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ABSTRACT 

THE EFFECT OF CONDENSED WHEY USAGE 
IN ANALOGUE MOZZARELLA CHEESE PROCESSING 

ON PROTEIN CONTENT AND THE PHYSICAL QUALITY 

The data collection of this research was carried out since August 1st until 
8th September 2008 in the Engineering and Processing Laboratory of Study 
Program of Animal Product Technology Animal Husbandry Faculty University of 
Brawijaya, Malang, Laboratory of Agricultural Technology Gadjah Mada 
University, Yogyakarta, and The Join Basic Laboratory Airlangga University, 
Surabaya. 

The objective of this research was to find out the best percentage of 
condensed whey used in making analogue Mozzarella cheese based on the protein 
content, stretchability, elasticity and sliceability of the product. 

The research materials were analogue Mozzarella cheese made from milk 
and condensed whey. The method of the research was an experiment using 
Completely Randomized Design with three replications. The experiment consisted 
of 5 treatments, i.e.: 0 % (P0), 5 % (P1), 10 % (P2), 15 % (P3) and 20 % (P4) of the 
curd weight.  

The results showed that the usage of condensed whey could improve 
physical quality of analogue Mozzarella cheese and gave a significant different 
effect (P<0.05) on protein content, elasticity, and gave a very significant 
difference effect (P<0.01) on the sliceability and stretchabilty of the product.     

The conclusion of this research was that the best treatment was P4 (usage 
20 % condensed whey) with protein content 17,57 %; stretchability 1,61 1/N; 
elasticity 70,15 %; sliceability 5,5 N.  

 
Keywords : Analogue Mozzarella cheese, condensed whey, stretchability, 

elasticity.  
 
 



RINGKASAN 

PENGARUH PENGGUNAAN WHEY KENTAL  
PADA PEMBUATAN KEJU MOZZARELLA ANALOG  
DITINJAU DARI KADAR PROTEIN DAN SIFAT FISIK  

Pengumpulan data penelitian dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 
sampai dengan 8 September 2008 di Laboratorium Rekayasa dan Pengolahan 
Hasil Ternak Program Studi Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya Malang, Laboratorium Teknologi Pertanian Universitas 
Gadjah Mada Yogyakarta, dan Laboratorium Dasar Bersama Universitas 
Airlangga Surabaya.  

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui persentase penggunaan whey 
kental yang paling baik dalam pembuatan keju Mozzarella analog berdasarkan 
kadar protein, kemuluran, elastisitas dan daya potong. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi tentang mutu keju 
Mozzarella analog yang memanfaatkan whey kental dalam proses pembuatannya, 
sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif bagi produsen atau masyarakat umum 
untuk membuat keju Mozzarella. 

Materi penelitian ini adalah keju Mozzarella analog yang dibuat dari susu 
dan menggunakan whey kental sebagai bahan pengisi (filler). Metode penelitian 
adalah percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap dan diulang tiga kali. 
Percobaan dilakukan dengan penambahahan whey kental dalam pembuatan keju 
Mozzarella analog yang terdiri dari 5 perlakuan, yaitu: 0 % (P0), 5 % (P1), 10 % 
(P2), 15 % (P3) dan 20 % (P4) dari bobot curd. Variabel yang diuji adalah kadar 
protein, kemuluran, elastisitas dan daya potong. Data dianalisis dengan analisis 
ragam dan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan whey kental sebagai 
pengisi pada pembuatan keju Mozzarella analog memberikan pengaruh yang 
berbeda nyata (P<0,05) terhadap kadar protein dan elastisitas, serta memberikan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kemuluran dan daya potong keju 
Mozzarella analog. Perlakuan P0, P1, P2, P3 dan P4 memberikan rataan kadar 
protein (%) 19,35; 18,81; 17,98; 17,85; dan 17,57, kemuluran (1/N) 1,27; 1,22; 
1,31; 1,37; dan 1,61, elastisitas (%) 18,44; 30,53; 32,09; 68,04; dan 70,15; serta 
daya potong (N) 2,5; 2,5; 4,0; 4,0; dan 5,5.  

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan terbaik 
didapatkan pada perlakuan P4 (penambahan whey kental 20 %) dengan kadar 
protein 17,57 %; kemuluran 1,61 1/N; elastisitas 70,15 %; daya potong 5,5 N. 
Disarankan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kualitas kimia dan 
organoleptik keju Mozzarella analog dengan penambahan whey kental.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keju adalah makanan padat yang dibuat dari susu sapi, kambing, domba, 

dan mamalia lainnya. Keju dibentuk dari susu dengan mengurangi kandungan 

airnya dengan menggunakan kombinasi renet dan pengasaman. Pembagian keju 

alami (natural cheese) ada dua kelas yaitu keju segar (tanpa pematangan) dan keju 

dengan pematangan. Keju dengan pematangan diantaranya Cheddar, Gouda, dan 

Camembert, sedangkan keju tanpa pematangan antara lain Ricotta, Broncos, 

Cottage dan Mozzarella. Masing-masing mempunyai kandungan gizi, aroma, 

citarasa dan tekstur yang berbeda-beda (Kosikowski, 1994).  

Keju Mozzarella merupakan keju khas Italia yang sering digunakan 

sebagai lapisan atas pizza. Keju Mozzarella dari Italia ini termasuk jenis keju 

lembut yang mengandung 40-50 persen air. Umumnya dibuat dari susu sapi, tetapi 

aslinya dari susu kerbau dan konon lebih disukai rasanya. Keju ini di Indonesia 

lebih sering digunakan sebagai taburan pizza, tetapi sebetulnya bisa digunakan 

untuk makanan lainnya (Anonim, 2007). Keju Mozzarella termasuk kelompok 

keju “pasta filata” yaitu keju yang proses pembuatannya dengan pemanasan dan 

dimulurkan pada suhu 75-85 0C. Ciri-ciri keju Mozzarella adalah mulur, 

berserabut dan lunak (Willman and Willman, 1993). 

Salah satu upaya pengembangan produk dan peningkatan mutu keju 

Mozzarella dapat digunakan dengan penambahan bahan tertentu yang dapat 

meningkatkan volume keju dan berikatan dengan bahan-bahan lain, sehingga 

menghasilkan keju Mozzarella analog. Bahan tambahan yang digunakan dalam 



penelitian ini adalah tepung tapioka yang sudah sering digunakan dalam 

pembuatan keju Mozzarella analog dan whey kental. 

Whey telah lama dikenal sebagai hasil samping industri keju Mozzarella 

analog dan masih terkandung zat gizi serta merupakan sumber protein whey 

sebagai komponen fungsional (Hui, 1993). Kandungan gizi whey antara lain 

protein, gula susu (laktosa), mineral dan sejumlah kecil lemak. Setiap kilogram 

keju yang diproduksi akan menghasilkan 8-9 liter whey cair (Jenie dan Rahayu, 

1993), oleh sebab itu pemanfaatan whey kental sebagai bahan tambahan (filler) 

dalam proses pembuatan keju Mozzarella analog, diharapkan dapat menjadi salah 

satu pilihan pengembangan teknologi untuk mengurangi jumlah whey yang 

dibuang atau sekedar dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sekaligus 

pengembangan produk agar memiliki nilai tambah bagi produsen. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah berapa persentase penggunaan 

whey kental yang tepat dalam proses pembuatan keju Mozzarella analog sehingga 

didapatkan keju Mozzarella analog yang berkualitas tinggi, ditinjau dari kadar 

protein, kemuluran (stretchability), elastisitas (elasticity) dan daya potong 

(sliceability). 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase penggunaan whey 

kental yang paling baik dalam pembuatan keju Mozzarella analog berdasarkan 

kadar protein, kemuluran, elastisitas dan daya potong. 

 



1.4 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi tentang 

kualitas keju Mozzarella analog yang memanfaatkan whey kental dalam 

pembuatannya, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan alternatif bagi produsen 

atau masyarakat umum untuk membuat keju Mozzarella. 

 
1.5 Kerangka Pikir 

Whey merupakan hasil samping produksi keju yang masih mengandung 

zat gizi dan merupakan sumber protein whey (α-laktalbumin, β-laktoglobulin, 

imunoglobulin dan serum albumin) sebagai komponen fungsional (Hui,1993). 

Kandungan gizi whey antara lain protein, gula susu (laktosa), mineral dan 

sejumlah kecil lemak.  

Nutrisi yang terkandung di dalam whey masih tinggi maka whey dapat 

dimanfaatkan sebagai produk pangan. Salah satu alternatif pemanfaatannya adalah 

menggunakan whey sebagai bahan tambahan pada pembuatan keju Mozzarella 

analog dengan penambahan whey untuk meningkatkan protein pada keju 

Mozzarella analog. Whey yang digunakan sebagai bahan tambahan pada 

pembuatan keju Mozzarella analog diuapkan terlebih dahulu dengan 

menggunakan evaporator vakum sehingga diperoleh whey kental. 

Pemanfaatan whey kental sebagai bahan tambahan pada pembuatan keju 

Mozzarella belum diketahui pengaruhnya, sehingga perlu dilakukan penelitian 

tentang pembuatan keju Mozzarella analog dengan penambahan whey kental 

sebagai pengisi untuk mengetahui kadar protein, kemuluran, elastisitas dan daya 

potong keju. 



Whey kental yang saya analisis sendiri pada penelitian ini, mempunyai 

kadar protein sekitar 6,34 % bila ditambahkan pada pembuatan keju Mozzarella 

diduga akan mempengaruhi kadar protein keju, sehingga kemulurannya juga akan 

terpengaruhi. Kadar air whey kental yang cukup tinggi sekitar 50,97 % tentu juga 

akan mempengaruhi elastisitas dari keju. Kondisi fisik dan kimia whey kental 

diduga juga akan mempengaruhi keju Mozzarella yang dibuat.  

