
1 

 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Di Indonesia konsumsi keju setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan riset 

Fonterra konsumsi keju nasional pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 8,1% 

dan 9% di antaranya merupakan pembeli baru dibandingkan pada tahun 2015 (Setiawan, 

2017). Peningkatan konsumsi keju ini tidak didukung dengan ketersediaan keju di 

pasaran, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pasar dilakukan impor keju dari negara 

lain. Berdasarkan data Dairy Australia, impor keju di Indonesia mengalami peningkatan 

hingga 21,2% (4 ton) pada tahun 2018/2019 dari jumlah impor sebelumya sebesar 

13,9% (2,3 ton) pada tahun 2014/2015 (Omstedt, 2019). Ketidakseimbangan jumlah 

keju di pasaran dikarenakan permintaan pasar yang terus meningkat akibat semakin 

banyaknya variasi pangan yang menggunakan keju baik sebagai bahan baku utamanya 

ataupun sebagai toping, sedangkan di Indonesia hanya terdapat sedikit penghasil keju. 

Penghasil keju yang sedikit dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam 

mengolah keju dan lamanya proses pemeraman keju yang menyebabkan masyarakat 

tidak tertarik dalam memproduksi keju, sedangkan tidak semua keju membutuhkan 

proses pemeraman.  

 

Keju yang tidak membutuhkan proses pemeraman yang lama salah satunya adalah keju 

mozarella. Keju mozarella merupakan jenis keju lunak yang elastis sehingga dianggap 

unik dan cukup disukai oleh masyarakat Indonesia, terbukti dengan banyaknya olahan 

makanan yang menggunakan keju ini, di antaranya adalah martabak manis, martabak 

asin, roti bakar, mozarella goreng, pizza, corndog, dan masih banyak lainnya. Semakin 

banyaknya olahan keju mozarella menjadi salah satu penyebab peningkatan konsumsi 

keju di Indonesia. Tidak hanya banyaknya variasi pangan yang menggunakan keju 

mozarella, namun keju mozarella mentah sendiri juga sudah banyak divariasi warnanya 

sehingga keju mozarella ini lebih menarik konsumen, dan semakin menginkatkan 

konsumsi keju mozaella. Variasi warna keju mozarella ini biasanya menggunakan 

pewarna sintetik sehingga tidak terlalu baik untuk kesehatan. 
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Untuk membuat keju mozarella dilakukan proses pengasaman dengan menggumpalkan 

susu kemudian ditambahkan protease. Pengasaman dilakukan dengan menambahkan 

bakteri inokulum seperti bakteri asam laktat ataupun dengan pengasaman langsung 

(Purwadi, 2008). Bakteri asam laktat (BAL) yang digunakan dapat berupa bakteri 

probiotik untuk memperkaya manfaat dari keju mozarella. Bakteri probiotik yang sering 

digunakan biasanya adalah Lactobacillus, dan Bifidiobacterium  (Yulia, et al., 2015). 

Lactobacillus fermentum LLB3 merupakan salah satu bakteri probiotik yang berasal 

dari isolasi acar rebung, karena tahan pada pH rendah dan dapat menghasilkan 

antimikroba (Lindayani, et al., 2018).  L. fermentum LLB3 ini dapat digunakan sebagai 

minuman probiotik seperti yang dijelaskan oleh (Hartajanie, et al., 2018), di mana L. 

fermentum LLB3 ini digunakan untuk menghasilkan minuman pare probiotik. Untuk itu 

penggunaan L. fermentum LLB3 (LLB3) ini berpotensi untuk digunakan sebagai 

inokulum dalam pembuatan keju mozarella. 

 

Namun pengasaman menggunakan inokulum bakteri memiliki kekurangan yakni 

memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu berkisar antara 1-2 jam untuk merombak 

laktosa yang ada menjadi asam laktat. Asam ini dibutuhkan untuk membuat kondisi 

susu menjadi kondisi optimum rennet sehingga rennet dapat bekerja secara optimal. 

