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4. PEMBAHASAN 

 

Keju mozzarella merupakan hasil olahan susu bernilai gizi tinggi tanpa proses 

pematangan dengan karakteristik elastik, lunak dan berserabut (Nugroho et al., 2018). 

Karakteristik keju mozzarella yang elastis menyebabkan keju mozzarella sering 

digunakan sebagai topping pada pizza, roti bakar, martabak, dan lain-lain (Nur et al., 

2015). Pembuatan keju mozzarella dapat dilakukan dengan dua metode yaitu dengan 

penambahan bakteri asam laktat dan pengasaman langsung (Purwadi, 2010). Pembuatan 

keju mozzarella dengam metode pengasaman langsung dapat dilakukan dengan 

menambahkan buah dengan keasaman tinggi. Buah strawberry memiliki pH 3,2-3,4 

(Galoburda et al., 2014),sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengasam dalam 

pembuatan keju mozzarrella. Pada penelitian ini dilakukan analisa fisik, kimia, dan 

mikrobiologi pada keju mozzarella komersial, keju mozzarella dengan bakteri LL B3, dan 

keju mozzarella dengan asidulan buah strawberry. Analisa fisik yang dilakukan adalah 

analisa rendemen, daya leleh, kemuluran, dan tekstur dari keju mozzarella. Analisa kimia 

yang dilakukan adalah analisa pH, kadar air, dan kadar protein. Analisa mikrobiologi 

yang dilakukan adalah analisa Total Plate Counts. 

 

4.1. Analisa Fisik 

 

4.1.1. Rendemen 

 

Berdasarkan Tabel 1., dapat dilihat hasil rendemen dari kehju mozzarella. Menurut 

Hartono dan Purwadi (2012), semakin tinggi konsentrasi asidulan yang digunakan dapat 

menghasilkan keju mozzarella dengan rendemen yang semakin tinggi. Selain itu, 

rendemen keju mozzarella juga dipengaruhi oleh kadar protein susu yang digunakan 

selama proses pembuatan keju, dimana semakin tinggi kadar protein susu maka rendemen 

keju juga semakin tinggi.. Pembuatan keju mozzarella pada penelitian ini menggunakan 

susu sapi segar dengan berat awal yang berbeda. Keju mozzarella dengan penambahan 

Lactobacillus fermentum LL B3 menggunakan susu sapi segar yang lebih besar yaitu 

9000 gram, sedangkan pembuatan keju mozzarella dengan penambahan puree strawberry 

5% dan 10% menggunakan susu sapi segar sebanyak 6000 gram. Keju mozzarella dengan 

penambahan puree strawberry menghasilkan rendemen yang lebih besar meski memiliki 
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berat awal yang lebih kecil dari keju mozzarella dengan penambahan Lactobacillus 

fermentum LL B3. Hal ini sesuai dengan teori dari Paz et al., (2017) yaitu  penggunaan 

konsentrasi asidulan yang semakin tinggi dapat meningkatkan curd yang dihasilkan. 

Puree strawberry dapat menciptakan kondisi asam yang lebih baik dibandingkan 

Lactobacillus fermentum LL B3, sehingga enzim rennet  sebagai koagulan dapat bekerja 

optimal dan menghasilkan curd lebih banyak.  

 

Rendemen yang dihasilkan keju dengan Lactobacillus fermentum LL B3 dan keju dengan 

asidulan strawberry memiliki notasi yang berbeda. Notasi yang berbeda pada sampel 

menunjukkan bahwa penggunaan Lactobacillus fermentum LL B3 dan strawberry dalam 

pembuatan keju mozzarella memberi hasil yang berbeda dan berpengaruh secara nyata. 

Rendemen keju mozzarella dengan Lactobacillus fermentum LL B3 menghasilkan 

rendemen yang lebih kecil dibandingkan keju dengan asidulan strawberry, hal tersebut 

membuktikan bahwa strawberry dapat sebagai asidulan dalam pembuatan keju 

mozzarella, karena menghasilkan rendemen yang lebih besar.  

