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3. HASIL PENGAMATAN 

 

3.1. Hasil Analisa Fisik 

 

Analisa fisik yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisa rendemen, daya leleh, 

kemuluran, dan tekstur keju mozzarella. Analisa fisik dilakukan untuk mengetahui 

kualitas fisik yang dihasilkan keju mozzarella dengan penambahan Lactobacillus 

fermentum LLB3 dan dengan penambahan puree strawberry 5% dan 10%. Hasil analisa 

fisik dapat dilihat pada Tabel 1. dan Tabel 2. 

 

3.1.1. Rendemen 

 

Pengukuran rendemen dilakukan untuk mengetahui rendemen keju yang dihasilkan dari 

susu sapi. Hasil pengamatan terhadap berat rendemen keju mozzarella dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

 

Tabel 1. Hasil Analisa Rendemen Keju Mozzarella 

 

Sampel  Berat Awal (g) Berat Sampel (g) Rendemen (%) 

Lactobacillus 

fermentum LL B3 

9000 370,1 4,11±0,102a 

S1 6000 297,3 4,96±0,289b 

S2 6000 337,5 5,63±0,329b 
Keterangan: 

 Semua nilai merupakan nilai Mean ± Standard Deviation 

 Tanda superscript huruf yang sama pada tiap kolom menunjukkan bahwa tidak ada beda nyata 

antar sampel keju. Sedangkan superscript yang berbeda menunjukkan bahwa ada beda nyata 

berdasarkan uji One Way ANOVA, post hoc Duncan. 

 S1= Keju mozzarella yang dibuat dengan asidulan strawberry 5% 

 S2= Keju mozzarella yang dibuat dengan asidulan strawberry 10% 

 

Berdasarkan Tabel 1., dapat dilihat sampel keju mozzarella yang dibuat menggunakan 

Lactobacillus fermentum LL B3 memiliki rendemen sebesar 4,11% dari berat susu awal 

sebesar 9000 g. Sampel keju mozzarella yang dibuat menggunakan strawberry 5% (S1) 

memiliki rendemen sebesar 5,63% dari berat susu awal sebesar 6000 g. Sedangkan 

sampel keju mozzarella yang dibuat dengan berat susu sama dengan keju S1, 

menggunakan strawberry 10% (S2) memiliki rendemen sebesar 4,96%. Rendemen 
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sampel keju mozzarella S1 dan S2 tidak berbeda nyata. Sedangkan rendemen sampel keju 

Lactobacillus fermentum LL B3 berbeda nyata dengan sampel S1 dan S2. 

 

3.1.2. Daya Leleh, Kemuluran, dan Tekstur 

 

Analisa daya leleh, kemuluran, dan tekstur dilakukan untuk mengetahui kualitas fisik keju 

mozzarella. Hasil pengukuran daya leleh, kemuluran, dan tekstur keju mozzarella dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil Analisa Daya Leleh, Kemuluran, dan Tekstur Keju Mozzarella 

 

Sampel  Daya Leleh (%) Kemuluran (cm) Tekstur (gf) 

Komersial 498,04±17,84a 122,50±1,73a 752,84±74,18a 

Lactobacillus 

fermentum LL B3 

563,38±31,54b 142,80±3,83b 1347,25±166,73b 

S1 58,24±8,48c 89,00±5,24c 1270,74±135,90b 

S2 162,23±19,54d 120,80±7,98a 2585,82±163,72c 

Keterangan: 

 Semua nilai merupakan nilai Mean ± Standard Deviation 

 Tanda superscript huruf yang sama pada tiap kolom menunjukkan bahwa tidak ada beda nyata 

antar sampel keju. Sedangkan superscript yang berbeda menunjukkan bahwa ada beda nyata 

berdasarkan uji One Way ANOVA, post hoc Duncan. 

