidentifikasi yaitu berapa persentase 

susu skim yang terbaik dalam pembuatan es krim dadih susu 

sapi yang ditinjau dari aroma, nilai pH, total asam tertitrasi dan 

kadar protein? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase 

susu skim yang terbaik dalam pembuatan es krim dadih susu 

sapi yang ditinjau dari aroma, nilai pH, total asam tertitrasi dan 

kadar protein. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat-manfaat yang di dapat dibagi menjadi 

tiga yaitu:  

1.4.1 Manfaat Akademis: Meningkatkan wawasan, 

pengetahuan, dan pengalaman penulis dalam 

mengetahui persentase susu skim yang terbaik 

dalam pembuatan es krim dadih susu sapi yang 
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ditinjau dari aroma, nilai pH, total asam tertitrasi 

dan kadar protein.  

 

1.4.2 Manfaat Praktis: Memberikan informasi yang 

berguna bagi pembaca mengenai persentase susu 

skim yang terbaik dalam pembuatan es krim 

dadih susu sapi yang ditinjau dari aroma, nilai 

pH, total asam tertitrasi dan kadar protein.  

 

1.4.3 Masyarakat/Umum: Riset ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi masyarakat sebagai 

pengetahuan tentang persentase penambahan 

susu skim pada es krim dadih susu sapi. Riset ini 

diharapkan dapat membantu memperluas dan 

memperkaya pengetahuan bagi pembaca. 

Sehingga dapat dijadikan referensi untuk 

membuat riset atau karya ilmiah di bidang yang 

sama.    

 

1.5 Kerangka Penelitian 

Dadih adalah produk olahan susu fermentasi khas 

Sumatera Barat yang proses pembuatannya dimasukkan 

kedalam bambu dan ditutup menggunakan daun pisang. Bambu 

yang digunakan dalam pembuatan dadih dipilih jenis bambu 

yang sudah tua sehingga kadar air bambu relatif rendah, 

sehingga kualitas dadih lebih baik, tekstur lebih kompak dan 

tidak lembek (Miskiyah, Usmiati dan Mulyorini, 2011). 

Pembuatan dadih secara tradisional menggunakan bahan dasar 

susu kerbau. Menurut Ibrahim (2008) produksi susu kerbau saat 

ini yaitu 2,40 liter/hari. Produksi susu kerbau tersebut belum 

mencukupi untuk pengembangan produk dadih di masyarakat. 
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Oleh karena itu untuk diproduksi dalam jumlah besar susu 

kerbau tidak mencukupi dan perlu dilakukan penggantian susu 

kerbau, salah satu bahan dasar yang memungkinkan dijadikan 

bahan pengganti susu kerbau yaitu susu sapi. Menurut Riski, 

Purwanto dan Atabany (2016) menyatakan bahwa produksi 

susu sapi perah dapat mencapai 366 liter/28 hari atau 13,071 

liter/hari. Berdasarkan data tersebut produksi susu sapi lebih 

tinggi dibandingkan dengan susu kerbau oleh karena itu 

pengembangan produk dadih menggunakan bahan dasar susu 

sapi sangat memungkinkan dilakukan di masyarakat.  

Susu sapi banyak digunakan dalam produk olahan susu 

fermentasi lainnya antara lain yoghurt, kefir, keju, dadih dan 

lain lain. Susu sapi merupakan bahan pangan yang bergizi 

tinggi selain itu ketersediaan susu sapi sangat melimpah dan 

memungkinkan untuk pengembangan produk dadih dalam 

jumlah besar. Menurut Sunarlim (2009) kandungan nutrisi susu 

kerbau yaitu 73,8% air, 6,3% protein dan 12% lemak. 

Sedangkan kandungan nutrisi susu sapi yaitu 87,2% air, 3,3% 

protein dan 3,7% lemak. Menurut Damayanthi, Yopi, Hasinah, 

Setyawardani, Rizqiati dan Putra (2014) menyatakan bahwa 

BKTL (Bahan Kering Tanpa Lemak) susu kerbau yaitu 10,61-

11,5% sedangkan pada susu sapi yaitu 4,4-4,5%. Oleh karena 

kandungan nutrisi dan kandungan bahan kering dari susu sapi 

yang berbeda dengan susu kerbau maka perlu dilakukan 

penambahkan bahan pangan tambahan agar kandungan nutrisi 

dan bahan kering susu sapi mendekati dengan susu kerbau. 

Sehingga dadih yang dihasilkan dapat mendekati dengan 

kualitas dadih susu kerbau. 

Salah satu bahan pangan tambahan yang digunakan 

untuk produk susu antara lain adalah susu skim. Menurut 

Sawitri, Manab dan Huda (2010) susu skim merupakan bahan 
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kering tanpa lemak (BKTL) yang umum digunakan oleh 

masyarakat. Fungsi dari susu skim yaitu sebagai bahan kering 

tanpa lemak yang dapat meningkatkan padatan, meningkatkan 

kandungan protein produk dan memiliki kandungan lemak yang 

rendah. Kandungan susu skim bubuk adalah 49,5-52% laktosa, 

34-37% protein, 8,2-8,6% abu dan sedikit lemak yaitu 0,6-

1,25%. Berdasarkan kandungan nutrisi susu skim tersebut 

penambahan susu skim dengan taraf yang tepat diharapkan 

dapat memperbaiki kualitas dadih yang dihasilkan agar 

menyerupai dengan dadih susu kerbau. 

Susu skim ditambahkan kedalam susu dengan berbagai 

persentase perlakuan yang berbeda yaitu 0%, 2,5%, 5%, 7,5% 

dan 10% setelah itu dilakukan pasteurisasi. Setelah semua 

bagian siap, dimasukkan kedalam bambu ori (Bambusa 

arundinacea) lalu ditutup rapat dengan daun pisang dan 

dilakukan pemeraman selama 18 jam. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Usmiati, Broto dan Setiyanto (2011) dadih secara 

tradisional dibuat dari susu kerbau yang ditempatkan dalam 

bambu dan ditutup dengan daun pisang yang dilayukan, dan 

dibiarkan terfermentasi secara alamiah pada suhu ruang selama 

12-48 jam. Dadih yang berkualitas baik adalah berwarna putih, 

konsistensi menyerupai yoghurt dan mempunyai aroma khas 

susu asam. Komposisi nutrisi dadih yaitu memiliki kadar air 

(82,10%), protein (6,99%), lemak (8,08%), keasaman 

(130,5°D) dan pH 4,99.  

Pengolahan dadih dengan mengembangkan teknologi 

pengolahan perlu dilakukan agar meningkatkan nilai tambah 

dadih, salah satu metode pengembangan yaitu melakukan 

modifikasi pengolahan es krim berbahan baku dadih. 

Pengolahan dadih menjadi produk es krim karena es krim 

merupakan jenis makanan yang populer di dunia dan sangat 
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digemari oleh semua kalangan. Selain itu es krim memiliki 

kandungan nutrisi yang baik bagi kesehatan tubuh. Hidangan 

ini biasanya dijadikan hidangan penutup (dessert). Berdasarkan 

definisi yang dimuat dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 

es krim merupakan jenis makanan semi padat yang dibuat 

dengan cara pembekuan es krim yang berasal dari campuran 

susu, lemak hewani atau nabati, gula, dengan atau tanpa bahan 

tambahan lain dan bahan makanan yang diijinkan. Standar 

Mutu Es Krim antara lain lemak minimal 5,0%, gula minimal 

8,0%, protein minimal 2,7% dan jumlah padatan minimal 34% 

(Dewan Standar Nasional, 1995).  

Es krim dadih susu sapi dilakukan uji untuk mengetahui 

kualitas es krim dadih susu sapi yang ditambahkan susu skim 

berupa aroma, nilai pH, total asam tertitrasi dan kadar protein. 

Diagram operasional penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram Operasional Penelitian 

 

Dadih merupakan susu fermentasi asli dari daerah 

Sumatera Barat berwarna putih dengan konsistensi 

agak kental menyerupai tahu (Usmiati, Broto dan 

Setiyanto, 2011). 

Berdasarkan ketersediaan susu kerbau yang 

terbatas, dengan jumlah produksi susu kerbau 

yang ada di Sumatera Barat yang hanya 2,40 liter 

perhari. Pembuatan dadih susu kerbau digantikan 

dengan susu sapi (Ibrahim, 2008). 

Penambahan susu skim dilakukan dengan tujuan untuk 

memperbaiki kualitas dadih susu sapi agar dapat 

menyerupai kualitas dadih susu kerbau. 

 

Bahan utama: susu sapi 

segar 
Penambahan susu 

skim 

Meningkatkan nilai nutrisi dan tingkat konsumsi 

produk dadih dengan pengolahan menjadi es krim. 

Pengembangan 

produk dadih 

 

Es Krim Dadih Susu Sapi 

 
Es krim dadih susu sapi dilakukan uji untuk 

mengetahui kualitas es krim dadih susu sapi 

yang ditambahkan susu skim berupa aroma, 

nilai pH, total asam tertitrasi dan kadar protein, 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini adalah: 

H0: Berbagai macam persentase susu skim tidak 

meningkatkan kualitas es krim dadih susu sapi yang 

ditinjau dari aroma, pH, total asam tertitrasi dan kadar 

protein. 

H1: Berbagai macam persentase susu skim meningkatkan 

kualitas es krim dadih susu sapi yang ditinjau dari aroma, 

pH, total asam tertitrasi dan kadar protein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan 

dadih  

2.1.1  Susu 

Failisnur (2013) susu adalah salah satu pangan 

hasil ternak yang paling mudah dan cepat untuk dicerna 

dibanding pangan hasil ternak lainnya seperti telur dan 

daging. Susu mengandung beberapa senyawa bioaktif 

yang memiliki efek kesehatan yang signifikan. Senyawa 

bioaktif susu diantaranya adalah protein susu, laktosa, 

asam-asam lemak dan mineral, terutama kalsium. Hal ini 

menyebabkan produk-produk turunan susu juga masih 

memiliki efek fungsional, termasuk es krim.  

Uswatun (2011) menyatakan bahwa susu 

merupakan bahan utama dalam pembuatan es krim yang 

memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Memberikan bentuk atau bodi pada es krim. 

b. Menambah rasa dalam es krim. 

c. Melembutkan tekstur es krim. 

d. Memperlambat pencairan es krim. 

e. Mempertahankan mutu dalam penyimpanan 

karena menahan pengkristalan adonan es krim. 

Jenis produk susu yang digunakan dalam 

pembuatan es krim sebagai berikut: 

a. Susu sterilisasi, merupakan susu mentah yang 

dipanaskan hingga suhu 100ºC. 

b. Susu pasteurisasi, merupakan susu mentah yang 

dipanaskan hingga suhu 80ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c. Susu bubuk, merupakan susu yang dimasukkan ke 

dalam ruangan panas hingga kandungan airnya 

menguap dan hanya kandunga kimiawi berupa 

serbuk yang tertinggal. 

 

Tabel 1. Komposisi susu Ibu (ASI), susu sapi, susu  

              kambing, susu domba, dan susu kerbau 

Komposisi 

Susu/milk 

ASI/ 

maternal 

milk 

Sapi/ 

cows 

Kambing/ 

goats 

Domba/ 

Sheeps 

Kerbau/ 

buffalo 

Air/water 88,3 87,2 83-87,5 - 73,8 

Protein/protein 1,0 3,3 3,3-4,9 5,8 6,3 

Lemak/fat 4,4 3,7 4,0-7,3 6,7 12 

(Sunarlim, 2009) 

 

Tabel 2. Kualitas susu sapi segar bahan baku 

pembuatan    

              dadih 

Komposisi Nutrien 

Kondisi Bahan (Susu) 

Sebelum 

Penguapan 

Setelah 

Penguapan 

Berat Jenis (BJ) 1,028 1,048 

Kadar Air (%) 87,90 82,80 

Kadar Bahan Kering (%) 12,10 17,20 

Kadar Lemak (%) 3,50 6,40 

Kadar Protein (%) 2,98 4,58 

Nilai pH (%) 6,50 6,40 

Bahan Kering Tanpa Lemak (%) 8,60 10,80 

(Afriani, Suryono dan Lukman, 2011) 

2.1.2  Susu Skim 

Handayani, Ida dan Rusmin (2014) menyatakan 

susu skim adalah bagian susu yang tertinggal sesudah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



krim diambil sebagian atau seluruhnya. Susu skim 

mengandung semua zat makanan susu, sedikit lemak 

dan vitamin yang larut dalam lemak. Susu skim 

seringkali disebut sebagai susu bubuk tak berlemak 

yang banyak mengandung protein dan kadar air sebesar 

5%.  

