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ABSTRACT

EFFECT OF USING WHEAT FLOUR AND ALGINATES  TO
MELTABILITY, STRECHABILITY AND FIRMNESS IN PRODUCTION

OF MOZZARELLA CHEESE

The data collection of the research was carried out since August until
September  2009 at Engineering and Processing of Animal Products Laboratory,
Physicochemical of Animal Products Laboratory, Animal Husbandry Faculty and
Food Processing Laboratory, Agritechnology Faculty, Central of Biological
Science Laboratory, University of Brawijaya Malang.

The objective of this research was to obtain the best combination of wheat
flour and alginates in Mozzarella cheese making technology with rapid methods
acidification materials using lime juice to the meltability, strechability and
firmness.

The research materials were Mozzarella cheese made from milk, using
wheat flour and alginates as thickening and stabilizing. The method of the
research was experiment and designed by fully randomized design and treatment
repeated three times. The treatment were concentration wheat flour (0; 2.5; 5 and
7.5%) and alginates (0; 0.5 and 1%). Variables tested were meltability,
strechability and firmness. The data analyzed by analysis of variance and
continued by BNJ.

The result showed that the addition of interaction wheat flour and alginates
in manufacture of Mozzarella cheese didn’t give a significant different effect
(P>0,05) on meltability, strechability and firmness.

The  conclusion  of  this  research  was  that  the  best  treatment  was  T3A1
which Wheat flour 5% and alginates 0%.

Keywords :  Mozzarella cheese, wheat flour, alginates, meltability
strechability and firmness.
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RINGKASAN

PENGARUH PENGGUNAAN TEPUNG TERIGU DAN ALGINAT
TERHADAP DAYA LELEH, KEMULURAN DAN KEKENYALAN

DALAM PEMBUATAN KEJU MOZZARELLA

Pengumpulan data penelitian dilaksanakan mulai Tanggal  10 Agustus
sampai 10 September di Laboratorium Rekayasa dan Pengolahan Hasil Ternak,
Laboraturium Mikrobiologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan dan Laboraturium
Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya Malang.

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh kombinasi tepung terigu
sebagai bahan pengental dan alginat sebagai bahan penstabil yang tepat dalam
teknologi pembuatan keju Mozzarella dengan metode cepat bahan pengasaman
menggunakan jus jeruk nipis terhadap daya leleh, kemuluran dan kekenyalan.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk
menambah pengetahuan mahasiswa maupun masyarakat terhadap peran tepung
terigu dan alginat dalam proses pembuatan keju Mozzarella, serta dapat
diaplikasikan oleh pengusaha keju sebagai alternatif kombinasi bahan dalam
pembuatan keju Mozzarella.

Materi penelitian ini adalah keju Mozzarella yang dibuat dari susu dan
menggunakan tepung terigu dan alginat sebagai pengental dan penstabil. Metode
penelitian adalah percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap dan diulang tiga
kali. Percobaan dilakukan dengan penambahahan tepung terigu (0; 2,5; 5 dan
7,5%) dan alginat (0; 0,5 dan 1%). Variabel yang diuji adalah daya
leleh,kemuluran dan kekenyalan. Data dianalisis dengan analisis ragam dan
dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Jujur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan tepung terigu dan
alginat pada pembuatan keju Mozzarella tidak memberikan perbedaan interaksi
yang nyata (P>0,05) terhadap daya leleh,kemuluran dan kekenyalan.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi
konsentrasi penggunaan tepung terigu dan alginat dalam pembuatan keju
Mozzarella cenderung menurunkan nilai daya leleh dan kekenyalan, namun dapat
meningkatkan kemuluran. Perlakuan terbaik didapatkan pada perlakuan T3A1
yaitu penambahan tepung terigu 5% dan alginat 0%.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Susu merupakan salah satu bahan pangan hasil ternak yang mudah

mengalami kerusakan akibat kontaminasi mikroorganisme karena komposisi

kimiawinya yang lengkap. Oleh karena itu, diperlukan teknik pengawetan untuk

memperpanjang masa simpan susu dengan cara membuat produk olahan susu,

seperti  keju. Kebutuhan keju di Indonesia masih diimpor dari Negara penghasil

keju, padahal kebutuhan keju semakin lama semakin banyak. Indonesia

mempunyai peluang besar untuk pengembangan industri keju karena memiliki

banyak peternakan rakyat sebagai penghasil susu yang menjadi bahan baku dalam

pembuatan keju.

Keju merupakan produk olahan berasal dari susu yang dikenal masyarakat

dengan berbagai jenis nama, seperti cottage, Roquefort, cheddar, Mozzarella, dan

lain-lain. Perbedaan nama-nama keju tersebut menurut Idris (2005) didasarkan

pada beberapa hal yaitu, daerah pemabrikan, kota pemabrikan, tipe susu yang

digunakan, dan bentuk keju. Sedangkan berdasarkan sifat-sifat fisiknya, keju

dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu, keju sangat keras, keju keras, keju semi

keras, dan keju lunak.

Keju Mozzarella adalah keju lunak yang proses pembuatannya tidak

dimatangkan atau disebut juga keju segar (fresh cheese). Menurut Willman dan

Willman (1993) keju Mozzarella merupakan keju khas Itali yang sering digunakan

sebagai lapisan atas pada pizza. Keju Mozzarella termasuk kelompok keju “pasta

filata” yaitu keju yang proses pembuatannya dengan pemanasan dan dimulurkan

pada suhu 75-85oC. Ciri-ciri keju Mozzarella adalah mulur, berserabut dan lunak.
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Beberapa tahapan dalam pembuatan keju diantaranya adalah pasteurisasi,

pengasaman, penambahan enzim, pemotongan curd, pemasakan curd,

pengurangan whey, pemuluran, pencetakan, pengepresan, penggaraman dan

pematangan. Dalam proses pembuatan keju, asam mempunyai peranan penting

dalam koagulasi curd dan tercapainya titik isoelektris, sehingga kerja enzim lebih

optimum. Untuk mencapai keasaman tertentu dalam pembuatan keju dapat

dilakukan pengasaman dengan cara menambah kultur starter bakteri atau

penggunaan asam sitrat (Bunton, 2005).

Pastorino, Dave, Oberg and McMahon (2002), Everett (2003) dan Kalab

(2004) menyatakan bahwa dalam pembuatan keju dapat dilakukan dengan

pengasaman langsung tidak perlu menunggu kerja kultur starter bakteri untuk

memproduksi asam laktat. Jenis-jenis asam yang bisa digunakan untuk membuat

keju dengan cara pengasaman langsung antara lain, asam sitrat, asam cuka, asam

askorbat dan lain-lain. Bunton (2005) menyatakan bahwa penggunaan asam dalam

pembuatan keju Mozzarella dimaksudkan untuk mendapatkan keju yang lebih

mulur.

Keju Mozzarella dikenal dengan teksturnya yang mudah lembek, oleh

karena itu diperlukan adanya bahan pengental dan bahan penstabil dalam proses

pembuatannya. Pada saat diparut keju Mozzarella ini mudah menyatu kembali,

sehingga tidak dapat terbentuk tekstur seperti yang diinginkan, sehingga

diperlukan suatu percobaan mengenai penggunaan konsentrasi bahan pengental

dan bahan penstabil untuk memberikan tekstur yang lebih keras. Dalam penelitian

ini juga digunakan berbagai macam bahan pengawet untuk dapat meningkatkan

daya simpan keju Mozzarella.
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1.2. Rumusan Masalah

Inovasi dan upaya peningkatan kualitas keju perlu dilakukan terus-

menerus. Salah satunya adalah dengan penambahan bahan pengental dan bahan

penstabil dalam proses pembuatannya. Oleh karena itu, masalah yang diharapkan

dapat dipecahkan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat interaksi dalam

penggunaan tepung terigu sebagai bahan pengental dan alginat sebagai bahan

penstabil terhadap daya leleh, kemuluran dan kekenyalan.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kombinasi tepung terigu

sebagai bahan pengental dan alginat sebagai bahan penstabil yang tepat dalam

teknologi pembuatan keju Mozzarella dengan metode cepat bahan pengasaman

menggunakan jus jeruk nipis terhadap daya leleh, kemuluran dan kekenyalan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi

untuk menambah pengetahuan mahasiswa maupun masyarakat terhadap peran

tepung terigu dan alginat dalam proses pembuatan keju Mozzarella, serta hasil

penelitian ini dapat diaplikasikan oleh pengusaha keju sebagai alternatif

kombinasi bahan dalam pembuatan keju Mozzarella.

1.5. Kerangka Pikir

Metode pengasaman susu dalam pembuatan keju selain dengan fermentasi

alami, dengan penambahan kultur starter bakteri (bakteri asam laktat), juga bisa

dilakukan dengan cara pengasaman langsung baik dengan menggunakan asam

sitrat maupun dengan penambahan kultur khusus.
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Pembuatan keju Mozzarella dengan penambahan asam sitrat atau yang

biasa disebut pengasaman langsung (direct acidification) dapat menyingkat waktu

pembuatannya, karena keasaman yang dikehendaki langsung tercapai segera

setelah asam sitrat ditambahkan tanpa harus menunggu kerja kultur starter bakteri

untuk membentuk asam laktat.

Penggunaan bahan pengasam diharapkan dapat meningkatkan kualitas

keju Mozzarella yang dihasilkan, karena sifat keasamannya yang diharapkan

dapat membantu mempercepat kerja enzim renin dalam membentuk curd pada

proses pembuatan keju Mozzarella.

