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ABSTRAK 

Dadih merupakan keju tradisional khas Indonesia yang terbuat dari susu kerbau 

dan difermentasi dalam tabung bambu selama 48 jam. Penelitian ini menggunakan 

formulasi susu  kacang hijau dan susu sapi sebagai pengganti susu kerbau. Tujuan 

penelitian ini umtuk mengetahui kadar protein, vitamin B1, organoleptik dan daya 

terima masyarakat dadih formulasi susu kacang hijau dan susu sapi dengan aroma 

mangga kweni. Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) 1 faktor yaitu formulasi susu kacang hijau dan susu sapi (50%: 50%, 

40%:60%, 30%:70%, 20%:80%, 10%:90%) dengan 5 perlakuan dan 2 kontrol 

yaitu 100% susu kacang hijau  dan 100% susu sapi. Pengujian kadar protein 

menggunakan metode spektrofotometri dan kadar vitamin B1 menggunakan 

metode alkalimetri. Analisis data penelitian ini dengan deskriptif kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kadar protein dan vitamin B1 tertinggi dadih pada 

formulasi susu kacang hijau 50% + susu sapi 50% yaitu masing-masing 6,96 gram 

dan 2,62 gram, sedangkan kadar protein dan vitamin B1 terendah pada formulasi 

susu kacang hijau 100% yaitu masing-masing 2,00 gram dan 1,46 gram. Dadih 

yang paling disukai dan baik berwarna kuning muda, aroma harum mangga 

kweni, rasa asam, tekstur lembut dan kenyal pada formulasi susu kacang hijau 

40% + susu sapi 60% . 

Kata kunci : Dadih, Susu Kacang Hijau, Mangga Kweni 
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ABSTRACT 

  

Dadih is the Indonesian traditional cheese curds from buffalo milk and fermented 

in bamboo tubes for 48 hours. This research used the formulation of mung bean 

and cow's milk as a substitute of buffalo milk. The aim of this research was to 

know the levels of protein, vitamin B1, also organoleptic and acceptance society 

test dadih formulation of  mung been and cow milk with kweni mango flavor. The 

method of this research used Completely Randomized Design (CRD) 1 factor that 

was mung bean and cow’s milk that were (50%: 50%, 40%: 60%, 30%: 70%, 

20%: 80%, 10%: 90%) with 5 treatments and 2 controls were 100% mung bean 

milk and 100% cow's milk. The protein test level used spectrophotometry and 

vitamin B1 test used alkalimetri method. The research data was analysed by 

qualitative descriptive. The results of this reseach showed that the highest level of 

protein and vitamin B1 of dadih were 6,96 gram and 2,62 gram respectively on 

the formulation of  dadih 50% mung bean  + 50% cow’s milk. The lowest levels 

of protein and vitamin B1were 2.00 gram and 1.46 gram respectively on the 

formulation of 100% mung bean milk. The society like dadih on the formulation 

40%  mung bean + 60% cow’s milk test bright yellow, the flavor kweni mango, 

sour taste, texture soft and elastic. 

  

Keywords: Dadih, Mung bean milk, Kweni mango  

 



PENDAHULUAN  

Salah satu produk tradisional susu fermentasi yang sangat khas di Indonesia 

adalah dadih atau keju tradisional yang berasal dari Sumatera Barat dan Riau. 

Dadih ini dibuat dari bahan dasar susu kerbau segar yang difermentasikan didalam 

tabung bambu dan ditutup dengan daun pisang. Salah satu bambu yang biasanya 

digunakan adalah bambu gombong. Proses fermentasi berlangsung secara alami 

pada suhu ruang dan susu akan menjadi kental (dadih) setelah 2 hari atau jam 48 

jam penyimpanan (fermentasi). 

Susu merupakan bahan baku pembuatan keju dengan menggunakan  teknologi 

mikrobial, karena susu dapat menjadi media yang untuk pertumbuhan 

mikroorganisme (Hidayat, 2006). Susu juga dapat diperoleh dari bahan nabati, 

salah satu bahan yang bisa digunakan untuk membuat susu nabati adalah kacang 

hijau.  