 
1.6 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah perbedaan persentase penggunaan whey 

kental dalam pembuatan keju Mozzarella analog memberikan perbedaan pengaruh 

terhadap kualitas keju Mozzarella analog ditinjau dari kadar protein, kemuluran, 

elastisitas dan daya potong.  

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Keju 

 Keju merupakan produk pangan yang dihasilkan dari penggumpalan 

(koagulasi) protein susu yang disebut curd. Selain kasein (protein susu), 

komponen lainnya seperti lemak, mineral dan vitamin-vitamin yang larut dalam 

lemak juga terbawa dalam curd, sedangkan komponen-komponen susu yang larut 

dalam air, tertinggal dalam larutan sisa dari penggumpalan kasein yang disebut 

whey (Buckle, Edwards, Fleet and Wotton, 1992). 

 Pembagian keju alami (natural cheese) ada dua kelas, yaitu kelompok keju 

segar (tanpa pematangan) dan kelompok keju dengan pematangan. Keju tanpa 

pematangan diantaranya Ricotta, Broncos, Cottage dan Mozzarella, sedangkan 

keju dengan pematangan antara lain Cheddar, Gouda, dan Camembert. Masing-

masing mempunyai kandungan gizi, aroma, flavor, dan tekstur yang berbeda-beda 

(Kosikowski, 1994). 

 Menurut Hadiwiyoto (1994), keju terdapat dalam berbagai bentuk, ukuran, 

tekstur dan aroma. Beberapa macam keju berbeda sifatnya tergantung pada cara 

pembuatannya. Tipe-tipe keju dalam perdagangan dibedakan sebagai berikut : 

1. Keju yang mempunyai kekerasan tertinggi digolongkan sebagai keju keras 

(hard cheese), contoh : Cheddar, Swiss, Gouda. 

2. Keju yang mempunyai kekerasan rendah digolongkan sebagai keju lunak 

(soft cheese), contoh : Cottage, Mozzarella, Camembert. 



3. Keju yang kekerasannya terletak antara keju keras dan keju lunak dapat 

digolongkan sebagai keju semi keras, contoh : Requefort, Brick, 

Limburger Blue. 

4. Keju yang dalam pembuatannya dilakukan pematangan untuk 

mendapatkan citarasa yang baik digolongkan sebagai keju yang 

dimatangkan.  

 
2.2 Keju Mozzarella 

 Keju Mozzarella adalah keju lunak yang proses pembuatannya tidak 

dimatangkan yang disebut juga keju segar (fresh cheese). Keju Mozzarella 

merupakan keju khas Italia, yang biasa digunakan dalam pembuatan pizza. Ciri-

ciri keju Mozzarella adalah elastis, berserabut dan lunak (Willman and Willman, 

1993). 

Keju Mozzarella merupakan keju yang berasal dari Italia dengan 

kandungan air 40 – 50 %. Umumnya dibuat dari susu sapi, sedangkan aslinya dari 

susu kerbau yang konon lebih disukai rasanya. Warna keju Mozzarella adalah 

kuning pucat dan elastis, apabila dipanaskan keju ini akan meleleh dan 

membentuk serabut yang elastis. Keju Mozzarella banyak digunakan sebagai 

taburan pizza (topping) (Anonim, 2007).  

Karakteristik keju Mozzarella antara lain warnanya putih kekuningan agak 

lembut, merupakan keju lunak dengan aroma yang khas dan umumnya terbuat 

dari susu sapi. Keju meleleh dengan baik ketika diiris atau diparut, sering disebut 

sebagai The Pizza Cheese (Anonymous, 2005). Adapun komposisi kimia keju 

Mozzarella dapat dilihat pada Tabel 1.  



Tabel 1. Komposisi kimia keju Mozzarella 

Komposisi (per 100 gram) Jumlah 
Kadar air (g) 
Protein (g) 
Lemak (g) 
Karbohidrat  
Kolesterol (mg) 
Energi 
  - K. kal  
  - K. j. 

49,8 
25,1 
21 
- 
65 
 
289 
1,204 

 
Sumber : Fox, Guinee, Logan and Mc Sweeney (2000) 

 
2.3 Keju Mozzarella Analog 

Keju Mozzarella analog secara umum didefinisikan sebagai produk yang 

dimaksudkan untuk menggantikan sebagian atau keseluruhan bahan keju yang 

mana lemak susu, protein susu ataupun keduanya secara sebagian atau 

keseluruhan diganti dari bahan alternatif non susu yang pada dasarnya berasal dari 

bahan nabati (Fox et al., 2000). Keju Mozzarella analog dapat dibuat dari bahan 

baku susu tanpa lemak dan susu dengan lemak atau penambahan kembali casein 

dan minyak nabati. Keju Mozzarella analog dapat dibuat dengan modifikasi 

tepung dengan menggunakan isolat kedelai dan gelatin sebagai pengikat kasein. 

Keju Mozzarella analog dengan menggunakan isolat kedelai memiliki bentuk dan 

tekstur yang hampir menyerupai keju Mozzarella dengan kadar air rendah (Low 

Moisture Part Skim Mozzarella). Keju Mozzarella alami atau yang analog 

biasanya dikonsumsi dalam keadaan segar dan dalam keadaan ini memiliki sifat 

organoleptik yang baik (Kiely et al., 1991).  

 Keju analog dapat dibuat dengan menggunakan bahan-bahan antara lain : 

41,6 % air, 26,3 % rennet casein, 27,9 % lemak nabati, 1,16 % Trisodium sitrat, 

0,66 % asam sitrat, 0,52 % Disodium phosphate dan 0,11 % asam sorbat. Seluruh 



bahan kecuali asam sitrat dicampur dalam alat pemasak pada suhu 35 0C, dan 

dipanaskan hingga 78 0C secara langsung dengan uap air (direct steam). Asam 

sitrat ditambahkan setelah 5 menit pencampuran, setelah itu dikemas dan 

didinginkan pada suhu 4 0C dan disimpan dalam keadaan vakum selama 24 jam 

(Mounsey and O’Riordan, 2005). 

 Keju Mozzarella alami atau yang analog biasanya dikonsumsi dalam 

keadaan segar dan dalam keadaan ini memiliki sifat organoleptik yang baik 

(Kiely, McConnel and Kindstedt, 1991). Keju Mozzarella analog dapat 

diaplikasikan terutama sebagai keju pelapis untuk pizza, pie dan potongan keju 

dalam burger daging sapi (Fox et al., 2000). 

 
2.4 Bahan Pembuatan Keju Mozzarella Analog  

2.4.1  Susu 

Susu merupakan cairan yang berwarna putih yang disekresikan oleh 

kelenjar mammae (ambing) pada binatang mamalia betina, untuk makanan dan 

sumber gizi bagi anaknya (Winarno, 1993). Susu adalah hasil pemerahan ternak 

sapi perah atau ternak menyusui lainnya yang diperah secara kontinyu dan 

komponen-komponennya tidak dikurangi dan ditambah bahan-bahan lain 

(Anonim, 20063). Susu yang normal berwarna putih keabu-abuan sampai agak 

kuning keemasan. Warna kuning disebabkan oleh adanya zat warna karoten 

(Hadiwiyoto, 1994). Menurut Adnan (1998), rasa dari susu adalah manis (agak 

manis), ini berasal laktosa. Bau dari susu adalah khas susu, dan pada umumnya 

susu mudah sekali menyerap bau. 

Komponen-komponen penting dalam susu adalah protein, lemak, vitamin, 

mineral, laktosa serta enzim dan beberapa mikroba. Umumnya susu mengandung 



air 87,1 %, lemak 3,9 %, protein 3,4 %, laktosa 4,8 %, abu 0,72 %, dan beberapa 

vitamin yang larut dalam lemak susu, yaitu vitamin A, D, E, dan K (Anonim, 

20062). Protein dan lemak merupakan bagian yang berperan dalam pembuatan 

keju. Sebagian besar vitamin dan mineral tetap bertahan pada susu selama proses 

pembuatan keju. Lemak penting untuk menentukan karakter keju tertentu sesuai 

dengan tujuan yaitu keju akan dibuat dengan lemak tinggi, keju dengan 

pengurangan kadar lemak tertentu ataupun dari susu skim (Jenkins, 1996). 

 
2.4.2  Tepung Tapioka 

 Tepung tapioka merupakan hasil ekstraksi pati dari umbi ketela pohon. 

Secara garis besar pengolahan tapioka tidak banyak berbeda dengan cara 

pengolahan pati pada umumnya. Pati merupakan jenis karbohidrat yang 

mempunyai karakteristik yang sangat erat hubungannya dengan sifat produk 

olahan (Windrawati, Tamtarini, dan Djumiati, 2000). 

 Menurut Lussas dan Rooney (2001), pati tapioka tersusun atas 17 % 

amilosa dan 83 % amilopektin. Syarif dan Irawati (1980) mengemukakan bahwa 

tepung tapioka mengandung 85-87 % pati yang mempunyai sifat mudah 

mengembang (swelling) dalam air panas. Menurut Lussas and Rooney (2001), 

suhu gelatinisasi untuk granula pati tapioka berkisar antara 52-61oC. 

 Secara umum produk susu memerlukan rata-rata citarasa yang khas. Pati 

yang digunakan pada produk susu biasanya tidak berbau dan tidak berasa. Jenis 

pati yang cocok supaya tidak menimbulkan bau yang menyimpang adalah pati 

tapioka. Pati tapioka yang belum termodifikasi mempunyai interaksi antar 

molekul yang lemah dan cepat tergelatinisasi, menghasilkan pasta dengan 

viskositas tinggi dan membentuk pasta yang jernih (Estiasih, 2006). 