 

4.1.2. Daya Leleh 

 

Hasil analisa daya leleh keju mozzarella dapat dilihat pada Tabel 2. Daya leleh keju 

mozzarella merupakan parameter penting dalam menentukan kualitas pembuatan keju 

mozzarella. Beberapa faktor yang mempengaruhi daya leleh keju mozzarella yaitu panas 

yang menginduksi interaksi kasein dan whey, ikatan air bebas oleh protein atau kompleks 

kasein yang terdenaturasi, ikatan kalsium pada laktoglobulin yang terdenaturasi, dan 

proteolisis yang tereduksi (Fasale et al., 2017).  

 

Hasil uji beda One Way ANOVA-Duncan menunjukkan bahwa daya leleh dari setiap 

sampel berbeda secara nyata. Daya leleh keju mozzarella dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu komposisi susu, konsentrasi asidulan, dan metode penirisan whey 

(Sumarmono & Suhartati, 2012). Semakin rendah pH dapat melemahkan ikatan kalsium. 

Hilangnya kalsium dalam keju dapat meningkatkan interaksi antara protein dan air. Hal 

tersebut menyebabkan matriks protein menjadi luas dan menjadi lebih terhidrasi dan 

meningkatkan daya leleh dari keju mozzarella (Fasale et al., 2017), sehingga puree 
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strawberry sebesar 10% efektif dalam pembuatan keju mozzarella karena dapat 

menghasilkan keju mozzarella dengan daya leleh yang lebih besar dibandingkan keju 

dengan asidulan puree strawberry sebesar 5%. 

 

4.1.3. Kemuluran 

 

Hasil analisa kemuluran keju mozzarella dapat dilihat pada Tabel 2. Lucey et al., (2003) 

menyatakan bahwa kemuluran merupakan kemampuan kasein menjaga integritasnya saat 

keju diberi tekanan secara berkelanjutan. Saat keju mozzarella diregangkan, molekul 

kasein saling berikatan, melepaskan tekanan dan merubah tekstur menjadi lebih lembut. 

Salah satu faktor kemuluran keju mozzarella adalah suhu yang tinggi. Suhu tinggi dapat 

menyebabkan keju meregang lebih panjang, sedangkan keju yang didinginkan dan 

diletakkan pada suhu ruang menjadi kering dan keras. Menurut Zedan et al., (2014) kadar 

air mempengaruhi kemuluran keju mozzarella. Kenaikan kadar air sebesar 47-52% pada 

keju mozzarella mengalami peningkatan kemuluran. Keju mozzarella dengan kadar air 

tinggi memiliki kemuluran yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil uji beda One Way ANOVA-Duncan menunjukkan bahwa kemuluran keju 

mozzarella berbeda secara nyata. Kemuluran keju mozzarella dengan asidulan strawberry 

sebesar 10% sama dengan keju mozzarella komersial, dan lebih tinggi dibandingkan 

dengan keju mozzarella dengan asidulan strawberry sebesar 5%. Hal tersebut disebabkan 

karena penggunaan pengasaman langsung dengan konsentrasi tinggi menghasilkan kadar 

protein yang tinggi akibat koagulasi yang berlangsung cepat sehingga menghasilkan 

Gambar 4. Hasil Kemuluran Keju Mozzarella dengan asdiulan Strawberry 5% 

Gambar 5. Hasil Kemuluran Keju Mozzarella dengan Asidulan Strawberry 10% 
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kemuluran yang tinggi. Selain itu, daya leleh juga mempengaruhi kemuluran dari keju 

mozzarella. Semakin tinggi daya leleh keju, maka kemuluran keju juga semakin tinggi 

(Purwadi, 2010). 

 

4.1.4. Tekstur 

 

Hasil analisa tekstur dengan parameter kekerasan dari keju mozzarella dapat dilihat pada 

Tabel 2. Kekerasan (hardness) merupakan gaya yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi 

deformasi yang diberikan (Fasale et al.,2017). Tekstur dari keju mozzarella dipengaruhi 

oleh kadar air keju (Sunarya et al., 2016). Selain kadar air, kalsium dan protein juga 

mempengaruhi tekstur kekerasan keju mozzarella. Menurut Metzger et al., (2000), ketika 

kalsium total menurun maka jumlah cross-linking antara kalsium dengan polimer kasein 

menurun sehingga menyebabkan tekstur menjadi terlalu lembut. Semakin banyak kalsium 

maka tekstur keju semakin keras (Abbas et al., 2014).  