Sintasari, Kusnadi, dan Ningtyas (2014) selama 

proses fermentasi, BAL mampu memecah glukosa, 

maupun gula lainnya seperti laktosa, galaktosa, 

fruktosa, sukrosa dan maltosa menjadi asam laktat. 

Sehingga berbagai gula baik dari susu skim dan 

sukrosa dapat dimanfaatkan dengan baik oleh BAL. 

Selain itu susu skim mengandung protein dan laktosa 

dalam jumlah tinggi yang akan diubah sebagian besar 

oleh bakteri asam laktat menjadi asam laktat. Protein 

merupakan sumber nitrogen sedangkan laktosa 

merupakan sumber energi dan karbon bagi starter 

Lactobacillus plantarum. Sehingga semakin banyak 

susu skim yang ditambahkan maka jumlah bakteri juga 

akan semakin meningkat. 

Hadipranoto (2017) susu skim bubuk 

merupakan susu yang mengandung protein tinggi 

dengan lemak yang rendah. Susu skim bubuk 

merupakan sumber protein hewani yang dapat 

memberikan rasa dan aroma serta memperbaiki tekstur 

produk akhir.  

Sawitri, Manab dan Huda (2010) bahan kering 

tanpa lemak (BKTL), yakni bagian susu yang telah 

diambil lemaknya, mengandung banyak laktosa, 

protein, mineral dan vitamin yang tidak larut dalam 

lemak. Fungsi BKTL selain meningkatkan padatan, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



meningkatkan nilai overrun tanpa mempengaruhi 

tekstur dan kelembutan es krim serta menambah cita 

rasa dan mempertahankan palatabilitas (rasa enak) es 

krim. Sumber BKTL yang umum digunakan dalam 

pengolahan es krim dan telah dikenal masyarakat 

adalah susu skim bubuk. Kandungan susu skim bubuk 

adalah 49,5-52% laktosa, 34-37% protein, 8,2-8,6% 

abu dan sedikit lemak berkisar 0,6-1,25%. Susu skim 

bubuk sebagai sumber BKTL mempunyai harga yang 

relatif cukup mahal disebabkan karena biaya proses 

produksi untuk memisahkan dan meminimalkan kadar 

lemaknya serta proses pengeringannya sehingga 

dirasakan perlu untuk dicarikan bahan pengganti 

alternatif yang ekonomis tetapi tetap dapat 

menghasilkan es krim dengan kualitas yang memenuhi 

standar. 

 

2.1.3     Bambu Ori (Bambusa arundinacea) 

  Klasifikasi dari bambu ori (Bambusa 

arundinacea) menurut Puspita dan Ardhyananta 

(2013) adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivision : Spermatophyta 

Division : Magnoliophyta 

Class : Liliopsida 

Subclass : Commelinidae 

Order : Cyperales 

Family : Poaceae 

Genus : Bambusa Schreb. 

Species : Bambusa arundinacea (Retz.) Wild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suryono (2003) pengemasan dadih oleh perajin 

di Sumatera Barat masih menggunakan bambu, yaitu 

bambu gombong (Gigantochloa verticilata) dan 

bambu ampel (Bambusa vulgaris) dan sebagai tempat 

fermentasi secara alami. Wijayanti, Thohari dan 

Purwadi (2016) bambu ori (Bambusa arundinacea) 

dapat digunakan dalam pembatan dadih, dengan 

panjang masing-masing 15cm dan masing-masing 

bambu memiliki diameter sebesar 4cm. Sebelum 

digunakan, tabung bambu diuap-uapkan agar 

kandungan air yang ada dibambu dapat berkurang dan 

bambu siap digunakan. 

Prajaka, Yulianah dan Ardiarini (2017) bambu 

merupakan tanaman monokotil (berkeping satu) yang 

masuk dalam famili Graminae dan sub family 

Bambosoideae. Bambu memiliki sifat kimia yang 

tersusun dari 50-70% holoselulosa, 30% pentose dan 

25% lignin. Tanaman bambu efektif sebagai penyerap 

karbondioksida (CO2), penghasil oksigen, memiliki 

akar yang dapat membentuk jaring-jaring alami yang 

berfungsi memperkuat tanah, pencegah erosi dan 

penyerap air. Bambu memiliki banyak manfaat bagi 

manusia seperti dapat digunakan untuk membuat 

rumah, pagar, kandang ternak, kerajinan Bambu ori 

(Bambusa arundinacea) termasuk dalam genus 

Bambusa yang memiliki ciri buluh bambu tegak pada 

bagian bawah dan serabutan pada bagian atas, bekas 

pelepah buluh tidak jelas, buluh berduri. 

Sunarlim (2009) menyatakan dadih diperoleh 

dari susu kerbau yang difermentasikan secara alami 

yang diperkirakan berasal dari daun pisang sebagai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



penutup bambu dan susu itu sendiri. Ada tiga hal pokok 

dalam proses pembuatan dadih yaitu persiapan bambu, 

pemerahan dan proses terjadinya dadih. Selanjutnya 

dadih ditutup daun talas, daun pisang, plastik mapun 

tanpa penutup. 

Wijayanti, Thohari dan Purwadi (2016) 

penggunaan bambu yang berbeda pada proses 

pembuatan dadih akan mempengaruhi nilai keasaman. 

Hal ini disebabkan nilai bakteri dalam bambu cukup 

tinggi, semakin tinggi konsentrasi bakteri dalam 

bambu, maka nilai keasaman akan semakin meningkat, 

fermentasi dadih yang dibuat secara tradisional 

melibatkan berbagai jenis mikroorganisme yang saling 

berinteraksi. Mikroorganisme yang berperan dalam 

proses fermentasi ini diduga berasal dari permukaan 

tabung bambu bagian dalam, permukaan daun penutup, 

dan dari susu yang digunakan. Mikroorganisme 

tersebut terdiri atas bakteri dan khamir dengan jumlah 

bakteri sekitar 106-107 dan khamir sekitar 105, jumlah 

bakteri asam laktat yang tertinggi hingga didapat nilai 

keasaman yang tertinggi sebesar 0,37 cfu/ml pada 

penggunaan bambu ori. 

Menurut Putra, Marlinda, Khasrad, Ahike dan 

Wulandari (2011) bakteri asam laktat yang paling 

berperan pada dadih adalah dari genus Lactobacillus 

seperti L. brevis, L. viridiscens, L. buchneri dan L. 

plantarum. Genus Leuconostac adalah L. 

mesenteroides dan L. paramesenteroides. Genus 

Streptococcus adalah S. lactis, S. lactis, S. rafinolactis 

dan S. faecium, dan genus dari Lactococcus adalah L. 

piscium. Selain bakteri terdapat yeast pada dadih yaitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Candida curiosa, Brettanomyces custersii, 

Kluyueromyces lactis, Geotrichum sp, Saccharomyces 

sp dan Zygosaccharomyces sp.  

Menurut Daswati (2009) jumlah bakteri asam 

laktat untuk menghasilkan dadih yang baik minimal 

106 sampai 108/ml. Suhu dan waktu pemeraman dapat 

mempengaruhi jumlah bakteri asam laktat yang 

terdapat pada dadih. Bakteri pada dadih termasuk 

golongan bakteri fakultatif anaerob dengan suhu 

optimum pertumbuhan dan perkembangannya yaitu 

37-45°C. 

Melia dan Juliyarsi (2011) yang menyatakan 

bahwa pengujian kulalitas dadih yang difermentasi 

selama 48 jam menghasilkan total koloni 118 x 105 

CFU/gram sampai yang paling tinggi yaitu 178 x 105 

CFU/gram. 

Menurut Aria (2006) menunjukkan bahwa 

mikroba yang berperan dalam pembuatan dadih adalah 

yang bersifat proteolitik jumlahnya 1,2x101-3,0x103 

koloni/cm2 dan pembentuk asam sebesar 1,0x101-

1,2x102 koloni/cm2. 

 

2.1.4  Fermentasi 

Sunarlim (2009) dadih merupakan susu 

fermentasi yang mengandung probiotik seperti 

L.plantarum, sehingga menyehatkan. Pengolahan 

dadih di Sumatera Barat dilakukan secara tradisional 

tanpa menggunakan starter bakteri sehingga diperoleh 

mutu dadih yang seragam sehingga jenis dan total 

bakterinya menjadi tidak tetap. Upaya yang dilakukan 

untuk mendapatkan mutu susu fermentasi yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



seragam dan menyehatkan maka mengolahnya 

ditambahkan L.plantarum yang diperoleh dari dadih. 

Afriani, Suryono dan Lukman (2011) bakteri 

Lactobacillus plantarum merupakan bakteri asam 

laktat yang bersifat heterofermentatif fakultatif, L. 

brevis bersifat heterofermentatif dan L. acidophilus 

bersifat homofermentatif. L. plantarum dapat 

memproduksi hidrogen peroksida 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, sehingga memiliki bentuk 

morfologi hampir sama, juga termasuk gram positif. 

Bakteri ini termasuk yang tahan terhadap hambatan-

hambatan pada saluran pencernaan seperti air liur, 

asam lambung dan asam empedu. 

 

Tabel 3. Morfologi dan total populasi bakteri starter 

Jenis bakteri 
Jumlah 

(cfu/ml) 
Morfologi 

L. plantarum 9,7×109 

Bentuk batang susunan tunggal atau 

membentuk rantai pendek, gram 

negatif. 

L. brevis 5,8×109 

 

Berbentuk batang, susunan tunggal, 

atau bergerombol, gram positif. 

L. acidophilis 8,1×109 

 

Berbentuk batang, dengan susunan 

tunggal atau membentuk rantai 

pendek, gram positif. 

  (Afriani, Suryono dan Lukman, 2011) 

 

Handayani, Ida dan Rusmin (2014) fermentasi 

susu menjadi yoghurt dilakukan dengan bantuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bakteri asam laktat yaitu Streptococcus thermophilus 

dan Lactobacillus bulgaricus, tujuan utama fermentasi 

adalah untuk memperpanjang daya simpan susu karena 

mikroorganisme sulit tumbuh pada suasana asam dan 

kondisi kental. Susu fermentasi adalah susu yang 

berbentuk semi padat dari hasil fermentasi oleh kultur 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus 

thermophillus atau penggunaan salah satu kultur saja. 

Melia dan Sugita (2007) asam laktat 

menyebabkan terjadinya pemisahan kasein dari 

kalsium kaseinat susu sehingga kasein tersebut 

menggumpal antara satu dengan yang lainnya dan 

diikuti dengan penggumpalan lemak susu. Bahan 

makanan yang mengalami fermentasi biasanya 

mempunyai nilai gizi yang lebih tinggi dari bahan 

asalnya. Hal ini disebabkan oleh mikroba yang bersifat 

katabolik mampu memecah komponen-komponen 

yang kompleks menjadi zat-zat yang mudah dicerna. 

Faktor yang mempengaruhi kekentalan adalah 

konsentrasi dan keadaan protein, konsentrasi dan 

keadaan lemak, suhu dan lamanya susu disimpan. 

Kenaikan kadar protein dapat meningkatkan 

kekentalan. Pengaruh kadar lemak tidak sebesar 

protein. 

Wijayanti, Thohari dan Purwadi (2016) 

fermentasi dadih yang dibuat secara tradisional 

melibatkan berbagai jenis mikroorganisme yang saling 

berinteraksi. Mikroorganisme yang berperan dalam 

proses fermentasi ini diduga berasal dari permukaan 

tabung bambu bagian dalam, permukaan daun penutup 

dan dari susu yang digunakan. Mikroorganisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tersebut terdiri atas bakteri dan khamir dengan jumlah 

bakteri sekitar 106-107 dan khamir sekitar 105. 

2.1.5  Dadih 

Afriani, Suryono dan Lukman (2011) dadih 

merupakan salah satu produk olahan susu yang dibuat 

dengan cara fermentasi secara alami pada suhu kamar 

selama 48 jam. Produk fermentasi ini merupakan 

makanan tradisional yang cukup dikenal di wilayah 

Sumatra Barat, Riau dan Kabupaten Kerinci Propinsi 

Jambi. Beberapa keunggulan dadih diantaranya 

memiliki nilai gizi lebih tinggi dari bahan asalnya. 