2.4.3  Whey Cair 

Whey merupakan hasil samping produksi keju yang masih mengandung 

zat gizi dan merupakan sumber protein whey sebagai komponen fungsional (Hui, 

1992). Menurut Spreer (1998), whey mempunyai nilai nutrisi protein dan 

karbohidrat sehingga dapat dimanfaatkan dalam bidang pangan. Pemanfaatan 

whey secara tepat akan memberikan nilai ekonomi yang tinggi, memberikan 

kelengkapan dan efisiensi penggunaan bahan baku susu. Pemanfaatan whey 

secara komersial telah dilakukan, yaitu dengan mengolah whey menjadi bahan 

makanan dan minuman.  

Berdasarkan mekanisme koagulasi kasein, Spreer (1998) membedakan 

whey menjadi dua, yaitu whey manis (rennet whey) dan whey asam (quark whey). 

Whey manis diperoleh dari koagulasi kasein secara enzimatik dan umumnya 

bebas dari kalsium, sedangkan whey asam diperoleh dari koagulasi kasein dengan 

asam (proses pengasaman) dan umumnya mengandung kalsium laktat. Jenie dan 

Rahayu (1993) menyebut whey manis sebagai limbah cair dari produksi keju 

natural dan olahan seperti Cheddar, Mozzarela, Gouda dan Swiss yang 

mengandung susu penuh sebagai bahan bakunya. Susu skim untuk produksi keju 

Cottage dan Quarq akan menghasilkan whey yang disebut whey asam. Whey 

manis mempunyai pH sekitar 5-7, sedangkan whey asam sekitar 4-5. 

 Kandungan gizi whey antara lain protein, gula susu (laktosa), mineral dan 

sejumlah kecil lemak. Whey mengandung banyak belerang dan asam amino 

esensial (Idris, 1995). Komposisi whey cair dalam 100 gram terdiri dari laktosa 

5,2 gram, protein 1 gram, lemak 0,2 gram, mineral 0,6 gram dan air 93 gram 

(Anonymous, 2007). Whey banyak mengandung asam amino di antaranya 



terdapat asam glutamat yang membentuk dispersi koloid. Jenis protein yang 

terlarut dalam whey adalah α-laktalbumin, β-laktoglobulin, imunoglobulin dan 

serum albumin (Widodo, 2003). Laktosa, protein dan mineral merupakan tiga 

komponen utama dalam bahan kering whey. Laktosa yang terkandung dalam 

whey asam mempunyai rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan whey manis, 

karena sebagian laktosa dalam susu telah difermentasi menjadi asam laktat. Asam 

laktat yang terdapat dalam whey manis lebih rendah, namun akan meningkat cepat 

bila tidak segera dipasteurisasi atau disimpan dalam suhu dingin. Rata-rata 

kandungan protein dalam whey manis lebih tinggi daripada whey asam sehingga 

lebih menguntungkan apabila dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri 

makanan (Clark, 1992). Komposisi whey dapat dilihat pada Tabel 2.  

 
Tabel 2. Komposisi rata-rata whey asam dan whey manis 

Komposisi Whey asam (g/l) Whey manis (g/l) 
pH 4,6 - 4,8 5,9 - 6,4 
Total padatan 6,3 - 7,0 6,3 - 7,0 
Laktosa 4,4 - 4,6 4,6 - 5,2 
Protein 0,6 – 0,7 0,7 - 0,9 
Lemak 0,1 0,35 
Air 93,0 93,0 
Abu 0,7 0,6 

 
Sumber : Clark (1992) 

 
2.4.4 Whey Kental 

Whey kental berasal dari whey manis dan dihasilkan dengan metode yang 

mempertahankan sebagian besar kandungan alaminya. Salah satu prosesnya 

adalah dengan ekstra penyerapan yang diikuti dengan pengeringan sampai 

mencapai konsentrasi whey yang diinginkan (Kwachi, Takeuchi and Nishiya, 

1992).  



 Whey protein pada kenyataannya jika didenaturasi dengan pemanasan 

pada suhu antara 72-75 oC akan mengalami penggumpalan. Akan tetapi, karena 

penanganannya dengan pemanasan, whey kental ini hanya dapat digunakan 

sebagai bahan tambahan dalam produksi pangan. Kandungan zat dalam whey 

kental tidak konstan tetapi meningkat secara terus-menerus selama pemanasan, 

dan mudah terdenaturasi (Bisson and Giovanni, 1995). Barbano (2004) dalam 

penelitiannya menyebutkan bahwa whey kental mempunyai kandungan protein 

sebesar 11-13 %, dapat digunakan dalam bentuk bahan segar dalam produk susu 

dan makanan. 

 
2.4.5 Sodium Tripolyphosphate (STPP) 

 STPP merupakan garam pengemulsi yang dapat ditambahkan dalam bahan 

pangan (Anonymous, 2006). Menurut Burrington (2000), STPP merupakan 

pengikat kalsium yang kuat dan dapat memberikan sifat emulsi yang baik 

sehingga dapat menghasilkan keju yang keras dan memiliki sifat non-melting pada 

keju. Menurut Caric (1992), penggunaan STPP tidak boleh melebihi 3-4 % dari 

bobot keju. 

STPP memiliki sifat molekul Na5P3O10 dan berat molekul 367,86. bentuk 

granula putih yang memiliki sifat mudah larut dalam air dan tidak berbau 

(Anonymous, 2006). Caric (1992) menyatakan bahwa fungsi utama garam 

pengemulsi adalah memisahkan kalsium dari kasein. Kasein di dalam keju 

merupakan suatu molekul dengan ujung lipofilik non polar sedangkan ujung lain 

yang mengandung kalsium fosfat bersifat hidrofilik, dengan struktur molekul 

seperti itu kasein berfungsi sebagai pengemulsi. 

 



2.4.6 Renin 

 Enzim yang banyak digunakan dalam proses koagulasi ialah renin. Renin 

merupakan enzim yang bereaksi dengan protein dalam susu untuk 

menggumpalkan susu (Willman and Willman, 1993). 

Pembentukan curd dalam pembuatan keju berlangsung melalui 2 tahap : 

tahap pertama terjadinya perubahan keasaman : kasein dapat diendapkan pada pH 

4,6 karena pH tersebut merupakan titik isoelektriknya. Stabilitas kasein mulai 

tergangu pada pH 5,3. Dengan terjadinya perubahan keasaman yang pada 

pembuatan keju dihasilkan oleh perubahan laktosa menjadi asam laktat, 

menyebabkan perubahan pada senyawa Ca-phosphat. Dengan bertambahnya ion 

H akhirnya dapat memecahkan senyawa Ca-phosphat. Hal ini berarti bahwa 

bertambahnya ion H+ dapat memisahkan Ca-phosphat sehingga senyawa 

kompleks Ca-kaseinat menjadi tidak stabil. Terbentuknya ion Ca akan membantu 

pross pengendapan senyawa kompleks tersebut. Tahap kedua pengendapan kasein 

dijalankan oleh enzim renin. Dalam proses ini κ-kasein dihidrolisa menjadi para- 

κ-kasein. Proses koagulasi ini dipengaruhi oleh suhu dan tidak terjadi di bawah 

suhu 15 oC (Adnan, 1984).  

 
2.4.7 Asam Sitrat 

 Asam sitrat merupakan senyawa intermedier dari asam organik yang 

berbentuk kristal atau serbuk putih. Asam sitrat ini mudah larut dalam air, spiritus 

dan etanol, tidak berbau, rasanya sangat asam, dan jika dipanaskan akan meleleh 

kemudian terurai yang selanjutnya terbakar sampai menjadi arang (Anonymous, 

2005). Asam sitrat mempunyai rumus kimia C6H8O7, dengan bobot molekul 



192,13; titik leleh pada suhu 426 oK (153 oC) dan temperatur penguraian termal 

pada 448 K (175 oC) (Anonymous, 2006). 

 Asam sitrat juga berfungsi sebagai pengawet pada keju dan sirup, 

meningkatkan rasa asam (mengatur tingkat keasaman) pada berbagai pengolahan 

makanan (Anonymous, 2005), dan digunakan untuk mengendalikan pH larutan 

karena sifatnya sebagai larutan penyangga (Anonim, 20061). 

 
2.4.8 Garam  

 Garam merupakan hasil olahan dari laut. Garam mempunyai peranan 

penting dalam proses memasak baik untuk menyedapkan maupun untuk 

mengawetkan makanan. Garam juga bersifat higroskopis dan dapat mematikan 

kuman (Suradjaya dan Tomasoa, 1991).  

Penambahan garam pada keju bertujuan untuk menumbuhkan proses 

sineresis, memperlambat pembentukan asam, meningkatkan flavour dan 

mengontrol kematangan dari keju serta memberikan rasa asin (Anonymous, 

2005). Menurut Furia (1988), menyatakan bahwa garam juga dapat memberikan 

kehalusan dan bebas dari pemisahan lemak dalam keju yang dihasilkan. Menurut 

Kosikowski (1994), garam dapur yang dimasukkan sebanyak 2,5-3 % dari bobot 

curd.  

 
2.4.9 Na Sitrat (Sodium Sitrat) 

Caric (1992) menyatakan bahwa sodium sitrat digunakan untuk 

membentuk tekstur kompak dan keju mudah diiris setelah didinginkan. Sodium 

sitrat berwarna putih dan sedikit mempunyai rasa asin dan sedikit mencair dalam 

udara lembab serat menjadi kristal pada udara kering. Bentuk kristal dapat 



terbentuk dari 5 molekul sitrat dan ½ molekul air dan dapat larut pada suhu 20 oC 

dalam 2 bagian air. Menurut Kosikowski (1994), bahwa sodium sitrat mempunyai 

harga yang murah, mampu menghasilkan keju yang kualitasnya baik dan keju 

dapat diiris tanpa lengket serta aroma dan citarasa sesuai kebutuhan. Rumus 

molekul sodium sitrat adalah NaH2C6H5O7. 