Kacang hijau (Phaseolus radiatus L.) di Indonesia berpotensi dikembangkan 

menjadi produk pangan fungsional. Didalam 110 gr kacang hijau terkandung 345 

kalori, 22,2 gr protein, 1,2 gr lemak, vitamin A, vitamin B1, fosfor, zat besi dan 

magnesium. Selain itu kacang hijau juga mengandung air, karbohidrat dan serat 

(Nuraini, 2011). 

Kacang hijau mengandung kadar vitamin A yang sangat baik. Fenolik 

flafonoid antioksidan poli seperti lutein, zea-xanthin dan betakaroten dalam 

jumlah yang baik. Senyawa ini membantu bertindak sebagai perlindungan dari 

radikal bebas dan spesies oksigen relative (ROS) yang berperan dalam penuaan 

dan proses berbagai penyakit. Kacang hijau banyak mengandung vitamin B6 

(pyridoxine), thiamin (vitamin B1), dan vitamin C. Mengkonsumsi makanan yang 

kaya vitamin C membantu tubuh mengembangkan resistensi terhadap agen infeksi 

dan melindungi dari radikal bebas (Anonim, 2013). 

Susu sapi memiliki komposisi sebagai berikut : lemak 3,9%, protein 3,4%, 

laktosa 4,8%, abu 0,72%, dan air 87,1% di tambah bahan-bahan lain dalam jumlah 

sedikit seperti asam sitrat, enzim-enzim, fosfolipid, vitamin A, B, dan C 

(Muchtadi, 2009). 



Manfaat susu sapi bagi kehidupan manusia diantaranya dapat menetralisir 

racun dari bahan makanan lain yang diserap oleh tubuh, kandungan yodium dan 

seng dapat meningkatkan secara drastic efesiensi kerja otak besar, seng pada susu 

sapi dapat menyembuhkan luka dengan cepat, zat besi, tembaga dan vitamin A 

dalam susu mempunyai fungsi terhadap kecantikan,kalsium susu dapat menambah 

kekuatan tulang, mencegah penyusutan tulang, osteoporosis dan patah tulang, 

magnesium dalam susu dapat membuat jantung dan system syaraf tahan terhadap 

kelelahan, vitamin B2 didalam susu sapi dapat meningkatkan ketajaman 

penglihatan. Kandungan nilai gizi yang tinggi menyebabkan susu merupakan 

media yang disukai oelh mikroba untuk pertumbuhan dan perkembangan, 

sehingga dalam waktu yang sangat singkat susu menjadi tidak layak dikonsumsi 

bila tidak ditangani dengan benar (Saleh, 2004). 

Susu kacang hijau dan susu sapi memiliki aroma yang kurang sedap, jadi 

untuk menambahkan aroma pada dadih ini menggunakan mangga kweni. Mangga 

kweni merupakan salah satu jenis mangga yang memiliki aroma yang kuat. Selain 

itu mangga kweni juga memiliki kandungan gizi yang cukup baik. Kandungan 

gizi didalam 100 gram mangga kweni diantaranya energi 63 kal; air 84,4 g; 

protein 2,4 g; lemak 0,4 g; karbohidrat 12,4 gr; karoten total 10 µg; vitamin B1 

0,18 mg; vitamin B2 0,01 mg; vitamin C 43 mg (Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia dalam Manalu, 2011). 

Susu kacang hijau dan susu sapi merupakan kombinasi minuman yang dapat 

memberikan tubuh protein hewani dan nabati sekaligus. Berdasarkan uraian diatas 

maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh campuran 

susu kacang hijau dan susu sapi beda konsentrasi pada dadih terhadap kadar 

protein, vitamin B1, organoleptik, dan daya terima masyarakat. 

 

METODE PENELITIAN 

Proses pembuatan dadih dilakukan di Laboratorium Biologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dan pengujian protein dan vitamin B1 dilakukan di 

Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. 