Tekstur keju Mozzarella yang sudah dikenal adalah mudah lembek,

sehingga diperlukan adanya suatu inovasi baru dengan penambahan  tepung terigu

sebagai bahan pengental dan alginat sebagai bahan penstabil, yang juga dapat

mempengaruhi daya leleh, kemuluran dan kekenyalan.

Tepung terigu adalah tepung yang berasal dari biji gandum mengandung

banyak pati dan mengandung protein yang tinggi  dalam bentuk gluten. Tepung

terigu dalam keju Mozzarella merupakan suatu komponen yang membentuk

larutan kental dan gel karena akan mengalami gelatinisasi. Kemampuan

membentuk gluten menyebabkan tepung terigu dianggap lebih baik dibanding

tepung-tepung lain.

Menurut Hak, Tazwir dan Darmawan (2006) alginat adalah istilah untuk

senyawa dalam bentuk garam dan turunan asam alginat. Penghasil alginat adalah

rumput laut coklat antara lain dari jenis Sargassum dan Turbinaria yang sampai

sekarang dipanen dari alam. Dalam industri makanan, alginat digunakan untuk

pengental, pembentuk gel, pengikat air, penstabil emulsi, pemelihara tekstur pada
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makanan beku. Sedangkan untuk penggunaan tepung terigu yang berasal dari biji

gandum akan memberikan kekentalan pada keju Mozzarella yang akan dapat

mengubah tekstur keju Mozzarella yang mudah lembek. Hal ini disebabkan

karena proses gelatinisasi yang berhubungan dengan keluarnya amilosa dari

granula (Harper, 1981).

1.6. Hipotesis

Konsentrasi tepung terigu sebagai bahan pengental dan alginat sebagai

bahan penstabil yang berbeda dapat memberikan interaksi yang nyata terhadap

daya leleh, kemuluran dan kekenyalan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Keju

Keju adalah curd atau kumpulan zat-zat dalam susu yang diperoleh dengan

penggumpalan susu dari hewan menyusui dengan menggunakan rennet atau

enzim (Idris, 2005). Sedangkan secara internasional FAO/WHO mendefinisikan

bahwa keju adalah produk segar atau yang telah dimatangkan yang diperoleh

setelah penggumpalan susu dan pemisahan whey dari susu, krim atau susu yang

diambil skimnya sebagian, buttermilk atau campuran dari produk-produk susu

tersebut. Komponen penyusun utama keju adalah kasein (protein utama pada

susu), dan selebihnya terdiri atas protein whey, lemak, laktosa, vitamin, mineral

dan air dengan persentase tertentu. Protein susu dikoagulasikan oleh enzim

dan/atau melalui pengasaman, selanjutnya  koagulum protein dipisahkan dari fase

cairnya yaitu whey atau serum (Spreer, 1998).

Willman (1993) menyatakan bahwa secara umum keju diklasifikasikan

berdasarkan: (1) daerah asalnya, (2) variasi cara produksi, (3) karakteristik umum,

seperti citarasa, ukuran dan tekstur, (4) sifat-sifat fisik dan keadaan lapisan luar

keju, (5) komposisi kimia dan (6) karakteristik mikrobiologis.

Keju ada yang dapat dikonsumsi dalam keadaan segar (fresh cheese) dan

ada pula yang dikonsumsi setelah mengalami proses pematangan (ripened cheese)

dengan waktu yang berbeda-beda (Spreer, 1998). Berdasarkan teksturnya keju

yang dikonsumsi dalam keadaan segar termasuk keju lunak, sedangkan keju yang

dimatangkan termasuk keju semi lunak sampai sangat keras tergantung waktu

pematangannya (Fox et al., 2000).
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2.2. Keju Mozzarella

Keju Mozzarella adalah salah satu anggota keju pasta filata (curd yang

kekenyalan) dan merupakan keluarga keju asli Italia. Keju Mozzarella terkenal

kerena dalam pembuatannya mengalami pemasakan dan pengelastisan terhadap

curd yang masih segar kedalam air panas, sehingga mempunyai karakteristik

strukturnya yang berserabut, mempunyai sifat meleleh dan kekenyalan yang bagus

(DMI, 1998). Ciri-ciri keju Mozzarella yaitu kenyal, berserabut dan lunak

(Willman and Willman, 1993).

Stefanini (1991) menyatakan keju Mozzarella di Italia mempunyai kadar

air 62 %, lemak dalam bahan kering 18-21 %, protein dalam bahan kering 18-21

% dan abu 1-3 %. Adapun kandungan nutrisi dari keju Mozzarella dapat dilihat

pada Tabel 1.

Tabel 1. Kandungan nutrisi keju Mozzarella (Anonim, 2007).

Keju
Mozarela

Kalori
Protein Karbohidrat Lemak

g Kal %  g  Kal  % g  Kal  %
281 19,4 78 28 2,2 9 3 21,6 194 69

Berdasarkan bahan bakunya keju Mozzarella juga dapat dibedakan

menjadi empat jenis, yaitu Mozzarella, Low Moisture Mozzarella, Part Skim

Mozzarella dan Part Skim Low Moisture Mozzarella .dengan komponen penyusun

seperti disajikan pada Tabel 2.

7



Tabel 2. Standar umum komponen penyusun beberapa jenis keju Mozzarella
(Anonymous, 2003)

Komponen

Tipe Keju
Mozzarella Low Moisture Part Skim Part SkimLow

Mozarella Mozarella Moisture Mozarella
%

Lemak minimum 20 20 15 15
Air 52 48 52 48
Protein 20,5 22 25,5 28
Lemak 22,5 24,5 16,5 17
Karbohidrat 2 2,5 3 3
Abu 3 3 3 4

Pada prinsipnya pembuatan keju tergantung pada koagulasi protein oleh

enzim dan asam. Protein susu terdiri dari tiga tipe : kasein, laktalbumin, dan

laktoglobulin. Laktalbumin dan laktoglobulin dapat menghambat terjadinya

koagulasi curd dalam pembuatan keju (Idris, 2005).

2.3. Koagulasi Protein

2.3.1. Koagulasi oleh Enzim

Pada prinsipnya pembuatan keju tergantung pada koagulasi protein oleh

enzim  dan  asam.  Protein  susu  terdiri  dari  tiga  type  :  Kasein,  Laktalbumin,  dan

Laktoglobulin. Laktalbumin dan laktoglobulin dapat menghambat terjadinya

koagulasi  curd dalam pembuatan keju. Kasein terdiri dari : alfa, beta, gamma, dan

kapa kasein yang membentuk partikel- partikel yang disebut micelle (Idris, 2005).

Hasil antara pembuatan keju pada tahap koagulasi ialah terbentuknya curd

sebagai bakal keju. Cara koagulasi susu agar membentuk curd digunakan asam

dan enzim. Enzim yang lazim digunakan ialah chymosin atau sering disebut renin

yang diperoleh dari abomasum pedet yang masih menyusui (Willman, 1993).

8



Renin merubah kasein yang awalnya disebut parakasein kemudian

bereaksi dengan ion kalsium membentuk gel atau gumpalan (Winarno, 1996).

Penambahan rennet kedalam susu dalam pembuatan keju berlangsung dalam 2

tahap: Tahap pertama berlangsung reaksi enzimatis  yaitu setelah pH susu

diturunkan sampai pada titik isoelektrisnya maka kasein akan terpresipitasi

menjadi parakaseinat. Tahap kedua terjadi reaksi non-enzimatis, yaitu parakasein

digumpalkan oleh proses pemanasan dengan adanya ion kalsium dalam susu

(Idris,2005).

Idris (2005), menyatakan bahwa ada 7 faktor yang mempengaruhi

penggumpalan  dengan rennet antara lain :

1. Konsentrasi ion hidrogen (pH).

Pada pH yang rendah, penggumpalan akan berlangsung lebih cepat.

2. Konsentrasi ion kalsium

Kasein sangat peka terhadap presipitasi dengan ion kalsium, sehingga

mempengaruhi kecepatan penggumpalan dan kekuatan dari gumpalan.

3. Konsentrasi rennet

Dalam kisaran suhu normal, waktu yang diperlukan untuk koagulasi

berbanding terbalik secara proporsional dengan konsentrasi renin.

4. Suhu

Suhu optimum untuk koagulasi adalah sekitar 40-42oC. Koagulasi tidak terjadi

pada suhu di bawah 15oC  atau  di  atas  65oC. Susu untuk keju biasanya

digumpalkan pada suhu 28-32oC, sehingga memungkinkan bagi kultur bakteri

asam laktat untuk tumbuh.

5. Pemanasan susu yang dilakukan sebelumnya
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Kecepatan penggumpalan dan kekuatan gumpalan akan berkurang apabila

susu dipanaskan pada suhu 75oC selama 15 detik atau lebih lama.

6. Zat-zat penghambat

Albumin, serum, pepton dan globulin. Albumin dan globulin menghambat

terjadinya penggumpalan.

7. Homogenisasi

Homogenisasi mempercepat kerja rennet dalam susu, karena naiknya derajat

agregasi dari micelle kasein, tetapi kekuatan gumpalan menurun.

2.3.2. Koagulasi oleh Asam

Penambahan asam ke dalam susu dalam pembuatan keju bertujuan untuk

menurunkan pH susu hingga mencapai tingkat yang mencukupi kebutuhan pada

saat enzim protease ditambahkan (Evereet, 2003).