 
2.5  Kualitas Keju Mozzarella Analog dengan Penggunaan Whey Kental 

2.5.1  Kadar Protein 

Kandungan protein keju memegang peranan penting dalam 

mempertahankan emulsi antara lemak dan air. Peran protein tersebut dipengaruhi 

oleh kelarutannya, protein yang mempunyai kelarutan tinggi (terlarut secara 

sempurna) dapat mengikat air lebih banyak, melindungi dan mengikat lemak 

dengan baik, sehingga lemak dan air dapat teremulsi serta terdispersi secara 

merata (Margiono, 1994). 

 Idris (1995) menyatakan bahwa kelompok kasein terdiri dari α-kasein, β-

kasein, γ-kasein dan kappa kasein, yang kemudian membentuk partikel yang 

disebut misel. Komponen kasein tersebut kemudian disebut dengan nama Ca-

kasein-fosfat-misel atau Ca-kaseinat-fosfat-kompleks. Kasein dapat diendapkan 

pada pH 4,6 karena pH tersebut merupakan titik isoelektriknya. Bertambahnya ion 

H+ akan memecah Ca-fosfat dari ikatan senyawa kompleks Ca-kaseinat-fosfor 

sehingga Ca-fosfor menjadi tidak stabil. Kestabilan Ca-kompleks dalam susu 

menurun perlahan-lahan jika keasaman meningkat. Nilai pH sekitar 5,3 (pH 

normal ± 6,8) mulai terjadi penggumpalan, tetapi pH 4,6–4,7 pada suhu kamar 

akan menggumpal sempurna. Asam mengendapkan senyawa kalsium yang terikat 



pada bermacam-macam kaseinat dalam misel, dengan demikian terjadi 

ketidakstabilan penggumpalan kasein. 

 
2.5.2  Kemuluran 

Kemuluran adalah salah satu bagian penting pada keju Mozzarella untuk 

pembuatan pizza. Kemuluran adalah kemampuan keju untuk mulur (tingkat 

kemuluran) ketika dipanaskan menunjukkan kapasitas kekuatan mengikat untaian 

fibril dari keju. Kemuluran diukur berdasarkan pemanjangan benda sebelum 

benda tersebut putus dan kekuatan maksimum yang diperlukan keju untuk 

memulur (Joshi, Muthukumurappan and Dave, 2003). 

Kemuluran keju Mozzarella dapat diukur dengan menggunakan alat 

pengukur tekstur (Instron Model 1130, Instron Corp, Canton, MA) dengan 

kapasitas 100 N, tekanan yang digunakan untuk menarik keju yang dicatat sebagai 

data. Kebalikan dari tekanan maksimum itulah yang digunakan sebagai indikator 

kemuluran keju, makin tinggi angka yang diperoleh makin baik pula kemuluran 

keju yang diukur (Kuo and Gunasekaran, 2003). 

Kemuluran dan daya leleh pada keju berhubungan satu sama lain, jika 

kemuluran tinggi maka nilai daya leleh akan tinggi. Kemuluran pada keju pasta 

filata seperti pada keju Mozzarella lebih tinggi dibandingkan dengan keju non-

pasta filata. Kemuluran keju pasta filata berkisar antara 0,5-1,2 1/N, sedangkan 

keju non-pasta filata berkisar antara 0,6-1,6 1/N (Kuo and Gunasekaran 2003).  

 
2.5.3  Elastisitas 

 Elastisitas merupakan perbandingan gaya tekan kedua dengan gaya tekan 

pertama pada pengepresan sampel (Soeparno, 1992). Fox et al. (2000), elastisitas 



merupakan kemampuan gel untuk kembali dengan cepat pada dimensi dan bentuk 

aslinya, setelah dilakukan pengepresan atau penekanan. 

Kuo, Wang, and Gunasekaran (2000) menyatakan bahwa penurunan 

kandungan lemak dapat menyebabkan meningkatnnya kandungan protein, 

sehingga elastisitas keju juga akan meningkat. Hal serupa juga dikemukakan oleh 

Tunick et al. (1993) bahwa peningkatan elastisitas ini sejalan dengan penurunan 

kadar lemaknya. Ketiadaan lemak ini akan mempermudah kerja protein untuk 

saling berikatan. 

 
2.5.4 Daya Potong  

Daya potong adalah kemampuan memotong atau mengiris, tanpa terjadi 

patah, hancur atau lengket pada saat pelaksanaan pemotongan keju (Fox et al., 

2000). Faktor-faktor yang mempengaruhi daya leleh, kemuluran dan daya potong 

keju antara lain adalah pemanasan susu (pasteurisasi), pH selama penanganan 

keju, komposisi keju dan proteolisis serta penurunan kandungan kasein (Heiland 

Konstance and Flanangan, 1988). 

Etzel (2000) menyatakan bahwa proses pembuatan keju dengan suhu 

pemasakan 75 oC sampai 82 oC, dihasilkan standar keju yang cocok dengan 

kualitas daya potong dan daya leleh yang baik. Meskipun banyak faktor yang 

mempengaruhi karakteristik fungsional dari proses akhir pembuatan keju, 

pencampuran bahan mentah selama proses merupakan faktor yang utama. Untuk 

memperoleh keju yang berkualitas kita perlu mempelajari tentang keseragaman 

dari pencampuran selama proses pembuatan keju dan menguji daya leleh serta 

daya potong dari proses akhir pembuatan keju.  

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Pengambilan data penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Rekayasa 

dan Pengolahan Hasil Ternak Program Studi Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang, Laboratorium Teknologi Pertanian 

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan Laboratorium Dasar Bersama 

Universitas Airlangga Surabaya mulai tanggal 1 Agustus – 8 September 2008. 

 
3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah susu full cream 

yang dibeli dari KUD DAU, asam sitrat dan Enzim Renin (Marzyme supreme 

Glengarry Co. Canada) untuk membuat curd, tepung tapioka, minyak kelapa 

(Filma), garam (Kapal Layar), STPP, Na-Sitrat, whey kental yang dibuat sendiri 

dengan proses pembuatan yang dapat dilihat pada Gambar 1.  

 
3.2.2 Peralatan 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan analitik, 

pH meter (Hanna isnstruments), alat pengukur kemuluran dan elastisitas 

menggunakan Universal testing machine (S-Series model H5K-S, Redhill, UK), 

alat pengukur daya potong (Shimadzu Autograph AG-10TA with torsion fixtures), 

erlenmeyer, termometer, pengaduk, dan evaporator vakum yang dimiliki oleh 

Laboratorium Susu Kental Manis Teknologi Hasil Ternak Universitas Brawijaya. 

 



3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Rancangan Percobaan 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan dengan 

Rancangan Acak Lengkap dan diulang tiga kali. Percobaan dilakukan dengan 

penambahahan whey kental dalam pembuatan keju Mozzarella analog yang terdiri 

dari 5 perlakuan, yaitu: 

 P0 : tanpa penambahan whey kental (0 % whey kental) 

 P1 : penambahan whey kental 5 % dari bobot curd 

 P2 : penambahan whey kental 10 % dari bobot curd 

 P3 : penambahan whey kental 15 % dari bobot curd 

 P4  : penambahan whey kental 20 % dari bobot curd 

 Variabel yang diuji adalah kadar protein, kemuluran, elastisitas dan daya 

potong. 

 
3.3.2 Komposisi keju Mozzarella analog 

Komposisi keju Mozzarella analog dengan penggunaan whey kental yang 

disesuaikan dengan Mounsey and O’Riordan (2005) yang disajikan dengan 100 

gram adonan dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3.  Adonan keju Mozzarella analog dengan penggunaan whey kental per 100 
gram  

 

Bahan (gram) Perlakuan 
P0 (0 %) P1 (5 %) P2 (10 %) P3 (15 %) P4 (20 %) 

Curd  
Whey kental 
Na Sitrat 
Garam 
STPP 
CMC  
Minyak kelapa 
Tepung tapioka  

90,5 
- 

0,90 
1,36 
0,23 
0,23 
2,27 
4,53 

86,58 
4,33 
0,87 
1,30 
0,22 
0,22 
2,20 
4,33 

82,99 
8,30 
0,83 
1,24 
0,21 
0,21 
2,10 
4,15 

79,68 
11,96 

0,80 
1,19 
0,20 
0,20 
2,00 
3,98 

76,63 
15,33 
0,77 
1,15 
0,19 
0,19 
1,91 
3,83 



3.3.3  Prosedur Pembuatan Curd dan Whey Kental  

Proses pembuatan curd dan whey kental dalam penelitian ini dilakukan 

sesuai dengan metode Shakeel-Ur-Rehman et al. (2003) yang telah dimodifikasi 

adalah sebagai berikut : 

1. Susu dipasteurisasi pada suhu 72 oC selama 16 detik dan kemudian suhu di 

turunkan sampai 36 oC. 

2. Susu diberi penambahan asam sitrat 0,1 % dan enzim renin 0,025 %, 

kemudian didiamkan sekitar 30 menit hingga terbentuk gumpalan (curd). 

3. Curd dipotong 1 cm secara horisontal dan vertikal kemudian didiamkan 

hingga terpisah dengan whey.  

4. Whey diambil dan dikentalkan dengan evaporator vakum pada suhu 70 oC 

selama 45 menit dengan tekanan -60 cmHg. 

Pembuatan curd dan whey kental secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
3.3.4  Prosedur Pembuatan Keju Mozzarella Analog 

Langkah pembuatan keju Mozzarella analog yaitu bahan tambahan yang 

terdiri atas Na Sitrat 1 %, Garam dapur 1,5 %, STPP 0,25 %, CMC 0,25 %, 

Minyak kelapa 2,5 %, dan Tapioka 5 % (semua persentase berdasarkan bobot 

curd) diaduk dan dipanaskan pada suhu 45 oC selama 15 menit, kemudian 

ditambah dengan curd dan perlakuan penambahan whey kental (whey kental 0 %, 

5 %, 10 %, 15 %, dan 20 % dari bobot curd). Adonan yang diperoleh dipanaskan 

dan dilakukan pemuluran pada suhu 80 oC selama 25 menit sehingga dihasilkan 

keju Mozzarella analog. Pembuatan keju Mozzarella analog menurut Mounsey 

and O’Riordan (2005) secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 2.  

