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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Susu 

 Susu secara umum adalah cairan yang diperoleh dari kelenjar susu 

(ambing) ternak hewan mamalia seperti sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain 

dengan melakukan pemerahan. Susu merupakan sumber protein (kasein), lemak, 

karbohidrat (laktosa), vitamin (A,D,E) serta mineral yang baik. Kandungan gizi 

yang terkandung dalam susu segar dapat dilihat pada Tabel 3 berikut: 

 

Tabel 1. Kandungan Gizi Susu Sapi per 1 Liter 

Komponen Rerata Kandungan dalam Susu 

(% b/b) 

Air 

Padatan non lemak 

Lemak (berat kering) 

Laktosa 

Lemak 

Protein 

Protein Kasein 

Vitamin, enzim, gas, dll 

87,90 

8,65 

12,10 

4,60 

3,45 

3,20 

2,70 

0,85 

Sumber : Saleh (2004) 

 

Susu mengandung bermacam-macam unsur dan sebagian besar terdiri dari zat 

makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan bakteri, oleh karenanya pertumbuhan 

bakteri dalam susu sangat cepat, pada suhu yang sesuai. Susu dalam ambing 

ternak yang sehat pun tidak bebas hama dan mungkin mengandung sampai 500 

organisme/mL susu. Susu yang telah diolah dan melalui berbagai proses 

pemanasan juga tidak terlepas dari mikroorganisme seperti susu yang telah 

dipasteurisasi lama-lama akan menjadi basi juga karena telah atau sudah 

memasuki waktu tenggang pengkonsumsian, karena itulah munculah berbagai 
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produk yang berupaya untuk memberikan waktu simpan yang lebih lama pada 

susu dengan menjadikan susu sebagai keju, salah satunya. (Buckle, et al, 1987).  

 

1.2 Susu Kambing 

Susu kambing adalah cairan putih yang dihasilkan oleh hewan ruminansia 

dari jenis kambing (Capricane). Bangsa hewan ini mulai menghasilkan susu sejak 

masa laktasi pertama, yakni setelah melahirkan untuk pertama kalinya. Dewasa ini 

penggunaan susu kambing untuk pengobatan, pemeliharaan kesehatan, dan 

membantu penyembuhan berbagai jenis penyakit, mulai banyak dilakukan 

masyarakat. Bahkan tidak sedikit kalangan medis yang melakukan terapi kepada 

pasiennya dengan menggunakan susu kambing (Moeljanto dan Wiryanta, 2002). 

Susu kambing adalah susu yang dihasilkan oleh kambing betina setelah 

melahirkan, dalam jangka waktu 0-3 hari dihasilkan susu kolostrum yang  

mengandung sangat banyak zat gizi jika dibandingkan dengan susu sapi, susu  

kambing pun biasanya dikonsumsi sekadarnya saja, atau lebih karena susu ini  

dianggap mampu menyembuhkan berbagi jenis penyakit. Susu kambing rata-rata 

banyak dikonsumsi di Timur Tengah sejak 7000 SM. Padahal, susu kambing 

memiliki protein terbaik setelah telur dan hampir setara dengan ASI. Susu  

kambing terbaik adalah susu yang segar (raw goat milk). Susu kambing 

mempunyai kandungan gizi lengkap dan baik untuk kesehatan,  sehingga dapat 

menjadi pilihan bagi yang tidak bisa mengkonsumsi susu sapi (lactose 

intolerance) sehingga tidak menimbulkan diare, adapun komposisi kimia susu 

kambing antara lain : 
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Tabel 2. Kandungan Gizi Susu Kambing per 100 mL 

Komponen Kandungan dalam Susu 

Kalori (kal) 

Karbohidrat (g) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Besi (g) 

Vitamin A (SI) 

Thiamin (mg) 

Riboflavin (mg) 

69 

4,5 

3,6 

4,2 

134 

111 

0,05 

185 

0,05 

0,14 

Sumber : Yusuf (2008) 

 

Keunggulan lainnya, susu kambing tidak mengandung beta-lactoglobulin. 

Senyawa alergen itu sering disebut sebagai pemicu reaksi alergi seperti asma, 

bendungan saluran pernapasan, infeksi radang telinga, eksim, kemerahan pada 

kulit, dan gangguan pencernaan makanan. Hal ini sependapat dengan Restani 

(2004) dan Ceballos (2008), yang menyatakan bahwa protein yang terdapat dalam 

susu kambing lebih muda dicerna dan lebih rendah dalam memicu alergi. Begitu 

pula dengan karakter lemaknya yang mudah dicerna. Lemak pada susu kambing 

berupa emulsi yang lebih kecil dan tidak membentuk kluster seperti pada globula 

lemak susu sapi. Ukuran yang lebih kecil membuat luas permukaan totalnya lebih 

besar dari susu sapi sehingga meningkatkan aktivitas lipase pankreatik dan 

membuatnya lebih mudah dicerna (Chandan et al., 1992). 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 
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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).  

