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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Konsumsi keju di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan, peningkatan konsumsi 

keju mozarella dibuktikan dengan banyaknya olahan makanan yang menggunakan keju. 

Menurut riset dari Fonterra, pada tahun 2016 konsumsi keju di Indonesia mengalami 

peningkatan sebesar 8,1% dari tahun 2015 (Setiawan, 2017). Tetapi peningkatan 

konsumsi keju di Indonesia tidak diimbangi dengan peningkatan produksi keju, sehingga 

ketersediaan keju di pasaran tidak tercukupi, sehingga diperlukan import dari negara lain 

untuk mencukupi kebutuhan konsumsi keju di Indonesia. Peningkatan nilai import keju 

ini dibuktikan dengan data dari Dairy Australia, di mana pada tahun 2018/2019 Indonesia 

mengalami peningkatan nilai import keju hingga mencapai 21,2% (4 ton) jika 

dibandingkan pada tahun 2014/2015 yang hanya mengimpor keju sebesar 2,3 ton 

(Omstedt, 2019). Di Indonesia produsen keju masih sedikit, hal ini disebabkan karena 

masyarakat kurang memiliki pengetahuan dalam proses pembuatan keju, selain itu karena 

lamanya proses pembuatan dan pemeran keju. Kurangnya pengetahuan masyarakat dan 

lamanya proses pemeran keju ini menyebabkan masyarakat tidak berminat untuk 

memproduksi keju. Padahal tidak semua keju memerlukan waktu pemeraman yang lama 

dan proses yang tidak terlalu rumit. Salah satu keju yang tidak memerlukan waktu 

produksi dan pemeraman yang lama adalah keju mozarella. Keju mozarella sangat 

diminati masyarakat, tingginya minat masyarakat akan keju mozarella dibuktikan dengan 

banyaknya olahan makanan dari keju mozarella, seperti geprek keju mozarella, martabak 

manis, martabak asin, pizza, roti bakar, burger, corndog, steak dengan keju topping keju 

mozarella, ayam goreng dan masih banyak lainnya. Keju mozaella pada umunya 

berwarna putih kekuningan, tetapi seiring dengan adanya perkembangan zaman, 

masyarakat mulai menyukai makanan dengan berbagai macam warna, sehingga keju 

mozarella memiliki warna yang bermacam-macam juga seperti warna merah, biru, 

pelangi, hitam, dan lain-lain.  

 

Keju mozarella merupakan salah satu keju yang populer dan digemari oleh masyarakat, 

dan merupakan keju lunak yang memiliki karakteristik elastik, berserabut dan lunak. 
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Pembuatan keju mozarella pada umumnya dilakukan proses pengasaman dengan 

menggunakan bakteri asam laktat. Pada umumnya bakteri digunakan dalam proses 

pembuatan keju adalah Lactobacillus dan Bifidiobacterium (Yulia, et al., 2015).  

Lactobacillus fermentum LLB3 adalah salah satu bakteri probiotik yang didapatkan dari 

isolasi acar rebung dan dapat menghasilkan zat anti mikrob serta tahan terhadap pH 

rendah, bakteri ini juga dapat digunakan sebagai minuman pare probiotik (Hartajanie, et 

al., 2018; Lindayani, et al., 2018). Penggunaan L.fermentum LLB3 ini belum banyak 

dimanfaatkan dalam produk makanan maupun minuman, sehingga perlu dilakukan 

penelitian untuk mengembangkan penggunaan bakteri L.fermentum LLB3 agar semakin 

banyak olahan makanan dari bakteri L.fermentum LLB3, sehingga L.fermentum LLB3 ini 

berpotensi untuk digunakan dalam proses pembuatan keju mozarella.   (Lindayani, et al., 

2018) (Hartajanie, et al., 2018) 