Kandungan nutrisi pada dadih yang dibuat dari susu 

kerbau memiliki kadar air sekitar 69-73%, protein 6,6-

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

Wijayanti, Thohari dan Purwadi (2016) menyatakan 

bahwa kandungan nutrisi pada dadih yang dibuat dari 

susu kerbau memiliki kadar air sekitar 69-73%, protein 

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

Miskiyah, Usmiati dan Mulyorini (2011) 

karakteristik fisik dan kimia bahan baku susu yang 

berbeda dapat menyebabkan perbedaan karakteristik 

dadih. Tekstur dadih dari susu sapi cenderung lembek 

sedangkan dadih dari susu kerbau bertekstur lebih 

kompak dan padat. Oleh karena itu, perlu 

memodifikasi susu sapi tersebut misalnya 

menggunakan bahan tambahan pangan (BTP) dan atau 

BAL. Penggunaan BTP bertujuan untuk 

mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Bahan 

tambahan pangan yang kemungkinan dapat 

menghasilkan karakteristik produk serupa dadih susu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kerbau diantaranya enzim yang bersifat merusak 

kestabilan misel kasein, yaitu enzim proteolitik atau 

protease, sehingga membentuk gumpalan. 

Gambar dadih dapat dilihat pada gambar 2 

sebagai berikut: 

    Gambar 2. Dadih susu sapi. 

 

Usmiati, Broto dan Setiyanto (2011) dadih 

merupakan susu fermentasi asli dari daerah Sumatera 

Barat berwarna putih dengan konsistensi agak kental 

menyerupai tahu. Dadih secara tradisional dibuat dari 

susu kerbau yang ditempatkan dalam bambu dan 

ditutup dengan daun pisang yang dilayukan, dan 

dibiarkan terfermentasi secara alamiah pada suhu 

ruang selama 48 jam. Fermentasi terjadi dengan 

mengandalkan mikroba yang ada di alam atau tanpa 

menggunakan starter tambahan. Mikroba yang 

diisolasi dari dadih diperkirakan berasal dari daun 

pisang sebagai penutup, susu kerbau, dan bambu pada 

saat disiapkan. Dadih yang berkualitas baik adalah 

berwarna putih, konsistensi menyerupai yoghurt dan 

mempunyai aroma khas susu asam. Komposisi nutrisi 

dadih yaitu memiliki kadar air (82,10%), protein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(6,99%), lemak (8,08%), keasaman (130,5oD) dan pH 

4,99. 

Taufik (2004) pembuatan dadih sampai saat ini 

masih dilakukan secara tradisional, sehingga kualitas 

dadih yang diperoleh berbeda-beda. Susu kerbau 

sebagai bahan dasar dari pembuatan dadih juga 

menimbulkan masalah yaitu produksi susu kerbau 

yang terbatas dan harga susu kerbau yang mahal 

mengakibatkan keterbatasan dalam memproduksi 

dadih.  Belum adanya standar pembuatan dadih 

menyebabkan kualitas dadih yang diperoleh bervariasi 

pada masing-masing pengolah. Upaya-upaya 

peningkatan kualitas dadih baik secara fisik, kimia, 

maupun mikrobiologis sangat diperlukan. Upaya 

pengembangan dadih dari makanan tradisional menjadi 

salah satu produk bahan pangan olahan susu yang 

mempunyai peluang besar menjadi produk komersial 

telah banyak dilakukan. Upaya-upaya tersebut antara 

lain sebagai berikut:  

1. Penggantian susu kerbau dengan susu sapi yang 

diikuti oleh proses pasteurisasi, 

2. Penggantian wadah konvensional berupa bambu 

dengan wadah plastik yang lebih steril dan higienis, 

3. Proses fermentasi yang terkontrol melalui 

penggunaan starter kultur murni atau kombinasi 

berbagai starter bakteri asam laktat lainnya.  

Sunarlim (2009) menyatakan ketersediaan susu 

kerbau yang masih terbatas dapat digantikan oleh susu 

sapi. Kandungan gizi dan padatan susu kerbau lebih 

tinggi dibanding susu sapi sehingga mutunyapun lebih 

tinggi. Susu sapi relatif mudah diperoleh dalam jumlah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



banyak dan sudah umum dikonsumsi masyarakat. 

Beberapa perbaikan untuk mendapatkan dadih dari 

susu sapi sebagai berikut : 

1. Menguapkan susu sapi, karena kadar bahan kering 

susu sapi lebih rendah dibandingkan kerbau. Cara ini 

diharapkan dapat meningkatkan bahan kering susu sapi 

sehingga relatif sama dengan susu kerbau. Penguapan 

susu sampai 50% dapat meningkatkan kadar protein 

dan kadar lemak dibandingkan sebelum penguapan, 

namun masih lebih rendah dibandingkan susu kerbau 

tanpa penguapan.  

2. Cara lainnya adalah melakukan toning yaitu 

menambahan susu bubuk penuh atau susu bubuk skim 

sebesar 3-4%. 

 

2.2 Bahan bahan yang digunakan untk membuat es 

krim 

2.2.1 Gula Pasir 

Uswatun (2011) gula dalam pembuatan es krim 

berfungsi sebagai pemanis dan menentukan tekstur es 

krim. Gula yang sering digunakan dalam pembuatan es 

krim adalah gula pasir. Dalam produk es krim, gula yang 

digunakan adalah gula pasir yang butirannya halus 

sehingga mudah larut. 

Hadipranoto (2017) gula sebagai pemanis, selain 

itu gula dapat berfungsi sebagai pengawet. Hal ini 

disebabkan karena gula memiliki daya larut yang tinggi 

sehingga mikroorganisme sulit untuk hidup karena 

aktivitas air (Aw) yang rendah. Gula juga dapat 

meningkatkan kualitas sensori dari segi tekstur dan rasa 

produk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chan (2008) gula merupakan bahan pemanis yang 

menentukan tekstur es krim. Setiap jenis gula yang 

digunakan memberikan hasil yang berbeda. Pasalnya, 

setiap jenis gula memiliki tingkat kemanisan sendiri. 

Gula pasir yang digunakan untuk membuat es krim 

memiliki tekstur yang halus sehingga mudah larut. 

 

2.2.2   Stabilizer 

Chan (2008) stabilizer es krim buatan merupakan 

pengganti stabilizer alami yang telah disempurnakan. 

Stabilizer ini berbentuk bubuk sehingga lebih mudah 

diicampurkan pada adonan es krim. Keuntungan lain, 

stabilizer ini mudah disimpan dan tidak mudah 

rusak.Hasil es krimnya pun lebih stabil dibandingkan 

dengan menggunakan telur. Bahan dasar stabilizer 

buatan ini merupakan bahan alami yang berbeda-beda 

tergantung dari jenis produknya. Salah satu jenis 

stabilizer yang ada di pasaran adalah Base 2000. 

Stabilizer dalam pembuatan es krim memilik peranan 

yaitu: menstabilkan pengadukan dalam proses 

pencampuran bahan baku es krim, menstabilkan molekul 

udara dalam adonan es krim dan menahan rasa dalam 

adonan, menambah rasa dan mempertahankan tekstur 

dalam adonan es krim, dan membantu menahan adanya 

pengkristalan es krim pada saat penyimpanan. 

Hartatie (2011) bahan penstabil berfungsi 

menjaga air di dalam es krim agar tidak membeku besar 

dan mengurangi kristalisasi es. Bahan penstabil yang 

umum digunakan dalam pembuatan es krim dan frozen 

dessert yang lain adalah CMC (Carboxy Methyl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cellulose), gelatin, natrium alginat, karagenan, gum arab 

dan pectin. 

Violisa, Nyoto dan Nurjanah (2012) fungsi dari 

stabilizer adalah sebagai pengemulsi yaitu pengikatan 

globula yang berasal dari molekul lemak, air dan udara, 

sehingga dapat mencegah terbentuknya kristal es yang 

lebih besar, memberikan tekstur yang lembut dan 

mempertahankan pelelehan es krim pada saat 

dihidangkan, serta berpengaruh terhadap overrun. 

Stabilizer yang biasanya digunakan adalah 

gelatinstabilizer yang berasal dari hewan, vegetable 

stabilizer dan kelompok gum dengan kadar penstabil 

yang ditambahkan berkisar antara 0,2% hingga 0,5%. 

Stabilizer yang termasuk dalam vegetable stabilizer 

adalah alginat, karaginan dan agar-agar. 

2.2.3  Creamer Nabati 

Uswatun (2011) krim merupakan cairan kental 

yang diambil dari pengolahan susu. Berikut ini beberapa 

jenis-jenis krim yang dapat digunakan pada es krim 

yaitu: 

a. Single cream, merupakan krim dengan kandungan 

lemak sampai dengan 20%. 

b. Double cream, merupakan krim yang kandungan 

lemaknya lebih tinggi sampai dengan 35%. Krim ini 

akan membuat es krim lebih terasa creamy. 

c.Krim segar yang dibuat dari lemak nabati atau disebut 

non dairy cream. Krim yang memiliki kestabilan lebih 

tinggi ini biasa digunakan untuk menghias cake. 

Darma, Puspitasari dan Noerhartati (2013) non 

dairy cream bisa dikatakan sebagai bahan pembantu es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



krim yang berfungsi untuk memberikan tekstur halus, 

mempertahankan mutu dalam penyimpanan karena 

menahan pengkristalan adonan es krim dan 

berkontribusi memberi rasa serta efek sinergis pada 

tambahan flavor yang digunakan. Disamping itu, 

penggunaan non dairy cream akan memperindah 

penampakan. Bila kandungan non dairy cream terlalu 

rendah, akan membuat kristal es lebih besar dan 

teksturnya lebih kasar serta terasa lebih dingin. 

Hadipranoto (2017) krimer nabati digunakan 

untuk menambah cita rasa pada makanan dan minuman. 

Krimer nabati dibuat dari minyak nabati yang 

dihidrogenasi. 

Putri., dkk (2016) krimer nabati (non dairy 

creamer) disebut sebagai krimer tiruan yang dibuat 

berdasarkan bahan penyusun berupa minyak nabati, 

protein, penstabil, emulsifier yang digabungkan menjadi 

suatu larutan dan kemudian dikeringkan dengan 

pengeringan semprot. Non dairy creamer 

dipertimbangkan sebagai pengganti krimer berbahan 

baku susu, susu evaporasi atau susu segar. Produk ini 

disebut sebagai krimer nonsusu atau krimer nabati 

karena memanfaatkan minyak nabati sebagai bahan baku 

seperti halnya pemanfaatan lemak susu dalam produk 

krimer. Kelebihan yang dimiliki oleh non dairy creamer 

lainnya antara lain umur simpan produk yang lebih 

panjang, kemudahan dalam penyimpanan, distribusi dan 

penanganan, selain itu non dairy creamer aman bagi 

penderita laktosa intolerance karena terbuat dari lemak 

nabati yang tidak mengandung laktosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alexandra (2017) krimer nabati ditambahkan 

untuk meningkatkan cita rasa pada produk. Bahan baku 

ini dibuat dari minyak nabati yang mengalami proses 

dihidrogenasi. 

 

2.2.4  Es Krim 

Uswatun (2011) es krim adalah buih setengah 

beku yang mengandung lemak teremulsi dan udara. Es 

krim merupakan salah satu jenis makanan yang populer 

di dunia dan sangat digemari olah semua kalangan. 

Hidangan ini biasanya dikonsumsi sebagai hidangan 

penutup atau populer disebut dessert. Bahan utama dari 

es krim adalah lemak (susu), gula, krim dan air. Sebagai 

tambahan, diberi gula, emulsifier, stabilizer, dan perasa. 

Emulsifier ini berguna untuk memperbaiki pencampuran 

lemak dan air, mengembangkan adonan dalam proses 

pengadukan dan memperbaiki tekstur es krim. Stabilizer 

berfungsi sebagai menstabilkan pengadukan dalam 

proses pencampuran bahan baku es krim dan menambah 

rasa serta memperbaiki tekstur es krim. Sedangkan 

perasanya bervariasi tergantung pada selera yang 

berfungsi sebagai penambah rasa dasar es krim. Bahan 

perasa yang bisa digunakan dalam pembuatan es krim 

dapat menggunakan sari buah atau jus, ice paste dan 

selai. 

