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ABSTRACT 

THE EFFECT OF VEGETABLE OIL USAGE TOWARD FAT CONTENT, 

COLOR AND ORGANOLEPTIC QUALITY OF MOZARELLA 

 

The data collection of this research was carried out since March until April 

2010 at the Animal Products Technology and Processing Laboratory of Animal 

Product Technology Study Program of Animal Husbandry Faculty, Brawijaya 

University and Agricultural Products Technology Laboratory, Faculty of 

Agricultural Technology Brawijaya University Malang. 

The objective of this research was to find out the best combination of 

vegetable oil (palm oil, coconut oil and soy bean oil) with oil concentration based 

on of fat content, color(L, a and b) and organoleptic quality (color and smell) of 

Mozzarella cheese. 

The research materials were Mozzarella cheese made of acidified milk 

with ingredients from lime juice, protease enzyme and vegetable oil with different 

concentration. The research method used was an experiment with nested patterns 

using completely randomized design with three replications. Experiments 

conducted with the addition of palm oil (M1), coconut oil (M2), and soybean oil 

(M3), and 4 types of concentration addition of vegetable oils that nested in 

treatment, namely: 0% (N1), 2.5% (N2), 5% (N3) and 7.5% (N4) of curd weight. 

Variable tested were fat content, color (L, a and b), and organoleptic quality (color 

and smell). This study showed that the addition of palm oil, coconut oil and 

soybean oil did not gave different effect (P>0,05) toward fat content, color (L, a 

and b) and organoleptic quality (color and smell). The addition of oil 

concentration nested on oil types did not gave significant effect (P>0,05) toward 

fat content, reddish intensity (color a), yellowish intensity (color b) and 

organoleptic quality, whether color or smell, but oil concentration nested on palm 

oil, coconut oil and soybean oil gave significant effect (P<0,05) toward color 

brightness (color L). The data analysis was conducted with diversity analysis and 

then Honestly Significant Difference Test. 

The conclusion of this study showed that the addition of palm oil as much 

as 2,5% of the total curd produced Mozzarella cheese the best quality with value 

fat content 28,41%; color brighhtness level (L) 67,05; redness intensity (a) 12,42; 

yellowness intensity (b) 26,77: color organoleptic 4,25 and smell organoleptic 

3,92. It was suggested to use 2,5% oil palm to produce Mozzarella cheese with the 

best physical quality. 

 

 

Keywords : Mozzarella, vegetable oil, oil palm, coconut oil, soybean oil, fat 

value, color, organoleptical quality. 
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RINGKASAN 

PENGARUH PENGGUNAAN MINYAK NABATI  

TERHADAP KADAR LEMAK, WARNA DAN KUALITAS 

ORGANOLEPTIK KEJU MOZZARELLA 

 

Pengambilan data penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret sampai 

dengan April 2010 di Laboratorium Rekayasa dan Pengolahan Hasil Ternak 

Program Studi Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang dan Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya Malang. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kombinasi yang tepat 

antara jenis minyak nabati (minyak kelapa sawit, minyak kelapa dan minyak 

kedelai) dengan konsentrasi minyak, sehingga dapat menghasilkan keju 

Mozzarella dengan kualitas kadar lemak, warna (L, a dan b) dan kualitas 

organoleptik (warna dan bau) terbaik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan informasi bagi mahasiswa dan produsen keju Mozzarella 

tentang kualitas keju Mozzarella yang menggunakan minyak nabati dalam proses 

pembuatannya, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

produsen dalam memproduksi keju Mozzarella. 

Materi penelitian yang digunakan adalah keju Mozzarella yang dibuat dari 

susu yang diasamkan dengan menggunakan bahan pengasam jus jeruk nipis, 

enzim protease mucor miehei dan ditambahkan minyak nabati dengan berbagai 

konsentrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan dengan pola 

tersarang menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan tiga kali ulangan. 

Percobaan dilakukan dengan perlakuan penambahan minyak kelapa sawit (M1), 

minyak kelapa (M2), dan minyak kedelai (M3), serta 4 jenis konsentrasi 

penambahan minyak nabati yang tersarang pada perlakuan, yaitu; 0 % (N1); 2,5 % 

(N2); 5 % (N3) dan 7,5 % (N4) dari bobot curd. Variabel yang diuji adalah kadar 

lemak, warna (L, a dan b), dan kualitas organoleptik (warna dan bau). Penelitian 

menunjukkan bahwa penambahan minyak kelapa sawit, minyak kelapa dan 

minyak kedelai tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) 

terhadap kadar lemak, warna (L, a dan b), dan kualitas organoleptik (warna dan 

bau). Penambahan konsentrasi minyak yang tersarang pada jenis minyak tersebut 

tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kadar lemak, intensitas 

kemerahan warna (warna a), intensitas kekuningan (warna b) dan kualitas 

organoleptik baik warna maupun bau, tetapi konsentrasi minyak yang tersarang 

pada minyak kelapa sawit, minyak kelapa dan minyak kedelai memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05) terhadap kecerahan warna (warna L). Data 

dianalisis dengan analisis ragam dan dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Jujur. 

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan penambahan 

minyak kelapa sawit sebanyak 2,5% dari total curd menghasilkan keju Mozzarella 

dengan kualitas terbaik dengan nilai untuk masing-masing variabel pengujian 

yaitu; kadar lemak  28,81%; kecerahan warna L 67,05; kecerahan warna a 12,42; 

kecerahan  warna b 26,77; organoleptik warna 4,25 dan organoleptik bau 3,92. 

Disarankan menggunakkan minyak kelapa sawit dengan konsentrasi 2,5 % untuk 

mendapatkan keju Mozzarella dengan kualitas fisik terbaik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keju merupakan suatu 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. Komponen-komponen susu yang larut dalam air tertinggal 

dalam larutan sisa penggumpalan kasein yang disebut whey (Buckle, Edwards, 

Fleed and Wootton, 1992). 

 Keju Mozzarella adalah keju lunak yang proses pembuatannya tidak 

dimatangkan yang disebut juga keju segar (fresh cheese). Ciri-ciri keju Mozzarella 

adalah elastis, berserabut dan lunak. Sifat-sifat demikian dapat terbentuk melalui 

proses penekanan (working) dan pembenaman di dalam bak air panas hingga 

mulur. Pemanasan  e u segar pada su u    –      C a an  eng as l an  assa  e u 

yang bersifat mulur (Willman and Willman, 1993). 

Tahapan dalam pembuatan keju secara umum diantaranya adalah 

persiapan susu segar, pasteurisasi, penambahan enzim untuk pembentukan curd  

(koagulan), pemotongan curd, pemasakan curd dan pengurangan whey, proses 

lanjutan pembuatan keju sangat tergantung pada jenis keju yang akan dihasilkan. 

Tujuan utama penambahan starter pada pembuatan keju ialah untuk 

meningkatkan keasaman, agar dapat mencapai suatu kondisi yang memadai bagi 

aktivitas protease, agar enzim tersebut bisa bekerja secara optimum (Willman and 

Willman, 1993). Pengasaman dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengasaman 
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tidak langsung dan pengasaman langsung. Pengasaman langsung (direct 

acidification) yang dapat lebih cepat menurunkan keasaman (pH) sampai kondisi 

yang dikehendaki (Kalab, 2004).  

Pengasaman langsung dapat menggunakan pengasam jus jeruk nipis 

sehingga koagulasi berlangsung cepat, hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Yun 

et al. (1995) yang menunjukkan bahwa keasaman susu yang lebih tinggi pada 

pembuatan keju dapat mempercepat koagulasi. pH curd yang lebih rendah 

menghasilkan keju dengan kadar lemak dan protein relatif tinggi (Yun et al., 

1998). Keju Mozzarella dengan kadar lemak dan protein yang lebih tinggi dapat 

mempengaruhi kualitas, salah satunya daya leleh keju lebih tinggi (McMahon et 

al., 1999). 

Banyak jenis minyak nabati yang biasa digunakan dalam industri makanan 

diantaranya minyak kelapa, minyak kelapa sawit, minyak kedelai dan lain-lain. 

Lemak atau minyak secara kimiawi adalah trigliserida yang merupakan bagian 

terbesar dari kelompok lipida. Trigliserida ini merupakan senyawa hasil 

kondensasi satu molekul gliserol dengan tiga molekul asam lemak. Secara umum, 

lemak diartikan sebagai trigliserida yang dalam kondisi suhu ruang berada dalam 

keadaan padat, sedangkan minyak adalah trigliserida yang dalam suhu ruang 

berbentuk cair.  

Minyak dan lemak yang telah dipisahkan mengandung sejumlah kecil 

komponen selain trigliserida, yaitu lipid kompleks, sterol, asam lemak bebas, lilin, 

pigmen yang larut dalam lemak dan hidrokarbon. Komponen tersebut dapat 

mempengaruhi warna dan flavour produk, serta berperan dalam proses 

ketengikan. Fosfolipid dalam minyak yang berasal dari biji-bijian biasanya 
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mengandung sejumah fosfatida, yaitu lesitin dan cephalin. Dalam minyak kedelai 

jumlah fosfatida tersebut sekitar 2-3 persen, tetapi pada proses pemurnian 

senyawa ini dapat dipisahkan (Ketaren, 2008). Karotenoid dalam minyak 

menyebabkan warna kuning kemerahan. Karotenoid sangat larut dalam minyak 

dan merupakan hidrokarbon dengan banyak ikatan tidak jenuh. Bila minyak 

dihidrogenisasi maka akan terjadi hidrogenasi karotenoid dan warna merah akan 

berkurang. Selain pemanasan juga akan mengurangi warna pigmen, karena 

karotenoid tidak stabil pada suhu tinggi. Pigmen ini mudah teroksidasi, sehingga 

minyak akan mudah tengik. 

Minyak kelapa mengandung lemak yang dalam struktur kimianya 

mengandung asam lemak jenuh. Apabila lemak jenis ini dikonsumsi dalam jumlah 

berlebihan, maka dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah (Anonim, 

2009). 

Minyak kelapa sawit dalam industri makanan secara umum memiliki peran 

sebagai minyak goreng, shortening, margarin, pendistribusi lemak kokoa, es krim, 

bakery dan biskuit. Minyak kelapa sawit memiliki dua fraksi yaitu fraksi padat 

dan cair. Fraksi padat (stearin) memiliki titik leleh 44-56
0
C, sehingga banyak 

digunakan pada margarin dan shortening (Hui, 1992).  

Minyak kedelai memiliki kadar lemak relatif rendah yaitu sekitar 22% 

dibandingkan dengan kacang-kacangan yang lain. Lesitin yang terdapat dalam 

minyak kedelai dapat digunakan sebagai bahan pengempuk dalam pembuatan kue 

dan roti sehingga tidak menutup kemungkinan minyak kedelai ditambahkan pada 

pembuatan keju Mozzarella. 
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Lesitin yang terdapat dalam minyak kedelai digunakan secara komersil 

untuk keperluan pengemulsi. Pengelmusi digunakan untuk mengikat globula 

lemak yang tersebar di dalam air atau titisan air tersebar di dalam lemak. makanan 

yang membutuhkan pengemulsi ini antara lain mayonaise, es krim, coklat, dan 

margarine. Tanpa bahan pengemulsi ini, maka akan muncul dua lapisan yang 

tidak saling menyatu dalam makanan tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu adanya penelitian untuk mengetahui 

kombinasi yang tepat antara jenis minyak nabati dengan konsentrasi minyak 

dalam proses pembuatan keju Mozzarella, sehingga dapat meningkatkan kualitas 

keju Mozzarella ditinjau dari kadar lemak, warna dan kualitas organoleptik. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Upaya peningkatan kualitas fisik maupun kimia keju Mozzarella perlu 

dilakukan secara terus menerus. Salah satunya adalah dengan penambahan 

minyak nabati dalam pembuatan keju Mozzarella. Oleh karena itu, masalah yang 

diharapkan dapat dipecahkan dalam penelitian ini adalah kombinasi manakah 

yang tepat antara minyak kelapa sawit, minyak kelapa dan minyak kedelai dengan 

konsentrasi yang berbeda terhadap kadar lemak, warna dan kualitas organoleptik 

keju Mozzarella. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kombinasi yang tepat 

antara minyak kelapa sawit, minyak kelapa dan minyak kedelai dengan 

konsentrasi yang berbeda ditinjau dari kadar lemak, warna dan kualitas 
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organoleptik sehingga dapat dihasilkan keju Mozzarella dengan kualitas yang 

terbaik. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

produsen keju lokal untuk memproduksi keju Mozzarella dengan 

penambahan minyak kelapa sawit, minyak kelapa dan minyak kedelai 

dengan konsentrasi berbeda yang memiliki kadar lemak, warna dan mutu 

organoleptik yang terbaik 

2. Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa dan semua pihak yang tertarik 

pada pembuatan keju Mozzarella. 

       

1.5. Kerangka Pikir 

Keju Mozzarella ialah keju yang unik, seringkali digunakan sebagai 

lapisan atas (topping) pizza. Keunikan keju ini mempunyai sifat mulur, teksturnya 

berserabut dan sifat ini terbentuk melalui tahap perendaman curd dalam penangas 

air panas sambil ditekan hingga lumat. Selain itu karakteristik citarasanya tidak 

tajam (mild) dan biasanya dikonsumsi dalam keadaan segar. Perlunya peningkatan 

kualitas keju Mozzarella salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan 

meningkatkan kadar lemak keju Mozzarella dengan penambahan minyak nabati 

sehingga keju Mozzarella mempunyai warna dan kualitas organoleptik yang baik. 

Minyak nabati yang digunakan adalah minyak kedelai, minyak kelapa dan 

minyak kelapa sawit. Minyak nabati tersebut selain mudah didapat dan harganya 

relatif murah. Minyak nabati selain memiliki kadar lemak yang cukup tinggi juga 

relatif lebih aman dikonsumsi karena terdiri dari asam lemak rantai panjang dan 
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memiliki rantai ganda, memiliki sejumlah karoten dan sejumlah asam lemak 

bebas. Kadar lemak Keju Mozzarella dapat mempengaruhi warna dan kualitas 

organoleptik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kadar lemak keju Mozzarella 

perlu dicoba penambahan minyak nabati sehingga keju Mozzarella mempunyai 

warna dan kualitas organoleptik yang baik.  

Minyak kelapa sawit seperti umumnya minyak nabati lainnya merupakan 

senyawa yang tidak larut dalam air, sedangkan komponen penyusunnya yang 

utama adalah trigliserida dan nontrigliserida. 

Kedelai merupakan sumber utama protein nabati dan minyak nabati dunia. 

Dalam minyak kedelai terdapat fosfatida yang terdiri dari sekitar 2% lesitin dan 

sephalin yang digunakan sebagai bahan pengemulsi dalam industri makanan. 