 

Nilai kekerasan setiap keju mozzarella memiliki notasi berbeda kecuali keju mozzarella 

dengan Lactobacillus fermentum LL B3 dan keju mozzarella dengan asidulan strawberry 

sebesar 5%. Notasi yang berbeda ada setiap sampel menunjukkan bahwa setiap asidulan 

yang digunakan dalam pembuatan keju mozzarella memiliki pengaruh yang berbeda 

secara nyata terhadap kekerasan keju. Kekerasan keju mozzarella dengan asidulan 

strawberry sebesar 10% merupakan nilai kekerasan yang paling tinggi, sedangkan 

kekerasan keju mozzarella komersial merupakan nilai kekerasan yang paling rendah. 

Nilai kekerasan yang tinggi menunjukkan bahwa keju mozzarella memiliki tekstur yang 

keras, sedangkan nilai kekerasan yang rendah menunjukkan bahwa keju mozzarella 

memiliki tekstur yang lebih lembut. Keju mozzarella memiliki ciri yang elastis dan lunak 

(Nur et al., 2015). Keju mozzarella memiliki tekstur yang keras, dapat disebabkan oleh 

rendahnya kadar air, sehingga kandungan kalsium dalam keju meningkat (Metzger et al., 

2000). Buah strawberry mengandung kalsium, sehingga dapat mempengaruhi kandung 

kalsium dalam keju mozzarella yang dapat mempengaruhi tekstur keju. Selain kadar air 

dan kalsium pada keju mozzarella, pH juga mempengaruhi tekstur keju. pH yang tinggi 

akan menghasilkan keju yang elastis, sedangkan pH yang rendah akan membentuk curd 
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yang lembek sehingga menghasilkan keju mozzarella yang terlalu lunak (Nugroho et al., 

2018).  

 

4.2. Analisa Kimia 

 

4.2.1. pH 

 

Hasil analisa pH keju mozzarella pada hari ke 0 dan hari ke 30 dapat dilihat pada Tabel 

3. pH yang tinggi dapat menghasilkan keju mozzarella dengan kemuluran dan daya leleh 

yang baik. Namun, pH yang terlalu tinggi dapat menghasilkan keju mozzarella dengan 

tekstur yang keras (Fasale et al., 2017). Selain mempengaruhi tekstur, pH juga 

mempengaruhi kandungan protein dalam keju mozzarella (Hartono & Purwadi, 2012). 

 

Berdasarkan Tabel 3., dapat dilihat bahwa nilai pH dari sampel keju mozzarella 

mengalami penurunan selama 30 hari penyimpanan. Menurut Raziq & Babiker (2009), 

penurunan pH dari keju mozzarella sering terjadi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya 

aktivitas fermentasi laktosa pada keju mozzarella. Adanya aktivitas fermentasi laktosa 

tersebut yang menyebabkan pH produk mengalami penurunan. Penurunan pH keju 

mozzarella menghasilkan rasa asam sehingga ada perubahan tekstur menjadi lebih lunak 

dan kurang disukai.  

 

4.2.2. Kadar Air 

 

Hasil analisa kadar air keju mozzarella pada hari ke 0 dan hari ke 30 dapat dilihat pada 

Tabel 3. Menurut Jana & Mandal (2011), kadar air keju mozzarella tidak boleh melebihi 

60%. Kadar air keju mozzarella mempengaruhi tekstur keju. Semakin tinggi kadar air 

maka tekstur keju semakin lunak, namun kadar air yang terlalu tinggi akan menyebabkan 

keju mozzarella bertekstur lembek (Sunarya et al., 2016). 

 

Selama 30 hari penyimpanan, kadar air keju mozzarella mengalami kenaikan. Kenaikan 

kadar air menandakan bahwa ada perubahan tekstur dari keju mozzarella selama 

penyimpanan, yaitu tekstur keju menjadi lebih lunak. Selain mempengaruhi tekstur, kadar 
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air keju juga mempengaruhi mikroorganisme yang tumbuh dalam keju mozzarella. 

Semakin tinggi kadar air keju mozzarella maka semakin banyak mikroorganisme yang 

dapat tumbuh dalam produk (Fasale et al., 2017).  