 



 

CURD 

Dikentalkan dengan evaporator vakum 
Suhu 70 oC selama 45 menit 

 tekanan -60 cmHg 

 Whey 
kental 

Gambar 1.  Diagram Alir Proses Pembuatan Curd dan Whey Kental untuk 
Pembuatan Keju Mozzarella (Shakeel-Ur-Rehman et al., 2003) yang 
telah Dimodifikasi 

SUSU 

Pasteurisasi pada 72 oC selama 16 detik dan suhu diturunkan pada 36 oC 

Penambahan asam sitrat 0,1 %  

Didiamkan sekitar 30 menit hingga terbentuk gumpalan (curd) 

Pemotongan curd 1 cm horisontal dan vertikal 

Curd didiamkan hingga terpisah dengan whey 

Dilakukan pembuangan whey hingga 3 kali 

Penambahan enzim renin 0,025 % 



Bahan 
Tambahan 

 
1. Na Sitrat 1 % dari bobot curd 
2. Garam dapur 1,5 % dari bobot curd 
3. STPP 0,25 % dari bobot curd 
4. CMC 0,25 % dari bobot curd 
5. Minyak kelapa 2,5 % dari bobot curd 
6. Tapioka 5 % dari bobot curd 

Pengujian Kualitas : 
1. Kadar Protein 
2. Kemuluran  
3. Elastisitas  
4. Daya Potong 

 Keju 
Mozzarella 

analog 

 • Curd 
• Perlakuan penambahan whey 

kental 0 %, 5 %, 10 %, 15 %, 
dan 20 % (dari bobot curd) 

Diaduk dan dipanaskan pada suhu 45 oC 
selama 15 menit 

Dipanaskan dan dilakukan pemuluran pada 
suhu 80 oC selama 25 menit

Gambar 2 . Diagram Alir Proses Pembuatan Keju Mozzarella Analog dengan 
Penggunaan Whey Kental (Mounsey and O’Riordan, 2005). 



3.4 Pengamatan Variabel 

Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah kadar protein, kemuluran, 

elastisitas dan daya potong, pengujian sampel dengan metode sebagai berikut : 

a. Pengujian kadar protein, mengikuti prosedur Sudarmadji, Haryono dan 

Suhardi (1997) pada Lampiran 1. 

b. Pengujian kemuluran dan elatisitas, mengikuti prosedur Kuo and 

Gunasekaran (2003), seperti tertera pada Lampiran 2. 

c. Pengujian daya potong yang tertera pada Lampiran 3. 

 
3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis ragam dan 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (Yitnosumarto, 1991).  

 
3.6 Perlakuan Terbaik 

Perhitungan dan penentuan perlakuan terbaik dilakukan menurut metode De 

Garmo, Sullivan and Canada (1984) menggunakan metode indeks efektifitas yang 

dimodifikasi oleh Susrini (2003) sebagai berikut : 

1. Mengurutkan (meranking) variabel berdasarkan pentingnya 

peranannya terhadap mutu produk dari yang tertinggi ke terendah, 

menurut pendapat responden.  

2. Menentukan bobot masing-masing variabel berdasarkan ranking 

yang diperoleh pada butir 1, sedemikian rupa sehingga kepentingan 

relatif dapat dikuantifikasi antara 0 sampai 1 (angka 1 untuk yang 

peranannya tertinggi).  



3. Menghitung bobot normal dari masing-masing variabel dengan 

membagi bobot tiap variabel dengan jumlah bobot variabel.  

Bobot normal = 
abelbobot varijumlah 
 variabelmasing-masingbobot  

4. Menghitung nilai efektifitas dengan rumus : 

Ne (Nilai efektifitas) = 
 terjelekNilai - terbaik Nilai

 terjelekNilai -perlakuan  Nilai  

Untuk variabel dengan nilai rata-rata semakin besar semakin baik 

(misalnya nilai mutu organoleptik), maka nilai terendah sebagai nilai 

terjelek dan nilai tertinggi sebagai nilai terbaik.  

Untuk variabel dengan nilai rata-rata semakin kecil semakin baik 

(misalnya kandungan mikroorganisme yang merugikan), maka nilai 

tertinggi sebagai nilai terjelek dan nilai terendah sebagai nilai 

terbaik.  

5. Menghitung nilai hasil (Nh) variabel yang diperoleh dari perkalian 

antara bobot normal masing-masing variabel dengan Ne-nya.  

6. Menjumlahkan semua nilai hasil (Nh) dari masing-masing perlakuan. 

7. Perlakuan yang memiliki nilai hasil (Nh) tertinggi ditentukan sebagai 

perlakuan terbaik dalam penelitian. 

 
3.7 Batasan Istilah 

Keju Mozzarella Analog : Keju Mozzarella yang dibuat dari curd yang 

ditambah dengan bahan pengemulsi, bahan 

pengisi, air, kondensat kemudian dipanaskan dan 

diaduk hingga tidak lengket.  



Whey Kental : Whey yang diuapkan hingga kadar airnya 

mencapai 50 %, dan penggunaannya dalam keju 

Mozzarella analog berfungsi sebagai filler atau 

pengisi.  

Kualitas Keju : Suatu karakteristik untuk menentukan baik 

tidaknya keju dan sebagai pembanding di antara 

variasi perlakuan baik ditinjau dari kadar protein, 

kemuluran, elastisitas dan daya potong.  

Kemuluran  : Kemampuan keju untuk mulur (tingkat 

kemuluran) ketika dipanaskan menunjukkan 

kapasitas kekuatan mengikat untaian fibril dari 

keju.  

Elastisitas  : Perbandingan gaya tarik kedua dengan gaya tarik 

pertama sampel, dengan menggunakan alat 

Autograf.  

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Pengaruh Penggunaan Whey Kental terhadap Kadar Protein Keju 
Mozzarella Analog  

 
Rataan kadar protein keju Mozzarella analog dengan penggunaan whey 

kental berkisar antara 17,57 % sampai 19,35 %. Rataan kadar protein keju 

Mozzarella analog dengan penggunaan whey kental pada berbagai perlakuan 

dapat dilihat pada Tabel 4. Data dan hasil analisis ragam kadar protein keju 

Mozzarella analog tertera pada Lampiran 4. 

 
Tabel 4.  Rataan kadar protein keju Mozzarella analog dan Hasil UJBD 5% 

Perlakuan Rataan (%) 
P0 
P1 
P2 
P3 
P4 

19,35b ± 0,93 
18,81ab ± 0,62 
17,98ab ± 1,24 
17,85ab ± 0,39 
17,57a ± 0,65 

Keterangan :  Superskrip yang berbeda (a dan b) menunjukkan perbedaan yang 
nyata (P<0,05) 

 

Hasil analisis ragam (Lampiran 4) menunjukkan bahwa perlakuan 

penggunaan whey kental dalam pembuatan keju Mozzarella analog dengan 

penambahan whey kental tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata 

(P<0,05) terhadap kadar protein keju Mozzarella analog. Hal ini menunjukkan 

bahwa penggunaan whey kental dengan konsentrasi yang berbeda menghasilkan 

kadar protein yang hampir sama, namun setelah dilakukan Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD) 5 % penambahan whey kental dalam konsentrasi yang berbeda 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata terhadap kadar protein keju 

Mozzarella analog yaitu pada perlakuan P0 dan P4.  



Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa P0 (tanpa penambahan whey kental) 

memiliki kadar protein paling tinggi yaitu 19,35 % dibanding perlakuan lainnya. 

Penurunan kadar protein keju Mozzarella analog dipengaruhi oleh bahan pengisi 

yang digunakan yaitu whey kental. Kandungan protein ini akan semakin menurun 

sejalan dengan penambahan whey kental. Hal ini disebabkan oleh bahan pengisi 

yang ditambahkan yaitu whey kental mengandung protein yang lebih rendah 

daripada curd sebagai bahan baku pada pembuatan keju Mozzarella analog, 

sehingga bila ditambahkan pada adonan yang sama dengan konsentrasi yang 

semakin meningkat akan menyebabkan menurunnya kadar protein keju 

Mozzarella analog. Pada penelitian ini kadar protein whey kental yang digunakan 

sebesar 6,34 % dan kadar protein curd yaitu sebesar 15,60 %.  

Kadar protein keju Mozzarella analog yang didapatkan pada penelitian ini 

cukup rendah jika dibandingkan dengan keju Mozzarella menurut Fox et al. 

(2000) yang menghasilkan kadar protein 25,1 %, akan tetapi telah masuk kisaran 

kadar protein hasil penelitian seperti yang dinyatakan oleh Leon (2007) bahwa 

kadar protein keju Mozzarella analog berkisar antara 5 – 33%.  

 
4.2 Pengaruh Penggunaan Whey Kental terhadap Kemuluran Keju 

Mozzarella Analog  
 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan dengan penambahan 

whey kental sebagai bahan pengisi pada pembuatan keju Mozzarella analog 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kemuluran 

keju Mozzarella analog. Kemuluran keju Mozzarella analog dengan penggunaan 

whey kental berkisar antara 1,22 1/N sampai 1,61 1/N. Rataan kemuluran keju 

Mozzarella analog dengan penggunaan whey kental pada berbagai perlakuan 



dapat dilihat pada Tabel 5. Data dan hasil analisis ragam kemuluran keju 

Mozzarella analog tertera pada Lampiran 5. 

