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DADIN, KENDALA DAN PEMECAHANNYA 
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Dadih adalah produk spontan dari susu kerbau yang dimasukkan ke dalam tabung barnbu. Procuksi 
ini nlerupakan makanan spesifik daerah Sumatera Barat. Pembuatan dadih tidak mmpu  
digantikan dengar1 bahan susu sapi. Tata cara pembuatan dadih sampai saat ini masih berupa 
warisan tradisional turun temlfrun yang beium mendapat senruhan teknologi canggih. Masa simp& 
dadih yang relatif pendek menjadikan penyebaran dadih keluar kota produsen akan terhambat 
disainping pengadaan bahan baku yang terbatas hak ini disebabkan jumlah produksi ternak kerbau 
yang menghasilkan susu terasa masih minimal. Upaya untuk memperpanjang waktu simpan perlu 
diupayakan seiring dengan peningkatan popuiasi ternak kerbau perah unggul. 

Kata kunei : dadih, kerbau perah. 

Dadih, buffalo milk that is coagulated in bamboo duct is a good specific food in West Sumatera. 
Cow milk has not been able to succeed buffalo milk as material for dadih making. Up to now, 
dadih still made traditionally. Its relitively short story period in addition to low numbers or̂  
buffaloes producing the milk in the province limited marketing expantion from village to urban 
areas. Therefore efforts to prolog storing period with new technology as well as to increase dairy 
bilffalo population should be emphasized in developing this product. 

Keywords: dadih, dairy buffaloes. 

Dadill hasil pe~~golahan  dari susu kerbau yang dimasukkan ke dafam tabung yang 
kemudian disimpan pada suhu ka~nar  satu sampai dua hari. Susu yang baru diperah 
langsung dimasukkan ke dalam tabung bambu dengan panjang tertentu ditutup dengan 
daun pisang. Tata cara pembuatan dadih seolah-olah sudah baku sehingga sampai 
sekarang tidak tersentul~ oleh kemajuan teknologi, kecuali penutup tabung dari daun 
pisang yang diikat pelepah pisang dapat diganti dengan penutup plastik yang diikatan tali 
plastik (rafia) atau gelang karet. 

Pe~nbuatan dadih turun-temurun dari orang tua (69.95 %) dan sebagian besar 
(66.94 %) produksinya dijual di pasar lokal atau dipasarkan melalui pedagang pengumpul 
di pasar yang strategis seperti di Pasar Atas - Rukittinggi, Pasar Batusangkar ataupun 
Pasar Cubadak Solok. Produksi lima Daerah Tk II (Kabupaten Agam, Limapuluh Kota, 
Sawahlunto Sijunjung, Solok dan Tanah Datar) sekitar 105.82 tonitahun (Sughita, 1998). ' 

Produksi susu kerbau berkisar 1.5 - 2.5 liter perhari jika dibandingkan dengan 
psoduksi SLISLI sapi rnelnang terasa volumenya kurang. Akan tetapi jika susu kerbau ini 
diolali menjadi dadih, hasil susu kerbau yang hanya sedikit tersebut merupakan sumber 
penghasilan yang cukup berarti dan bisa mencapai Rp.30.000,- - Rp.32.000,- perhari. 
(Z~iibardi, 2002). Dengan lama produksi sampai 9.5 bulan menjadikan pendapatan dari 
per~jualan dadili per-tahun diperkirakan ~nelampaui pendapatan rata-rata produksi 
Indonesia. 
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Manajemen pemelil~araan kerbau masih sangat ,sederliana schingga dengnn 
kesederhanaannya dilakukan pembuatan dadih yang masih perlu pemolesan sesuai 
dengan kemajuan pemasaran dan teknologi walaupun harus diingat bahwa dadih sebagai 
produk temak kerbau harus dipertahankan keasliannya sebab dadih adalah spesifik daerah 
dan punya nilai jual tinggi. Untuk itu perlu diperhatikan dengan seksama 
penanganannya. Dalan tulisan ini dikaji sejauhmana kendala pengadan dadih, pemasaran 
dadih, dan kemungkinan upaya perbaikan seliingga pada suatu saat dillarapkan dadih 
dapat dipasarkan secara luas. 

MASTL DAN PEMBAHASAN 

Dadih 

Dilihat dari nilai yang dikandungnya, dadih mempunyai arti penting bagi 
kesehatan. Sughita (1998) melaporkan bahwa dadih mempunyai khasiat sebagai obat 
tradisionat bagi penyakit cxim-kulit, sakit kepala dan u n t u k  mcningkatk;rr~ 11:tfs~t maknn.  

