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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan pewarna 

alami dan pemanis daun stevia terhadap kadar protein dan kualitas organoleptik 

susu organik dari biji kluwih. Rancangan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) anava dua jalur dengan 

kombinasi 9 perlakuan dan 3 ulangan. Pola faktorial terdiri atas 2 faktor, yaitu 

faktor 1 daun stevia sebagai pemanis dan faktor  2 pandan wangi serta secang 

sebagai pewarna alami. Parameter yang diukur adalah kadar protein dengan 

spektrofotometer dan uji organoleptik dengan 20 panelis dari susu biji kluwih. 

Hasil penelitian diperoleh rerata kadar protein tertinggi pada perlakuan S0P0 

(kontrol) sebanyak 7,67 gram, sedangkan kadar protein terendah pada perlakuan 

S2P2 (penambahan daun stevia 50 gram dan secang 10 gram) sebanyak 0,81 gram. 

Hasil penelitian yang diperoleh dari  uji organoleptik susu biji kluwih yang 

memiliki kualitas susu terbaik pada perlakuan  S0P1 (kontrol dengan penambahan 

daun pandan wangi 10 gram) yaitu memiliki rasa agak manis, berwarna hijau, 

bertekstur agak kental dan beraroma sedap. Dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan penambahan pewarna alami dari daun pandan wangi serta secang 

berpengaruh terhadap kadar protein serta kualitas organolpetik susu organik biji 

kluwih. 
 

 

Kata kunci: Biji Kluwih, Daun Stevia, Pewarna Alami, Kadar Protein dan Uji 

Organoleptik. 
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PENDAHULUAN  

Indonesia kaya akan sumber daya alam hayati yang belum dimanfaatkan 

secara optimal, salah satunya adalah tanaman kluwih. Pemanfaatan tanaman 

kluwih di masyarakat belum begitu optimal,  sebab pemanfaatannya tidak 

bervariasi. Diantaranya kluwih yang masih muda dimasak sayur dan kluwih yang 

sudah tua diambil bijinya untuk direbus menjadi cemilan. Biji kluwih belum 

banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan produk pangan ataupun 

nonpangan. Hal tersebut dikarenakan masih belum diketahuinya karakteristik 

kimia biji kluwih yaitu kadar air 0,050±10.835 %, abu 0,061±1.499%, protein 

0,371±8,843%,  lemak 0,529±5,599%, serat 0,001±8.197%, karbohidrat 64,965%, 

pati, fenol 0,001±0,061% serta sifat fisikokimia dan fungsional pati biji kluwih 

(Sukatiningsih, 2005). Susu sebagai sumber protein, maka susu merupakan 

makanan pelengkap yang sangat penting bagi tubuh manusia. Oleh karena itu biji 

kluwih (Arthocarpus altilis) dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan 

susu dengan kandungan protein yang cukup baik. 

Faktor yang menentukan mutu bahan pangan adalah pemanis dan pewarna 

(Pitojo, 2009). Pemanis alami yang popular di Indonesia adalah gula pasir yang 

dihasilkan oleh tanaman tebu, mengandung kalori yang sangat tinggi. Hal tersebut 

dapat menyebabkan penyakit diabetes dan obesitas. Bagi penderita penyakit 

tersebut, gula tebu merupakan pantangan yang harus dihindari, padahal tanpa gula 

susu terasa tawar. Maka, dalam pembuatan susu biji kluwih (Arthocarpus altilis) 

tersebut daun stevia dapat disubtitusikan sebagai pengganti gula pasir. 

Stevia diperoleh dari tanaman maka penggunaannya lebih aman, non-

karsinogenik dan non kalori. Kadar kemanisannya sekitar 200-300 kali lebih 

manis dibanding gula biasa. Keunggulan lainnya adalah gula stevia tidak 

menyebabkan carries gigi, memiliki nilai kalori rendah yang cocok bagi penderita 

diabetes, dan tidak menyebabkan kanker pada pemakaian jangka panjang 

(Buchori, 2007). Kekurangannya adalah penambahan stevia sebagai pemanis 

dapat menurunkan kandungan protain (Hsieh 2004 dalam Rani dan Isnawati 

2011). 



