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1. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 

Keju mozzarella adalah produk olahan susu yang memiliki nilai gizi tinggi (Nugroho et al., 

2018). Keju mozzarella merupakan salah satu jenis keju lunak. Keju mozzarella memiliki 

tekstur yang elastis. Tekstur elastis tersebut dianggap unik sehingga keju mozzarella sering 

digunakan sebagai topping pada makanan, salah satunya pada pizza (Nur et al., 2015). Keju 

mozzarella dapat dibuat dengan menambahkan starter bakteri asam laktat seperti Lactobacillus 

fermentum LLB3 sebagai agen pengasam disertai dengan penambahan rennet untuk 

membentuk curd. Selain menggunakan bakteri asam laktat, pengasaman susu dalam 

pembuatan keju mozzarella dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengasaman 

langsung (Purwadi, 2008).  

 

Pengasaman susu memiliki dua metode yaitu dengan menambahkan starter bakteri asam laktat 

atau pengasaman langsung. Pengasaman susu dengan menggunakan biakan bakteri asam laktat 

membutuhkan waktu lebih panjang untuk menghasilkan asam laktat sehingga memerlukan 

kondisi asam lebih lama tercapai. Selain proses pengasaman yang lebih lama, harga starter 

yang mahal menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengasaman dengan starter bakteri 

perlu diganti. Metode pengasaman susu yang dapat dilakukan adalah dengan pengasaman 

langsung. Pengasaman langsung dilakukan dengan menambahkan bahan asam seperti asam 

sitrat. Pembuatan keju mozzarella dengan menambahkan asam sitrat dapat mempersingkat 

waktu penggumpalan karena kondisi asam yang diperlukan lebih cepat tercapai (Purwadi, 

2010). Penggumpalan susu dalam pembuatan keju mozzarella dengan penambahan bakteri 

asam laktat Lactobacillus fermentum LLB3 memerlukan waktu hingga 1 jam, sedangkan 

penggumpalan susu dengan penambahan asam langsung hanya memerlukan waktu 10 menit. 

 

Pembuatan keju dengan menggunakan metode pengasaman langsung menghasilkan keju 

dengan cita rasa yang kurang menarik (Hartono & Purwadi, 2012). Penggunaan asam sitrat 

menghasilkan rasa keju yang asam, sehingga keju menjadi kurang menarik. Penambahan bahan 

organik dari buah dapat meningkatkan cita rasa keju mozzarella (Wiedyantara et al., 2017). 

Metode pengasaman langsung dapat dilakukan dengan menambahkan buah-buahan yang 

memiliki pH rendah sehingga dapat menghasilkan kondisi sesuai untuk menggumpalkan susu 
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dan mengaktivasi enzim rennet. Salah satu contoh buah yang dapat digunakan sebagai agen 

pengasam adalah buah strawberry.  

 

Buah strawberry memiliki pH rendah yaitu 3,24-3,44 dan mengandung asam-asam organik 

sebesar 90% sehingga dapat digunakan untuk menggumpalkan susu lebih cepat (Galoburda et 

al.,2014). Buah strawberry memiliki berbagai manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh. 

Strawberry merupakan buah yang mudah mengalami kerusakan akibat kelalaian selama 

penanganan pasca panen sehingga diperlukan pengolahan lebih lanjut untuk mengurangi resiko 

kerusakan. Pemanfaatan strawberry sebagai agen pengasam dalam pembuatan keju mozzarella 

dapat menambah nilai dan olahan produk dari buah tersebut. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai analisa kualitas fisiko-kimiawi, 

mikrobiologis, dan sensori dari keju mozzarella dengan penambahan puree strawberry yang 

dibandingkan dengan keju mozzarella yang dibuat dengan penambahan bakteri Lactobacillus 

fermentum LLB3. 

