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4. PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini dihasilkan 3 keju mozarella menggunakan bakteri Lactobacillus 

fermentum LLB3, ekstrak rosella 20% dan 25%. Pada penelitian ini dilakukan analisis 

baik secara kimia, fisik, sensori dan perubahan karakteristik fisiko-kimiawi dan 

mikrobilogi selama 30 hari. Analisis kimia yang dilakukan adalah analisis protein dengan 

menggunakan metode lowry pada susu sapi segar dan curd keju mozarella yang 

dihasilkan. Analisis fisik yang dilakukan meliputi analisis daya leleh, kemuluran, 

kekerasan dan rendemen. Sedangkan analisis sensori meliputi 6 atribut, yaitu 

kemuluruan, rasa, aroma, warna, tekstur dan overall. Analisis sensori dilakukan untuk 

melihat tingkat penerimaan produk keju mozarella yang dihasilkan. Analisis perubahan 

karakteristik fisiko-kimiawi dan mikrobilogi pada hari ke-0 dan ke-30 dilakukan dengan 

menguji total plate count (TPC), kadar air dan pH pada masing-masing keju mozarella 

pada hari ke-0 dan ke-30.  

 

4.1. Produk Keju Mozarella 

 

Pada pembuatan keju mozarella pada umumnya menggunakan bakteri asam laktat untuk 

menciptakan kondisi asam, sehingga enzim dapat bekerja secara optimal untuk 

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

proses pembuatannya keju mozarella biasanya menggunakan 2 bakteri asam laktat 

sebagai starternya. Bakteri yang biasanya digunakan pada proses pembuatan keju adalah 

Lactobacillus, dan Bifidiobacterium (Yulia, et al., 2015).  Selain menggunakan bakteri 

asam laktat, pembuatan keju mozarella juga dapat menggunakan pengasaman langsung 

dengan  cara menambahkan bahan pengasam food grade untuk menciptakan kondisi yang 

asam (Hartono & Purwadi, 2012).  Pada penelitian ini menggunakan 2 cara pengasaman, 

yaitu dengan menggunakan bakteri L. fermentum LLB3 dan ekstrak rosella.  

 

Keju mozarella yang dihasilkan pada penelitian ini terdapat perbedaan yang jelas 

terhadap warna. Pada Gambar 6 dapat dilihat bahwa keju mozarella dengan L.  fermentum 

LLB3 memiliki warna putih kekuningan seperti keju mozarella komsersil. Hal ini 

dikarenakan bakteri probiotik hanya mempengaruhi rasa dan tekstur pada keju mozarella, 
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tetapi tidak mempengaruhi kenampakan dari keju mozarella (Yerlikaya & Ozer, 2014). 

Pada keju mozarella yang menggunakan ekstrak rosella memiliki warna merah 

kecoklatan. Warna merah kecoklatan pada keju mozarella disebabkan oleh proses 

pemanasan pada saat proses ekstraksi rosella kering. Pemanasan ini akan menyebabkan 

ikatan glikosidik pada antosianin yang terdapat dalam rosella akan terhidrolisis, sehingga 

aglycone menjadi tidak stabil dan menyebabkan cincin dari aglycone terbuka. Cincin 

aglycone yang terbuka akan berubah menjadi grup carbinol dan kalkon, sehingga 

menyebabkan warna antosianin menjadi coklat (Sampebarra, 2018). 

 

4.2. Analisis Fisik Keju Mozarella 

 

Salah satu analisis fisik yang dilakukan pada keju mozarella adalah persentase rendemen. 

Pada Tabel 1 dapat dilihat hasil persentase rendemen, di mana pada keju mozarella yang 

menggunakan ekstrak bunga rosella memiliki persentase rendemen yang lebih besar jika 

dibandingkan dengan keju mozarella yang menggunakan bakteri L.  fermentum LLB3. 