 

Tabel 3. Perbandingan Kandungan Gizi Susu Sapi dan Susu Kambing per 100 mL 

Komponen Susu Sapi Susu Kambing 

Protein (g) 3,3 3,3 

Kasein (g) 2,8 2,5 

Lemak (g) 3,7 4,1 

Laktosa (g) 4,8 4,7 

Kalsium (mg) 125 130 

Fosfor (mg) 103 159 

Besi (g) 0,53 0,38 

Vitamin A (IU) 158 185 

Vitamin D (IU) 0,20 0,23 

Thiamin (mg) 0,04 0,05 

Riboflavin (mg) 0,18 0,14 

Vitamin B12 (mcg) 0,50 0,02 

Vitamin C (mg) 2,0 2,0 

Sumber : Ribadeau-Dumas et al,. (1972) 

   

1.3 Keju 

 Keju adalah makanan yang dibuat dari dadih susu yang dipisahkan, yang 

diperoleh dengan penggumpalan bagian kasein dari susu dan susu skim. 

Penggumpalan ini terjadi dengan adanya enzim rennet (atau enzim lain yang 

cocok) atau dengan meningkatkan keasaman susu melalui fermentasi asam laktat, 

atau dengan kombinasi kedua teknik ini. Terdapat berbagai macam dan jenis keju, 

tergantung dimana keju  itu di buat, jenis susu yang dipakai, metoda 

pembuatannya dan perlakuan yang dipergunakan untuk pematangannya. Keju 

dapat dianggap sebagai “lunak” dengan kadar lebih besar dari 40%, atau sebagai 

setengah lunak atau setengah keras dengan kadar air 36-40%, atau sebagai “keras” 

dengan  kadar air 25-36%, dan sangat keras jika kadar airnya kurang dari 25%. 
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Keju dapat dimatangkan dengan bakteri, jamur, berbagai gabungan antara bakteri 

dan jamur, atau dapat juga dibiarkan tanpa dimatangkan (Buckle, et al. 1987).  

 Susu mentah dapat dipakai dalam membuat keju dengan rasa kuat yang 

menjadi matang lebih cepat daripada keju-keju yang dibuat dari susu yang telah 

dipasteurisasi. Sekarang, sebagian besar keju dibuat dengan menggunakan susu 

yang telah dipasteurisasi karena hal ini akan menghasilkan produk yang lebih 

konsisten dan higienis. Pasteurisasi menghancurkan bakteri patogen yang ada 

hubungannya dengan susu, tetapi juga menghancurkan organisme dan enzim yang 

ikut membantu proses pematangan, sehingga pada umumnya diperlukan waktu 

pematangan yang lebih lama. Selama pematangan dan curing, keju  mengalami 

perubahan yang mengubah flavor, masa (body), tekstur dan kadang-kadang bau. 

Perubahan-perubahan ini disebabkan karena rusak terutama protein menjadi 

peptida dan asam amino yang lebih sederhana, hidrolisa lemak menjadi berbagai 

asam lemak yang mudah menguap seperti asam asetat dan propionat, dan 

fermentasi laktosa serta sitrat dan senyawa-senyawa organik lainnya menjadi 

bermacam-macam asam, ester, alkohol dan senyawa-senyawa pembentuk flavor 

dan aroma yang mudah menguap (Mitchell, et al, 1977). 

 

1.3.1 Keju Mozzarella 

Keju mozzarella merupakan salah satu jenis keju pasta vilata (curd yang 

elastis) dan merupakan keju asli Italia. Keju ini sangat terkenal karena cara 

pembuatannya dengan pemasakan dan pemuluran curd segar dalam penangas air 

panas, sehingga mempunyai karakteristik struktur berserabut, daya leleh dan 

kemuluran yang tinggi (DMI, 1998). Standart keju mozarella yaitu memiliki 
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kandungan air 52,0 – 60,0 %, lemak < 10,8 %, garam 1,2 %, Ph 5,3, citarasa : A 

mild pleasing flavor, bodi dan teksturnya smooth, pliable, dan tanpa lubang, pada 

ketampakan tidak ada tanda – tanda dicetak, warna putih alami hingga krem 

muda, pengujian pada suhu 232
0
 C keju dapat meleleh dengan sempurna dan 

memiliki karakteristik kemuluran >3 inchi ( USDA,2005 ). 

