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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Peningkatan produksi ternak dan pengetahuan peternak semakin 

meningkat dalam pengolahan hasil ternak khususnya pengolahan susu 

menyebabkan peningkatan produksi susu yang cepat, tetapi peningkatan produksi 

susu belum dapat diimbangi dengan dengan kelancaran pemasarannya. Hal itu 

disebabkan masyarakat di Indonesia masih banyak yang belum terbiasa minum 

susu mempunyai standar kualitas susu sendiri sehingga susu dari peternak yang 

tidak memenuhi persyaratan sesuai standar akan ditolak (Sutrisno, 2003). 

Susu yang tidak memenuhi standar dan ditolak disebut susu layu. Susu 

layu terjadi sampai fase pangasaman  yakni susu yang telah dilayukan selama 8 

jam, fase sebelumnya disebut fase germisida. Fase germisida adalah fase di mana 

susu habis diperah mengandung bakteri dalam jumlah yang tetap, bahkan 

minimum. Proses ini terjadi karena dalam susu terdapat zat yang bersifat 

bakteriophage, zat tersebut sebenarnya terdapat pada kambing, karena proses 

pemerahan maka zat tersebut masuk ke dalam susu yang bersifat bacteriophage. 

Zat ini merupakan zat yang tidak stabil dalam kondisi panas. Fase germisida 

lamanya tidak tetap tergantung lingkungan tempat penyimpanan susu, semakin 

tinggi suhu udara kamar periode ini semakin pendek. Di Indonesia periode 

germisida berlangsung 6 sampai 8 jam. Fase germisida berakhir maka susu 

mengalami fase pengemasan (layu) yaitu bakteri akan mulai berkembang biak 

terutama bakteri asam susu yang akan mengubah laktosa (karbohidrat) menjadi 
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asam laktat, maka keadaan susu menjadi asam, baik bau maupun rasanya 

(Sutrisno, 2003).  

Susu mengandung protein berupa kasein yang dapat mengalami 

penggumpalan. Penggumpalan susu dalam proses pembuatan tahu susu dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan asam, enzim proteolitik, dan 

alkohol serta dapat dipercepat dengan pemanasan. Bahan penggumpal yang sering 

digunakan oleh para pengrajin tahu antara lain adalah kalsium fosfat (batu tahu), 

larutan asam cuka dan whey tahu, sedangkan bahan penggumpal alami yang 

berasal dari ekstrak buah pepaya dan nanas masih jarang digunakan dalam 

pembuatan tahu, padahal bahan penggumpal sangat berpengaruh terhadap sifat-

sifat dan mutu tahu (Sutrisno, 2003).  

Susu kambing adalah susu yang diperoleh dengan  jalan pemerahan seekor 

kambing perah yang hasilnya berupa susu segar murni tanpa dicampur, dikurangi, 

atau ditambah sesuatu. Susu kambing murni rasanya enak, sedikit manis, 

berlemak dan kandungan gizi yang lebih unggul dibandingkan dengan susu sapi 

(Sarwono, 2007). susu kambing menjadi di Australia merupakan salah satu 

alternatif  karena kemampuannya dapat  menggantikan Air Susu Ibu (ASI). 

Keistimewaan lain yang dimiliki oleh susu kambing adalah kandungan protein 

serta lemak yang lebih mudah dicerna daripada susu sapi. 

Berbeda dengan susu sapi, susu kambing tidak mengandung aglutinin. 

Akibatnya globula lemak susu kambing tidak mengalami klusterisasi sehingga 

lebih mudah dicerna. Susu kambing mengandung kadar laktosa yang lebih rendah 

(4.5%)  jika dibandingkan dengan susu sapi (4.7%). Kondisi ini sangat baik bagi 
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orang yang mengalami intoleransi laktosa (Setiawan dan Tanius 2002). 

Diversifikasi atau penganekaragaman produk susu selain sebagai upaya dalam 

meningkatkan konsumsi gizi masyarakat dengan daya tarik keragaman produk, 

diversifikasi juga bertujuan untuk meningkatkan daya tahan keragaman produk 

sehingga dapat mengatasi masalah pengangkutan dan penyimpanan produk. 