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan ekstrak rosella menciptakan kondisi asam yang 

lebih optimal untuk enzim rennin. Pada kondisi yang optimum enzim rennin akan 

menghasilkan dadih/curd yang lebih kokoh dan kompak, sehingga lemak dan kasein tidak 

banyak yang hilang bersama dengan whey (Puwardi, 2007). Hal ini juga didukung oleh 

Widarta et al (2016) bahwa pengasaman awal sangat penting karena akan mempengaruhi 

kalsium, lemak dan protein pada keju dan koagulasi pada kondisi asam yang optimum 

untuk aktivitas protease akan menghasilkan curd yang lebih baik. Berdasarkan hasil 

analisis persentase rendemen, maka dapat dilihat bahwa penggunaan ekstrak rosella 

sebanyak 25% menghasilkan rendemen yang paling optimum. Hasil rendemen dengan 

bakteri L. fermentum LLB3 menghasilkan rendemen yang lebih rendah dari pada keju 

mozarella dengan ekstrak rosella 20% dan 25% . Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak 

rosella mampu menciptakan suasana asam yang optimal pada susu untuk rennet dapat 

bekerja. Kondisi asam yang tidak optimum akan menyebabkan curd menjadi lembek dan 

rapuh, sehingga akan menyebabkan lemak dan kesein banyak yang hilang bersama 

dengan whey pada proses pemotongan, sehingga akan menurunkan persentase rendemen 

(Puwardi, 2007) 
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Pada Tabel 1 juga dapat dilihat hasil analisis persentase daya leleh. Keju mozarella 

dengan menggunakan ekstrak bunga rosella memiliki persentase daya leleh yang lebih 

rendah jika dibandingkan dengan keju mozarella yang menggunakan bakteri L. 

fermentum  LLB3, hal ini dikarenakan bunga rosella mengandung kalsium di dalamnya. 

Menurut Rozan, et al (2017) Rosella kering mengandung sekitar 555,3 mg kalsium per 

100 g bahan. Adanya kandungan kalsium pada rosella menyebabkan daya leleh keju 

mozarella menjadi rendah. Berdasarkan teori dari Rehman, et al (2003) kandungan 

kalsium pada keju mozarella yang tinggi menyebabkan adanya agregasi kasein, di mana 

agregasi ini akan menyebabkan matriks dari protein sulit dipecah sehingga akan 

menurunkan kemampuan keju mozarella untuk meleleh. Selain dipengaruhi kalsium, 

daya leleh keju mozarella juga dipengaruhi oleh kadar air dan kadar lemak dalam keju 

mozarella (Widarta, et al., 2016). Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa pada keju mozarella 

dengan ekstrak rosella 25% memiliki kadar air yang lebih tinggi (25,61%) jika 

dibandingkan dengan keju mozarella ekstrak rosella 20% (24,39%). Kadar air yang tinggi 

pada keju mozarella akan menyebabkan daya leleh dari keju mozarella akan tinggi 

(Widarta, et al., 2016). Perbedaan kadar air inilah yang menyebabkan daya leleh keju 

mozarella ekstrak rosella 25% lebih tinggi dibandingkan dengan keju mozarella dengan 

ekstrak rosella 20%. 

 

Selain mempengaruhi daya leleh, kandungan kalsium juga mempengaruhi kekerasan dan 

elastisitas pada keju yang dihasilkan (Rehman, et al., 2003). Hal ini dapat dilihat pada 

Tabel 1, bahwa pada keju mozarella dengan ekstrak rosella memiliki nilai kekerasan yang 

lebih tinggi dan nilai kemuluran yang lebih rendah jika dibandingkan dengan keju 

mozarella L. fermentum LLB3 dan komersil. Pada Tabel 1, dapat diketahui bahwa pada 

keju mozarella dengan ekstrak rosella 25% memiliki nilai daya leleh dan kemuluran yang 

lebih tinggi dan nilai kekerasan yang lebih rendah dibandingkan dengan keju mozarella 

dengan rosella 20%. Hal ini dikarenakan kandungan kalsium di dalam keju mozarella 

juga dipengaruhi oleh tingkat penambahan asam. Penurunan pH susu akan menyebabkan 

kalsium akan terlarut ke dalam whey, kalsium akan terlarut sempurna pada pH susu 

mencapai 3,5 (Broyard & Gaucheron, 2015). Hal ini juga didukung oleh Purwadi (2010) 

di mana semakin tinggi penambahan asam akan meningkatkan pembentukan kalsium 

nonmicellar atau kalsium yang larut dalam whey, sehingga jumlah kalsium di dalam keju 
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akan semakin sedikit. Berdasarkan teori-teori tersebut dapat diketahui bahwa semakin 

banyak ekstrak rosella yang ditambahkan akan menghasilkan daya leleh dan kemuluran 

yang lebih besar, serta kekerasan yang lebih rendah. Kemuluran keju mozarella juga 

dipengaruhi oleh kadar air dan lemak  (Widarta, et al., 2016). Tingginya kadar air dan 

lemak akan menyebabkan keju mozarella memiliki kemuluran dan tekstur yang lunak. 

