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4. PEMBAHASAN 

 

Keju mozarella merupakan keju dengan varietas pasta filata (curd yang elastis) yang 

terbuat dari susu kambing (Paz, et al., 2017). Pada penelitan yang dilakukan, keju 

mozarella dibuat dengan menggunakan susu sapi yang berasal dari KUD “Banyumanik” 

dengan tiga perlakuan yang berbeda. Perbedaan perlakuan yang diberikan adalah 

perbedaan asidulan yang digunakan. Pada penelitian ini digunakan dua jenis asidulan 

yakni starter bakteri dan buah. Starter bakteri yang digunakan adalah bakteri L. 

fermentum LLB3, sedangkan buah yang digunakan adalah kedondong dengan 2 

konsentrasi yakni konsentrasi 5% dan 7,5%.  

 

Keju Mozarella yang dihasilkan kemudian dilakukan beberapa pengujian yakni Analisis 

fisik, Analisis kimia, Analisis perubahan karakteristik fisiko-kimiawi dan mikrobiologi 

keju mozarella hari ke-0 dan hari ke-30, dan Analisis sensoris. Analisis fisik terdiri dari 

uji rendemen, daya leleh, kemuluran, dan kekerasan. Sedangkan Analisis kimia yang 

dilakukan adalah Analisis protein dari susu sapi dan curd keju yang dihasilkan. Analisis 

perubahan karakteristik fisiko-kimiawi dan mikrobiologi dilakukan pada hari ke-0 dan 

hari ke-30 dengan menguji TPC, kadar air, dan pH keju mozarella. Analisis sensoris 

keju mozarella terdiri dari kemuluran, warna, aroma, tekstur, dan overall. 

 

4.1. Produk Keju Mozarella 

 

Keju mozarella merupakan keju lunak tanpa proses pemeraman dan biasanya 

dikonsumsi dalam keadaan segar (Hartono & Purwadi, 2012). Proses pembuatan keju 

dilakukan dengan menggumpalkan atau membentuk curd dengan mengasamkan susu 

dan menambahkan protease. Pengasaman susu dapat dilakukan dengan menambahkan 

bakteri starter biasanya berasal dari bakteri asam laktat, dan dengan pengasaman 

langsung (Purwadi, 2008). Pada penelitian ini pengasaman susu dilakukan dengan 2 

cara yakni penambahan bakteri L. fermentum LLB3 dan dengan pengasaman langsung 

menggunakan kedondong. 
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Pada penelitian ini digunakan bakteri L. fermentum LLB3 (Hartajanie, et al., 2018 dan 

Lindayani et al.,2018). Keju mozarella dapat diperkaya dengan menambahkan 

probiotik. Lactobacillus, dan Bifidiobacterium merupakan bakteri probiotik yang sering 

digunakan (Yulia, et al., 2015). Dapat dilihat pada Gambar 7 bahwa keju mozarella 

dengan bakteri L. fermentum LLB3 berwarna kekuningan. Warna keju mozarella yang 

kekuningan ini menyerupai warna keju mozarella yang berada di pasaran, sehingga 

penggunaan bakteri L. fermentum LLB3 tidak berpengaruh pada warna keju mozarella 

yang dihasilkan. Penambahan bakteri probiotik pada keju tidak mempengaruhi 

kenampakan keju namun berkontribusi pada karakteristik rasa dan tekstur yang berbeda 

(Yerlikaya & Ozer, 2014). 

 

Keju mozarella dengan menggunakan buah kedondong memiliki warna hijau. Warna 

hijau didapatkan dari buah kedondong yang tidak terlalu matang. Kedondong yang 

belum matang akan berwarna hijau yang berasal dari pigmen klorofil dan menjadi 

kuning ketika sudah matang akibat adanya akumulasi pigmen karotenoid (Ishak, et al., 

2005). Ditambahkan oleh Nasution et al., (2018) yang mengatakan buah kedondong 

dengan kualitas baik memiliki warna hijau kekuningan, permukaan padat dan keras 

dibandingkan kedondong yang terlalu matang yang akan berwarna kuning. Semakin 

banyak konsentrasi buah kedondong yang ditambahkan akan menyebabkan warna keju 

mozarella lebih berwarna hijau semakin banyak pigmen warna yang ditambahkan pada 

keju.  

 

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). 

Berdasarkan standar keju mozarella tersebut warna dari keju mozarella menggunakan 

bakteri L. fermentum LLB3 sesuai dengan standar. Meskipun keju mozzarella dengan 

buah kedondong tidak sesuai dengan standar keju mozarella yang ada, namun keju 

mozarella dengam buah kedondong memiliki nutrisi yang lebih baik. Kandungan 

vitamin C didalam kedondong 30 mg per 100 g, kandungan vitamin C kedondong lebih 

tinggi dibandingkan jeruk nipis (27 mg per 100 g). Vitamin C ini merupakan 
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antioksidan yang kuat 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). 