Berdasarkan definisi yang dimuat dalam Standar 

Nasional Indonesia (SNI), es krim adalah jenis makanan 

semi padat yang dibuat dengan cara pembekuan es krim 

atau dari campuran susu, lemak hewan atau nabati, gula, 

dengan atau tanpa bahan makanan lain dan bahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



makanan yang diijinkan (Dewan Standar Nasional-DSN, 

1995). 

Sawitri, Manab dan Huda (2010) es krim adalah 

produk pangan beku yang dibuat melalui kombinasi 

proses pembekuan dan agitasi pada campuran bahan 

utama yaitu lemak susu (krim) dengan bahan-bahan: 

susu penuh (whole milk) dan produk olahan susu, bahan 

pemanis, bahan penstabil, bahan pengemulsi dan bahan 

penambah cita rasa (flavour). Pada prinsipnya 

pengolahan es krim adalah membentuk rongga udara 

pada campuran bahan es krim atau disebut Ice Cream 

Mix (ICM), sehingga diperoleh pengembangan volume 

es krim dengan tujuan menjadikan es krim lebih ringan, 

tidak terlalu padat, mempunyai tekstur yang lembut, 

mengurangi rasa dingin yang berlebihan serta segera 

berubah bentuk saat dimakan. Tahapan dalam 

pengolahan es krim yaitu seleksi bahan, perhitungan 

komposisi dan pencampuran, pasteurisasi, 

homogenisasi, aging, pembekuan dan agitasi serta 

penyimpanan. Komposisi penyusun soft frozen es krim 

yaitu 55-64% air, 10-16% lemak susu, 12-16% bahan 

pemanis, 9-12% bahan padatan tanpa lemak, 0,2-0,5% 

bahan penstabil dan bahan pengemulsi.  

Uswatun (2011) variasi rasa dan penyajian es krim 

semakin beragam. Banyak penjual es krim 

menambahkan bahan lain seperti choco chip, kacang-

kacangan dan buah-buahan segar, untuk campuran atau 

ditaburkan di atasnya. Selain untuk menambah rasa, 

bahan tersebut juga dapat meningkatkan performa es 

krim sehingga meningkatkan minat konsumen. Jenis-

jenis es krim antara lain: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a. Ice cream base (Es Krim) 

Ice cream base merupakan es krim berbahan dasar 

susu dan fresh cream, yang ditambah telur sebagai bahan 

penstabil. 

b. Modern ice cream (Es krim modern) 

Modern ice cream merupakan es krim yang 

menggunakan emulsifier untuk menggantikan telur 

sebagai penstabil. Emulsifier ini dibuat dari bahan alami 

yang diproses khusus bubuk. Tingkat kestabilannya 

lebih baik daripada menggunakan telur. 

c. Soft ice cream 

Soft ice cream merupakan es krim yang dibuat 

menggunakan mesin khusus yang berbeda dengan mesin 

es krim biasa. Dengan mesin khusus ini, udara yang 

terkandung didalam es krim akan digandakan sehingga 

hasilnya lebih lembut dan volumenya menjadi lebih 

besar. Selain itu, kandungan lemaknya menjadi tidak 

terlalu tinggi. 

d. Gelato 

Gelato berasal dari kata “gelare” yang artinya beku. 

Es krim ini berasal dari Italia yang terbuat dari susu, 

gula, telur, dan perasa makanan. Adonan gelato lebih 

kental daripada adonan es krim yang berasal dari 

kandungan kuning telur atau putih telur. 

e. Sorbet 

Sorbet lebih ringan dan segar dibandingkan dengan 

es krim biasa karena terbuat dari jus buah yang ditambah 

pemanis. Adonan sorbet tidak perlu dimasak agar 

kesegaran dan rasa buahnya tetap terjaga. Sorbet tidak 

mengandung susu, krim, dan kuning telur sehingga 

kandungan kalorinya rendah. Namun karena tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mengandung lemak, adonan sorbet sebaiknya juga 

ditambah stabilizer dan emulsifier agar teksturnya lebih 

baik. Menurut International Dairy Foods Association, 

kandungan lemak yang terdapat pada es krim jenis sorbet 

yaitu sebanyak 1-2%. 

f. Sherbet 

Sherbet hampir sama dengan sorbet, hanya 

adonannya ditambah dengan lemak. 

g. Frozen yoghurt 

Frozen yoghurt merupakan hidangan penutup yang 

terbuat dari yoghurt yang ditambah dengan perasa 

makanan dan stabilizer es krim. Kandungan lemaknya 

rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. 

 

2.3 Aroma  

Sari, Sustiyah dan Legowo (2014) aroma susu yang khas 

berasal dari asam lemak yang terdapat dalam susu. Asam lemak 

pada susu kerbau termasuk asam lemak volatile, asam lemak 

yang berpengaruh pada bau khas susu kerbau yaitu asam 

butirat, kaproat, kaplirat, kaprat dan laurat, diantaranya yang 

mudah larut adalah asam butirat, kaprilat dan kaprat. 

Alexandra (2017) perubahan flavor yang terjadi pada 

produk minuman mengandung susu ini dapat terjadi karena 

beberapa faktor seperti aktivitas bakteri, enzim dan proses 

produksi. Susu segar sendiri memiliki beberapa senyawa 

volatile seperti dimetil sulfida, diasetil, dan 2-metil-1-butanol 

dalam berbagai konsentrasi yang menciptakan flavor khas pada 

susu. Pembentukan aroma dan flavor dari susu selama proses 

penyimpanan dipengaruhi oleh kandungan senyawa sulfida, 

keton, aldehid dan lakton yang terbentuk dari proses degradasi 

thermal protein, oksidasi lemak, dan reaksi Maillard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usmiati (2010) dadih yang disukai konsumen adalah 

yang berwarna putih, bertekstur lembut dengan aroma spesifik. 

Aroma susu fermentasi disebabkan oleh adanya pembentukan 

senyawa asetaldehid, diasetil, asam asetat, serta kelompok 

asam lainnya dalam jumlah kecil. Selain itu kandungan lemak 

susu dapat berpengaruh terhadap pembentukan komponen 

flavor produk. Penggunaan daun pisang sebagai penutup 

menambah cita rasa dan aroma yang khas. Ekstrak senyawa 

flavor dari daun pisang hasil distilasi air yang diekstrak dengan 

pelarut ethyl asetat mengandung senyawa kimia yaitu 2-

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

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

Senyawa tersebut berperan terhadap aroma yang dihasilkan 

oleh daun pisang. 

Afriani, Suryono dan Lukman (2011) aroma sangat 

dipengaruhi oleh senyawa-senyawa pembentuk aroma yang 

dihasilkan laktosa selama fermentasi, seperti diasetil. Diasetil 

merupakan komponen flavor yang utama pada produk 

fermentasi susu yang disintesis oleh bakteri Leuconostoc, 

Lactobacilli dan beberapa jenis Lactococci yang dapat 

memetabolisme sitrat. Isolat bakteri asam laktat seperti L. casei 

dan L. Plantarum mampu menghasilkan diasetil yang tertinggi 

dalam fermentasi susu selama 72 jam. 

 

2.4 pH Es Krim 

Afriani (2012) nilai pH dadih susu sapi tidak dipengaruhi 

jenis bakteri asam laktat yang digunakan sedangkan lama 

penyimpanan pada suhu rendah mempengaruhi nilai pH dadih 

susu sapi yang dihasilkan serta interaksi jenis bakteri asam 

laktat dan lama penyimpanan tidak berpengaruh nyata terhadap 

pH dadih susu sapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wijayanti, Thohari dan Purwadi (2016) asam di dalam 

susu terutama disebabkan oleh aktivitas bakteri-bakteri 

pembentuk asam, bakteri tersebut dapat merubah laktosa 

menjadi asam laktat dan timbulnya asam laktat dapat 

menurunkan pH susu. Keasaman pada susu terutama 

disebabkan oleh aktivitas bakteri yang dapat mengubah laktosa 

menjadi asam laktat yang dikenal dengan istilah developed 

acidity. 

Sintasari, Kusnadi, dan Ningtyas (2014) semakin tinggi 

penambahan susu skim kebutuhan nutrisi bagi pertumbuhan 

bakteri juga semakin terpenuhi, sehingga bakteri yang tumbuh 

lebih banyak, bakteri tersebut akan merombak laktosa menjadi 

glukosa dan galaktosa yang kemudian menjadi asam laktat, 

sehingga pH pada produk dapat mengalami penurunan. 

Penurunan pH merupakan salah satu akibat dari proses 

fermentasi yang terjadi karena adanya akumulasi asam yang 

berasal dari bakteri asam laktat. Asam laktat yang dihasilkan 

sebagai produk utama akan terdisosiasi menghasilkan H+ dan 

CH3CHOHCOO-, sehingga semakin tingginya asam laktat 

memungkinkan ion H+ yang terbebaskan dalam medium. 

Selain itu, 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. 

Wijayanti, Thohari dan Purwadi (2016) produk 

fermentasi adalah hasil pemecahan laktosa oleh bakteri asam 

laktat. Total asam tertitrasi adalah jumlah asam laktat yang 

terbentuk selama proses fermentasi yang merupakan hasil 

pemecahan laktosa oleh bakteri asam laktat. Adanya asam di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dalam susu terutama disebabkan oleh aktivitas bakteri-bakteri 

pembentuk asam. Selama proses fermetansi gula yang terdapat 

dalam susu difermentasi oleh bakteri sehingga menghasilkan 

asam laktat yang menyebabkan turunnya pH. Asam laktat 

merupakan produk metabolit utama (85%) yang dihasilkan dari 

perombakan laktosa oleh starter bakteri asam laktat yang 

digunakan. Proses perombakan laktosa menjadi asam laktat 

sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jumlah dan jenis 

starter, kondisi starter, suhu, waktu inkubasi dan kandungan 

gizi (laktosa) pada susu sebagai bahan baku awal. 

AOAC (1995) pengukuran pH dilakukan dengan 

menggunakan pH meter. Alat pH meter dikalibrasi terlebih 

dahulu dengan buffer untuk pH 4 dan pH 7 sesuai kisaran pH 

es krim dadih. Pengukuran dilakukan dengan mencelupkan 

elektroda pH meter kedalam 10 ml sampel. 

Alexandra (2017) penurunan pH pada produk dapat 

terjadi karena beberapa faktor seperti aktivitas bakteri 

pembusuk asam laktat maupun akibat kandungan dari beberapa 

senyawa asam. Beberapa bakteri asam laktat yang dapat 

mengubah laktosa susu menjadi asam laktat antara lain 

Streptococcus thermophilus, Lactobacillus laktis, dan 

Lactobacillus thermopilus. Sedangkan berbagai senyawa 

dalam susu yang dapat mempengaruhi tingkat keasaman susu 

antara lain senyawa fosfat kompleks, asam sitrat, asam-asam 

amino dan karbondioksida yang larut dalam susu. Meski 

demikian, penurunan nilai pH pada produk masih dapat 

diterima karena belum memasuki pH asam antara 4,0-5,0. Pada 

kondisi pH 6-7 kualitas produk minuman susu masih 

dikategorikan baik karena bakteri asam laktat masih belum 

dapat memproduksi asam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5  Total Asam Tertitrasi Pada Es Krim 

Afriani, Suryono dan Lukman (2011) total asam tertitrasi 

adalah jumlah asam laktat yang terbentuk selama proses 

fermentasi yang merupakan hasil pemecahan laktosa oleh 

bakteri asam laktat. Kombinasi starter tidak berpengaruh nyata 

terhadap total asam tertitrasi (TAT). Hal ini disebabkan oleh 

karena L. acidophilus bersifat homofermentatif dimana dalam 

proses fermentasi hanya memproduksi asam laktat, sehingga 

nilai TAT lebih tinggi. Peningkatan TAT dan penurunan pH 

pada fermentasi susu dengan kultur bakteri asam laktat sudah 

terlihat selama 24 jam.Kombinasi starter juga tidak 

mempengaruhi secara nyata terhadap pH dadih yang terbentuk. 

Rentangan nilai pH dari 4 perlakuan tersebut berkisar antara 

3,99-4,07. Apabila pH susu mendekati titik isoelektrik kasein 

(pH 4,6) efek negatif terhadap kasein dapat diturunkan. 