Menurut Hartono & Purwardi (2012) kemuluran keju mozaella juga dipengaruhi oleh 

jumlah keju, suhu dan kecepatan peregangan.  

 

Sedangkan pada Tabel 1, keju mozarella dengan rosella 25% memiliki daya leleh yang 

tidak berbeda nyata dengan keju komersil, hal ini menunjukkan bawah konsentrasi yang 

digunakan sudah optimum. Sedangkan pada keju mozarella menggunakan bakteri L. 

fermentum LLB3 memiliki daya leleh yang lebih tinggi dari pada keju komersil. Hal ini 

disebabkan karena pengasaman awal yang berlebihan, karena pengasaman dengan 

menggunakan bakteri asam laktat akan sangat sulit untuk dikontrol, sehingga bisa saja 

pengasaman awal yang dilakukan berlebihan (Puwardi, 2007). Pengasaman awal yang 

semakin tinggi akan menyebabkan daya leleh dari keju mozarella juga akan semakin 

tinggi (Puwardi, 2010). 

 

Pada Tabel 1 juga, dapat dilihat bahwa nilai kekerasan pada keju mozarella komersil lebih 

rendah dari pada keju lainnya. Hal ini disebabkan karena kekerasan keju mozarella 

dipengaruhi oleh inokulum yang digunakan. Perbedaan penambahan inokulum pada keju 

akan mempengaruhi karakteristik rasa dan tekstur, di mana dengan penambahan bakteri 

yang tepat akan menghasilkan keju dengan rasa dan tekstur yang baik (Yerlikaya & Ozer, 

2014). Menurut Yulia et al (2015) umumnya keju mozarella komersil menggunakan 2 

atau lebih strain bakteri, yaitu bakteri Lactobacillus, dan Bifidiobacterium. Hal ini yang 

menyebabkan nilai kekerasan keju komersil lebih baik dari pada keju mozarella dengan 

L. fermentum LLB3 maupun ekstrak rosella. 

 

4.3. Analisis Kimia 

 

Pada penelitian ini juga dilakukan uji kimia, khususnya uji protein dengan menggunakan 

metode lowry. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pH yang dihasilkan dari 
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ekstrak rosella dan bakteri L. fermentumLLB3 mampu menciptakan suasana yang 

optimum untuk kerja dari rennet. Kerja rennet ini sangat penting, karena menentukan 

tekstur dan rasa dari keju  (Shalabi & Fox, 1982). Menurut Ozcan & Vapur, (2013) rennet 

berfungsi untuk menggumpalkan susu dengan cara yang khusus, yakni dengan cara 

membelah ikatan pada κ-kasein khususnya Phenilalanin ikatan ke 105 dan Metionin 

ikatan ke 106 (Phe105-Met106). Selain menggumpalkan susu secara khusus, kerja dari 

rennet ini sangat di pengaruhi oleh pH, di mana biasanya pH optimum untuk kerja dari 

rennet adalah 5,1-5,3 (Shalabi & Fox, 1982). Sehingga pengujian protein ini perlu 

dilakukan untuk mengetahui apakah pH yang dihasilkan oleh rosella dan L. fermentum 

LLB3 mampu menciptakan suasana yang optimum untuk kerja rennet.  