2 

Pengunaan pewarna pada pembuatan susu dapat meningkatkan kualitas dari 

susu. Selain itu, memberikan daya tarik yang kuat pada pembeli, sekaligus 

merupakan sarana bagi produsen untuk mengupayakan peningkatan jumlah 

keuntungan (Pitojo, 2009). Banyak jenis tumbuhan disekitar kita yang dapat 

dimanfaatkan sebagai pewarna alami makanan yang aman. Tumbuhan penghasil 

pewarna alami sebagian telah dikenal masyarakat dan mudah untuk 

dibudidayakan (Pitojo, 2009). Pewarna alami yang dapat dimanfaatkan dalam 

pembuatan susu adalah secang (Caesalpinia sappan) dan pandan wangi 

(Pandanus amaryllifolius). 

Bagian dari tanaman Secang (Caesalpinia sappan) yang berguna sebagai 

sumber pewarna adalah kayunya. Kayunya bila digodok memberi warna merah 

gading muda, dapat digunakan untuk memberi warna pada bahan anyaman, kue, 

minuman atau tinta (Arisandi, 2008). Bagian dari tanaman pandan wangi 

(Pandanus amaryllifolius) yang berguna sebagai sumber pewarna adalah daunnya. 

Daun pandan yang dilumat dan diperas airnya atau diekstrak akan menghasilkan 

pewarna hijau. Dengan penggunaan bahan dari tumbuh-tumbuhan sebagai bahan 

dasar pembuatan susu, maka susu yang dihasilkan dapat disebut sebagai susu 

organik. Makanan organik adalah semua jenis bahan pangan yang berasal dari 

organisme hidup (hewan dan tanaman) yang tidak mempunyai kandungan kimia 

tambahan seperti pestisida, insektisida dan hormon.Susu organik memiliki 50%-

80% lebih banyak antioksidan yang mengurangi risiko tumor (Anonim, 2010).  

Menurut hasil penelitian Sukatiningsih (2005), tepung biji kluwih 

mengandung komponen kimia yang lengkap dengan kandungan karbohidrat 

dalam jumlah tinggi sehingga berpotensi untuk digunakan pada produk tertentu 

yang berbasis karbohidrat.  

Menurut hasil penelitian Buchori (2007), Untuk jenis solvent yang 

digunakan, metanol lebih banyak mengekstrak gula stevia dibanding etanol 

maupun aseton. Produk yang diperoleh mempunyai range pH antara 5,2 – 5,5 titik 

leleh antara 196 – 198 °C, dan densitas antara 1,43 – 1,67, dimana harga-harga 

tersebut berada di dalam range pH, titik leleh, dan densitas gula stevia. 
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Menurut hasil penelitian Holesti (2009), ekstraksi pigmen brazilien dari 

kayu secang menghasilkan ekstrak kental pigmen berwarna merah keunguan 

dengan rendaman sebesar 30,7 %, total antosianin 72,4 mg/100 mL dan kadar 

tannin 0,0057 %. Semakin tinggi konsentrasi pigmen yang diberikan, semakin 

tinggi intensitas warna yang dihasilkan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membuat inovasi 

baru yaitu “pemanfaatan biji kluwih (Arthocarpus altilis) dalam pembuatan susu 

dengan penambahan daun stevia (Stevia rebaudiana) sebagai pemanis alami dan 

penambahan pewarna alami”. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen untuk 

memperoleh data yaitu dengan melakukan percobaan penambahan daun stevia 

sebagai pemanis alami dan daun pandan wangi serta secang sebagai pewarna 

alami pada susu organik dari biji kluwih. Penelitian dilakukan pada bulan Januari 

2013. Tempat penelitian di rumah peneliti dan Laboratorium Kimia Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Parameter dalam penelitian ini 

adalah uji protein dan uji Organoleptik. Rancangan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) anava dua jalur dengan 

kombinasi 9 perlakuan dan 3 ulangan. Pola faktorial terdiri atas 2 faktor, yaitu 

faktor 1 daun stevia sebagai pemanis dan faktor  2 pandan wangi serta secang 

sebagai pewarna alami.  