 
Tabel 5. Rataan kemuluran keju Mozzarella analog dan Hasil UJBD 1 % 

Perlakuan Rataan (1/N) 
P0 
P1 
P2 
P3 
P4 

1,27a ± 0,08 
1,22a ± 0,05 
1,31a ± 0,14 
1,37ab ± 0,14 
1,61b ± 0,06 

Keterangan :  Superskrip yang berbeda (a dan b), menunjukkan adanya 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

  

Tabel 5 menunjukkan bahwa hasil UJBD rataan kemuluran keju 

Mozzarella antar perlakuan dengan penambahan whey kental dalam konsentrasi 

yang berbeda memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap kemuluran keju Mozzarella analog. Hal ini disebabkan oleh adanya 

perbedaan kekerasan keju, sehingga gaya yang diperlukan untuk peregangan juga 

akan berbeda dan menyebabkan nilai kemuluran berbeda pula. Selain itu diduga 

juga karena kandungan kadar kasein dan pH yang berbeda pada masing-masing 

perlakuan. 

Johnson (2000) menyatakan bahwa kasein dalam bentuk gumpalan 

berpengaruh terhadap daya leleh dan kemuluran keju. Seberapa besar pengaruh 

gumpalan kasein terhadap keju dipengaruhi oleh kepadatan kasein dan banyaknya 

interaksi antara molekul kasein. Kasein yang membentuk gumpalan masih 

terdapat jarak atau ruang kosong atau pori-pori yang kemudian diisi oleh serum 

dan globula lemak. Penurunan pH dapat menyebabkan perombakan gumpalan, 

sehingga ruang kosong atau pori-pori yang akan diisi globula lemak semakin 

besar. Globula lemak tersebut nantinya memecah jaringan kasein. Semakin 



banyak globula lemak dalam keju maka gumpalan kasein semakin jauh akibatnya 

interaksi antara gumpalan kasein menjadi lebih sedikit sehingga kemuluran dari 

keju meningkat. 

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pH yang rendah akan 

mempengaruhi interaksi antara globula lemak dengan kasein, sehingga akan 

mempengaruhi nilai kemuluran keju. Rataan hasil uji pH yang saya lakukan 

sendiri (Tabel 13) pada P0, P1, P2, P3, dan P4 didapatkan pH yang semakin menurun 

dari setiap perlakuan, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan nilai 

kemuluran keju Mozzarella analog dengan penambahan whey kental (Gambar 3).  

Hal ini diperkuat dengan pendapat Lucey, Johnson and Horne (2003) yang 

menyatakan bahwa karakteristik kemuluran memerlukan molekul kasein yang 

merekat kuat, pada waktu bersamaan ikatan yang menjaga kesatuan molekul 

kasein harus longgar dan dapat berubah dengan cepat. Keju Mozzarella 

memerlukan rantai kasein yang kompak dalam melakukan kemuluran, jika rantai 

kasein tidak saling berhubungan, maka tidak akan terjadi kemuluran. 
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Gambar 3.  Pengaruh pH terhadap Kemuluran 

 



Kemuluran keju Mozzarella yang dihasilkan pada penelitian ini berkisar 

antara 1,27 1/N sampai dengan 1,61 1/N. Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai 

kemuluran tertinggi didapat pada perlakuan P4 (dengan penggunaan whey kental 

20 %) dikarenakan tekstur keju yang dihasilkan liat atau kenyal, sehingga semakin 

liat keju maka gaya yang diperlukan untuk peregangan semakin besar dan 

menyebabkan nilai kemuluran semakin tinggi. Hasil penelitian Kuo and 

Gunasekaran (2003) mendapatkan nilai kemuluran keju Mozzarella pasta filata 

berkisar antara 0,5 - 1,2 1/N, sehingga dalam penelitian ini didapatkan kemuluran 

yang lebih tinggi dibandingkan penelitian Kuo and Gunasekaran (2003).  

Nilai kemuluran terendah didapat pada perlakuan P0 yaitu tanpa 

penambahan whey kental. Hal ini disebabkan oleh kadar air yang dihasilkan pada 

perlakuan ini cenderung rendah, sehingga menghasilkan keju yang lebih keras dan 

tidak liat jika dibandingkan dengan perlakuan P4 (dengan penggunaan whey 

kental 20 %). Pada keju dengan kadar air yang rendah kemungkinan mempunyai 

kandungan kalsium yang tinggi, sehingga lemak yang terkandung di dalamnya 

cenderung lebih rendah. Rudan, Barbano, Yun and Kindstedt (1997) melaporkan 

bahwa kandungan kalsium dari keju meningkat seiring dengan penurunan 

kandungan lemak. Metzger, Barbano Rudan and Kinstedt (2000) juga 

berpendapat bahwa penurunan kandungan kalsium akan menurunkan kekerasan 

dari keju sehingga keju menjadi lebih lembut dan lebih mudah mulur serta dapat 

meningkatkan nilai functional properties pada keju Mozzarella rendah lemak.  

 
 
 
 
 



4.3 Pengaruh Penggunaan Whey Kental terhadap Elastisitas Keju 
Mozzarella Analog 

 
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan whey 

kental dengan konsentrasi berbeda dalam pembuatan keju Mozzarella analog 

memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap elastisitas keju Mozzarella 

analog. Data dan hasil analisis ragam elastisitas keju Mozzarella analog tertera 

pada Lampiran 6 kemudian dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD) 5 % yang menunjukkan adanya perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

antar perlakuan penggunaan whey kental terhadap elastisitas keju Mozzarella 

analog. Rataan keju Mozzarella analog dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD) 5 % dapat dilihat pada Tabel 6.  

 
Tabel 6. Rataan elatisitas keju Mozzarella analog dan Hasil UJBD 5 % 

Perlakuan Rataan (%) 
P0 
P1 
P2 
P3 
P4 

18,44a ± 4,08 
30,53a ± 2,49 
32,09a ± 12,36 
68,04b ± 8,96 
70,15b ± 34,95 

Keterangan :  Superskrip yang berbeda (a dan b), menunjukkan adanya 
perbedaan yang nyata (P<0,05) 

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa dengan penambahan whey kental dihasilkan 

rataan nilai elastisitas keju Mozzarella analog antar perlakuan (P0, P1, P2, P3 dan 

P4) memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap elastisitas keju 

Mozzarella analog. Hal ini dikarenakan perbedaan kadar air dan diduga juga 

kandungan lemak yang berbeda pada masing-masing perlakuan.  

Pada penelitian ini nilai elastisitas keju Mozzarella analog yang dihasilkan 

berkisar antara 18,44 % sampai dengan 70,15 % dengan perbedaan elastisitas dari 

terkecil sampai terbesar. Nilai elastisitas tertinggi diperoleh pada perlakuan P4, hal 



ini dikarenakan rataan hasil uji kadar air yang saya lakukan pada perlakuan P4 

menghasilkan kadar air yang cenderung lebih tinggi seperti yang tertera pada 

Tabel 12, sehingga tekstur yang dihasilkan lebih lunak jika dibandingkan dengan 

perlakuan lainnya (Gambar 4). Hal ini berbeda dengan pernyataan Gaman and 

Sherrington (1994) bahwa kadar air yang terlalu tinggi akan menyebabkan 

lemahnya ikatan antar protein dan menghasilkan “body” keju yang terlalu lembek 

sehingga tidak elastis lagi.  
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Gambar 4.  Pengaruh kadar air terhadap elastisitas 

 
Semakin tingginya nilai elastisitas sejalan dengan banyaknya konsentrasi 

penambahan whey kental sehingga semakin menurunnya kadar lemak, yang 

mengakibatkan lebih fleksibelnya rantai protein untuk saling berikatan. Seperti 

pernyataan yang dikemukakan oleh Tunick et al. (1993) bahwa peningkatan 

elastisitas ini sejalan dengan penurunan kadar lemaknya. Ketiadaan lemak ini 

akan mempermudah kerja protein untuk saling berikatan. Hal serupa juga 

dikemukakan oleh Kuo et al. (2000) bahwa penurunan kadar lemak dapat 

menyebabkan peningkatan elastisitas keju.  

   
 



4.4 Pengaruh Penggunaan Whey Kental terhadap Daya Potong Keju 
Mozzarella Analog 

 
Rataan daya potong keju Mozzarella analog dengan penggunaan whey 

kental berkisar antara 2,5 N sampai dengan 5,5 N. Rataan daya potong keju 

Mozzarella analog dengan penggunaan whey kental pada berbagai perlakuan 

dapat dilihat pada Tabel 7. Data dan hasil analisis ragam daya potong keju 

Mozzarella analog tertera pada Lampiran 7.  

 
Tabel 7. Rataan daya potong keju Mozzarella analog dan Hasil UJBD 1 % 

Perlakuan Rataan (N) 
P0 
P1 
P2 
P3 
P4 

2,5a ± 0,25 
2,5a ± 0,66 
4,0b ± 0,66 
4,0b ± 0,43 
5,5c ± 0,50 

Keterangan :  Superskrip yang berbeda (a, b dan c), menunjukkan adanya 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan whey 

kental dalam pembuatan keju Mozzarella analog memberikan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap daya potong keju Mozzarella analog. Hal ini 

menunjukkan penggunaan whey kental dengan konsentrasi yang berbeda 

menghasilkan daya potong yang berbeda. Perbedaan nilai daya potong keju 

Mozzarella yang dihasilkan disebabkan oleh perbedaan kemampuan daya tarik-

menarik ikatan kasein yang berbeda, seiring dengan perbedaan konsentrasi whey 

kental yang ditambahkan.  

Daya potong keju Mozzarella analog yang dihasilkan pada penelitian ini 

meningkat dengan semakin meningkatnya konsentrasi whey kental yang 

ditambahkan. Penggunaan whey kental 20 % memiliki daya potong lebih besar 

yaitu 5,5 N dibanding perlakuan lainnya, hal ini berarti bahwa kekuatan yang 



diperlukan untuk memotong keju Mozzarella analog lebih besar. Kekuatan ini 

bertambah karena keju Mozzarella analog pada P4 memiliki nilai pH 4,7 yang 

lebih rendah dibandingkan perlakuan lainnya, sehingga nilai elastisitasnya naik 

sejalan dengan menurunnya nilai pH.  