 

Pada Tabel 2, nilai protein curd pada keju mengalami penurunan yang signifikan 

dibandingkan dengan protein pada susu. Hal ini disebabkan enzim rennin pada kondisi 

pH yang tepat akan menghidrolisis secara spesifik ikatan dalam κ-kasein, κ-kasein yang 

terhidrolisis ini akan terpisah menjadi 2 bagian, di mana bagian pertama adalah para κ 

kasein yang mengandung bagian hidrophobik, sehingga κ-kasein tetap dalam bagian 

misel, sedangkan bagian kedua adalah glikopeptida κ-kasein yang akan bersifat 

hidrophilik (Coultate, 2002). Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bawah curd keju 

mozarella memiliki persentase protein yang lebih rendah dibandingkan dengan curd keju 

yang menggunakan ekstrak rosella 20% dan bakteri L. fermentum LLB3. Hal ini 

menandakan bahwa ekstrak rosella 25% mampu menciptakan suasana asam yang lebih 

optimal untuk enzim rennin bekerja. Semakin optimalnya kondisi yang diciptakan untuk 

enzim rennin bekerja, maka akan semakin optimal pula enzim rennin akan menghidrolisis 

κ-kasein, sehingga akan semakin banyak pula glikopeptida κ-kasein yang terlarut ke 

dalam whey (Coultate, 2002). Sehingga dapat dikatakan bawah ekstrak rosella 25% 

mampu menciptakan suasana asam yang lebih opitmal untuk enzim rennin bekerja dan 

akan menyebabkan penurunan persentase protein karena semakin banyak κ-kasein yang 

terlarut ke dalam whey.  

 

Pada Tabel 2 juga dapat dilihat persentase protein pada curd keju mozarella ekstrak 

rosella 20% dan L. fermentum LLB3 mampu menciptakan suasana asam yang sama, 

sehingga persentase protein antara curd keju mozarella 20% dan L. fermentum LLB3 
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tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa 

penambahan ekstrak rosella 25% mampu menciptakan suasana asam yang lebih optimal 

untuk enzim rennin bekerja dibandingkan dengan penambahan ekstrak rosella 20% dan 

bakteri L. fermentum LLB3. 

 

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

ke-0 dan ke-30 

Berdasarkan penelitian Fasale et al., (2017) keju mozarella yang disimpan pada suhu 

chiller  selama 2 bulan belum mengalami kerusakan dan memiliki nilai TPC yang masih 

di bawah standar, yaitu 5x104 cfu/ml. Berdasarkan peneitian pada hari ke-30 dari keju 

mozarella dengan ekstrak rosella 25% memiliki nilai TPC yang paling rendah (Tabel 3). 

Hal ini dikarenakan penambahan ekstrak rosella 25% akan meningkatkan keasaman pada 

saat proses pembuatan keju mozarella. Peningkatan keasaman ini akan menyebabkan 

pertumbuhan dari kontaminan akan terhambat (El Azis & Abo-srea, 2014).  Hasil yang 

didapatkan pada penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian dari Fasale et al., (2017), 

karena nilai TPC pada hari ke-30 dari keju mozarella yang dihasilkan pada penelitian ini 

lebih tinggi dari standar. Hal ini dikarenakan adanya kontaminan yang merusak keju. 

Menurut Frazier & Westhoff (1988) peralatan yang digunakan dalam proses produksi, 

higenitas bahan pengemas, kebersihan ruangan produksi dan personal hygiene bisa 

menjadi sumber dari kontaminan. Pada penelitian ini kerusakan dapat dikarenakan 

peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan keju mozarella kurang higenis, 

sehingga memungkinkan adanya mikrooganisme perusak yang mengkontaminasi produk, 

selain itu proses pembuatan keju mozarella pada penelitian ini dlakukan pada ruangan 

yang terbuka, sehingga memungkinkan adanya mikrooganisme kontaminan yang masuk 

ke dalam produk. 

 

Pada Tabel 3 dan Gambar 9 dapat dilihat, bahwa selama proses penyimpanan terjadi 

penurunan nilai pH yang signifikan pada masing-masing keju mozarella  dari hari ke-0 

dan hari ke-30. Penurunan pH disebabkan karena adanya aktivitas dari bakteri 

mikroorganisme yang mendekomposisi protein dan membentuk asam-asam organik. 