Lemak kasar terdiri dari trigliserida sebesar 90%-95%, sedangkan sisanya adalah 

fosfatida, asam lemak bebas, sterol dan tokoferol. 

Minyak kelapa berdasarkan kandungan asam lemak digolongkan ke dalam 

minyak asam laurat, karena kandungan asam lauratnya paling tinggi jika 

dibandingkan dengan asam lemak lainnya. Minyak kelapa mengandung 84% 

trigliserida dengan tiga molekul asam lemak jenuh, 12% trigliserida dengan dua 

asam lemak jenuh dan 4% trigliserida dengan satu asam lemak jenuh. 

Pemberian konsentrasi minyak nabati yaitu: 0, 2,5%, 5%, dan 7,5% yang  

setiap perlakuan diulang 3 kali sehingga didapatkan hasil yang terbaik. 

1.6. Hipotesis 

Perbedaan tingkat penambahan minyak kelapa sawit, minyak kelapa dan 

minyak kedelai dalam pembuatan keju Mozzarella akan memberikan pengaruh 

http://id.wikipedia.org/wiki/Protein
http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_nabati
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yang nyata terhadap kadar lemak, warna dan kualitas organoleptik keju 

Mozzarella. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Keju 

  Keju adalah salah satu produk olahan susu yang terbentuk karena 

koagulasi susu oleh rennet (enzim pencernaan dalam lambung hewan penghasil 

susu). Bagian dari susu cair yang terkoagulasi tersebut akan membentuk substansi 

padat seperti gel yang disebut curd, sejumlah besar air serta beberapa zat terlarut 

yang selanjutnya akan terpisah dari curd dan disebut whey. Asal mulanya keju 

diproduksi secara tidak sengaja, yaitu ketika bakteri yang ada dalam susu dan 

enzim pencernaan ternak bereaksi membentuk curd, dan kemudian terbentuklah 

keju mentah (Anonim, 2009). 

 Keju dapat diklasifikasikan berdasarkan kadar air, kadar lemak, 

konsistensi, daerah asal pembuatannya, variasi proses produksi, karakteristik 

umum, seperti citarasa, ukuran dan tekstur, mikroorganisme yang digunakan 

sebagai starter dan untuk pematangan (Purwadi, 2000). 

Terdapat berbagai macam dan jenis keju, tergantung dimana keju itu 

dibuat, jenis susu yang dipakai, metode pembuatannya dan perlakuan yang 

dipergunakan untuk pematangannya. Keju dianggap sebagai keju lunak dengan 

kadar air lebih besar dari 40%, atau sebagai setengah lunak dengan kadar air 36%-

40% atau dianggap keju keras dengan kadar air 25%-36% dan disebut keju sangat 

keras dengan kadar air kurang dari 25%. Keju dapat dimatangkan dengan bakteri, 

jamur, berbagai gabungan antara bakteri dan jamur, atau juga dapat dibiarkan 

tanpa pematangan (Buckle et al., 1992). 
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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, Guinee, Logan and McSweeney, 2000). 

 

2.2. Keju Mozzarella  

Keju Mozzarella merupakan keju yang berasal dari Italia dengan tekstur 

semi keras dan tidak mengalami pematangan sehingga termasuk dalam kelompok 

keju segar. Keju Mozzarella sering digunakan dalam pembuatan pizza karena 

sifatnya yang mulur dan lunak (Anonim, 2009). 

Keju Mozzarella mempunyai sifat elastis, teksturnya berserabut karena 

dalam salah satu tahapan pembuatan curd yang telah terbentuk direndam dalam 

bak yang berisi air panas dan dilakukan penekanan hingga lunak. Keju Mozzarella 

adalah keju lunak yang proses pembuatannya tidak dimatangkan (Willman and 

Willman, 1993). 

Keju Mozzarella tergolong keju muda yang aslinya terbuat dari susu 

kerbau, namun sekarang banyak dibuat dari susu sapi. Warnanya kuning muda, 

dan teksturnya kenyal seperti karet. Dalam proses pembuatan keju ini diuleni dan 

ditarik sehingga menjadi lentur. Jika dipanggang akan lumer dan mulur seperti 

permen karet. Biasa dipakai untuk topping pizza  (Willman and Willman, 1993). 

 Karekteristik keju Mozzarella antara lain warnanya yang putih 

kekuningan agak lembut, merupakan keju lunak dengan aroma yang lembut dan 

umumnya dibuat dari susu sapi. Keju Mozzarella meleleh dengan baik ketika 
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diiris atau diparut termasuk keju yang lembut yang enak dan sering dicetak 

menjadi berbagai bentuk (Anonim, 2005
a
). 

Keju Mozzarella memiliki komposisi yang terdiri atas lemak 18%, bahan 

kering 46%, protein 22,1%,  garam 1,6%, abu 2,3%, dan pH 5,2 (Fox et al., 2000). 

Formulasi keju pizza analog Mozarella menurut Fox et al. (2000) dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Formulasi Keju Pizza Analog. 

Bahan Tingkat (Jumlah) Penambahan  

(g/100g) 

Kasein dan Kaseinat  

Minyak Nabati 

Pati 

Garam Pengemulsi 

Penambah Rasa 

Pengatur Keasaman 

Bahan Pewarna 

Bahan Pengawet 

Air 

23,00 

25,00 

2,00 

2,00 

2,00 

0,40 

0,04 

0,10 

38,50 

 

2.3. Pembuatan Keju Mozzarella 

Tujuan utama penambahan starter pada pembuatan keju ialah untuk 

meningkatkan keasaman agar dapat mencapai suatu kondisi yang memadai bagi 

aktivitas protease, agar enzim tersebut bisa bekerja secara optimum (Willman and 

Willman, 1993). Kalab (2004) menyatakan pengasaman langsung (direct 

acidification) dapat lebih cepat menurunkan keasaman (pH) sampai kondisi yang 

dikehendaki (Kalab, 2004). 

Ada dua cara dalam pembuatan keju Mozzarella yaitu pengasaman 

langsung pada susu menjadi bentuk curd atau dengan metode kultur starter atau 

rennet. Kedua metode ini, susu dipasteurisasi dan kemudian dikoagulasi menjadi 
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bentuk curd. Setelah curd mencapai pH 5,2  curd dipotong menjadi ukuran-

ukuran kecil dan dicampur dengan air panas kemudian ditarik atau diputar sampai 

terbentuk keju yang panjang. Proses penarikan curd ini merupakan ciri khas dari 

keju pasta seperti Mozzarella, Scamorza dan Provolone. Ketika curd telah 

mencapai kelembutan dan elastisitas yang tepat, maka curd dibentuk dan 

direndam dalam air dingin untuk mempertahankan bentuk tersebut. Tahap terakhir 

adalah penggaraman dan pengemasan. Proses pembuatan keju ini cukup pendek, 

biasanya kurang dari 8 jam mulai dari pasteurisasi sampai produk akhir (Lambert, 

2005). 

 

2.4. Koagulasi Protein 

2.4.1. Koagulasi oleh Enzim 

Penambahan enzim proteolitik bertujuan untuk menggumpalkan kasein 

dan menyebabkan struktur kasein lebih kompak. Renin merupakan substansi yang 

digunakan untuk mengkoagulasikan susu, mampu bekerja pada protein kasein 

susu, memisahkan curd (padatan) dan whey (larutan) (Caroll, 2002). 

  Pembentukan curd dalam pembuatan keju berlangsung dalam 2 tahap: 

tahap pertama berlangsung reaksi enzimatis yaitu setelah pH susu diturunkan 

sampai pada titik isoelektriknya 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, 1992). 

Menurut Muchtadi, Palupi dan Astawan (1992) mekanisme penggumpalan 

protein susu adalah alfa-kasein dan beta-kasein yang berkaitan dengan ion 
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kalsium membentuk misel kasein yang stabil sedangkan kappa-kasein tidak 

membentuk komplek dengan ion kalsium. Kappa-kasein adalah protein yang 

berperan dalam pembentukan keju, peranan kappa-kasein terletak pada 

kemampuannya menstabilkan alfa-1-kasein terhadap koagulasi. Kappa-kasein 

dapat dipotong-potong oleh enzim renin menghasilkan para kappa-kasein yang 

tidak larut dan glikopeptida yang larut. Bagian kappa-kasein yang terpotong ini 

tidak mampu lagi untuk menstabilkan alfa-kasein dan dengan adanya ion kalsium 

serta dengan pemanasan, para kappa-kasein akan terdenaturasi membentuk curd. 

 

2.4.2 Koagulasi oleh Asam 

 

 Produksi asam sangat diperlukan dalam pembuatan keju untuk membantu 

pembentukan curd, mencegah tumbuhnya bakteri pembusuk serta menentukan 

karakteristik keju (Willman and Willman, 1993). Produksi asam ini dapat berasal 

dari kultur bakteri starter, antara lain Lactococcus Lactis, Lactococcus cremoris 

dan lactococcus Lactis subsp diacetylactis. Starter yang ditambahkan ini akan 

memetabolisme laktosa menjadi asam laktat. Terbentuknya asam laktat berakibat 

pada penurunan pH dan akan menyebabkan koagulasi kasein. Bakteri starter 

dengan enzim yang dihasilkannya mampu membentuk komponen aromatik dan 

flavour, sehingga penambahan kultur bakteri tergantung pada produk akhir yang 

akan dihasilkan (Widodo, 2003). 

 Secara kimia dan fisik pengendapan pada susu terjadi bila telah tercapai 

titik isoelektrik pada protein, yaitu muatan pada permukaan protein sama dengan 

nol. Protein pada susu mengandung muatan negatif, sehingga dalam larutan 

protein tersebut akan berbentuk suspensi. Molekul asam laktat yang terbentuk 

selama fermentasi bermuatan positif sehingga bila terjadi persinggungan antara 
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kedua bahan tersebut maka akan terjadi proses netralisasi yang menyebabkan 

protein mengendap (Rahman, Fardiaz, Rahatu, Suliantri, dan Nurwitri, 1992).  

 

2.5. Jeruk nipis 

Kandungan kimia dalam jus jeruk nipis sangat bermanfaat misalnya 

limonin, linalin asetat, geranil asetat, felandren sintral, dan asam sitrat. Dalam 100 

gram buah jeruk mengandung vitamin C 27 mg, kalsium 40 mg, fosfor 22 mg, 

hidrat arang 24 mg, zat besi 0,6 mg, lemak 0,1 g, kalori 3,7 g, protein 0,8 g, dan 

air 86 g (Anonim, 2005
b
). 

Sethpakdee (1991) menyatakan 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 

aurantifolia dan jeruk nipis Persia atau Tahiti (Persian atau Tahiti limes) dalam 

bahasa Latin disebut Citrus latifolia (Simonne et al., 2004 dan Anonymous, 

2005). 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). 
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Keju pizza yang dibuat dari bahan baku susu penuh ditambah dengan 

konsentrat protein susu ternyata rendemennya lebih tinggi yang dibuat dengan 

pengasaman langsung daripada yang dibuat dengan biakan bakteri starter. Bahan 

pengasam yang digunakan adalah asam sitrat, sedangkan biakan bakteri starter 

yang digunakan ialah strain Lactobacillus bulgaricus, ssp. bulgaricus LB12 dan 

Streptococcus thermophilus (STC5). Rendemen dari masing-masing cara 

pembuatan keju pizza tersebut berturut-turut ialah 16,65% dan 14,51%, sedangkan 

rendemen yang kadar airnya ditentukan 50% dari masing-masing cara pembuatan 

keju pizza berturut-turut 15,45% dan 15,37% (Shakeel-Ur-Rehman, Farkye and 

Yun, 2003).   

 

2.6. Minyak Kelapa Sawit 

Kelapa sawit (Elaeis) termasuk golongan tumbuhan palma. Di Indonesia 

penyebarannya di daerah Aceh, pantai timur Sumatra, Jawa, dan Sulawesi. Sawit 

menjadi populer setelah Revolusi Industri pada akhir abad ke-19 yang 

menyebabkan permintaan minyak nabati untuk bahan pangan dan industri sabun 

menjadi tinggi (Ketaren, 2008). Minyak kelapa sawit adalah minyak yang 

dihasilkan dari inti kelapa sawit (palm kernel oil). Minyak kelapa sawit terutama 

dikenal sebagai bahan mentah minyak dan lemak pangan yang digunakan untuk 

menghasilkan minyak goreng, shortening, margarin, dan minyak makan lainnya. 

Minyak sawit mengandung asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh yang 

ikatannya mudah dipisahkan dengan alkali. Kelebihan minyak nabati dari sawit 

adalah harga yang murah, rendah kolesterol, dan memiliki kandungan karoten 

tinggi. Minyak kelapa sawit selain diolah menjadi bahan baku minyak goreng juga 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Palma&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Nanggr%C3%B6e_Aceh_Darussalam
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra
http://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Industri
http://id.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-19
http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_nabati
http://id.wikipedia.org/wiki/Sabun
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diolah menjadi bahan baku margarin. Warna minyak ditentukan oleh adanya 

pigmen yang masih tersisa setelah proses pemucatan, karena asam-asam lemak 

dan gliserida tidak berwarna. Warna orange dan kuning disebabkan adanya 

pigmen karoten yang larut dalam minyak. Mutu minyak kelapa sawit yang baik 

mempunyai kadar air kurang dari 0,1% dan kadar kotoran lebih kecil dari 0,01%, 

kandungan asam lemak bebas serendah mungkin, bilangan peroksida di bawah 2 

dan kandungan logam berat serendah mungkin atau bebas dari ion logam 

(Ketaren, 2008). 

Minyak kelapa sawit  sebagai bahan pangan  yang aman untuk dikonsumsi 

manusia mempunyai kegunaan atau aplikasi CPO (crude product oil) antara lain 

adalah sebagai bahan dasar untuk minyak goreng, lemaknya sebagai bahan 

„shortening‟ (peluna  atau perenya   a anan), dan sebaga  ba an dasar dala  

pembuatan produk margarin. Minyak kelapa sawit memiliki nilai gizi yang baik. 

Selain itu juga bersifat non-kolesterol serta memiliki kesetimbangan komposisi 

asam lemak yang baik serta mengandung asam linoleat yang merupakan asam 

lemak essensial (Hariyadi, 2007). 

Minyak sawit memiliki dua fraksi yaitu fraksi padat (stearin) dan fraksi 

cair (olein) (Ketaren, 2008). Minyak kelapa sawit dan fraksi-fraksinya (olein dan 

stearin) berturut-turut memiliki bentuk yang semi padat, cair dan padat pada suhu 

25 
0
C. Fraksi cair memiliki titik leleh 21,60 

0
C, biasa digunakan sebagai minyak 

cair untuk menggoreng, sementara fraksi padat memiliki titik leleh 44 
0
C - 56 

0
C, 

biasa digunakan sebagai margarin dan shortening (Hui, 1992). Komposisi 

trigliserida dalam minyak kelapa sawit dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Komposisi Trigliserida Dalam Minyak Kelapa Sawit. 

