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3. HASIL PENELITIAN 

 

3.1. Produk Keju Mozarella 

Keju mozarella yang dihasilkan pada penelitian ini adalah keju mozarella dengan 

menggunakan ekstrak rosela 20%, ekstrak rosella 25% dan bakteri Lactobacillus 

fermentum LLB3. Produk keju mozarella dapat dilihat pada Gambar 6. Berdasarkan 

Gambar 6. dapat dilihat adanya perbedaan pada karakteristik fisik khususnya warna dari 

masing-masing keju yang dihasilkan. Pada keju yang menggunakan ekstrak rosella 

memiliki warna yang putih kecoklatan, sedangkan pada keju mozarella yang 

menggunakan bakteri L. fermentum LLB3 memiliki warna kekuningan, berbeda dengan 

keju yang menggunakan ekstrak rosella yang memiliki warna merah kecoklatan. Semakin 

banyak penambahan rosella (25%) warna keju akan semakin coklat. 

              

 

 

Gambar 6. Keju Mozarella Rosella 20% (A), Keju Mozarella Rosella 25% (B), Keju 

Mozarella L. fermentum LLB3 (C), Keju Mozarella Komersil (D)  
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3.2. Analisis Fisik 

 

Hasil analisis fisik pada keju mozarella seperti rendemen, daya leleh, kemuluran dan 

kekerasan pada keju mozarella rosella 20%, rosella 25%, L. fermentum LLB3 dan 

komersil dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Analisis Fisik Keju Mozarella Komersil dengan Keju Rosella 20%, Rosella 

25% dan L. fermentum LLB3  

 

Analisis 
Perlakuan Keju Mozarella 

Rosella 20%  Rosella 25% LLB3 Komersil 

Rendemen (%) 4,76±0,03 4,95±0,32 4,11±0,10 - 

    Luas Area(cm2)     

      Sebelum 

Pemanggangan 
4,16 4,16 4,16 4,16 

Sesudah 

Pemanggangan 
17,00±1,92 21,80±1,36 24,10±1,81 20,94±0,89 

Daya Leleh (%) 309,22±46,26a1 424,57±32,82b2 479,82±43,32c3 403,73±21,322 

Kemuluran (cm) 110±2,45a1 132,83±3,87b2 142,17±3,76c3 119,67±4,594 

Kekerasan (gf) 1833,8±118,931 1622,94±151,482 1301,46±198,353 745,61±81,634 

Keterangan: 

• LLB3 = L. fermentum LLB3 

• Data yang ditampilkan merupakan rata-rata ± standar deviasi. 

• Huruf dengan superscript yang berbeda menandakan bahwa terdapat perbedaan antar perlakuan 

pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji One Way Anova Post hoc Duncan. 

• Angka dengan superscript yang berbeda menandakan bahwa terdapat perbedaan antar perlakuan 

pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji T Indepenent Sample. 

 

Pada Tabel 1. dapat dilihat hasil analisis fisik persen rendemen, persen daya leleh, 

kemuluran dan kekerasan pada keju mozarella. Pada hasil rendemen, keju dengan 

menggunakan rosella 25% menghasilkan persen rendemen terbesar, sedangkan persen 

rendemen terendah adalah keju mozarella dengan menggunakan L. fermentum LLB3. 

Pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara keju mozarella 

komsersil dengan keju mozarella rosella 20%, rosella 25% dan L. fermentum LLB3. 

Namun dapat dilihat pada daya leleh rosella 25% dengan keju mozarella komersil tidak 

terdapat perbedaan yang nyata. Tabel 1 menunjukkan ada perbedaan nyata pada keju 

mozarella rosella 20%, rosella 25% dan L. fermentum LLB3 pada tiap parameter ujinya. 