 

4.2. Analisis Fisik Keju Mozarella 

 

Proses pengasaman pada penelitian menggunakan bakteri L. fermentum LLB3 dan asam 

dari kedondong. Menurut Hartono & Purwadi (2012) perbedaan persentase rendemen 

yang dihasilkan berbeda dikarenakan aktivitas bahan penggumpal, proses 

penggumpalan  yang terjadi dapat dipengaruhi oleh keasaman susu yang berpengaruh 

terhadap kekuatan curd sehingga berpengaruh terhadap rendemen keju. 

 

Pada Tabel 1 hasil persentase rendemen dengan menggunakan bakteri L. fermentum 

LLB3 lebih rendah (4,11) dibandingkan dengan persentase rendemen dengan buah 

kedondong (4,58 dan 4,95). Hasil rendemen yang diperoleh menunjukkan bahwa 

penggunaan buah kedondong dapat mengoptimalkan pH susu sehingga rennet dapat 

bekerja dengan baik. Hal ini dijelaskan oleh Widarta et al., (2016) bahwa 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. Oleh karena itu, dapat dikatakan 

bahwa penggunaan buah kedondong dengan konsentrasi 7,5% dapat membuat kondisi 

susu optimum untuk kerja enzim rennet.  
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Pada Tabel 1 dapat dilihat hasil Analisis fisik lainnya yakni daya leleh, kemuluran, dan 

kekerasan keju mozarella. Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan 

yang nyata baik antar masing-masing perlakuan keju mozarella yang dihasilkan maupun 

perbandingan keju mozarella komersil dengan keju mozarella yang dihasilkan. 

Perbedaan antara keju mozarella komersil dengan keju mozarella yang diteliti 

dikarenakan proses pembuatan keju mozarella komersil berbeda dengan proses 

pembuatan keju L. fermentum LLB3 maupun keju mozarella dengan kedondong. Keju 

mozarella komersil dihasilkan oleh pabrik yang biasanya akan menembahkan kalsium 

klorida yang berfungsi untuk menggantikan protein yang hilang saat pasteurisasi. Dan 

adanya penambahan enzim lipase (Coultate, 2002). 

 

Daya leleh dan kemuluran keju dikarenakan adanya proses pembuatan keju mozarella 

yakni memulurkan curd segar didalam air panas sehingga menyebabkan karakteristik 

keju ini  menjadi berserabut, dan memiliki daya leleh dan kemuluran yang tinggi 

(Purwadi, 2008). Pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa daya leleh keju mozarella dengan 

menggunakan bakteri L. fermentum LLB3 merupakan yang tertinggi (479,94%). Pada 

Tabel 1 juga dapat diketahui bahwa perbandingan daya leleh keju mozarella komersil 

(403,73%) paling mendekati adalah keju mozarella dengan L. fermentum LLB3 

(479,82%) dibanding dengan keju mozarella menggunakan kedondong baik 5% 

(217,89%) maupun 7,5% (289,92%). Hal ini dikarenakan keju mozarella dengan L. 

fermentum LLB3 juga menggunakan bakteri untuk mengasamkan susunya.  Penelitian 

Rehman et al., (2003) menunjukkan bahwa daya leleh keju mozarella dengan 

menggunakan pengasaman langsung memiliki daya leleh yang lebih tinggi 

dibandingkan keju mozarella menggunakan bakteri. Hal ini dikarenakan kandungan air 

yang tinggi dan rendahnya kandungan kalsium (Rehman, et al., 2003). Perbedaan yang 

didapatkan dikarenakan buah kedondong memiliki kandungan kalsium didalamnya. 

Kedondong mengandung kalsium sebesar 29,88 – 35,05 mg/100 g (Ishak, et al., 2005) 

sehingga menyebabkan daya leleh keju mozarella dengan kedondong lebih rendah. 

Rahman et al., (2003) menjelaskan bahwa 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).  
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Meskipun daya leleh keju mozarella dengan buah kedondong rendah, namun 

peningkatan konsentrasi buah yang ditambahkan dapat meningkatkan daya leleh keju 

mozarella dengan buah kedondong. Semakin tinggi konsentrasi buah yang digunakan 

akan menyebabkan daya leleh yang dihasilkan semakin tinggi (Hartono & Purwadi, 

2012). Dijelaskan pula oleh Purwadi (2008) bahwa daya leleh tidak terlalu dipengaruhi 

oleh pH, namun ketika pH yang digunakan terlalu rendah akan menyebabkan daya leleh 

akan menurun. Hal ini yang menyebabkan daya leleh keju mozarella dengan 

menggunakan kedondong konsentrasi 5% memiliki daya leleh yang paling rendah 

(217,89%). 

 

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa daya leleh keju mozarella L. fermentum LLB3 

memiliki daya leleh yang mendekati daya leleh keju komersil karena sama-sama 

menggunakan bakteri untuk pengasaman susunya. Namun keju mozarella dengan 

konsentrasi 7,5% memiliki daya leleh yang baik dan lebih mendekati keju mozarella 

komersil. Dapat dilihat pada Gambar 8 daya leleh yang dihasilkan keju mozarella 

dengan kedondong sesuai dengan USDA (2005) yang mengatakan bahwa keju 

mozarella akan meleleh sempurna pada suhu 232°C. 