Nilai elastisitas yang tinggi dan pH rendah akan meningkatkan kekuatan 

daya potong keju Mozzarella analog. Hal ini sesuai dengan pendapat Heiland et 

al. (1988) yang mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi daya 

potong keju antara lain adalah pH selama penanganan keju, komposisi keju, 

proteolisis dan penurunan kandungan kasein. Etzel (2000) dalam penelitiannya 

melaporkan bahwa dengan seiringnya penurunan pH sampai pada batas minimum 

yaitu 5,25 maka akan menghasilkan daya potong keju yang baik. Selain itu 

ditemukan bahwa keju yang diletakkan pada pendingin, menyebabkan keju 

semakin mudah untuk dilakukan pemotongan dan proses pencucian curd selama 

15 menit sebelum dilakukan pemuluran menyebabkan keju lebih elastis dan 

mudah untuk dipotong.  

 
4.5 Perlakuan Terbaik 

Perlakuan terbaik ditentukan berdasarkan pengujian perhitungan 

Modifikasi Metode DeGarmo et al. (Susrini, 2003) dengan prosedur perhitungan 

seperti tercantum pada Lampiran 9. Berdasarkan hasil perhitungan perlakuan 

terbaik (Lampiran 9) didapatkan penambahan whey kental 20 % (P0) sebagai 

perlakuan terbaik dengan nilai hasil (Nh) 0,58 dan hal yang diperhatikan oleh 

responden pada produk keju Mozzarella analog dengan penambahan whey kental 

secara berurutan yaitu kadar protein, kemuluran, elastisitas dan daya potong. 

Rata-rata nilai perlakuan terbaik (P0) dapat dilihat pada Tabel 8.  



Tabel 8. Rataan Nilai Perlakuan Terbaik 

Parameter Rata-rata 
Kadar Protein 
Kemuluran  
Elastisitas  
Daya potong 

17,57 % 
1,61 1/N 
70,15 % 

5,5 N 
 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil beberapa 

kesimpulan yaitu : 

• Penambahan whey kental sebagai pengisi dalam pembuatan keju Mozzarella 

analog dapat meningkatkan kemuluran, elastisitas dan daya potong akan tetapi 

menurunkan kadar protein.  

• Perlakuan terbaik diperoleh pada perlakuan P4 (penggunaan 20 % whey 

kental), sedangkan perlakuan terjelek diperoleh pada perlakuan P0 (tanpa 

penambahan whey kental).  

 
5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa 

penggunaan whey kental dengan konsentrasi 20 % pada pembuatan keju 

Mozzarella analog adalah yang terbaik karena dengan konsentrasi tersebut dapat 

dihasilkan keju Mozzarella analog dengan kualitas fisik yang lebih baik 

dibandingkan dengan konsentrasi lainnya (0 %, 5 %, 10 %, dan 15 %), dengan 

kadar protein 17,57 %; nilai kemuluran 1,61 1/N; nilai elastisitas 70,15 %; dan 

daya potong 5,5 N; namun demikian masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

tentang kualitas kimia dan organoleptiknya.  
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Lampiran 1.  Prosedur Pengujian Kadar Protein Keju Mozzarella Analog 
dengan Penambahan Whey Kental (Sudarmadji dkk., 1997) 

 
Analisa kadar protein dengan cara makro Kjeldahl dapat diukur dengan langkah 

sebagai berikut: 

1. Sampel ditimbang sebanyak 1 gram dan dimasukkan ke dalam labu Kjeldahl, 

kemudian ditambah 7,5 gram K2S2O4, 0,35 gram HgO dan terakhir ditambah 

15 ml H2SO4. 

2. Semua bahan dalam labu Kjeldahl dipanaskan dalam almari asam sampai 

berhenti berasap. Teruskan pemanasan dengan api besar sampai mendidih dan 

cairan menjadi jernih. Diteruskan pemanasan tambahan kurang lebih 1 jam, 

matikan api pemanas dan biarkan bahan menjadi dingin. 

3. Labu Kjeldahl yang berisi 100 ml akuades dan beberapa lempeng Zn, 15 ml 

K2S 4 % (dalam air), ditambahkan perlahan-lahan larutan NaOH 5 % 

sebanyak 50 ml yang sudah didinginkan dalam almari es. Dipasang labu 

Kjeldahl dengan segera pada alat destilasi. 

4. Labu Kjeldahl dipasangkan perlahan-lahan sampai dua lapisan tercampur, 

kemudian dipanaskan dengan cepat sampai mendidih. 

5. Destilat ditampung dalam erlenmeyer yang telah diisi dengan 50 ml larutan 

HCl (0,1 %) dan 5 tetes indikator metil merah (0,2 %) dilakukan destilasi 

sampai tertampung destilat sebanyak 75 ml. 

6. Destilat yang diperoleh dititrasi dengan NaOH (0,1 N) sampai warna merah 

muda. 

7. Buat larutan blanko dengan mengganti sampel dengan akuades, lakukan 

destruksi, destilasi dan titrasi seperti pada bahan sampel. 



Perhitungan % N : 

% N =  ml HCl x N HCl x 14,008   x 100% 
           g contoh x 1000 

% Kadar protein = % N x faktor koreksi (6,38) 

 
 



Lampiran 2.  Prosedur Pengujian Kemuluran dan Elastisitas Keju 
Mozzarella Analog dengan Penambahan Whey Kental 

 

Pengujian kemuluran dan Elastisitas menggunakan alat Universal Testing 

Machine Kuo and Gunasekaran (2003) yang telah dimodifikasi: 

1. Aktifkan program Test Zwick.. 

2. Power mesin dalam posisi On. 

3. Tunggu sampai proses download selesai. 

4. Panel mesin dalam posisi On. 

5. Sesuaikan test standart. 

6. Setiap akan melakukan pengujian perhatikan parameter sesuaikan dengan 

pengujian yang akan dilakukan.  

7. Isi data sampel dengan spesimen yang ada.  

8. Lakukan pengujian, tunggu sampai pengujian selesai. 

9. Sesuaikan grafik dengan data yang muncul. 

10. Cetak hasil pengamatan. 

 

 



Lampiran 3.  Prosedur Pengujian Daya Potong Keju Mozzarella Analog 
dengan Penambahan Whey Kental 

 

Prosedur pengukuran daya potong dengan menggunakan alat Autograph 

1. Periksa Sumber listrik (pakai 3 fase)        tanda dikotak kontrol ada 3 

warna lampu yang harus menyala semua. 

2. Periksa kelengkapan alat yang dipasang sesuai dengan maksud penelitian. 

3. Pastikan kabel-kabel yang digunakan sudah terpasang. 

4. Power supply dinyalakan, tombol 2 dan 1 dinyalakan dan diset up. 

5. Atur jarak maksimal yang diperlukan. 

6. Pilih kekuatan beban (Load Cell) yang diinginkan.  

7. Pilih range beban (gaya) yang diukur. 

8. Tekan tombol start, tunggu sampai angka yang tertera konstan.  

9. Catat hasil yang tertera pada layar.  



Lampiran 4.  Data dan hasil analisis ragam kadar protein Keju Mozzarella 
Analog dengan penggunaan Whey Kental 

 
(Satuan %) 

Perlakuan Ulangan Total Rata-rata R1 R2 R3 
P0 19,885 18,277 19,885 58,047 19,349 
P1 18,325 19,515 18,603 56,443 18,8143 
P2 16,659 17,751 19,135 53,545 17,8483 
P3 18,394 17,611 17,994 53,999 17,9997 
P4 17,244 17,151 18,319 52,714 17,5713 
 90,507 90,305 93,936 274,748  
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9913,15116  - 5032,430 

 
 = 6,5662 
 

JKGalat  = JKTotal – JKPerlakuan 

             = 13,2939– 6,5662 
            = 6,7277 
 

KT Perlakuan  = 
Perlakuan db
PerlakuanJK  

 = 
4

6,5662  

 = 1,6415 

 



KT Galat  = 
Galat db
GalatJK  

 = 
10

6,7277  

 = 0,6728 
 

F. Hitung  = 
Galat KT

Perlakuan KT  

 = 
0,6728
1,6415  

 = 2,44 
 
Tabel analisis ragam 

Sumber 
Keragaman db JK KT F. Hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 4 6,5662 1,6415 2,44 3,48 5,99 
Galat 10 6,7277 0,6728    
Total 14 13,2939     

Kesimpulan : penambahan whey kental  tidak memberikan perbedaan (P<0,05) 

terhadap kadar protein keju Mozzarella analog. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

SE  = 
n

KTG  

 = 
3

6728,0  

 =  0,4735 

Nilai UJBD 5% 

Selingan 1 2 3 4 
JND 3.15 3.30 3.37 3.43 
JNT 1,4915 1,5626 1,5957 1,6241 

 

Hasil UJBD 5% 

 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P4 17,5713 a 
P2 17,8483 ab 
P3 17,9997 ab 
P1 18,8143 ab 
P0 19,394 b 



 
Lampiran 5.  Data dan hasil analisis ragam kemuluran Keju Mozzarella 

Analog dengan penggunaan Whey Kental 
 
(Satuan N) 

Perlakuan Ulangan 
R1 R2 R3 

P0 0,8123 0,819 0,7353 
P1 0,7994 0,8613 0,7955 
P2 0,8703 0,7122 0,7215 
P3 0,6983 0,6817 0,823 
P4 0,6035 0,6105 0,6477 

 
 
Data ditransformasikan ke dalam bentuk 1/N (satuan 1/N) 