Keasaman susu diperoleh dengan menggunakan kultur bakteri asam laktat

yang biasa disebut starter (Willman, 1993), bisa juga dengan menggunakan asam

sitrat (Stefanini, 1991). Willman (1993), menyatakan bahwa tujuan utama

menambahkan starter keju ialah untuk meningkatkan keasaman hingga mencapai

tingkat yang mencukupi kebutuhan pada saat enzim protease ditambahkan,

sehingga enzim tersebut bisa bekerja dengan optimum. Bakteri asam laktat

bertugas merombak laktosa menjadi asam laktat, sehingga pH susu turun dan

kerja enzim optimum (Everett, 2003 dan Kalab, 2004)

Selain dengan penggunan starter keasaman susu juga dapat dilakukan

dengan penambahan asam secara langsung seperti dinyatakan Everett (2003),

bahwa pembuatan keju Mozzarella dapat menggunakan bakteri asam laktat

maupun penambahan asam secara langsung. Penambahan asam secara lagsung
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lebih cepat untuk mencapai keasaman yang dikehendaki (Kalab, 2004).

Koagulasi kasein oleh asam mulai terjadi pada pH 5,3 dan penggumpalan

berlangsung sempurna pada titik isoelektriknya, yaitu pH 4,6. Berlangsungnya

koagulasi ini dipengruhi oleh temperature dan keseimbangan garam (Daulay,

1991).

Metode pengasaman susu pada pembuatan keju dibedakan menjadi 5

macam, yatu: (1) fermentasi alami susu tanpa dipasteurisasi, (2) penambahan

starter sistem bulk starter, (3) penambahan starter dengan inokulasi direct vat,

(4) penambahan asam sitrat dan (5) kombinasi penambahan asam sitrat dan

starter. Diantara ragam metode pengasaman tersebut yang paling baik adalah

penambahan biakan khusus bakteri berupa starter dan starter tersebut mampu

menghasilkan komponen pembentuk citarasa, body, tekstur dan daya simpan

paling baik, sedangkan pengasaman dengan penambahan asam sitrat saja biasanya

mnghasilkan keju dengan citarasa keju kurang spesifik atau khas (Stefanini,

1991).

2.4. Tepung Terigu

Tepung terigu adalah tepung / bubuk halus yang berasal dari biji gandum.

Tepung terigu juga mengandung protein dalam bentuk gluten, yang dapat

menyerap air dan mengembangkan adonan (Susilawati dan Medikasari, 2009).

Menurut Lia (2006) berdasarkan kadar gluten atau proteinnya ada 3 jenis

tepung terigu, kadar protein ini menentukan kekenyalan dan tekstur sehingga

penggunaannya disesuaikan dengan jenis dan spesifikasi adonan yang akan

dibuat. Ketiga jenis tepung terigu yaitu:
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1.  tepung berprotein tinggi (bread flour): tepung terigu yang mengandung kadar

protein tinggi, antara 11%-13%, digunakan sebagai bahan pembuat roti, mi,

pasta, donat.

2. tepung berprotein sedang/serbaguna (all purpose flour): tepung terigu yang

mengandung kadar protein sedang, sekitar 8%-10%, digunakan sebagai bahan

pembuat kue cake

3. tepung berprotein rendah (pastry flour): mengandung protein sekitar 6%-8%,

umumnya digunakan untuk membuat kue yang renyah, seperti biskuit atau

kulit gorengan.

Adapun kandungan nutrisi tepung terigu setiap 100 g bahan dapat dilihat

pada tabel di bawah ini (Tabel 3).

Tabel 3. Kandungan  nutrisi tepung terigu (Anonim, 2000)

Komposisi Kadar
Air 10,42 g
Energi 340 kcal
Energi 1423 kj
Protein 10,69 g
Total lemak 1,99 g
Karbohidrat 75,36 g
Serat 12,7 g
Ampas 1,54 g

Tepung terigu yang dicampur dengan air, protein akan menyerap air dan

bergabung membentuk jalinan helaian struktur kerangka adonan yang dibuat dari

tepung terigu. Kemampuan protein tepung terigu untuk membentuk keterpaduan

jaringan elastik adalah ciri khas di dalam sistem polimer makanan (Ranken and

Kill, 1993). Gelatinisasi dipengaruhi oleh suhu, pada pati terigu gelatinisasi

terjadipada suhu 54,5--64oC. Semakin kental larutan, suhu gelatinisasi makin
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lambat tercapai (semakin tinggi suhu gelatinisasi) (Menurut Suwandy, J., 2009).

Tepung terigu sebagai bahan tambahan pangan mempunyai kemampuan

membentuk larutan kental dan bentukan gel, karena mengalami proses gelatinisasi

(Tranggono, dkk, 1992).

2.5. Alginat

Alginat merupakan konstituen dari dinding sel pada alga yang banyak

dijumpai pada alga coklat (Phaeophycota). Senyawa ini merupakan

heteropolisakarida dari hasil pembentukan rantai monomer mannuronic acid dan

gulunoric acid. Kandungan alginat dalam alga tergantung pada jenis alganya.

Kandungan terbesar alginat (30-40 erat kering) dapat diperoleh dari jenis

Laminariales sedangkan Sargassum Muticum, hanya mengandung 16-18 serat

kering. Senyawa alginat banyak digunakan dalam produk susu dan makanan yang

dibekukan untuk mencegah pembentukan kristal Es (Putra, 2006).

Pada tahun 1930, Cretcher dan Nelson menemukan komposisi asam

alginat yang merupakan gabungan senyawa organik yang membentuk polimer

asam D-mannuronat. Pada tahun 1955 Fischer dan Dorfel menggunakan

kromatografi kertas untuk menjelaskan bahwa alginat yang diperoleh dari

Laminaria terdiri atas 30 - 70 % asam L-guluronat. Oleh karena itu di dalam asam

alginat terdapat dua monomer yaitu asam poly-D-mannuronat dan asam poly-L-

guluronat. Pada tahun 1938 Dillon menetapkan rumus formula asam alginat

adalah (C5H10O7) " dimana n adalah bilangan yang berkisar antara 80 - 83 yang

diperkuat oleh hasil analisa yang dilakukan Atsbury pada tahun 1945 dengan

menggunakan sinar-x (Rasyid, 2001).
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Bobot molekul asam alginat bervariasi, tergantung pada jenis alginat,

sumber sampel dan cara penyiapan sampel. Bobot molekul natrium alginat

berkisar antara 350.000 - 1.500.000 . Dari hasil penelitian yang telah dilakukan

terhadap beberapa jenis Sargassum yang tumbuh di perairan Indonesia diperoleh

bobot molekul antara 121.800 - 323.577 g.mop1 (Rasyid, 2001).

Dalam Warintek (2000) dijelaskan cara pembuatan alginat secara

sederhana, yaitu:

1. Rumput laut di cuci dan dilarutkan dalam alkali (seperti natrium karbonat ).

2. Larutan alginat ditambahkan asam sulfat atau asam klorida dengan hasil algin

dalam bentuk endapan asam alginat atau garam kalsium. Dan endapan garam

akan diperoleh asam alginat dengan pencucian asam dimana pencucian ini

bertujuan untuk membersihkan dari bahan yang larut air.

3. Asam-asam alginat ini kemudian diberi larutan dan diperoleh hasil akhir

berupa garam alginat dan air.

4. Hasil ini kemudian dikeringkan, digiling, dianalisis, dan dicampur dengan

bahan kimia lain agar didapat jenis dan mutu algin yang baik.

2.6. Jeruk Nipis

Menurut Sethpakdee (1991) jeruk nipis yang sudah matang mempunyai

rendemen jus buah sekitar 41 % dan mengandung 7-8 % asam sitrat. Hasil analisis

di Thailand untuk setiap 100 g bahan dapat dimakan mengandung air 91 g, protein

0,5 g, lemak 2,4 g, karbohidrat 5,9 g, serat kasar 0,3 g, vitamin A 17 IU, vitamin

C 46 mg dan energi 150 KJ.

Secara garis besar terdapat dua jenis jeruk nipis, yaitu jeruk nipis Mexico

(Mexican limes disebut juga Key limes) dalam bahasa Latin disebut Citrus
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aurantifolia dan jeruk nipis Persia atau Tahiti (Persian atau Tahiti limes) dalam

bahasa Latin disebut Citrus latifolia (Simonne et al., 2004). Jeruk nipis segar

mengandung sangat sedikit lemak, mengandung vitamin C yang tinggi dan hampir

tidak mengandung natrium. Satu setengah cangkir jus jeruk nipis segar

mengandung 90% air, 33 kalori, 0,5 g protein, lemak dalam jumlah sedikit, 12 g

karbohidrat, dan 36 mg vitamin C (Simonne et al., 2004).

Menurut Sutomo (2007) selain memiliki kandungan vitamin C yang tinggi,

jeruk nipis lokal juga mengandung banyak unsur senyawa kimia yang bemanfaat

dalam jeruk nipis, seperti linalina setat, limonen, geranil asetat, fellandren, asam

sitrat yang mencapai 55,6 gram/kilogram, asam amino (triptofan, lisin), minyak

atsiri (sitral, limonen, felandren, lemon kamfer, kadinen, gerani-lasetat, linali-

lasetat, aktilaldehid, nildehid) damar, glikosida, asam sitrun, lemak, kalsium,

fosfor, besi, belerang, vitamin B1 dan C. Sedangkan daun, buah dan bunganya

mengandung minyak.