Menurut Frazier & Westhoff (1988) mikroorganisme akan mengeluarkan enzim untuk 

menghidrolisis nitrogen dari protein, peptida dan asam amino yang menyebabkan 



33 

 

 

 

timbulnya aroma yang busuk pada keju, hal ini disebut dengan putrefaksi. Nitrogen yang 

sudah dikomposisi akan menghasilkan amonia, karbondioksida, dan asam-asam organik, 

di mana asam-asam organik tersebut yang akan menurunkan pH pada keju mozarella 

(Frazier & Westhoff, 1988). Adanya aktivitas bakteri selama proses penyimpanan 

dikarenakan suhu yang digunakan adalah suhu chiller (4°C). Menurut Malaka & 

Hajrawati (2013) pendinginan tidak sepenuhnya dapat menghentikan aktivitas dari 

mikroorganisme, namun hanya dapat menghambat aktivitas dari mikroorganisme. 

Adanya pertumbuhan dan aktivitas dari bakteri inilah yang akan menurunkan pH dari 

keju mozarella. Pada pH keju mozarella hari ke-0, pH keju mozarella memiliki nilai pH 

yang berbeda dengan standar. Standar pH keju mozarela adalah sekitar 5,3 (USDA, 

2005). Pada keju mozarella dengan ekstrak rosella memiliki pH yang lebih jauh dari 

standar USDA dibandingkan keju mozarella dengan L. fermentum LLB3. Perbedaan ini 

disebabkan karena pengasaman awal pada susu tidak mencapai 5,3, karena asam pada 

ekstrak bunga rosella lebih kuat dari pada asam yang dihasilkan bakteri L. fermentum 

LLB3, sehingga pada penambahan ekstrak bunga rosella, susu lebih mudah mengalami 

presipitasi/penggumpalan akibat asam yang teralu kuat. Asam yang dominan dari bunga 

rosella adalah asam sitrat sedangkan asam yang dihasilkan oleh bakteri L. fermentum 

LLB3 adalah asam laktat. Asam laktat memiliki tetapan disosiasi asam sebesar 1,37x104 

(Narayanan, et al., 2004). Asam sitrat yang dominan pada bunga rosella memiliki tetapan 

disosiasi asam sebesar 7,21x104, tetapan diosiasi asam yang semakin besar maka semakin 

kuat suatu asama karena ion hidrogen yang dilepaskan akan semakin besar (Sukarminah 

& Natalia, 2007). Semakin besar tetapan disosiasi asam akan menyebabkan protein pada 

susu akan terdenarurasi.  

 

Pada Tabel 3 dan Gambar 10 dapat dilihat kadar air pada masing-masing keju mozarella 

mengalami kenaikan yang signifikan selama penyimpanan 30 hari. Adanya peningkatan 

kadar air pada suatu produk pangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan 

penurunan mutu dari suatu produk pangan (Herawati, 2008). Kadar air yang mengalami 

peningkatan selama penyimpan juga disebabkan oleh pertumbuhan dari mikroorganisme, 

adanya mikroorganisme akan meningkatkan ketersediaan air dengan cara melepaskan air 

metabolit dan mengubah air yang terikat menjadi air bebas  (Frazier & Westhoff, 1988). 

Pertumbuhan dari mikroorganisme inilah yang akan meningkatkan kadar air pada keju 
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mozarella. Pada kadar air keju mozarella hari ke-0, kadar air keju mozarella lebih rendah 

dari pada standar keju mozarella yang ada. Standar kadar air keju mozarella adalah 52-

60%.  Perbedaan kadar air ini disebabkan karena suhu, pH, penambahan kalsium klorida 

dan penambahan garam akan menyebabkan sineresis pada keju mozarella (Patel, et al., 

1971). Perbedaan ini juga mungkin disebabkan karena konsentrasi air garam yang 

digunakan terlalu tinggi. Perendaman keju mozarella pada larutan garam akan 

menyebabkan perbedaan tekanan osmotik, sehingga air akan keluar dari keju mozarella 

(Enab, et al., 2012). Perbedaan tekanan osmotik ini akan menyebabkan kadar air pada 

keju mozarella akan semakin rendah. Perbedaan konsentrasi larutan garam yang 

digunakan inilah yang menyebabkan kadar air keju mozarella yang dihasilkan pada 

penelitian ini berbeda dengan standar keju mozarella dari USDA (2005). 