 

Trigliserida Jumlah (%) 

Tripalmitin 3 –5 

Dipalmito – Stearine 1 – 3 

Oleo – Miristopalmitin 0 – 5 

Oleo – Dipalmitin 21 – 43 

Oleo- Palmitostearine 10 – 11 

Palmito – Diolein 32 – 48 

Stearo – Diolein 0 – 6 

Linoleo – Diolein 3 – 12 

 Sumber: Ketaren (2008) 

Minyak kelapa sawit mengandung asam lemak tidak jenuh dengan 

perbandingan yang hampir sama, yaitu 40% asam oleat, dan 44 % asam palmitat. 

Minyak sawit juga merupakan sumber vitamin E, tokoferol dan tokotrienol yang 

berperan sebagai antioksidan, yaitu suatu zat yang dapat mencegah terjadinya 

oksidasi. Tokoferol dan tokotrienol dapat menangkap radikal bebas dan mencegah 

kanker. Minyak sawit juga merupakan sumber beta-karoten, yaitu prekusor 

vitamin A. Profil asam lemak minyak kelapa sawit dapat dilihat pada Tabel 3 

(Ketaren, 2008).  

Tabel 3. Komposisi  Asam Lemak Minyak Kelapa Sawit. 

Asam Lemak Minyak Sawit (%) 

Asam Lemak Jenuh   

14 : 0 (Asam Palmitat) 1 – 2 

16 : 0 (Asam Stearat) 41- 55 

18 : 0 (Asam Stearat) 4 – 10 

Asam Lemak Tidak Jenuh   

18 : 1 (Asam oleat) 38 – 55 

18 : 2 (Asam Linoleat) 5 – 14 

18 : 3 (Asam Linolenat) 1 

Sumber : Ketaren (2008) 
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2.7.  Minyak Kedelai  

Minyak kedelai memiliki kandungan asam lemak tak jenuh mencapai 

hingga 80%. Dengan kandungan asam lemak jenuh yang tinggi, minyak kelapa 

dan minyak kelapa sawit mempunyai keunggulan daripada minyak kedelai yaitu 

lebih stabil dan tidak mudah teroksidasi pada suhu tinggi senyawa alkali (Ketaren, 

2008).  

Tabel 4. Komposisi Kimia Minyak Kedelai. 

Asam Lemak Tidak Jenuh (85%) 

Asam linoleat 

Asam oleat 

Asam linolenat 

                      Asam arachidonat 

Terdiri dari : 

15-64% 

11-60% 

1-12% 

1,5% 

Asam lemak jenuh (15%), terdiri dari : 

Asam palmitat 

Asam stearat 

Asam arschidat 

                      Asam laurat 

 

7-10% 

2-5% 

0,2-1% 

0-0,1% 

Fosfolipida Jumlahnya sangat kecil (trace) 

Lesitin - 

Cephalin - 

Lipositol - 

Sumber : Ketaren (2008) 

Kadar minyak pada kacang kedelai relatif lebih rendah dibandingkan 

dengan jenis kacang-kacangan lainnya, tetapi lebih tinggi daripada kadar minyak 

serealia. Kadar protein kedelai yang tinggi menyebabkan kedelai lebih banyak 

digunakan sebagai sumber protein daripada sebagai sumber minyak. Asam lemak 

dalam minyak kedelai sebagian besar terdiri dari asam lemak essensial yang 

sangat dibutuhkan oleh tubuh. Komposisi kimia minyak kedelai dan standar mutu 

minyak kedelai dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5 (Ketaren, 2008). 
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Tabel 5. Standar Mutu Minyak Kedelai 

Sifat Nilai 

Bilangan asam Maksimum 3 

Bilangan penyabunan Minimum 190 

Bilangan iod 129-143 

Bilangan tak tersabunkan (%) Maksimum 1,2 

Bahan yang menguap (%) Maksimum 0,2 

Indeks bias (20
o
C) 1,473-1,477 

Bobot jenis (15,5/ 15,5
o
C) 0,924-0,928 

Sumber : Ketaren (2008) 

 Nilai gizi asam lemak essensial dalam minyak kedelai dapat mencegah 

timbulnya athero-sclerosis atau penyumbatan pembuluh darah. Kegunaan minyak 

kedelai yang sudah dimurnikan dapat digunakan untuk pembuatan minyak salad, 

minyak goreng (cooking oil), dan untuk segala keperluan pangan. Lebih dari 50% 

pangan dibuat dari minyak kedelai, terutama margarin dan shortening. Hampir 

90% dari produksi minyak kedelai digunakan di bidang pangan dan dalam bentuk 

telah dihidrogenasi, karena minyak kedelai mengandung kurang lebih 85% asam 

lemak tidak jenuh (Ketaren, 2008). 

Minyak kedelai dapat digunakan sebagai bahan industri makanan dan non 

makanan. Minyak kedelai sebagai bahan dasar pada industri makanan berbentuk 

gliserida biasanya digunakan untuk pembuatan minyak goreng, margarin dan 

bahan lemak lainnya. Sedangkan dalam bentuk lesitin biasanya digunakan antara 

lain untuk  margarin, kue, tinta, kosmetik, insektisida dan farmasi (Ketaren, 2008). 

Lebih dari 50% produk pangan dibuat dari minyak kedelai, terutama margarine 

dan shortening (Ketaren, 2008). 
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2.8.Minyak Kelapa 

Minyak kelapa merupakan bagian paling berharga dari buah kelapa. 

Kandungan minyak pada daging buah kelapa tua adalah sebanyak 34,7%. Minyak 

kelapa digunakan sebagai bahan baku industri atau sebagai minyak goreng. 

Minyak kelapa dapat diekstrak dari daging kelapa segar atau diekstrak dari daging 

kelapa yang telah dikeringkan (kopra). Untuk industri kecil yang terbatas 

kemampuan permodalannya disarankan mengekstrak minyak dari daging buah 

kelapa segar. Cara ini mudah dilakukan dan tidak banyak memerlukan biaya. 

Kelemahannya adalah lebih rendahnya rendemen yang diperoleh (Ketaren, 2008). 

Jenis asam lemak yang terkandung dalam minyak kelapa 92% adalah asam 

lemak golongan rantai karbon sedang (medium chain fatty acids=MCFA), yang 

terdiri dari hanya 12 atom karbon yang diikat jenuh (tidak ada ikatan ganda), 

sedangkan jenis-jenis asam lemak yang terkandung dalam minyak sayur (kedelai, 

jagung, biji bunga matahari, biji kapok, canola dll), terdiri dari 18 atau lebih atom 

karbon dan sebagian besar adalah golongan asam lemak berantai karbon panjang 

(long chain fatty acids= LCFA) dan umumnya mempunyai ikatan ganda 

(majemuk)  (Anonim, 2004). 

Komponen minyak kelapa berupa asam lemak jenuh sekitar 90% dan asam 

lemak tak jenuh sekitar 10%. Tingginya kandungan asam lemak jenuh menjadikan 

minyak kelapa sebagai sumber saturated fat (Sibuea, 2004). Asam lemak pada 

minyak kelapa didominasi oleh asam laurat (lauric acid) yang terdiri dari 12 atom 

karbon, yang diikat jenuh oleh atom hidrogen dan tidak ada ikatan ganda. Asam 

lemak ini termasuk asam lemak rantai menengah (medium-chain fatty acid / 

MCFA) (Budiarso, 2004). 
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2.9.  Kualitas Keju 

2.9.1 Lemak Pada keju 

Hasil penelitian Yun et al. (1995) menunjukkan bahwa keju Mozzarella 

yang dibuat dengan perbandingan spesies bakteri starter yang berbeda 

(Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus delbruechii), yaitu berturut-turut 

9:1, 5:5 dan 1:9, dan masing-masing mempunyai kadar lemak yang relatif sama, 

yaitu berturut-turut 20,75%, 20,92% dan 20,88%. Kadar lemak dari masing-

masing perlakuan tidak berbeda nyata, sehingga daya leleh keju Mozzarella yang 

dihasilkan juga tidak berbeda nyata. 

Lemak atau minyak adalah trigliserida yang tersusun atas lemak jenuh dan 

tak jenuh. Minyak goreng yang berasal dari negara subtropis, seperti minyak 

kedelai, minyak jagung, minyak biji bunga matahari, dan minyak zaitun umumnya 

hanya sedikit mengandung lemak jenuh, sedangkan kandungan lemak tak 

jenuhnya tinggi dan berada dalam konfigurasi. Keju Mozzarella dengan kadar 

lemak lebih tinggi (21,7%) mempunyai titik lunak (softening point) lebih rendah 

daripada keju Mozzarella dengan kadar lemak rendah (7,3%), demikian juga 

untuk titik lunak keju pizza dengan kadar lemak 22,3% dan 8,4% 

(Muthukumarappan, Wang, and Gunasekaran, 1999). 

 

2.9.2. Tingkat Kecerahan Warna 

Warna suatu bahan dipengaruhi oleh adanya cahaya yang diserap dan 

dipantulkan. Nilai L* menyatakan tingkat terang/gelap (perubahan dari 0 gelap 

sampai 100 terang), a* untuk warna hijau atau merah (perubahan dari -60 hijau 
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sampai 60 merah), b* untuk warna biru/kuning (perubahan dari -60 biru sampai 

60 kuning) (Pomeranz and Meloan, 1994). 

Ada tiga penyebab pembentukan warna suatu bahan pangan yaitu pigmen 

yang secara alami terdapat pada bahan pangan, reaksi kimia (reaksi karamelisasi, 

reaksi Maillard, reaksi oksidasi) dan penambahan zat warna pewarna alami atau 

buatan (Winarno, 1993). Menurut Von Elbe (1996), karotenoid yang sering 

terdapat dalam bahan pangan adala   β-karoten (C40H56) yang merupakan molekul 

simetrik dengan cincin tertutup sehingga dapat memberikan warna kekuningan 

pada bahan pangan. 

Warna pada dasarnya dapat dinyatakan berdasarkan warna itu sendiri 

(hue), terang (lightness) dan berdasarkan kejenuhan atau kejelasan warna 

(saturation). Hue menyatakan warna seperti merah, kuning, hijau. Lightness 

menyatakan gelap terangnya warna, warna yang paling terang adalah putih dan 

yang gelap adalah hitam sedangkan saturation  merupakan kejelasan dari warna 

tersebut. Pengukuran warna dapat ditentukan dengan menggunakan alat ukur 

colour reader (Yuwono dan Susanto, 1998).  

Nilai L merupakan gambaran kecerahan (lightness) atau indikasi warna 

putih, sedangkan nilai a merupakan indikasi warna kemerahan keju yang diuji. 

Penambahan konsentrasi jus jeruk nipis yang semakin meningkat akan 

menyebabkan turunnya nilai L dan a pada keju yang dibuat, membuat warna keju 

semakin pucat artinya intensitas warna putih dan merahnya makin berkurang. 

Kondisi ini ternyata tidak ditunjang oleh kenaikan nilai b (kekuningan), walaupun 

diketahui jus jeruk nipis menyokong intensitas warna kuning keju Mozzarella 

yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena warna kuning keju Mozzarella yang 
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dihasilkan dari penelitian ini sudah sangat kuning, sehingga penambahan jus jeruk 

nipis tidak meningkatkan secara nyata warna kuning keju (Purwadi, 2007). 

 

2.9.3. Kualitas Organoleptik Keju Mozzarella 

Mutu organoleptik terhadap suatu produk merupakan pertimbangan utama 

sebelum melihat nilai gizi, agar produk tersebut dapat diterima oleh konsumen. 

Penilaian secara sensorik bahan pangan dapat dilakukan dengan menggunakan 

indra pengecap, pembau, dan peraba pada saat bahan pangan tersebut dimakan. 

Hasil penilaian tersebut digunakan untuk mengukur mutu bahan pangan serta 

pengembangan produk baru (Winarno, 2002). 

 

2.9.3.1. Warna 

 Warna merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas bahan 

pangan dan dapat digunakan sebagai indikator kesegaran atau kematangan 

makanan. Baik tidaknya cara pencampuran atau cara pengolahan dapat ditandai 

dengan adanya warna yang merata (Winarno, 2002). Menurut Caric (1992), 

menyatakan bahwa kualitas keju olahan yang baik diantaranya adalah warna yang 

merata. 

 Faktor yang menyebabkan suatu bahan pangan olahan menjadi berwarna 

adalah pigmen yang secara alami terdapat dalam pangan, reaksi kimia                     

(karamelisasi, reaksi mailard, dan reaksi oksidasi), serta penambahan zat warna 

alami maupun buatan. Karotenoid merupakan pigmen yang berwarna kuning, 

oranye, oranye kemerahan serta larut dalam lemak (Winarno, 1993). 
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2.9.3.2. Bau 

 

Pada umumnya keju mempunyai kadar lemak yang cukup tinggi. Fraksi 

lemak di dalam keju berperan dalam pembentukan flavour yang khas dan tekstur 

dari keju. Biasanya semakin tinggi kadar lemaknya dapat menyebabkan 

flavournya semakin gurih, bertekstur lebih lunak dan elastis. Sedangkan jika 

lemaknya semakin rendah cenderung kurang gurih, lebih keras, kurang elastis, dan 

kurang halus teksturnya. Pada keju yang dibuat dengan menggunakan susu tanpa 

lemak aromanya tidak sebaik yang menggunakan susu dengan lemak normal 

(Anonim, 2009). 

Indra pembau, pembauan juga dapat digunakan sebagai suatu indikator 

terjadinya kerusakan pada suatu produk, misalnya bau busuk yang menandakan 

produk tersebut telah mengalami kerusakan. Bahan makanan yang mengandung 

minyak apabila terkena oksigen secara langsung akan menyebabkan terjadinya 

reaksi oksidasi yang menghasilkan asam lemak berantai pendek, keton, aldehid 

yang bersifat volatil yang menimbulkan bau tengik. Bahan makanan yang 

mengandung karbohidrat dan protein akan mengalami pencoklatan non-enzimatis 

apabila bahan tersebut dipanaskan maka disebut dengan reaksi Maillard sehingga 

dapat menghasilkan bau enak maupun tidak enak. Bau tidak enak yang 

disebabkan oleh dehidrasi kuat yaitu furfural, dehidrofurfural dan HMF serta hasil 

pemecahannya berupa piruvaldehid dan diasetil (Anonim, 2009). 
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BAB III 

MATERI  DAN METODE 

 

3.1. Lokasi penelitian  

Pengambilan data penelitian dimulai Maret 2010 sampai dengan April 

2010 dan dilaksanakan di dua tempat yaitu Laboratorium Rekayasa Pengolahan  

Hasil Ternak dan Laboratorium Fisiokimia Hasil Ternak Program Studi Teknologi 

Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang serta 

Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Brawijaya Malang. 