Alat yang digunakan antara lain adalah kompor, panic, pisau, blender, 

gergaji, gelas ukur, pipet, mikropipet, baskom, bambu, kertas label, tabung reaksi, 

rak tabung reaksi, water bath, cawan porselen, karet gelang, daun pisang, buret, 

timbangan, fotometer Boehringer 550nm, termometer, Erlemeyer, dan pengaduk. 

Bahan yang digunakan antara lain adalah kacang hijau, susu sapi segar, air, 

mangga kweni, biuret, NaOH 0,1 N, air bebas CO2, indikator brom timol biru. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) denan 1 faktor yaitu formulasi susu kacang hijau dan susu sapi dengan 7 

taraf perlakuan masing-masing 3 kali ulangan. 

a. S0 : Susu Sapi 100% (Kontrol) 

b. K0 : Susu Kacang Hijau 100% (Kontrol) 

c. SK1 : Susu Sapi 50% dan Susu Kacang Hijau 50% 

d. SK2 : Susu Sapi 60% dan Susu Kacang Hijau 40% 

e. SK3 : Susu Sapi 70% dan Susu Kacang Hijau 30% 

f. SK4 : Susu Sapi 80% dan Susu Kacang Hijau 20% 

g. SK5 : Susu Sapi 90% dan Susu Kacang Hijau 10% 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif. 

Pembuatan Susu Kacang Hijau 

Kacang hijau disiapkan dengan biji utuh sebanyak 300 g. Kemudian kacang 

hijau direndam selama 14 jam hingga kulitnya mengelupas. Kacang hijau yang 

sudah direndam kemudian dihaluskan menggunakan blender dan ditambah air 

sebanyak 2400 ml, sehingga diperoleh perbandingan kacang hijau dan air adalah 

1:8. Suspensi bubur kacang hijau ditambah CMC 0,2% kemudian dipanaskan 

sampai mendidih selama kira-kira 10 menit. Kemudian disaring dan diambil 

filtratnya. 

Pembuatan Dadih 

Bambu gombong disiapkan dan dipotong dengan ukuran 30 cm tiap 

ruasnya, dan didiamkan selama semalam untuk mengurangi kadar airnya. Susu 

sapi disiapkan sebanyak 2,5 liter dan dipanaskan dengan api sangat kecil pada 

suhu 70
o
C selama 10 menit, kenudian didinginkan sebelum dimasukan kedalam 



bambu.  Susu sapi dan susu kacang hijau dimasukkan kedalam tabung bambu 

sesuai konsentrasi yang telah ditentukan. Masing-masing perlakuan ditambah  

mangga kweni 5 ml kecuali kontrol. Kemudian mulut bambu ditutup dengan daun 

pisang yang terlebih dahulu dilayukan. Setiap perlakuan ditempeli kertas label 

pada batang bambu bagian luar dan difermentasi selama 48 jam pada suhu ruang. 

Setelah difermentasi selama 48 jam kemudian dadih (curd) dipisahkan dari whey. 

Uji Kadar Protein 

Pengujian protein menurut Rohman dan Sumantri (2007) menggunakan 

metode Biuret dengan fotometer yaitu sampel dadih ditimbang 1 gr ditambah 

aquades sampai volume 10 ml. Kemudian sampel dihaluskan dengan pengerusan 

porselen. Dadih diambil yang sudah halus sebanyak 0,02 ml sampel dan ditambah 

1 ml reagent biuret. Campuran bahan tersebut diinkubasi selama 10 menit pada 

suhu kamar (37
o
). Setelah itu kadar protein dihitung dengan menggunakan 

Photometer Boehringer dengan panjang gelombang 546-550 nm. 

 

Uji Kadar Vitamin B1 

Prosedur penetapan kadar tiamin hidroklorida dengan metode alkalimetri 

menurut Sumantri (2007) adalah tiamin hidroklorida ditimbang kurang lebih 500 

gr yang seksama. Kemudian dilarutkan dalam 75 ml air bebas CO2 lalu dititrasi 

dengan NaOH 0,1 N menggunakan indikator brom timol biru. Tiap ml NaOH 0,1 

N setara dengan 33,70 mg tiamin hidroklorida. Berat ekivalen (BE) tiamin 

hidroklorida pada penetapan secara alkalimetri adalah sama dengan berat 

molekulnya (BM). Hal ini disebabkan karena tiap 1 mol tiamin hidroklorida 

bereaksi dengan 1 mol NaOH. 