Perlakuan Ulangan Total Rata-rata R1 R2 R3
P0 1,231 1,221 1,36 4,277 1,2707 
P1 1,251 1,161 1,257 3,735 1,223 
P2 1,149 1,404 1,386 3,939 1,313 
P3 1,432 1,467 1,215 4,114 1,3713 
P4 1,657 1,638 1,544 4,839 1,613 
 6,72 6,891 6,762 20,373  
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       = 0,2792  
 



JKGalat  = JKTotal – JKPerlakuan 

            = 0,3821– 0,2792 

            = 0,1029 

KT Perlakuan  = 
Perlakuan db
PerlakuanJK  

 = 
4

0,2792  

 = 0,0698 

 

KT Galat  = 
Galat db
GalatJK  

 = 
10

0,1029  

 = 0,0103 
 

F. Hitung  = 
Galat KT

Perlakuan KT  

 = 
0,0103
0,0698  

 = 6,7839 
 
 
Tabel analisis ragam 

Sumber 
Keragaman db JK KT F. Hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 4 0,2792 0,0698 6,7839** 3,48 5,99 
Galat 10 0,1029 0,0103    
Total 14 0,3821     

Kesimpulan : penambahan whey kental memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kemuluran keju Mozzarella analog. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

SE  = 
n

KTG  

 = 
3

0103,0  

 = 0,0586 

 



Nilai UJBD 1% 

Selingan 1 2 3 4 
JND 4,48 4,75 4,88 4,96 
JNT 0,2625 0,2619 0,286 0,2906

 

Hasil UJBD 1% 

 
 
 
 
 
 
 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P1 1,2231 a 
P0 1,2707 a 
P2 1,313 a 
P3 1,3713 ab 
P4 1,613 b 



Lampiran 6.  Data dan hasil analisis ragam elastisitas Keju Mozzarella 
Analog dengan penggunaan Whey Kental 

 
(Satuan %) 

Perlakuan Ulangan Total Rata-rata R1 R2 R3 
P0 20,974 13,739 20,607 55,32 18,44 
P1 32,306 27,683 31,586 91,575 30,525 
P2 45,094 30,673 20,49 96,257 32,0857 
P3 77,845 66,017 60,27 204,132 68,044 
P4 78,698 31,717 100,02 210,435 70,145 
 254,917 169,829 232,973 657,719  

 

FK  = 

2p

1i

n

1j

n x p

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑∑
= =

ijY
= 

3 x 5
)719,657( 2

= 28839,6189 

 

JKTotal = ∑∑
= =

p

1i

n

1j

2
ijY - FK  = (20,9742 + … + 100,02 2) – 28839,6189 

          = 38509,0655 - 28839,6189 
 
 = 9669,4467 
 

JKPerlakuan = 
n

Y
p

i

n

j
ij∑ ∑

= =
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

1

2

1 - FK   = 
3

435,210......32,55 22 ++ - 28839,6189 

       = 
3

4557,106664 2

 - 28839,6189 

       = 6715,1997  
 

JKGalat  = JKTotal – JKPerlakuan 

             = 9669,4467 – 6715,1997 

 = 2954,247 

 

KT Perlakuan  = 
Perlakuan db
PerlakuanJK  

 = 
4

6715,1997  

 = 1678,7999 

 



KT Galat  = 
Galat db
GalatJK  

 = 
10

2954,247  

 = 295,4247 
 

F. Hitung  = 
Galat KT

Perlakuan KT  

 = 
295,4247

1678,7999  

 = 5,6827 
 
Tabel analisis ragam 

Sumber 
Keragaman db JK KT F. Hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 4 6715,1997 1678,7999 5,6827* 3,48 5,99 
Galat 10 2954,247 295,4247    
Total 14 9669,4467     

Kesimpulan : penambahan whey kental memberikan perbedaan yang nyata 

(P<0,05) terhadap elastisitas keju Mozzarella analog. 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

SE  = 
n

KTG  

 = 
3
4247,295  

 =  9,9235 

 

Nilai UJBD 5 % 

Selingan 1 2 3 4 
JND 3,15 3,3 3,37 3,43 
JNT 31,259 32,7475 33,4422 34,0376

 

Hasil UJBD 5 % 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P0 18,44 a 
P1 30,525 a 
P2 32,0857 a 
P3 68,044 b 
P4 70,145 b 

 



Lampiran 7.  Data dan hasil analisis ragam daya potong Keju Mozzarella 
Analog dengan penggunaan Whey Kental 

 
(Satuan N) 

Perlakuan Ulangan Total Rata-rata R1 R2 R3 
P0 2,75 2,25 2,5 7,5 2,5 
P1 3,25 2,25 2 7,5 2,5 
P2 3,25 4,5 4,25 12 4 
P3 4,5 3,75 3,75 12 4 
P4 6 5,5 5 16,5 5,5 
 19,75 18,25 17,5 55,5  
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       = 18,9  
 
JKGalat  = JKTotal – JKPerlakuan 

             = 21,65 –18,9 

             = 2,75 

 

KT Perlakuan  = 
Perlakuan db
PerlakuanJK  

 = 
4

18,9  

 = 4,725 

 



KT Galat  = 
Galat db
GalatJK  

 = 
10

2,75  

 = 0,275 
 

F. Hitung  = 
Galat KT

Perlakuan KT  

 = 
0,275
4,725  

 = 17,1818 
 
Tabel analisis ragam 

Sumber 
Keragaman db JK KT F. Hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 4 18,9 4,725 17,1818** 3,48 5,99 
Galat 10 2,75 0,275    
Total 14 21,65     

Kesimpulan : penambahan whey kental memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap daya potong keju Mozzarella analog. 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

SE  = 
n

KTG  

 = 
3
275,0  

 = 0,3028 

 

Nilai UJBD 1% 

Selingan 1 2 3 4 
JND 4,48 4,75 4,88 4,96 
JNT 1,3565 1,4383 1,4777 1,5019

 

Hasil UJBD 1% 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P0 2,5 a 
P1 2,5 a 
P2 4 b 
P3 4 b 
P4 5,5 c 

 



Lampiran 8. Kuisioner pemilihan ranking peranan variabel terhadap mutu 
 

Pemilihan Urutan (Ranking) Pentingnya Peranan Variabel 
Terhadap Mutu Produk 

 
 
 

Produk  : Keju Mozarella Analog  

Responden  : ………………………. 

 

 

Saudara diminta untuk mengemukakan pendapat tentang urutan (ranking) 

pentingnya peranan kelima variabel berikut terhadap mutu produk, dengan 

mencantumkan nilai 1 – 4 mulai dari kurang penting sampai yang terpenting.  

Atas partisipasi Saudara diucapkan terima kasih.  

Variabel Ranking 
Kadar Protein  
Kemuluran  
Elastisitas 
Daya Potong 

………………. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 

 

CATATAN : 

• Berhubung ada 4 variabel, rankingnya adalah 1 – 4, dari yang peranannya 

kurang penting sampai terpenting.  

• Nomor ranking untuk variabel yang diteliti tidak boleh ada yang sama.  

 



Lampiran 9. Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Tabel 9. Hasil ranking 

Responden Kadar Protein Kemuluran Elastisitas Daya Potong 
1 
2 
3 
4 
5 

4 
2 
4 
4 
1 

3 
4 
2 
3 
4 

2 
3 
1 
2 
3 

1 
1 
3 
1 
2 

Jumlah  15 16 11 8 
Rata-rata 3 3,2 2,2 1,6 
Ranking II I III IV 

 

Tabel 10.  Nilai terbaik dan terjelek masing-masing variabel untuk masing-
masing perlakuan 

 
Perlakuan Kadar Protein Kemuluran Elastisitas Daya Potong 

P0 

P1 

P2 

P3 

P4 

19,35**

18,81 

17,98 

17,85 

17,57* 

1,27

1,22* 

1,31 

1,37 

1,61** 

18,44*

30,53 

32,99 

68,04 

70,15** 

2,5** 

2,5 

4,0 

4,0 

5,5* 

Keterangan : *    nilai terjelek 
**   nilai terbaik 

 



Tabel 11. Daftar nilai untuk menentukan perlakuan terbaik 
 

Variabel Bobot 
Variabel 

Bobot 
Normal 

P0 P1 P2 P3 P4 
Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh 

Kadar Protein 0,94 0,30 1 0,30 0,70 0,21 0,23 0,07 0,16 0,05 0 0 
Kemuluran 1 0,32 0,13 0,04 0 0 0,23 0,07 0,39 0,12 1 0,32 
Elastisitas  0,69 0,22 0 0 0,23 0,05 0,29 0,06 0,96 0,21 1 0,22 
Daya Potong 0,5 0,16 1 0,16 1 0,16 0,5 0,08 0,5 0,08 0 0
Jumlah 3,13   0,50  0,42  0,28  0,46  0,54 

 
 
Keterangan : * P4 (Penambahan whey kental 20%) adalah perlakuan terbaik 
 
Keterangan :  

BV (Bobot Variabel)  =  Rata-rata ranking variabel  
Rata-rata ranking tertinggi 
 

BN (Bobot Normal)  = BV : Total BV 
 
Ne (Nilai efektifitas)  = Nilai perlakuan – Nilai terjelek 

 Nilai terbaik – Nilai terjelek 
 
Nh (Nilai hasil)  = Ne x BN 
 



Lampiran 10. Rataan kadar air dan pH 

Tabel 12.  Rataan Kadar Air keju Mozzarella analog dengan penambahan 
whey kental 

 
Perlakuan Rataan (%) 

P0 49,75 

P1 50,12 

P2 50,33 

P3 50,38 

P4 50,86 

 

Tabel 13.  Rataan pH keju Mozzarella analog dengan penambahan whey 
kental 

 
Perlakuan Rataan  

P0 5,1 

P1 5,0 

P2 4,8 

P3 4,8 

P4 4,7 

 
 