Wijayanti, Thohari dan Purwadi (2016) proses 

fermentasi menghasilkan asam laktat yang merupakan produk 

utama fermentasi. β-galaktosidaseyang dihasilkan oleh bakteri 

Lactobacillus akan merombak laktosa menjadi galaktosa dan 

glukosa. Glukosa dirombak menjadi fruktosa 6-fosfat melalui 

proses glikolisis. Hasil akhir dari proses glikolisis terbentuk 

asam laktat. Perubahan pH susu disebabkan karena 

terbentuknya asam laktat dari laktosa karena adanya bakteri 

pembentuk asam laktat seperti Streptococcus laktis. Keasaman 

dadih selain tergantung pada kandungan protein juga 

dipengaruhi oleh aktivitas bakteri yang merombak laktosa 

menjadi asam laktat sehingga dadih menjadi asam. Semakin 

banyak jumlah bakteri yang merombak laktosa menjadi asam 

laktat akan menyebabkan terjadinya penurunan pH dadih. 

Septiani, Kusrahayu dan Legowo (2013) menyatakan 

bahwa adanya peningkatan penambahan susu skim dapat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



meningkatkan nilai keasaman dan menurunkan pH. Hal ini 

disebabkan karena susu skim mengandung 5% laktosa yang 

berperan dalam metabolisme asam laktat. Laktosa merupakan 

karbohidrat utama dalam susu yang dapat digunakan oleh 

bakteri starter sebagai sumber energi untuk pertumbuhannya.  

Penambahan susu skim sebesar 6% menghasilkan total asam 

tertinggi yang disebabkan karena kandungan laktosa yang 

semakin tinggi akibat penambahan susu skim yang semakin 

besar sehingga asam laktat yang terbentuk juga semakin tinggi. 

Semakin banyak bakteri memproduksi asam laktat, maka 

semakin tinggi asam yang terbentuk. 

Taufik (2004) pengukuran TAT secara umum 

dilakukan untuk mengetahui tingkat keasaman atau total asam 

pada suatu produk yang direpresentasikan oleh jumlah total ion 

hidrogen (H+) dalam bentuk terdisosiasi atau tidak terdisosiasi. 

Akan tetapi secara lebih teknis asam tertitrasi didefinisikan 

sebagai jumlah basa yang dibutuhkan untuk menaikkan pH 

susu dari 6,6 ke 8,4 dengan fenoptalein sebagai indikator. Nilai 

pH menggambarkan keasaman yang nyata dari suatu larutan 

yang merupakan hasil pengukuran konsentrasi ion hidrogen 

yang terdisosiasi, susu normal merupakan larutan yang 

memiliki keasaman yang sedikit dibawah pH normal dengan 

nilai pH 6,5 sampai 6,7 dengan 6,6 sebagai nilai yang paling 

biasa ditemukan pada suhu sekitar 25ºC. 

 

2.6 Kadar Protein Es Krim 

Afriani, Suryono dan Lukman (2011) kadar protein 

dadih semakin meningkat dari yang menggunakan starter 

tunggal ke kombinasi starter yang semakin kompleks. Hal ini 

diduga karena protein susu juga digunakan sebagai sumber 

nutrisi oleh bakteri starter untuk pertumbuhannya. Bakteri yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



digunakan sebagai starter pada pembuatan produk susu 

fermentasi tidak dapat dengan penuh melakukan sintesis asam 

amino, sehingga asam-asam amino yang terdapat dalam susu 

dapat membantu pertumbuhannya. 

Miskiyah, Usmiati dan Mulyorini (2011) menyatakan 

bahwa kadar protein dadih susu kambing relatif tinggi, dengan 

nilai total asam yang rendah yang secara umum cukup diminati 

panelis. Hidrolisis protein oleh enzim protease akan 

memutuskan ikatan peptida yang terdapat pada protein. Proses 

pemutusan ini membutuhkan air, makin aktif daya 

proteolitiknya maka makin banyak kebutuhan akan air, 

sehingga akan menurunkan nilai aktivitas air bahan. 

Sintasari, Kusnadi, dan Ningtyas (2014) bahwa susu 

skim mengandung protein dan laktosa dalam jumlah tinggi 

yang akan diubah sebagian besar oleh bakteri asam laktat 

menjadi asam laktat. Protein merupakan sumber nitrogen 

sedangkan laktosa merupakan sumber energi dan karbon bagi 

starter Lactobacillus plantarum. Sehingga semakin banyak 

susu skim yang ditambahkan maka jumlah bakteri juga akan 

semakin meningkat. 

Karmana (2007) fermentasi pada susu biasanya 

dilakukan oleh bakteri Streptococcus dan Lactobacillus, 

bakteri-bakteri tersebut akan merombak laktosa menjadi asam 

laktat. Berarti semakin lama pemeraman asam laktat yang 

terbentuk akan semakin banyak dan pH akan turun karena 

suasana menjadi asam. Suasana asam akan menyebabkan 

protein pada susu (kasein) menggumpal. 

Afriani (2012) kadar protein dadih susu sapi tidak 

dipengaruhi oleh jenis bakteri asam laktat dan lama 

penyimpanan pada suhu rendah mempengaruhi kadar protein 

sedangkan interaksi antara jenis bakteri asam laktat dan lama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



penyimpanan. Menunjukkan bahwa semakin lama 

penyimpanan, kadar protein semakin menurun. Kisaran kadar 

protein berdasarkan penggunaan jenis bakteri asam laktat 

berkisar antara 4,09-4,27% sedangkan rataan kadar protein 

berdasarkan berdasarkan lama penyimpanan berkisar 4,64-

3,87%. Kadar protein dadih susu sapi hasil fermentasi berbagai 

starter bakteri yang disimpan pada suhu rendah selama 14 hari 

berkisar antara 3,77-4,48%. 

Sawitri, Manab dan Huda (2010) protein berfungsi 

menstabilkan emulsi lemak setelah proses homogenisasi, 

menambah cita rasa meningkatkan dan menstabilkan daya ikat 

air yang berpengaruh pada kekentalan ICM dan menghasilkan 

tekstur es krim yang lembut. 

Afriani, Suryono dan Lukman (2011) protein susu juga 

digunakan sebagai sumber nutrisi oleh bakteri starter untuk 

pertumbuhannya. Bakteri yang digunakan sebagai starter pada 

pembuatan produk susu fermentasi tidak dapat dengan penuh 

melakukan sintesis asam amino, sehingga asam-asam amino 

yang terdapat dalam susu dapat membantu pertumbuhannya. 

AOAC (2005) penentuan kadar protein dilakukan 

dengan metode mikro kjeldahl. Prinsip analisis ini adalah 

menetapkan protein berdasarkan oksidasi bahan-bahan 

berkarbon dan konversi nitrogen menjadi amonia. Selanjutnya 

amonia bereaksi dengan kelebihan asam membentuk arnonium 

sulfat. Setelah larutan menjadi basa, amonia diuapkan untuk 

diserap dalam larutan asam borat. Jumlah nitrogen yang 

terkandung ditentukan dengan titrasi HCL.  
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Teknologi Hasil 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dan 

Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan 

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. 

Penelitian dilakukan pada bulan 12 Februari hingga 08 Maret 

2018. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi dalam penelitian ini yaitu es krim yang terbuat 

dari dadih susu sapi. Penelitian ini dilakukan dengan 

melakukan penambahan persentase susu skim yang berbeda 

yaitu 0%, 2,5%, 5%, 7,5% dan 10% disertai degan pasteurisasi 

pada susu sapi segar. Pemeraman dilakukan dan dadih diolah 

menjadi es krim dengan beberapa bahan tambahan. Jumlah 

sampel yang digunakan dalam pengujian sebanyak 20 sampel 

untuk setiap variabel penelitian.  

 

3.3 Alat dan Bahan Penelitian 

3.3.1 Bahan Penelitian 

a. Bahan pembuatan dadih susu sapi, antara lain: 

susu sapi segar, susu skim bubuk merek Tropikana 

Slim yang diproduksi oleh PT. Nutrifood 

Indonesia, bambu ori (Bambusa arundinacea). 

b. Bahan pembuatan es krim dadih susu sapi, antara 

lain: dadih susu sapi, gula pasir merek Gulaku, 

krimer nabati merek Prima, stabilizer merek Prima  
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c. Bahan uji aroma dengan melibatkan panelis semi 

terlatih untuk penilaian aroma dadih. 

d. Bahan uji nilai pH, antara lain: sample es krim 

dadih susu sapi, larutan buffer pH 4 dan 7, 

akuades. 

e. Bahan uji Total Asam Tertitrasi: sample es krim 

dadih susu sapi, indikator PP (1%), larutan NaOH 

0,1N. 

f. Bahan uji Kadar Protein, antara lain: sample es 

krim dadih susu sapi, indikator PP (1%), larutan 

NaOH 0,1N, Formalin 40%, akuades, kalium 

oksalat, katalisator, H2SO4. 

 

3.3.2 Peralatan Penelitian 

a. Alat pembuatan dadih susu sapi, antara lain: 

timbangan, kompor, alat pasteurisasi berupa 

double wall, pengaduk, gelas ukur, termometer, 

daun pisang, tali pengikat atau alat perekat. 

b. Alat pembuatan es krim dadih susu sapi, antara 

lain: panci, baskom sedang, pengaduk kayu, 

timbangan, spatula, gelas ukur, wadah plastik es 

krim beserta penutupnya, sendok es krim, kertas 

label, nampan, mixer, ice cream maker, kulkas dan 

freezer. 

c. Alat uji Aroma, antara lain: panelis semi terlatih. 

d. Alat uji Derajat pH, antara lain: timbangan, 

indikator pH, pipet tetes, erlenmeyer, pH meter 

elektrik, beaker glass dan kertas saring. 

e. Alat uji Total Asam Tertitrasi, antara lain: 

timbangan, erlenmeyer, beaker glass, buret, 

corong, pipet ukur, pipet tetes dan neraca analitik.  
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f. Alat uji Kadar Protein, antara lain: tabung reaksi 

merek pyrex, tabung Kjeldahl, pemanas Kjeldahl, 

alat destilasi, buret 50 ml, erlenmeyer 250 ml, 

spatula, kertas timbang, pipet dan batu didih. 

 

3.4 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah percobaan dengan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan 

dengan 4 ulangan. Perlakuan yang dilakukan yaitu: 

 

P0 = Tanpa penambahan susu skim. 

P1 = Penambahan susu skim 2,5%. 

P2 = Penambahan susu skim bubuk 5%. 

P3 = Penambahan susu skim bubuk 7,5%. 

P4 = Penambahan susu skim bubuk 10%. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati di d alam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Aroma berdasarkan Mahdiana (2015) 

2. Nilai pH berdasarkan AOAC (2005) 

3. Total Asam Tertitrasi (TAT) berdasarkan 

Hadiwiyoto (1994) 

4. Kadar Protein berdasarkan AOAC (2005). 

 

3.6 Prosedur Penelitian 

A. Prosedur persiapan 

a. Persiapan alat dan bahan  

1. Susu sapi segar. 

2. Bambu ori (Bambusa arundinacea). 

3. Daun pisang.  
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4. Gula pasir. 

5. Krimer nabati (non dairy milk) dan 

stablilizer. 

6. Wadah, pisau, lap kain, tissue, penyaring.  

7. Mixer.  

8. Ice cream maker, kompor gas dan panci 

pasteurisasi telah tersedia di ruang Lab. Keju 

gedung 4 Fakultas Peternakan, Universitas 

Brawijaya. 

b. Pemotongan bambu  

Bambu dijemur selama 1-2 jam hingga bambu 

tidak terlalu basah dan dibersihkan bagian luar 

bambu dengan menggunakan lap kain. Pemotongan 

bambu dilakukan dengan menggunakan gergaji 

kayu. Bambu dipotong pada bagian atas dan 

dibersihkan seluruh permukaan luar bambu dari sisa 

butiran bambu yang digergaji menggunakan lap 

kain. Alumunium foil digunakan untuk menutup 

bagian atas bambu untuk sementara agar debu dan 

kotoran tidak masuk kedalam bambu. 

 

B. Prosedur pembuatan dadih 

a. Penambahan susu skim dan pasteurisasi 

Susu skim ditambahkan kedalam susu segar 

dengan persentase penambahan susu skim yang 

berbeda-beda yaitu 0%, 2,5%, 5%, 7,5% dan 10%. 

Susu skim dan susu sapi dicampur dengan 

menggunakan spatula kayu hingga seluruh susu 

skim tercampur dan tidak terdapat gumpalan 

ataupun endapan didalam susu. Selanjutnya 

dilakukan pasteurisasi dengan metode LTLT (Low 
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Temperature Long Time) yaitu menggunakan suhu 

62-65ºC selama 30 menit serta dilakukan 

pengadukan secara konsisten. 

b. Penurunan suhu 

Susu didinginkan pada suhu ruang hingga suhu 

susu mencapai 27-28ºC. Pengadukan secara 

perlahan dan konsisten dilakukan hingga susu 

mencapai suhu tersebut. 

c. Penutupan dan inkubasi 

Campuran susu dan susu skim dituangkan 

kedalam bambu dengan menggunakan gelas ukur. 