Kadar thiamin HCL = (V NaOH x N NaOH x BE/ mg sampel) x 100% 
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Gb. 1 Histogram Rata- rata Hasil uji protein dan vitamin B1 pada dadih  

 

Kadar Protein 

Hasil uji fotometer kadar protein pada dadih dapat dilihat pada Gambar 1, 

dari gambar tersebut menunjukkan bahwa pembuatan dadih dengan menggunakan 

formulasi susu kacang hijau dan susu sapi konsentrasi berbeda menghasilkan 

kadar protein yang berbeda pula. Kadar protein dari semua perlakuan meningkat. 

Tingginya kadar protein dadih seiring dengan lamnaya waktu yang digunakan 

dalam proses pemeraman berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan 

bakteri asam laktat yang terdapat didalam dadih yang membantu terjadinya proses 

fermentasi sehingga terbentuk molekul-molekul protein (Daswati, 2009). 

Gambar 1. Menunjukkan bahwa semakin banyak kadar susu kacang hijau 

yang dicampurkan maka kandungan proteinnya semakin banyak.  Kadar protein 

tertinggi adalah pada perlakuan SK1 dan terendah pada K0. Menurut Julianto 

dalam Astuti (2012), kadar protein keju tradisional berasal dari mikroba dalam 

wadah bambu yang mengandung substrat protein. Berdasarkan berat keringnya 

mikroba mengandung protein yang cukup tinggi yaitu 40-80%. Kadar protein dari 
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semua perlakuan meningkat dikarenakan susu terlebih dahulu dipanaskan untuk 

mengurangi kadar air dan meningkatkan jumlah protein. 

Tingginya kadar protein dadih seiring dengan lamnaya waktu yang 

digunakan dalam proses pemeraman berkaitan dengan pertumbuhan dan 

perkembangan bakteri asam laktat yang terdapat didalam dadih yang membantu 

terjadinya proses fermentasi sehingga terbentuk molekul-molekul protein 

(Daswati, 2009). 

Pada perlakuan susu kacang hijau 50% dan susu sapi 50% (SK1) 

mengahasilkan kadar protein yang paling tinggi. Hal ini disebabkan karena 

semakin rendah kadar laktosa yang dihasilkan maka semakin tinggi pula aktivitas 

bakteri dalam memecah laktosa demikian sebaliknya. Laktosa merupakan gula 

pereduksi. Pada fermentasi, laktosa berfungsi sebagai substrat, substrat ini akan 

dipecah menjadi asam laktat (Susilorini dan Sawitri dalam Nawangsari, 2012). 

Yusmarini dan Raswen dalam Fidatama (2012) menambahakan bahwa laktosa 

merupakan sumber karbon optimal bagi bakteri asam laktat yang digunakan, 

sehingga dapat menyebabkan protein meningkat.  

 Selain laktosa, substrat yang digunakan bakteri asam laktat berasal pula dari 

kacang hijau. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan kadar laktosa susu sapi 

seiring dengan peningkatan kadar susu kacang hijau yang berarti terjadi 

peningkatan aktivitas bakteri (Nawangsari, 2012). Kadar karbohidrat pada kacang 

hijau juga berpenaruh terhadap pembentukan asam laktat oleh bakteri asam laktat 

(Yulneriwarni, 2009). Semakin tinggi konsentrasi susu kacang hijau maka 

kandungan karbohidratnya juga semakin tinggi sehingga menyebabkan produksi 

asam laktat yang tinggi dan mempengaruhi peningkatan protein. 