2.7. Kualitas Keju Mozzarella

2.7.1. Daya Leleh (Meltability)

Daya leleh merupakan perubahan bentuk fisik, dari bentuk padat menjadi

bentuk cair, dimana lemak merupakan satu-satunya bagian dari keju yang benar-

benar meleleh. Lemak terbentuk dari berbagai macam trigliserida dimana masing-

masing mempunyai suhu leleh yang berbeda, tetapi semua dapat meleleh pada

suhu 400C (Walstra and Jennes, 1984). Komponen yang mempengaruhi kualitas

keju Mozzarella adalah adanya sifat daya leleh (keju menjadi cair). Selama proses

pemanasan keju akan mengalami kehilangan energi saat keju menjadi cair (Joshi,

Muthukumarappan and Dave, 2004).

15



Hasil penelitian Dave, McMahon dan Oberg (2003) menunjukkan bahwa

keju Mozzarella yang dibuat dengan pengasaman langsung menggunakan

glukono-δ-lakton mempunyai daya leleh yang lebih tinggi dengan makin

meningkatnya kadar lemak, demikian pula dengan meningkatnya penggunaan

bahan koagulan. Daya leleh yang makin meningkat dengan meningkatnya waktu

penyimpanan, walaupun peningkatan daya leleh tersebut sedikit.

Pengukuran daya leleh dapat menggunakan 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 232oC selama 5 menit. Daya leleh 1,0 menunjukkan tidak ada

pengembangan, 2,0 menunjukkan pengembangan 5 mm dan 3 menunjukkan

pengembangan 10 mm (Tunick, Malin, Smith, Shieh, Sullivan, Mackey and

Holsinger, 1993). Selain itu, daya leleh dapat diukur dengan menggunakan UV

Meltmeter. Caranya ialah dengan membuat preparat berdiameter 30 mm dan

tinggi 8 mm, kemudian diukur perubahan tingginya (Kuo and Gunasekaran,

2003).

2.7.2. Kemuluran

Kemuluran adalah kekuatan jaringan misel kasein yang tetap bersatu

(tidak putus) pada saat keju dipanaskan (Lucey, Johnson and Horne, 2003).

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 55oC. Selanjutnya preparat

keju tersebut ditarik secara horizontal dengan alat tersebut secara otomatis yang
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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. makin 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, Muthukumarappan and Dave,

2003).

Kemuluran pada keju pasta filata seperti seperti pada keju Mozzarella

lebih tinggi dibandingkan dengan keju Non-pasta filata. Kemuluran keju

Mozzarella pasta filata berkisar antara 0,5 – 1,2 1/N, sedangkan keju Mozzarella

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

2.7.3. Kekenyalan (firmness)

Kekenyalan merupakan tekanan optimum yang diberikan kepada keju

untuk mempertahankan mikrostrukturnya (Guinee, 2000), sedangkan menurut

Kuo, Wang and Gunasekaran (2000) kekenyalan adalah tekanan optimum yang

diberikan pada permukaan keju sampai didapat tinggi keju mencapai 30 % dari

bentuk aslinya.

 Sifat gel pada protein susu mempunyai sifat yang khas dari bahan pangan

lainnya. Protein gel susu mempunyai sifat tidak dapat berubah bentuk

(irreversible) dan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan bentuk aslinya.

Protein gel tersusun dari partikel-partikel jaringan kompleks dari kasein yang

memiliki struktur internal yang rumit. Partikel kasein ini mempunyai peranan

yang sangat penting terhadap karakteristik keju (Lucey, 2002).
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Menurut Lucey, Johnson and Horne (2003), keberadaan protein yang

berinteraksi membentuk jaringan ikatan micelle antar satu dengan yang lain dapat

mempengaruhi kekenyalan keju Mozzarella, semakin banyak untaian protein

micelle yang terbentuk maka semakin kenyal sifat dari gel protein. Sifat dari gel

protein matriks yaitu mempunyai sifat ”rubbery” (kenyal seperti karet).

McMahon, Fife and Oberg (2006) menambahkan sifat kenyal ini disebabkan oleh

protein matriks yang bersifat lebih kuat membentuk jaringan satu dengan yang

lain, sehingga didapatkan keju yang memiliki fleksibelitas yang tinggi.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Rekayasa dan Pengolahan Hasil

Ternak untuk pembuatan keju Mozzarella serta preparasi sampel, Laboraturium

Mikrobiologi Hasil Ternak Program Studi Fakultas Peternakan Universitas

Brawijaya untuk penimbangan bahan-bahan dan Laboraturium Sentral Ilmu

Hayati Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang untuk uji daya leleh.

3.2 Materi Penelitian

Bahan dan alat yang digunakan adalah:

1. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah susu segar, asam

sitrat, tepung terigu, alginat, dan enzim protease (rennet: ekstrak Mucor

miehei).

2. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

· Peralatan pembuatan keju Mozzarella, antara lain: kompor gas, bak

pengolah keju, panci (panci besar, panci sedang dan panci kecil),

pengaduk, sarung tangan, termometer, pipet ukur, pisau, stop watch,

timbangan analitik, gelas ukur, buret, beaker glass dan sendok besar.

· Peralatan uji daya leleh, kemuluran dan kekenyalan.

3.3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan  adalah percobaan faktorial 4x3 dengan

rancangan acak lengkap (RAL) dan dengan ulangan 3 kali. Perlakuan pada

pembuatan keju Mozzarella adalah penggunaan tepung terigu sebagai bahan
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pengental (0; 2,5; 5 dan 7,5%) dan alginat sebagai bahan penstabil (0; 0,5 dan

1%). Berikut merupakan tabel model tabulasi data pada penelitian percobaan

faktorial 4 x 3 dengan ulangan 3 kali rancangan acak lengkap kombinasi antara

tepung terigu dengan alginat (Tabel 3) :

Tabel 4. Model tabulasi data dengan rancangan acak lengkap yang digunakan
dalam penelitian

Alginat
(A)

Tepung Terigu
(T)

T1 T2 T3 T4
A1 A1T1 A1T2 A1T3 A1T4
A2 A2T1 A2T2 A2T3 A2T4
A3 A3T1 A3T2 A3T3 A2T4

*Keterangan : T1 tanpa penambahan terigu, T2 penambahan terigu 2,5%,

T3 penambahan terigu 5%, T4 penambahan terigu 7,5%,
A1 tanpa penambahan alginat, A2 penambahan alginat 0,5%,

A3 penambahan alginat 1%
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Analisis :
a. Pengujian daya leleh

b. Pengujian kemuluran

c. Pengujian kekenyalan

3.4. Prosedur Penelitian

3.4.1. Penambahan Tepung Terigu dan Alginat setelah Working pada
Pembuatan keju Mozzarella

Skema  penelitian pembuatan keju Mozzarella dengan penambahan tepung

terigu dan alginat terdapat pada gambar 1.

Gambar 1. Prosedur Pembuatan Keju Mozzarella dengan penambahan Terigu dan

Alginat

dipasteurisasi 71 °C, 15 detik

menambahkan jus jeruk nipis 1,9%

Pemisahan whey, dibiarkan selama 15 menit

Working

Penurunan suhu menjadi 37 °C

Enzim 0,025%, didiamkan pada suhu 37 °C selama 5 menit

Pemotongan curd 1 cm x 1 cm x 1 cm, diamkan selama 7 menit

Penggaraman dan Pematangan
Strecthing

Terigu (0; 2,5; 5 dan 7,5%)

Alginat (0; 1,5 dan 1%)

Keju Mozzarella

Susu segar
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3. 5. Pengukuran Variabel

 Variabel yang diukur yaitu :

a. Pengujian daya leleh : Prosedur pengujian daya leleh (meltability) keju

Mozzarella menurut Tunick et al. (1993), seperti pada Lampiran 1.

b. Pengujian kemuluran : Prosedur pengukuran kemuluran keju Mozzarella

menurut Kuo and Gunasekaran (2003) seperti pada Lampiran 2.

c. Pengujian kekenyalan : Prosedur pengukuran kekenyalan keju Mozzarella

mengikuti prosedur Guinee (2000), seperti pada Lampiran 3.

3. 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis ragam dan

diteruskan dengan Uji Beda Nyata Jujur (Gaspersz, 1995).

3. 7. Batasan istilah

Keju Mozzarella : Keju  lunak yang sering kali digunakan sebagai lapisan

atas pizza,  mempunyai sifat kenyal, teksturnya

berserabut, selain itu juga mempunyai karakteristik cita

rasanya  tidak  tajam  (mild) dan biasanya dikonsumsi

dalam keadaan segar. Dalam pembuatannya digunakan

tepung terigu sebagai bahan pengental dan alginat

sebagai bahan penstabl, selain itu juga digunakan jus

jeruk nipis sebagai bahan pengasam.

Daya Leleh : Daya leleh merupakan perubahan bentuk fisik dari

bentuk padat menjadi bentuk cair, dimana lemak

merupakan satu-satunya bagian dari keju yang benar-
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benar meleleh. Pengukuran daya leleh dilakukan dengan

melelehkan keju menggunakan tanur pada suhu 232 0 C

selama 5 menit (Tunick et al., 1993).

Kemuluran : Tekanan maksimum yang diperlukan keju Mozzarella

yang berukuran panjang 10 cm, lebar 1cm dan tinggi 1

cm untuk peregangan dengan menggunakan alat

Universal Instron Testing Machine Model Llyod yang

hasilnya dinyatakan dalam satuan N-1 (Kuo and

Gunasekaran, 2003).