 

Pada Gambar 10 dapat dilihat keju mozarella pada penyimpan selama 30 hari, secara 

visual tidak terlihat dengan jelas adanya kerusakan pada keju mozarella, tetapi pada saat 

permukaan keju mozarella disentuh, akan terasa adanya selaput lendir, selain itu keju 

mozarella juga memiliki bau masam. Lapisan lendir pada keju mozarella ini menunjukkan 

bahwa mikroorganisme yang merusak keju mozarella adalah bakteri, karena sebagian 

besar bakteri akan menghasilkan lendir. Terbentuknya lapisan lendir pada produk pangan 

menunjukkan adanya pertumbuhan dari bakteri yang cukup tinggi (Fadilah, et al., 2011). 

Bakteri Listeria monocytogenes adalah bakteri yang mungkin merusak keju mozarella, 

karena bakteri Listeria monocytogenes biasa ditemukan pada produk keju lunak dan dapat 

tumbuh pada suhu di bawah 1°C (CSIRO, 2010). 

 

4.5. Analisis Sensori 

 

Analisis sensori dilakukan dengan menganalisis 6 atribut parameter, yaitu kemuluran, 

warna, aroma, rasa, tekstur dan overall. Sampel yang digunakan pada analisis sensori ini 

adalah keju mozarella komersil, bakteri L. fermentum LLB3, rosella 20% dan rosella 

25%. Berdasarkan Gambar 11 dapat dilihat, sampel keju mozarella disajikan dalam 

bentuk keju mozarella goreng. Setelah dilakukan pengorengan pada keju mozarella, keju 

mozarella langsung disajikan kepada panelis dalam keadaan hangat (±70°C), sehingga  

keju mozarella masih dapat dimulurkan oleh panelis. Penggorengan keju mozarella 
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bertujuan untuk melihat tingkat kesukaan panelis terhadap parameter kemuluran keju 

mozarella. Pengolahan keju mozarella menjadi mozarella goreng juga dipilih karena 

pengolahan ini tidak terlalu mengubah cita rasa dari keju mozarella itu sendiri.  

 

Pada parameter kemuluran dan tekstur secara sensori yang terdapat pada Tabel 4, dapat 

dilihat bahwa keju mozarella komersil memiliki nilai kemuluran dan tekstur yang paling 

tinggi. Keju mozarella komersial memiliki perbedaan yang nyata dari keju mozarella 

lainnya pada parameter kemuluran dan tekstur. Sedangkan pada keju mozarella dengan 

menggunakan bakteri L.  fermentum LLB3 memiliki  yang paling rendah pada nilai 

kemuluran (2,00) dan tekstur (2,70). Penerimaan parameter kemuluran dan tekstur pada 

keju mozarella dengan bakteri L.  fermentum LLB3 yang rendah dikarenakan pada proses 

pembuatan keju mozarella L.  fermentum LLB3 hanya digunakan 1 jenis strain. Menurut 

Yulia et al (2015) umumnya keju mozarella komersil menggunakan 2 strain bakteri, yaitu 

bakteri Lactobacillus, dan Bifidiobaterium. Pada umumnya 2 jenis strain adalah bakteri 

mesofilik dan termofilik, di mana keduanya akan saling bersimbiosis positif (Bylund, 

2003).  

 

Penggunaan bakteri L. fermentum LLB3 adalah bakteri strain baru yang digunakan dalam 

proses pembuatan keju mozarella. Penggunaan bakteri strain baru pada pembuatan keju 

mozarella akan menyebabkan sifat keju juga berbeda yang akan berpengaruh terhadap 

aspek sensoris(de Souza, et al., 2008). Hal ini yang menyebabkan kemuluran dan tekstur 

keju mozarella L. fermentum LLB3 kurang dapat diterima oleh panelis. Sehingga pada 

parameter kemuluran dan tekstur, keju mozarella dengan menggunakan bakteri L. 

fermentum LLB3 memiliki nilai yang rendah, karena keju mozarella dengan bakteri L. 

fermentum LLB3 tidak memiliki tekstur yang baik. Sedangkan pada keju mozarella 

dengan menggunakan ekstrak rosella 20% dan 25%, panelis tidak dapat membedakan 

antara kedua keju tersebut pada aspek kemuluran dan tekstur, walaupun secara uji fisik 

kedua keju tersebut berbeda secara signifikan. 

