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MOTTO 

 

“Once you choose hope, anything’s possible.” 

  –Christopher Reeve 
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PERBANDINGAN KANDUNGAN PROTEIN PADA SUSU SAPI DAN 

SUSU KAMBING 

 

Alvinda Radhiya Mumtazah 

XII IPA 3 

161710093 

ABSTRAK 

 

Susu merupakan sumber nutrisi yang penting untuk pertumbuhan 

mamalia. Susu memilki banyak kandungan di dalamnya, seperti 

karbohidrat, lemak, protein, laktosa, vitamin, mineral dan kalsium. Bahan 

makanan yang didapat dari hasil pengolahan susu diantaranya adalah 

keju, mentega, yoghurt, susu bubuk, dan sebagainya. Penggunaan susu 

sebagai bahan dasar pembuatan bahan makanan tersebut di atas 

dikarenakan susu memiliki kandungan yang menyehatkan bagi tubuh 

maklhluk hidup, salah satunya adalah protein. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui perbandingan kandungan protein pada susu 

sapi dan susu kambing. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental 

dengan cara meneteskan larutan biuret pada susu sapi dan susu kambing 

yang telah ditimbang masing-masing 5 gr. Kemudian dilakukan 

pengamatan perubahan warna yang terjadi.  

Hasil dari perubahan warna yang terjadi adalah susu kambing 

berubah menjadi ungu pekat, sedangkan susu sapi menjadi ungu muda. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa susu kambing memiliki 

kandungan protein lebih tinggi dibandingkan dengan protein pada susu 

sapi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Susu adalah cairan bergizi berwarna putih yang dihasilkan oleh 

kelenjar susu mamalia betina. Menurut Winarno (1993), susu adalah 

cairan putih yang dikelola dengan memanfaatkan kelenjar mammie 

pada berbagai binatang ternak sehingga dapat dimanfaatkan 

seseorang untuk memenuhi gizi anaknya. Susu juga biasanya diolah 

menjadi berbagai macam produk seperti keju, mentega, susu bubuk, 

yoghurt dan lain-lainnya untuk dikonsumsi oleh manusia. Sejak dahulu 

susu memang sudah menjadi bahan pokok pangan manusia. Bangsa 

Indonesia sudah mulai mengenal susu pada abad ke-18 ketika 

penjajahan Hindia Belanda. 

Pada zaman sekarang, susu sudah memiliki banyak fungsi dan 

manfaat. Sekarang juga susu sudah banyak dikemas dalam bentuk 

yang unik dengan tujuan supaya menarik minat konsumen untuk 

membeli dan meminum susu. Di kalangan masyarakat luas, terutama 

di negara berkembang, pengertian susu lebih mengacu pada produk 

susu sapi. Hampir 10 juta sapi dipelihara di Amerika dan 

menghasilkan 56,7 juta ton susu. Susu sapi memang sudah terbukti 

memiliki kandungan gizi yang baik dan berbagai manfaat. 

Susu dikenal sebagai minuman penguat tulang dan gigi karena 

kandungan kalsium yang dimilikinya, padahal masih banyak 

kandungan zat lainnya yang terkandung di dalam susu, misalnya 

fosfor, zinc, vitamin A, vitamin D, vitamin B12, protein. Meskipun 

kandungan kalsium yang dimiliki susu tergolong tinggi, kandungan 

protein dalam susu pun tidak kalah tinggi juga. 

Protein yang terdapat dalam susu terdiri dari kasein dan protein 

serum. Sebanyak 80% dari kasein merupakan protein yangg terdapat 

dalam susu. Kasein terdiri dari 3 jenis yaitu alpha-kasein (50%), betha-
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kasein (33%), kappa-kasein (15%). Protein yang terdapat pada susu 

memiliki protein yang tinggi mutu dan gizi, sama seperti daging dan 

hanya diungguli oleh protein telur. 

Selain sapi, kambing juga berpotensi menghasilkan susu yang 

tidak kalah manfaatnya. Susu kambing memiliki kandungan protein 

terbaik setelah telur dan hampir setara dengan air susu ibu atau ASI. 

