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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dadih merupakan salah satu produk fermentasi susu tradisional 

yang sangat khas di daerah Sumatera Barat. Dadih dibuat dengan bahan 

dasar susu kerbau yang dimasukkan dalam bambu dan ditutup 

menggunakan daun pisang, kemudian difermentasi pada suhu kamar 

selama 1-2 hari hingga terbentuk gumpalan (Yurliasni, 2014). Proses 

fermentasi secara alamiah dalam pembuatan dadih melibatkan berbagai 

jenis mikroba yang terdapat pada permukaan tabung bambu bagian dalam, 

permukaan daun penutup, dan dari susu kerbau yang digunakan (Usmiyati, 

2013). 

Penggunaan susu kerbau sebagai bahan dasar utama dalam 

pembuatan dadih kini mulai digantikan seiring menurunnya populasi 

kerbau di Indonesia dan banyaknya variasi dadih menggunakan bahan 

dasar susu sapi, susu kambing etawa, berbagai jenis biji-bijian diantaranya 

yaitu biji kedelai, biji kacang hijau, dan biji kacang merah. Kandungan 

dadih dengan bahan dasar kedelai yang dibuat susu memiliki nilai gizi 

yang tidak kalah baik dengan susu kerbau. Berdasarkan penelitian 

Wahyuni (2016), dadih dengan menggunakan susu kedelai diperoleh 

protein tertinggi sebesar 12,33 g/l pada perlakuan 200 ml kedelai dengan 

penambahan 24 ml jambu biji.  

Kacang tunggak merupakan salah satu tanaman kacang-kacangan 

yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi produk pangan fungsional. 

Pemanfaatan kacang tunggak hanya terbatas biasanya dimanfaatkan 

sebagai sayuran, makanan tradisional, dan lauk. Gizi per 100 gram kacang 

tunggak mengandung protein 22,9 gram, lemak 1,1 gram, karbohidrat 61,6 

gram dan kalsium 77,0 miligram (Poedjiadi, 2009). Berdasarkan penelitian 

Yana (2015) bahwa kacang tunggak dapat dijadikan olahan susu nabati 

dan kemudian difermentasi menjadi yoghurt kacang tunggak, maka kacang 

tunggak juga dapat dijadikan inovasi dalam pembuatan dadih. Kacang 



2 
 

tunggak berpeluang untuk dikembangkan menjadi produk pangan. Selain 

harganya yang relatif murah serta kandungan lemak yang rendah juga 

menjadi salah satu alasan dan pilihan untuk meningkatkan nilai ekonomi 

kacang tunggak, terutama bagi para petani di daerah pedesaan dan inovasi 

baru dalam pembuatan dadih. 

Kacang tunggak mempunyai rasa langu. Sebagai penghilang rasa 

langu diperlukan bahan tambahan dalam pembuatan dadih. Salah satu 

bahan yang dapat digunakan sebagai penghilang langu dan pemberi rasa 

adalah buah-buahan (Wahyuni, 2016). Jambu biji merupakan salah satu 

buah yang dapat diperoleh dengan mudah. Selain itu juga mempunyai 

harga yang terjangkau. Jambu biji mempunyai rasa yang manis. Menurut 

Ramayulis (2013), jambu biji merah per 100 g memiliki kandungan energi 

51 kkal, protein 0,82 g, karbohidrat 11,88 g, kalsium 20 mg, vitamin C 

183,5 mg. Penelitian sebelumnya yang menggunakan jambu biji sebagai 

bahan tambahan pembuatan dadih sari kedelai dilakukan oleh Wahyuni 

(2016), dan diperoleh hasil terbaik yang memiliki protein tertinggi (12,33 

g/l) pada perlakuan 200 ml sari kedelai dengan penambahan 24 ml sari 

jambu biji. 

Susu sapi mengandung nilai gizi yang tinggi, karena mengandung 

unsur-unsur kimia yang dibutuhkan oleh tubuh. Kandungan gizi susu sapi 

per 100 g adalah energi 66 kal, protein 3,2 g, lemak 3,9 g, karbohidrat 4,8 

g (Arora, 2013). Susu juga mengandung laktosa yang dapat difermentasi 

menjadi senyawa yang lebih sederhana oleh mikroorganisme tertentu 

sehingga menghasilkan produk fermentasi (Nurtyas, 2016). Penelitian susu 

sapi sebagai bahan tambahan dalam pembuatan dadih diperkuat oleh 

Fiyana (2016) dengan perbandingan 40% susu sapi dan 60% sari kacang 

hijau.  