1. Faktor 1 (S) :  S0 = penambahan gula pasir 25 gram (control)/250 ml 

       S1 = penambahan daun stevia 25 gram/250 ml 

                  S2 = penambahan daun stevia 50 gram/250 ml 

2. Faktor 2 (P)  :  P0 = tanpa penambahan pewarna alami 

       P1 = penambahan pewarna alami dari daun pandan 

                                    wangi  10 gram/250 ml 

       P2 = penambahan pewarna alami dari  

                                    secang 10 gram/250 ml 
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Tabel 1. Rancangan Perlakuan 

S            P S0  S1 S2 

P0 S0Po S1P0  S2 P0 

P1 S0 P1 S1 P1 S2 P1 

P2 S0 P2 S1 P2 S2P2 

 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan analisis 

kuantitatif yaitu analisis  varian (Anava) dua jalur yang dilanjutkan dengan uji 

Beda Nyata Jujur (BNJ). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Berdasarkan hasil pengukuran kadar protein pada masing-masing obyek 

penelitian tentang pengaruh penambahan daun stevia sebagai pemanis alami dan 

penambahan daun pandan wangi serta secang sebagai pewarna alami terhadap 

pembuatan susu organik dari biji kluwih, maka diperoleh data sebagai berikut:  

Tabel 2. Kadar Protein Susu organik dari Biji Kluwih dengan Penambahan Daun 

Stevia Sebagai Pemanis Alami dan Penambahan Daun Pandan Wangi 

serta Secang Sebagai Pewarna Alami 

Perlakuan 
Ulangan (kadar protein (gr)) Jumlah 

(gr)  
Rata-rata (gr) 

1 2 3 

S0P0 7,69 7,65 7,67 23,01 7,67** 

S0P1 6,42 6,49 6,51 19,42 6,47 

S0P2 5,12 5,07 5,08 15,27 5,09 

S1P0 4,39 4,36 4,35 13,10 4,37 

S1P1 3,51 3,48 3,47 10,46 3,49 

S1P2 2,41 2,48 2,53 7,42 2,47 

S2P0 1,69 1,62 1,65 4,96 1,65 

           S2P1 1,00 1,03 1,05 3,08 1,03 

S2P2 0,81 0,80 0,83 2,44 0,81* 

X 33,04 32,98 33,14 99,16  

** Kadar protein tertinggi 

* Kadar protein terendah 

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa kadar protein tertinggi adalah susu 

organik dari biji kluwih pada kontrol, yaitu penambahan gula pasir 25 gram dan 

tanpa pewarna (S0P0) dengan nilai 7,67 gram. Sedangkan kadar protein terendah 

adalah susu dari biji kluwih dengan penambahan daun stevia sebanyak 50 gram 
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sebagai pemanis alami dan penambahan secang sebagai pewarna alami (S2P2) 

dengan nilai 0,81 gram. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa kadar protein 

susu organik dari biji kluwih menunjukkan kecenderungan menurun seiring 

dengan semakin meningkatnya penambahan daun stevia. 

Tabel 3 Hasil Uji Anava Dua Jalur Terhadap Kadar Protein Susu organik dari Biji 

Kluwih dengan Penambahan Daun Stevia Sebagai Pemanis Alami dan 

Penambahan Daun Pandan Wangi serta Secang Sebagai Pewarna Alami 

Sumber Variasi Db JK KT Fhit 
Ftabel  

5% 1% 

1. Perlakuan 

A    = Pemanis 

B    = Pewarna 

AB = Interaksi 

8 141,12 17,64026 15982,783* 2,51 3,71 

2 124,59 62,29513 56441,893* 3,55 6,01 

2 14,12 7,058604 6395,379* 3,55 6,01 

4 225,47 56,36671 546,930* 2,93 4,58 

2. Galat 18 0,02 0,001104     

Total 34 505,32       

Keterangan: 

* = Signifikan pada  = 5 

Dari hasil uji Anava dua jalur pengaruh penambahan pemanis alami terhadap 

kadar protein susu organik dari biji kluwih memperoleh nilai Fhitung A > Ftabel 

(56441,893>3,55) yang berarti signifikan pada taraf 5 %. Artinya penambahan 

daun stevia sebagai pemanis alami dengan dosis yang berbeda berpengaruh 

terhadap kadar protein susu organik dari biji kluwih. Sedangkan hasil uji anava 

untuk perlakuan pewarna alami memperoleh nilai Fhitung B > Ftabel (6395,379> 

3,55) yang berarti signifikan pada taraf 5 %. Artinya penambahan pewarna alami 

yang berbeda berpengaruh terhadap kadar protein susu organik dari biji kluwih. 