 

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa daya leleh keju mozarella berbanding terbalik dengan 

kekerasan. Semakin besar nilai kekerasan maka daya leleh keju mozarella ini akan 

semakin menurun. Dapat dilihat bahwa keju mozarella dengan menggunakan 

kedondong (3092,48 gf dan 2460,41 gf) lebih keras dibandingkan dengan menggunakan 

bakteri L. fermentum LLB3 (1301,46 gf). Keju yang dihasilkan dengan buah kedondong 

lebih keras dikarenakan adanya kandungan kalsium pada buah (Ishak, et al., 2005). 

Semakin tinggi kandungan kalsium menyebabkan keju semakin keras (Rehman, et al., 

2003).  Berdasarkan teori tersebut, nilai kekerasan keju mozarella dengan kedondong 

7,5% seharusnya lebih tinggi dibandingkan dengan keju mozarella dengan kedondong 

5% karena semakin banyak kedondong yang dimasukkan maka kalsium yang 

ditambahkan kedalam keju juga seharusnya semakin banyak.  

 

Namun nilai kekerasan keju mozarella dengan kedondong 7,5% (2460,41 gf) lebih 

rendah dibandingkan dengan konsentrasi 5% (3092,48 gf). Hal ini disebabkan karena 
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dengan menambahkan kedondong lebih banyak, akan menyebabkan pH semakin 

menurun. Kandungan asam yang tinggi akan menghilangkan Ca
+
 dari curd yang akan 

mempengaruhi kekerasan sebagai hasil dari meningkatnya kasein yang berikatan 

dengan Ca
+ 

(Abbas, et al., 2014). Ditambahkan oleh Broyard & Gaucheron (2015) 

kalsium akan terlarut pada pH 5,2 dan akan benar-benar terlarutkan pada pH 3,5. Hal ini 

juga menyebabkan keju mozarella dengan penambahan kedondong lebih keras 

dibandingkan dengan L.fermentum LLB3, karena pH dari keju mozarella kedondong 

tidak mencapai 5,2 sehingga kalsium yang tertinggal didalam keju lebih banyak dan 

menyebabkan keju lebih keras. 

 

Berdasarkan hasil perbandingan keju mozarella komersil dan keju mozarella yang 

dihasilkan pada Tabel 1, keju mozarella komersil (745,61 gf) memiliki kekerasan yang 

terendah dibandingkan keju mozarella yang dihasilkan. Perbedaan yang terlalu jauh ini 

dapat dikarenakan suhu pemasakan keju mozarella komersil lebih rendah dibandingkan 

keju mozarella yang dibuat. 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 

(Tunick, et al., 1993). Berdasarkan Tabel 1 tersebut dapat dilihat bahwa kekerasan keju 

mozarella yang paling mendekati komersil adalah keju mozarella dengan menggunakan 

bakteri L. fermentum LLB3, dikarenakan sama-sama menggunakan bakteri asam laktat. 

Kekerasan keju mozarella kedondong konsentrasi 7,5% merupakan kekerasan yang 

paling mendekati keju mozarella komersil maupun keju mozarella L. fermentum LLB3 

dibandingkan keju mozarella kedondong konsentrasi 5%. 

   

Menurut Hartono & Purwadi (2012) kemuluran merupakan kemampuan kasein dalam 

memelihara integritasnya ketika tekanan yang berkelanjutan diberikan. Ketika keju 

diregangkan, molekul kasein harus saling berhubungan, melepaskan tekanan, sehingga 

akan membuat keju menjadi lembut. Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa kemuluran 

dengan kedondong 7,5% (173,68 cm) lebih panjang dibandingkan dengan yang lain. 

Hal ini menandakan bahwa penambahan konsentrasi kedondong sebanyak 7,5% mampu 

menciptakan suasana yang optimum untuk rennet bekerja. Kondisi koagulasi yang 
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optimum dapat meningkatan kemuluran dari keju yang dihasilkan, karena lemak dan air 

terikat dalam curd (Widarta, et al., 2016).  

 

Kemuluran sangat dipengaruhi oleh kadar air didalam keju mozarella. Semakin tinggi 

kadar air dan kadar lemak keju mozarella maka keju yang dihasilkan semakin mulur dan 

memiliki tekstur yang lunak dan elastis (Widarta, et al., 2016). Hal ini sesuai dengan 

hasil kadar air keju mozarella dengan kedondong 7,5% yang memiliki kadar air 

tertinggi (30,29%). Namun teori ini tidak berlaku pada keju mozarella yang dihasilkan 

dengan kedondong 5%, karena kadar air yang diperoleh lebih tinggi (28,55%) 

dibandingkan keju mozarella dengan bakteri L. fermentum LLB3 (24,68). Hal ini dapat 

dikarenakan beberapa faktor yang dijelaskan oleh Hartono & Purwardi (2012) 

kemuluran keju dipengaruhi oleh beberapa hal yakni kecepatan peregangan, jumlah 

keju, dan suhu. Kemuluran keju mozarella yang dihasilkan bisa berbeda dapat 

dikarenakan waktu peregangan keju terlalu lama sehingga keju mengeras terlebih 

dahulu sehingga tidak dapat mulur dengan maksimal. 