Susu kambing tersusun atas komponen-komponen gizi yang 

lengkap, namun selama ini kurang banyak dikonsumsi. Kandungan gizi 

susu kambing per 100 g adalah air 88,9 g, protein 3,1 g, lemak 3,5 g, dan 

karbohidrat 4,4 g (Arora, 2013). Penggunaan susu kambing etawa sebagai 



3 
 

bahan dasar dadih telah dilakukan oleh Lestari (2015) dan menghasilkan 

dadih berwarna putih kekuningan, aroma khas susu kambing, tekstur 

kenyal, serta rasa kurang asam. Penambahan susu sapi dan susu kambing 

dalam penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kadar protein. 

Proses pembuatan dadih dilakukan dengan cara fermentasi yang 

melibatkan berbagai macam bakteri asam laktat. Fermentasi pada dadih 

dilakukan oleh mikroba yang berasal dari bambu. Hasil isolasi bakteri 

asam laktat dadih asal Kerinci seperti Lactobacillus plantarum, L. 

fermentum, L. acidophilus, L. brevis memiliki potensi sebagai kultur 

starter untuk fermentasi susu (Afriani, 2012).Berdasarkan penelitian 

Usmiati dan Setiyanto (2010) L. casei sebagai BAL dominan pada dadih 

dari Sijunjung, Sumatera Barat.Bambu digunakan sebagai fermentor dadih 

karena mengandung bakteri yang dibutuhkan dalam fermentasi pembuatan 

dadih.  

Proses fermentasi dadih umumnya dilakukan sekitar 24-48 jam. 

Berdasarkan penelitian Lestari (2015), dadih kambing etawa dengan lama 

fermentasi 48 jam menghasilkan protein sebesar 2,272 g/100 g dan 

fermentasi 60 jam sebesar 0,749 g/100 g. Hasil penelitian tersebut sesuai 

dengan penelitian Melia dan Juliyarsi (2007) bahwa semakin lama waktu 

fermentasi akan meningkatkan nilai keasaman pada susu yang diiringi 

penurunan kadar protein. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membuat 

inovasi baru dalam pembuatan dadih yaitu “Kualitas Dadih Kacang 

Tunggak (Vigna unguiculata) dengan Penambahan Jenis Susu dan 

Perasa Alami Melalui Pemeraman yang Berbeda”. 

 

B. Batasan Masalah 

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dan 

membatasi terjadinya perluasan masalah serta mempermudah dalam 

memahami masalah, maka perlu dibatasi pada permasalahan sebagai 

berikut : 
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1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah dadih dari kacang tunggak dengan 

penambahan jenis susu dan perasa alami melalui pemeraman yang 

berbeda. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah kualitas dadih kacang tunggak. 

3. Parameter Penelitian 

Parameter dalam penelitian ini adalah kadar karbohidrat dan 

organoleptik (warna, aroma, rasa, tekstur, dan daya terima 

masyarakat). 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana kadar 

karbohidrat dan organoleptik dadih kacang tunggak dengan penambahan 

jenis susu dan perasa alami melalui pemeraman yang berbeda ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan dari 

penelitian adalah untuk mengetahui kadar karbohidrat dan organoleptik 

dadih kacang tunggak dengan penambahan jenis susu dan perasa alami 

melalui lama pemeraman yang berbeda. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan tersebut dapat diketahui manfaat penelitian 

yang dilakukan antara lain :  

1. Bagi Peneliti 

Untuk menambah keilmuan bagi peneliti dibidang mikrobiologi bahwa 

sari kacang tunggak dengan penambahan susu sapi dan susu kambing 

etawa dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan dadih. 
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2. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat yang memproduksi dadih 

tentang bagaimana membuat dadih yang berkualitas dari bahan dasar 

kacang tunggak dengan penambahan susu sapi dan susu kambing 

etawa. 

3. Ilmu Pengetahuan 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan inovasi baru dalam 

pembelajaran materi bioteknologi. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberi konstribusi dalam bidang 

biologi khususnya pemanfaatan kacang tunggak sebagai bahan 

pembuatan dadih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