Selain lamanya proses pengasaman, penggunaan bakteri pada starter menyebabkan 

proses pengasaman ini lebih sulit untuk dikontrol sehingga pengasaman menggunakan 

inokulum bakteri perlu digantikan. Cara lain yang dapat digunakan untuk mengasamkan 

susu yakni melalui metode pengasaman langsung. Metode pengasaman langsung ini 

ditambahkan buah-buahan dengan pH yang cukup rendah agar dapat menurunkan pH 

dari susu. Penggunaan buah-buahan ini lebih aman dibandingkan penggunaan asam-

asam lain seperti asam sitrat, asam cuka, asam askorbat, dan lainnya karena asam dari 

buah-buah an ini merupakan asam organik dan merupakan Generally Regarded as Safe 

(GRAS) sehingga lebih baik untuk kesehatan. Penggunaan buah-buahan sebagai 

asidulan ini juga lebih terjangkau dan mudah ditemukan. 

 

Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki beraneka buah-buahan lokal yang 

dapat digunakan sebagai asidulan. Kedondong merupakan salah satu contoh buah yang 

dapat dengan mudah ditemui di Indonesia dengan pH yang cukup asam (3,17-3,43) dan 
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memiliki manfaat yang baik bagi tubuh. Selain itu kedondong mengandung pigmen 

klorofil didalamnya, dimana pigmen klorofil dapat memberikan warna hijau pada saat 

kedondong ditambahkan, sehingga penggunaan kedondong ini juga berpotensi 

digunakan sebagai bahan pewarna alami. Kedondong biasanya hanya dikonsumsi 

dengan dijadikan manisan dan jus. Hal ini menunjukkan bahwa buah kedondong belum 

banyak diolah masyarakat sehingga menjadi peluang untuk kedondong dijadikan 

asidulan.  

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Keju Mozarella 

 

Keju mozarella merupakan keju lunak tanpa proses pemeraman dan biasanya 

dikonsumsi dalam keadaan segar (Hartono & Purwadi, 2012). Keju mozarella 

merupakan keju dengan varietas pasta filata (curd yang elastis) yang terbuat dari susu 

kerbau.  Keju mozarella dibuat dengan melakukan penarikan thermo-mekanikal pada 

curd (Paz, et al., 2017). Proses pemuluran curd segar didalam air panas menyebabkan 

karakteristik keju menjadi berserabut, dan memiliki daya leleh dan kemuluran yang 

tinggi sehingga lebih dikenal oleh masyarakat (Purwadi, 2008). Tekstur khas dari keju 

pasta filata diakibatkan adanya penataan ulang struktur dari molekul kasein (αS, β dan 

κ) saat dadih terkena air panas dan penarikan sehingga akan mengubah konformasi β-

plate dan α-helix. (Paz, et al., 2017). Keju mozarella memiliki standar sebagai berikut 

mengandung air 52-60%, lemak ≤10,8%, garam 1,2%, pH 5,3, dengan citarasa yang 

lembut, memiliki bodi serta tekstur yang lembut, liat, dan tidak ada lubang, berwarna 

putih hingga krem muda, dapat meleleh sempurna pada suhu 232°C, dan kemuluran` ≥ 

3 inci (USDA, 2005)  

 

Pengasaman susu dapat dilakukan dengan menambahkan bakteri starter biasanya 

berasal dari bakteri asam laktat, dan dengan pengasaman langsung (Purwadi, 2008). 

