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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keju merupakan salah satu hasil olahan susu yang dikenal oleh masyarakat 

Indonesia yang bermanfaat karena tahan lama serta memiliki kandungan lemak, 

protein, kalsium dan fosfor yang tinggi. Kebutuhan keju sampai sekarang relatif 

mahal tetapi kebutuhan pemakaiannya cukup besar dan terus meningkat. Pada 

tahun 2002 konsumsi keju Nasional 8000 ton per tahun, meningkat 20% 

dibanding tahun 2001 (Rakhman, 2010). Meskipun mahal, jumlah pemakaian keju 

oleh masyarakat cukup besar, baik untuk komponen bahan campuran dalam 

pembuatan kue, maupun sebagai taburan roti. 

Berdasarkan pada pembuatan keju, keju terbuat dari bahan baku susu sapi 

segar, akan tetapi beberapa orang tidak dapat mengkonsumsi susu sapi karena 

susu sapi mengandung laktosa yang lebih tinggi daripada susu hewan lainnya. 

Tidak seperti susu sapi, susu kambing tidak mengandung aglutinin akibatnya 

globula lemak susu kambing tidak mengalami klasterisasi sehingga lebih mudah 

dicerna. Aglutinin sendiri adalah protein yang terkandung dalam darah yang 

menggumpal dan membentuk antibodi. Susu kambing mengandung kadar laktosa 

yang sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan susu sapi. Kondisi ini sangat 

baik bagi orang yag mengalami lactose-intolerant (Ketut, 2011). Loctose 

Intolerant dapat terjadi karena gula laktosa tidak bisa dipecah menjadi bagian-

bagian penyusunnya di dalam usus halus yang mengonsumsinya, sebagai akibat 

tiadanya asupan getah pencernaan laktase, menurut Wyeth Nutrition (2011) 
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kejadian semacam ini sering dikenal sebagai infeksi laktosa, untuk dapat 

mengkonsumsi susu dengan kandungan gizi yang sama tetapi lebih rendah 

laktosa, terdapat alternatif lain yaitu susu kambing, akan tetapi tidak banyak orang 

yang menyukai susu kambing dikarenakan bau khas kambing yang masih terdapat 

dalam susu, karenanya susu kambing ini dapat diolah menjadi bahan makanan lain 

seperti keju. Susu kambing juga memiliki pH yang lebih basa sehingga baik 

dikonsumsi oleh penderita sakit maag, juga kaya akan asam linoleat A, vitamin B 

kompleks dan tinggi kalsium (Haenlein dan Anke, 2011). Alasan lain penggunaan 

susu kambing sebagai bahan baku keju selain rendah laktosa adalah karena warna 

susu kambing yang lebih putih, mengandung mineral kalsium, fosfor, vitamin A, 

E, dan B kompleks yang tinggi, dapat diminum oleh orang-orang yang alergi 

minum susu sapi dan untuk orang-orang yang mengalami berbagai gangguan 

pencernaan (lactose intolerance) karena tidak mengandung beta-lactoglobulin 

yaitu senyawa pemicu alergi seperti asma, bendungan saluran pernapasan, infeksi 

radang telinga, eksim, kemerahan pada kulit dan gangguan pencernaan, serta dari 

segi produktivitas, produksi susu kambing lebih cepat diperoleh karena kambing 

telah dapat berproduksi pada umur 1,5 tahun sedangkan sapi baru dapat 

berproduksi pada umur 3-4 tahun tergantung ras (Saleh, 2004).  

Salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan susu 

kambing adalah dengan produksi keju mozzarella. Keju mozzarella merupakan 

jenis keju yang memiliki teksur lentur dan dapat mulur atau molor saat terkena 

panas. Tekstur dari mozzarella sendiri dipengaruhi oleh kandungan lemak dan air. 

Semakin tinggi kadar lemak, maka keju yang dihasilkan juga semakin lunak, 

sebaliknya keju yang kadar lemak rendah mempunyai tekstur yang kering dan 
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keras. Kadar air yang tinggi akan menghasilkan badan keju yang terlalu lunak 

sehingga tidak keras lagi. Keju mozzarella yang bagus adalah yang memiliki 

tekstur lunak dan mulur, jika nilai kekerasan keju tinggi maka keju tidak dapat 

mulur dengan bagus (Gaman, 1994).  

Seperti halnya keju jenis lainnya, keju mozzarella juga dibuat dengan teknik 

pengasaman langsung menggunakan asam organik. Menurut Daulay (1991), 

pengasaman dapat dilakukan dengan penambahan bahan yang bersifat asam 

misalnya asam asetat, asam sitrat, ataupun asam laktat yang akan menghasilkan 

keju mozzarella dan dapat dikonsumsi langsung tanpa melalui proses pematangan. 

Pembuatan keju dengan penambahan asam organik memiliki keunggulan, antara 

lain cepat, praktis, mudah didapat dan murah. Menurut Purwadi (2006), 

pemberian beberapa jenis pengasam yang berbeda akan mempengaruhi hasil 

rendemen, kekerasan, daya potong dan elastisitas yang berbeda pada keju. 

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi kualitas keju yaitu jenis pengasam, 

konsentrasi pengasam dan kondisi susu. Berdasarkan hal-hal tersebut, diperlukan 

penelitian untuk mengungkap lebih lanjut penggunaan teknik pengasam dengan 

berbagai jenis dosis yang berbeda yang diberikan kepada susu terhadap kualitas 

hasil dan karakteristik fisik keju mozzarella yang dihasilkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui level optimum kadar asam organik 

pada hasil akhir keju mozzarella dengan menggunakan tiga jenis asam organik. 

Kegunaan penelitian ini adalah memperoleh produk pengolahan susu kambing 

berupa keju mozzarella yang dapat menghasilkan kualitas keju yang baik.  
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1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Mengetahui jenis asam organik dan konsentrasi optimum yang

ditambahkan dalam pembuatan keju mozzarella susu kambing

2. Mengetahui pengaruh penambahan masing-masing tiga jenis asam organik

terhadap karakteristik fisik keju mozzarella susu kambing yang dihasilkan

1.3 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun permasalahan yang ingin diketahui, 

diantaranya: 

1. Jenis asam organik dan konsentrasi optimum yang ditambahkan dalam

pembuatan keju mozzarella susu kambing

2. Pengaruh penambahan masing-masing tiga jenis asam organik terhadap

karakteristik fisik, kimia, organoleptik, dan mikrobia keju mozzarella susu

kambing yang dihasilkan