Interaksi dari perlakuan penambahan pemanis alami dan pewarna alami 

memperoleh nilai Fhitung AB > Ftabel (51070,51> 2,93) yang berarti signifikan pada 

taraf 5 %. Hal ini menunjukkan interaksi pemanis alami dan pewarna alami pada 

susu organik dari biji kluwih berpengaruh terhadap kadar protein. 

Hasil uji anava yang signifikan, kemudian dilanjutkan dengan uji Beda Nyata 

Jujur (BNJ) yang hasilnya adalah sebagai berikut: 

S2P2 S2P1 S2P0 S1P2 S1P1 S1P0 S0P2 S0P1 S0P0 

0,81 1,03 1,65 2,47 3,49 4,37 5,09 6,47 7,67 
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Keterangan:  

Nilai t (=0,05 dan db=18) = 2,101, maka nilai BNJ0,05 = 0,011 x 2,101 = 0,023 

Nilai t (=0,01 dan db=18) = 2,921, maka nilai BNJ0,01 = 0,011 x 2,878 = 0,032 

Hasil uji menunjukkan bahwa penambahan daun Stevia sebagai pemanis 

alami sebanyak 25 gram lebih efektif dibanding penambahan daun stevia 

sebanyak 50 gram. Sedangkan penambahan daun pandan wangi sebagai pewarna 

alami lebih baik dibanding penambahan secang. 

Dari hasil penilaian kualitas susu organik dari biji kluwih yang dilakukan 

oleh 20 orang panelis, maka diperoleh data sebagai berikut: 

Perlakuan Tekstur Warna Rasa Aroma 

S0P0 2,15 1,00 4,00 2,80 

S0P1 2,60 5,00 3,15 4,00 

S0P2 2,65 5,00 3,05 2,40 

S1P0 2,80 2,00 3,00 2,45 

S1P1 2,85 4,00 2,15 2,95 

S1P2 2,90 4,00 2,05 2,20 

S2P0 2,95 2,00 2,00 2,10 

S2P1 3,10 5,00 1,05 2,25 

S2P2 4,05 5,00 1,00 1,10 

 

Hasil uji organoleptik terhadap kualitas susu organik dari biji kluwih tersebut 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 Gambar 1 Hasil uji organoleptik terhadap kualitas susu organik dari biji kluwih 
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Hasil uji organoleptik susu organik biji kluwih dengan penambahan stevia sebagai 

pemanis alami dan pewarna alami sebagai berikut: 

a. Organoleptik pada susu organik dari biji kluwih dengan uji warna diperoleh 

hasil tertinggi sebanyak 5 memiliki warna hijau muda/merah muda, dan hasil 

terendah sebanyak 1 memiliki warna cokelat muda. 

b. Organoleptik pada susu organik dari biji kluwih dengan uji rasa diperoleh hasil 

tertinggi sebanyak 4 memiliki rasa manis, dan hasil terendah sebanyak 1 

memiliki warna hijau tidak manis. 

c. Organoleptik pada susu organik dari biji kluwih dengan uji aroma diperoleh 

hasil tertinggi sebanyak 4 memiliki aroma sedap, dan hasil terendah sebanyak 

1,1 memiliki aroma tidak sedap. 

d. Organoleptik pada susu organik dari biji kluwih dengan uji tekstur diperoleh 

hasil tertinggi sebanyak 4,05 memiliki tekstur kental, dan hasil terendah 

sebanyak 2,15 memiliki tekstur kurang kental. 

