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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Susu merupakan bahan makanan yang istimewa bagi manusia karena 

kelezatan dan komposisi gizi yang ideal, zat makanan yang terkandung di 

dalam susu dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Di dalam kehidupan sehari-hari, 

tidak semua orang meminum susu yang belum diolah, disebabkan oleh 

tidak terbiasa dengan aroma susu segar, atau sama sekali tidak suka susu 

dan sebagian lagi menganggap harga susu mahal dibandingkan kebutuhan 

sehari-hari lainnya. Dengan adanya teknologi pengolahan/pengawetan 

bahan makanan, maka hal tersebut di atas dapat diatasi, sehingga susu 

beraroma enak dan disukai orang (Taslim, 2011). 

Produk fermentasi susu yang banyak dikonsumsi sekarang ini 

mengandung mikroorganisme hidup. Acidofilus milk, filmjolk, yoghurt, 

jungket dan kefir adalah susu fermentasi yang mengandung bakteri asam 

laktat (BAL) tunggal atau gabungan dari beberapa BAL dan khamir. Salah 

satu produk susu fermentasi yang dikenal di Sumatera Barat adalah dadih, 

yang diperoleh dengan fermentasi secara alami dari susu kerbau dengan 

menggunakan wadah dan bambu. Kondisi fermentasi pada suhu kamar dan 

diperam selama tiga hari. Dadih dapat dibuat dengan penambahan 

Streptococcus lactis dan Lactobacillus acidophilus. Kedua bakteri ini 

merupakan bakteri homofermentatif asam laktat yang menghasilkan 90% 

asam laktat. Laktosa merupakan sumber energi untuk perkembangan L. 
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lactis dan L. acidophilus yang mendukung proses pembentukan asam laktat 

(Melia dan Sugitha, 2007). 

Usmiati dan Abubakar (2009) menyatakan bambu yang digunakan 

adalah bambu gombong (Gigantochola verticilliata). Jenis bambu ini telah 

digunakan secara turun-temurun, tanpa disadari bahwa di dalam bambu 

terdapat beberapa jenis mikrobia yang secara alami dapat memfermentasi 

susu menjadi dadih. Alasan menggunakan bambu ini adalah menimbulkan 

rasa pahit hingga tidak dikerumuni oleh semut selama proses fermentasi. 

Hosono (1992) dalam Taufik (2004) menyatakan bahwa mikroorganisme 

yang berperan dalam proses fermentasi ini diduga berasal dari permukaan 

tabung bambu bagian dalam, permukaan daun penutup, dan dari susu 

kerbau yang digunakan. Mikroorganisme tersebut terdiri atas bakteri dan 

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

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 dilakukan. 

Upaya-upaya tersebut antara lain melalui penggantian susu kerbau dengan 

susu sapi (Taufik, 2004). 

Di Indonesia sebagai Negara tropis buah merupakan jenis makanan 

yang sangat mudah didapat. Manfaat buah sangat penting bagi tubuh 

manusia, k arena buah memiliki kandungan vitamin (vitamin A, vitamin B, 

vitamin C, vitamin D dan vitamin E), kalori, protein, lemak, karbohidrat, 
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kalsium, fosfor, zat besi dan lain sebagainya yang sangat dibutuhkan oleh 

tubuh. Buah sangat baik untuk dikonsumsi setiap hari dan sebagai makanan 

penutup dalam hidangan yang disajikan. Buah tersebut di antaranya yaitu 

buah jeruk manis dan jambu biji keduanya bisa dikonsumsi segar, diolah 

menjadi sari buah atau sirup. 

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Anonim (tanpa tahun), 

menggunakan susu skim sebagai bahan dasar pembuatan keju cottage 

dengan difortifikasi lemon sebanyak 5%, 10% dan 15% untuk mendapatkan 

keju cottage terfortifikasi vitamin C yang memiliki kandungan gizi terbaik. 

Menurut hasil analisis kadar protein pada keju kontrol, keju yang 

difortifikasi lemon sebanyak 5%, 10% dan 15% masing-masing memiliki 

kandungan protein yang makin kecil, dengan selisih yang relatif kecil, 

masing-masing memiliki rata-rata 5,22 g; 4,25 g; 4,19 g dan 3,92 g. Makin 

berkurangnya kadar protein bisa disebabkan beberapa hal, diantaranya yaitu 

karena peningkatan kadar air. Peningkatan kadar air mempengaruhi pada 

kandungan komposisi bahan selain air dalam keju. 

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Hamdy dkk (2006) yaitu  

pembuatan tablet kunyah dadih dengan penambahan madu dan rasa jeruk. 

Menurut analisis kadar protein, meningkatnya protein dari tablet kunyah 

dadih (42,48% - 42,74%) dengan penambahan madu dan rasa jeruk 

dibandingkan kandungan protein dadih asli 5,93% merupakan pengaruh 

dari pengurangan kadar air dadih dengan dilakukannnya pengeringan dadih. 

Dengan dilakukan pengeringan pada dadih dalam pembuatan tablet 
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kunyahnya dengan kadar airnya ± 10%, perbandingan antara berat sampel 

dari tablet kunyah dadih yang jauh lebih kering dengan berat dadih asli jauh 

lebih besar, sehingga akan membuat kadar protein yang diuji akan lebih 

besar. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan melakukan 

penelitian tentang “PEMANFAATAN SUSU SAPI DALAM 

PEMBUATAN KEJU TRADISIONAL DENGAN PENAMBAHAN 

EKSTRAK BUAH JERUK MANIS (Citrus sinensis Osbeck) DAN 

JAMBU BIJI (Psidium guajava)”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

1. Subyek penelitian adalah penambahan ekstrak buah jeruk manis dan 

jambu biji. 

2. Obyek penelitian adalah susu sapi yang diolah menjadi keju tradisional. 

3. Parameter penelitian adalah pengukuran kadar protein, asam total, 

organoleptik dan daya terima masyarakat. 

 

C. Rumusan Masalah 

Apakah penambahan ekstrak jeruk manis dan jambu biji pada keju 

tradisional berpengaruh terhadap kadar protein, asam total, organoleptik 

dan daya terima masyarakat? 
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D. Tujuan 

1. Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh penambahan ekstrak jeruk manis dan jambu biji 

pada keju tradisional terhadap kadar protein, asam total, organoleptik 

dan daya terima masyarakat. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengukur kadar protein dan asam total keju tradisional dadih. 

b. Menguji organoleptik dan daya terima masyarakat pada keju 

tradisional dadih. 

 

E. Manfaat 

1. Bagi peneliti 

a. Merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan yang telah 

diperoleh selama perkuliahan. 

b. Menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam pengolahan keju 

tradisional dadih dengan penambahan ekstrak buah-buahan. 

2. Bagi masyarakat 

Memberikan informasi mengenai alternatif lain dalam pengolahan susu 

sapi dan penambahan ekstrak buah-buahan. 

3. Bagi peneliti lanjutan 

Informasi tentang pemanfaatan susu sapi dan ekstrak buah-buahan 

sebagai bahan pembuatan keju tradisional dan dapat dijadikan 

penelitian lanjutan. 