Kekenyalan : Tekanan meksimum yang diperlukan keju Mozzarella

yang berukuran panjang 1 cm, lebar 1 m dan tinggi 1 cm

untuk mempertahankan dimensinya dengan

menggunakan alat Universal Instron Testing Machine

Model Llyod yang hasilnya dinyatakan dalam satuan N

(Guinee, 2000).
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaruh PenambahanTepung Terigu dan Alginat terhadap Daya Leleh
Keju Mozzarella

Data dan analisis ragam daya leleh keju Mozzarella dapat dilihat pada

Lampiran 5. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa interaksi antara tepung

terigu dan alginat pada pembuatan keju Mozzarella tidak menunjukan interaksi

yang nyata (P>0,05) terhadap daya leleh keju Mozzarella, begitu juga pada hasil

Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5 %. Penggunaan tepung terigu dengan konsentrasi

yang berbeda memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) dan

penggunaan alginat dengan konsentrasi yang berbeda tidak memberikan

perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap daya leleh. Rata–rata daya

leleh keju Mozzarella dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Rata – rata dan hasil uji BNJ 5% daya leleh keju Mozzarella

Terigu
Alginat

Rata-RataA1 A2 A3
T1 6,46 6,41 6,36 6,41b

T2 5,32 4,93 4,88 5,04ab

T3 4,65 5,31 5,24 5,07ab

T4 5,03 4,27 5,03 4,77a

Rata-Rata 5,36 5,23 5,37

Keterangan: notasi yang berbeda menunjukkan bahwa perlakuan penambahan
tepung terigu memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05)
terhadap daya leleh keju Mozzarella.

Tabel 5 menunjukkan bahwa daya leleh tertinggi diperoleh pada perlakuan

T1A1, yaitu sebesar 6,46 dan yang terendah pada T4A2 yaitu 4,27. Penambahan

tepung terigu dan alginat tidak menghasilkan keju Mozarella dengan daya leleh

yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan nilai daya leleh yang telah diperoleh. Pada

perlakuan T1A1, yaitu tanpa adanya penambahan tepung terigu dan alginat
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menunjukkan nilai daya leleh yang paling tinggi, sedangkan pada perlakuan T4A2

yaitu penambahan tepung terigu 7,5% dan alginat 0,5% menunjukkan nilai daya

leleh yang terendah, sehingga semakin tingginya konsentrasi penambahan tepung

terigu dan alginat tidak dapat meningkatkan nilai daya leleh keju Mozzarella.

Tunick et al., (1993) menyatakan bahwa keju Mozzarella dengan kadar

lemak yang rendah dan kadar lemak yang tinggi memiliki daya leleh terendah

adalah 0,9 dan tertinggi 3,2. Pada penelitian ini didapatkan nilai daya leleh lebih

tinggi, hal ini disebabkan pengasaman langsung akan menyebabkan lemak yang

terikat dalam curd semakin banyak, sehingga daya leleh Mozzarella semakin

tinggi, seperti yang dikemukakan oleh Dave, Mc Mahon and Oberg (2003) bahwa

keju Mozzarella yang dibuat dengan pengasaman langsung mempunyai daya leleh

yang lebih tinggi dengan semakin meningkatnya kadar lemak.

Dalam tepung terigu terdapat banyak zat pati, yaitu karbohidrat kompleks

yang tidak larut dalam air. Amilose dan amilopektin adalah molekul-molekul

penyusun utama pati. Semakin banyak mengandung amilopektin, semakin tinggi

tepung akan mempunyai kemampuan sebagai pengental dan sebagai pembentuk

tekstur. Sebagian besar penggunaan pati adalah berdasarkan kemampuannya

dalam membentuk larutan kental (Tranggono dkk, 1990).

Tidak adanya interaksi antara tepung terigu dan alginat yang terjadi pada

daya leleh keju Mozzarella menunjukkan bahwa interaksi antara tepung terigu

dengan alginat mempunyai kekuatan yang sama besar dalam pembentukkan

tekstur keju Mozzarella. Menurut Estiasih (2006), setiap komponen yang

berinteraksi dengan granula atau berkompetisi dengan granula untuk mengikat air,

mempunyai kecenderungan untuk menurunkan viskositas.
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Daya leleh keju Mozzarella dipengaruhi oleh ukuran globula lemak, kadar

air bebas, kandungan kalsium (Ca), dan interaksi hidrofobik antar protein kasein.

Menurut Guinee et al. (2002) penurunan kadar kalsium dalam keju Mozzarella

didapatkan protein kasein keju yang lebih terhidrasi oleh air bebas dan

meningkatkan level proteolisis. Penambahan polimer sellulosa seperti tepung

terigu dan alginat sebagai bahan pengental dan penstabil pada pembuatan keju

Mozzarella dapat berfungsi sebagai humektan yang menyerap air bebas, sehingga

dapat menurunkan level proteolisis pada keju. Proteolisis yang tinggi dapat

mengurangi interaksi hidrofobik antar protein kasein, sehingga didapatkan keju

yang mempunyai daya leleh yang tinggi. Interaksi tepung terigu dan alginat dapat

membentuk granula-granula yang dapat mengikat lemak bebas secara merata pada

adonan keju, sehingga didapatkan lemak yang lebih seragam.

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penggunaan tepung terigu

dengan konsentrasi yang berbeda memberikan perbedaan pengaruh yang nyata

(P<0,05) terhadap daya leleh keju Mozzarella. Dari data Tabel 5  dapat diketahui

bahwa semakin tinggi konsentrasi tepung terigu yang ditambahkan maka terjadi

penurunan nilai daya leleh. Penambahan tepung terigu dan alginat cenderung

dapat mengurangi daya leleh keju, hal ini disebabkan oleh semakin tinggi

konsentrasi pengental dan penstabil yang digunakan dapat membentuk partikel

hidrokoloid yang dapat menyerap air, semakin tinggi air yang terserap maka dapat

mengurangi reaksi proteolisis. Interaksi yang kuat antara protein kasein dengan air

bebas menyebabkan protein semakin terhidrasi dan meningkatkan daya leleh keju

(McMahon and Oberg, 1999).

Penggunaan tepung terigu dapat mendistribusikan globula lemak tersebar
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merata pada matriks protein keju. Semakin tinggi penggunaan konsentrasi tepung

terigu semakin besar kemampuannya dalam mendistribusikan globula lemak,

maka didapatkan ukuran lemak yang relatif lebih kecil, sehingga tidak mudah

meleleh pada saat dipanaskan. Savello, Ernstrom and Kalab (1989) menyatakan

penurunan daya leleh terdapat korelasi dengan ukuran globula lemak, disebabkan

semakin kecil globula lemak menjadikannya tidak mudah meleleh karena terjebak

dalam matriks protein kasein.

Penggunaan alginat dengan konsentrasi yang berbeda tidak memberikan

perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap daya leleh keju Mozzarella.

McMahon, Fife and Oberg (2006) menambahkan bahwa keju yang tidak

ditambahkan stabilizer akan dihasilkan keju yang memiliki stabilitas struktur

protein yang lemah, hal ini akan mengakibatkan keju memiliki kekerasan yang

rendah dan daya leleh yang tinggi. Hal ini sesuai dengan data diatas (Tabel 5)

yang menunjukkan pada penggunaan konsentrasi alginat terendah (0%)

didapatkan nilai daya leleh tertinggi.

4.2. Pengaruh Penambahan Tepung Terigu dan Alginat terhadap Kemuluran
Keju Mozzarella

Data dan analisis ragam kemuluran keju Mozzarella dapat dilihat pada

Lampiran 6. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa interaksi antara tepung

terigu dan alginat pada pembuatan keju Mozzarella tidak memberikan perbedaan

pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kemuluran  keju Mozzarella, begitu juga

pada hasil Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5 %. Sedangkan pada penggunaan tepung

terigu dengan konsentrasi yang berbeda memberikan perbedaan pengaruh yang

sangat nyata (P<0,01) dan penggunaan alginat dengan konsentrasi yang berbeda
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tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05). Rata–rata daya leleh

keju Mozzarella dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Rata – rata kemuluran keju Mozzarella

Terigu
Alginat

Rata-RataA1 A2 A3
T1 0,312 0,359 0,374 0,348a

T2 0,355 0,407 0,446 0,402ab

T3 0,595 0,674 0,669 0,646c

T4 0,440 0,462 0,637 0,513b

Rata-Rata 0,425a 0,475b 0,531c

Keterangan: notasi yang berbeda menunjukkan bahwa perlakuan penambahan
tepung terigu memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata
(P<0,01) dan alginat memberikan perbedaan pengaruh yang nyata
(P<0,05) terhadap kemuluran keju Mozzarella.

Menurut Lucey, Johnson and Horne (2003) kemuluran adalah kemampuan

jaringan misel kasein untuk mempertahankan integritasnya (tidak patah) selama

keju ditarik. Agar dapat mulur molekul misel kasein harus berinteraksi satu

dengan yang lain dan harus  kompak bersatu. Ketika keju dipanaskan  terjadi

penurunan kekuatan dari ikatan antar matriks protein.

Tabel 6 menunjukan bahwa rata-rata nilai kemuluran untuk semua

interaksi antara tepung terigu dan alginat menunjukkan tidak adanya perbedaan

pengaruh yang nyata (P>0,05). Hal itu menunjukkan bahwa perbedaan presentase

penambahan tepung terigu dan alginat yang digunakan pada perlakuan tidak

memberikan pengaruh yang nyata terhadap kemuluran keju Mozzarella.

Pada penelitian ini nilai kemuluran yang didapat adalah berkisar antara

0,312 sampai dengan 0,669, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh

Kuo and Gunasekaran (2003) bahwa nilai kemuluran keju Mozzarella jenis pasta

filata berkisar antara 0,5 1/N sampai dengan 1,2 1/N. Pada Tabel 6 nilai
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kemuluran tertinggi terdapat pada perlakuan T3A2 (penambahan tepung terigu

5% dan alginat 0,5%) yaitu sebesar 0,674 dan nilai kemuluran terendah pada

perlakuan T1A1 (tanpa penambahan tepung terigu dan aginat) yaitu sebesar 0,312.