 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa hasil kemuluran keju mozarella yang 

dihasilkan dapat bersaing dengan keju mozarella komersil. Keju mozarella dengan 

kedondong 7,5% lebih baik dibandingkan keju mozarella komersil dari segi kemuluran. 

Keju mozarella dengan kedondong dari segi daya leleh, kekerasan, dan kemuluran dapat 

bersaing dengan keju mozarella komersil maupun keju mozarella dengan L. fermentum 

LLB3 dibandingkan keju mozarella dengan kedondong 5%. 

 

4.3. Analisis Kimia 

 

Keju mozarella dihasilkan dengan menambahkan pengasam dan rennet. Enzim rennet 

berperan dalam pemecahan protein yang akan mempengaruhi tekstur dan rasa. Hal ini 

membuat kerja rennet penting dalam pembuatan keju (Shalabi & Fox, 1982). Untuk itu 

uji kimia yakni uji protein digunakan untuk mengetahui apakah pH yang dihasilkan oleh 

asidulan merupakan kondisi yang optimum untuk kerja rennet.  
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Dapat dilihat dari Tabel 2 bahwa terdapat perbedaan yang nyata baik antar perlakuan 

curd keju mozarella yang dihasilkan maupun antar perbandingan persentase protein 

pada susu dengan masing-masing perlakuan curd keju mozarella yang dihasilkan. Pada 

Tabel 2 terlihat bahwa persentase protein yang dihasilkan masing-masing curd berbeda-

beda. Perbedaan hasil ini dikarenakan penggunaan asidulan yang berbeda sehingga akan 

menciptakan kondisi asam yang berbeda pula. Kondisi asam ini akan mempengaruhi 

kinerja rennet, karena rennet akan memecah ikatan protein, sehingga kandungan protein 

yang dihasilkan juga berbeda. Hal ini dijelaskan oleh Shalabi & Fox (1982) kerja rennet 

sendiri didukung dengan pH yang rendah 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. 

 

Berdasarkan dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan kandungan protein dari 

susu menjadi curd keju mozarella. Penurunan persentase protein disebabkan karena 

kinerja enzim rennet yang akan mengkatalisa protein sehingga protein akan menurun 

akibat terlarut dalam whey. Kimosin didalam rennet 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 (Coultate, 2002). Presentase protein akan menurun seiring 

dengan meningkatnya konsentrasi buah yang digunakan. Dapat dilihat pada Tabel 2 

adalah pada curd keju mozarella dengan kedondong 5% memiliki kandungan protein 

lebih tinggi (0,71%) dibandingkan dengan curd keju mozarella dengan kedondong 7,5% 

(0,49%).  

 

Ozcan & Vapur (2013) menjelaskan rennet dan enzim dari mikroba (baik dari bakteri 

inokulum, dan mikroba non-inokulum) akan menghidrolisis protein menjadi senyawa 

dengan berat molekul lebih rendah. Proses hidrolisis menyebabkan jumlah protein akan 

lebih sedkit. Berdasarkan teori tersebut dapat diketahui bahwa penurunan tertinggi pada 

curd keju mozarella dengan kedondong 7,5% dapat menciptakan kondisi optimum 

untuk rennet bekerja, sehingga rennet lebih banyak menghidrolisis protein dan 

menyebabkan persetase banyak mengalami penurunan. 
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Penurunan persentase protein dari susu menjadi curd keju mozarella dengan bakteri 

LLB3 (0,59%) tidak terlalu jauh dibandingkan menggunakan kedondong 7,5% (0,49%). 

Penurunan persentase protein dengan kedondong 7,5% lebih rendah dibandingkan 

dengan menggunakan bakteri L. fermentum LLB3 dikarenakan adanya peningkatan 

ikatan hidrogen. Semakin tinggi konsentrasi buah yang ditambahkan menyebabkan 

peningkatan ikatan hidrogen yang menyebabkan koagulasi lebih cepat. Ion hidrogen 

akan menginduksi pemecahan ikatan peptida dan membentuk gumpalan (Sari, et al., 

2017). Berdasarkan hasil pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa penambahan buah 

kedondong sebanyak 7,5% dapat menciptakan kondisi yang optimum untuk rennet, 

sehingga rennet lebih banyak menghidrolisis protein dan menyebabkan penurunan 

presentase jumlah protein pada curd  yang dihasilkan. 

 

4.4. Perubahan Karakteristik Fisiko-Kimiawi dan Mikrobiologi Keju Mozarella 

Hari ke-0 dan ke-30 

 

Pada tahap penelitian dan pengembangan produk penetapan umur simpan merupakan 

tahapan yang penting (Herawati, 2008). Keju mozarella dengan kedondong merupakan 

pengembangan produk keju mozarella, sehingga perlu dilakukan penentuan umur 

simpan. Pengamatan perubahan karakteristik fisiko-kimiawi dan mikrobiologi 

dilakukan keju mozarella Hari ke-0 dan ke-30 didasarkan pada Fasale et al., (2017) 

yang mengatakan pada umur simpan keju mozarella yang disimpan pada suhu 

refrigerator selama 2 bulan jumlah TPC masih dibawah standar yakni 5 x10
4
 cfu/ml. 