 

3.2. Materi penelitian 

3.2.1. Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah susu segar (yang 

diperoleh dari KUD Mitra Usaha Mandiri Kabupaten Malang), buah jeruk nipis 

(Citrus aurantifolia Swingle) yang digunakan adalah buah jeruk matang optimal, 

yang berciri kulit berwarna kuning, merata dan keadaan segar yang di dapatkan di 

pasar Gadang, enzim protease mucor miehei merk New England Cheesemaking 

Supply Company Amerika Serikat, minyak kelapa sawit merk bimoli didapatkan 

di hypermart matos, minyak kelapa merk braco didapatkan di careffour Malang, 

minyak kedelai merk happy salad oil didapatkan di careffour Malang, gelatin, dan 

garam. Bahan yang digunakan untuk uji kadar lemak adalah kertas saring, kapas, 

dan  petroleum eter. 
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3.2.2. Peralatan 

Peralatan yang digunakan untuk penelitian adalah : 

- Peralatan pembuatan keju Mozzarella, antara lain: Kompor gas, bak 

pengolah keju (cheese vat), cetakan keju, pengaduk, sarung tangan, 

termometer, pipet ukur, pisau, stop watch, timbangan, gelas ukur, buret, 

beaker glass dan sendok besar. 

- Peralatan uji kadar lemak antara lain: timbangan analitik, botol timbang, 

penjepit, oven dan alat destilasi soxhlet. 

- Peralatan untuk uji tingkatan warna dengan colour reader. 

 

3.3. Metode Penelitian 

3.3.1. Rancangan Percobaan 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan tersarang 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 3 perlakuan yaitu minyak kelapa 

sawit (M1), minyak kelapa (M2), dan minyak kedelai (M3), dan konsentrasi 

penambahan yaitu 0 (N1), 2,5% (N2), 5%(N3) dan 7,5% (N4)  dari berat curd. 

Desain perlakuan dalam penelitian ini secara ringkas dapat dilihat  pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Percobaan Tersarang Menggunakan Rancangan Acak Lengkap  

 

3.3.2. Prosedur Pembuatan Keju Mozzarella 

 

Pembuatan keju untuk penelitian ini dilakukan sesuai dengan prosedur. 

Prosedur pembuatan keju Mozzarella mengikuti metode Carroll (2002) yang 

dimodifikasi: 

1) Susu dipasteurisasi pada suhu 72 
o
C dan dipertahankan selama ±15 detik, 

kemudian suhunya segera diturunkan. 

2) Setelah suhu 37 
o
C dicapai, susu ditambah jus jeruk nipis 1,9% (v/v) dari 

volume susu (cara pembuatan jus jeruk nipis ialah dengan cara membuang 

kulit luar, daging buah diiris-iris kemudian diperas dengan menggunakan 

perasan jeruk). 

3) Tambahkan enzim protease 0,25% (v/v) didiamkan pada suhu 30
 o

C  selama 

5 menit. 

4) Setelah terbentuk curd yang kompak, kemudian dipotong-potong 

membentuk kubus berukuran 1 cm x 1 cm x 1 cm. 

Jenis 

Minyak 

Konsentrasi 

Penambahan 

Ulangan 

U1 U2 U3 

M1  

N1 M1N1U1 M1N1U2 M1N1U3 

N2 M1N2U1 M1N2U2 M1N2U3 

N3 M1N3U1 M1N3U2 M1N3U3 

N4 M1N4U1 M1N4U2 M1N4U3 

M2  

N1 M2N1U1 M2N1U2 M2N1U3 

N2 M2N2U1 M2N2U2 M2N2U3 

N3 M2 N3U1  M2 N3U2  M2 N3U3 

N4 M2 N4U1  M2 N4U2  M2 N4U3 

 

M3  

N1        M3N1U1 M3N1U2 M3N1U3 

N2 M3N2U1 M3N2U2 M3N2U3 

N3 M3N3U1 M3N3U2 M3N3U3 

N4 M3N4U1 M3N4U2 M3N4U3 
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5) Curd didiamkan selama 5 menit, kemudian whey dibuang. 

6) Ditambahkan gelatin 0,8% (b/b), garam 1,25% (b/b), dan asam sitrat 1% 

(b/b).  

7) Ditambahkan jenis minyak dan konsentrai sesuai perlakuan 

a. Minyak kelapa sawit (0, 2,5%, 5% dan 7,5%). 

b. Minyak kelapa (0, 2,5%, 5% dan 7,5%). 

c. Minyak kedelai (0, 2,5%, 5% dan 7,5%). 

 

8) Curd dilakukan penekanan (working) dengan tangan pada suhu ±40 
o
C agar 

tekstur curd kompak dan halus (± 10 menit). 

9) Curd dilakukan pemuluran (stretching) yaitu dimasukkan ke dalam air panas 

pada suhu 75 
o
C selama 5 menit sambil ditarik dan dibalik agar curd lebih 

kompak dan tidak mudah putus apabila ditarik. 

10) Curd yang diperoleh disimpan dalam ruang dingin pada suhu ±4 
o
C selama  

±24 jam, kemudian dilakukan pengujian. 
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Pembuatan keju untuk penelitian ini dilakukan sesuai dengan prosedur penelitian 

Gambar 1. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susu segar 

 

Pasteurisasi 72 oC, 15 detik 

Penurunan suhu menjadi 37 oC 

Tambahkan jus jeruk nipis 1,9% (v/v) 

Enzim 0,25% (v/v) diamkan pada suhu 35 oC selama 15 

menit 

Pemotongan curd 1 cm x 1 cm x 1 cm, diamkan selama 15 menit 

Pemisahan whey dengan curd, dilakukan hingga whey keluar seluruhnya 

1. Gelatin 0,8% (b/b), Garam 1,25% (b/b) dan asam 

sitrat 1% (b/b) 

2. Penambahan jenis minyak dan konsentrasi sesuai 

perlakuan: 

a. Minyak kelapa sawit (0, 2,5%, 5% dan 

7,5%). 

b. Minyak kelapa (0, 2,5%, 5% dan 7,5%). 

c. Minyak kedelai (0, 2,5%, 5% dan 7,5%). 

Working pada suhu ±40 
o
C selama ±10 menit 

Stretching pada suhu 75 
o
C selama 5 menit 

Pembekuan di dalam freezer pada suhu ± 4 
o
C selama  ±24 jam 

Keju 

Mozzarella   

Pengujian kualitas: 

1. Kadar Lemak 

2. Warna (L, a, b) 

3. Mutu Organoleptik 

a) Warna 

b) Bau 
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3.4. Variabel Pengujian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini Kadar lemak, warna, dan 

organoleptik keju Mozzarella. 

1. Pengujian kadar lemak, mengikuti prosedur Sudarmadji, Haryono dan 

Suhardi (1997), pada Lampiran 1. 

2. Warna 

             Pengujian warna menurut Yuwono dan Susanto (1998) dengan 

menggunakan colour reader, yang prosedurnya dapat dilihat pada  

Lampiran 2. 

       3.  Organoleptik  

Uji kualitas organoleptik keju yang dilakukan dengan menggunakan uji 

scoring for intensity. Pengujian yang dilakukan meliputi warna dan bau. 

Pengujian kualitas organoleptik warna dan bau dapat dilihat pada 

Lampiran 3. 

 

3.5. Analisis data 

 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis ragam, apabila 

terdapat perbedaan diantara perlakuan, maka dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata 

Jujur (Gesper, 1995). 

 

3.6. Batasan istilah 

Kadar Lemak : Analisa dengan menggunakan metode uji soxhlet melalui 

ekstraksi atau pemisahan lemak dari sampel keju yang 

telah dihilangkan kadar airnya dengan cara mensirkulasi 

pelarut lemak (petroleum eter) ke dalam sampel. 
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Jeruk Nipis   : Jeruk yang berukuran relatif kecil memiliki rasa yang 

asam, dengan nama Latin Citrus aurantifolia Swingle dan 

masyarakat menyebutnya jeruk pecel, dapat diperoleh di 

pasar.   

Warna   :  Hasil yang diuji dengan menggunakan colour reader. 

Kualitas Organoleptik : Pengujian dengan menggunakan inderawi oleh panelis 

dengan menggunakan metode scoring for intensity. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Kadar Lemak Keju Mozzarella 

 

Data dan hasil analisis ragam pada Lampiran 5 menunjukkan bahwa 

penambahan jenis minyak nabati yaitu minyak kelapa sawit, minyak kelapa, dan 

minyak kedelai tidak memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap kadar 

lemak keju Mozzarella, begitu pula konsentrasi minyak yang tersarang dengan 

jenis minyak tidak memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05). Rataan kadar 

lemak keju Mozzarella dapat dilihat pada Tabel 7.  

Tabel 7. Rataan kadar lemak keju Mozzarella 

Jenis Minyak 
Konsentrasi Minyak Rata-

rata N1 (0%) N2 (2,5%) N3 (5%) N4 (7,5%) 

Sawit (M1) 29,52
 

28,81
 

29,45
 

27,47
 

28,81
 

Kelapa (M2) 33,53
 

27,95
 

34,47
 

26,43
 

30,53
 

Kedelai (M3) 27,27
 

29,01
 

29,25
 

26,95
 

28,12
 

Rata-rata 30,11 28,59 31,06 26,59 29,15 

 

Hasil uji BNJ 5 % seperti pada Tabel 7 menunjukkan bahwa penambahan 

jenis minyak nabati yaitu minyak kelapa sawit, minyak kelapa, dan minyak 

kedelai tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap 

kadar lemak keju Mozzarella, hal ini dikarenakan di dalam minyak nabati yang 

digunakan mengandung fosfatida dan lesitin yang merupakan pengemulsi alami 

yang memiliki 2 gugus yang dapat terikat dengan baik pada minyak maupun pada 

air sehingga ketika terjadi proses pengolahan hasil yang didapatkan tidak ada 

perbedaan yang signifikan pada minyak kelapa sawit sebesar 28,81%, minyak 
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kelapa 30,53%, dan minyak kedelai 28,12%. Fosfatida merupakan turunan lemak 

yang sebuah asam lemaknya tersubstitusi oleh asam fosfat yang teresterifikasi 

dengan gliserol pada salah satu atom karbon ujungnya dan merupakan emulsifier 

alami. (Winarno, 2002).  Menurut Caric (1992) lemak keju tergantung pada 

kandungan lemak bahan yang digunakan, bahan pengemulsi, dan penambahan 

bahan sebagai filler.  

Hasil uji BNJ 5 % seperti pada Tabel 7 menunjukkan bahwa konsentrasi 

minyak yang tersarang pada jenis minyak tidak memberikan perbedaan pengaruh 

yang nyata (P>0,05) terhadap kadar lemak keju Mozzarella, hal ini diduga karena 

ketidakstabilan pengemulsi. Saat penambahan 2,5% dan 5% terlihat stabil akan 

tetapi pada saat penambahan konsentrasi 7,5% terjadi penurunan ditandai dengan 

keluarnya air pada saat pemanasan, diduga pengemulsi tidak mampu 

mempertahankan stabilitas emulsi air dan lemak dalam keju sehingga pada 

pengolahan tersebut terlihat sebagian lemak dalam keju dan minyak nabati 

terlepas bersama air. Menurut Elizalde, Pilosof and Bartholomai (1991) bahwa 

stabilitas emulsi tergantung pada daya ikat  terhadap air dan lemak. Terbentuknya 

emulsi antara air dan lemak yang baik dapat mempertahankan kadar lemak karena 

lemak tidak akan terlepas pada saat pemuluran yang dilakukan pada suhu 75 
o
C. 

Pada pengambilan data penelitian keju Mozzarella memiliki kadar lemak antara 

26,43% sampai 34,47%. 

Ketidakstabilan hasil yang didapatkan juga bisa disebabkan pada saat 

proses pengolahan keju Mozzarella yaitu saat pemanasan, diduga pada saat 

pemanasan mengalami kenaikan suhu sehingga banyak minyak dan air yang 

terlepas, oleh karena itu suhu pemuluran harus stabil. Menurut Kosikowski (1994) 
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menyatakan bahwa kadar lemak keju olahan sama dengan kadar lemak keju alami 

penyusunnya, tetapi pada saat pembuatan keju olahan terdapat kemungkinan 

keluarnya lemak apabila suhu lebih dari 80
0
C. Semakin tinggi suhu maka semakin 

banyak lemak yang keluar. 

 

4.2. Pengaruh Perlakuan Terhadap Warna 

 

Pengukuran warna keju Mozzarella menggunakan colour reader, 

parameter yang diamati adalah tingkat kecerahan warna (L*), intensitas 

kemerahan (a*), dan  intensitas kekuningan (b*). Warna suatu bahan dipengaruhi 

oleh adanya cahaya yang diserap dan dipantulkan (Lawless, 1998). Nilai 

kecerahan warna menyatakan tingkat terang dengan kisaran 0-100, nilai 0 

menyatakan kecenderungan warna hitam atau sangat gelap, sedangkan nilai 100 

menyatakan kecenderungan warna putih atau terang (Pomeranz and Meloan, 

1994). 

 

4.2.1. Tingkat Kecerahan Warna (L*) 

Data dan hasil analisis ragam pada Lampiran 6 menunjukkan bahwa 

penambahan minyak kelapa sawit, minyak kelapa, dan minyak kedelai tidak 

memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap tingkat kecerahan warna 

(L*) keju Mozzarella, sedangkan penambahan konsentrasi minyak yang tersarang 

dengan jenis minyak nabati memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

terhadap tingkat kecerahan warna (L*) keju Mozzarella. Rataan tingkat kecerahan 

warna (L*) keju Mozzarella dapat dilihat pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Rataan kecerahan warna(L*) keju Mozzarella 

Jenis Minyak 
Konsentrasi Minyak Rata-

rata N1 (0%)    N2 (2,5%) N3 (5%) N4 (7,5%) 

Sawit (M1)  67,43
a 

  67,05
a 

66,78
a 

67,40
 a 

67,17
 

Kelapa (M2)  66,60
 a 

  66,11
 a
 66,40

 a 
67,33

 a 
66,61

 

Kedelai (M3)  66,75
b 

  66,00
b 

66,70
b 

64,77
a 

66,05
 

Rata-rata      66,93    66,39  66,63 66,50 66,60 

Keterangan: 

- Superskrip pada baris yang berbeda (a dan b) menunjukkan terdapat 

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

 

 Hasil uji BNJ 5% seperti pada Tabel 8  menunjukkan bahwa penambahan 

jenis minyak nabati tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) 

terhadap kecerahan warna (L*) keju Mozzarella. Pada penelitian ini menggunakan 

minyak kelapa sawit berwarna sangat kuning, minyak kelapa berwarna agak 

kuning, dan minyak kedelai berwarna kuning keputihan, hal ini menunjukan 

bahwa kandungan karotenoid di dalamnya berbeda. Diduga pada saat pengolahan 

pada suhu tinggi karotenoid tidak stabil sehingga kecerahan warna ditinjau dari 

jenis minyak tersebut tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Karotenoid 

sangat larut dalam minyak dan merupakan hidrokarbon dengan banyak ikatan 

tidak jenuh. Bila minyak dihidrogenasi, maka akan terjadi hidrogenasi karotenoid 

dan warna merah akan berkurang. Selain itu perlakuan pemanasan juga akan 

mengurangi warna pigmen, karena karotenoid tidak stabil pada suhu tinggi. Tabel 

8 didapatkan rataan hasil kecerahan warna pada minyak kelapa sawit sebesar 

67,17, minyak kelapa sebesar 66,61, dan minyak kedelai sebesar 66,05. 