 S1= Keju mozzarella yang dibuat dengan asidulan strawberry 5% 

 S2= Keju mozzarella yang dibuat dengan asidulan strawberry 10% 

 

Berdasarkan Tabel 2., dapat dilihat hasil analisa daya leleh keju mozzarella. Keju 

mozzarella komersial memiliki daya leleh sebesar 498,04%. Keju mozzarella yang dibuat 

dengan menggunakan Lactobacillus fermentum LL B3 memiliki daya leleh sebesar 

563,38%. Keju mozzarella S1 memiliki daya leleh sebesar 58,24%. Keju mozzarella S2 

memiliki daya leleh sebesar 162,23%. Daya leleh dari setiap sampel keju memiliki nilai 

yang berbeda nyata. 

 

Berdasarkan Tabel 2., dapat dilihat hasil analisa kemuluran keju mozzarella. Pada Tabel 

2., dapat dilihat keju mozzarella yang dibuat dengan Lctobacillus fermentum LL B3 

memiliki nilai kemuluran yang paling besar yaitu 142,80 cm. Sedangkan keju mozzarella 



16 

 

 

 

S1 memiliki nilai kemuluran paling kecil yaitu 89 cm. Nilai kemuluran keju mozzarella 

komersial dan keju mozzarella S1 tidak berbeda secara nyata. 

 

Berdasarkan Tabel 2., dapat dilihat juga hasil analisa tekstur keju mozzarella. Pada Tabel 

2., keju mozzarella S2 memiliki nilai tekstur yang paling besar yaitu 2585,82 gf. 

Sedangkan keju mozzarella komersial memiliki nilai tekstur paling kecil yaitu 752,84 gf. 

Nilai tekstur keju yang dibuat dengan Lctobacillus fermentum LL B3 dan keju mozzarella 

S1 tidak berbeda secara nyata 

 

3.2. Hasil Analisa Kimia 

Analisa kimia yang dilakukan adalah analisa pH, kadar air, dan kadar protein keju 

mozzarella. Analisa pH dan kadar air digunakan untuk mengetahui umur simpan dari keju 

mozzarella. Hasil analisa kimia dapat dilihat pada Tabel 3. dan Tabel 4. 

 

3.2.1. pH dan Kadar Air 

 

Analisa pH dan kadar air dilakukan untuk mengetahui umur simpan keju mozzarella. 

Hasil analisa pH dan kadar air keju mozzarella dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 3. Hasil Analisa pH dan Kadar Air Keju Mozzarella 

 

Sampel  pH Kadar Air(%) 

H0 H30 H0 H30 

Lactobacillus 

fermentum LL B3 

5,487±0,053a 5,370±0,0473a 21,218±1,388a 24,680±1,144a 

S1 5,923±0,157b 5,753±0,150b 24,673±1,158b 27,198±3,148a 

S2 5,855±0,199b 5,735±0,082b 23,202±1,042b 26,272±2,168a 
 Semua nilai merupakan nilai Mean ± Standard Deviation 

 Tanda superscript huruf yang sama pada tiap kolom menunjukkan bahwa tidak ada beda nyata 

antar sampel keju. Sedangkan superscript yang berbeda menunjukkan bahwa ada beda nyata 

berdasarkan uji One Way ANOVA, post hoc Duncan. 

 S1= Keju mozzarella yang dibuat dengan asidulan strawberry 5% 

 S2= Keju mozzarella yang dibuat dengan asidulan strawberry 10% 

 

Berdasarkan Tabel 3., dapat dilihat hasil analisa pH keju mozzarella. pH keju mozzarella 

yang dibuat dengan bakteri LL B3, S1, dan S2 mengalami penurunan dari hari ke 0 (H0) 

hingga hari ke 30 (H30). pH keju mozzarella dengan Lactobacillus fermentum LL B3 
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memiliki nilai paling rendah pada hari ke 0 yaitu 5,487 dan pada hari ke 30 yaitu 5,370. 

Nilai pH keju dengan Lactobacillus fermentum LL B3 pada hari ke 0 dan hari ke 30 

berbeda secara nyata terhadap keju mozzarella S1 dan S2. Sedangkan nilai pH keju 

mozzarella S1 dan S2 pada hari ke 0 dan hari ke 30 tidak berbeda secara nyata. 

 

Berdasarkan Tabel 3., dapat dilihat hasil analisa kadar air keju mozzarella. Kadar air pada 

setiap sampel keju mozzarella mengalami peningkatan dari hari ke 0 sampai hari ke 30. 