Dangke suatu produk tradisional yang berasal dari Kabupaten Enrekang 

merupakan salah satu bentuk diversifikasi produk olahan susu yang diminati, 

khususnya di kalangan masyarakat Sulawesi selatan (Fitrah, 2012). 

Dangke adalah salah satu produk olahan susu khas Indonesia yang dibuat 

secara tradisional oleh masyarakat di Kabupaten Enrekang Sulawesi-selatan. 

Produk ini dihasilkan melalui pemanasan susu segar yang ditambahkan larutan 

getah pepaya sehingga susu membentuk gumpalan (curd) dan cairan (whey). Curd 

dan whey kemudian dipisahkan dengan tempurung kelapa lalu dibungkus dengan 

daun pisang dan siap dikonsumsi (Wahniyathi, 2013). 

Pembuatan Dangke selama ini menggunakan bahan penggumpal alami 

yakni ekstrak daun pepaya manum kendala yang terjadi terhadap pengusaha 

Dangke yakni pertumbuhan tanaman pepaya tidak sebanding dengan produksi 

Dangke dan permintaan pesanan dari konsumen Dangke yang semakin bertambah 

sedangkan pertumbuhan tanaman nanas di wilayah Enrekang cukup banyak akan 

tetapi masyarakat setempat kurang memberikan perhatian untuk 

memanfaatkannya sebagai bahan penggumpal alami. Seperti yang diketahui 

bahwa nanas memiliki enzim bromelin yang berfungsi sebagai bahan penggumpal 

susu. Suroso et.al., (1983) dalam Sutrino, (2005) mengatakan bahwa bahan 
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penggumpal alami yang mereka kenal banyak macamnya antara lain ekstrak daun 

pepaya, ekstrak buah nanas, ekstrak daun sisal dan tekokak. Namun penggunaan 

bahan alami sebagai bahan penggumpal saat ini yang digunakan hanya dua 

macam yaitu ekstrak daun pepaya dan ekstrak buah nanas.     

Hasil penelitian Muhammad (2005) menunjukkan bahwa terdapat delapan 

atribut yang menjadi pertimbangan utama dan sekaligus menjadi parameter 

konsumen dalam menilai produk Dangke mana yang lebih baik dibandingkan 

dengan lainnya. Hasil yang diperoleh mengindikasikan bahwa konsumen Dangke 

di Kabupaten Enrekang masih merupakan konsumen konvensional dengan 

pandangan utama dalam mengonsumsi suatu produk terfokus pada atribut yang 

menjadi karakteristik utama berupa aroma, rasa, dan harga, sementara atribut 

lainnya masih dianggap sebagai pelengkap. 

Daya simpan Dangke pada suhu ruang yang relatif sangat pendek, Dangke  

paling tidak dapat bertahan hingga sore saat dijual di pasar, bahkan dalam 

beberapa jam saja bagian permukaan  Dangke  sudah mulai nampak kekuningan. 

Penyimpanan pada suhu dingin dapat bertahan hingga 5 (lima) hari (Anonim, 

2010), dan hingga kurang lebih 21 hari pada suhu beku (JICA, 2009). 

Buah nanas (Ananas comosus) merupakan salah satu tanaman yang banyak 

diusahakan petani di Indonesia, terutama di Daerah Sumatera dan Jawa. Tiap 

tahun produksinya terus meningkat. Pada tahun 2005 produksi nanas di Indonesia 

mencapai 925.082 ton dan 1.427,781 ton pada tahun 2006 (Biro Pusat Statistik, 

2007).  
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Buah nanas memiliki kandungan zat-zat yang berguna bagi tubuh manusia 

antara lain vitamin A dan C, Kalsium , fosfor, magnesium, besi, natrium, kalium, 

dekstrosa, sukrosa, dan enzim bromelin. Enzim bromelin berkhasiat sebagai anti 

radang, membatu melunakkan makanan di lambung dan menghambat 

pertumbuhan sel kanker (Ipteknet, 2005). Enzim bromelin terdapat dalam semua 

jaringan tanaman nanas. Sekitar setengah dari protein dalam nanas mengandung 

protase bromelin. Dari berbagai jenis buah, nanas merupakan protase dengan 

konsentrasi tinggi dalam buah yang masak. Meneurut Donal. K.T (dalam 

Wuryanti, 2006) Fungsi bromelin mirip dengan papain sebagai pemecah protein.  