 Hasil uji BNJ 5% seperti pada Tabel 8 menunjukkan penambahan minyak 

nabati dengan konsentrasi yang tersarang pada jenis minyak tersebut memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap kecerahan warna (L*) yang 

disebabkan oleh adanya karotenoid di dalam minyak nabati dan perlakuan 
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konsentrasi minyak nabati sehingga kandungan karotenoid pun berbeda. Pada saat 

proses pembuatan keju, konsentrasi yang ditambahkan mempengaruhi nilai 

kecerahan warna, semakin besar konsentrasi minyak nabati maka semakin besar 

pula kandungan karotenoidnya ditandai dengan penurunan nilai kecerahan warna. 

Menurut Pomeranz and Meloan (1994), nilai kecerahan L* dinyatakan dengan 

kisaran 0–100, nilai 0 menyatakan warna hitam (gelap) dan nilai 100 menyatakan 

warna putih (cerah). Warna kuning pada keju disebabkan oleh adanya pigmen 

karotenoid yang larut dalam lemak (Daulay, 1991), dijelaskan pula oleh Winarno 

(2002) karotenoid merupakan pigmen yang berwarna kuning, oranye, dan oranye 

kemerahan serta larut dalam lemak. Pada pengambilan data penelitian ini keju 

Mozzarella memiliki tingkat kecerahan warna (L*) antara 64,77 sampai 67,43. 

 

4.2.2. Intensitas Kemerahan (a*) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan minyak 

kedelai, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit tidak memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap intensitas kemerahan (a*) keju 

Mozzarella, begitu pula penambahan konsentrasi minyak yang tersarang dengan 

jenis minyak tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap 

intensitas kemerahan (a*) keju Mozzarella. Data analisis ragam intensitas 

kemerahan (a*)  keju Mozzarella dapat dilihat pada Lampiran 7. Rataan intensitas 

kemerahan keju Mozzarella dan hasil Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) dapat dilihat 

pada  Tabel 9. 
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Tabel 9. Rataan Intensitas Kemerahan (a*). 

Jenis Minyak 
Konsentrasi Minyak Rata-

rata N1 (0%) N2 (2,5%) N3 (5%) N4 (7,5%) 

Sawit (M1) 12,47
 

12,42
 

12,07
 

11,92
 

12,19
 

Kelapa (M2) 12,15
 

12,18
 

12,22
 

12,20
 

12,19
 

Kedelai (M3) 12,52
 

12,30
 

11,80
 

12,13
 

12,22
 

  Rata-rata 12,38 12,30 12,03 12,08 12,20 

 

Hasil uji BNJ 5% seperti pada Tabel 9 menunjukkan perbedaan jenis 

minyak tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap 

intensitas kemerahan (a*) keju Mozzarella. Pada penelitian ini perbedaan jenis 

minyak memiliki kandungan karotenoid yang berbeda, hal ini dapat terlihat dari 

warna minyak yaitu minyak kelapa sawit berwarna sangat kuning, minyak kelapa 

agak kuning, dan minyak kedelai kuning keputihan. Akan tetapi pada saat 

pengolahan suhu tinggi, karotenoid bersifat tidak stabil sehingga diduga 

jumlahnya sama pada saat pengolahan keju. Dalam penelitian ini, karotenoid di 

dalam jenis minyak nabati mempengaruhi nilai intensitas kemerahan (a*) hal ini 

dikarenakan semakin banyak karotenoid maka semakin tinggi pula nilai intensitas 

kemerahan (a*). Dari rataan Tabel 9 didapatkan hasil pada minyak kelapa sawit 

sebesar 12,19, minyak kelapa sebesar 12,19, dan minyak kedelai sebesar 12,22. 

Hasil uji BNJ 5% seperti pada Tabel 9 menunjukkan penambahan minyak 

nabati dengan konsentrasi minyak yang tersarang pada jenis minyak tidak 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap intensitas 

kemerahan. Hal ini disebabkan oleh kondisi keju yang telah mengalami 

kehilangan air dan bahan kering selama proses pengolahan berlangsung, tetapi 

terdapat jumlah komponen yang dapat diekstrak untuk menghasilkan intensitas 

kemerahan yang lebih besar sehingga intensitas kemerahan yang dihasilkan antara 
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perlakuan satu dan yang lainnya hampir sama. Intensitas kemerahan pada keju 

dapat dipengaruhi oleh pigmen alami di dalam susu (karoten), pigmen dari 

minyak, dan konsentrasi minyak. Menurut Komara (1991) menyatakan bahwa zat 

warna secara alami terdapat dalam bahan pangan dan ikut terekstrak, zat warna itu 

terdiri dari -karoten dan -karoten. Pigmen karoten yang terdapat dalam lemak 

susu dapat mempengaruhi intensitas kemerahan pada keju (Rahmadian, 2007). 

Intensitas kemerahan (a*) untuk warna hijau atau merah (perubahan dari -60 hijau 

sampai 60 merah) (Pomeranz and Meloan, 1994). Pada pengambilan data 

penelitian ini keju Mozzarella memiliki intensitas kemerahan (a*) antara 11,80 

sampai 12,52. 

 

4.2.2. Intensitas Kekuningan (b*) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan minyak 

kedelai, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit tidak memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap Intensitas kekuningan keju Mozzarella. 

Begitu pula penambahan konsentrasi minyak yang tersarang pada jenis minyak 

nabati tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap 

Intensitas kekuningan keju Mozzarella. Data analisis ragam intensitas kekuningan 

keju Mozzarella dapat dilihat pada Lampiran 8. Rata-rata intensitas kekuningan 

keju Mozzarella dan hasil Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) dapat dilihat pada  Tabel 

10.  
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Tabel 10. Rataan Intensitas Kekuningan (b*). 

Jenis Minyak 
Konsentrasi Minyak Rata-

rata N1 (0%) N2 (2,5%) N3 (5%)  N4 (7,5%) 

Sawit (M1)   26,67
 

26,77
 

26,22
 

  25,03
 

26,17
 

Kelapa (M2)   27,10
 

29,45
 

25,75
 

  25,43
 

26,93
 

Kedelai (M3)   26,27
 

26,67
 

24,72
 

  28,40
 

26,51
 

Rata-rata   26,68 27,63 25,56   26,29 26,54 

Hasil uji BNJ 5% seperti pada Tabel 10 menunjukkan perbedaan jenis 

minyak tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap 

intensitas kekuningan (b*) keju Mozzarella. Dalam penelitian ini, dari berbagai 

jenis minyak tersebut menentukan perbedaan warna walaupun pada saat 

pengolahan suhu tinggi karotenoid bersifat tidak stabil yang diduga sama setelah 

terbentuknya keju dan intensitas kekuningan pada keju Mozzarella hampir sama. 

Jumlah karoten yang semakin banyak akan mempengaruhi nilai intensitas 

kekuningan yang semakin tinggi. Menurut Von Elbe (1996), karotenoid yang 

ser ng terdapat dala  ba an pangan adala   β-karoten (C40H56) yang merupakan 

molekul simetrik dengan cincin tertutup sehingga dapat memberikan warna 

kekuningan pada bahan pangan. Dari rataan Tabel 10 didapatkan hasil pada 

minyak kelapa sawit sebesar 26,17, minyak kelapa sebesar 26,93, dan minyak 

kedelai sebesar 26,51. 

Hasil uji BNJ 5% seperti pada Tabel 10 menujukkan penambahan 

minyak nabati dengan konsentrasi minyak yang tersarang pada jenis minyak 

tersebut tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap 

intensitas kekuningan (b*) keju Mozzarella. Hal ini dikarenakan selain dari warna 

keju mengandung lemak yang berbeda dipengaruhi juga penambahan minyak 

yang mengandung karoten. Warna kuning yang ditimbulkan pada keju Mozzarella 

merupakan hasil dari pigmen karoten yang mempengaruhi intensitas kekuningan 
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karena pigmen karoten yang terdapat dalam minyak nabati tersebut. Menurut 

Winarno (2002) menyatakan bahwa karotenoid merupakan pigmen yang berwarna 

kuning, orange, dan merah serta larut dalam minyak (lipid). Pada penelitian ini 

keju Mozzarella memiliki nilai intensitas kekuningan (b*) antara 24,72 sampai 

29,45. 

 

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Kualitas organoleptik  Keju Mozzarella 

Penilaian suatu produk oleh konsumen dengan menggunakan sifat 

indrawi dilakukan untuk mengetahui kualitas dari produk yang dihasilkan. Pada 

produk keju Mozzarella telah dilakukan pengujian organoleptik oleh 5 panelis dari 

segi warna dan bau (aroma).  

Keju Mozzarella yang disajikan kepada panelis merupakan keju yang 

telah dimasak dengan susu segar yang berasal dari KUD Mitra Usaha Mandiri, 

dengan penambahan enzim protease (rennet: ekstrak Mucor miehei), jeruk nipis, 

minyak kelapa sawit (M1), minyak  kelapa (M2), dan minyak kedelai (M3). 

Pengasaman dengan jeruk nipis diharapkan dapat mempertahankan derajat 

keasaman bahan makanan yang diolah serta sebagai penegas rasa, warna, dan 

pengawet dalam keju Mozzarella. 

 

4.3.1. Warna 

Hasil analisis ragam menunjukkan tidak terdapat perbedaan pengaruh 

yang  nyata (P>0,05) terhadap rata – rata uji organoleptik warna keju Mozzarella, 

baik dari jenis minyak tersebut maupun penambahan konsentrasi minyak yang 

tersarang pada jenis minyak keju Mozzarella yang diberikan oleh panelis terlatih. 
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Rata-rata uji organoleptik warna keju Mozzarella pada masing-masing perlakuan 

tertera pada Tabel 11. 

Tabel 11. Rataan warna keju Mozzarella 

Jenis Minyak 
Konsentrasi Minyak Rata-

rata       N1(0%)    N2(2,5%)      N3(5%)    N4(7,5%) 

Sawit (M1)      3,92
 

      4,25
 

     3,92
 

     3,83
 

3,98
 

Kelapa (M2)      4,00
 

      4,17
 

     3,75
 

     3,83
 

3,94
 

Kedelai (M3)      3,83
 

      4,00
 

     4,17
 

     3,75
 

3,94
 

Rata-rata      3,92       4,14      3,95      3,80 3,95 

 

Hasil uji BNJ 5% seperti pada Tabel 11 menunjukkan perbedaan jenis 

minyak yang ditambahkan pada perlakuan tersebut yaitu penambahan minyak 

kelapa sawit, minyak kelapa, dan minyak kedelai tidak memberikan pengaruh 

yang nyata (P>0,05) terhadap rata – rata uji organoleptik warna keju Mozzarella. 

Sesuai dengan hubungan antara warna dengan kadar lemak yang juga tidak 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata, hal ini disebabkan karena 

kandungan karotenoid yang menyebabkan warna keju sama diantara perlakuan 

satu dengan perlakuan lainnya yaitu keju berwarna cream light. Menurut Winarno 

(2002), adanya karotenoid yang dapat larut dalam lemak menyebabkan lemak 

berwarna kuning kemerahan. Kadar lemak mempengaruhi warna keju yang agak 

kekuningan yang dihasilkan dari koagulan renet sapi. Warna kekuningan dari keju 

disebabkan oleh vitamin dan zat warna lain yang larut dalam lemak (Radiati, 

1991). Dilihat pada Tabel 11 rata-rata minyak kelapa sawit sebesar 3,98, minyak 

kelapa sebesar 3,94,dan minyak kedelai sebesar 3,94. 

Hasil uji BNJ 5% seperti pada Tabel 11 menunjukkan penambahan 

minyak nabati dengan konsentrasi minyak yang tersarang pada jenis minyak 

tersebut tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) ) terhadap 
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rata – rata uji organoleptik warna keju Mozzarella. Hal tersebut menunjukan 

bahwa warna pada perlakuan M3N3 dan M2N2 yang dipilih oleh kelima panelis 

yaitu berwarna cream muda (light cream) melalui metode skoring. Menurut 

Buckle et al. (1987) menyatakan bahwa warna keju dipengaruhi oleh lemak susu 

yang melarutkan pigmen karoten sehingga menimbulkan warna kuning. 

Penambahan minyak nabati pun berpengaruh pada peningkatkan kadar lemak 

sehingga warna kuning yang terbentuk lebih banyak. Pada penelitian ini keju 

Mozzarella memiliki nilai rataan warna berkisar 3,75 sampai 4,25. 

 

4.3.2. Bau (aroma) 

Hasil analisis ragam menunjukkan terdapat perbedaan pengaruh yang 

tidak nyata (P>0,05) pada perbedaan jenis minyak tersebut dan penambahan 

konsentrasi minyak yang tersarang pada jenis minyak terhadap rata-rata 

organoleptik bau (aroma) pada keju Mozzarella yang diberikan oleh panelis 

terlatih. Rata-rata uji organoleptik bau keju Mozzarella pada masing-masing 

perlakuan tertera pada Tabel 12. 

Tabel 12. Rataan bau keju Mozzarella 

Jenis Minyak 

Konsentrasi Minyak    

Rata-  

rata 
    N1 (0%)    N2 (2,5%)      N3 (5%)     N4 (7,5%) 

Sawit (M1)       3,92
 

 3,92
 

     3,75
 

     3,17
 

  3,69
 

Kelapa (M2)       3,17
 

 3,58
 

     3,58
 

     3,75
 

    3,52
 

Kedelai (M3)       3,50
 

 3,40
 

     3,50
 

     3,75
 

  3,54
 

 Rata-rata       3,53  3,63      3,61      3,56   3,58 

. 