Kadar air keju mozzarella dengan Lactobacillus fermentum LL B3 memiliki nilai 

terendah yaitu 21,218% pada hari ke 0 dan 24,680% pada hari ke 30. Kadar air keju 

dengan Lctobacillus fermentum LL B3 pada hari ke 0 berbeda secara nyata dengan keju 

mozzarella S1 dan S2. Kadar air setiap sampel keju mozzarella pada hari ke 30 tidak 

berbeda secara nyata. 

 

3.2.2. Kadar Protein 

 

Analisa kadar protein dilakukan untuk membandingkan kadar protein dari susu sapi segar 

dengan kadar protein keju mozzarella. Hasil analisa kadar protein pada susu sapi segar 

dan keju mozzarella dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Hasil Analisa Kadar Protein Susu Sapi Segar dan Keju Mozzarella 

 

Sampel  Protein (ppm) 

Susu Sapi Segar 9950,64±441,17a 

Lactobacillus fermentum LL B3 5858,75±291,42b 

S1 5677,35±231,53b 

S2 5363,21±68,270b 

Keterangan: 

 Semua nilai merupakan nilai Mean ± Standard Deviation 

 Tanda superscript huruf yang sama pada tiap kolom menunjukkan bahwa tidak ada beda nyata 

antar sampel keju. Sedangkan superscript yang berbeda menunjukkan bahwa ada beda nyata 

berdasarkan uji One Way ANOVA, post hoc Duncan. 

 S1= Keju mozzarella yang dibuat dengan asidulan strawberry 5% 

 S2= Keju mozzarella yang dibuat dengan asidulan strawberry 10% 

 

Berdasarkan Tabel 4., dapat dilihat hasil analisa kadar protein susu sapi segar dan keju 

mozzarella. Susu sapi segar memiliki kadar protein tertinggi yaitu 9950,64 ppm. Keju 

mozzarella S2 memiliki kadar protein terendah yaitu 5363,21 ppm.  Kadar protein susu 
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sapi segar berbeda nyata dengan keju mozzarella dengan Lactobacillus fermentum LL 

B3, S1, dan S2. Sedangkan kadar protein keju mozzarella dengan Lactobacillus 

fermentum LL B3, S1, dan S2 tidak berbeda secara nyata. 

 

3.3. Hasil Analisa Mikrobiologi 

 

Analisa mikrobiologi yang dilakukan adalah analisa total plate count (TPC). Analisa total 

plate count dilakukan untuk mengetahui umur simpan keju mozzarella. Hasil analisa TPC 

dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

3.3.1. Total Plate Count 

 

Analisa total plate count (TPC) dilakukan untuk mengetahui umur simpan keju 

mozzarella. Hasil analisa total plate count (TPC) keju mozzarella dapat dilihat pada Tabel 

5. 

 

Tabel 5. Hasil Analisa Total Plate Count Keju Mozzarella 

 

Sampel Total Plate Count (CFU/ml)  

H0 H30 

Lactobacillus fermentum LL B3 0-1 x 104 2,5 x 105-2,8  x107  

S1 5 x 103-4,6 x 104 1,1-4 x 104 

S2 0-2 x 104 1 x 105-1,8 x 105 

Keterangan: 

 S1= Keju mozzarella yang dibuat dengan asidulan strawberry 5% 

 S2= Keju mozzarella yang dibuat dengan asidulan strawberry 10% 

 H0= Hasil analisa pada hari ke 0 

 H30= Hasil analisa pada hari ke 30 

 

Berdasarkan Tabel 6., dapat dilihat hasil total plate count (TPC) dari keju mozzarella. 