Susu kambing juga dianggap mampu menyembuhkan berbagai 

macam penyakit. Asam kaproat yang terkandung dalam susu kambing 

membuat susu kambing memiliki bau yang khas, yaitu bau prengus 

(bahasa Jawa). 

Sejauh ini, masyarakat Indonesia masih banyak yang belum 

mengenal susu kambing. Dengan demikian, perlu adanya penelitian 

untuk mengetahui kandungan protein pada susu sapi dan susu 

kambing, manakah yang mengandung protein lebih banyak. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Permasalahan yang akan diteliti dalam karya tulis ilmiah ini 

adalah “Bagaimana perbandingan kandungan protein pada susu sapi 

dan susu kambing?” 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan umum 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang perbandingan 

kandungan protein pada susu sapi dan susu kambing. 

2. Tujuan khusus 

Mengetahui perbedaan jumlah kandungan protein pada susu sapi 

dan susu kambing. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Dapat mengetahui perbandingan kandungan protein pada susu 

sapi dan susu kambing. 

2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat perbedaan jumlah 

kandungan protein yang terdapat pada susu sapi dan susu 

kambing. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

A. KAJIAN PUSTAKA 

1. Susu 

Air susu adalah bahan pangan yang tersusun atas zat-zat 

dengan proporsi yang seimbang. Bila ditinjau dari komposisi gizi, air 

susu merupakan minuman bergizi tinggi, khususnya karena 

mengandung protein yang bernilai tinggi serta mempunyai aroma 

spesifik khas susu.  

Susu telah dipakai sebagai bahan pokok pangan manusia sejak 

zaman dahulu. Manusia mengambil susu dari hewan yang 

menghasilkan susu sepert sapi, kuda, domba dan kambing. Susu 

mulai masuk ke daratan Eropa pada abad 5000 SM melewati 

daerah Anatolia. Sementara itu, susu masuk ke daratan Inggris 

pada periode Neolitik. Pada abad ke-15 para pelaut mulai 

membawa sapi perah untuk di ternakkan dan dikonsumsi air 

susunya. Susu sapi sendiri baru dikenal bangsa Indonesia pada 

abad ke-18 pada saat penjajahan bangsa Belanda. 

Seiring berkembangnya zaman, susu terus dikembangkan, 

tidak hanya diminum. Pada zaman ini, susu sudah dikembangkan 

menjadi margarin, yogurt, bahkan es krim. Industri susu sangat 

maju di Eropa dalam hal teknologi dan kualitas susu itu sendiri.  

Susu tidak hanya dari sapi, tetapi juga dari beberapa hewan 

mamalia lainnya seperti, domba, kambing, kuda, keledai. Adapun 

syarat susu yang baik meliputi banyak faktor seperti, warna, rasa, 

bau, berat jenis, kekentalan, titik beku, titik didih, dan tingkat 

keasaman.  

(Ghinameriyanadewi, 2012) 
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Kandungan gizi susu secara umum adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Kandungan Gizi Susu 

No. Zat gizi Kadar 

1. Lemak 3,8% 

2. Protein 3,2% 

3. Laktosa 4,7% 

4. Abu 0,855% 

5. Air 87,25% 

6. Bahan kering 12,75% 

(Bonita, 2010) 

 

Karena terdapat banyak kandungan-kandungan gizi seperti di 

atas, maka susu juga memiliki banyak manfaat seperti: 

a. Meningkatkan kekuatan tulang 

b. Menjaga kesehatan gigi 

c. Membantu pembentukan otot 

d. Membantu menjaga berat badan 

e. Menurunkan tekanan darah 

f. Mencegah diabetes tipe 2 

g. Membantu tidur agar lebih nyenyak. Hal ini karena kandungan 

susu akan merangsang hormon melatonin yang akan membuat 

tubuh mengantuk.  

(Eko Siswanto, 2018) 

 

2. Susu Sapi 

Susu sapi merupakan cairan berwarna putih yang dihasilkan 

oleh kelenjar susu sapi betina dan salah satu sumber utama 

pemenuhan kebutuhan kalsium. Susu juga sebagai bahan 

minuman manusia yang sempurna, karena susu sapi merupakan 

sumber protein, lemak, karbohidrat, mineral dan vitamin.  