Uji TPC digunakan untuk mengetahui kerusakan pada keju mozarella yang dihasilkan. 

Dapat dilihat pada Tabel 3, angka TPC pada hari ke-0 untuk semua perlakuan adalah 0-

1,00 x 10
4
 dan meningkat setelah disimpan selama 30 hari. Jumlah kontaminan terkecil 

pada keju mozarella dengan menggunakan kedondong 7,5% (1,1 x 10
5
 – 2 x 10

6
). 

Jumlah kontaminan pada keju dengan kedondong 7,5% lebih kecil dikarenakan, hal ini 

dikarenakan penambahan ekstrak kedondong 7,5% ini dapat meningkatkan keasaman 

pada saat proses pembuatan keju mozarella yang dihasilkan. Penurunan pH dapat 

menghambat efek dari pertumbuhan bakteri terutama bakteri patogen (El Azis & Abo-

srea, 2014). Sedangkan jumlah kontaminan terbanyak pada keju mozarella bakteri L. 
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fermentum LLB3 (2,5 x 10
5
 – 2,8 x 10 

7
), dapat dikarenakan bakteri yang digunakan 

masih dapat tumbuh pada keju sehingga jumlah kontaminannya lebih banyak. 

 

Menurut Fasale et al., (2017)  keju mozarella mampu disimpan selama 60 hari pada 

suhu refrigerator, namun dapat dilihat bahwa keju mozarella yang dihasilkan pada 

penelitian sudah mengalami kerusakan pada hari ke-30 karena jumlah TPC yang 

melebihi standar yang ada (5x10
4
 cfu/ml). Keju mozarella yang dihasilkan pada 

penelitian lebih cepat mengalami kerusakan karena beberapa penyebab. Penyebab 

kerusakan keju mozarella dalam penelitian ini dapat dikarenakan peralatan untuk 

membuat keju mozarella kurang bersih sehingga masih menyisakan mikroorganisme 

perusak dan mengontaminasi produk secara tidak langsung. Selain itu pengemas yang 

digunakan disimpan pada ruangan terbuka yang dapat menyebabkan mikroorganisme 

tumbuh didalamnya. Keju yang dimasukan kedalam kemasan akan menempel pada 

kemasan sehingga kemasan yang sebelumnya sudah terpapar oleh mikroorganisme 

menyebabkan adanya mikroorganisme mengkontaminasi keju. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Frazier & Westhoff (1988) yang mengatakan kontaminasi dapat berasal dari 

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

 

Hasil dari perubahan kadar air dan pH dapat dilihat pada Tabel 3 yang menunjukkan 

adanya perubahan selama proses penyimpanan. Terlihat juga pada Tabel 3 bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pada hari ke-0 dengan hari ke-30. 

Perubahan kadar air dalam produk merupakan faktor yang sangat mempengaruhi 

penurunan mutu produk (Herawati, 2008). Berdasarkan pada Gambar 10 diketahui 

bahwa kadar air keju mozarella mengalami peningkatan. Peningkatan kadar air 

disebabkan adanya kerusakan pada produk keju mozarella yang dihasilkan, akibat 

adanya pertumbuhan mikroorganisme.  

 

Pertumbuhan mikroorganisme menyebabkan perubahan kadar air pada keju. Perubahan 

kadar air dikarenakan adanya proses pelepasan air metabolit maupun proses perubahan 

substrat menjadi air bebas (Frazier & Westhoff, 1988). Hal inilah yang menyebabkan 

peningkatan kadar air. Namun, peningkatan kadar air masih pada batas aman keju 

mozarella dapat dikonsumsi, karena menurut USDA (2005) keju mozarella masih dapat 



42 

 

 

 

dikonsumsi apabila kadar air keju < 52%. Hal ini dikarenakan kadar air pada keju 

mozarella tidak mencapai standar yang ditetapkan oleh USDA (2005). Kadar air yang 

diperoleh tidak sesuai dengan standar yang ada dikarenakan proses pembuatan keju 

mozarella yang berbeda, konsentrasi garam yang digunakan berbeda, dan tidak 

ditambahkannya kalsium klorida, karena menurut Patel et al (1971) pH, suhu, 

penambahan kalsium klorida, jumlah rennet yang ditambahkan, dan penambahan garam 

akan berpengaruh pada proses sineresis. Berdasarkan Enab et al., (2012) perendaman 

pada garam dapat menyebabkan adanya perbedaan tekanan osmotik, yang membuat 

garam bermigrasi kedalam keju dan air didalam keju akan keluar dari keju dan 

menyebabkan kandungan air pada keju berkurang. Selain dipengaruhi oleh kadar garam 

yang digunakan, suhu pemasakan juga mempengaruhi kadar air. Pemanasan pada suhu 

46,1°C menurunkan kadar air pada keju hingga 10% (Patel et al., 1971). Penggunaan 

suhu yang tinggi dan kadar garam yang lebih tinggi inilah yang menyebabkan kadar air 

keju mozarella yang dihasilkan tidak memenuhi standar yang ditentukan. 