Kenaikan suhu air pemuluran keju mozzarella sangat berpengaruh terhadap 

peningkatan kadar minyak bebas, yaitu  naik 24,1 % pada saat suhu air mencapai 

55
0 

C menjadi 34,5 % pada saat air mencapai suhu 75
0 

C. suhu lebih tinggi dapat 

menyebabkan matriks protein menjadi kurang elastik dan lebih lembek, sehingga 

lemak bergabung dalam gumpalan yang lebih besar dan dapat meyebabkan 

pembentukan lemak bebas. Kondisi reologis ini merupakan faktor penentu 

mikrostruktur globula lemak yang besar dipengaruhi oleh suhu pemasakan dan 

suhu pemuluran.Suhu pemuluran juga berpengaruh terhadap pematangan (aging) 

keju mozzarella. Perbedaan suhu pemuluran yang relatif kecil dapat berpengaruh 

terhadap beberapa sifat keju yang dihasilkan ( Rowney et al, 2003 ). 

 

2.2.2 Proses Pembuatan Keju Mozzarella 

a) Pasteurisasi Susu 

Tahap pertama pada pembuatan keju adalah pasteurisasi. Pasteurisasi 

bertujuan untuk mematikan semua organisme yang bersifat patogen dan sebagian 

yang ada sehingga tidak merubah cita rasa maupun komposisi susu (Adnan, 

1984). Menurut Meyer (1982), terdapat dua metode dalam melakukan 

pasteurisasi, yaitu : 1) memanaskan pada suhu 61-65
0 

C selama 30 menit, 2) 

memanaskan susu pada suhu 71
0 

C selama 15 detik. Dalam SNI (1995), susu 
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segar, susu rekonstruksi, susu modifikasi serta susu rekombinasi dipasteurisasi 

pada temperatur 63-66
0 

C selama minimum 30 menit atau pada temperatur 72
0 

C 

selama 15 detik (BSN, 1995), kemudian susu diturunkan suhunya sampai 40
0 

C 

yang kemudian dilakukan pemberian starter ataupun asam.  

 

b) Pengasaman 

Langkah selanjutnya ialah penambahan asam, hal ini dilakukan jika suhu 

susu sudah mencapai temperatur 50-40
0 

C pada Ph 5,8-6. Curd keju akan 

terbentuk dibawah temperatur 38
0 

C, curd keju yang terbentuk dalam proses ini 

bersifat lunak (GREENFIELDS Indonesia, 2013). 

 

 c) Penambahan Rennet 

Selanjutnya ialah penambahan rennet atau enzim rennin. Rennet yang 

ditambahkan ke dalam susu akan menimbulkan denaturasi kasein, kasein akan 

mengendap dan membentuk agar-agar atau cairan yang berwujud kental (Buckle 

et al., 1987). Dosis pemberian rennet harus diukur secara pasti karena jika terlalu 

banyak, akan menyebabkan curd keras dan susah untuk diolah. Pemberian rennet 

untuk 1000 mL susu adalah 0,2 mL.  

 

d. Pembentukan Curd 

Penggumpalan bertujuan untuk menggumpalkan protein susu. 

Penggumpalan merupakan hasil dari proses fermentasi yang berasal dari kinerja 

rennet, bakteri asam laktat atau melalui perpaduan rennet dan bakteri asam laktat 

(Eckles et al., 1980). Pembentukan curd ini memerlukan waktu 30 menit sampai 

satu jam tergantung pada volume susu yang digunakan. Temperatur yang sesuai 
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untuk penggumpalan kurang lebih pada suhu 37
0 

C (GREENFIELDS Indonesia, 

2013). 

 

e. Pemotongan Curd 

Setelah proses penambahan rennet, susu yang awalnya berwujud cair akan 

terbentuk dua lapisan yaitu curd dan whey. Curd ialah protein susu yang berhasil 

diendapkan berbentuk semi padat, lunak, dan bewarna putih, sedangkan whey 

ialah protein susu yang tidak mengendap yang biasanya berbentuk cair dan 

bewarna putih kekuningan. Pemotongan curd bertujuan untuk mengeluarkan whey 

yang masih terdapat didalam curd sehingga didapat curd yang bersifat kesat 

(GREENFIELDS Indonesia, 2013). 

 

f. Pemanasan Kembali (Scalding) 

Scalding ialah pemanasan kembali curd keju pada suhu 42
0 

C. Selama 

proses scalding berlangsung, kubus-kubus curd akan mengkerut dan selanjutnya 

akan kehilangan air dan akhirnya habis, suhu pemanasan yang lebih tinggi akan 

menghasilkan curd keju yang lebih keras dan mempunyai mutu simpan yang lebih 

lama (Buckle et al., 1987). Proses scalding menyebabkan matriks protein 

mengecil dan mengeras sehingga membantu pemisahan whey.  