Selain itu dapat diketahui nilai rendemen, daya leleh dan kemuluran mengalami kenaikan 

seiring dengan penambahan ekstrak rosella. Pada Gambar 7 dapat dilihat luas permukaan 

sebelum dan sesudah keju mozarella dipanaskan. 
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Gambar 7. Keju Mozarella Rosella 20% (A), sebelum (kiri) dan sesudah (kanan) 

dipanaskan,  Keju Mozarella Rosella 25% (B), Keju Mozarella L. fermentum 

LLB3 (C), Keju Mozarella Komersil (D)  

  

A B 

C D 
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3.3. Analisis Kimia 

 

Analisis kimia meliputi uji pH  dan uji protein dilakukan untuk mengetahui jumlah protein 

dengan menggunakan metode lowry pada susu sapi segar dan curd keju mozarella. Hasil 

analisis kimia uji protein lowry antara susu sapi segar dengan curd keju mozarella rosella 

20%, rosella 25% dan LLB3  dapat dilihat pada Tabel 2. Analisa pH dilakukan pada susu 

sapi segar dan setelah susu ditambahkan dengan asidulan. Susu sapi segar memiliki pH 

6,79. Susu yang sudah ditambahkan dengan asidulan rosella 20%, rosella 25% dan LLB3 

memiliki pH secara berturut-turut adalah 6,11; 5,91; dan 5,31. Hasil analisa protein dapat 

dilihat pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Analisis Kimia Curd Keju Mozarella Rosella 20%, Rosella 25%, L. Fermentum 

LLB3, Komersil dan Susu Sapi Segar.  

 

Perlakuan 
Analisis 

Protein (%) 

Susu Sapi Segar 0,97±0,051 

Rosella 20% 0,55±0,04a2 

Rosella 25% 0,50±0,02b3 

L. fermentum LLB3 0,59±0,05a4 

Keterangan: 

• Data yang ditampilkan merupakan rata-rata ± standar deviasi. 

• Huruf dengan superscript yang berbeda menandakan bahwa terdapat perbedaan antar perlakuan 

pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji One Way Anova Post hoc Duncan. 

• Angka dengan superscript yang berbeda menandakan bahwa terdapat perbedaan antar perlakuan 

pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji T Indepenent Sample. 

 

Tabel 2 meninjukan pH susu setelah ditambahkan dengan asidulan. Pada tabel 2 dapat 

dilihat bahwa penambahan L. fermentum menghasilkan susu dengan pH 5,31. Pada 

penambahan asidulan rosella, semakin banyak rosella yang ditambahkan maka pH susu 

akan mengalami penurunan. Pada Tabel 2 juga dapat dilihat hasil analisis kimia protein 

pada curd keju mozarella. Pada hasil analisis protein dapat dilihat adanya perbedaan yang 

nyata pada tiap perlakuan, kecuali pada perlakuan curd keju yang menggunakan ekstrak 

rosella 20% dengan curd keju yang menggunakan L. fermentum LLB3 yang tidak terdapat 

perbedaan yang nyata antar kedua perlakuan tersebut. Pada Tabel 2 juga dapat dilihat 

pada nilai protein terdapat perbedaan yang nyata antara perlakuan susu sapi dengan curd 
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pada keju rosella 20%, rosella 25% dan L. fermentum LLB3. Selain itu juga dapat dilihat 

bawa dengan semakin banyaknya ekstrak rosella yang digunakan maka akan menurunkan 

protein pada curd.  

 

3.4. Analisis Perubahan Karakteristik Fisiko-kimiawi dan Mikrobilogi Pada Hari 

ke-0 dan ke-30 

 

Hasil analisis perubahan karakteristik fisiko-kimiawi dan mikrobilogi pada hari ke-0 dan 

ke-30 yang meliputi uji TPC, pH dan kadar air pada hari ke-0 dan ke-30 pada keju rosella 

20%, rosella 25% dan L. fermentum LLB3 dapat dilihat pada Tabel 3.  

 

Tabel 3.  Analisis perubahan karakteristik fisiko-kimiawi dan mikrobilogi pada hari ke-

0 dan ke-30 Mozarella Rosella 20%, Rosella 25% dan L. fermentum LLB3. 