Selanjutnya kandungan nutrisi dadih telah dilakukan analisa sebagaimana 
dilaporkan Sirait dan Setiyanto (1995) bahwa dadih yang baik biasanya bewarna putih 
dengan konsistensi seperti susu asam (yoghurt) serta mampunyai bau yang khas. 
Komposisi kandungan nutrisi setelah dilakukan analisa proksimat dan nilai keasaman 
yang digunakan sebagai pembanding adalah keasaman yoghurt 110 OD dan kafiar 120 OD 
(Welferich $an Westhoff, 1980). Wilai nutrisi dadih disajikan pada Tabel 1 .  

* Dari Tabel 1 terlihat bahwa dadih di Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaterl 
Agam mempunyai kandungan protein 7,08 %, lernak 8,17 % dan abu 0,9 1 % yang relatif 
sedikit lehilt tirlggi dihni~tlingki~n dengntl tintiill tli  Kccarnn tn~~ i ,c~nbit l~ (;i~nt;lnli 

Kabupaten Solok, 111asing-masitlgnya 6,91 %, 7,98 % darl 0,90 % akan tetapi perbedaan 
tersebut tidak signifikan. Kemungkinan perbedaan yang relatif terjadi akibat dari kondisi . 
masing-masing daerah dan kuafitas masing-masing susu yang dihasilkan daerah tersebut. 

Tabel 1.  Kandungan Nutrisi Dadih di Kabupaten Agam dan Kabupaten Solok 

Mritetia 
Kandungan nutrisi rata-rata 

Tilatang Kamang Kab.Agarn Lembah Gumanti Kab. Solok 
Kadar air (%) 

Protein kasar 
Lemak kasar 
Abu 
Keasaman (OD) 
PM 

82,40 8 1,79 
% dari bahan kering 

7,06 6,9 1 
8,17 7,98 
0,9 1 0,90 

128,10 132,20 
4.81 0 4.76 

Sumber : Sirait dan Setiyanto, 1995. 

Para peternak petnerah susu kerbau mengatakan bahwa sampai saat ini belutn 
dijumpai adanya kasus diare akibat konsumsi dadih, ha1 ini diduga bahwa dalam proses 
fementasi dadih terjadi penurunan jumlah lactose akibat dirubah menjadi asam laktat 
seperti yangterjadi dalam proses fermentasi yoghurt.Winamo (1983) menyatakan bahwa 
dalam proses fermentasi yoghurt seperempat dari kandungan lactosa dirombak menjadi 
asam laktat, ha1 ini sangat baik bagi orang yang tidak tahan terhadap lactose yang 
mengakibatkan diare atau lebih dikenal dengan penderita Lactointolerance. Kualitas 
dadih yang disimpan pada suhu kamar, semakin lama semakin menurun kualitasnya, hal 
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ini disebabkan karena proses fermentasi berlangsung terus-menerus sehingga untuk 
menghambat perlu disimpan dalam suhu dingin. Pemasaran dadih selama ini belurn 
pernah rnendapat kendala. Terlihat bahwa pasar belurn jenuh akan komoditi dadih, 
sehingga penambahan produksi dadih tidak akan mengalami kendala dalam pernasaran 
pada tir~gkat pasar lokal. Namun apabila jangkauan pasar meningkat kemungkinan 
pasokan dadill akan tnendapat kendala sebagai akibat permintam yang semakin 
meningkat. 

Ternak kerbau 

Menurut sejarah perkembangan dornestikasi ternak kerbau yang berkembang biak 
di sel~rruh dunia berasal dari daerah di sekitar India. Pada dasarnya ternak kerbau 
digunakan sebagai ternak cerja, seianjutnya untuk penghasil daging dan penghasil susu. 
Ternak kel+batr diklasifikasikan sebagai kerbau sungai dar~ kerbau lumpur. 