Bakteri asam laktat akan mengubah laktosa pada susu dan mengubahnya menjadi asam 

laktat, sehingga dengan pembentukan senyawa tersebut pH dari susu akan turun 

(Sukmawardani, et al., 2013). Penurunan pH ini akan mempercepat reaksi dari enzim 

rennin dalam proses pembentukan curd, akan tetapi penggunaan bakteri asam laktat ini 

akan memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu kurang lebih selama 2 jam (Widarta, et 

al., 2016). Selain itu bakteri asam laktat sulit di kontrol, sehingga diperlukan alternatif 

lain untuk menggantikan peran dari bakteri asam laktat. Menurut Puwardi, (2007) 

pengasaman pada pembuatan keju mozarella dapat juga dilakukan dengan pengasaman 

langsung. Pengasaman langsung adalah bahan pengasaman yang bersifat food grade dan 

langsung ditambahkan ke dalam bahan pangan, bahan pengasaman tersebut bisa berupa 

buah-buahan, bunga, asam sitrat, asam laktat dan lain-lain (Hartono & Purwadi, 2012). 

Penggunaan buah dan bunga sebagai asidulan lebih baik dari pada menggunakan asam 

sitrat, asam cuka, dan asam-asam sintetik lainya, karena asam sintetik ini memiliki efek 

samping sehingga adanya perlu adanya batasan dalam konsumsinya (ADI), sedangkan 

pada asam buah dan bunga, relatif aman dan digolongkan dalam kategori Generally 

Regognized as Safe (GRAS).  

 

 Peningkatan kebutuhan dan konsumsi keju mozarella perlu diimbangi dengan 

memproduksi keju dengan menggunakan bahan-bahan lokal atau bahan yang tersedia 

secara lokal, contohnya adalah bunga rosella yang dapat dijadikan sebagai asidulan dalam 
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proses pembuatan keju mozarella. Bunga rosella memiliki warna merah cerah karena 

memiliki kandungan pigmen antosianin di dalamnya. Antosianin adalah pigmen alami 

pada tumbuhan yang larut dalam air, kandungan antosianin pada bunga rosella adalah 

sebesar 128,6 mg/ 100 g (Suzery, et al., 2010). Di Indonesia bunga rosella belum 

digunakan sebagai sumber asam untuk pembuatan keju mozarella. Bunga rosella banyak 

mengandung asam organik dan memiliki pH sekitar 2, sehingga bunga rosella memiliki 

rasa yang sangat asam. Kandungan pH bunga rosella yang rendah  diharapkan dapat 

menggantikan peran dari bakteri asam laktat dalam menurunkan pH susu, sehingga 

aktivitas enzim rennin dapat optimal. Di Indonesia penggunaan bunga rosella masih 

jarang untuk pembuatan keju mozarella sehingga pemanfaatan bunga rosella dapat 

menambahkan olahan produk dari bunga rosella. Penggunaan rosella dan L. fermentum 

LLB3 berpontensi sebagai asidulan dalam proses pembuatan keju mozarella yang akan 

menghasilkan karakteristik sensori dan fisiko-kimiawi yang berbeda.  

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Keju Mozarella 

 

Keju mozarella ini adalah keju yang berasal dai Italia dan merupakan salah satu jenis keju 

yang cukup digemari di masyarakat Indonesia, keju ini memiliki curd yang elastis dan 

mulur. Kemuluran keju mozarella disebabkan karena kasein mampu menjaga ikatannya 

saat keju diberi tekanan mekanis yang berkelanjutan. Kemuluran keju dipengaruhi oleh 

suhu, kecepatan perenggangan dan jumlah keju. Pada kondisi yang asam menyebabkan 

ikatan protein dengan air menjadi lemah, tetapi ikatan antara protein dengan protein akan 

menjadi lebih kuat untuk menjaga struktur dari keju. (Hartono & Purwadi, 2012) 

 

Keju mozarella termasuk keju lunak yang tidak melalui proses pemeraman dan memiliki 

karakteristik seperti elastik, berserabut dan lunak. Karakteristik tersebut dapat karena 

adanya proses stretching pada air panas bersuhu 70-85°C hingga mulur (Puwardi, 2007). 

