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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Susu merupakan hasil produk peternakan yang memiliki banyak manfaat 

untuk manusia. Susu memiliki kandungan gizi yang lengkap, namun susu 

memiliki kekurangan yaitu mudah rusak karena kandungan nutrisi yang baik. 

Tanpa adanya pengolahan susu, susu hanya tahan beberapa jam pada suhu ruang. 

Produk olahan susu sangat banyak salah satunya dengan proses fermentasi.  

 Keju merupakan hasil olahan susu dengan cara fermentasi menggunakan 

enzim rennet, yang memiliki bentuk lunak hingga padat. Keju berasal dari hasil 

koagulasi atau penggumpalan dari protein susu. Keju memiliki banyak jenis 

tergantung dari proses pembuatan keju, bahan pembuatan keju, daerah pembuatan 

keju, dan proses pemeraman keju. Keju mozzarella merupakan keju lunak yang 

tanpa melalui proses pemeraman yang lama atau dapat disebut sebagai keju muda 

atau keju segar. Keju mozzarella memiliki tekstur yang elastis, lunak dan 

berserabut. Keju mozzarella termasuk golongan keju pasca filata yang merupakan 

keju yang dipanaskan pada suhu 70-85°C yang bertujuan untuk pemuluran keju 

mozzarella.  

Keju mozzarella yang terdapat dari pasaran saat ini yaitu berwarna putih 

hingga kekuningan khas warna susu. Penambahan warna pada keju dapat 

menambah daya tarik konsumen. Penambahan warna pada keju  mozzarella 

menggunakan bahan alami yaitu penambahan sari buah naga. Sari buah naga 

mengandung pigmen antosianin yang membuatnya berwarna merah, didukung 

dengan kadar air yang tinggi sehingga tidak perlu adanya proses ekstraksi 
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warna/pigmen. Antosianin memiliki sifat yang larut dalam air yang dapat 

memberi warna yang merata pada proses pemberian warna pada keju mozzarella. 

Susu sebagai bahan baku juga memiliki kadar air yang tinggi sehingga antosianin 

pada sari buah naga dapat tercampur dengan baik saat ditambahkan. Antosianin 

merupakan pigmen dari kelompok flavonoid yang larut dalam air berwarna merah 

sampai biru dan tersebar luas pada tanaman.  

Pembuatan keju mozzarella selama ini banyak menggunakan kultur starter 

sebagai agen pengasam pada susu. Kultur starter yang digunakan pada pembuatan 

keju adalah bakteri asam laktat seperti Lactobacillus bulgaricusdan Streptococcus 

thermophilus. Namun pembuatan keju mozzarella menggunakan kultur starter 

sebagai pengasam memerlukan waktu yang lama. Pembuatan keju dapat 

dilakukan dengan pengasaman langsung sehingga tidak perlu menunggu kerja 

kultur starter bakteri untuk memproduksi asam laktat (Kalab, 2004). Jenis-jenis 

asam yang bisa digunakan salah satunya adalah asam sitrat karena asam sitrat 

merupakan asam organik yang mudah ditemukan dipasaran serta harga yang 

murah. Penambahan asam sitrat juga berfungsi untuk mempertahankan kadar 

antioksidan serta warna alami dari pigmen antosianin. Asam sitrat merupakan 

asam lemah yang cocok dalam pembuatan keju karena jika asam terlalu kuat tidak 

cocok ditambahkan pada makanan karena bersifat korosif, selain itu asam sitrat 

banyak digunakan industri keju.  

1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ‘Karakteristik Keju Mozzarella  Merah Dari Buah 

Naga Dengan Penambahan Asam Sitrat Sebagai Agen Pengasam’ yaitu, 
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1. Mengetahui interaksi penambahan sari buah naga dan asam sitrat terhadap 

kadar antioksidan pada keju mozzarella 

2. Mengetahui pengaruh penambahan sari buah naga pada karakteristik keju 

mozzarella 

3. Mengetahui pengaruh penambahan asam sitrat pada karakteristik keju 

mozzarella   

1.3 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ‘Karakteristik Keju Mozzarella  Merah Dari Buah 

Naga Dengan Penambahan Asam Sitrat Sebagai Agen Pengasam’ yaitu, 

1. Terjadinya interaksi penambahan sari buah naga dan asam sitrat terhadap 

kadar antioksidan pada keju mozzarella 

2. Penambahan sari buah naga mempengaruhi karakteristik keju mozzarella 

3. Penambahan asam sitrat mempengaruhi karakteristik keju mozzarella 