Buah nanas memiliki warna buah yang cepat sekali berubah oleh pengaruh 

fisika misalnya sinar matahari dan pemotongan, serta pengaruh biologis (jamur) 

sehingga mudah menjadi busuk. Oleh karena itu pengolahan buah untuk 

memperpanjang masa simpannya sangat penting. Buah dapat diolah menjadi 

berbagai bentuk minuman seperti anggur, sari buah dan sirup juga makanan lain 

seperti manisan, dodol, keripik, dan sale. Sari buah lebih mudah untuk dicerna dan 

lebih tahan lama. Kualitas sari buah setara dengan kualitas buahnya. Beberapa  

penentu kualitas adalah kekentalan, kekeruhan, dan kadar padatan terlautnya. 

Pada prinsipnya dikenal 2 (dua) macam sari buah, yaitu: sari buah encer (dapat 

langsung diminum), yaitu cairan buah yang diperoleh dari pengepresan daging 

buah, dilanjutkan dengan penambahan air dan gula pasir (Anon, 2000).  

Pada penelitian tentang pengolahan Dali (makanan khas Sumatera Utara) 

dengan menggunakan ekstrak buah nanas sebagai bahan penggumpal 

mengungkapkan penggunaan bahan penggumpal alami dari ekstrak buah nanas 
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yang dipakai responden sebanyak 28 ml untuk 500 ml susu kerbau atau setara 

dengan 5,6% dari volume susu. hasil yang diperoleh yakni kadar air (76, 94%), 

protein (7, 29%) dan lemak (11, 65%).  

Sutrisno (2003) dari hasil penelitiannya tentang pembuatan tahu susu 

mengungkapkan bahwa semakin besar konsentrasi bahan penggumpal alami 

(ekstrak pepaya dan ekstrak nanas) maka semakin besar kadar protein terlarut, 

kadar lemak, kadar abu, dan kadar air tahu susu sedangkan semakin lama 

pelayuan susu semakin rendah kadar lemak tahu susu. Konsentrasi bahan 

penggumpal alami dari ekstrak buah nanas yang optimal adalah 2 % dan lama 

pelayuan susu yang optimal adalah 6 jam.  

Yuniwati et.al, (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat 

konsentrasi Enzim papain yang digunakan sampai 0,4% menghasilkan kadar 

protein. Dangke yang dihasilkan dan digunakan konsentrasi Enzim papain 

tersebut 0,4% kadar protein akan menurun. Selain itu semakin tinggi suhu 

penambahan enzim papain 600C maka dihasilkan kadar protein yang tinggi pula. 

Marzoeki, (1978) dalam penelitiannya mengungkapkan kandungan protein dan 

lemak pada Dangke dengan menggunakan ekstrak daun pepaya memiliki 

kandungan yang tinggi protein (33,46%), lemak (17,0%) dan kadar air yang 

dihasilkan sebanyak (47,67%). Menurut Winarno dalam Hatta W (2013) kadar 

bahan makan dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, cita rasa, kesegaran dan 

penerimaan konsumen (accountability). 

Dasar pemikiran penggunaan bahan penggumpal alami dari ekstrak pepaya 

dan nanas dalam penelitian ini adalah di samping lebih ekonomis dan aman dari 
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segi kesehatan, tahu yang dibuat dari bahan penggumpal alami diharapkan 

mempunyai kelebihan yakni rasa yang tidak asam, pori-pori kecil halus dan 

kenampakan tekstur yang kompak (Hou et.al., dalam Sutrisno, 2003). Hal ini 

karena ekstrak buah nanas  mengandung enzim bromelin (Moore dan Caygill, 

dalam Sutrisno, 2003).  

 Association of Education and Communication Technology (AECT), 2000 

mendefinisikan sumber belajar adalah berbagai atau semua sumber baik yang 

berupa data, orang dan wujud tertentu yang digunakan oleh siswa dalam belajar 

baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam 

mencapai tujuan belajar. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber belajar 

biologi siswa SMA XI dalam Bab Bioteknologi pada materi penerapan 

bioteknologi dalam bidang pangan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh 

Konsentrasi Jus Buah Nanas (Ananas comosus  L. Mer ) dan Lama Pelayuan 

Susu Kambing terhadap  Kualitas Dangke sebagai Perencanaan 

Pembelajaran Biologi SMA  Kelas XII”. 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dilakukan 

penelitian dengan beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Adakah perbedaan pengaruh konsentrasi jus buah nanas (Ananas comosus L. 