Karakteristik fisiko-kimia, tekstur dan mikrostruktur keju mozarella juga di pengaruhi 

oleh komposisi susu, pH whey pada saat sebelum proses stretching, suhu dan waktu 

proses stretching dan penyimpanan (Paz, et al., 2017). Standar keju mozarella memiliki 
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kadar air berkisar antara 52 – 60%, kadar garam berkisar anatar 1,2 – 1,8% dan memiliki 

pH tidak lebih dari 5,3 (USDA, 2005). Keju mozarella memiliki tekstur yang tidak 

berlubang, liat dan lembut, berwarna putih sampai krem muda, meleleh sempurna pada 

suhu 232°C dan memiliki kemuluran lebih dari 3cm (Puwardi, 2008). Pada umumnya 

pembuat keju mozarella meliputi beberapa proses seperti pasteurisasi, pengasaman, 

penambahan enzim, pemotongan curd, pemasakan curd, pengurangan whey, pemuluran, 

pencetakan, pengepresan penggaraman dan pemeraman (Puwardi, 2007). Proses 

pengasaman ini biasanya menggunakan bakteri asam laktat, di mana pengasaman ini 

memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi asam yang optimal untuk enzim dapat 

menggumpalkan susu sehingga menjadi curd (Bunton, 2005 dalam Puwardi, 2007). 

Bakteri yang biasanya digunakan dalam proses pembuatan keju adalah Lactobacillus dan 

Bifidiobacterium (Yulia, et al., 2015).   

 

Penggunaan bakteri asam laktat dapat berpengaruh pada nilai pH, cita rasa dan 

kerakteristik keju mozarella, hal ini dikarenakan bakteri asam laktat dapat mengubah 

laktosa menjadi asam asam organik seperti asam laktat, asam asetat dan asam propionat 

(Sukmawardani, et al., 2013). Selain itu karakteristik dari keju mozarella juga 

dipengaruhi oleh pengasaman awal, kandungan kalsium dan kandungan lemak pada keju 

mozarella (Rechman, et al., 2003; Puwardi, 2010). Pada pembuatan keju mozarella pada 

umumnya juga ditambahkan enzim lipase yang berguna untuk merombak lemak yang 

nantinya berkontribusi kepada aroma dan citarasa dari keju (Chairunnisa, 2007). Selain 

dengan menggunakan bakteri asam laktat untuk proses pengasaman, dapat juga dilakukan 

dengan cara proses pengasaman langsung (Puwardi, 2007). Setelah proses pengasaman, 

susu ditambahkan dengan rennet. Rennet didapatkan dari lambung anak sapi dan berguna 

untuk menggumpalkan kasein pada susu, penambahan rennet juga akan mempengaruhi 

kualitas dari keju yang dihasilkan (Mahajan & Chaudhari, 2014). Rennet terdiri dari 

enzim chymosin dan pepsin, yang berperan penting dalam koagulasi pada susu dengan 

cara membelah ikatan Phe105-Met106 dari k-kasein (Ozcan & Vapur, 2013). κ-kasein yang 

terhidolisi oleh rennet akan terpisah menjadi 2 bagian, bagian pertama adalah para κ-

kasein yang bersifat hidrophobik dan bagian adalah glikopeptida κ-kasein yang akan 

bersifat hidrophilik (Coultate, 2002). Rennet mengandung enzim kimosin atau rennin, 

kerja enzim rennin ini sangat penting, karena enzim ini yang akan menentukan tekstur 
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dan rasa dari keju, enzim ini dapat berkeja secara optimum pada pH 5,1-5,3 (Shalabi & 

Fox, 1982).  

 

Umur simpan keju mozarella memiliki waktu sekitar 2 bulan pada suhu refrigerator dan 

batas maksimal jumlah mikroba pada keju mozarella adalah 5x104 cfu/ml (Fasale, et al., 

2017). Umur simpan keju mozarella dipengaruhi oleh faktor higenitas, jumlah asam yang 

ditambahkan (El Azis & Abo-Srea, 2014; Frazier & Westhoff., 1988). Kerusakan pada 

keju mozarella disebabkan oleh bakteri yang masih dapat beraktivitas pada suhu rendah. 