Pembahasan  

Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap kadar protein susu organik 

dari biji kluwih dengan penambahan pemanis alami dan pewarna alami dengan 

konsentrasi berbeda menunjukkan bahwa ada perbedaan kadar protein pada 

pemanis alami dari stevia dan penambahan pewarna alami dari daun pandan 

wangi serta secang, yang ditunjukkan bahwa kadar protein tertinggi terdapat pada 

S0P0 (penambahan gula pasir 25 gram dan tanpa pewarna) dengan kadar protein 

mencapai 7,67 gram. Sedangkan kadar protein terendah terdapat pada S2P2 

(Penambahan daun stevia 50 gram dan secang 10 gram) dengan kadar protein 

mencapai 0,81 gram. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa kadar protein susu 

organik dari biji kluwih menunjukkan kecenderungan menurun seiring dengan 

semakin meningkatnya penambahan daun stevia. 

Hasil uji anava memperoleh FhitungA > Ftabel yaitu 56441,893 > 3,55 pada 

taraf signifikansi 5%. Artinya penambahan pemanis alami dari daun stevia yang 

berbeda berpengaruh terhadap kadar protein susu organik dari biji kluwih. 
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Dari penelitian Hsieh 2004 dalam Rani dan Isnawati (2011) Steviosid yang 

terkandung pada daun stevia dapat menurunkan kadar protein dari fosfofenol 

piruvat karboksinase (PEPCK) dan PEPCK mRNA. Hal ini menyebabkan 

penambahan daun stevia sebagai pemanis alami pada susu organik dari biji kluwih 

menurunkan kadar protein dari biji kluwih. Semakin tinggi dosis daun stevia yang 

digunakan dalam pembuatan susu biji kluwih menyebabkan semakin menurunnya 

kadar protein pada susu. Selain itu tinggi rendahnya dosis stevia yang digunakan 

dalam pembuatan susu mempengaruhi lama waktu pemasakannya, dengan 

semakin tingginya dosis stevia yang digunakan semakin meningkatkan lama 

waktu pemasakan susu. Hal ini disebabkan semakin tinggi dosis daun stevia 

semakin lama waktu pemasakan. Semakin tinggi suhu yang diperlukan daun 

stevia untuk larut dalam susu tersebut. Semakin lama waktu pemasakan susu 

semakin tinggi suhu susu tersebut. Suhu yang terlalu tinggi menyebabkan 

kerusakan bahan pangan, setiap kenaikan 10
o
 celcius. Kecepatan reaksi kimia naik 

2 kalinya, salah satu kerusakan bahan pangan adalah pecahnya protein (Sugiarto, 

2008). Penambahan stevia dalam susu dengan dosis yang semakin tinggi 

menyebabkan meningkatnya suhu susu tersebut, sehingga menurunkan kadar 

proteinnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penambahan 

pewarna alami terhadap kadar protein susu dari biji kluwih. Terbukti dari hasil uji 

anava memperoleh FhitungB > Ftabel yaitu 6395,379 > 3,55 pada taraf signifikansi 

5%. Artinya penambahan pewarna alami yang berbeda berpengaruh terhadap 

kadar protein susu organik dari biji kluwih.   

Selanjutnya hasil uji BNJ menunjukkan bahwa penambahan daun pandan 

wangi dan secang sebagai pewarna alami justru menurunkan kadar protein. Kayu 

secang mengandung senyawa tannin, asam galat, resin, resorsin, saponin, serta 

fitosterol. Selain itu Brazilin (C16H14O5) merupakan kristal berwarna kuning, akan 

tetapi jika teroksidasi akan menghasilkan senyawa brazilien yang berwarna merah 

kecoklatan (Holesti, 2009). Sedangkan penambahan ekstrak daun pandan wangi 

menghasilkan  warna hijau. Beberapa bahan kimia yang terkandung dalam pandan 

wangi di antaranya alkaloida, saponin, flavonoid, tanin, polifenol, dan zat warna   
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(Hariana, 2008). Penambahan pewarna tersebut menambah lama waktu 