Di negara-negara maju, sapi perah banyak dipelihara, karena 

merupakan salah satu sumber utama ekonomi negara. Sapi perah 
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menghasilkan susu dengan keseimbangan nutrisi yang sempurna. 

Saat sekarang ini, susu sapi sekarang dikenal sebagai bahan 

makanan dengan kandungan vitamin lengkap dan juga disinyalir 

sebagai “darah putih” yang membantu kesehatan tubuh manusia. 

(Doktersehat.com, 2018) 

 

Tabel 2.1 Kandungan Gizi Susu Sapi 

No. Gizi Kandungan 

1. Energi 61 kkal 

2. Protein 3,2 gr 

3. Lemak 3,5 gr 

4. Karbohidrat 4,3 gr 

5. Kalsium 143 mg 

6. Fosfor 60 mg 

7. Zat besi 2 mg 

8. Vitamin A 130 IU 

9. Vitamin B1 0,03 mg 

10. Vitamin C 1 mg 

(Godam64, 2012) 

 

3. Susu Kambing 

Susu kambing menurut hasil penelitian dalam Sodiq dan Abidin 

(2008) mengandung 83-87.5 gram air, 3.3 – 4.9 gram protein dan 4 

– 7.3 gram lemak. Setiap 100 gram susu kambing mengandung 

protein 3.0 gram, kalsium 0.18 gram, fosfor 0.23 gram, klorida 0.10 

gram, lemak 3.6 gram dan kandungan bukan lemak 9.0 gram. 

Kandungan asam-asam lemak volatil pada susu kambing lebih 

banyak dibandingkan pada susu sapi, susu kerbau dan susu kuda. 

(Or Puspitarini, 2011) 

Susu kambing merupakan susu yang kaya gizi. Susu kambing 

di negara timur tengah biasanya lebih disukai dibandingkan dengan 

susu sapi. Sedangkan susu kambing di Indonesia sendiri saat ini 
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masih sedikit yang mengkonsumsi. Hal ini karena masih minimnya 

pengetahuan masyarakat Indonesia tentang manfaat susu 

kambing. 

 

Tabel 2.3 Kandungan Gizi Susu Kambing 

No. Gizi Kandungan 

      1. Energi 64 kkal 

2. Protein 4,3 gr 

3. Lemak 2,3 gr 

4. Karbohidrat 6,6 gr 

5. Kalsium 98 mg 

6. Fosfor 78 mg 

7. Zat besi 3 mg 

8. Vitamin A 125 IU 

9. Vitamin B1 0,06 mg 

10. Vitamin C 1 mg 

(Godam64, 2012) 

 

4. Protein 

Kata protein berasal dari bahasa Yunani yaitu protos atau 

proteos yang berarti pertama atau utama. Protein merupakan 

komponen penting sel hewan atau manusia sehingga fungsi utama 

protein, yaitu sebagai zat pembentukkan dan pertumbuhan tubuh. 

Protein merupakan jenis zat gizi yang diperlukan tubuh untuk 

mengganti sel-sel yang rusak dan juga untuk pertumbuhan. 

Protein ditemukan oleh seorang ahli kimia Belanda, Geraldus 

Mulder (1802-1880). Molekul protein juga mengandung fosfor, 

belerang serta beberapa protein memiliki unsur logam seperti besi 

dan tembaga. Komposisi rata-rata zat yang terdapat dalam protein 

yaitu karbon 55%, hidrogen 7%, oksigen 23%, nitrogen 16%, sulfur 

1% dan kurang dari 1% fosfor. Protein mengandung unsur karbon, 
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hidrogen, oksigen dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau 

karbohidrat. 

Dalam kehidupan sehari-hari, protein juga berperan penting. 

Proses kimia di dalam tubuh dapat berlangsung dengan baik 

karena adanya enzim, yaitu sebuah protein yang berfungsi sebagai 

biokatalis. Protein bagi tubuh juga berfungsi untuk perbaikan semua 

jaringan dalam tubuh termasuk darah, enzim, hormon, kulit, rambut 

dan kuku. Selain digunakan untuk pembentukkan sel-sel tubuh, 

protein juga dapat digunakan sebagai sumber energi apabila tubuh 

kekurangan karbohidrat dan lemak. 