Hasil total plate count dari setiap sampel keju mengalami kenaikan dari hari ke 0 sampai 

hari ke 30. Nilai CFU/ml hari ke 0 terbesar adalah 5 x 103-4,6 x 104 pada keju S1. Nilai 

CFU/ml pada hari ke 0 terkecil adalah 0-1 x 104 pada keju dengan Lactobacillus 

fermentum LL B3. Nilai CFU/ml terbesar pada hari ke 30 adalah 2,5 x 105-2,8 x 107 pada 

keju dengan Lactobacillus fermentum LL B3. Nilai CFU/ml terkecil pada hari ke 30 

adalah 1,1-4x 104 pada keju S1. 
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3.4. Hasil Analisa Sensori 

 

Analisa sensori dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan keju mozzarella yang 

dibuat dengan penambahan puree strawberry 5% dan 10% yang dibandingkan dengan 

keju mozzarella komersial dan keju mozzarella dengan penambahan bakteri LL B3. Hasil 

analisa sensori keju mozzarella dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Hasil Analisa Sensori Keju Mozzarella 

 

Sampel Parameter 

Kemuluran Warna Tekstur Aroma Rasa Overall 

Komersial 3,70±0,60a 3,84±0,37a 3,60±0,70a 3,50±0,69a 3,40±0,76a 3,79±0,41a 

Lactobacillus 

fermentum 

LLB3 

2,32±0,63b 2,97±0,68b 2,79±0,82b 3,0±0,95b 3,10±1,01ac 2,97±0,77b 

S1 3,26±0,65c 2,4±0,5c 3,00±0,78b 2,72±0,68c 2,85±0,59b 2,75±0,58c 

S2 3,42±0,72c 3,24±0,87b 3,09±0,71b 3,1±0,71b 3,18±0,65c 3,18±0,69b 

Keterangan: 

 Semua nilai merupakan nilai Mean ± Standard Deviation berdasarkan jumlah 30 panelis 

 Tanda superscript huruf yang sama pada tiap kolom menunjukkan bahwa tidak ada beda nyata 

antar sampel keju. Sedangkan superscript yang berbeda menunjukkan bahwa ada beda nyata 

berdasarkan uji Non Parametric Test post hoc Mann Whitney U.. 

 S1= Keju mozzarella yang dibuat dengan asidulan strawberry 5% 

 S2= Keju mozzarella yang dibuat dengan asidulan strawberry 10% 

 Rating (hedonik): 4: sangat suka, 3: suka, 2: netral, 1: tidak suka 

 

Berdasarkan Tabel 6., dapat dilihat hasil analisa sensori keju mozzarella dengan 

parameter kemuluran, warna, tekstur, aroma, rasa, dan overall. Pada parameter kemuluran 

keju S2 memiliki nilai kesukaan yang tidak berbeda nyata dengan keju komersial dan 

keju S1, sedangkan keju dengan Lactobacillus fermentum LL B3 berbeda secara nyata 

dengan keju komersial, keju S1, dan keju S2. Pada parameter warna, keju dengan 

Lactobacillus fermentum LL B3 memiliki nilai kesukaan yang tidak berbeda nyata 

dengan keju S2, sedangkan keju komersial memiliki nilai yang berbeda nyata dengan keju 

S1 dan keju dengan bakteri LL B3. Pada parameter tekstur, keju dengan Lactobacillus 

fermentum LL B3 memiliki nilai kesukaan yang tidak berbeda nyata dengan keju S1 dan 

S2, sedangkan keju komersial memiliki nilai kesukaan yang berbeda nyata. Pada 

parameter aroma, keju dengan Lactobacillus fermentum LL B3 memiliki nilai kesukaan 

yang tidak berbeda nyata dengan keju komersial dan keju S2, sedangkan keju S1 memiliki 
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nilai kesukaan yang berbeda nyata. Pada parameter rasa, keju mozzarella dengan 

Lactobacillus fermentum LLB3 memiliki nilai kesukaan yang tidak berbeda nyata dengan 

keju mozzarella komersial dan keju mozzarella S2, sedangkan keju mozzarella S1 

memiliki nilai kesukaan yang berbeda nyata dengan sampel keju mozzarella lainnya. Pada 

parameter overall keju dengan Lactobacillus fermentum LL B3 memiliki nilai kesukaan 

yang tidak berbeda nyata dengan keju S2, sedangkan keju komersial memiliki nilai 

kesukaan yang berbeda nyata dengan sampel keju lainnya. 