 

g. Pemisahan Whey 

Langkah selanjutnya jika sudah tercapai pH yang sesuai, maka curd dan 

whey harus dipisahkan. Whey adalah protein yang tidak menggumpal saat 

penambahan enzim, tujuan pemisahan whey dan curd adalah untuk mendapatkan 

curd yang kesat sehingga akan mudah diolah. Pemisahan whey dapat dilakukan 

dengan mengalirkan whey melalui saringan (Rahman et al., 1992). Menurut 
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Hadiwiyoto (1983), penyaringan bisa dilakukan dengan kain bersih. Whey yang 

terpisahkan biasanya masih mengandung laktosa dan garam kecuali ion Ca
2+

 yang 

masih tersisa di dalam matriks protein. Besarnya kandungan laktosa dan garam 

yang tersisa pada keju sebanding dengan besarnya kandungan air pada koagulan. 

Kandungan laktosa tersisa pada keju sangat berpengaruh terhadap keasaman dan 

kekerasan keju (Widodo, 2003). 

 

h. Pencampuran (Mixing) 

Pencampuran ini mencampurkan curd keju dengan garam serta sedikit whey 

untuk melemaskan keju. Fungsi dari pemberian garam sebagai pengawet keju 

karena akan menghambat pertumbuhan mikroba, juga garam akan menambah cita 

rasa gurih dalam keju. Tujuan lainnya ialah untuk meningkatkan sineresis atau 

pemisahan whey dan mengurangi kadar air sehingga menjadi penentu kadar air 

produk akhir keju Pemberian garam umumnya diberikan 1-3% dari total berat 

curd yang dihasilkan (Daulay, 1991).  

 

i. Pemadatan   

Tujuan utama pemadatan adalah pembentukan partikel-partikel curd yang 

masih lunak menjadi massa yang cukup kompak, serta mengeluarkan whey yang 

masih tersisa (Daulay, 1991). Pemadatan menyebabkan karakteristik bentuk yang 

khas, tekstur yang kompak, serta menyempurnakan jaringan curd (Rahman et al., 

1992). Pemadatan keju bertujuan untuk memberikan bentuk pada keju, 

memisahkan whey dari curd, menjadikan curd lebih padat dan agar keju memiliki 

struktur yang homogen terutama jika partikel curd sangat kering sebelum dipres 

(Spenberg and Ingham, 1988). 
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j.  Peregangan (Stretching) 

Curd yang telah mengalami pemotongan akan dilakukan proses peregangan 

atau stretching. Proses ini dilakukan dengan cara dilakukan dengan panas 80
0
-85

0 

C sambil dilakukan penarikan atau stretching. Sebelum proses ini dilakukan, curd 

ditambahkan air panas dengan suhu 75
0
-80

0 
C secukupnya untuk menghasilkan 

keju yang memiliki tekstur liat. Proses stretching ini biasanya akan menghasilkan 

keju dengan tekstur mulur saat dipanaskan, keju yang tidak mengalami proses 

stretching teksturnya tidak akan mulur (GREENFIELDS Indonesia, 2013). 

 

k. Pencetakan 

Langkah selanjutnya adalah pencetakan keju, dimana cetakannya telah 

dilapisi oleh plastik food grade agar mudah dilepas (GREENFIELDS Indonesia, 

2013). 

 

l.  Penyimpanan 

Setelah itu, keju mozzarella disimpan dalam lemari pendingin dengan 

temperatur 1-4
0 

C. Penyimpanan dengan suhu rendah dimaksudkan untuk menjaga 

keju tetap segar dan untuk inaktivasi mikroorganisme (GREENFIELDS 

Indonesia, 2013). 

 

2.3 Bahan Tambahan Pembuatan Keju  

2.3.1 Asam Sitrat 

Asam sitrat merupakan senyawa intermediet yaitu molekul tidak stabil 

dengan waktu yang sangat pendek dalam reaksi kimia, dan juga merupakan asam 

organik yang berbentuk kristal atau serbuk putih. Sifat-sifat asam sitrat antara 
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lain: mudah larut dalam air, spiritus, dan ethanol, tidak berbau, rasanya sangat 

asam, serta jika dipanaskan akan meleleh kemudian terurai yang selanjutnya 

terbakar sampai menjadi arang. Asam sitrat merupakan agen pengkelat. Asam 

sitrat menghambat terjadinya pencoklatan karena dapat mengkompleks ion 

tembaga yang dalam hal ini berperan sebagai katalis dalam reaksi pencoklatan. 

Selain itu, asam sitrat juga dapat menghambat pencoklatan dengan cara 

menurunkan pH seperti halnya pada asam asetat sehingga enzim PPO menjadi 

inaktif (Winarno, 1997). 