Mer) 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, dan 3% dan lama pelayuan susu kambing 6 jam, 7 

jam dan 8 jam pada pembuatan Dangke terhadap kadar lemak, protein, dan uji 

organoleptik? 
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2. Pada konsentrasi jus buah nanas (Ananas comosus L. Mer) dan lama pelayuan 

susu kambing berapakah kadar protein, lemak, dan uji organoleptik optimum 

dapat diperoleh hasil yang baik?  

3. Bagaimanakah memanfaatkan proses dan hasil penelitian sebagai perencanaan 

pembelajaran biologi siswa SMA kelas XII?  

1.3.  Tujuan  

  Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah : 

1.  Untuk mengetahui bagaimana perbedaan pengaruh konsentrasi jus buah nanas 

(Ananas comosus L.Mer) 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, dan 3% dan lama pelayuan 

susu kambing 6 jam, 7 jam dan 8 jam pada pembuatan Dangke terhadap kadar 

lemak, protein dan uji organoleptik. 

2. Untuk mengetahui pada konsentrasi jus buah nanas (Ananas comosus L. Mer) 

dan lama pelayuan susu kambing berapakah kadar lemak, protein, dan uji 

organoleptik optimum dapat diperoleh hasil yang baik.   

3.  Untuk memanfaatkan proses dan hasil penelitian sebagai perencanaan 

pembelajaran biologi siswa SMA kelas XII pada materi bioteknologi. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Manfaat teoritis  

  Penelitian ini dapat memberikan informasi dan sumbangan bagi kemajuan 

dalam bidang biologi dan teknologi, khususnya biokimia pangan dan tehnik 

pengolahan pangan. 
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2. Manfaat praktis :  

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahan kualaitas dari produk 

Dangke baik dari segi nilai ekonomis hingga kandungan gizi yang dihasilkan.  

3.  Manfaat Bagi Masyrakat 

  Penelitian ini memberikan sumbangan kepada masyarakat pada umumnya 

khususnya masyarkat Kabupaten Enrekang Sulawesi selatan dan pengusaha 

Dangke bahwa buah nanas (Ananas comosus L. Mer) dapat digunakan sebagai 

bahan alternatif penggumpal dalm pembuatan Dangke dan untuk mengurangi 

kendala dalam memproduksi Dangke 

 

1.5.  Batasan Masalah Penelitian 

Beberapa batasan yang digunakan agar penelitian tidak terlalu melebar 

adalah sebagai berikut : 

1.  Susu yang digunakan Susu Kambing dengan kualitas bagus. 

2. Buah nanas yang dipakai dari nanas jenis Cayenne yaitu jenis yang banyak 

dibudidayakan di Indonesia, dengan tingkat kematangan indeks-5 yaitu 

hampir 50% matang, pada indeks ini nanas masih terasa agak asam dan juga 

pada indeks ini nanas banyak dikonsumsi untuk berbagai keperluan rumah 

tangga maupun industri sehingga limbahnya bisa dimanfaatkan. 

3.  Pembuatan penggumpal alami untuk susu kambing yaitu buah nanas 

dibanding air dengan perbandingan 1:10, 1:15, 1:20, 1:25, 1:30 (100 ml : 100 

ml, 100 ml : 150 ml, 100 ml : 200 ml, 100 ml : 250 ml, 100 ml : 300 ml). 
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4. Lama pelayuan susu kambing yakni 6, 7 dan 8 jam, lama pelayuan susu ini 

tidak sesuai dengan kebiasaan oleh para pembuat Dangke di  Kabupaten 

Enrekang Sulawesi selatan. 

5.  Kandungan Dangke yang akan diteliti adalah kadar lemak, protein pada 

berbagai perlakuan. 

6.  Uji organoleptik yang akan di uji meliputi rasa, warna, tekstur, dan mutu 

ketahanan dari berbagai perlakuan (Titik, 2005).  

 