Hasil uji BNJ 5% seperti pada Tabel 12 menunjukkan perbedaan jenis 

minyak yang ditambahkan pada perlakuan ini yaitu penambahan minyak kelapa 

sawit, minyak kelapa, dan minyak kedelai tidak memberikan pengaruh yang nyata  
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(P>0,05) terhadap rata – rata uji organoleptik bau keju Mozzarella. Hal ini 

dikarenakan minyak yang digunakan sama yaitu minyak nabati yang diduga 

menghasilkan asam lemak volatil yang sama. Bau dari keju Mozzarella menurut 

Hui (1993) yaitu aroma dari keju itu sendiri terutama yang dihasilkan oleh 

senyawa-senyawa volatil dari proses hidrolisis lemak dan laktosa. Hidrolisis 

lemak akan menghasilkan keton, lakton, aldehid, dan asam lemak, sedangkan 

laktosa akan menghasilkan asam laktat, asam asetat, asam format, diasetil, 

asetaldehid, etanol, dan propionat yang mempengaruhi aroma keju. Aroma pada 

keju juga dibentuk oleh hidrolisis kasein dan kasein menjadi asam amino 

pembentuk flavour oleh enzim proteolitik mikroba. Pada tabel 12 rata-rata minyak 

kelapa sawit sebesar 3,69, minyak kelapa sebesar 3,52, dan minyak kedelai 

sebesar 3,54. 

Hasil uji BNJ 5% seperti pada Tabel 12 menunjukkan penambahan 

minyak nabati dengan konsentrasi minyak yang tersarang pada jenis minyak tidak 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05). Hal tersebut menunjukan 

bahwa bau keju Mozzarella pada penelitian ini hasilnya sama yaitu kurang berbau. 

Nilai tertinggi didapatkan pada perlakuan M1N1 dan M1N2, sedangkan nilai 

terendah didapatkan pada perlakuan M1N4 dan M2N1. Nilai tersebut didapatkan 

dari skoring yang di berikan kepada lima panelis. 

Pada umumnya keju mempunyai kadar lemak yang cukup tinggi. Fraksi 

lemak di dalam keju berperan dalam pembentukan flavour khas dari keju dan 

teksturnya. Biasanya semakin tinggi kadar lemaknya dapat menyebabkan 

flavournya semakin gurih, memiliki tekstur yang lebih lunak, dan elastis. Apabila 

lemaknya semakin rendah cenderung kurang gurih, lebih keras, kurang elastis, dan 
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kurang halus teksturnya. Pada keju yang dibuat dengan menggunakan susu tanpa 

lemak aromanya tidak sepenuh yang menggunakan susu dengan lemak normal 

(Anonim, 2009). Menurut Fox et al. (2000) menyatakan bahwa lemak mempunyai 

peran yang penting pada keju yaitu dapat berpengaruh pada kekompakan tekstur 

keju, rasa keju (di mulut), dan flavor keju. Menurut Damodaran (1997) 

menyatakan lemak dapat dihidrolisa menjadi asam-asam lemak bebas karena 

mengandung sejumlah air dalam minyak atau lemak tersebut. Proses hidrolisis ini 

dapat menurunkan kadar lemak produk karena asam-asam lemak bebas yang 

volatile dapat menguap.  

 

4.4. Perlakuan Terbaik 

Berdasarkan hasil perhitungan perlakuan terbaik (Lampiran 11) 

didapatkan total nilai hasil (Nhl) pada perlakuan M1N2 (penambahan minyak 

kelapa sawit sebesar 2,5%) dengan nilai Nhl 1,184 merupakan perlakuan terbaik 

untuk mendapatkan produk keju Mozzarella dengan  kualitas yang baik. Variabel 

penelitian yang diperhatikan oleh responden secara berurutan yaitu kadar lemak, 

kecerahan warna, dan kualitas organoleptik keju Mozzarella. Rata-rata nilai 

perlakuan terbaik (M1N2) pada masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 

13. 

Tabel 13. Rata-rata nilai perlakuan terbaik untuk masing-masing variabel. 

Variabel Rata-rata 

Kadar lemak 

Tingkat Kecerahan warna (L*) 

Intensitas kemerahan(a*) 

Intensitas kekuningan(b*) 

Organoleptik warna 

Organoleptik bau 

 28,81% 

67,05 

12,42 

26,77 

4,25 

3,92 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penambahan jenis minyak yang berbeda yaitu minyak kelapa sawit, 

minyak kelapa dan minyak kedelai tidak memberikan perbedaan pengaruh 

yang nyata ( P>0,05) terhadap kadar lemak, kecerahan warna (L, a dan b), 

dan kualitas organoleptik (warna dan bau) keju Mozzarella. 

2. Penambahan konsentrasi minyak yang tersarang pada jenis minyak 

tersebut tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) 

terhadap kadar lemak, intensitas kemerahan (warna a), intensitas 

kekuningan (warna b), dan kualitas organoleptik baik warna maupun bau, 

tetapi pengaruh konsentrasi minyak yang tersarang pada minyak kelapa 

sawit, minyak kelapa, dan minyak kedelai memberikan perbedaan 

pengaruh yang  nyata (P<0,05) terhadap kecerahan warna (warna L). 

3.  Perlakuan penambahan minyak kelapa sawit sebanyak 2,5 % dari total 

curd menghasilkan keju Mozzarella dengan kualitas terbaik dengan nilai 

untuk masing-masing variabel pengujian yaitu; kadar lemak  28,81%, 

kecerahan warna L 67,05, kecerahan warna a 12,42, kecerahan warna b 

26,77, organoleptik warna 4,25, dan organoleptik bau 3,92. 
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5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan disarankan bahwa untuk 

mendapatkan keju Mozzarella dengan kualitas terbaik dianjurkan menggunakan 

minyak kelapa sawit dengan konsentrasi 2,5%. 
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Lampiran 1.  Prosedur Analisis Kadar Lemak (Sudarmadji, dkk., 1997). 

 

1.   Kertas saring dan kapas dimasukkan oven 100
o
C selama 24 jam kemudian 

dimasukkan eksikator selama 0,5 jam selanjutnya ditimbang (X). 

2. Ditimbang ± 2 gram sampel kering (Y) yang telah dihaluskan dan dibungkus 

dengan kapas dan kertas saring, lalu dimasukkan tabung reaksi. 

3. Dialirkan air pendingin melalui kran. 

4. Dipasang tabung ekstraksi pada alat destilasi soxhlet dengan pelarut   

petroleum eter sebanyak 50 ml. Proses ini dilakukan selama 7 jam. 

5. Sampel yang sudah diekstraksi (Y1), kertas saring dan kapas dikeluarkan dari 

labu ekstraksi dimasukkan dalam oven 100
0
C selama 12 jam kemudian 

ditimbang (X+Y1). 

 

Pengukuran kadar lemak 

(X+Y) – (X+Y1) 

Kadar lemak  =                     x 100% 

      Y 

 

 

Keterangan: 

X = Berat kertas saring + kapas 

Y  = Berat sampel kering 

X+Y1   = Berat kertas saring + kapas setelah diekstrak dan dioven 
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Lampiran 2. Analisis Warna 

 

Pembacaan warna dilakukan menurut Yuwono dan Susanto (1998) dengan 

alat colour reader 

Pengujian warna keju Mozzarella dengan Colour Reader sebagai berikut :  

 Disiapkan sampel dan Colour reader dihidupkan  

 Ditentukan target pembacaan L
*
, a

*
, b

*
 Colour space atau L

*
, C

*
, h

*
,  

 Diukur warna. Bacaan logika untuk parameter kecerahan warna (lightness) 

a dan b koordinat kromatisitas C kroma dan h sudut hue (warna). 
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Lampiran 3. Contoh Daftar Isian Uji Kualitas Organoleptik Warna. 

 

Na a    : …………………………………………… 

Tanggal : …………………………………………… 

 

Ujilah Warna keju Mozzarella di hadapan Saudara dengan menggunakan indera 

penglihatan  e ud an bubu  an tanda √ pada  olo  yang sesua  dengan  ode 

contoh yang diuji dan pada baris yang tersedia sesuai hasil pengujian Saudara. 

Selamat menguji dan terima kasih. 

 

 

 

Kode  

Produk 

Karakteristik Produk 

Kuning Kuning 

Muda 

Krem 

Muda(Light 

cream) 

Putih Agak 

Krem 

Putih 

132      

214      

315      

245      

378      

287      

489      

576      

761      

697      

153      

713      
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Lampiran 4. Contoh Daftar Isian Uji Kualitas Organoleptik Bau. 

 

 

Na a    : …………………………………………… 

Tanggal : …………………………………………… 

 

Ujilah Bau keju Mozzarella di hadapan Saudara dengan menggunakan indera 

pembau kemudian bubuhkan tanda √ pada  olo  yang sesua  dengan  ode conto  

yang diuji dan pada baris yang tersedia sesuai hasil pengujian Saudara. Selamat 

menguji dan terima kasih. 

 

Keterangan : Bau yang dimaksud adalah bau khas keju Mozzarella 

 

 

Kode  

Produk 

Karakteristik Produk 

Sangat kuat Kuat Sedang  Kurang 

berbau 

Tidak 

berbau 

132      

214      

315      

245      

378      

287      

489      

576      

761      

697      

153      

713      
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Lampiran 5. Perhitungan Data dan Analisis Kadar Lemak Keju Mozzarella. 

 

 Data 

 

 

Tabel dua arah perlakuan dan konsentrasi 
   

Minyak 
Konsentrasi(%) 

Total Rata2 
0 2,5 5 7,5 

M1 88,55 86,42 88,34 82,40 345,71 28,81 

M2 100,59 83,86 103,40 79,30 367,15 30,53 

M3 81,81 87,02 87,76 80,86 337,45 28,12 

Total 270,95 257,30 279,50 242,56 1050,31   

     Rata-rata    30,11         28,59          31,06        26,59 

Keterangan:  

M1: Minyak Kelapa Sawit 

M2: Minyak Kelapa 

M3: Minyak Kedelai 

 

Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =  

 

=   1050,31²/36  =  30643,086 

 

Minyak 
Konsentrasi 

%  

Ulangan 
 

Total Rata2 

1 2 3 
 

Minyak 

Kelapa 

Sawit 

0 30,70 29,57 28,28 88,55 29,52 

2,5 33,06 26,90 26,46 86,42 28,81 

5 29,90 29,15 29,29 88,34 29,45 

7,5 25,99 25,06 31,35 82,40 27,47 

Minyak 

Kelapa  

0 26,93 26,12 47,54  100,59 33,53 

2,5 28,99 24,14 30,73 83,86 27,95 

5 29,27 26,99 47,14 103,4 34,47 

7,5 27,04 26,37 25,89 79,30 26,43 

Minyak 

Kedelai 

0 27,27 25,47 29,07 81,81 27,27 

2,5 30,97 29,19 26,86 87,02 29,01 

5 28,05 30,77 28,94 87,76 29,25 

7,5 24,76 27,01 29,09 80,86 26,95 

Total    342,93  326,74  380,64    1050,31   
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Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal  =  
2
  − FK 

= (30,7² + 29,57² + … + 29,09²) – 30643,086 

   = 847,4621 

 

JKperlakuan =  − FK 

 

=  (345,71² + 367,15² + 337,45²)  − FK 

                                             3 x 4 

   = 39,1664 

 

 JK (N-M1) =    

  =  (88,55
2
+86,42

2
+88,34

2
+82,4

2
)              345,71

2 

              =                      -   

                                     3                        4.3 

    = 8,1278 

 

 JK (N-M2) =    

 

     (100,59
2
+83,86

2
+103,4

2
+79,3

2
)            367,15

2 

              =                      -   

                                     3                        4.3 

 

    = 143,7057 

 

 JK (N-M3) =    

 

     (81,81+87,02
2
+87,76

2
+80,86

2
)             337,45

2 

              =                      -   

                                     3                         4.3 

 

    = 12,46267 

 

JK (N-M)      = JK(N-M1) + JK(N-M2)  +  JK(N-M3) 

       

   = 8,1278 + 143,7057 + 12,4627 

 

      = 164,2962 

JKgalat   =  JK total – JKperlakuan – JK(N-M) 

     = 847,4621 - 39,1664 - 164,2962 
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     = 643,9995 

 

 

Tabel Analisis Ragam 

SK Db JK KT F. Hit 
F. Tabel 

0,05 0,01 

M 2 39,1664 19,5832   0,7298
tn 

3,40 5,61 

N-M 9 164,2962 18,2551   0,6803
tn 

2,30  3,25  

Galat 24 643,9995 26,8333       

Total 35 847,4621         

Keterangan :    
tn
  : Perlakuan penambahan jenis minyak nabati tidak memberikan perbedaan  

 pengaruh yang nyata terhadap kadar lemak keju mozzarella (P>0,05), 

 konsentrasi minyak nabati yang tersarang pada jenis minyak tidak 

 memberikan perbedaan pengaruh yang  nyata terhadap kadar lemak keju 

 mozzarella (P>0,05) 

 

 

 

 Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5% 

Uji BNJ minyak nabati.  

BNJ (5%) = q (p, v, α).  

       = q 3, 24, 0,05  

       = 3,53  

                  = 10,5572 

Rataan Perlakuan 

         Minyak  Rata-Rata Notasi 

   M3 (minyak kedelai) 

       M1 (minyak kelapa sawit) 

M2 (minyak kelapa) 

28,12 

28,81 

30,53 

a 

a 

a 

   

   

 

 Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5% 

Uji BNJ juga dilakukan untuk konsentrasi perlakuan.  
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BNJ ( %) = q (p, v, α).  

       = q 4, 24, 0,05  

       = 3,90  

                  = 11,6638 

Rataan konsentrasi pada minyak kelapa sawit 

 Konsentrasi  Rata-Rata Notasi 

   N4 (7,5%) 

   N2 (2,5%) 

N3 (5%) 

N1 (0%) 

27,47 

28,81 

29,45 

29,52 

a 

a 

a 

a 

   

   

   

Rataan konsentrasi pada minyak kelapa  

 Konsentrasi                 Rata-Rata       Notasi 

          N4 (7,5%) 

          N2 (2,5%) 

       N1 (0%) 

       N3 (5%) 

              26,43 

              27,95 

              33,53 

              34,47 

  a 

  a 

  a 

  a 

   

   

   

Rataan konsentrasi pada minyak kedelai 

 Konsentrasi Rata-Rata Notasi 

   N4 (7,5%) 

N1 (0%) 

   N2 (2,5%) 

N3 (5%) 

26,95 

27,27 

29,01 

29,25 

a 

a 

a 

a 
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Lampiran 6. Perhitungan Data dan Analisis Kecerahan Warna (L) Keju       

            Mozzarella. 