 

Gambar 1. Rumus Molekul Asam Sitrat 

Asam sitrat adalah asam hidroksi trikarboksilat (2-hidroksi-1,2,3-propana 

trikarboksilat) yang diperoleh dari ekstraksi buah-buahan atau dari cara 

fermentasi. Asam sitrat merupakan asam organik yang pertama kali diisolasi dan 

dikristalkan menjadi hablur atau serbuk bewarna putih oleh Scheele pada tahun 

1784 dari sari buah jeruk kemudian diproduksi secara komersial pada tahun 1860 

di Inggris (Rosniawati, 2002). Asam sitrat memiliki dua macam bentuk sediaan di 

pasaran yaitu bentuk monohidrat (dibuat dengan kristalisasi berulang sampai 

kandungan air sekitar 7,5-8,8% dan hanya mengandung satu molekul air untuk 

tiap asam sitrat) dan anhidrat (dibuat dengan dehidrasi produk asam sitrat 

monohidrat pada suhu di atas 36,6
0 

C dan melalui pemurnian yaitu memisahkan 

semua air dari produk akhir). Asam sitrat memiliki kelarutan yang tinggi dalam 

air dan mudah diperoleh dalam bentuk granular. (Rohdiana, 2002). 
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 2.3.2 Asam Laktat 

Asam laktat merupakan asam organik chiral (asam asimetris) yang memiliki 

dua isomer optikal yaitu L (+)-lactid acid dan D(-)-lactic acid. Hanya asam laktat 

jenis L(+)-lactic acid (sarcolatic acid, paralatic acid) ditemukan dalam tubuh 

manusia. L(+)-lactic acid dan D(-)-lactic acid ditemukan dihampir semua sistem 

biologis (Jin Bo et al., 2005).  Asam laktat dengan tingkat kemurnian yang tinggi 

dapat membentuk kristal bening monoclinic. Asam laktat larut dalam air, alkohol, 

eter tapi tidak larut dengan khloroform. Asam laktat dapat membentuk cyclic 

dinner (lactide) atau polimer linier dengan rumus kimia umum 

H[OCH(CH3)CO)nOH. Asam laktat dapat bereaksi seperti asam organik lain 

sebaik alkohol organik dan dapat terlibat pada berbagai tipe reaksi kimia. Kualitas 

asam laktat semakin tinggi jika kadar pengotor sepeeti gula, logam, klorida, sulfat 

dan abu semakin kecil. Asam laktat yang dihasilkan dari proses fermentasi 

bewarna kuning dan biasanya mengandung residu dari gula dan sumber nitrogen. 

Sifat korosif dari larutan asam laktat diatasi dengan mengkonversi asam laktat ke 

dalam bentuk garamnya seperti kalsium laktat (Vickroy, 1985).  

 

Gambar 2. Rumus Molekul Asam Laktat 

 

 Asam laktat memiliki banyak pemanfaatan yaitu sebagai pelarut, pemanis, 

pengatur pH, campuran dalam kosmetik, pembersih dan bahan baku thermoplastik 

(Pramuditio et al., 2013). Asam laktat dalam bentuk ester (stearoyl-2-lactylates, 

glyceryllactostearate, glyceryl lactopalmitate) digunakan sebagai bahan 
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pengemulsi makanan yang dipanggang pada industri roti dan biskuit untuk 

mendapatkan tekstur yang lembut. Bahan pengemulsi tersebut membutuhkan 

bahan baku asam laktat yang stabil terhadap panas (Narayanan, 2004).  Asam 

laktat sebagian besar digunakan sebagai bahan tambah makanan. Asam laktat 

digunakan sebagai bahan perisa asam makanan, memiliki rasa asam yang 

sederhana, bau dan rasanya tidak tajam. Kombinasi asam laktat dengan asam 

propionat atau asam asetat digunakan sebagai bahan pengawet. Harga asam laktat 

lebih mahal dibandingkan perisa asam makanan yang lain seperti asam sitrat, 

asam asetat, asam fosfat, dan asam propionat, namun asam laktat dipilih karena 

tidak mempengaruhi rasa asli dari makanan. Asam laktat digunakan pada 

pengolahan bahan pangan yang diasinkan, keju, cake, saus salad, minuman 

ringan, salami, selai dan jelly (Vickroy, 1985).  