Daun pisang digunakan sebagai penutup bagian atas 

bambu. Daun pisang yang digunakan adalah daun 

yang telah diangin-anginkan dan dibersihkan 

menggunakan lap kain. Selanjutnya, daun pisang 

diikat menggunakan tali atau dapat juga 

menggunakan plastik perekat yang berdiameter 

besar agar tidak mudah tumpah saat terjadi 

guncangan.  

d. Pemanenan  

Pemanenan dadih dilakukan setelah tepat 18 

jam pemeraman. Pemanenan dilakukan dengan 

membuka ikatan daun pisang pada bagian atas 

bambu. Setelah bambu terbuka, dadih dikeluarkan 

dan ditempatkan pada wadah baskom yang telah 

disediakan dan diberi label.  

 

C. Prosedur pembuatan es krim 

a. Penimbangan 

Dadih yang telah dipanen selanjutnya ditimbang 

dengan dikurangi bobot wadah. Selanjutnya baskom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

dadih ditutup bagian atasnya menggunakan plastik 

wrap dan dimasukkan kedalam kulkas untuk menunggu 

giliran pemprosesan menjadi es krim dadih. 

b. Pencampuran menggunakan mixer 

Dadih yang akan diolah dimasukkan kedalam 

baskom dan diikuti dengan bahan bahan lain seperti 

krimer nabati, gula dan stabilizer. Adonan dicampur 

menggunakan mixer yang menggunakan kecepatan 

sedang untuk 2-5 menit awal lalu kecepatan maksimal 

selama 8-10 menit.  

c. Pemasukkan pada ice cream maker 

Setelah ice cream maker terlah dibersihkan dan 

siap digunakan maka adonan es krim dimasukkan ke 

dalam mesin melalui bagian atas mesin. Selanjutnya 

ditutup bagian atas dan ditekan tombol Auto untuk 

memulai proses pembuatan es krim. 

d. Freezing 

Adonan es krim diolah di dalam Ice cream maker 

dan diproses secara perlahan menjadi es krim. Setelah 

tombol Auto ditekan maka mesin memulai proses 

pembuatan es krim. Setelah mesin selesai melakukan 

pemrosesan maka mesin secara otomatis berhenti. 

Pengadukan oleh mesin berjalan sekitar 10-15 menit. 

Lalu ditekan tombol Manual pada mesin selanjutnya es 

krim akan dikeluarkan pada masing masing katup 

mesin dan ditempatkan pada wadah yang telah 

ditimbang dan diberi label. 

e. Penimbangan dan pelabelan 

Penimbangan dilakukan dengan menggunakan 

timbangan analitik lalu dilakukan pelabelan pada 

wadah es krim.   
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a. Pengemasan 

Pengemasan menggunakan wadah plastik yang 

memiliki tutup dan diberi label sesuai perlakuan dan 

ulangan. Adonan es krim dimasukkan kedalam wadah 

es krim dengan berat kurang lebih 100-120 ml lalu 

ditutup dengan penutup es krim. 

b. Hardening 

Es krim yang telah siap dimasukkan kedalam 

freezer kurang lebih selama 12-24 jam. Semakin cepat 

proses pengerasan es, kristal es yang terbentuk semakin 

kecil dan tekstur es krim yang dihasilkan semakin 

lembut. Proses pengerasan dianggap cukup bila suhu 

bagian tengah produk telah mencapai -18ºC. 
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Gambar 3. Skema penelitian pembuatan es krim dadih susu sapi 

dengan penambahan persentase susu skim yang berbeda menurut 

Dini (2015) yang telah dimodifikas

Susu Sapi segar ditambahkan persentase susu skim yang berbeda pada masing 

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

62-65ºC selama 30 menit dan. 

 
Didinginkan hingga suhu kamar 27-28ºC 

Dimasukkan dalam bambu-bambu yang sudah ditentukan untuk di 

fermentasi secara alami 

Inkubasi selama 18 jam dalam suhu kamar, dengan suhu ±27ºC 

Dadih susu sapi 

Adonan 1: 

Gula pasir 300 gram / liter 

Krimer nabati 100 gram / liter 

Stabilizer 50 gram / liter 

 

 Dicampurkan menggunakan mesin mixer dengan kecepatan sedang hingga 

tinggi selama 10 s/d 15 menit 

Pemrosesan di dalam ice cream maker selama ± 15 menit 

(Freezing) 

Penimbangan dan Pengemasan 

Hardening± 24 jam 

Pengujian Aroma, Nilai 

pH, Keasaman (TAT)  

dan Kadar Protein. 
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3.7 Analisis Hasil 

Data yang diperoleh dari pengujian Aroma, Nilai pH, 

Keasaman (Total Asam Tertitrasi) dan Kadar Protein diolah 

dengan bantuan program Microsoft Excel. Setelah data rata-

rata diperoleh, dilanjutkan dengan analisis statistik 

menggunakan Analysis of Variance (ANOVA) menggunakan 

metode Rancangan Acak Lengkap (RAL). Apabila diperoleh 

hasil yang berbeda nyata atau signifikan maka dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) (Hanafiah, 2012).  

 

3.8 Batasan Istilah 

Aroma : aroma merupakan salah satu 

komponen cita rasa pada 

makanan, yaitu memberikan 

aroma atau bau, maka dapat 

mengetahui rasa dari makanan 

tersebut.  

Nilai pH : ukuran konsentrasi ion 

hidrogen dari larutan. 

Pengukuran pH (potensial 

Hidrogen) akan 

mengungkapkan jika larutan 

bersifat asam atau alkali (atau 

basa). Jika larutan tersebut 

memiliki jumlah molekul 

asam dan basa yang sama, pH 

dianggap netral.  

Total Asam Tertitrasi : analisis total asam tertitrasi 

merupakan analisis jumlah 

asam yang terkandung 

didalam suatu larutan yang 
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mengacu pada total persentase 

asam asetat yang dihasilkan 

oleh bakteri asam asetat 

selama proses fermentasi 

terjadi. 

Kadar Protein : Protein adalah senyawa 

organik komplek berbobot 

molekul besar yang terdiri dari 

asam amino yang 

dihubungkan satu sama lain 

dengan ikatan peptida. 

Molekul protein mengandung 

karbon, hyidrogen, oksigen, 

nitrogen dan kadang kala 

sulfur serta fosfor. 

BAL : Bakteri Asam Laktat yang 

merupakan kelompok bakteri 

gram positif yang tidak 

membentuk spora dan dapat 

memfermentasikan 

karbohidrat untuk 

menghasilkan asam laktat. 

Bakteri asam laktat dalam 

dadih adalah Lactobacillus sp 

dan Streptococcus lactis. 

Homofermentatif : glukosa difermentasi 

menghasilkan asam laktat 

sebagai satu-satunya produk. 

Contohnya Streptococcus, 

Pediococcus dan beberapa 

Lactobacillus. 
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Heterofermentatif : glukosa difermentasi selain 

menghasilkan asam laktat juga 

menghasilkan senyawa-

senyawa lainnya yaitu etanol, 

asam asetat, CO2. Contohnya 

Leuconostoc dan beberapa 

jenis Lactobacillus. 

Inkubasi : proses memelihara kultur 

mikroba dalam suhu tertentu 

selama jagka waktu tertentu 

yang bertujuan untuk 

memantau pertumbuhan 

bakteri. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian  

Data, analisis ragam dan UJBD tertera pada Lampiran 9, 

10, 11 dan 12. Data-data dan hasil UJBD dari aroma, nilai pH, 

total asam tertitrasi dan kadar protein tertera pada Tabel 4. 

Pengaruh penambahan persentase susu skim yang berbeda pada 

dadih susu sapi yang dijadikan es krim memberikan hasil yang 

berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai pH, sedangkan 

pada total asam tertitrasi dan kadar protein memberikan hasil 

yang berbeda nyata (P<0,05) selain itu, hasil analisis 

menyatakan tidak berbeda nyata pada aroma es krim dadih 

(P>0,05).  

Tabel 4. Hasil Rataan Analisis Data Aroma, Nilai pH, Total 

Asam Tertitrasi dan Kadar Protein. 
Persentase Susu 

Skim 
Aroma Nilai pH 

Keasaman 
(TAT) (%) 

Kadar Protein 
(%) 

P0 4,167 ± 0,30 6,450 ± 0,10b 0,262 ± 0,01a 2,91 ± 0,27a 

P1 4,000 ± 0,36 6,193 ± 0,03ab 0,346 ± 0,08ab 3,14 ± 0,52ab 
P2 3,917 ± 0,29 6,161 ± 0,10ab 0,339 ± 0,01ab 2,96 ± 0,36a 

P3 3,708 ± 0,08 5,907 ± 0,33a 0,355 ± 0,01ab 3,61 ± 0,12b 

P4 3,708 ± 0,25 5,730 ± 0,34a 0,414 ± 0,11b 3,63 ± 0,41b 

Keterangan: Superscript yang berbeda dalam kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05), 

terkecuali pH berbeda sangat nyata (P<0,01) dan 

aroma tidak berbeda nyata (P>0,05).  

 

4.2  Pengaruh Penambahan Susu Skim Ditinjau Dari 

Aroma 

Data, analisis ragam dan hasil UJBD dari aroma tertera 

pada Lampiran 9. Data-data dan hasil UJBD dari aroma tertera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pada Tabel 4. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat 

penambahan persentase susu skim yang berbeda pada 

pembuatan es krim dadih susu sapi memberikan hasil yang 

tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap aroma es krim dadih 

susu sapi. Tidak adanya pengaruh yang nyata karena adanya 

asam lemak yang terdapat dalam susu dan senyawa pembentuk 

flavor dan aroma yang mudah menguap. Sari, Ani dan Anang 

(2014) menyatakan bahwa aroma susu yang khas berasal dari 

asam lemak yang terdapat dalam susu. Adanya perubahan pada 

produk olahan susu disebabkan fermentasi laktosa, sitrat, dan 

senyawa organik lainnya menjadi bermacam-macam asam, 

ester, alkohol dan senyawa pembentuk flavor dan aroma yang 

mudah menguap.  

Penilaian panelis terhadap aroma es krim dadih susu sapi 

berkisar antara aroma dadih sampai sedikit aroma susu. 

Sisriyenni dan Zurriyati (2004) menyatakan dadih yang baik 

adalah dadih yang berwarna putih, konsistensi menyerupai 

susu asam (yoghurt) dan beraroma khas susu asam. Aroma 

dadih adalah perpaduan antara bambu dan susu, berwarna putih 

kekuningan dengan tekstur kental. Dadih yang disukai 

konsumen adalah yang berwarna putih, bertekstur lembut 

dengan aroma spesifik. Usmiati (2010) aroma susu fermentasi 

disebabkan oleh adanya pembentukan senyawa asetaldehid, 

diasetil, asam asetat, serta kelompok asam lainnya dalam 

jumlah kecil. Selain itu kandungan lemak susu dapat 

berpengaruh terhadap pembentukan komponen flavor produk. 

Penggunaan daun pisang sebagai penutup menambah cita rasa 

dan aroma yang khas. Ekstrak senyawa flavor dari daun pisang 

hasil distilasi air yang diekstrak dengan pelarut ethyl asetat 

mengandung senyawa kimia yaitu 2-Methoxy-4-vinylphenol, 

Phytol,1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ester,Vanillin dan E-15-Heptadecenal. Senyawa tersebut 

berperan terhadap aroma yang dihasilkan oleh daun pisang. 

Data, analisis ragam dan UJBD dari aroma tertera pada 

Tabel 4 yang diperoleh hasil penilaian yang diberikan oleh 

panelis pada aroma es krim dadih susu sapi dengan penggunaan 

persentase susu skim yang berbeda yaitu mulai dari 0%, 2,5%, 

5%, 7,5% dan 10%  pada kisaran kategori “aroma dadih” 

sampai “sedikit aroma susu” sesuai dengan lembar kerja 

penilaian yang tertera pada Lampiran 1. Aroma es krim sesuai 

dengan SNI es krim yang tertera pada Lampiran 5 memiliki 

aroma yang normal sesuai dengan bahan yang digunakan dalam 

pembuatan es krim, hal ini sesuai dengan es krim dadih susu 

sapi. 