 

 Data 

 

 

Minyak Konsentrasi 
               Ulangan                       Total      Rata2 

 
1   2 3 

  

Minyak 

Kelapa 

Sawit 

0% 67,85 66,15 68,30 202,30 67,43 

2,50% 66,50 67,15 67,50 201,15 67,05 

5% 66,85 66,55 66,95 200,35 66,78 

7,50% 67,10 67,50 67,60 202,20 67,40 

Minyak 

Kelapa 

0% 65,80 66,40 67,60 199,80 66,60 

2,50% 66,35 67,50 64,50 198,35 66,12 

5% 66,75 67,35 65,10 199,20 66,40 

7,50% 67,75 66,60 67,65 202,00 67,33 

Minyak 

Kedelai 

0% 65,95 66,40 67,90 200,25 66,75 

2,50% 65,80 65,75 66,45 198,00 66,00 

5% 65,80 67,90 66,40 200,10 66,70 

7,50% 65,15 66,00 63,15 194,30 64,77 

Total              797,65          801,25 799,10 2398,00   

 

Keterangan:  

M1: Minyak Kelapa Sawit 

M2: Minyak Kelapa 

M3: Minyak Kedelai 

 

Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =  

 

 =   2398²/36   =  159733,4444 

 

Tabel dua arah perlakuan dan konsentrasi 
   

Minyak 
Konsentrasi(%) 

Total Rata2 
0 2,5 5 7,5 

M1 202,30 201,15 200,35 202,20 806,00 201,50 

M2 199,80 198,35 199,20 202,00 799,35 199,84 

M3 200,25 198,00 200,10 194,30 792,65 198,16 

Total 602,35 597,50 599,65 598,50 2398   
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Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal  =  
2
− FK 

= (67,85² + 66,15² + … + 63,15²) – 159733,4444 

   = 40,5155 

 

     JKperlakuan  =  − FK 

 

 =  (806² + 799,35² + 792,65²)  − FK 

                                             3 x 4 

    = 7,4260 

 

JK(N-M1) =     

         

       (202,3
2 

+ 201,15
2
 + 200,35

2
+ 202,2)             806

2 

               =                                    -    

                                       3                             4.3 

     =  0,8583 

 

 

JK(N-M2)     =     

         

      (199,8
2 

+ 198,35
2
 + 199,2

2
+ 202

2
)           799,35

2 

                         =                                         -    

                                       3                         4.3 

              =     2,4323 

 

JK(N-M3)     =     

         

    (200,25
2 

+ 198
2
 + 200,1

2
+ 194,3

2
)         792,65

2 

                       =                                         -    

                                       3                      4.3 

              =    7,6856 

   

 

JK (N-M)  = JK(N-M1) + JK(N-M2)  +  JK(N-M3) 

       

           = 0,8583+ 2,4323 + 7,6856 

 

           = 10,9762 

 

JKgalat   =  JK total – JKperlakuan – JK(N-M) 
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     = 40,5155- 7,4260 - 10,9762 

     = 22,1133 

 

 

Tabel Analisis Ragam 

Keterangan:   
tn
  Menunjukan bahwa penambahan jenis minyak nabati tidak memberikan 

 perbedaan  pengaruh yang nyata terhadap analisa kecerahan warna (L)keju 

 mozzarella  (P>0,05) 

** Menunjukan bahwa konsentrasi minyak nabati yang tersarang pada jenis  

 minyak memberikan pengaruh yang nyata terhadap analisa kecerahan  

 warna (L) keju mozzarella (P<0,05) 

 

 

 Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5% 

Uji BNJ minyak nabati.  

BNJ ( %) = q (p, v, α).
 

 

       = q 3, 24, 0,05         

  = 3,53  

                   = 1,743 

 

Rataan Perlakuan minyak nabati 

 Minyak  Rata-Rata Notasi 

   M3 (minyak kedelai) 

 M2 (minyak kelapa) 

  M1 (minyak kelapa sawit) 

66,05 

66,61 

67,17 

a 

a 

a 

 

 

 

 Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5% 

Uji BNJ juga dilakukan untuk konsentrasi perlakuan.  

SK db JK KT F. Hit 
F. Tabel 

0,05 0,01 

M 2 7,4260 3,7129  4,0298** 3,40 5,61 

N-M 9 10,9762 1,2195 1,3236 
tn 

 2,30  3,25  

Galat 24 22,1133 0,9213       

Total 35 40,5155         
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BNJ ( %) = q (p, v, α).  

       = q 4, 24, 0,05  

       = 3,90  

                  = 1,925 

Rataan konsentrasi pada minyak kelapa sawit 

 Konsentrasi  Rata-Rata     Notasi 

 N3 (5%) 

    N2 (2,5%) 

    N4 (7,5%) 

 N1 (0%) 

 66,78 

 67,05 

 67,40 

 67,43 

a 

a 

a 

a 

   

   

   

Rataan konsentrasi pada minyak kelapa  

 Konsentrasi  Rata-Rata Notasi 

   N2 (2,5%) 

N3 (5%) 

N1 (0%) 

   N4 (7,5%) 

 66,11 

 66,40 

 66,60 

 67,33 

a 

a 

a 

a 

   

   

   

Rataan konsentrasi pada minyak kedelai 

 Konsentrasi  Rata-Rata   Notasi 

   N4 (7,5%) 

   N2 (2,5%) 

N3 (5%) 

N1 (0%) 

  64,77 

  66,00 

  66,70 

  66,75 

 a 

 b 

 b 

 b 
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Lampiran 7. Perhitungan Data dan Analisis Intensitas Kemerahan warna (a) 

           Keju Mozzarella. 

 

 Data 

 

Minyak 
Konsentrasi 

% 

Ulangan Total Rata2 

1    2         3 
  

Minyak 

kelapa 

sawit 

0 12,55 12,05 12,80 37,4 12,47 

2,5 12,65 12,45 12,15 37,25 12,42 

5 12,35 12,25 11,60 36,20 12,07 

7,5 11,60 12,25 11,90 35,75 11,92 

Minyak 

kelapa 

0 11,75 12,85 11,85 36,45 12,15 

2,5 12,30 11,80 12,45 36,55 12,18 

5 12,40 12,10 12,15 36,65 12,22 

7,50 12,40 11,90 12,30 36,60 12,20 

Minyak 

kedelai 

0 12,60 12,15 12,80 37,55 12,52 

2,5 12,90 11,70 12,30 36,90 12,30 

5 11,95 11,55 11,90 35,40 11,80 

7,5 11,75 12,55 12,10 36,40 12,13 

Total  147,20  145,60  146,30  439,10   

 

Tabel dua arah perlakuan dan konsentrasi 
   

Minyak 
Konsentrasi(%) 

Total Rata2 
0 2,5 5 7,5 

M1 37,40 37,25 36,20 35,75 146,60 36,65 

M2 36,45 36,55 36,65 36,60 146,25 36,56 

M3 37,55 36,90 35,40 36,40 146,25 36,56 

Total 111,40 110,70 108,25 108,75 439,10   

Keterangan:  

M1: Minyak Kelapa Sawit 

M2: Minyak Kelapa 

M3: Minyak Kedelai 

 

Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =  

 

 =   439,1²/36   =  5355,800278 
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Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal  =  
2 
− FK 

= (12,55² + 12,05² + … + 12,1²) – 5355,800278 

   = 4,9647 

 JKperlakuan =  − FK 

 

=  (146,6² + 146,25² + 146,25²)  − FK 

                                             3 x 4 

   =  0,0068 

 

JK(M-N1) =     

 

     (37,4
2 
+ 37,25

2
 + 36,2

2
+ 35,75

2
)               146,6

2 

                        =                              -   

                                       3                         4.3 

 

              = 0,645 

 

JK(M-N2) =     

 

       (36,45
2 

+ 36,55
2
 + 36,65

2
+ 36,6

2
)               146,25

2 

                        =                               -   

                                       3                              4.3 

 

  =  0,0073 

 

JK(M-N3) =     

 

       (37,55
2 

+ 36,9
2
 + 35,4+ 36,4

2
)                146,25

2 

                        =                              -   

                                       3                          4.3 

 

   = 0,8223 

 

JK (M-N)  =  JK(M-N1) + JK(M-N2)  +  JK(M-N3) 

       

           =  0,645+ 0,0073 + 0,8223 

 

           = 1,4746 
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JKgalat   =  JK total – JKperlakuan – JK(M-N) 

      = 4,9647 - 0,0068- 1,4746 

 

     = 3,4833 

Tabel Analisis Ragam 

Keterangan :   
 

tn
  : Perlakuan penambahan jenis minyak nabati tidak memberikan perbedaan 

 pengaruh yang nyata terhadap analisa kecerahan warna (a) keju mozzarella 

 (P>0,05), konsentrasi minyak nabati yang tersarang pada jenis minyak 

 tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata terhadap analisa 

 kecerahan warna (a) keju mozzarella (P>0,05) 

 

 

 Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5% 

Uji BNJ minyak nabati.  

BNJ ( %) = q (p, v, α).  

       = q 3, 24, 0,05   

       = 3,53  

                   = 0,7764 

 

Rataan Perlakuan minyak nabati 

 Minyak           Rata-Rata   Notasi 

         M1 (minyak kelapa sawit) 

M2 (minyak kelapa) 

 M3 (minyak kedelai) 

        12,19 

        12.19 

        12,22 

  a 

  a 

  a 

 

 

 

 

 

 

 

SK db JK KT F. Hit 
F. Tabel 

0,05 0,01 

M 2 0,0068 0,0034 0,0234
tn 

3,40 5,61 

N-M 9 1,4746 0,1638 1,1288
tn 

2,30  3,25  

Galat 24 3,4833 0,1451       

Total 35 4,9647         
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 Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5% 

Uji BNJ juga dilakukan untuk konsentrasi perlakuan.  

BNJ ( %) = q (p, v, α).  

       = q 4, 24, 0,05  

       = 3,90  

                              = 0,8578 

 

Rataan konsentrasi pada minyak kelapa sawit 

 Konsentrasi    Rata-Rata     Notasi 

    N4 (7,5%) 

 N3 (5%) 

    N2 (2,5%) 

 N1 (0%) 

 11,92 

 12,07 

 12,42 

 12,47 

   a 

   a 

   a 

   a 

 

 

Rataan konsentrasi pada minyak kelapa  

 Konsentrasi  Rata-Rata Notasi 

N1 (0%) 

   N2 (2,5%) 

   N4 (7,5%) 

N3 (5%) 

12,15 

12,18 

12,20 

12,22 

a 

a 

a 

a 

 

 

Rataan konsentrasi pada minyak kedelai 

 Konsentrasi   Rata-Rata Notasi 

N3 (5%) 

   N4 (7,5%) 

   N2 (2,5%) 

N1 (0%) 

  11.80 

  12,12 

  12,30 

  12,52 

a 

a 

a 

a 
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Lampiran 8. Perhitungan Data dan Analisis Kecerahan Warna (b) Keju  

            Mozzarella. 

 

 Data 

 

Minyak 
Konsentrasi 

% 

Ulangan 
Total Rata2 

1 2 3 

Minyak 

kelapa 

sawit 

0 25,15 27,65 27,20 80,00 26,67 

2,5 27,10 27,35 25,85 80,30 26,77 

5 26,70 27,30 24,65 78,65 26,22 

7,5 25,10 25,75 24,25 75,10 25,03 

Minyak 

kelapa 

0 27,15 26,80 27,35 81,30 27,10 

2,5 27,45 26,60 34,30 88,35 29,45 

5 25,95 26,95 24,35 77,25 25,75 

7,5 25,95 25,20 25,15 76,30 25,43 

Minyak 

kedelai 

0 26,95 25,95 25,90 78,80 26,27 

2,5 26,30 26,90 26,80 80,00 26,67 

5 24,00 24,80 25,35 74,15 24,72 

7,5 25,85 25,05 34,30 85,20 28,40 

Total   313,65  316,30   325,45    955,40   

 

 

Tabel dua arah perlakuan dan konsentrasi 
   

Minyak 
Konsentrasi(%) 

Total Rata2 
0 2,5 5 7,5 

M1 80,00 80,30 78,65 75,10 314,05 78,51 

M2 81,30 88,35 77,25 76,30 323,20 80,80 

M3 78,80 80,00 74,15 85,20 318,15 79,54 

Total 240,10 248,65 230,05 236,60 955,40   

Keterangan:  

M1: Minyak Kelapa Sawit 

M2: Minyak Kelapa 

M3: Minyak Kedelai 

 

Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =   

 

 =   955,4²/36   =  25355,2544 
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Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal  =  
2 

 − FK 

= (25,15² + 27,65² + … + 34,3²) – 25355,25444 

   = 163,6855 

 

 

JKperlakuan =    − FK 

 

=  (314,05² + 323,2² + 318,2²)  − FK 

                                             3 x 4 

   = 3,5010 

 

JK(M-N1) =     

 

         (80
2 
+ 80,3

2
 + 78,65

2
+ 75,1

2
)                 314,05

2 

                        =                               -   

                                       3                              4.3 

  =  5,6906 

 

JK(M-N2) =     

 

       (81,3
2 
+ 88,35

2
 + 77,25

2
+ 76,3

2
)                 323,2

2 

                        =                               -   

                                       3                              4.3 

  = 30,0350 

 

JK(M-N3) =     

 

         (78,8
2 

+ 80
2
 + 74,15

2
+ 85,2

2
)                    318,15 

2 

                        =                               -   

                                       3                              4.3 

  = 20,6156 

 

JK (M-N)  = JK(M-N1) + JK(M-N2)  +  JK(M-N3) 

       

         = 5,6906+ 30,035 + 20,6156 

 

          = 56,3412 
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JKgalat   =  JK total – JKperlakuan – JK(Sperlakuan) 

      = 163,6855 - 3,5010 - 56,3412 

    

               = 103,8433 

 

 

 

Tabel Analisis Ragam 

Keterangan :   
 

tn
  : Perlakuan penambahan jenis minyak nabati tidak memberikan perbedaan 

 pengaruh yang nyata terhadap analisa kecerahan warna (b) keju mozzarella 

 (P>0,05), konsentrasi minyak nabati yang tersarang pada jenis minyak 

 tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata terhadap analisa 

 kecerahan warna (b) keju mozzarella (P>0,05) 

 

 

 Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5% 

Uji BNJ minyak nabati.  

BNJ ( %) = q (p, v, α).  

       = q 3, 24, 0,05  

       = 3,53  

  = 4,2393 

Rataan Perlakuan minyak nabati 

                  Minyak    Rata-Rata           Notasi 

          M1 (minyak kelapa sawit) 

 M2 (minyak kelapa) 

  M3 (minyak kedelai) 

 26,17 

 26,51 

 26,93 

         a 

         a 

         a 

 

 

 

 

SK Db JK KT F. Hit 
F. Tabel 

0,05 0,01 

M 2 3,5010 1,7505 0,4046
tn 

3,40 5,61 

N-M 9 56,3412 6,2601   1,4468
tn
  2,30  3,25  

Galat 24 103,8433 4,3268       

Total 35 163,6855         
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 Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5% 

Uji BNJ juga dilakukan untuk konsentrasi perlakuan.  