Kadar Vitamin B1 

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa kadar vitamin B1 tertinggi 

pada perlakuan SK1 dan SK2, sedangkan kadar vitamin B1 terendah pada 

perlakuan K0. Berdasarkan data diatas rata-rata kandungan vitamin B1 pada dadih 

dengan perlakuan yang berbeda mengalami penurunan. Kandungan vitamin B1 

sebelum fermentasi pada susu sapi , susu kacang hijau, dan mangga kweni 

berturut-turut yaitu 0,03 mg, 0,64 mg, dan 0,18 mg.  



Penurunan kadar vitamin B1 ini disebabkan karena vitamin B1 termasuk 

kedalam vitamin yang larut dalam air serta mudah rusak saat pemanasan. Tjiptadi 

dalam Laksmiwati (2012), menyatakan bahwa proses pencucian menyebabkan 

berkurangnya kadar thiamin HCl (Vitamin B1) pada kacang hijau yang terdapat 

pada lapisan luar/kulit dan bersifat mudah larut dalam air. 
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Gambar 2. Histogram Rata-rata hasil uji organoleptik (warna, rasa, aroma, dan 

tekstur) dadih  

 

Warna  

Warna dadih menurut Suradjudin dkk (2005) adalah putih kekuningan. 

Dari gambar 2 dapat dijelaskan bahwa hasil uji organoleptik warna dadih 

formulasi susu kacang hijau dan susu sapi dengan aroma mangga kweni beda 

konsentrasi menunjukkan perbedaan. Perlakuan K0, SK3, SK4, SK5 

menghasilkan warna putih kekuningan, S0 menghasilkan warna putih, dan SK1 

dan SK2 menghasilkan warna kuning muda. Hal tersebut sependapat dengan 

Afriani dalam Fidatama (2011) yaitu warna dadih dipengaruhi oleh bahan 

dasar yang digunakan dan tidak dipengaruhi oleh mikrobia. Warna pada juga 

diengaruhi oleh adanya pigmen karoten yang umum terdapat di dalam susu 

(Jaya dan Hadikusuma dalam Fidatama, 2012). 
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Rasa 

Dari gambar 2 dapat dijelaskan bahwa hasil uji organoleptic rasa dadih 

formulasi susu kacang hijau dan susu sapi dengan aroma mangga kweni beda 

konsentrasi tidak menunjukkan perbedaan nyata. Semua perlakuan 

menunjukkan bahwa dadih mempunyai rasa asam. Hasil rasa asam ini 

berkaitan dengan fermentasi dadih itu sendiri dan mangga kweni yang 

digunakan. Rasa asam disebabkan karena akumulasi asam laktat yang 

dihasilkan oleh BAL (Ambri dalam Fidatama, 2012) 

Aroma 

Aroma dadih merupakan rangsangan bau kekhasan dari dadih yang 

dapat dinilai dengan mencium dadih dengan hidung. Dari gambar 2 dapat 

diketahui bahwa hasil uji organoleptik aroma dadih formulasi susu kacang 

hijau dan susu sapi dengan aroma mangga kweni beda konsentrasi tidak 

menunjukkan perbedaan nyata. 

Aroma pada perlakuan kacang hijau 100% (K0) yaitu hanya memiliki 

aroma kacang hijau atau langu. Pada perlakuan susu sapi 100% (S0) juga 

beraroma khas susu sapi. Sedangkan pada perlakuan susu kacang hijau 50% 

dan susu sapi 50% (SK1) ada aroma kacang hijau, ada aroma susu sapid an 

sedikit mangga kweni. Pada perlakuan SK2, SK3, SK4, dan SK5 rata-rata tidak 

ada aroma kacang hijau, ada aroma susu sapid an sedikit mangga kweni. 

Aroma sangat dipengaruhi oleh senyawa-senyawa pembentuk aroma 

yang dihasilkan laktosa selama fermentasi, seperti diasetil (Afriani dalam 

Fidatama, 2012). Aroma khas menurut Triyono (2010) disebabkan oleh asam 

laktat dan senyawa asetaldehid, diasetil, asam asetat, dan bahan-bahan lainnya 

yang dihasilkan selama fementasi oleh Lactobacillus sp. 