 

Pada parameter warna pada Tabel 4, dapat diketahui bahwa keju komersial memiliki nilai 

yang paling tinggi (paling disukai) dan berbeda secara signifikan dari keju mozarella 

lainnya. Sedangkan warna keju yang lebih disukai setelah keju mozarella komersil adalah 
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keju mozarella dengan bakteri L. fermentum LLB3. Keju mozarella dengan bakteri L.  

fermentum LLB3 berbeda secara signifikan terhadap keju mozarella lainnya. Sedangkan 

warna keju mozarella dengan menggunakan ekstrak rosella 25% memiliki nilai warna 

yang paling rendah tetapi tidak memiliki perbedaan yang sinifikan dengan keju mozarella 

ekstrak rosella 20%. Warna keju mozarella dengan menggunakan bakteri L. fermentum 

LLB3 lebih dapat diterima dari pada keju mozarella dengan menggunakan ekstrak rosella 

karena, keju mozarella bakteri L.  fermentum LLB3 memiliki warna yang putih seperti 

keju pada umumnya. Keju mozarella, pada umumnya memiliki karakteristik berwarna 

putih hingga kuning cream (USDA, 2005). Sedangkan warna pada keju mozarella yang 

menggunakan ekstrak rosella memiliki nilai kesukaan yang paling rendah, hal ini 

disebabkan karena keju mozarella ekstrak rosella memiliki warna coklat akibat antosianin 

pada rosella mengalami hidrolisis, hingga menghasilkan warna coklat (Sampebarra, 

2018). Warna yang coklat tersebut menyebabkan penurunan tingkat kesukaan, karena jika 

suatu makanan memiliki warna yang kurang menarik atau tidak memiliki warna yang 

seharusnya, maka tingkat kesukaan konsumen akan semakin turun (Akib, et al., 2016). 

 

Aroma dan rasa juga menjadi salah satu parameter yang diuji pada analisis sensori ini. 

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa aroma dan rasa keju mozarella yang paling diterima 

oleh konsumen adalah keju komersil. Sedangkan pada keju mozarella lainnya tidak 

terdapat adanya perbedaan yang signifikan terhadap tingkat kesukaan pada aroma dan 

rasa keju. Nilai aroma dan rasa pada keju mozarella yang dihasilkan pada penelitian ini 

lebih rendah dari keju mozarella komersil. Hal ini disebabkan karena keju mozarella yang 

dihasilkan pada penelitian ini tidak menggunakan enzim lipase. Menurut Vaibhav, et al 

(2016) umunya pada proses pembuatan keju mozarella ditambahkan enzim lipase yang 

dapat meningkatkan rasa, aroma dan warna dari keju mozarella. Enzim lipase yang 

ditambahkan pada proses pembuatan keju akan merombak lemak pada susu menjadi 

komponen yang lebih sederhana seperti asam-asam lemak (oleat, kaproat, butirat, asetat, 

stearat dan lain-lain), di mana asam-asam lemak terebut akan diubah menjadi ester 

sehingga, akan meningkatkan cita rasa dan aroma pada keju (Chairunnisa, 2007). 

Sehingga dengan tidak adanya penambahan enzim lipase pada proses pembuatan keju 

mozarella pada penelitian ini akan menurunkan cita rasa dan aroma pada keju mozarella.  
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Pada parameter overall, keju mozarella komersil memiliki tingkat kesukaan yang paling 

tinggi dan memiliki perbedaan yang nyata terhadap keju mozarella lainnya. Nilai overall 

yang paling disukai setelah keju komersil adalah keju mozarella dengan ekstrak rosella 

20%, tetapi secara statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara keju mozarella 

rosella 20% dan 25% pada parameter overall. Sedangkan keju mozarella yang paling 

tidak disukai pada parameter overall adalah keju dengan menggunakan bakteri L. 

fermentum LLB3, tetapi keju mozarella dengan L. fermentum  LLB3 tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan terhadap keju mozarella dengan menggunakan ekstrak rosella 

25%. Sehingga dapat diketahui bahwa secara keseluruhan keju mozarella yang 

menggunakan ekstrak rosella 20% yang lebih disukai oleh panelis setelah keju mozarella 

komersil.   

 

 

 