Umumnya proses pembuatan keju akan ditambahkan kalsium klorida yang berfungsi 

untuk menggantikan protein yang hilang saat pasteurisasi. Umumnya enzim lipase akan 

ditambahkan untuk menetapkan rasa akibat hidrolisis lemak. pH yang rendah 
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mengaktifkan proses koagulasi, sineresis, berkontribusi terhadap tekstur keju, rasa, dan 

menjaga kualitas (Parker, 2003). Lipase dalam susu akan membebaskan rantai asam 

lemak yang ada didalam trigleserida lemak susu yang berkontribusi dalam rasa 

(Coultate, 2002). Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kualitas keju 

yakni komposisi susu, jenis susu, jenis starter, dan proses pengolahannya. Aroma dari 

keju berasal dari senyawa volatil yang terbentuk dari proses lipolisis, proteolisis, dan 

metabolisme dari laktosa, laktat, dan sitrat (Papetti & Carelli, 2013). Penambahan lipase 

pada pembuatan keju mozarella dapat meningkatkan aroma, tekstur, warna, dan rasa 

keju mozarella (Vaibhav, et al., 2016). Penambahan enzim lipase akan memecah lemak 

pada susu menjadi komponen lebih sederhana seperti asam lemak (oleat, kaproat, asetat, 

stearat, butirat, dan lain sebagainya). Asam lemak kemudian akan diubah menjadi ester 

yang akan meningkatkan cita rasa dan aroma pada keju (Chairulnisa, 2007). 

 

Proses pembuatan keju dilakukan dengan menggumpalkan atau membentuk curd 

dengan mengasamkan susu dan menambahkan protease. Ketika curd memiliki pH 5,1-

5,4 pada suhu 57°C, curd diuleni dan ditarik pada air panas yang diberi garam (Purwadi, 

2008). Keju mozarella yang dibuat dengan pengasaman langsung menggunakan lemon 

akan menghasilkan pH terendah dengan kandungan asam yang tinggi, dengan demikian 

ikatan protein akan melemah dan terjadi demulsi lemak (Abbas, et al., 2014). 

Penambahan konsentrat buah yang digunakan akan meningkatkan keasaman susu, dan 

akan menyebabkan meningkatnya kemampuan curd menahan air sehingga kandungan 

air pada keju akan semakin besar (Widarta, et al., 2016). Karakteristik fisikokimiawi, 

tekstur, dan mikrostruktur dari keju mozarella dipengaruhi beberapa hal yakni 

komposisi susu, pH whey sebelum proses stretching, waktu straining, suhu, dan kondisi 

penyimpanan (Paz, et al., 2017).  

 

Rendemen keju yang dihasilkan akan meningkat ketika proses koagulasi dilakukan pada 

kondisi asam yang optimum untuk aktivitas enzim renin, karena pada kondisi optimum 

enzim renin mampu menghasilkan curd yang kompak dan kokoh, sehingga saat proses 

pemotongan tidak banyak lemak dan kasein yang hilang terbawa whey. Hal tersebut 

yang menyebabkan pengasaman awal penting, karena akan mempengaruhi kadar 

kalsium, lemak, dan protein keju yang dihasilkan (Widarta, et al., 2016). Penggunaan 
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asam yang berlebihan maupun kurang akan menyebabkan curd menjadi lembek dan 

rapuh sehingga saat proses pemotongan lemak dan kasein akan hilang terbawa whey. 

Sehingga konsentrasi buah yang digunakan perlu dioptimalkan (Purwadi, 2008).  

Aktivitas bahan penggumpal selama proses penggumpalan dapat dipengaruhi oleh 

keasaman susu yang berpengaruh terhdap kekuatan curd sehingga berpengaruh terhadap 

rendemen keju. Semakin banyak jumlah protein yang tergumpalkan dapat 

meningkatkan rendemen dan konsistensi keju (Hartono & Purwadi, 2012). 

 

Salah satu karakteristik keju mozarella adalah kemuluran keju. Keju dapat mulur 

dikarenakan kasein mampu menjaga intergritasnya ketika keju diberikan tekanan yang 

berkelanjutan. Saat keju diregangkan, molekul kasein harus saling berhubungan satu 

sama lain sehingga akan melepaskan tekanan dan membuat keju menjadi lembut. 

Kemuluran keju dipengaruhi oleh beberapa hal yakni kecepatan peregangan, jumlah 

keju, dan suhu. Tingkat keasaman yang tinggi menyebabkan rantai protein pada keju 

akan lebih kuat untuk menjaga struktur keju. Kuatnya ikatan protein dengan protein 

akan menyebabkan ikatan protein-air lebih rendah sehingga protein yang terlarut dalam 

whey semakin sedikit (Hartono & Purwadi, 2012).  