 

2.3.3 Asam Asetat 

Asam asetat atau lebih dikenal sebagai asam cuka (CH3COOH) adalah 

suatu senyawa berbentuk cairan, tak bewarna, berbau menyengat, memiliki rasa 

asam yang tajam dan larut di dalam air, alkohol, gliserol, dan eter. Pada tekanan 

asmoferik, titik didihnya 118,1
0 

C. asam asetat mempunyai aplikasi yang sangat 

luas dibidang industri dan pangan. Di Indonesia, kebutuhan asetat masih harus 

import, sehingga perlu diusahakan kemandirian dalam penyediaan bahan 

(Hardoyo et al., 2007).  Sifat fisika dari asam asetat adalah bentuk cairan jernih, 

tidak bewarna, berbau menyengat, pH asam, memiliki rasa asam yang sangat 

tajam, mempunyai titik beku 16,6
0 

C, titik didih 118,1
0 

C dan larut dalam air, 

alkohol, dan eter. Asam asetat dibuat dengan fermentasi alkohol oleh bakteri 

Acetobacter. Pembuatan dengan cara ini bisa digunakan dalam pembuatan cuka. 
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Asam asetat mempunyai rumus molekul CH3COOH dan bobot molekul 60,05. 

Asam asetat mudah menguap sehingga penyimpanannya harus dengan wadah 

yang tertutup rapat, diletakkan ditempat yang terhindar dari sinar matahari 

langsung dan pada suhu ruangan atau tidak lebih dari 40
0 

C (BSN, 1995).   

 

Gambar 3. Rumus Molekul Asam Asetat 

Asam asetat merupakan salah satu produk industri yang banyak dibutuhkan 

di Indonesia. Asam asetat dapat dibuat dari substrat yang mengandung etanol, 

yang dapat diperoleh dari berbagai macam bahan seperti buah-buahan, kulit 

nanas, pulp kopi, dan air kelapa. Pembuatan asam asetat dapat dilakukan dengan 

dua cara, yaitu secara sintesis dan secara mikrobiologis atau fermentasi, namun 

demikian cara fermentasi lebih disukai, karena lebih murah, lebih praktis dan 

resiko kegagalan relatif lebih kecil (Nurika dan Nur, 2001).  

 

2.3.4 Rennet 

Enzim rennet atau rennin pada produksi keju mozzarella di gunakan untuk 

memecah protein dan menggumpalkan protein susu. Hal ini menyebabkan 

terbentuknya curd dan whey protein. Enzim rennet terdapat tiga macam, yaitu 

vegetable rennet enzyme yang terbuat dari tanaman yang jika diisolasi dapat 

menghasilkan enzim rennin, animal rennet enzyme yang terbuat dari lambung 

anak sapi, dan microbial rennet enzyme yang terbuat dari hasil isolasi bakteri 

penghasil enzim rennin seperti Aspergillus niger var. awamori. Enzim rennet ini 
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bekerja optimum pada suhu ruang, yaitu pada kisaran suhu 35-37
0 

C 

(GREENFIELDS Indonesia, 2013) 

 

2.3.5 Garam 

Garam dalam proses pembuatan keju mozzarella digunakan untuk 

menghambat pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme yang bersifat patogen, 

menghambat aktivitas enzim dalam keju, dan membentuk flavor. Keju mozzarella 

menggunakan garam 1-3% dari total curd yang dihasilkan (GREENFIELDS 

Indonesia, 2013) 

 

2.4 Asam Lemak Bebas 

Asam lemak bebas diperoleh dari proses hidrolisa, yaitu penguraian lemak 

atau trigliserida oleh molekul air yang menghasilkan gliserol dan asam lemak 

bebas. Kerusakan minyak atau lemak dapat juga diakibatkan oleh proses oksidasi, 

yang biasanya dimulai dengan pembentukan peroksida dan hidroperoksida. 

Selanjutnya, terurainya asam-asam lemak disertai dengan hidroperoksida menjadi 

aldehid dan keton serta asam-asam lemak bebas. Asam lemak bebas yang 

dihasilkan oleh proses hidrolisa dan oksidasi biasanya bergabung dengan lemak 

netral dan pada konsentrasi sampai 15%, belum menghasilkan rasa yang tidak 

disenangi. Lemak dengan kadar asam lemak bebas lebih dari 1% jika dicicipi akan 

terasa membentuk film pada permukaan lidah dan tidak berbau tengik, namun 

intensitasnya tidak bertambah dengan bertambahnya jumlah asam lemak bebas 

(Ketaren, 1986). 

Penentuan asam lemak dapar dipergunakan untuk mengetahui kualitas dari 

minyak atau lemak, hal ini dikarenakan bilangan asam dapat dipergunakan untuk 
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mengukur dan mengetahui jumlah asam lemak bebas dalam suatu bahan atau 

sampel. Semakin besar angka asam maka dapat diartikan kandungan asam lemak 

bebas dalam sampel semakin tinggi, besarnya asam lemak bebas yang terkandung 

dalam sampel dapat diakibatkan dari proses hidrolisis ataupun karena proses 

pengolahan yang kurang baik (Julisti, 2010).  