 

1.2.  Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Keju Mozzarella 

 

Keju mozzarella merupakan keju lunak yang dalam proses pembuatannya tidak diperam. Keju 

mozzarella memiliki ciri khas yaitu elastis, lunak, dan berserabut (Sunarya et al., 2016). Keju 

mozzarella adalah salah satu keju dengan jenis pasta filata yang dibuat dengan melakukan 

penarikan secara thermo-mekanikal pada curd. Prinsip dasar dalam pembuatan keju mozzarella 

adalah menghilangkan air dari susu, mengkonsentrasikan lemak, protein, mineral dan vitamin, 

penghilangan whey, dan koagulasi protein. Karakteristik fisikokimia dan tekstur keju 

mozzarella dipengaruhi oleh komposisi susu, pH whey sebelum proses penarikan, waktu 

penirisan, dan kondisi penyimpanan. pH whey sebelum proses penarikan merupakan salah satu 

komponen yang mempengaruhi kemampuan curd untuk direntangkan dalam air panas. pH susu 

menurun menjadi 5,1-5,4; pada pH tersebut kalsium fosfat akan larut dan terjadi hidrasi para-

kasein serta meningkatkan koloid kalsium yang larut. Hal tersebut akan mempengaruhi produk 

akhir. pH rendah dapat mempercepat aktivitas enzim dan pembentukan curd  (Paz et al., 2017).  

 

Curd pada pH 5,1-5,4 diuleni dan ditarik pada air panas (57oC) yang diberi garam. pH yang 

rendah dan suhu yang tinggi dapat mendukung agregasi terbatas kasein dan pembentukan serat 
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kaseinat dari kekuatan penarikan yang relatif tinggi. Serat kaseinat mempengaruhi 

stretchability, chewiness pada keju mozzarella. Pengasaman langsung dalam pembuatan keju 

merupakan metode pembuatan keju unrippened secara tradisional. Penurunan pH curd 

meningkatkan kondisi fikokimia yang sesuai pada aliran curd selama proses penarikan (Abbas 

et al., 2014). Kemuluran keju adalah kemampuan kasein untuk menjaga intergritasnya ketika 

keju diberi tekanan berkelanjutan. Molekul kasein pada keju harus saling berhubungan saat 

keju diregangkan, sehingga tekanan dilepaskan dan membuat keju menjadi lembut. Suhu, 

kecepatan peregangan, dan jumlah keju mempengaruhi kemuluran keju. Rantai protein pada 

keju akan menjadi lebih kuat untuk menjaga struktur keju. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat 

keasaman yang tinggi selama proses pembuatan keju. Ikatan antarprotein yang kuat 

menyebabkan ikatan antara protein dengan air lebih rendah sehingga protein dalam whey 

menjadi lebih sedikit (Hartono & Purwadi, 2012). 

 

Selain kemuluran, daya leleh keju juga menentukan kualitas keju mozzarella. Faktor yang 

mempengaruhi daya leleh keju adalah panas yang timbul akibat interaksi kasein dengan whey 

yang menyebabkan daya mulur keju turun, air bebas menjadi terikat akibat denaturasi β-

laktoglobulin, dan proteolisis yang menurun. Keju mozzarella yang dibuat dengan 

menggunakan metode pengasaman langsung memiliki pH yang rendah dengan asam tinggi 

sehinggia ikatan protein dalam susu melemah dan terjadi demulsi lemak. Elastisitas keju 

berbanding terbalik dengan interaksi Ca2+, yaitu semakin banyak Ca2+ maka menyebabkan keju 

menjadi semakin keras (Abbas et al., 2014). 

 

Keju mozzarella dikenal karena proses pembuatan keju dilakukan dengan pemasakan dan 

pemuluran curd segar dalam air panas sehingga menghasilkan karakteristik keju dengan 

struktur berserabut, memiliki daya leleh dan kemuluran yang tinggi. Keju mozzarella 

mengandung 52-60% air, 1,2% garam, pH 5.3, dengan rasa lembut, memiliki bodi dan teksur 

yang lembut, liat, serta tidak terdapat lubang. Keju mozzarella memiliki warna putih hingga 

krem muda, dapat meleleh pada suhu 232oC, dan dapat dimulurkan hingga ≥ 3 inci. Pembuatan 

keju mozzarella dilakukan dengan melakukan penggumpalan atau pembentukan curd. 

Penggumpalan susu dapat dilakukan dengan menambahkan enzim protease dan mengasamkan 

susu. Pengasaman susu dapat dilakukan dengan menambahkan bakteri asam laktat atau dengan 

menggunakan metode pengasaman langsung (Purwadi, 2008). 
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1.2.2. Rennet 

 

Rennet merupakan enzim yang diperoleh dari lambung anak sapi yang masih menyusu pada 

induknya. Satu anak sapi dapat menghasilkan 5 – 10 gram rennet (Mahajan & Chaudhari, 2014) 

Rennet mengandung kimosin sebanyak 90% dan biasanya digunakan untuk menggumpalkan 

kasein pada pembuatan keju (Kumar et al., 2010). Rennet mengandung enzim protease yang 

memiliki sifat proteolitik sehingga dapat menggumpalkan susu pada proses awal pembuatan 

keju (Hutagalung et al., 2017). Sifat proteolitik dari kimosin memisahkan ikatan peptida secara 

spesifik antara Phenylalanine (Phe) 105 dan Methionine (Met) 106 dalam rantai k-kasein. 