 

Perlakuan 

Keju 

Mozarella 

Analisis 

TPC (CFU/ml)  pH  Kadar Air 

H-0 H-30  H-0 H-30  H-0 H-30 

Rosella 20% 0 – 1 x 104 
5,9 x 105 – 

1,7 x 107 
 6,00 ± 

0,03a 

5,84 ± 

0,03b 
 24,39 ± 

1,89a 

27,96 ± 

1,33b 

Rosella 25% 0 – 1 x 104 
2,2x105 – 6,0 

x 106 
 5,92 ± 

0,05a 

5,83 ± 

0,03b 
 25,61 ± 

2,01a 

29,93 ± 

0,75b 

LLB3 0 – 1 x 104 
2,5 x 105 – 

2,8 x 107 
 5,49 ± 

0,05a 

5,37 ± 

0,05b 
 21,22 ± 

1,39a 

24,68 ± 

1,14b 
Keterangan: 

 

• LLB3 = Keju mozarella dengan menggunakan bakteri L. fermentum LLB3 

• H-0 = Penyimpanan pada hari ke-0 

• H30 = Penyimpanan pada hari ke-30  

• Data TPC yang ditampilkan merupakan nilai interval 

• Data pH dan kadar air yang ditampilkan merupakan rata-rata ± standar deviasi. 

• Angka dengan superscript yang berbeda menandakan bahwa terdapat perbedaan antar perlakuan 

pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji T Indepenent Sample. 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

R20 = keju mozarella dengan menggunakan rosella konsentrasi 20% 

R25 = keju mozarella dengan menggunakan rosella konsentrasi 25% 

LLB3 = keju mozarella dengan menggunakan bakteri L. fermentum LLB3 

H-0 = Penyimpanan pada hari ke-0 

H30 = Penyimpanan pada hari ke-30  

 

Gambar 8. Kadar Air Keju Mozarella Selama Penyimpanan H-0 dan H-30. 
 

 

Keterangan: 

R20 = keju mozarella dengan menggunakan rosella konsentrasi 20% 

R25 = keju mozarella dengan menggunakan rosella konsentrasi 25% 

LLB3 = keju mozarella dengan menggunakan bakteri L. fermentum LLB3 

H-0 = Penyimpanan pada hari ke-0 

H30 = Penyimpanan pada hari ke-30  

 

Gambar 9. pH Keju Mozarella Selama Penyimpanan H-0 dan H-30 

 



24 

 

 

 

 

Gambar 10. Kerusakan Keju Mozarella Rosella 20% (A), Rosella 25% (B), L. 

fermentum LLB3 (C) Pada Hari Ke-30. 

 

Pada beberapa hasil pengamatan di atas, di mana Tabel 3 merupakan hasil analisis TPC, 

persen kadar air dan pH, lalu pada Gambar 8 merupakan kadar air keju mozarella selama 

penyimpanan, kemudian pada Gambar 9 merupakan analisis pH keju mozarella, dan 

setelah itu pada Gambar 10 merupakan hasil pengamatan keju mozarella yang disimpan, 

dari keseluruhan pengamatan, sampel keju mozzarella yang diamati disimpan selama 30 

hari, di mana H-0 sebagai hari pertama dan H-30 sebagai hari ke-30. Pada hasil 

pengamatan TPC dapat dilihat bahwa adanya kenaikan CFU/ml pada hari ke-0 hingga 

hari ke-30 pada tiap perlakuan. Pada Tabel 3 juga dapat dilihat adanya penurunan pH 

selama proses penyimpanan selama 30 hari pada tiap perlakuan, sedangkan nilai kadar 

air mengalami kenaikan selama proses penyimpanan 30 hari pada tiap perlakuan. 

Semakin banyak konsentrasi ekstrak rosella yang digunakan maka semakin rendah  nilai 

CFU/ml, pH dan persen kadar air dari keju mozarella. Pada Gambar 8 dapat dilihat adanya 

kenaikan kadar air dari keju mozarella selama penyimpanan, selain itu pada Gambar 9 

dapat dilihat adanya penurunan nilai pH pada keju mozarella selama proses penyimpanan. 