Di Indonesia lebih banyak terdapat kerbau lumpur dan sedikit kerbau sungai. 
Kerbau sungai terdapat di Sumatera Utara yaitu kerbau h4urrah yang dipelihara oleh- 
tnasyarakat keturunan India yarlg digunakan sebagai penghasil susu. Diperkirakan di 
dunia terdapat 130 - 150 juta ekor kerbau, dan sekitar 95 % terdapat di Asia terutama di 
India, Pakistan, Cina bagian Selatan dan Thailand (Soni, 1986). Populasi ternak kerbau 
di Indonesia sekitar 2 % populasi kerbau dunia. Wanya sedikit sekafi ternak kerbau 
liimpur yang dimanfaatkan air susnnya. Hal ini mengingat produksinya sangat sedikit 1 - 
1,s literlekorlhari. Produksi ini sangat kontras bila dibandingkan dengan 6 - 7 
liter/ekor/hari produksi susu kerbau sungai. 

Data lain menunjukkan bahwa produksi susu dari setiap ternak kerbau yang 
diperah di Kecamatan Tilatang Kamang berkisar antara 1 ,50 - 2,25 liter/ekor/hari, dengan 
lama pemerahan sekitar 7 bulan. Hal ini lebih baik jika dibandingkan dengan 1,25 - 1,50 
literlekorlhari di Kecarnatan Lembah Gumanti dengan lama pemerahan yang sama 
(Zufbardi, 2003) 

Usaha pemeliharaan kerbau perah difakukan sangat sederhana yaitu dengan cara 
tradisional serta belum mengenal pemberian makanan tambahan. Pakan hijauan diperoleh 
melaiui sistem merumput di lapangan. Sebagaimana terlihat dari usaha petemakan kerbau 
di Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam dan di Kecamatan Lembah Gumanti 
Kabupaten Solok yang tidak banyak berbeda. Hanya aspek status kepemilikan saja yang 
menjadi perbedaan yang signifikan. Namun tatacara pemeliharaan masih tetap sangat 
sederhana dan tanpa pemberian makanan tambahan. 

Kepemilikan temak mulai dari tingkat pemeliharaan atau paron sampai kepada 
pemilikan beberapa ekor dalam skala keeil mempunyai tujuan rnendapatkan tenaga kerja 
disamping susu untuk dibuat dadih, Bagi pemilikan sistem paron, hasil dadih merupakm 
milik pemelihara. Organisasi peternak yang khusus membenahi usaha kerbau perah 
belirm ada. Sedangkan perhatian pemerintah terasa sangat kurang, baik dari tingkat pusat 
sainpai ke tingkat daerah. 

Di Surnatera Barat, model pengembangan potensi peternakan kerbau perah dapat 
dilakukan tergantung pada masing-masing daerah dan keadaan status usaha ternak kerbau 
sendiri. Untuk itu perlu pengem bangan status kepemilikan rnelalui upaya merubah bentuk 
dari pemelihara rnenjadi pemilik ternak 

Kandang.- Pola pemeliharaan ternak kerbau masih tradisional. Penggunaan 
kandang ditemukan di Kecamatan Tilatang Kamang umumnta kandang berada di 
belakang atau di samping rumah dengan ukuran 3 x 4 m2 untuk dua ekor kerbau (satu 
induk dan satu ekor anak). Kandang biasanya beratap alang-alang, daun kelapa dan 
jarang yang memakai atap seng sertai ditunjang dengan lantai tanah. Kandang tersebut 
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umumnya tidak mempnyai dinding dan sangat jarang yang memiuliki tempat makanan. 
Manajemen usaha yang paling sederhana terdapat di Kecamatan Lembah Gumanti, 
dimana kebanyakan tidak mempunyai kandang, sehingga kerbau dibiarkan berada di 
bawah pohon kelapa di waktu malam. Sistem pemeiiharaan diusahakan berubah dari 
sederhana menjadi intensif dimana hijauan sebagai makanan pokok diperkuat dengan 
pemberian makanan tambahan berupa konsentrat sesuai dengan porsi dan kebutuhan 
ternak dan kebutuhan produksi susu. 
,, Penggunaan lahan pengadaan hiijauan ternak di Sumatera Barat di.pengaru1li oleh 
faktor alam setempat, disertai keadaan iklim, curah hujan dan lain sebagainya. Witayah 
datar, umumnya digunakan unmk persawahan dan perkampungan sedangkan wilayah 
yang mempunyai topografi agak miring umumnya dipergunakan untuk kebun campuran / 
tegalan. Pada daerah perbukitan dan pegunungan umumnya terdapat belukar dan semak 
yang sebagian digunakan dhrnbuhi rumput. 