Protein terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya: 

1. Berdasarkan sumbernya 

a. Protein hewani 

Yaitu, protein yang berasal dari hewan. Contoh daging sapi, 

daging ayam, susu, udang dan lain-lain 

b. Protein nabati 

Yaitu, protein yang berasal dari tumbuhan. Contoh kedelai, 

jagung, kacang hijau dan lain-lain. 

2. Berdasarkan bentuknya 

a. Protein fibriler (skleroprotein) 

Yaitu, protein yang berbentuk serabut. Protein ini tidak larut 

dalam pelarut-pelarut encer seperti larutan garam, asam, 

basa ataupun alkohol. Contoh kolagen pada tulang rawan 

miosin pada otot, keratin pada rambut dan fibrin pada 

gumpalan darah. 

b. Protein globuler (steroprotein) 

Yaitu, protein yang berbentuk bola. Protein ini larut pada 

larutan garam dan asam encer. Protein ini mudah 

terdenaturasi, yaitu susunan molekulnya berubah diikuti 

dengan perubahan sifat fisik dan fisiologiknya seperti yang 

dialami oleh enzim dan hormon. 

(Muchlisin Riadi, 2016) 
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Dalam pengujian protein dapat dilakukan melalui berbagai cara, 

baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Namun, pada 

penulisan karya ilmiah ini, cara pengujian protein secara kualitatif 

dalam menguji protein susu yang terkandung di dalam susu sapi 

dan susu kambing. Adapun cara pengujian protein secara kualitatif 

diantaranya: 

1. Uji Milon 

Pereaksi Milon adalah larutan merkuro dan merkuri nitrat dalam 

asam nitrat. Pereaksi ini akan menghasilkan endapan putih jika 

ditambah larutan protein dan menjadi merah oleh pemanasan. 

2. Uji Hopkins Cole 

Pereaksi ini dibuat dari asam oksalat dengan serbuk 

magnesium dalam air. Setelah dicampur dengan pereaksi 

Hopkin-Cole, asam sulfat dituangkan perlahan-lahan. Beberapa 

saat kemudian akan terjadi cincin ungu pada batas kedua 

lapisan tersebut. 

3. Uji Benedict 

Adalah uji kimia untuk mengetahui kandungan gula 

(karbohidrat) pereduksi.  

4. Uji Ninhidrin 

Ninhidrin bereaksi dengan asam amino bebas dan protein 

menghasilkan warna biru. Reaksi ini termasuk reaksi yang 

paling umum dilakukan. 

5. Uji Belerang 

Reaksi ini didasarkan pada uji nitrasi inti benzena yang terdapat 

pada molekul protein menjadi senyawa nitro yang berwarna 

kuning. 

6. Uji Xantoproteat 

Larutan asam nitrat pekat ditambahkan ke dalam larutan 

protein. Kemudian akan terjadi endapan putih yang dapat 

berubah menjadi kuning apabila dipanaskan. 
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7. Uji Biuret 

Biuret adalah senyawa dengan dua ikatan peptida yang 

terbentuk pada pemanasan dua molekul urea. Ion Cu2+ dari 

pereaksi biuret akan bereaksi dengan polipeptida yang 

menyusun protein membentuk senyawa kompleks berwarna 

ungu atau violet. 

(Rahayuasih, 2012) 

Dalam penelitian ini, dilakukan penelitian dengan 

menggunakan uji biuret. Dalam larutan basa biuret memberikan 

warna violet atau ungu dengan CuSO4
-. Reaksi ini disebut 

reaksi biuret, kemungkinan terbentuk kompleks Cu2+ dengan 

gugus −CO−NH dari rantai peptide dalam suasana basa. 

(Humairaarabiy, 2014) 

 

 

Gambar 2.1 Ikatan peptida 

 

B. HIPOTESIS PENELITIAN 

Pada penulisan karya ilmiah ini, dapat diambil hipotesis bahwa 

kandungan protein pada susu kambing lebih tinggi dibandingkan dengan 

kandungan protein pada susu sapi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. JENIS PENELITIAN DAN RANCANGAN PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimental 

deskriptif, yaitu dengan melakukan uji biuret pada susu sapi dan susu 

kambing. 