 

Kondisi koagulasi yang optimum dapat meningkatan kemuluran dari keju yang 

dihasilkan, karena lemak dan air terikat dalam curd. Air dan lemak adalah komponen 

yang berperan dalam kemuluran keju mozarella. Semakin tinggi kadar air dan kadar 

lemak keju mozarella maka keju yang dihasilkan semakin mulur dan memiliki tekstur 

yang lunak dan elastis. Kemuluran keju mozarella meningkat disebabkan oleh kondisi 

proses koagulasi cukup optimum, sehingga air yang terikat dalam curd semakin banyak. 

Kemuluran ini sangat dipengaruhi oleh kadar air didalam keju mozarella (Widarta, et 

al., 2016). 

 

Faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan dadih untuk direntangkan dalam air 

panas adalah pH whey sebelum proses stretching, karena ketika pH susu mengalami 

penurunan menjadi 5,4-5,1 merupakan kondisi yang mendukung pelarutan micellar 

kalsium fosfat dan hidrasi para-kasein, meningkatkan kalsium koloid yang larut dan 

mempengaruhi kualitas produk akhir. Selain itu pH yang rendah akan mempercepat 
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aktivitas enzim dalam pembentukan curd, mengurangi tolakan elektrostatik antara misel 

kasein, dan mengubah distribusi kalsium antar misel dan fase serum (Paz, et al., 2017). 

Penurunan pH curd akan meningkatkan kondisi fikokimia yang konduktif pada aliran 

curd selama proses penarikan curd. Pada pH yang rendah dengan suhu yang tinggi 

merupakan kondisi optimum untuk terjadi agregasi terbatas kasein dan pembentukan 

serat kaseinat dari kekuatan tarik yang relatif tinggi. Serat ini akan mempengaruhi 

stringness, stretcgability, chewiness pada keju mozarella yang dihasilkan (Abbas, et al., 

2014). 

 

Daya leleh keju mozarella dengan menggunakan pengasaman langsung memiliki daya 

leleh yang lebih tinggi dibandingkan daya leleh keju mozarella dengan menggunakan 

bakteri, hal ini dikarenakan kandungan air yang tinggi dan rendahnya kandungan 

kalsium. Kandungan kalsium yang tinggi dalam keju menghasilkan agregasi kasein, 

sehingga akan membutuhkan lebih banyak energi untuk dapat memecah matriks protein 

sehingga kemampuan meleleh akan lebih buruk (Rehman, et al., 2003). Sifat lain dari 

keju mozarella adalah elastisitas keju dan daya leleh keju. Elastisitas keju berbanding 

terbalik dengan interaksi Ca
++

. Semakin banyak kandungan Ca
++

 akan menyebabkan 

keju semakin keras. Faktor yang berpengaruh pada kualitas leleh keju mozarella adalah 

panas yang ditimbulkan akibat interaksi antara kasein dan whey protein yang 

menyebabkan daya mulur keju menurun, terikatnya air bebas akibat denaturasi β-

laktoglobulin dan proteolisi yang menurun (Abbas, et al., 2014). Tekstur dan rasa khas 

dari keju didapatkan dari proses proteolisis pada keju. Sebagian protein akan 

dihidrolisis oleh rennet dan enzim dari mikroba (baik dari bakteri starter, dan mikroba 

non-starter) untuk menghasilkan senyawa dengan berat molekul yang lebih rendah. 

Kemudian akan dipecah lebih lanjut oleh peptidase menjadi berbagai zat nitrogen, 

seperti proteosa, pepton, asam amino, dan amina (Ozcan & Vapur, 2013). 