Di Propinsi Sumatem Barat diperkirakan tersedia bahan pakan untuk pembuatan 
konsentrat bempa bahan dedak padi, jagung, onggok, bungkil dan lainnya (Dinas 
Peternakan Tk I Sumbar, 2004). Namun untuk perbaikan nutrisi ternak perlu dilakukan 
penyuluhan sintern pemberian pakan untuk memacu produksi susu dimana daya dukung 
dari Sumber daya Alam dan Surnberdaya Manusia rnasih memungkinkan. Masyarakat 
.peternak kerbau perah masill merasa usaha mereka merupakan usaha sarnbilan sebagai 
penambah biaya rumah tangga, namun sebenarnya pendapatan dari usaha pemerahan susu 
kerbau yang kemudian dibuat menjadi dadih merupakan penghasilan yang bukan kecil 
lagi. 

Proses pengolahan susu kerbau menjadi dadih rnasih tradisional, sehingga belum 
memperhatikan faktor sanitasi dan higine guna mendapatkan produk yang bermutu. Di 
pasar dadih memiliki produk saingan yaitu yoghurt, kefir , yakult, yang merupakan 
produk olahan susu fementasi (susu asam) yang sudah menggunakan teknoiogi maju. 
M u b  produk yang baik memegang peranan yang sangat penting di dalarn keberhasilan 
usaha. Dalam era globalismi nanti akan tejadi persaingan yang sangat ketat antar produk 
yang sejenis dan terjadinya perubahan pola konsumsi yang menentukan adanya jaminan 
mutu produk, sehingga produk yang kurang baik akan kehilmgan pangsa pasar. Untuk 
mengatasi ha1 tersebut perlu dilakukan penelitian dan pengembangan yang mendalam 
mulai dari surnber bahan baku, teknologi proses dan manajemen pemasaran. 

Keberadaan ternak kerbau dimasyarakat semakin hari semakin menyusut, ha! ini 
akibat perubahan pola pengolahan lahan yang dulunya menggunakan tenaga kerja kerbau 
berubah menjadi tenaga traktor.Wal tersebut berdampak langsung terhadap keberadaan 
bahan baku dadih , untuk mengatasi hai tersebut perlu adanya kebijakan dari instansi 
terkait agar jenis makanan susu fermentasi/dadih khas Nusantara dapat dipertahankan dan 
sejajar dengan produk susu fermentasi dari negara lain . 
Manajemen pernasaran 

Saat ini para pembuat / produsen dadih tidak dapat menentukan harga jual kareria 
penentuan harga dilakukan dan dikuasai pedagang perantara. Manajemen penlasaran 
dibuatkan suatu usaha kelompok untuk memutus rantai pedagang perantara perlu 
dilakukan sehingga peternaklah yang menentukan harga jual. Usaha kelo~npok ini bisa 
berupa "Usaha Perdagangan Dadih " dimstna peternak kerbau perah menjadi pernegang 
saham atau sebagai anggotanya seperti Koperasi Susu Perah Indonesia dimana yang 
disetorkan ke Koperasi adalah dadih yang sudah jadi. 

Dengan adanya dukungan teknologi dan manajemen pemasaran yang baik, dadih 
memiliki potensi pasar yang sangat luas. Jalur distribusi dalam pemasaran dadih dapat 
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melalui warung dan restoran padang yang sudah terkenal di Indonesia. Kendala lain yang 
ridak kalah penti~lgnya adalan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berupa 
n?tn?cigericrl skill kurang dan maha1,tenaga terampi t sulit dan mahal dan tidak adanya 
latihan kerja. 

MESIiMPULAN DAN SARAN 

Dari uraian diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain: 
a. Proses pengolahan dadih masih tradisionat, sehingga nasih diperlukan perhatian 

terkait untuk melakukan penelitian dan pengembangan dadih. 
b. Dadih sebagai konioditi spesifik daerah perelu dipertahankan agar tidak hilang 

akibat inovatif teknologi sehingga pembuatan dadih yang berasal bukan susu 
kerbau perlu diberi nama tersendiri. 

c. Perlu dibentuk lembaga sejenis koperasi yang rner~angani distribusi dan 
pemasaran dadill, yaitu ~nelaiui warung dan restoran padang yang sudah tersebar 
di Indonesia. 

d. Peningkatan populasi ternak kerbau perlu rnenjadi perhatian pemerintah sesuai 
dengan daerah yang cocok dengan faali hidup ternak dan melakukan pernbinaan 
terhadap masyarakat pengolah dadih. 
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