 

2.5 Karakteristik Fisik Keju Mozzarella 

 Pada proses pembuatan keju akan terbentuk dua golongan protein, yaitu 

protein yang menggumpal disebut curd yang akan menjadi keju melalui proses 

pembuatan selanjutnya dan protein terlarut yang disebut whey (Murti, 2002).  

Hasil rendemen merupakan parameter untuk mengukur banyaknya curd yang 

terbentuk setelah kasein susu digumpalkan dan telah dipisah dengan whey. 

Produksi curd yang tinggi dan persentase whey yang rendah menunjukkan 

banyaknya curd yang terbentuk (Malaka dan Sulmiyati, 2010).  

 Susu yang dibuat keju harus diterima secara organoleptik. Penilaian kualitas 

keju dilakukan terhadap tekstur, warna, aroma, dan rasa. Metode umum yang 

digunakan untuk menilai kualitas keju yaitu penilaian sensorik (penilaian 

organoleptik) oleh panel melalui uji hedonik (uji kesukaan) (Soekarto, 1985). 

Kualitas keju sangat dipengaruhi oleh jenis susu, koagulan susu dan starter yang 

digunakan dalam pembuatan keju. Karakteristik keju ditentukan oleh kandungan 

nutrisi yang terdapat dalam keju, terutama kandungan protein, lemak dan 

karbohidratnya. Selain kandungan nutrisi, karakteristik keju dideteksi berdasarkan 

sifat dan kimiawinya, terutama uji organoleptik dan kandungan senyawa 

flavornya. Sifat fisik keju yang diamati meliputi penampakan fisik beserta bobot 

curd dan whey. Kandungan protein curd dilaporkan lebih tinggi dibandingkan 
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kandungan protein whey, dan besar kecilnya kandungan protein dalam susu 

berpengaruh dalam proses pembentukan warna, gumpalan dan flavor pada keju 

yang dihasilkan (Nakazawa dan Hasono, 1992).  

 

2.5.1 Warna 

Warna merupakan salah satu parameter yang diukur dalam penilaian mutu 

dan tingkat penerimaan konsumen atas produk tersebut (Malaka dan Sulmiyati, 

2010). Warna keju dipengaruhi oleh warna susu yang digunakan, sehingga warna 

keju yang dihasilkan hanya berasal dari warna susu (Rahman, et al, 1992). Hal ini 

sesuai dengan pernyataan yang disimpulkan oleh Buckle et al. (1987), yaitu keju 

yang terbuat dari susu sapi tanpa pewarna akan menghasilkan keju yang bewarna 

putih kekuningan. Warna kekuningan tersebut berasal dari pigmen karoten yang 

berasal dari pakan hijau yang dimakan sapi, yang lalu larut di dalam lemak. 

 

2.5.2 Bau 

Aroma yang dihasilkan pada keju sangat penting untuk menarik minat 

konsumen, karena dari aroma saja mampu untuk membangkitkan selera sehingga 

keju tersebut disukai. Umumnya, keju mempunyai kadar lemak yang cukup 

tinggi. Fraksi lemak di dalam keju berperan dalam pembentukan flavor khas dari 

keju dan teksturnya. Biasanya, semakin tinggi kadar lemaknya dapat 

menyebabkan flavornya semakin gurih dan juga kejunya akan bertekstur lebih 

lunak dan elastik, sedangkan jika lemaknya semakin rendah cenderung kurang 

gurih, lebih keras, kurang elastis dan kurang halus teksturnya (Law, 1984).  Keju 

yang mengalami proses pemeraman akan mengalami perubahan yang merubah 

flavor dan kadang-kadang bau, perubahan ini disebabkan karena fermentasi 
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laktosa, sitrat dan senyawa organik lainnya menjadi bermacam-macam asam, 

ester, alkohol dan senyawa pembentuk flavor dan aroma yang mudah menguap 

(Buckle et al., 1987). Pendapat ini diperkuat oleh Singh et al, (2003) yang 

menyatakan bahwa pemeraman atau pematangan suatu perlakuan penyimpanan 

keju, lazimnya pada suhu rendah dalam waktu tertentu agar bakteri dan enzim 

yang ada didalamnya bekerja untuk mengubah keju segar menjadi keju dengan 

aroma, tekstur, body, dan  kenmpakan yang khas.   

 

2.5.3 Rasa 

Menurut Astuti (2002), rasa adalah sensasi dari kombinasi bau dan cicip. 