Kualitas fisik dan kimia seperti tekstur, warna, daya leleh dan kemuluran

keju pada dasarnya tergantung pada interaksi antar kasein (Lucey, 2002). Nilai

kemuluran tertinggi yang didapat pada perlakuan T3A2 diduga karena tekstur keju

yang lebih kenyal bila dibandingkan dengan yang lain karena adanya penambahan

tepung terigu pada konsentrasi 5%. Pembentukan tekstur yang kenyal ini

disebabkan oleh peranan terbentuknya gluten akibat  pencampuran protein gliadin

dan glutenin yang ada pada tepung terigu pada saat pengadukan adonan.

Tidak adanya interaksi yang nyata antara tepung terigu dan alginat yang

terjadi pada kemuluran keju Mozzarella dapat disebabkan karena tepung terigu

dan alginat mempunyai kekuatan yang sama besar dalam pembentukkan tekstur

keju Mozzarella. Alginat yang berfungsi sebagai penstabil mampu membentuk

tekstur yang empuk serta menyimpan dan menahan air dengan baik (Nindyaning,

2007) sehingga keju tidak mudah meleleh dalam suhu ruang. Adanya kemampuan

pembentuk tekstur empuk ini membuat alginat dengan konsentrasi tertingi

menjadikan keju Mozzarella lebih mulur.

Amilopektin yang terkandung di dalam tepung terigu mempunyai sifat

sangat jernih, pasta dari amilopektin pada suhu normal tidak mudah menggumpal

dan kembali menjadi keras, memiliki daya perekat yang tinggi (Nurjannah,

Nitibaskara dan Madiah, 2005). Amilopektin ini dapat mempengaruhi kekentalan

apabila ditambahkan ke dalam makanan (Tranggono dkk, 1990). Hal ini terlihat

dari penggunaan tepung terigu dengan konsentrasi yang berbeda memberikan
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perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kemuluran keju

Mozzarella. Keberadaan granula tepung terigu yang tergelatinisasi pada adonan

dapat mempersempit luas interaksi antar protein kasein, sehingga didapatkan luas

area interaksi antar protein yang lebih sempit, hal ini akan memudahkan keju

untuk mulur bila dilakukan penarikan. Penambahan tepung terigu dengan

konsentrasi tertinggi didapatkan granula yang lebih banyak dibanding tanpa

penambahan tapioka, sehingga dapat mengurangi interaksi hidrofobik antar

protein kasein.

Penggunaan alginat dengan konsentrasi yang berbeda juga memberikan

perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05). Pada konsentrasi alginat 0,5%

didapatkan nilai kemuluran tertinggi. Lucey, Johnson and Horne (2003) yang

menyatakan bahwa Keju Mozzarella dengan bahan penstabil dan pengental yang

tinggi, akan dihasilkan keju yang mempunyai lapisan jaringan matriks yang cukup

banyak dan kuat sehingga akan dihasilkan kualitas keju yang “rubbery” (seperti

karet). McMahon, Fife, and Oberg (2006) menambahkan bahwa keju yang tidak

ditambahkan stabilizer akan dihasilkan keju yang memiliki stabilitas struktur

protein yang lemah, hal ini akan mengakibatkan keju memiliki kekerasan yang

rendah dan daya leleh yang tinggi, sehingga semakin tinggi konsentrasi alginat

yang ditambahkan, kemuluran keju Mozzarella juga cenderung naik. Adanya

penambahan alginat diduga semakin banyak serabut pasta yang terbentuk dalam

adonan keju, sehingga keju dapat mempertahankan integritasnya ketika dilakukan

penarikan. Menurut Kindstedt (1995) kemuluran keju akan cenderung semakin

tinggi ketika protein saling berinteraksi membentuk untaian serabut seperti serat-

serat.
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4.3. Pengaruh PenambahanTepung Terigu dan Alginat terhadap Kekenyalan

Keju Mozzarella

Data dan analisis ragam kekenyalan keju Mozzarella dapat dilihat pada

Lampiran 7. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa interaksi antara tepung

terigu dan alginat pada pembuatan keju Mozzarella tidak memberikan perbedaan

pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kekenyalan  keju Mozzarella. Sedangkan

pada penggunaan tepung terigu dengan konsentrasi yang berbeda memberikan

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) dan penggunaan alginat dengan

konsentrasi yang berbeda memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05).

Rata–rata kekenyalan keju Mozzarella dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Rata – rata kekenyalan keju Mozzarella

Terigu
Alginat

Rata-RataA1 A2 A3
T1 2,133 1,785 1,732 1,884d

T2 1,908 1,643 1,592 1,714c

T3 1,089 1,078 0,953 1,040a

T4 1,447 1,300 1,009 1,252b

Rata-Rata 1,644c 1,451b 1,321a

Keterangan: notasi yang berbeda menunjukkan bahwa perlakuan penambahan
tepung terigu memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata
(P<0,01) dan alginat memberikan perbedaan pengaruh yang nyata
(P<0,05) terhadap kekenyalan keju Mozzarella.

Tabel 7 menunjukan bahwa rata-rata nilai kekenyalan untuk semua

interaksi antara tepung terigu dan alginat menunjukkan tidak adanya perbedaan

pengaruh yang nyata (P>0,05). Hal itu menunjukkan bahwa perbedaan presentase

penambahan teung terigu dan alginat yang digunakan pada perlakuan tidak

memberikan pengaruh yang nyata terhadap kekenyalan keju Mozzarella.

31



Berdasarkan Tabel 7 nilai kekenyalan tertinggi terdapat pada perlakuan

T1A1 (tanpa penambahan tepung terigu dan aginat) yaitu sebesar 2,133 dan nilai

kekenyalan terendah pada perlakuan T3A3 (penambahan tepung terigu 5% dan

alginat 1%) yaitu sebesar 0,953. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan presentase

penambahan tepung terigu 5% dan alginat 1% dapat menghasilkan kualitas

kekenyalan keju Mozzarella yang baik bila dibandingkan dengan perlakuan yang

lain.

Tidak terdapatnya interaksi antara tepung terigu dengan alginat

menunjukkan bahwa interaksi tepung terigu dengan alginat mempunyai kekuatan

yang sama besar dalam pembentukan tekstur keju Mozzarella, hal ini ditunjang

oleh penelitian Apriliyani (2010). Banyak penelitian menggunakan texture profile

analysis (TPA) Universal Instron untuk menguji nilai kekenyalan, Yun et al.

(1993, 1998), Tunick et al. (1993) dan Lucey et al. (2003) menyatakan

kekenyalan keju Mozzarella mengalami kenaikan secara signifikan seiring dengan

tingginya interaksi antar protein kasein keju. Reaksi proteolisis, kadar air dan

lemak bebas dalam keju dapat menurunkan kekenyalan keju Mozzarella. Guinee

et al. (2000) menambahkan penurunan kekenyalan keju Mozzarella berkorelasi

linier dengan penurunan luas kontak antar protein kasein. Penambahan tepung

terigu dan alginat dapat mempersempit luas interaksi antar protein kasein,

sehingga dapat menurunkan kekenyalan keju Mozzarella.

Pada penelitian ini, Nilai kekenyalan yang terbaik yaitu pada penambahan

tepung terigu 5% dan alginat 1% hal ini disebabkan karena penggunaan tepung

terigu dan alginat yang dapat mengikat air menyebabkan kadar air pada keju akan

menurun. Hal ini sesuai dengan pendapat Nindyaning (2007) yang menyatakan
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bahwa alginat yang berfungsi sebagai penstabil mampu membentuk tekstur yang

empuk serta menyimpan dan menahan air dengan baik.

Lucey, Johnson and Horne (2003) menyatakan bahwa viskositas keju akan

meningkat ketika struktur protein lebih membuka dan mengadakan interaksi

dengan yang lain. Keju Mozzarella dengan bahan penstabil dan pengental yang

tinggi, akan dihasilkan keju yang mempunyai lapisan jaringan matriks yang cukup

banyak dan kuat sehingga akan dihasilkan kualitas keju yang “rubbery” (seperti

karet). Hal ini disebabkan oleh protein matriks yang bersifat lebih kuat

membentuk jaringan satu dengan yang lain sehingga didapatkan keju yang

memiliki fleksibelitas yang tinggi (McMahon, Five, and Oberg, 2006).

Pada penggunaan tepung terigu dengan konsentrasi yang berbeda

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

kekenyalan keju Mozzarella. Dari data diatas dapat diketahui bahwa keju

Mozzarella yang paling kenyal terdapat pada penambahan tepung terigu sebanyak

5%, namun pada penambahan tepung terigu dengan konsentrasi yang lebih tinggi

(7,5%) menurunkan kekenyalan keju Mozzarella,hal ini disebabkan oleh

kurangnya atau ketidakstabilan suhu yang digunakan dalam pembuatan keju,

karena pembentukkan kekentalan pati yang terkandung di dalam tepung terigu

sangat dipengaruhi oleh panas, sehingga pada konsentrasitepung terigu tertinggi

ini tidak menghasilkan kekenyalan yang tinggi. Dengan adanya penambahan

tepun terigu terjadilah proses gelatinisasi amilopektin dapat menghasilkan pasta

yang kenyal sehingga dapat memperbaiki tekstur bahan pangan (Estiasih, 2006).