 

Kekerasan meningkat seiring naiknya suhu pemasakan. Suhu yang tinggi berpengaruh 

pada kurangnya hidrasi protein, kurangnya pergerakan molekul protein, banyaknya 

jumlah kasein yang utuh, dan, kekokohan matriks kasein. Kekerasan meningkat ketika 

kandungan lemak keju menurun yang menyebabkan jaringan protein menjadi lebih 

padat. Kekerasan juga dipengaruhi dari tekanan homogenisasi. Ikatan silang dari kasein 
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dengan matriks protein menyebabkan keju menjadi lebih keras (Tunnick et al., 1993). 

Semakin tinggi kandungan kalsium menyebabkan keju semakin keras (Rehman, 2003). 

 

1.2.2. Rennet 

 

Rennet atau rennin dari hewan sangat dibutuhkan dalam pembuatan keju, karena rennet 

akan membantu mengentalkan kasein pada susu yang akan berpengaruh pada kualitas 

dan hasil dari keju. Rennet didapatkan dari perut bagian keempat pada pencernaan anak 

sapi, satu anak sapi dapat menghasilkan 5-10 gram rennet (Mahajan & Chaudhari, 

2014). Rennet merupakan campuran dari enzim kimosin tipe A, B, dan C. Enzim yang 

sangat aktif dalam rennet hewan adalah kimosin. Kimosin ini akan menggumpalkan 

susu dengan memmemecah ikatan κ-kasein yakni Phenilalanin ikatan ke 105 dan 

Metionin ikatan ke 106 (Phe105-Met106) (Ozcan & Vapur, 2013).  

 

Koagulasi susu menggunakan rennet berbanding terbalik dengan pH, dan sangat sensitif 

terhadap perubahan pH yang berkisar 6,5-7,0. pH optimum untuk dihrolisis κ-kasein 

pada fase primer dari koagulasi rennet adalah 5,1-5,3. Kerja rennet didukung dengan pH 

yang rendah (Shalabi & Fox, 1982). Kimosin secara spesifik mengkatalisa dari 

hidrolisis salah satu ikatan peptida dalam κ-kasein. κ-kasein akan terbagi menjadi 2 

fragmen. Fragmen pertama adalah para κ-kasein yang tetap dalam bagian misel dan 

mengandung bagian hidrofobik. Fragmen kedua adalah glikopeptida κ-kasein yang akan 

ikut terbuang bersama whey. Enzim rennet berperan dalam pemecahan protein yang 

akan mempengaruhi tekstur dan rasa (Coultate, 2002). 

 

1.2.3. Bakteri Probiotik 

 

Pada umumnya keju dibuat dengan campuran inokulum bakteri, yang berasal dari 

bakteri mesofilik dan termofilik dan bekerja seacara simbioisis (Bylund, 2003). Proses 

pengasaman susu pada pembuatan keju mozarella biasanya menggunakan penambahan 

bakteri asam laktat (BAL). BAL sebagai inokulum menghasilkan kandungan asam 

amino yang lebih tinggi. Katabolisme asam amino adalah proses utama dalam 

membentuk rasa pada keju (Ozcan & Vapur, 2013). Keju mozarella dapat diperkaya 
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dengan menambahkan probiotik. Lactobacillus, dan Bifidiobacterium merupakan 

bakteri probiotik yang sering digunakan. Probiotik adalah mikroba hidup yang dalam 

jumlah yang tepat saat dikonsumsi dapat bermanfaat untuk kesehatan. Bakteri probiotik 

dapat berfungsi dalam mengontrol kadar kolestrol yang meningkat, menyesuaikan kadar 

kolestrol dalam darah, mencegah diare, sembelit, dan mengurangi alergi, dan dapat 

membantu dalam sistem pertahanan tubuh karena mengaktifkan sel darah putih dan 

limpa (Yulia, et al., 2015). 