Pemisahan tersebut membantu penggumpalan susu dalam produksi keju (Kumar et al., 2010).  

 

Penggunaan kimosin dalam pembuatan keju perlu memperhatikan beberapa faktor seperti pH 

dan suhu optimum. pH 5,4-5,8  merupakan pH yang optimal untuk aktivitas kimosin. Selain 

pH, suhu juga berpengaruh pada aktivitas kimosin. Suhu optimum aktivitas kimosin berkisar 

antara 30-50oC, namun aktivitas enzim lebih tinggi pada suhu 20-50oC (Kumar et al., 2010). 

 

Tekstur dan rasa khas keju dihasilkan dari proses proteolisis pada susu. Sebagian protein 

dihidrolisis oleh rennet dan enzim lain dari mikroorganisme untuk menghasilkan senyawa 

dengan berat molekul lebih rendah. Kemudian senyawa tersebut dipecah oleh peptidase 

menjadi berbagai senyawa nitrogen seperti asam amino dan pepton. Penambahan bakteri asam 

laktat sebagai kultur starter menghasilkan asam amino lebih banyak. Proses utama yang 

memegang peran penting dalam membentuk rasa keju adalah proses katabolisme asam amino 

(Ozcan & Vapur, 2013). 

 

1.2.3. Direct Acidification 

 

Pembuatan keju melibatkan penggumpalan susu atau pembentukan curd dengan metode 

pengasaman dan penambahan enzim protease. Pengasaman susu dapat dilakukan dengan 

penambahan bakteri asam laktat atau dengan pengasaman secara langsung. Pengasaman 

langsung dalam pembuatan keju dapat dilakukan dengan menggunakan asam sitrat dan jenis 

asam lain. Pengasaman langsung memiliki tujuan untuk mempersingkat proses pembentukan 

curd (Purwadi, 2010). Proses pengasaman langsung dapat mempersingkat waktu pembentukan 

curd karena tingkat keasaman susu yang dibutuhkan dapat langsung tercapai. Jika 

menggunakan kultur bakteri perlu menunggu kerja kultur bakteri untuk menghasilkan asam 
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laktat agar tingkat keasaman tercapai. Penggunaan metode pengasaman langsung dapat 

menghasilkan keju dengan daya leleh yang lebih tinggi karena lemak yang terikat dalam curd 

semakin banyak (Hartono & Purwadi, 2012). 

 

1.2.4.  Strawberry (Fragaria sp.) 

 

Strawberry (Fragaria sp) memiliki kandungan gizi yang tinggi. Strawberry diketahui sebagai 

sumber vitamin C yang baik dan memiliki banyak senyawa antioksidan. Asam sitrat dalam 

strawberry membentuk 90% asam-asam organik. Strawberry segar memiliki pH 3,24 – 3,44 

(Galoburda et al., 2014). Selain memiliki kandungan asam yang tinggi, strawberry juga 

mengandung kalsium sebesar 28 mg. Buah strawberry dapat dikonsumsi dalam keadaan segar, 

namun buah strawberry termasuk buah yang mudah rusak karena proses respirasi masih 

berlangsung bahkan setelah buah dipanen. Penanganan buah pasca panen yang kurang baik 

dapat memperburuk kualitas buah strawberry sehingga umur simpan buah menjadi berkurang 

(Sari et al.,2015). Maka buah strawberry perlu diolah lebih lanjut untuk menambah umur 

simpan dan nilai ekonomisnya. Produk olahan buah strawberry adalah selai, manisan, yogurt, 

sirup, es krim, dan lain sebagainya. Selain diolah sebagai produk, strawberry juga dapat diolah 

sebagai bahan tambahan pangan sebagai pengasam alami dan sebagai pelengkap makanan (Rati 

et al.,2017). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengetahui optimasi konsentrasi puree strawberry sebagai asidulan dalam pembuatan 

keju mozzarella terhadap sifat fisiko-kimiawi, mikrobiologis dan sensoris keju mozzarella.