 

4.2.3. Kadar Protein 

 

Hasil analisa kadar protein keju mozzarella dapat dilihat pada Tabel 4. Kadar protein dari 

susu sapi segar berbeda secara nyata dibandingkan dengan sampel keju mozzarella baik 

yang dibuat dengan menggunakan Lactobacillus fermentum LL B3 maupun dengan 

asidulan strawberry sebesar 5% atau 10%. Menurut Sumarmono & Suhartati (2012), 

komposisi keju dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu komposisi susu dan jenis pengasam yang 

digunakan selam pembuatan keju. Turunnya kadar protein keju dibandingkan susu sapi 

segar disebabkan ada sebagian protein yang ikut terbuang bersama dengan whey. 

 

Hasil analisa kadar protein pada sampel keju mozzarella tidak menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata. Namun jika dibandingkan, keju mozzarella yang dibuat 

menggunakan asidulan strawberry sebesar 10% memiliki kadar protein yang lebih tinggi 

daripada keju yang dibuat dengan asidulan strawberry sebesar 5%. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi konsentrasi penambahan asidulan puree strawberry menghasilkan 

keju dengan kadar protein yang lebih tinggi. Menurut Hartono & Purwadi (2012), 

semakin tinggi kadar keasaman dapat memperkuat ikatan rantai protein keju. Rantai 

protein keju yang lebih kuat memelihara struktur dan tekstur keju dibandingkan pada 

kadar keasaman yang rendah.  

 

4.3. Analisa Mikrobiologi  

 

4.3.1. Total Plate Count (TPC) 

 

Hasil perhitungan total plate count dapat dilihat pada Tabel 5. Keberadaan 

mikroorganisme pada hari ke 0 dari sampel mengindikasikan adanya sanitasi yang rendah 

selama milk handling dan marketing (Ceylan et al., 2003). Selain itu, adanya peningkatan 
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total mikroorganisme pada keju mozzarella selama penyimpanan dapat disebabkan oleh 

susu yang tidak dipanaskan (Raziq & Babiker, 2009).  

 

Total plate count untuk keju mozzarella memiliki batas sebanyak 5 x 104 (Fasale et al., 

2017). Dari Tabel 5., dapat dilihat bahwa total plate count  keju mozzarella dengan bakteri 

LL B3 dan keju mozzarella dengan asidulan strawberry 10% pada hari ke 30 sudah 

melebih batas. Hal tersebut mengindikasikan bahwa umur simpan keju mozzarella adalah 

sekitar 30 hari. Sedangkan totatl plate count keju mozzarella dengan asidulan strawberry 

5% sudah mendekati ambang batas aman. 

 

4.4. Analisa Sensori 

 

Hasil analisa sensori produk keju mozzarella yang dilakukan dengan metode rating 

hedonik dapat dilihat pada Tabel 6. Analisa sensori dilakukan untuk mengetahui produk 

keju dengan asidulan mana yang lebih disukai oleh panelis. Nilai sensori keju mozzarella 

komersial merupakan nilai yang paling tinggi pada semua parameter. Nilai sensori keju 

mozzarella dengan asidulan strawberry sebesar 10% lebih tinggi dibandingkan dengan 

keju dengan Lactobacillus fermentum LL B3 dan keju dengan asidulan strawberry 5%. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa kemuluran keju mozzarella dengan asidulan strawberry 

sebesar 10% lebih disukai oleh panelis dibandingkan dengan keju dengan asidulan 

strawberry sebesar 5% dan keju dengan Lactobacillus fermentum LL B3. Hal ini 

disebabkan konsentrasi keasaman yang tinggi menghasilkan keju dengan kemuluran yang 

lebih baik (Purwadi, 2010). 

 

Nilai sensori keju mozzarella dengan Lactobacillus fermentum LL B3 pada parameter 

warna lebih tinggi dibandingkan dengan keju mozzarella dengan asidulan starwberry 

sebesar 5% dan 10%. Hal ini disebabkan karena keju mozzarella umumnya memiliki 

warna putih kekuningan (USDA, 2012), sedangkan keju mozzarella dengan asidulan 

strawberry memiliki warna merah muda hingga merah (Gambar 4.). Namun, keju 

mozzarella dengan asidulan strawberry sebesar 10% memiliki nilai yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan keju dengan asidulan strawberry sebesar 5%. Hal tersebut 
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menunjukkan bahwa warna keju mozzarella dengan asidulan strawberry sebesar 10% 

lebih disukai dan dapat diterima oleh panelis. 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Keju Mozzarella Komersial, Keju Mozzarella Strawberry 5%, dan Keju 