Kerusakan pada keju mozarella ditandai dengan naiknya kadar keasaman, naiknya kadar 

air dan timbulnya selaput lendir pada permukaan keju mozarella yang diakibatkan oleh 

aktivitas dari keju mozarella (Fadilah et al., 2011 ; Herawati, 2008; Frazier & Westhoff, 

1998). Bakteri perusak pada keju mozarella adalah Listeria monocytogenes, bakteri jenis 

ini biasa ditemukan pada keju lunak, daging, unggas dan makanan seafood siap saji, 

bakteri jenis ini juga dapat tumbuh pada suhu di bawah 1°C (CSIRO, 2010) 

 

1.2.2. Direct Acidification 

 

Direct acidification atau pengasaman langsung adalah suatu proses menambahkan bahan 

pengasam secara langsung ke dalam bahan makanan dan bahan pengasam tersebut harus 

layak untuk di konsumsi (food grade). Pengasaman secara langsung ini bisa juga 

digunakan pada proses pembuatan keju. Beberapa jenis asam yang umum digunakan 

dalam pembuatan keju adalah asam sitrat, asam asetat dan asam laktat (Hartono & 

Purwadi, 2012). Pembuatan keju dengan cara pengasaman langsung dapat 

mempersingkat waktu pembuatan keju karena keasaman yang dikehendaki dapat segera 

dicapai setelah asam ditambahkan, tanpa harus menunggu aktivitas bakteri untuk 

memproduksi asam laktat (Widarta, et al., 2016). Salah satu bahan yang dapat dijadikan 

untuk proses direct acidification pada pembuatan keju mozarella adalah bunga rosella, 

karena bungga rosella  termasuk ke dalam tanaman yang bersifat edible dan memiliki pH 

sekitar 2.  
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1.2.3.  Bunga Rosella (Hibiscus sabdariffa) 

 

Rosella memiliki bunga yang berwarna merah dan pada umumnya rosella hanya 

digunakan dalam pembuatan sirup, teh dan selai (Farhana, 2016). Bunga rosella segar 

memiliki pH ± 2,3 dengan pH yang asam ini diharapkan bunga rosella dapat dijadikan 

bahan dalam proses direct acidification (Mukromah, et al., 2010). Rosella mengandung 

antosianin dalam warna merah cerah, rosella juga mengandung asam organik seperti 

malat, sitrat, tartat dan askorbat, sehingga memiliki pH yang rendah yaitu ± 2,3, pH yang 

rendah pada rosella ini berpotensi untuk dijadikan sebagai asidulan alami (Ardanareswari, 

et al., 2018). Pada 100 gram berat kering (dry weigth basis), rosella mengandung 555,3 

mg kalsium, 213,8–11,5 mg magnesium, 39,8–9 mg fosfor, 2,3–5,47 mg sodium, 5,85–

0,69 mg zink, 29,5–1,36 mg zat besi, 40–86,5 mg vitamin C, 54,6–10,8 mg asam galat 

dan 1,8–1,37 mmol/L aktivitas antioksidan (Rozan, et al., 2017). Kandungan antosianin 

pada bunga rosella menyebabkan bunga rosella memiliki warna merah cerah. Senyawa 

antosianin merupakan senyawa pigmen dan termasuk ke dalam golongan flavonoid. 

Menurut Suzery, et al (2010) kandungan antosianin pada bunga rosella sebesar 128,76 

mg/100g.  Antosianin merupakan suatu zat yang memiliki stabilitas yang rendah, apabila 

antosianin yang terdapat pada bunga rosella terkenal suhu tinggi maka akan menyebabkan 

ikatan glikosidik dari antosianin akan terhidrolisi (Sampebarra, 2018). Rosella dapat 

diekstrak dengan cara menghaluskan rosella kering, kemudian rosella akan direbus 

selama 30 menit, setelah itu ekstrak yang didapatkan disaring (Aramide, et al., 2009).  

 (Suzery, et al., 2010) 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengetahui pengaruh penambahan ekstrak bunga rosella terhadap kualitas sensori 

fisiko-kimiawi dari keju mozarella serta untuk mengetahui konsentrasi dari ekstrak 

rosella yang tepat sebagai asidulan dalam pembuatan keju mozarella. 