Sofyan (2003) menambahkan bahwa rasa merupakan faktor yang cukup penting 

dari suatu produk makanan. Komponen yang dapat menimbulkan rasa yang 

diinginkan tergantung pada senyawa penyusunnya. Munculnya rasa pada keju 

disebabkan oleh komponen volatil yang terbentuk setelah inokulasi mikroba 

starter, karena pada saat inokulasi mikroba terjadi perubahan biokimia yang 

meliputi proteolisis, lipolisis, fermentasi laktosa dan produksi komponen volatil 

yang akan mempengaruhi rasa keju (Khalid dan Marth, 1989). Rahman et al 

(1992) juga menambahkan bahwa pemeraman dapat mengkatalisa produksi 

bahan-bahan yang larut dalam air, komponen flavor, peptida, asam amino, asam 

lemak, karbonil dalam komposisi tertentu sehingga dapat dihasilkan flavor yang 

proporsional yang memberikan rasa khas pada keju. 

 

2.5.4 Daya Leleh 

Komponen yang mempengaruhi kualitas keju mozzarella adalah adanya 

sifat daya leleh keju. Selama proses pemanasan keju akan mengalami kehilangan 
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energi saat keju menjadi cair (Joshi et al, 2004). Daya leleh didefinisikan sebagai 

pergerakan (secara pelan-pelan) keju atau penyebaran keju ketika pemanasan 

(Muthukumarappan et al, 2004). Sedangkan menurut Tunick et al, (1993), 

mendefinisikan daya leleh sebagai panjang pengembangan (secara pelan-pelan) 

keju ketika pemanasan dengan suhu 232
0 

C. 

Beberapa metode telah diusulkan untuk mengukur daya leleh keju, tetapi 

Schreiber test adalah metode yang paling sering digunakan (Kosikowski dan 

Mistry, 1999). Tunick et al, (1993), menyatakan bahwa uji Schreiber dapat 

dilakukan dengan mengukur pengembangan keju yang ditempatkan pada tabung 

silindris dengan diameter 18 mm dan dengan tebal keju 5 mm, kemudian 

dimasukkan oven pada suhu 232
0 

C selama 5 menit. Daya leleh menilai 1,0 

menunjukkan tidak ada pengembangan, bernilai 2,0 menunjukkan pengembangan 

menjadi 10 mm bernilai 3,0 menunjukkan pengembangan menjadi 15 mm. Daya 

leleh dapat diukur dengan menggunakan UV Meltemeter. Caranya adalah dengan 

membuat preparat berdiameter 30 mm dan tinggi 8 mm, kemudian diukur 

perubahan tingginya (Kuo and Gunasekaran, 2003). Hasil penilitian Tunick et al 

(1993), menunjukkan keju mozzarella rendah lemak mempunyai daya leleh 0,9 

dan keju mozzarella dengan lemak tinggi mempunyai daya leleh sebesar 3,2. 

 

2.5.5 Daya Mulur 

Salah satu karakteristik penting keju mozzarella adalah adanya kekuatan 

ikatan yang menunjukkan kapasitas untaian rantai fibril. Metode yang biasa 

digunakan pada pabrik dan industri adalah dengan fork test, yaitu keju dipanggang 

diatas pizza dan diuji seberapa jauh keju akan mulur (Fife et al., 2002). Kuo and 

Gunasekaran (2003), menyatakan bahwa kemuluran adalah salah satu bagian 
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penting dari keju mozzarella untuk pembuatan pizza dan yang terkait dengan 

beberapa makanan siap saji. Kemuluran keju mozzarella dapat diukur dengan 

menggunakan alat pengukur tekstur (Instron Model 1130, Instron Corp, Canton, 

MA) dengan kapasitas 100 N. preparat keju dibentuk dengan ukuran 38 mm x 20 

mm x 6 mm, kemudian ditempatkan di alat tersebut dan dipanaskan pada suhu 55
0 

C. selanjutnya preparat keju tersebut ditarik secara horizontal dengan alat tersebut

secara otomatis yang telah diatur kecepatannya pada 21,2 mm/detik. Tekanan 

yang digunakan untuk menarik keju itulah yang dicatat sebagai data. Kebalikan 

dari tekanan maksimum itulah yang digunakan sebagai indikator kemuluran keju, 

semakin tinggi angka yang diperoleh makin baik pula kemuluran keju yang 

diukur. 

Kemuluran diukur berdasarkan pemanjangan benda sebelum benda tersebut 

putus dan kekuatan maksimum yang diperlukan untuk mulur (Joshi et al, 2003). 

Kemuluran dan daya leleh pada keju berhubungan satu sama lain. Kemuluran 

pada keju pasta filatta seperti pada keju mozzarella lebih tinggi dibandingkan 

dengan keju non pasta filatta. Kemuluran keju mozzarella berkisar antara 0,5-1,2 

1/N (Kuo and Gunasekaran, 2003). 


