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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Susu telah dikenal sebagai bahan makanan yang baik dan bernilai gizi 

tinggi, namun sifat susu yang mudah rusak akibat kontaminasi bakteri 

menyebabkan penurunan nilai nutrisi dan kualitas fisiknya. Oleh sebab itu, untuk 

memperpanjang daya guna, daya simpan, serta mempertinggi nilai ekonomi susu, 

maka perlu dilakukan penanganan dan pengolahan salah satunya dengan 

mengolah susu menjadi keju.  

Keju dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu keju lunak, keju semi lunak dan 

keju keras. Salah satu keju lunak yang pembuatannya relatif cepat dengan metode 

yang sederhana adalah cream cheese. Keju ini merupakan keju yang lunak, lembut 

bagaikan mentega, berwarna putih dan rasa yang sedikit gurih. Keju ini diperoleh 

dari hasil penggumpalan susu atau pembentukan curd dengan pengasaman susu, 

namun dalam proses pengolahannya memerlukan waktu yang lama yaitu ± 5-8 

jam. Salah satu penyebab lamanya proses produksi adalah penggunaan kultur 

bakteri starter golongan bakteri asam laktat yaitu Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophilus sebagai bahan pengasam, sehingga perlu digunakan 

bahan pengasam lain sebagai alternatif pengganti kultur bakteri starter. 

Salah satu alternatif pengasam yang dapat digunakan dalam pembuatan 

cream cheese dapat diperoleh dari buah – buahan seperti jeruk nipis. Jeruk nipis 

(Citrus aurantifolia) merupakan tanaman yang selama ini dimanfaatkan sebagai 

obat tradisional seperti obat batuk, panas dalam, dan lain sebagainya. Jeruk nipis 

juga berguna minuman seperti sirup, jus, dan juga sebagai penyedap bumbu 

masakan. Jeruk nipis mengandung asam sitrat sebanyak 6-8%, asam askorbat, 
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karbohidrat, vitamin C, vitamin A, vitamin B1, protein, dan minyak atsisi, 

meskipun dalam jumlah relatif kecil. Menurut Komar, dkk (2009), jenis – jenis 

asam yang dapat digunakan untuk membuat keju dengan cara pengasaman 

langsung, antara lain asam sitrat, asam cuka dan asam askorbat, sehingga jeruk 

nipis berpotensi digunakan sebagai bahan pengasam pada pembuatan cream 

cheese. Penggunaan jeruk nipis sebagai bahan pengasam diharapkan dapat 

mempercepat proses pembuatan dan meningkatkan kualitas cream cheese yang 

dihasilkan. 

Selain proses pengasaman, pada pembuatan cream cheese dilakukan 

penambahan garam. Garam berfungsi untuk membantu pengeluaran whey dari 

curd, pengaturan kadar air dan keasaman keju, pematangan dan pembentukan cita 

rasa keju. Penambahan garam juga akan berpengaruh terhadap tekstur, 

penampakan, jumlah asam laktat dan menghambat bakteri pembusuk. 

Penggaraman dapat menyebabkan produksi asam terhambat, sehingga pH keju 

setelah penggaraman tidak akan turun lagi. Bila tidak dilakukan penggaraman, 

maka keju akan lunak, teksturnya tidak elastis dan proses pematangannya tidak 

normal. Akan tetapi, penggaraman yang terlalu banyak akan menyebabkan keju 

menjadi keras dan proses pematangannya berjalan lambat. Oleh karena itu 

diperlukan konsentrasi garam yang sesuai untuk pembuatan cream cheese. 

Berdasarkan hal tersebut maka akan dilakukan penelitian dengan judul 

Pengaruh Penambahan Ekstrak Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia) Sebagai 

Koagulan dan Konsentrasi Garam Terhadap Karakteristik Fisikokimia dan 

Organoleptik Cream Cheese. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui interaksi antara ekstrak jeruk nipis sebagai koagulan dan 

konsentrasai garam terhadap karakteristik fisikokimia dan 

organoleptik cream cheese 

2. Mengetahui pengaruh penggunaan ekstrak jeruk nipis sebagai 

koagulan terhadap karakteristik fisikokimia dan organoleptik cream 

cheese 

3. Mengetahui pengaruh konsentrasi garam terhadap karakteristik 

fisikokimia dan organoleptik cream cheese 

1.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini adalah sebagi berikut: 

1. Diduga terdapat interaksi antara ekstrak jeruk nipis sebagai koagulan 

dan konsentrasi garam terhadap karakteristik fisikokimia dan 

organoleptik cream cheese 

2. Diduga terdapat pengaruh penggunaan ekstrak jeruk nipis sebagai 

koagulan terhadap karakteristik fisikokimia dan organoleptik cream 

cheese 

3. Diduga terdapat pengaruh konsentrasi garam terhadap karakteristik 

fisikokimia dan organoleptik cream cheese 
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