 

Sedangkan dapat dilihat pada Gambar 11 bahwa kandungan pH pada keju mozarella 

mengalami penurunan. Penurunan pH pada keju mozarella ini disebabkan oleh proses 

dekomposisi protein oleh mikrooganisme, sehingga terbentuk asam-asam organik dan 

menyebabkan pH pada keju menurun. Hal ini dijelaskan oleh Frazier & Westhoff 

(1988) bahwa  kandungan nitrogen dalam protein pada makanan akan dihidrolisa 

terlebih dahulu oleh enzim pada mikroorganisme sebelum dapat digunakan oleh lebih 

lanjut. Kemudian akan terjadi dekomposisi anaerobik dari protein, peptida, dan asam 

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

yang didekomposisi akan menghasilkan karbondioksida, amonia, dan asam organik 

seperti asam laktat dan asam asetat.  

 

Hal ini juga dijelaskan oleh Malaka & Hajrawati (2013) bahwa nilai pH mengalami 

penurunan setiap minggunya selama proses penyimpanan. Turunnya nilai pH 

disebabkan oleh peningkatan produksi asam oleh bakteri penghasil asam. Aktivitas 

bakteri tidak dapat dihentikan dengan proses pendinginan. Adanya pertumbuhan bakteri 

menyebabkan grafik antar kadar air dan pH berbanding terbalik seperti yang terlihat 

pada Gambar 10 dan Gambar 11. Dapat dilihat pada Tabel 3 angka pH dari keju 
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mozarella kedondong tidak sesuai dengan pH yang ditetapkan oleh  USDA (2005) yakni 

pH 5,3. Ketidak sesuaian ini dikarenakan jenis asam yang digunakan pada pembuatan 

keju mozarella berbeda. Pada umumnya keju mozarella dibuat dengan proses 

pengasaman melaui ferementasi yang dilakukan oleh inokulum bakteri, dimana bakteri 

ini akan mengubah laktosa menjadi asam laktat. Sedangkan pada penelitian ini, keju 

mozarella diasamkan dengan menggunakan buah kedondong, dimana buah kedondong 

memiliki jenis asam yang berbeda dengan asam yang dihasilkan oleh bakteri. 

Kedondong memiliki berbagai jenis asam organik seperti asam sitrat, asam malat, dan 

asam tartarat (Rakhmawati & Yunianta, 2015). Jenis asam yang berbeda akan 

berpengaruh pada denaturasi protein susu, karena jenis asam berpengaruh pada tetapan 

disosiasi. Tetapan disosiasi yang semakin kuat akan menyebabkan semakin besar 

jumlah ion hidrogen yang terlepaskan (Sukarminah & Natalia, 2007).  

 

Semakin banyak ion hidrogen yang terlepaskan dari susu ini menyebabkan susu 

mengalami denaturasi ketika ekstrak kedondong yang ditambahkan lebih banyak. Hal 

inilah yang menyebabkan pH keju mozarella dengan kedondong berebeda dengan 

standar USDA (2005). Susu yang terdenaturasi oleh penambahan ekstrak kedondong, 

tidak terjadi pada susu yang diasamkan menggunakan inokulum bakteri. Hal ini 

diakrenakan tetapan disosiasi asam laktat lebih rendah dibandingkan asam yang terdapat 

pada buah kedondong. Menurut Sukarminah & Natalia (2007) asam sitrat dan asam 

tartarat memiliki tetapan disosiasi sebesar 7,21 x 10
-4

 dan 9,04 x 10
-4

. Sedangkan asam 

laktat memiliki tetapan disosiasi sebesar 1,37 x 10
-4 

(Narayanan, 2004). Hal inilah yang 

menyebabkan keju mozarella dengan penambahan L. fermentum LLB3 memiliki pH 

yang sesuai dengan standar USDA (2005) tidak seperti keju mozarella yang 

ditambahkan kedondong. 

 

Berdasarkan Gambar 9 dapat diketahui bahwa keju mozarella yang telah disimpan 

selama 30 hari tidak terlihat secara jelas adanya kerusakan namun ketika keju dipegang 

terasa adanya lendir. Lendir yang terasa menandakan adanya pertumbuhan bakteri, hal 

ini juga didukung dengan peningkatan jumlah TPC yang terlihat pada Tabel 3. Menurut 

Fadilah et al., (2011) sebagian besar bakteri mengeksresikan selaput lendir yang disebut 

slime dan kapsul, lendir akan diakumulasi dan akan mengelilingi permukaan luar sel.  
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Adanya lapisan lendir pada permukaan menandakan tingginya pertumbuhan bakteri, 

sehingga dapat diketahui bahwa keju mozarella yang disimpan selama 30 hari telah 

mengalami kerusakan. Kemungkinan bakteri yang merusak keju mozarella ini adalah L. 

monocytogenes, karena menurut CSIRO (2010) Listeria Monocytogenes  dapat merusak 

keju lunak, daging olahan, unggas yang sudah diolah, keju cair, dan pada makanan 

olahan lainnya yang memiliki kadar air tinggi. Selain itu Listeria monocytogenes 

mampu tumbuh pada suhu refrigerator bahkan pada suhu <1°C.  