Keju mozarella yang telah disimpan selam 30 hari, secara visual tidak terdapat adanya 

kerusakan pada keju mozarella, tetapi ketika keju mozarella dipegang maka akan terasa 

adanya lapisan lendir di permukaan keju mozarella (Gambar 10, lihat tanda panah). 

 

 

 

 

 

 

 

A B C Lendir Lendir 
Lendir 
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3.5. Analisis Sensori 

 

Hasil analisis sensori yang meliputi uji kemuluran, warna, aroma, rasa, tekstur dan overall 

pada keju mozarella rosella 20%, rosella 25%, LLB3 dan komersil dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

 

Tabel 4. Hasil Analisis Sensori Keju Mozarella Rosella 20%, Rosella 25%, L. 

fermentum LLB3 dan Komersil. 

 

Perlakuan 
Analisis 

Kemuluran Warna Aroma Rasa Tekstur Overall 

Rosella 20% 3,07±0,92a 2,47 ± 

0,79a 

3,15 ± 

0,73a 

2,82 ± 

0,72a 

2,98 ± 

0,82a 

3,03 ± 

0,66a 

Rosella 25% 3,13±0,76a 
2,3 ± 

0,69a 

3,03 ± 

0,66a 

2,77 ± 

0,76a 

3,03 ± 

0,67a 

2,93 ± 

0,57ab 

LLB3 2±0,9b 2,83 ± 

0,7b 

2,90 ± 

0,73a 

2,98 ± 

0,7a 

2,53 ± 

0,8b 

2,70 ± 

0,91b 

Komersil 3,83±0,53c 3,88 ± 

0,37c 

3,50 ± 

0,68b 

3,47 ± 

0,75b 

3,65 ± 

0,55c 

3,77 ± 

0,50c 
 

 

Keterangan: 

• LLB3 = L. fermentum LLB3 

• Nilai 4 = Sangat Suka, 3 = Suka, 2 = Tidak Suka, 1 = Sangat Tidak Suka 

• Data yang ditampilkan merupakan rata-rata ± standar deviasi 

• Huruf dengan superscript yang berbeda menandakan bahwa terdapat perbedaan antar perlakuan 

pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji non-parametrik K-independent sample 

(Kruskal-Wallis) untuk melihat uji beda secara keseluruhan perlakuan, jika terdapat perbedaan 

yang nyata pada hasil uji Kruskal-Wallis maka dilanjutkan dengan 2-independent sample (Mann 

Whitney). 

 

 
 

Gambar 11. Sampel Keju Mozarella Goreng untuk Sensori 

 



26 

 

 

 

Sampel yang digunakan pada analisis sensori sebelumnya dilakukan penggorengan, 

seperti yang terlihat pada Gambar 11. Pada Tabel 4, dapat dilihat hasil analisis sensori 

pada berbagai parameter seperti kemuluran, warna, aroma, rasa dan overall. Pada analisis 

kemuluran, warna dan tekstur terdapat perbedaan yang nyata antara setiap perlakuan, 

kecuali pada perlakuan rosella 20% dan 25% yang tidak terdapat perbedaan yang nyata.  

Sedangkan pada parameter aroma dan rasa tidak terdapat perbedaan yang nyata antara 

perlakuan rosella 20%, rosella 25% dan L. fermentum LLB3, tetapi terdapat perbedaan 

yang nyata antara perlakuan komersil dengan perlakuan yang lainnya. Pada parameter 

overall  terdapat perbedaan yang nyata antara perlakuan komersil dengan perlakuan yang 

lainya. Sedangkan pada perlakuan rosella 25% tidak beda nyata dengan perlakuan bakteri 

LLB3 dan rosella 20%, tetapi antara bakteri L. fermentum LLB3 dan rosella 20% sendiri 

terdapat perbedaan yang nyata. 