 

Penambahan bakteri probiotik pada keju tidak mempengaruhi kenampakan keju namun 

berkontribusi pada karakteristik rasa dan tekstur yang berbeda. Penambahan bakteri 

probiotik akan menurunkan pH karena adanya konversi sisa laktosa menjadi asam laktat 

dan asam lemak bebas yang ada. Selain itu penurunan pH dapat dikarenankan asam 

lemak rantai pendek yang diproduksi dalam jumlah yang bervariasi sebagai produk 

akhir metabolik dari bakteri probiotik (Yerlikaya & Ozer, 2014).  Penggunaan bakteri 

probiotik jenis baru pada makanan perlu dilakukan analisa sensori, hal ini dikarenakan 

penambahan bakteri probiotik jenis baru dapat menghasilkan perbedaan pada produk 

yang dihasilkan dengan produk yang komersil. Beberapa bakteri dari strain 

Lactobacillus dan Bifidiobacterium telah diuji dalam pembuatan keju, dan dapat 

menghasilkan keju yang sesuai dengan keju komersil (de Souza, et al., 2008). 

  

1.2.4. Pengasaman Langsung 

 

Metode pengasaman susu dalam pembuatan keju dapat dilakukan dengan dua cara yakni 

secara biologi dengan menggunakan inokulum bakteri (bakteri asam laktat), dan dapat 

dilakukan dengan pengasaman langsung menggunakan asam organik seperti asam sitrat, 

asam laktat, asam asetat, dan asam sitrat dengan standar food grade. Proses pengasaman 

langsung dapat mempersingkat pembuatan keju karena tingkat keasaman yang 

dibutuhkan akan langsung tercapai, sedangkan jika menggunakan kultur bakteri tingkat 

keasamannya perlu menunggu kerja kultur bakteri untuk membentuk asam laktat. 

Metode pengasaman langsung akan menghasilkan daya leleh keju yang lebih tinggi 

karena lemak yang terikat dalam curd semakin banyak (Hartono & Purwadi, 2012). 
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1.2.5. Kerusakan Keju Mozarella 

 

Pada tahap penelitian dan pengembangan produk, paramter sensori dan penetapan umur 

simpan merupakan tahapan yang penting. Perubahan kadar air dalam produk merupakan 

faktor yang sangat mempengaruhi penurunan mutu produk. Mutu produk pangan juga 

dipengaruhi oleh kandungan mikroba, adanya mikroba ini juga menentukan keamanan 

produk untuk dikonsumsi (Herawati, 2008). Kontaminasi dapat berasal dari peralatan 

yang kontak dengan produk, bahan pengemas, dan orang yang membuatnya.  Kerusakan 

makanan dapat disebabkan oleh beberapa faktor yakni: pertumbuhan dan aktivitas 

mikroorganisme, serangga, reaksi enzimatis, reaksi kimia, dan perubahan fisik akibat 

pembekuan, pembakaran, pengeringan, tekanan, dan lain-lain (Frazier & Westhoff, 

1988). pH yang rendah dapat menghambat efek dari pertumbuhan bakteri terutama 

bakteri patogen (El Azis & Abo-srea, 2014). Proses penyimpanan keju mozarella 

menyebabkan nilai pH menurun setiap minggunya. Turunnya nilai pH disebabkan oleh 

peningkatan produksi asam oleh bakteri penghasil asam (Malaka & Hajrawati, 2013). 

  

Pertumbuhan mikroorganisme memungkinkan perubahan tingkatan ketersediaan air 

dengan melepaskan air metabolit atau dengan mengubah substrat menjadi air bebas. 

Nitrogen dalam makanan dalam bentuk protein harus dihidrolisa terlebih dahulu dengan 

enzim yang ada di mikroorganisme sebelum dapat digunakan oleh mikroorganisme. 

Katalisa proteinase akan menghidrolisis protein menjadi peptida, kemudian peptida 

akan dihidrolisis menjadi asam amino. Dekomposisi anaerobik dari protein, peptida, dan 

asam amino akan menghasilkan bau busuk yang disebut putrefaksi. Komponen nitrogen 

yang didekomposisi akan menghasilkan karbondioksida, amonia, dan asam organik 

seprti asam laktat dan asam asetat (Frazier & Westhoff, 1988).  