 

4.5. Analisis Sensori 

 

Pada tahap penelitian dan pengembangan produk, parameter sensori merupakan tahapan 

yang penting (Herawati, 2008). Analisis sensori pada penelitian ini dilakukan dengan 

beberapa parameter yakni kemuluran, warna, aroma, tekstur, rasa, dan overall. 

Parameter ini didasarkan pada USDA (2005) tentang persyaratan kualitas dari keju 

mozarella. Analisis sensori ini dilakukan dengan penilaian produk keju mozarella 

komersil, keju mozarella dengan L. fermentum LLB3, keju mozarella dengan 

kedondong 5%, dan keju mozarella dengan kedondong 7,5% terhadap penerimaan 

panelis. Sampel yang disajikan untuk panelis adalah sampel keju mozarella yang 

sebelumnya telah dilakukan penggorengan (Gambar 6) sehingga keju mozarella yang 

disajikan dapat dimulurkan. 

 

Berdasarkan parameter kemuluran pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa tidak ada 

perbedaan yang nyata antara keju mozarella komersil dengan keju mozarella 

menggunakan kedondong 5%. Dan tidak ada perbedaan yang nyata antara keju 

mozarella dengan kedondong 5% dengan keju mozarella dengan kedondong 7,5%. 

Namun terdapat perbedaan yang nyata terhadap keju mozarella dengan menggunakan 

bakteri L. fermentum LLB3. Kemuluran merupakan kemampuan kasein dalam 

memelihara integritasnya ketika tekanan yang berkelanjutan diberikan. Ketika keju 

diregangkan, molekul kasein harus saling berhubungan, melepaskan tekanan, sehingga 

akan membuat keju menjadi lembut (Hartono & Purwadi, 2012).  
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Menurut USDA (2005) keju mozarella ketika diregangkan akan memiliki tekstur 

berserabut dan tidak mudah putus.  

 

Berdasarkan hasil yang didapatkan menandakan bahwa kemuluran keju mozarella 

kedondong 5% tidak begitu berbeda (Tabel 4) dengan keju mozarella komersil. Namun 

keju mozarella kedondong 5% juga tidak ada perbedaan dengan kedondong 7,5%. Hal 

ini menandakan bahwa pada atribut kemuluran keju mozarella dengan penambahan 5% 

dapat diterima oleh konsumen. Penggunaan bakteri L. fermentum LLB3 memiliki 

penerimaan terendah pada parameter kemuluran, hal ini dikarenakan penggunaan 

bakteri L. fermentum LLB3 pada keju mozarella hanya menggunakan 1 strain bakteri 

saja sedangkan seharusnya pada pembuatan keju diperlukan kombinasi 2 strain bakteri 

sehingga keju yang dihasilkan kurang sesuai dengan keju mozarella pada umumnya. 

Umumnya keju dibuat dengan campuran kultur bakteri, yang berasal dari bakteri 

mesofilik dan termofilik dan bekerja secara simbioisis (Bylund, 2003).  

  

Warna adalah komponen utama yang menentukan kualitas dari penerimaan produk 

makanan (Akib, et al., 2016). Pada parameter warna, dapat dilihat bahwa warna yang 

dapat diterima setelah keju mozarella komersil adalah keju mozarella menggunakan 

kedondong 5%. Dapat dilihat bahwa terdapat pebedaan yang nyata pada parameter 

warna kecuali pada bakteri L. fermentum LLB3 dan kedondong 7,5%. Keju mozarella 

dengan penambahan kedondong 5% ini lebih dapat diterima dibandingkan dengan keju 

mozarella dengan kedondong 7,5%. Hal ini dikarenakan semakin tinggi konsentrasi 

bahan yang ditambahkan maka warna yang dihasilkan akan semakin pekat (Akib, et al., 

2016).   

 

Sedangkan keju mozarella dengan kedondong 7,5% dan bakteri L. fermentum LLB3 

kurang dapat diterima karena warna yang diperoleh kurang menarik, karena menurut 

Akib et al., (2016) suatau makanan ditentukan akan dikonsumsi atau tidak melalui 

warna, makanan yang memiliki warna kurang menarik dan tidak sesuai seharusnya tidak 

akan dikonsumsi. Menurut USDA (2005) keju mozarella memiliki warna putih hingga 

kekreman, dengan warna yang merata, serta terlihat menarik. Untuk itu keju mozarella 
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dengan kedondong 7,5% kurang diterima, salah satunya dikarenakan memiliki warna 

hijau dan tidak seperti keju mozarella pada umumnya. 