Granula pati yang tergelatinisasi juga dapat menjadi barrier ikatan antar protein,

sehingga dapat menurunkan kekenyalan keju Mozzarella.
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Pada penggunaan alginat dengan konsentrasi yang berbeda memberikan

perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap kekenyalan keju Mozzarella.

Hal ini disebabkan penggunaan tepung treigu yang dapat membentuk serabut

pasta yang mengganggu interaksi antar protein kasein, sehingga dapat

menurunkan kekenyalan keju Mozzarella, hal ini didukung hasil BNJ 5 %, pada

Tabel 7 menunjukkan konsentrasi tertinggi yaitu perlakuan A3 penambahan

alginat 1 % didapatkan nilai kekenyalan terendah (1,321). Menurut Budd dan

Richard (2010) penambahan alginat dalam pembuatan keju akan menyebabkan

pembentukkan gel dalam jaringan protein. Pada penelitian ini semakin tinggi

konsentrasi alginat yang ditambahkan diduga semakin banyak pula gel yang

terbentuk yang akan mempersempit ikatan protein kasein, sehingga dapat

menurunkan kekenyalan keju Mozzarella. Pada penambahan konsentrasi alginat

tertinggi (1%) didapatkan nilai kekenyalan yang terendah.

4.4. Perlakuan Terbaik

Perlakuan terbaik ditentukan berdasarkan pengujian perhitungan

Modifikasi Metode DeGarmo et al., (Idris, 2005) dengan prosedur perhitungan

yang tercantum pada Lampiran 8. Berdasarkan perhitungan perlakuan terbaik

didapatkan total nilai hasil (Nh) yang tertinggi pada T3A3 yaitu penambahan

tepung terigu 5% dan alginat 1%, sebesar 2,944. Nilai terbesar kedua adalah pada

perlakuan T3A1 (tepung terigu 5% dan tanpa penambahan alginat)  sebesar 2,486,

diikuti dengan perlakuan T4A2 (tepung terigu 7,5% dan alginat 0,5%) sebesar

1,575. Pada Lampiran 8 dapat dilihat bahwa perlakuan T3A3 mempunyai nilai

tertinggi terhadap daya leleh,kemuluran dan kekenyalan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain yaitu:

• Interaksi tepung terigu dan alginat sebagai bahan pengental dan penstabil tidak

memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap daya leleh, kemuluran dan

kekenyalan keju Mozzarella.

• Semakin tinggi konsentrasi penggunaan tepung terigu dan alginat dalam

pembuatan keju Mozzarella cenderung menurunkan nilai daya leleh dan

kekenyalan, namun dapat meningkatkan nilai kemuluran.

• Perlakuan terbaik didapatkan pada perlakuan T3A3 yaitu penambahan tepung

terigu 5% dan alginat 1%.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disarankan agar

menggunakan penambahan tepung terigu sebesar 5% dan alginat 1% (T3A3)

dalam pembuatan keju Mozzarella untuk mendapatkan nilai daya leleh, kemuluran

dan kekenyalan yang baik.

.
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Lampiran1. Prosedur Uji Daya Leleh Keju Mozzarella Menurut Tunick et al.

Prosedur pengujian daya leleh keju Mozzarella menurut Tunick et al (1993),

dilakukan dengan langkah-langkah di bawah ini:

1. Keju diparut dengan menggunakan pemarut stainlestell

2. Keju dimasukkan kedalam tabung dengan ukuran diameter 18 mm dan tinggi

5 mm, dengan cara di tekan sampai padat

3. Dipanaskan didalam tanur dengan suhu 232 0 C selama 5 menit, dengan posisi

horizontal dan datar

4. Didinginkan pada suhu ruang

5. Panjang lelehan keju diukur menggunakan jangka sorong pada posisi

horizontal dengan satuan mm

6. Perhitungan:

a. daya leleh benilai 1 apabila tidak ada pertambahan panjang

b. daya leleh bernilai 2 apabila bertambah panjang sampai 5 mm

c. daya leleh bernilai 3 apabila bertambah panjang sampai 10 mm
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Lampiran 2.  Prosedur Pengujian Kemuluran (Strechability) Keju
Mozzarella.

Pengujian kemuluran menggunakan alat Universal Instron Testing Machine

Model Llyod menurut Kuo and Gunasekaran (2003) adalah sebagai berikut :

1. Diaktifkan program Test Zwick..

2. Power mesin dalam posisi On.

3. Ditunggu sampai proses download selesai.

4. Panel mesin dalam posisi On.

5. Keju dipotong berbentuk huruf I dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 1 cm

dan tebal 1 cm.

6. Sebelum dilakukan pengujian sampel dimasukkan ke dalam waterbath sampai

suhu sampel mencapai 45 oC.

7. Sampel ditempatkan pada alat pengukur tekstur (Universal Instron Testing

Machine Model Llyod) dengan kapasitas 100 N.

8. Selanjutnya  sampel  ditarik  secara  vertikal  dengan  alat  tersebut  yang  telah

diatur kecepatannya pada 21,2 mm/detik.

9. Hasil pada monitor kemudian dimasukkan ke dalam rumus 1/X, dengan X

adalah hasil yang tertera pada monitor, sehingga didapatkan nilai kemuluran

dengan satuan N-1.

42



Lampiran 3. Prosedur Pengukuran Kekenyalan (Firmness)

Pengujian kekenyalam menggunakan alat Universal Instron Testing Machine

Model Llyod menurut Guinee (2000) adalah sebagai berikut :

1. Diaktifkan program Test Zwick.

2. Power mesin dalam posisi On.

3. Ditunggu sampai proses download selesai.

4. Panel mesin dalam posisi On.

5. Keju dipotong berbentuk kubus dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 10 cm dan

tinggi 10 cm.

6. Sampel ditempatkan pada alat pengukur tekstur (Universal Instron Testing

Machine Model Llyod) dengan kapasitas 100 N.

7. Selanjutnya sampel ditekan secara vertikal pada permukaan sampel dengan

cylindrical punch yang telah diatur kecepatannya pada 21,2 mm/detik sampai

hasil pada monitor menunjukkan angka konstan.

8. Hasil pada monitor kemudian dibaca sebagai hasil dari kekenyalan.

43



Lampiran 4. Prosedur Perhitungan Penentuan Perlakuan Terbaik (Idris,
2005)

1. Dicari data penilaian responden berdasarkan tingkat kepentingan variabel yang

diuji pada keju Mozzarella dengan perlakuan penggunaan Tepung Terigu dan

alginat, menggunakan lembar penilaian seperti berikut ini.

2. Variabel diurutkan sesuai prioritas dan kontribusi terhadap hasil.

3. Ditentukan bobot pada setiap variabel sesuai dengan kontribusi antara 0

sampai 1.

4. Ditentukan bobot normal dari variable, yaitu bobot variable yang dibagi bobot

total.

5. Ditentukan nilai efektifitas dengan rumus :

Nilai Efektifitas = Nilai Perlakuan − Nilai Terjelek

Nilai Terbaik − Nilai Terjelek

       Untuk variable dengan nilai rata-rata semakin besar semakin baik maka rata-

rata tertinggi sebagai nilai terbaik dan rata-rata semakin kecil semakin baik

maka rata-rata terendah sebagai nilai terbaik dan rata-rata tertinggi sebagai

nilai terjelek.

Produk : Keju Mozzarella
Nama Responden : …………………
Tanggal : …………………

Mohon Anda memberikan penilaian pada masing-masing variabel di
bawah ini berdasarkan tingkat kepentingan variable tersebut, mulai dari
yang kurang penting sampai yang makin penting dengan nilai 1-3.
Atas partisipasinya terima kasih.

Variabel Nilai
Daya Leleh
Kemuluran
Kekenyalan
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6. Dihitung nilai hasil, yaitu bobot normal dikalikan dengan nilai efektifitas.

7. Nilai hasil dari semua variable dijumlahkan.

8. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan dengan nilai hasil tertinggi.
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Lampiran 5. Perhitungan Data dan Analisa Daya Leleh Keju Mozzarella
Data

Perlakuan
Ulangan

Jumlah Rata-rata
I II III

T1A1 6,56 5,43 7,38 19,37 6,46

T1A2 6,70 6,22 6,30 19,22 6,41
T1A3 5,64 7,58 5,85 19,07 6,36

T2A1 4,44 5,50 6,02 15,96 5,32

T2A2 4,20 4,84 5,76 14,80 4,93

T2A3 4,20 5,66 4,78 14,64 4,88

T3A1 1,28 6,66 6,00 13,94 4,65

T3A2 4,22 6,20 5,50 15,92 5,31
T3A3 5,44 5,42 4,86 15,72 5,24

T4A1 3,50 6,76 4,82 15,08 5,03

T4A2 3,78 4,42 4,60 12,80 4,27

T4A3 5,40 4,93 4,76 15,09 5,03

Jumlah 55,36 69,62 66,63 191,61 63,87

Tabel Dua Arah untuk Analisis Ragam

T1 T2 T3 T4 Jumlah Rata-rata

A1 19,37 15,96 13,94 15,08 64,35 5,363

A2 19,22 14,80 15,92 12,80 62,74 5,228

A3 19,07 14,64 15,72 15,09 64,52 5,377

Jumlah 57,66 45,40 45,58 42,97 191,61

Rata-rata 6,41 5,04 5,06 4,77

Analisis Ragam

v Faktor Koreksi (FK)

FK = ( ∑T ∑W ∑r ∑ ijk )²
        T x W x r x P

=   191,61²/36  = 1019,844

v Jumlah Kuadrat (JK)