pemasakan susu untuk mendapatkan efek warna. Proses pembuatan susu biji 

kluwih dengan penambahan pewarna alami dari ekstrak daun pandan wangi lebih 

cepat daripada pewarna alami dari secang. Hal ini disebabkan ekstrak daun 

pandan wangi lebih mudah larut dalam susu biji kluwih dibandingkan dengan 

secang. Semakin lama proses pembuatan susu semakin tinggi suhu dari susu 

tersebut. Suhu yang terlalu tinggi menyebabkan kerusakan bahan pangan, setiap 

kenaikan 10
o
 celcius. Kecepatan reaksi kimia naik 2 kalinya. Beberapa contoh 

kerusakan pangan karena suhu yang terlalu tinggi adalah rusaknya protein, emulsi 

pecah, keringnya bahan pangan karena air menguap dan rusaknya vitamin  

(Sugiarto, 2008). Dengan adanya penambahan pewarna alami dari daun pandan 

wangi dan secang menurunkan kadar protein disebabkan proses pembuatan susu 

menjadi lebih lama. Semakin tinggi suhu susu dimasak menyebabkan semakin 

menurunnya kadar protein pada susu. Sehingga susu dengan penambahan pewarna 

alami dari ekstrak daun pandan wangi kadar proteinnya lebih tinggi daripada susu 

dengan penambahan secang.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi dari perlakuan penambahan 

pemanis alami dan pewarna alami memperoleh nilai Fhitung AB > Ftabel        

(546,930 >2,93) yang berarti signifikan pada taraf 5 %. Hal ini menunjukkan 

interaksi pemanis alami dan pewarna alami pada susu organik dari biji kluwih 

berpengaruh terhadap kadar protein. Dari hasil analisa kadar protein menunjukkan 

penambahan pemanis alami dan pewarna alami justru menurunkan kadar protein 

susu organik dari biji kluwih. 

Hasil uji BNJ menunjukkan bahwa penambahan daun Stevia sebagai 

pemanis buatan sebanyak 25 gram lebih efektif dibanding penambahan daun 

Stevia sebanyak 50 gram. Artinya penambahan pemanis alami dengan daun Stevia 

dengan dosis yang meningkat justru akan menurunkan kadar protein pada susu 

dari biji kluwih. Sedangkan penambahan daun pandan wangi sebagai pewarna 

alami lebih efektif dibanding penambahan secang. Artinya penambahan secang 

akan semakin menurunkan kadar protein. 
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Pengujian organoleptik susu organik dari biji kluwih dilakukan oleh 20 

orang panelis tidak terlatih yang terdiri dari mahasiswa UMS. Uji organoleptik 

susu biji kluwih meliputi uji warna, rasa, aroma, dan tekstur. 

a. Warna 

 Hasil yang diperoleh uji warna pada susu organik dari biji kluwih tertinggi 

pada S0P1 (Kontrol dengan daun pandan wangi 10 gram) sebanyak 5,00 

memiliki warna hijau muda dan S0P2 (kontrol dengan penambahan secang 10 

gram). Hal ini disebabkan bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan susu 

organik dari biji kluwih adalah biji kluwih yang menghasilkan warna putih 

kecokelatan jika dimasak, daun stevia menghasilkan warna hijau kemerahan, 

daun pandan menghasilkan warna hijau sedangkan secang menghasilkan warna 

merah sampai kecokelat-cokelatan. Menurut hasil penelitian Holesti (2009), 

ekstraksi pigmen brazilien dari kayu secang menghasilkan ekstrak kental 

pigmen berwarna merah keunguan. Dengan adanya interaksi antara daun stevia 

dengan pewarna alami dari daun pandan wangi dan secang menyebabkan 

warna susu akan semakin tidak menarik. Dari hasil uji organoleptik 

memperlihatkan kecenderungan semakin tinggi penambahan dosis stevia 

menyebabkan semakin tidak menariknya warna susu.   

b. Rasa 

  Hasil uji organoleptik rasa pada susu organik dari biji kluwih diperoleh 

hasil tertinggi pada S0P0 (Kontrol)  sebanyak 4,00 memiliki rasa manis dan 

hasil terendah pada S2P2 (Penambahan daun stevia 50 gram dan secang 10 

gram) sebanyak 1,00 memiliki rasa tidak manis (pahit). Hal ini disebabkan 

bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan susu organik adalah biji kluwih 

yang memiliki rasa tawar jika dimasak, daun stevia memiliki rasa manis dan 

tidak menimbulkan rasa pahit pada akhirnya jika dosis yang digunakan tepat. 