B. DEFINISI OPERASIONAL 

1. Variabel bebas: susu sapi dan susu kambing 

2. Variabel terikat: kandungan protein yang diperoleh 

 

C. POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi: Seluruh susu sapi murni dan susu kambing murni yang 

dijual di Kabupaten Bekasi. 

Sampel: Susu sapi dengan nama “UHT” yang dibeli di minimarket dan 

susu kambing kemasan yang dibeli di toko susu kambing. 

 

D. INSTRUMEN DAN BAHAN PENELITIAN 

1. Instrumen  

a. Gelas kimia    (2 buah) 

b. Neraca ohaus    (1 buah) 

c. Pipet     (2 buah) 

d. Tabung reaksi    (4 buah) 

2. Bahan  

a. Susu sapi 

b. Susu kambing 

c. Larutan biuret (CuSO4 + NaOH) 
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E. CARA PENELITIAN  

a. Susu sapi dan susu kambing masing-masing ditimbang 5 gr ke 

dalam tabung reaksi. 

b. Masing-masing tabung reaksi diberi label. 

c. Teteskan masing-masing 5 tetes larutan biuret ke dalam susu sapi 

dan susu kambing. 

d. Goyangkan tabung reaksi supaya homogen dengan larutan biuret.  

e. Amati perubahan warna yang terjadi pada susu sapi dan susu 

kambing. 

 

F. TEMPAT DAN WAKTU 

1. Tempat : Laboratorium SMA  Al-Muslim 

2. Waktu  : Selasa, 18 September 2018 

 

G. ANALISIS HASIL  

Penelitian ini menggunakan larutan biuret yang diteteskan pada 

masing-masing susu. Tinggi rendahnya kandungan protein dapat 

dilihat dari perubahan warna pada hasil penelitian yaitu terbentuk 

warna ungu, semakin pekat warnanya maka semakin tinggi 

kandungan protein didalamnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Tabel perubahan warna pada pengujian kandungan protein. 

 

Tabel 4.1 Hasil pengamatan uji biuret pada susu sapi 

Sampel Warna sebelum Warna sesudah 

1 Putih tulang Ungu muda 

2 Putih tulang Ungu muda 

Kontrol Putih tulang Ungu muda 

 

Tabel 4.2 Hasil pengamatan uji biuret pada susu kambing 

Sampel Warna sebelum Warna sesudah 

1 Putih Ungu pekat 

2 Putih Ungu pekat 

Kontrol Putih Ungu pekat 

 

B. Pembahasan 

Dari analisis hasil yang menyatakan bahwa tinggi rendahnya 

kandungan protein dapat dilihat dari perubahan warna pada hasil 

penelitian. Semakin pekat warnanya maka semakin tinggi kandungan 

protein yang terkandung di dalamnya. Apabila dilihat pada tabel hasil 

penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa susu kambing memiliki 

kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan susu sapi. 

Dilihat dari ikatan peptida, jika warna yang dihasilkan semakin 

pekat, maka ikatannya pun akan semakin panjang. Sehingga, 

semakin ungu larutan ketika ditetesi biuret maka semakin tinggi 

kandungan proteinnya.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

Susu kambing memiliki kandungan protein lebih tinggi dibanding 

kandungan protein pada susu sapi, karena perubahan warna pada 

susu kambing yang berwarna ungu lebih pekat. 

B. SARAN 

Dari hasil penelitian, saran yang dapat disampaikan, antara lain:  

1. Sebelum mengkonsumsi susu sebaiknya diketahui terlebih 

dahulu kandungan yang ada di dalamnya dan disesuaikan 

dengan kebutuhannya. 

2. Hendaknya diadakan penelitian lebih lanjut pada produk susu 

sapi dan susu kambing oleh para peneliti dan diinformasikan 

kepada masyarakat luas mengenai kandungan protein antara 

susu sapi dan susu kambing. 
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LAMPIRAN 

 

 

 

Gambar.1 Susu sapi dan susu kambing 

 

 

 

 

 

Gambar.2 Susu sapi dan kambing 

Masing-masing telah ditimbang 5 gr 
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Gambar.3 Hasil percobaan susu sapi  

dan susu kambing 
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