 

Sebagian besar bakteri mengeksresikan suatu selaput lendir yang disebut slime dan 

kapsul, lendir ini akan diakumulasi dan akan mengelilingi permukaan luar sel dan 

menyelubungi dinding sel. Lapisan lenedir ini merupakan indikasi bahwa pertumbuhan 

bakteri cukup tinggi (Fadilah, et al., 2011). Listeria Monocytogenes  dapat merusak keju 

lunak, daging olahan, unggas yang sudah diolah, keju cair, dan seafood siap saji. 

Listeria monocytogenes dapat tumbuh pada suhu refrigerator bahkan lebih rendah yakni 
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pada suhu <1°C. Listeria Monocytogenes umumnya dapat ditemukan pada makanan 

olahan, khususnya pada makanan yang memiliki kadar air tinggi (CSIRO, 2010).  

 

1.2.6. Kedondong (Spondias dulcis) 

 

Di Indonesia kedondong (Spondias dulcis) dapat dikonsumsi seperti buah segar 

dijadikan manisan. Kedondong memiliki pH berkisar 3,17-3,43. Jika kedondong 

mengalami proses pemanasan dapat menyebabkan pH pada buah kedondong meningkat. 

Peningkatan pH dikarenakan terjadinya kehilangan asam-asam organik seperti asam 

sitrat, asam askorbat, dan asam-asam lainnya.  

 

Kedondong sumber antioksidan, vitamin C, dan senyawa-senyawa fitokimia. 

Kandungan vitamin C didalam kedondong cukuplah tinggi yakni sebesar 30 mg per 100 

g, kandungan vitamin C kedondong lebih tinggi dibandingkan jeruk nipis (27 mg per 

100 g). Vitamin C ini merupakan antioksidan yang dapat melindungi sel dari agen 

penyebab kanker, serta esensial untuk biosintesa kolagen. Selain kandungan vitamin C 

yang cukup tinggi, kedondong memiliki beberapa manfaat seperti sebagai antibakteri, 

pembersih darah, obat disentri, antiscorbutic, dan mencegah inflamasi. Meskipun 

kedondong memiliki banyak manfaat, namun buah kedondong ini mudah mengalami 

kerusakan karena komponen-komponen penyusunnya dan kandungan air yag cukup 

tinggi (Rakhmawati & Yunianta, 2015). 

 

Kedondong memiliki daging buah dengan cita rasa manis, sedikit asam, daging buah 

yang tebal dan renyah, memiliki biji yang kecil, dan tidak memiliki banyak serat. 

Kandungan utama pada buah kedondong adalah gula yang berbentuk sukrosa. 

Kandungan air dan serat pada buah kedondong cukup tinggi dan bermanfaat untuk 

melancarkan pencernaan dan mencegah dehidrasi. Buah kedondong dengan kualitas 

baik memiliki warna hijau kekuningan, permukaan padat dan keras dibandingkan 

kedondong yang terlalu matang yang akan berwarna kuning (Nasution, et al., 2018).  
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Kedondong yang belum matang akan berwarna hijau yang berasal dari pigmen klorofil 

dan menjadi kuning ketika sudah matang akibat adanya akumulasi pigmen karotenoid. 

Aroma pada buah kedondong dihasilkan oleh senyawa karbonil dan benzena seperti 

terpene. Kandungan grup –SH dan NH4
+ 

pada buah kedondong menyebabkan rasa buah 

kedondong menjadi getar dan juga berpengaruh pada aroma buah. Kedondong memiliki 

kandungan protein dan lemak yang rendah, namun kandungan mineral seperti Zn, Na, 

P, Ca, dan Mg cukup tinggi. Kandungan kalsium pada kedondong berkisar 29,88–35,05 

mg/100 g buah tergantung dari tingkat kematangannya  (Ishak, et al., 2005). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengetahui pengaruh penambahan ekstrak kedondong dan L. fermentum LLB3 

terhadap kualitas sensoris dan kualitas fisikokimiawi, serta untuk mengetahui 

konsentrasi buah kedondong yang tepat sebagai asidulan. 