Aroma es krim dadih lebih didominasi dengan aroma 

dadih dibandingkan dengan aroma susu skim, krimer nabati, 

gula dan stablilizer karena konsentrasi dadih yang lebih besar 

dibandingkan bahan lainnya. Konsentrasi bahan es krim pada 

perlakuan yaitu 69,59% dadih susu sapi, 20,27% gula pasir, 

6,76% krimer nabati dan 3,38% stablilizer (tertera pada 

Lampiran 13). 

Data-data dan hasil UJBD dari aroma pada Tabel 4 

menunjukkan bahwa rata-rata aroma tertinggi sebesar 4,167 ± 

0,30 pada perlakuan P0 dengan menggunakan persentase susu 

skim sebesar 0% atau tanpa penambahan susu skim, kemudian 

semakin menurun  pada perlakuan P1 dan P2  dengan rata-rata 

masing-masing 4,000 ± 0,36 dan 3,917 ± 0,29 dengan 

menggunakan persentase susu skim sebesar 2,5%, 5%. Hasil 

rata-rata aroma terendah terdapat pada perlakuan P3 dan P4 

dengan rata-rata sebesar 3,708 ± 0,08 dan 3,708 ± 0,25 dengan 

menggunakan persentase susu skim sebesar 7,5% dan 10%. 

Perlakuan P0 menghasilkan nilai rata-rata aroma yang paling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tinggi dibandingkan P1, P2, P3 dan P4. Rata-rata aroma pada 

perlakuan P3 dan P4 memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah 

dibandingkan P0, P1 dan P2. 

Afriani, Suryono dan Lukman (2011) menyatakan 

bahwa aroma sangat dipengaruhi oleh senyawa-senyawa 

pembentuk aroma yang dihasilkan laktosa selama fermentasi, 

seperti diasetil. Diasetil merupakan komponen flavor yang 

utama pada produk fermentasi susu yang disintesis oleh bakteri 

leuconostoc, lactobacilli dan beberapa jenis lactococci yang 

dapat memetabolisme sitrat. Isolat bakteri asam laktat seperti 

L. casei dan L. Plantarum  mampu menghasilkan diasetil yang 

tertinggi dalam fermentasi susu selama 72 jam.  

Data uji organoleptik terhadap aroma es krim 

menunjukkan bahwa rataan skor aroma es krim dari seluruh 

formula dan metode pembuatan adalah diatas 3, berarti panelis 

menyukai aroma es krim yang dihasilkan. Aroma es krim 

sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan yang digunakan dalam 

menyusun campuran es krim. Bahan-bahan yang digunakan 

untuk penelitian ini sudah melalui proses pengujian kualitas 

sehingga merupakan bahan-bahan yang berkualitas baik 

sehingga tidak terdapat penyimpangan aroma dari bahan-bahan 

tersebut seperti aroma tengik, pahit, sangit (cooked flavor), 

metalik dan sebagainya. Selain itu formula es krim yang 

disusun sudah didasarkan pada komposisi es krim modern 

komersial sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan 

penambahan bahan-bahan dalam campuran es krim tersebut 

termasuk bahan-bahan penambah rasa, dengan demikian tidak 

terjadi penyimpangan aroma yang dapat mempengaruhi 

penerimaan aroma es krim oleh panelis. Formula es krim 

adalah dadih susu sapi 69,59%, gula 20,27%, krimer nabati 

6,76 dan stabilizer 3,38%. Hartatie (2011) menyatakan formula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



es krim adalah lemak susu 12, 14 dan 16%, padatan non lemak 

11, 10 dan 9%, gula 15% dan menggunakan bahan pemantap 

CMC dan gelatin sebesar 0,5%. Komposisi ini sudah sesuai 

dengan komposisi es krim modern komersial. Es krim modern 

komersial terbuat dari campuran bahan-bahan yaitu 10-16% 

lemak susu, 9-12% milk solids-not fat atau padatan non lemak 

dimana komponen ini juga dikenal dengan serum susu yang 

mengandung protein (kasein dan protein whey) dan karbohidrat 

(laktosa); 12-16%, pemanis, biasanya kombinasi dari sukrosa 

dan atau pemanis sirup corn berdasarkan glukosa; 0,2-0,5% 

stablilizer dan emulsifier dan 55-64% air yang berasal dari susu 

padat atau bahan lainnya. 

 

4.3 Pengaruh Penambahan Susu Skim Ditinjau Dari 

Nilai pH 

Data, analisis ragam dan UJBD dari nilai pH tertera pada 

Lampiran 10. Data-data dan hasil UJBD dari nilai pH tertera 

pada Tabel 4. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

penggunaan persentase susu skim yang berbeda memberikan 

hasil berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai pH es krim 

dadih susu sapi. Hal ini disebabkan karena nilai pH dadih susu 

sapi dapat digunakan sebagai pengukuran tingkat keasaman 

hasil metabolisme bakteri starter yang mengubah laktosa 

menjadi asam laktat (Usmiati, Broto dan Setiyanto, 2011). Hal 

ini juga didukung dan ditambahkan oleh Taufik (2004) bahwa 

nilai pH yang ada pada produk berbanding terbalik dengan 

tingkat keasaman susu. Perubahan nilai pH yang terjadi diduga 

dipengaruhi oleh aktivitas dan jumlah bakteri asam laktat 

dalam produk. Semakin lama waktu penyimpanan maka akan 

semakin menurun nilai pH. Komponen susu yang paling 

berperan dalam fermentasi adalah laktosa dan kasein. Laktosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



digunakan sebagai sumber energi dan karbon yang nantinya 

akan diubah oleh BAL menjadi asam laktat. Asam laktat 

tersebut menyebabkan keasaman dadih susu sapi meningkat 

atau pH-nya menurun. Septiani, Kusrahayu dan Legowo (2013) 

menambahkan bahwa semakin banyak penambahan susu skim 

pada frozen yogurt akan menurunkan nilai pH yang disebabkan 

karena semakin tinggi kandungan laktosanya sehingga 

menghasilkan asam laktat yang semakin tinggi pula. Semakin 

besar kandungan PSTL, maka nilai pH akan semakin rendah.  

Data-data dan hasil UJBD dari pH pada Tabel 4 

menunjukkan bahwa rata-rata nilai pH tertinggi sebesar 6,450 

± 0,10 pada perlakuan P0 dengan menggunakan persentase susu 

skim sebesar 0% atau tanpa penambahan susu skim, kemudian 

semakin menurun  pada perlakuan P1, P2 dan P3 dengan rata-

rata masing-masing 6,193 ± 0,03, 6,161 ± 0,10 dan 5,907 ± 0,33 

dengan menggunakan persentase susu skim sebesar 2,5%, 5% 

dan 7,5%. Hasil rata-rata nilai pH terendah terdapat pada 

perlakuan P4 dengan rata-rata sebesar 5,730 ± 0,34 dengan 

menggunakan persentase susu skim sebesar 10%. Perlakuan P0 

menghasilkan nilai rata-rata pH yang paling tinggi 

dibandingkan P1, P2, P3 dan P4. Rata-rata nilai pH pada 

perlakuan P4 memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah 

dibandingkan P0, P1, P2 dan P3. 

Penurunan pH pada produk dapat terjadi karena 

beberapa faktor seperti aktivitas bakteri pembusuk asam laktat 

maupun akibat kandungan dari beberapa senyawa asam. 

Alexandra (2017) beberapa bakteri asam laktat yang dapat 

mengubah laktosa susu menjadi asam laktat antara lain 

Streptococcus thermophilus, Lactobacillus lactis, dan 

Lactobacillus thermopilus. Sedangkan berbagai senyawa 

dalam susu yang dapat mempengaruhi tingkat keasaman susu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



antara lain senyawa fosfat kompleks, asam sitrat, asam-asam 

amino dan karbondioksida yang larut dalam susu. Meski 

demikian, penurunan nilai pH pada produk masih dapat 

diterima karena belum memasuki pH asam antara 4,0-5,0. Pada 

kondisi pH 6-7 kualitas produk minuman susu masih 

dikategorikan baik karena bakteri asam laktat masih belum 

dapat memproduksi asam. Hal ini didukung oleh Wijayanti, 

Thohari dan Purwadi (2016) bahwa produk fermentasi adalah 

hasil pemecahan laktosa oleh bakteri asam laktat. Total asam 

tertitrasi adalah jumlah asam laktat yang terbentuk selama 

proses fermentasi yang merupakan hasil pemecahan laktosa 

oleh bakteri asam laktat. Adanya asam didalam susu terutama 

disebabkan oleh aktivitas bakteri-bakteri pembentuk asam. 

Selama proses fermentasi gula yang terdapat dalam susu 

difermentasi oleh bakteri sehingga menghasilkan asam laktat 

yang menyebabkan turunnya pH. Asam laktat merupakan 

produk metabolit utama (85%) yang dihasilkan dari 

perombakan laktosa oleh starter bakteri asam laktat yang 

digunakan. Proses perombakan laktosa menjadi asam laktat 

sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jumlah dan jenis 

starter, kondisi starter, suhu, waktu inkubasi dan kandungan 

gizi (laktosa) pada susu sebagai bahan baku awal.  

 

4.4 Pengaruh Penambahan Susu Skim Ditinjau Dari 

Keasaman (Total asam tertitrasi) 

Data, analisis ragam dan UJBD dari keasaman (total 

asam tertitrasi) tertera pada Lampiran 11. Data-data dan hasil 

UJBD dari keasaman (total asam tertitrasi) tertera pada tabel 4. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penggunaan 

persentase susu skim yang berbeda memberikan hasil yang 

berbeda nyata (P<0,05) terhadap keasaman (total asam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tertitrasi) es krim dadih susu sapi. Hasil berbeda yang nyata 

terhadap keasaman (total asam tertitrasi) es krim dadih susu 

sapi disebabkan aktivitas bakteri-bakteri pembentuk asam. 

Afriani (2010) menyatakan bahwa adanya asam di dalam susu 

terutama disebabkan oleh aktivitas bakteri-bakteri pembentuk 

asam, bakteri tersebut dapat merubah laktosa menjadi asam 

laktat dan timbulnya asam laktat dapat menurunkan pH susu. 

Keasaman pada susu terutama disebabkan oleh aktivitas bakteri 

yang dapat mengubah laktosa menjadi asam laktat yang dikenal 

dengan istilah developed acidity. 

Perbedaan tingkat keasaman dapat dilihat bahwa 

masing-masing persentase susu skim yang berbeda 

memberikan tingkat keasaman yang berbeda-beda. Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan persentase susu skim yang 

berbeda pada proses pembuatan es krim dadih susu sapi akan 

mempengaruhi nilai keasaman. Septiani, Kusrahayu dan 

Legowo, (2013) menyatakan bahwa adanya peningkatan 

penambahan susu skim dapat meningkatkan nilai keasaman 

dan menurunkan pH. Hal ini disebabkan karena susu skim 

mengandung 5% laktosa yang berperan dalam metabolisme 

asam laktat. Laktosa merupakan karbohidrat utama dalam susu 

yang dapat digunakan oleh bakteri starter sebagai sumber 

energi untuk pertumbuhannya. Penambahan susu skim sebesar 

6% menghasilkan total asam tertinggi yang disebabkan karena 

kandungan laktosa yang semakin tinggi akibat penambahan 

susu skim yang semakin besar sehingga asam laktat yang 

terbentuk juga semakin tinggi. Semakin banyak bakteri 

memproduksi asam laktat, maka semakin tinggi asam yang 

terbentuk. 

Data-data dan hasil UJBD dari keasaman pada Tabel 4 

menunjukkan bahwa rata-rata keasaman tertinggi sebesar 0,414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



± 0.11 pada perlakuan P4 dengan menggunakan persentase susu 

skim sebesar 10%, kemudian semakin menurun  pada 

perlakuan P3, P1 dan P2 dengan rata-rata masing-masing 0,355 

± 0,01, 0,346 ± 0,08 dan 0,339 ± 0,01 dengan menggunakan 

persentase susu skim sebesar 7,5%, 2,5% dan 5%. Hasil rata-

rata keasaman terendah terdapat pada perlakuan P0 dengan rata-

rata sebesar 0,262 ± 0,01 dengan menggunakan persentase susu 

skim sebesar 0% atau tanpa penambahan susu skim. Perlakuan 

P4 menghasilkan nilai rata-rata keasaman yang paling tinggi 

dibandingkan P0, P1, P2 dan P3. Rata-rata keasaman pada 

perlakuan P0 memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah 

dibandingkan P1, P2, P3 dan P4. 