Tekstur  

Tekstur dadih secara umum adalah lembut karena merupakan gumpalan 

protein tang lembut. Dari Gambar 2 dapat dilihat bahwa hasil uji organoleptic 

tekstur dadih tidak menunjukkan perbedaan nyata. Rata-rata pemberian nilai 

terhadap dadih pada semua perlakuan diatas nilai 3 yang berarti  tekstur dadih 



adalah lembut dan kenyael. Tekstur dadih dapat dilihat dengan cara 

memegangnya dan merasakan kekenyalannya dengan organ peraba. 

Daya Terima Masyarakat 

 

Gambar 3. Histogram Rata-rata hasil uji daya terima masyarakat 

(warna, rasa, aroma, tekstur) dadih  
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Berdasarkan gambar 4.7 dapat dilihat bahwa semua formulasi 

dadih dengan konsentrasi yang berbeda tidak menunjukkan perbedaan 

yang nyata keculi pada formulasi susu kacang hijau 100% (K0). 

Warna yang paling disukai pada formulasi susu kacang hijau 

50% + susu sapi 50% (SK1) yaitu kuning muda dan terlihat cerah 

sehingga lebih menarik, sedangkan warna yang paling tidak disukai 

pada formulasi susu kacang hijau 100% (K0) yaitu putih kekuningan 

agak pucat sehingga kurang menarik bagi panelis.  

Nilai skala rasa yang paling tinggi yaitu pada formulasi susu 

sapi 100% (S0), hal ini berarti pada formulasi ini paling disukai oleh 
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panelis, susu sapi sudah sering dikonsumsi oleh masyarakat sehingga 

rasanya sudah dikenali dan tidak aneh. Sedangkan rasa yang paling 

tidak disukai dan memiliki skala yang paling rendah yaitu pada 

formulasi susu kacang hijau 100% (K0), dadih pada formulasi ini 

terasa asam dan hambar sehingga tidak disukai oleh panelis. 

Aroma yang paling disukai dan memiliki nilai skala aroma 

tertinggi yaitu pada formulasi susu sapi 60% + susu kacang hijau 40% 

(SK2) dan susu sapi 80% + susu kacang hijau 20% (SK4) beraroma 

mangga kweni. Sedangkan aroma yang paling tidak disukai dan 

memiliki nilai skala terendah yaitu pada formulasi susu kacang hijau 

100% (K0) tidak ada aroma mangga kweni sehingga tidak disukai oleh 

panelis. 

Tekstur yang paling disukai dan memiliki nilai skala yang 

paling tinggi yaitu pada formulasi susu sapi 100% (S0) bertekstur 

lembut dan kenyal, semakin tinggi konsentrasi susu sapi maka 

teksturnya semakin lembut dan kenyal. Sedangkan tekstur yang paling 

tidak disukai dan memiliki nilai skala ynag paling rendah  yaitu pada 

formulasi susu kacang hijau 100% (K0) bertekstur lembut dan kenyal 

namun sedikit lembek, sehingga tidak disukai oleh panelis. 

Dadih dari bahan dasar susu kerbau yang berkualitas adalah 

yang berwarna putih bersih. Aroma dadih adalah campuran dari aroma 

susu kerbau dan bambu, konsistensi semi padat, dan rasa asam sedang 

(Sughita, 1998). 



 

KESIMPULAN 

1. Kadar protein dan vitamin B1 tertinggi dadih pada formulasi susu kacang 

hijau 50% + susu sapi 50% yaitu masing-masing 6,96 gram dan 2,62 gram, 

sedangkan kadar protein dan vitamin B1 terendah pada formulasi susu 

kacang hijau 100% yaitu masing-masing 2,00 gram dan 1,46 gram.  

2. Dadih yang paling disukai dan baik berwarna kuning muda, aroma susu 

sapi dan mangga kweni, rasa asam, tekstur lembut dan kenyal pada 

formulasi susu kacang hijau 40% + susu sapi 60% . 
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