JKtotal =  ∑ T ∑w ∑r ijk − FK

= (6,56² + 5,43² + … + 4,76²) − FK

= 50,236
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JKT =

=  (57,66² + 45,4² + 45,58² + 42,97²)  − FK
                                             3 x 3

= 14,577

JKA=

= (64,35² + 62,74² +64,52 ²)  − FK
         4 x 3

= 0,161

JKTA =     − JKT − JKC

= 16,891 – 14,577 – 0,161

= 2,153

JKgalat =  JK total − JKT – JKA − JKTA

= 50,236 – 14,577 − 0,161 – 2,153

= 33,345

Tabel Analisis Ragam

SK db JK KT F hit Notasi
F TABEL

0,05 0,01

Perlakuan 11 16,89 1,54 1,10 tn 2,22 3,09

T 3 14,58 4,86 3,49 * 3,01 4,72
A 2 0,16 0,08 0,06 tn 3,4 5,61

T*A 6 2,15 0,36 0,26 tn 2,51 3,67

Galat 24 33,34 1,39

Total 35 50,24

Keterangan :  tn  tidak ada perbedaan pengaruh nyata (P>0,05)

                      *  terdapat perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05)
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Tabel Dua Arah untuk Perlakuan

Tepung
Alginat

Total
Rata-
RataA1 A2 A3

T1 6,46 6,41 6,36 19,23 6,41
T2 5,32 4,93 4,88 15,13 5,04
T3 4,65 5,31 5,24 15,20 5,07
T4 5,03 4,27 5,03 14,33 4,77

Total 21,46 20,92 21,51

Rata-Rata 5,36 5,23 5,37

v Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5% tepung terigu

BNJ (5%) = q (p, v, α). √(KT Galat)/n

     = q 4, 24, 0,05 √1,389/9

     = 3,9 √0,154

                 = 1,530

Hasil BNJ 5% tepung terigu

Perlakuan Rata-rata

T4 4,77a

T2 5,04ab

T3 5,07ab

T1 6,41b
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Lampiran 6. Perhitungan Data dan Analisa Kemuluran Keju Mozzarella

Data

Perlakuan
Ulangan

Jumlah Rata-rata
I II III

T1A1 0,304 0,314 0,320 0,937 0,312

T1A2 0,318 0,332 0,429 1,077 0,359

T1A3 0,342 0,337 0,443 1,122 0,374

T2A1 0,265 0,304 0,497 1,065 0,355

T2A2 0,320 0,319 0,582 1,221 0,407

T2A3 0,341 0,340 0,655 1,338 0,446

T3A1 0,628 0,669 0,489 1,785 0,595

T3A2 0,572 0,781 0,669 2,023 0,674

T3A3 0,654 0,674 0,680 2,008 0,669

T4A1 0,443 0,445 0,434 1,322 0,440

T4A2 0,467 0,478 0,440 1,385 0,462

T4A3 0,727 0,696 0,489 1,913 0,637

Jumlah 5,379 5,690 6,129 17,198 5,732

Tabel Dua Arah

T1 T2 T3 T4 Jumlah
Rata-
rata

A1 0,937 1,065 1,785 1,322 5,109 1,277

A2 1,077 1,221 2,023 1,385 5,706 1,426

A3 1,122 1,338 2,008 1,913 6,381 1,595

Jumlah 3,136 3,624 5,816 4,620 17,198

Rata-rata 1,045 1,208 1,939 1,540

Analisis Ragam

v Faktor Koreksi (FK)

FK = ( ∑T ∑W ∑r ∑ ijk )²
        T x W x r x P

=   17,198²/36 = 8,216
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v Jumlah Kuadrat (JK)

JKtotal =  ∑ T ∑w ∑r ijk − FK

= (0,304² + 0,314² + … + 0,489²) − FK

= 0,800

JKT =

=  (3,136² +3,624² +5,816² + 4,620²)  − FK
                                             3 x 3

= 0,468

JKA=

= (5,109² + 5,706² + 6,381²)  − FK
         4 x 3

= 0,067

JKTA =     − JKT – JKA

= 0,568–0,468–0,067

= 0,033

JKgalat =  JK total− JKT – JKA − JKTA

= 0,800–0,468–0,067–0,033

= 0,232
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Tabel Analisis Ragam.

SK db JK KT F hit Notasi
F TABEL

0,05 0,01

T 3 0,468 0,156 16,15 ** 3,4 5,61
A 2 0,067 0,033 3,487 * 3,01 4,72

T*A 6 0,033 0,005 0,573 tn 2,51 3,67
Galat 24 0,232 0,009

Total 35 0,800

Keterangan : tn  tidak ada perbedaan pengaruh nyata (P>0,05)

           *  terdapat perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05)

                      ** terdapat perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01)

Tabel Dua Arah untuk Perlakuan

Tepung

Alginat

Total
Rata-Rata

A1 A2 A3

T1 0,312 0,359 0,374 14,05 0,348

T2 0,355 0,407 0,446 12,08 0,402

T3 0,595 0,674 0,669 19,38 0,646
T4 0,440 0,462 0,637 15,39 0,513

Total 1,702 1,902 2,126
Rata-Rata 0,425 0,475 0,531

v Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5% tepung terigu

BNJ (5%) = q (p, v, α). √(KT Galat)/n

     = q 4, 24, 0,05 √0,009/9

     = 3,9 √0,001

                 = 0,123

Hasil BNJ 5% tepung terigu

Perlakuan Rata-Rata

T1 0,348a

T2 0,402ab

T4 0,513b
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T3 0,646c

v Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5% alginat

BNJ (5%) = q (p, v, α). √(KT Galat)/n

     = q 3, 24, 0,05 √0,009/12

     = 3,53 √0,00075

                 = 0,003

Hasil BNJ 5% alginat

Perlakuan Rata-Rata

A1 0,425a

A2 0,475b

A3 0,531c
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Lampiran 7. Perhitungan Data dan Analisa Kekenyalan Keju Mozzarella

Data

Perlakuan
Ulangan

Jumlah Rata-rata
I II III

T1A1 2,160 2,238 2,000 6,399 2,133

T1A2 1,928 1,944 1,485 5,358 1,785

T1A3 1,868 1,889 1,440 5,197 1,732

T2A1 2,263 2,261 1,200 5,726 1,909

T2A2 1,918 1,927 1,083 4,929 1,643

T2A3 1,866 1,873 1,037 4,776 1,592

T3A1 1,033 1,055 1,229 3,267 1,089

T3A2 1,105 1,133 0,998 3,236 1,079

T3A3 0,944 0,933 0,985 2,861 0,954

T4A1 1,439 1,427 1,478 4,343 1,448

T4A2 1,221 1,225 1,456 3,902 1,300

T4A3 0,889 0,911 1,227 3,028 1,009

Jumlah 18,637 18,769 15,619 53,025 17,673

Tabel Dua Arah

T1 T2 T3 T4 Jumlah Rata-rata

A1 6,399 5,726 3,267 4,343 19,735 4,934

A2 5,357 4,929 3,236 3,902 17,424 4,356

A3 5,196 4,776 2,861 3,028 15,861 3,965

Jumlah 16,954 15,432 9,364 11,273 53,025

Rata-rata 5,651 5,144 3,121 3,757

Analisis Ragam

v Faktor Koreksi (FK)

FK = ( ∑T ∑W ∑r ∑ ijk )²
        T x W x r x P

=   53,025²/36 = 78,100
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v Jumlah Kuadrat (JK)

JKtotal =  ∑ T ∑w ∑r ijk − FK

= (2,160² + 2,238² + … + 1,227²) − FK

= 7,083

JKT =

=  (1,883² +1,712 ² + ²1,040 + 1,252²)  − FK
                                             3 x 3

= 4,164

JKA=

= (1,883² + 1,712² +1,040 ²)  − FK
         4 x 3

= 0,633

JKTA =     − JKT – JKA

=  4,954– 4,164– 0,633

= 0,157

JKgalat =  JK total − JKT – JKA − JKTA

= 7,083–4,164–0,633–0,157

= 2,128
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Tabel Analisis Ragam

SK db JK KT F hit Notasi
F TABEL

0,05 0,01

T 3 4,164 1,388 15,655 ** 3,01 4,72
A 2 0,633 0,316 3,568 * 3,4 5,61

T*A 6 0,157 0,026 0,296 tn 2,51 3,67

Galat 24 2,128 0,088

Total 35 7,082

Keterangan : tn  tidak ada perbedaan pengaruh nyata (P>0,05)

                       * terdapat perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05)

  **  terdapat perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01)

Tabel Dua Arah untuk Perlakuan

Tepung
Alginat

Total Rata-Rata
A1 A2 A3

T1 2,133 1,785 1,732 5,651 1,884

T2 1,908 1,643 1,592 5,144 1,714

T3 1,089 1,078 0,953 3,121 1,040

T4 1,447 1,300 1,009 3,757 1,252

Total 6,578 5,806 5,286 17,673
Rata-Rata 1,644 1,451 1,321

v Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5% tepung terigu

BNJ (5%) = q (p, v, α). √(KT Galat)/n

     = q 4, 24, 0,05 √0,088/9

     = 3,9 √0,009

                 = 0,038
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Hasil BNJ 5% tepung terigu

Perlakuan Rata-Rata

T3 1,040a

T4 1,252b

T2 1,714c

T1 1,884d

v Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5% alginat

BNJ (5%) = q (p, v, α). √(KT Galat)/n

     = q 3, 24, 0,05 √0,088/12

     = 3,53 √0,007

                 = 0,026

Hasil BNJ 5% alginat

Perlakuan Rata-Rata

A3 1,321a

A2 1,451b

A1 1,644c
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