Menurut pendapat Taufik (2004) bahwa pengukuran 

TAT secara umum dilakukan untuk mengetahui tingkat 

keasaman atau total asam pada suatu produk yang 

direpresentasikan oleh jumlah total ion hidrogen (H+) dalam 

bentuk terdisosiasi atau tidak terdisosiasi. Akan tetapi secara 

lebih teknis asam tertitrasi didefinisikan sebagai jumlah basa 

yang dibutuhkan untuk menaikkan pH susu dari 6,6 ke 8,4 

dengan fenoptalein sebagai indikator. Nilai pH 

menggambarkan keasaman yang nyata dari suatu larutan yang 

merupakan hasil pengukuran konsentrasi ion hidrogen yang 

terdisosiasi, susu normal merupakan larutan yang memiliki 

keasaman yang sedikit dibawah pH normal dengan nilai pH 6,5 

sampai 6,7 dengan 6,6 sebagai nilai yang paling biasa 

ditemukan pada suhu sekitar 25oC. Dengan demikian apabila 

dibandingkan dengan nilai TAT yang dihasilkan kondisi ini 

telah sesuai dengan teori tersebut. 

 

4.5 Pengaruh Penambahan Susu Skim Ditinjau Dari 

Kadar Protein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data, analisis ragam dan UJBD dari kadar protein tertera 

pada lampiran 12. Data-data dan hasil UJBD variabel kadar 

protein tertera pada Tabel 4. Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa penggunaan persentase susu skim yang berbeda 

memberikan hasil yang berbeda nyata (P<0,05) terhadap kadar 

protein es krim dadih susu sapi. Hasil yang berbeda nyata 

terhadap kadar protein es krim dadih susu sapi disebabkan oleh 

hidrolisis protein oleh enzim protease akan memutuskan ikatan 

peptida yang terdapat pada protein. Miskiyah, Usmiati dan 

Mulyorini (2011) menyatakan bahwa kadar protein dadih susu 

kambing relatif tinggi, dengan nilai total asam yang rendah 

yang secara umum cukup diminati panelis. Hidrolisis protein 

oleh enzim protease akan memutuskan ikatan peptida yang 

terdapat pada protein. Proses pemutusan ini membutuhkan air, 

makin aktif daya proteolitiknya maka makin banyak kebutuhan 

akan air, sehingga akan menurunkan nilai aktivitas air bahan.  

Data-data dan hasil UJBD variabel kadar protein tertera 

pada Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata protein tertinggi 

sebesar 3,63 ± 0,41 pada perlakuan P4 dengan menggunakan 

persentase susu skim sebesar 10 %, kemudian semakin 

menurun  pada perlakuan P3, P1 dan P2 dengan rata-rata masing-

masing 3,61 ± 0,12, 3,14 ± 0,52 dan 2,96 ± 0,36 dengan 

menggunakan persentase susu skim sebesar 7,5%, 2,5% dan 

5%. Hasil rata-rata kadar protein terendah terdapat pada 

perlakuan P0 dengan rata-rata sebesar 2,91 ± 0,27 dengan 

menggunakan persentase susu skim sebesar 0% atau tanpa 

penambahan susu skim. Perlakuan P4 menghasilkan nilai rata-

rata kadar protein yang paling tinggi dibandingkan P0, P1, P2 

dan P3. Rata-rata keasaman pada perlakuan P0 memiliki nilai 

rata-rata yang lebih rendah dibandingkan P1, P2, P3 dan P4. Hal 

ini sesuai SNI es krim (tertera pada Lampiran 5) bahwa syarat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dan mutu es krim memiliki protein minimal 2,7%. Selain itu 

pada SNI yoghurt (tertera pada Lampiran 6) menyatakan bahwa 

standart dan mutu produk baik melalui perlakuan panas setelah 

fermentasi atau tanpa melalui perlakuan panas setelah 

fermentasi memiliki minimal 2,7% protein.  

Pengaruh konsentasi terhadap kadar protein terjadi 

kenaikan dengan bertambahnya konsentrasi susu skim. Dari 

analisis kadar protein diketahui bahwa semakin tinggi 

konsentrasi susu skim terjadi peningkatan protein, ini 

disebabkan karena adanya penambahan protein dari aktivitas 

mikrobia yang digunakan. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Sintasari, Kusnadi, dan Ningtyas, (2014) bahwa susu skim 

mengandung protein dan laktosa dalam jumlah tinggi yang 

akan diubah sebagian besar oleh bakteri asam laktat menjadi 

asam laktat. Protein merupakan sumber nitrogen sedangkan 

laktosa merupakan sumber energi dan karbon bagi starter 

Lactobacillus plantarum. Sehingga semakin banyak susu skim 

yang ditambahkan maka jumlah bakteri juga akan semakin 

meningkat. Karmana (2007), fermentasi pada susu biasanya 

dilakukan oleh bakteri Streptococcus dan Lactobacillus, 

bakteri-bakteri tersebut akan merombak laktosa menjadi asam 

laktat. Berarti semakin lama pemeraman asam laktat yang 

terbentuk akan semakin banyak dan pH akan turun karena 

suasana menjadi asam. Suasana asam akan menyebabkan 

protein pada susu (kasein) menggumpal. Hal ini ditambahkan 

juga oleh (Afriani, Suryono dan Lukman, 2011) bahwa protein 

susu juga digunakan sebagai sumber nutrisi oleh bakteri starter 

untuk pertumbuhannya. Bakteri yang digunakan sebagai 

starter pada pembuatan produk susu fermentasi tidak dapat 

dengan penuh melakukan sintesis asam amino, sehingga asam-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



asam amino yang terdapat dalam susu dapat membantu 

pertumbuhannya.  

 

4.6 Perlakuan Terbaik 

Perlakuan terbaik ditentukan berdasarkan penentuan 

perlakuan terbaik pada proses pembuatan es krim dadih susu 

sapi dengan penggunaan persentase susu skim yang berbeda 

menggunakan metode deskriptif, yang didasarkan pada 

parameter kimia dan organoleptik. Parameter kimia meliputi 

nilai pH, keasaman (total asam tertitrasi) dan kadar protein. 

Parameter organoleptik meliputi aroma. Perlakuan yang 

menghasilkan nilai rata-rata terbaik berdasarkan standar yang 

ada dipilih menjadi perlakuan terbaik sesuai parameter kimia 

dan organoleptik. 

Perlakuan terbaik yang terpilih pada proses pembuatan 

es krim dadih susu sapi dengan penggunaan persentase susu 

skim yang berbeda diambil dari rata-rata yang paling 

mendekati dengan standar yang ada, yaitu pada perlakuan P4 

dengan menggunakan 10% susu skim dalam pembatan es krim 

dadih susu sapi. Rata-rata aroma dengan menggunakan 

persentase 10% merupakan persentase susu yang terbaik 

sebagai bahan tambahan pada dadih dalam pembuatan es krim 

dadih susu sapi dengan nilai rata-rata aroma 3,708 ± 0,25%, 

nilai pH sebesar 5,730 ± 0,34%, keasaman sebesar 0,414 ± 

0,11% dan kadar protein sebesar 3,63 ± 0,41%. 

Wijayanti, Thohari dan Purwadi (2016) menyatakan 

bahwa rata-rata keasaman dengan penggunaan bambu ori 

adalah sebesar 0,37 ± 0,02%; kadar protein 4,82 ± 0,13%; pH 

6,47 ± 0,05 dan total mikroorganisme 6,298 ± 0,62072 cfu/mL. 

Menurut Melia dan Sugitha (2007) yaitu keasaman 0,93%, 

protein 5,62%, total mikroorganisme 118 x 105 CFU/g. Hal ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



juga didukung oleh SNI yoghurt (2009) bahwa penampakan 

bau adalah normal atau khas, protein min 2,9%, dan keasaman 

0,5-2,0%. Selain itu menurut Sunarlim (2009) bahwa 

kandungan susu sapi yaitu protein sebesar 3,3% sedangkan 

menurut (Afriani, Suryono dan Lukman, 2011) bahwa kualitas 

susu segar yaitu kadar protein 2,98% dan nilai pH 6,5% untuk 

susu sebelum penguapan serta kadar protein 4,54% dan nilai 

pH 6,40% untuk susu setelah penguapan. Wijayanti, Thohari 

dan Purwadi(2016) kandungan nutrisi pada dadih yang dibuat 

dari susu kerbau memiliki kadar air sekitar 69 -73%, protein 

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

Broto dan Setiyanto (2011) komposisi nutrisi dadih yaitu 

memiliki kadar air (82,10%), protein (6,99%), lemak (8,08%), 

keasaman (130,5oD) dan pH 4,99. Alexandra (2017) penurunan 

nilai pH pada produk masih dapat diterima karena belum 

memasuki pH asam antara 4,0-5,0. Pada kondisi pH 6-7 

kualitas produk minuman susu masih dikategorikan baik 

karena bakteri asam laktat masih belum dapat memproduksi 

asam. Hal ini di dukung juga oleh (Taufik, 2004) yaitu nilai pH 

menggambarkan keasaman yang nyata dari suatu larutan yang 

merupakan hasil pengukuran konsentrasi ion hidrogen yang 

terdisosiasi, susu normal merupakan larutan yang memiliki 

keasaman yang sedikit dibawah pH normal dengan nilai pH 6,5 

sampai 6,7 dengan 6,6 sebagai nilai yang paling biasa 

ditemukan pada suhu sekitar 25ºC. 

Nutrisi yang tinggi pada susu tentunya merupakan media 

yang sangat baik bagi pertumbuhan mikro organisme patogen 

maupun saprofit. Hal ini sesuai dengan pendapat Sunarlim 

(2009) bahwa bakteri yang selalu ada dalam susu adalah bakteri 

penghasil asam susu, sebagian besar dari famili 

Lactobacteriaceae dan Streptococcus lactis. Beberapa species 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Micrococcaceae sering berada dalam susu yang kurang terjaga 

kebersihannya. Spesies ini menyebabkan susu menjadi asam. 

Famili Enterobacteriaceae, terutama Escherichia coli dan 

Aerobacter aerogenes kerap kali ditemukan dalam susu. Kedua 

spesies ini dapat menyebabkan fermentasi terhadap laktosa. 

Kerusakan susu mengakibatkan susu tidak dapat dikonsumsi, 

karena susu pecah, berbau dan terasa asam. Hal tersebut 

didukung oleh Wijayanti, Thohari dan Purwadi (2016) bahwa 

fermentasi dadih yang dibuat secara tradisional melibatkan 

berbagai jenis mikroorganisme yang saling berinteraksi. 

Mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi ini 

diduga berasal dari permukaan tabung bambu bagian dalam, 

permukaan daun penutup dan dari susu yang digunakan. 

Mikroorganisme tersebut terdiri atas bakteri dan khamir 

dengan jumlah bakteri sekitar 106-107 dan khamir sekitar 105. 

Selan itu didukung juga oleh Handayani, Ida dan Rusmin 

(2014) bahwa fermentasi susu menjadai yoghurt dilakukan 

dengan bantuan bakteri asam laktat yaitu Streptococcus 

thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus, tujuan utama 

fermentasi adalah untuk memperpanjang daya simpan susu 

karena mikroorganisme sulit tumbuh pada suasana asam dan 

kondisi kental. Susu fermentasi adalah susu yang berbentuk 

semi padat dari hasil fermentasi oleh kultur Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophillus atau penggunaan 

salah satu kultur saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian ini adalah susu skim dengan 

persentase 10% merupakan persentase susu yang terbaik 

sebagai bahan tambahan pada dadih dalam pembuatan es krim 

dadih susu sapi dengan nilai rata-rata aroma 3,708, nilai pH 

sebesar 5,730, keasaman sebesar 0,414% dan kadar protein 

sebesar 3,63%. 

5.2 Saran 

Saran untuk penelitian ini adalah sebaiknya 

menggunakan susu skim dengan persentase 10% pada dadih 

agar es krim dadih yang dihasilkan berkualitas baik serta perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai berbagai macam 

waktu inkubasi untuk menghasilkan dadih yang terbaik 

sehingga pengembangan dalam produk es krim dapat 

didapatkan produk es krim dadih yang terbaik. 
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