Mozzarella Strawberry 10% 

 

Nilai sensori keju mozzarella dengan asidulan strawberry sebesar 10% pada parameter 

tekstur lebih tinggi dibandingkan keju dengan Lactobacillus fermentum LL B3 dan keju 

dengan asidulan strawberry sebesar 5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tekstur dari 

keju dengan asidulan strawberry 10% lebih disukai oleh panelis. Menurut Nugroho et al., 

(2018) pH lebih tinggi dari 6,00 akan menghasilkan keju dengan tekstur yang terlalu 

keras, sedangkan pH yang lebih rendah dari 5,00 akan menghasilkan keju dengan tekstur 

yang lembek. Selain itu, keju dengan asidulan strawberry 5% memiliki kadar air yang 

lebih tinggi dibandingkan keju dengan Lactobacillus fermentum LL B3 dan keju dengan 

asidulan strawberry 10%. Semakin tinggi kadar air keju makan teksturnya akan semakin 

lembek sehingga menjadi kurang disukai oleh konsumen (Sunarya et al., 2016). 

 

Nilai sensori keju mozzarella dengan Lactobacillus fermentum LL B3 pada parameter 

aroma lebih tinggi dibandingkan keju dengan asidulan strawberry sebesar 5% dan 10%. 

Menurut Hartono & Purwadi (2012), pembuatan keju mozzarella dengan metode 

pengasaman langsung menghasilkan keju dengan aroma yang kurang disukai. 

Penambahan buah sebagai agen pengasam dapat menambah aroma dari keju 

(Wiedyantara et al., 2017). Nilai sensori keju mozzarella dengan Lactobacillus 

fermentum LL B3 tidak berbeda secara nyata dengan keju mozzarella dengan asidulan 

strawberry sebesar 10%. Hal tersebut menunjukkan bahwa aroma keju mozzarella 

dengan Lactobacillus fermentum LL B3 dan keju mozzarella dengan asidulan strawberry 

sebesar 10% disukai oleh panelis. Selain itu, nilai sensori keju mozzarella dengan 

asidulan strawberry sebesar 10% lebih tinggi dibandingkan nilai keju dengan asidulan 

strawberry 5%. Hal ini sesuai dengan pendapat Wiedyantara et al., (2017), bahwa 
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penambahan ekstrak atau jus buah seperti puree strawberry dalam keju mozzarella 

menambah aroma keju.  

 

Nilai sensori keju mozzarella dengan asidulan strawberry sebesar 10% pada parameter 

rasa lebih tinggi dibandingkan dengan keju mozzarella dengan Lactobacillus fermentum 

LL B3 dan keju dengan asidulan strawberry 5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa rasa 

keju dengan asidulan strawberry 10% lebih disukai dibanding keju dengan Lactobacillus 

fermentum LL B3 dan keju dengan asidulan strawberry 5%. Menurut Hartono & Purwadi 

(2012), penambahan buah sebagai pengasam dalam pembuatan keju mozzarella dapat 

meningkatkan cita rasa dibanding hanya menggunakan asam sitrat dalam pembuatan 

keju. Selain itu, Wiedyantara et al., (2017) menambahkan bahwa penambahan buah 

dalam pembuatan keju akan menambah senyawa-senayawa organik yang mempengaruhi 

rasa dan aroma dari keju.  

 

Secara keseluruhan (overall), keju mozzarella komersial memiliki nilai sensori yang lebih 

tinggi. Hal itu berarti keju mozzarella komersial lebih disukai oleh panelis. Selain itu, 

nilai sensori keju mozzarella dengan asidulan strawberry 10% lebih tinggi dibanding keju 

mozzarella dengan Lactobacillus fermentum LL B3 dan keju dengan asidulan strawberry 

5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa keju dengan asidulan strawberry 10% lebih disukai 

oleh panelis, dilihat dari hasil sensori pada parameter kemuluran, warna, tekstur, aroma, 

dan dari segi overall, sehingga penggunaan puree strawberry sebanyak 10% dalam 

pembuatan keju mozzarella dapat diterima oleh konsumen. 