 

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

dan metabolisme dari laktosa, laktat, dan sitrat (Papetti & Carelli, 2013). Aroma yang 

paling diterima setelah keju mozarella komersil adalah keju mozarella dengan 

menggunakan kedondong dengan konsentrasi 5%. Dapat dilihat bahwa terdapat 

perbedaan yang nyata antara perlakuan kecuali pada perlakuan dengan kedondong 7,5% 

terhadap keju mozarella dengan bakteri L. fermentum LLB3 dan kedondong 5%. Tidak 

adanya perbedaan yang signifikan pada keju mozarella dengan kedondong 7,5% dengan 

keju mozarella dengan kedondong 5% dan L. fermentum LLB3 dikarenakan pada keju 

mozarella yang dihasilkan penelitian ini tidak ditambahkan enzim lipase sehingga tidak 

ada perbedaan aroma. Penambahan lipase pada pembuatan keju mozarella dapat 

meningkatkan aroma, tekstur, warna, dan rasa keju mozarella (Vaibhav, et al., 2016).  

 

Adanya perbedaan antar keju mozarella pada penelitian ini dengan keju mozarella 

komersil dikarenakan keju mozarella komersil ditambahkan enzim lipase pada 

pembuatannya, sehingga aromanya lebih keluar. 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). Menurut Papetti & Carelli (2013) kualitas keju mozarella 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni komposisi susu, jenis susu, jenis starter, dan 

proses pengolahannya. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat diketahui bahwa 

perbedaan aroma keju mozarella komersil dengan keju mozarella yang dihasilkan 

karena perbedaan bahan baku susu yang digunakan sehingga komposisi susu juga akan 

berbeda, dan proses pembuatan keju mozarella komersil yang berbeda dengan keju 

mozarella yang diteliti.  

 

Tekstur yang paling diterima setelah keju mozarella komersil adalah keju mozarella 

kedondong 5%, hal ini dikarenakan keju mozarella dengan kedondong 5% lebih mudah 

ditarik dibandingkan keju mozarella kedondong 7,5% sehingga menyerupai tekstur keju 
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mozarella komersil. Menurut USDA (2005) keju mozarella memiliki tekstur yang 

mudah ditarik dan tidak mudah kusut. Berdasarkan perameter USDA (2005) 

meyebabkan panelis kurang menyukai keju mozarella L. fermentum LLB3, karena keju 

mozarella dengan L. fermentum LLB3 memiliki tekstur yang cenderung cair, akibat keju 

mozarella meleleh ketika digoreng sehingga keju mozarella ini kurang dapat diterima 

oleh panelis.  

 

Penggunaan bakteri probiotik jenis baru pada makanan perlu dilakukan analisis 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).  

 

Berdasarkan teori tersebut dapat dikatakan bahwa penggunaan bakteri L. fermentum 

LLB3 menghasilkan tekstur yang berbeda dengan produk komersil akibat penggunaan 

bakteri dengan strain baru. Selain itu penggunaan bakteri L. fermentum LLB3 ini 

merupakan single strain sehingga penambahan bakteri L. fermentum LLB3 sebagai 

asidulan kurang optimum dalam menghasilkan keju mozarella. Pada keju mozarella 

yang dihasilkan dalam penelitian ini masih belum dapat menyamakan keju mozarella 

komersil dikarenakan keju mozarella yang dihasilkan tidak ditambahkan enzim lipase 

sehingga hasil yang didapatkan kurang optimum. Menurut Valibhav et al., (2016) 

penambahan lipase pada pembuatan keju mozarella dapat meningkatkan aroma, tekstur, 

warna, dan rasa keju mozarella. 

 

Pada parameter rasa, terlihat bahwa keju mozarella komersil dan keju mozarella 

kedondong 5% lebih dapat diterima oleh panelis, sedangkan keju mozarella L. 

fermentum LLB3 paling tidak disukai oleh panelis. Dapat dilihat pula bahwa terdapat 

perbedaan yang nyata antar masing-masing perlakuan, namun pada keju mozarella 

dengan bakteri L. fermentum LLB3 tidak berbanding nyata dengan kedondong 7,5%. 

Rasa sulit untuk diterima sepenuhnya karena setiap orang memiliki kesukaan yang 

berbeda. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak yang ditambahkan maka penerimaan 

panelis terhadap rasa akan menurun (Akib, et al., 2016). Hal ini yang menyebabkan 
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keju mozarella dengan kedondong 5% lebih diterima oleh panelis dibandingkan keju 

mozarella dengan kedondong 7,5%. Berdasarkan parameter rasa ini, keju mozarella 

yang paling diterima oleh panelis adalah keju mozarella komersil, hal ini dikarenakan 

keju mozarella komersil diberi penambahan enzim lipase. Penambahan lipase pada 

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

mozarella (Vaibhav, et al., 2016). 

 

Secara keseluruhan (overall) keju mozarella komersil dan keju mozarella kedondong 

5% yang paling diterima oleh panelis, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang 

nyata antar masing-masing sampel yang diberikan. Hal ini menandakan bahwa keju 

mozarella dengan penambahan kedondong 5% memiliki kemuluran, warna, aroma, rasa, 

dan tekstur yang mendekati keju mozarella komersil. Secara keseluruhan keju mozarella 

yang paling diterima oleh panelis adalah keju mozarella komersil, dikarenakan keju 

mozarella komersil ditambahkan enzim lipase pada bahan bakunya. Menurut Valibhav 

et al., (2016) penambahan lipase pada pembuatan keju mozarella dapat meningkatkan 

aroma, tekstur, warna, dan rasa keju mozarella. 