Daun stevia dengan dosis tinggi akan menyebabkan rasa pahit. Daun pandan 

memiliki rasa sedikit agak pahit (Hariana, 2009). Sedangkan secang rasa manis 

jika dosis yang digunakan tepat. Dengan adanya interaksi antara daun stevia 

dengan pewarna alami dari daun pandan wangi dan secang menyebabkan rasa 
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susu biji kluwih berkurang menjadi tidak manis. Dari hasil uji organoleptik 

semakin tinggi dosis daun stevia yang digunakan dalam pembuatan susu 

organik dari biji kluwih menyebabkan semakin menurunkan rasa manis pada 

susu. 

c. Aroma 

 Hasil uji organoleptik aroma pada susu organik dari biji kluwih diperoleh 

hasil tertinggi pada S0P1 (Kontrol dengan daun pandan wangi 10 gram) 

sebanyak 4,00 memiliki aroma sedap dan hasil terendah pada S2P2 

(Penambahan daun stevia 50 gram dan secang 10 gram) sebanyak 1,10 

memiliki aroma tidak sedap. Hal ini disebabkan bahan dasar yang digunakan 

dalam pembuatan susu organik adalah biji kluwih, daun stevia, daun pandan 

wangi dan secang. Kandungan lemak dalam biji kluwih mempengaruhi aroma 

biji kluwih bila dimasak. Ini mengakibatkan aroma susu biji kluwih kurang 

enak. Daun stevia menghasilkan aroma tidak sedap (langu), daun pandan 

wangi berbau khas pandan sering dimanfaatkan sebagai pengharum nasi yang 

ditanak (Hariana, 2009). Sedangkan secang aroma tidak sedap jika dimasak. 

Dengan adanya interaksi antara daun stevia dengan pewarna alami dan secang 

menyebabkan aroma susu biji kluwih berkurang menjadi tidak sedap. 

Sedangkan adanya penambahan daun pandan wangi pada susu biji kluwih 

menghasilkan aroma sedap. Dari hasil uji organoleptik semakin tinggi dosis 

daun Stevia yang digunakan dalam pembuatan susu organik dari biji kluwih 

menyebabkan semakin menurunkan aroma sedap pada susu. 

d. Tekstur 

 Hasil uji organoleptik tekstur pada susu organik dari biji kluwih diperoleh 

hasil tertinggi pada S2P2 (Penambahan daun stevia 50 gram dan secang 10 

gram) sebanyak 4,05 memiliki tekstur kental dan hasil terendah pada S0P0 

(Kontrol) sebanyak 2,15 memiliki aroma tekstur kurang kental. Hal ini 

disebabkan bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan susu organik adalah 

biji kluwih. Karakteristik kimia yang dimiliki biji kluwih yaitu  kadar air, 

lemak, serat, karbohidrat, pati, (Sukatiningsih, 2005). Hal ini menyebabkan biji 

kluwih memiliki tekstur yang kental. Daun stevia jika direbus memiliki tekstur 
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yang kental. Ekstrak daun pandan wangi akan menghasilkan endapan berwarna 

hijau (Hariana, 2009). Dengan adanya interaksi antara daun stevia dengan 

pewarna alami secang menyebabkan tekstur susu organik dari biji kluwih 

bertambah menjadi lebih kental. Dari hasil uji organoleptik semakin tinggi 

dosis daun stevia yang digunakan dalam pembuatan susu organik dari organik 

biji kluwih menyebabkan semakin meningkatkan tekstur kental pada susu. 

KESIMPULAN  

1. Penambahan pemanis daun stevia dan pewarna alami berpengaruh terhadap 

kadar protein serta kualitas organoleptik susu organik dari biji kluwih.  

2. Penambahan pemanis daun stevia dan pewarna alami dari daun pandan wangi 

serta secang pada kadar protein terbaik pada susu organik terdapat pada S0P0 

(Kontrol) sebanyak 7,67 gram sedangkan pada uji organoleptik susu organik 

yang memiliki kualitas susu terbaik pada S0P1 (Kontrol dengan penambahan 

daun pandan wangi 10 gram) yaitu memiliki rasa agak manis, berwarna hijau, 

bertekstur agak kental dan beraroma sedap. 
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