 

BNJ ( %) = q (p, v, α).  

       = q 4, 24, 0,05  

       = 3,90  

                              = 4,6836 

 

Rataan konsentrasi pada minyak kelapa sawit 

 Konsentrasi  Rata-Rata Notasi 

     N4 (7,5%) 

  N3 (5%) 

  N1 (0%) 

  N2 (5%) 

25,03 

26,22 

26,67 

26,77 

a 

a 

a 

a 

 

 

Rataan konsentrasi pada minyak kelapa  

 Konsentrasi  Rata-Rata Notasi 

     N4 (7,5%) 

  N3 (5%) 

  N1 (0%) 

     N2 (2,5%) 

25,43 

25,75 

27,10 

29,45 

a 

a 

a 

a 

 

 

Rataan konsentrasi pada minyak kedelai 

 Konsentrasi  Rata-Rata Notasi 

  N3 (5%) 

  N1 (0%) 

     N2 (2,5%) 

     N4 (7,5%) 

24,72 

26,27 

26,67 

28,40 

a 

a 

a 

a 
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Lampiran 9. Perhitungan Data dan Analisa Uji Organoleptik 

Keju  Mozzarella (Warna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panelis 

M1 

   

        M2         

   

M3 

    
N1 N2 N3   N4   N1     N2     N3       N4   N1 N2 N3   N4   

 
I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III Total 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 108 

2 4 2 2 3 3 3 3 4 2 4 2 2 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 2 2 2 104 

3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 110 

4 2 2 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 2 2 3 4 4 2 2 103 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 144 

TOTAL 17 14 16 17 17 17 16 17 14 17 15 14 16 15 17 16 17 17 14 15 16 16 16 14 15 15 16 17 15 16 15 16 19 16 15 14 569 
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Keterangan:  

M1: Minyak Kelapa Sawit 

M2: Minyak Kelapa 

M3: Minyak Kedelai 

 

Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =   

 

 =   569²/180   =  1798,67 

 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal  =  
2 

 − FK 

=  (17² + 14² +16
2
 + … + 14²) – 1798,67 

   =  76,33 

 

JKM =    − FK 

 

=    (191² + 189² + 189²)  − 1798,67 

                                   3 x 4 x 5 

   =   0,044 

 

      JKN =    ( ∑C ∑T ∑r ∑ ijk )²    − FK 

            a x r x P 

=   (141² + 149² + 142² + 137
2
)  − FK 

    3 x 3 x 5 

  =   1,66 

  

 
 

Tabel dua arah perlakuan dan konsentrasi 
   

Minyak 
Konsentrasi(%) 

Total 
 0 2,5 5 7,5 

M1 47,00 51,00 47,00 46,00 191,00 
 

M2 48,00 50,00 45,00 46,00 189,00 
 

M3 46,00 48,00 50,00 45,00 189,00 
 

Total 141,00 149,00 142,00 137,00 569,00 
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JK panelis      =  ∑ (∑masing-masing panelis)² − FK
 

            M x N x r 

 

     = ( 108² + 104² +110² + 103² + 144
2
)  − 1798,67  

        3 x 4 x 3 

   =  32,58 

 
   

        JKgalat   =  JK total – JKM – JKN – JKpanelis  

      =    76,33- 0,044- 1,66– 32,58 

    =  42,04 

 

Tabel analisis ragam 

 

     

F TABEL 

Variasi DB JK KT 

 F 

HITUNG 5% 1% 

M 2 0,044 0,022 0,0131
tn 

3,01 4,72 

N-M 3 1,66 0,553 0,3260
tn 

3,4 5,61 

Panelis 4 32,58 8,14 
Galat 24 42,04 1,75 

   TOTAL 33 76,33 

    Keterangan :   
 

tn
  : Perlakuan penambahan jenis minyak nabati tidak memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata terhadap warna keju mozzarella (P>0,05), konsentrasi  

minyak nabati  yang tersarang pada jenis minyak tidak memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata terhadap warna keju mozzarella (P>0,05). 

 

 Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5% 

Uji BNJ minyak nabati.  

BNJ ( %) = q (p, v, α).  

       = q 3, 24, 0,05  

       = 3,53  

  = 2,695 
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Rataan Perlakuan minyak nabati 

    Minyak    Rata-Rata Notasi 

       M3 (minyak kedelai) 

       M2 (minyak kelapa) 

                M1 (minyak kelapa 

sawit) 

3,94 

3,94 

3,98 

a 

a 

a 

 

 Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5% 

Uji BNJ juga dilakukan untuk konsentrasi perlakuan.  

BNJ ( %) = q (p, v, α).  

       = q 4, 24, 0,05  

       = 3,90  

                              = 2,977 

 

Rataan konsentrasi pada minyak kelapa sawit 

 Konsentrasi  Rata-Rata Notasi 

   N4 (7,5%) 

N1 (0%) 

N3 (5%) 

   N2 (2,5%) 

3,83 

3,92 

3,92 

4,25 

a 

a 

a 

a 

 

 

 

Rataan konsentrasi pada minyak kelapa  

 Konsentrasi  Rata-Rata Notasi 

N1 (0%) 

   N2 (2,5%) 

N3 (5%) 

   N4 (7,5%) 

3,75 

3,83 

4,00 

                  4,17 

a 

a 

a 

a 

 

 

Rataan konsentrasi pada minyak kedelai 

 Konsentrasi  Rata-Rata Notasi 

  N2 (2,5%) 

N3 (5%) 

   N4 (7,5%) 

              N1 (0%) 

3,75 

3,83 

4,00 

4,17 

a 

a 

a 

a 
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Lampiran 10. Perhitungan Data dan Analisa Uji Organoleptik Keju  Mozzarella (Bau) 

 

Panelis 

M1 

   

        M2         

   

M3 

    
N1 N2 N3   N4   N1     N2     N3       N4   N1 N2 N3   N4     

I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III TOTAL 

1 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 76 

2 3 4 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 4 3 96 

3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 1 3 1 2 3 2 4 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 93 

4 2 2 3 4 4 4 2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 4 3 2 3 2 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 2 3 2 3 107 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 144 

TOTAL 15 15 17 16 16 15 15 16 14 14 13 11 13 12 13 14 14 15 14 15 14 14 16 15 14 13 15 14 12 15 14 15 13 15 15 15 516 
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Keterangan:  

M1: Minyak Kelapa Sawit 

M2: Minyak Kelapa 

M3: Minyak Kedelai 

 

Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =   

 

 =   516²/180  =  1479,2 

 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal  =  
2 

 − FK 

= (15² + 15² +17
2
 + … + 15²) – 1479,2 

   = 142,8 

JKM =    − FK 

 

=  (177² + 169² + 170²)  − FK 

                                   3 x 4 x 5 

   =  0,63 

 

        JKN =    ( ∑C ∑T ∑r ∑ ijk )²    − FK 

            a x r x P 

=   (127² + 131² + 130² + 128
2
)  − FK 

    3 x 3 x 5 

  =  0,22 

 

 

 

 

 

Tabel dua arah perlakuan dan konsentrasi 

    

Minyak 
Konsentrasi(%) 

Total Rata2 
0 2,5 5 7,5 

M1 47,00 47,00 45,00 38,00 177,00 14,75 

M2 38,00 43,00 43,00 45,00 169,00 14,00 

M3 42,00 41,00 42,00 45,00 170,00 14,17 

Total 127,00 131,00 130,00 128,00 516,00   
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JK panelis      =  ∑ (∑masing-masing panelis)² − FK 

     M x N x r 

 

     = ( 76² + 96² +93² + 107² + 144
2
)  − 1479,2  

 3 x 4 x 3 

    

   =  71,52 

 

 

JKgalat   =  JK total – JKM – JKN –  JK panelis      

        = 142,8 – 0,63 – 0,22 – 71,52 

    

                 = 70,42 

 

 

 

Tabel analisis ragam 

 

     

F TABEL 

Variasi DB       JK      KT F HITUNG 5% 1% 

M 2 0,63 0,32 0,12
tn 

3,01 4,72 

N-M 3 0,22 0,07 0,03
tn 

3,4 5,61 
Panelis 4 71,52 17,88 

Galat 24 70,42 2,93 
   TOTAL 33 142,8 

    Keterangan :   
 

tn
  :  Perlakuan penambahan jenis minyak nabati tidak memberikan perbedaan 

 pengaruh yang nyata terhadap aroma(bau) keju mozzarella (P>0,05), 

 bahwa konsentrasi minyak nabati yang tersarang pada jenis minyak 

 memberikan perbedaan  pengaruh yang sangat nyata terhadap aroma(bau) 

 keju mozzarella (P<0,05) 

 

 

 Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5% 

Uji BNJ minyak nabati.  

BNJ ( %) = q (p, v, α).  

       = q 3, 24, 0,05  

       = 3,53  

  = 3,489 
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Rataan Perlakuan minyak nabati 

         Minyak            Rata-Rata       Notasi 

M2 (minyak kelapa) 

 M3 (minyak kedelai) 

         M1 (minyak kelapa sawit) 

3,52 

3,54 

3,69 

a 

a 

a 

 

 

 Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5% 

Uji BNJ juga dilakukan untuk konsentrasi perlakuan.  

BNJ ( %) = q (p, v, α).         

  = q 4, 24, 0,05  

       = 3,90  

                              = 3,854 

 

Rataan konsentrasi pada minyak kelapa sawit 

 Konsentrasi  Rata-Rata Notasi 

     N4 (7,5%) 

  N3 (5%) 

     N2 (2,5%) 

  N1 (0%) 

3,17 

3,75 

3,92 

3,92 

a 

a 

a 

a 

 

 

Rataan konsentrasi pada minyak kelapa  

 Konsentrasi  Rata-Rata Notasi 

N1 (0%) 

   N2 (2,5%) 

N3 (5%) 

   N4 (7,5%) 

3,17 

3,58 

3,58 

3,75 

a 

a 

a 

a 

 

 

Rataan konsentrasi pada minyak kedelai 

 Konsentrasi  Rata-Rata Notasi 

   N2 (2,5%) 

N1 (0%) 

N3 (5%) 

   N4 (7,5%) 

3,40 

3,50 

3,50 

3,75 

a 

a 

a 

a 
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Lampiran 11. Pemilihan Perlakuan Terbaik 

 

Tabel Hasil Ranking 

Responden Kadar Lemak Cerah Warna Bau Warna 

1 1 3 2 4 

2 1 4 3 2 

3 1 2 4 3 

4 3 1 4 2 

5 1 2 3 4 

Jmlah  7 12 16 15 

Rata 1,75 3 4 3,75 

Rank III IV I II 

      

 

Tabel  Nilai terbaik dan terjelek masing-masing variabel untuk masing-

masing perlakuan 

 

Perlakuan Kadar Lemak  Warna L Warna a Warna b Orlep Warna Orlep bau 

M1N1 29,52     67,43** 12,47 26,67 15,67    15,67** 

M1N2 28,41 67,05 12,42 26,77     17,00** 15,67 

M1N3 29,45 66,78 12,07 26,27 15,67 15,00 

M1N4 27,47 67,40 11,92 25,03 15,33 12,67 

M2N1 33,53 66,60 12,15 27,10 16,00   12,67* 

M2N2 27,95 66,17 12,18    29,45** 16,67 14,33 

M2N3     34,47** 66,40 12,22 25,75 15,00 14,33 

M2N4   26,43* 67,33 12,20 25,43 15,33 14,67 

M3N1 27,27 66,75     12,52** 26,27 15,33 14,00 

M3N2 29,01 66,00 12,30 26,67 16,00 13,67 

M3N3 29,25 66,70   11,80*   24,72* 16,67 14,00 

M3N4 26,95   64,77* 12,13 28,40   15,00* 15,00 

 

Keterangan : 
* 
)

   
nilai terjelek 

** 
)

  
nilai terbaik 
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Lampiran 12. Daftar nilai untuk menentukan perlakuan terbaik 

 

 

 

Keterangan : 
*
 M1N2 (Penambahan minyak kelapa sawit 2,5%) adalah perlakuan terbaik 

 

 

 

Variabel 

  

     
M1N1  

       
M1N2  

     
M1N3  

              
M1N4  

 
B VARIAB B NORMAL Ne Nhl Ne Nhl Ne Nhl Ne Nhl 

KADAR LEMAK 0,4375 0,0946 0,3838 0,0363 0,2456 0,0232 0,3751 0,0355 0,1286 0,0122 

WARNA L 0,75 0,1622 1 0,1621 0,8562 0,1388 0,7562 0,1226 0,9875 0,1601 

WARNA A 0,75 0,1622 0,9302 0,1508 0,8605 0,1395 0,3721 0,0603 0,1628 0,0264 

WARNA B 0,75 0,1622 0,4120 0,0668 2,8604 0,4639 0,3170 0,0514 0,0669 0,0108 

OL WARNA 0,9375 0,2027 0,34 0,0689 1 0,2027 0,34 0,0689 0,16 0,0324 

OL BAU 1 0,2162 1 0,2162 1 0,2162 0,2267 0,0490 0 0 

JUMLAH 4,625 

  

0,7013 

 

    1,1844* 

 

0,3878 

 

0,2420 

Variabel 

  

       
M2N1  

        
M2N2  

           
M2N3  

              M2N4 
 

   

Ne Nhl Ne       Nhl Ne Nhl Ne Nhl 

KADAR LEMAK 

  

0,8834 0,0835 0,1892 0,0178 1 0,0946 0 0 

WARNA L 
  

0,6875 0,1114 0,5062 0,0820 0,6125 0,0994 0,9625 0,1569 

WARNA a 

  

0,4883 0,0792 0,5348 0,0867 0,5814 0,0943 0,5581 0,0905 

 WARNA b 
  

0,5035 0,0816 1 0,1621 0,2183 0,0354 0,1514 0,0245 

OL WARNA 

  

0,5 0,1013 0,8333 0,1689 0 0 0,1667 0,0338 

OL BAU 

  

0 0 0,5555 0,1201 0,5556 0,1201 0,6667 0,1441 

JUMLAH 

   

0,4572 

 

    0,6379 

 

0,4437 

 

  0,4491 
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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 

 

 

 

 

Variabel 

  

M3N1 M3N2 M3N3 M3N4 

   

Ne Nhl Ne Nhl Ne Nhl Ne        Nhl 

KADAR LEMAK 

  

0,1041 0,0098 0,3203 0,0303 0,3510 0,0332 0,0647 0,0061 

WARNA L 

  

0,7437 0,1206 0,4625 0,075 0,725 0,1176 0 0 

WARNA A 

  

1 0,1622 0,6977 0,1131 0 0 0,4651 0,0754 

WARNA B 

  

0,3275 0,0531 0,4120 0,0668 0 0 0,7781 0,1262 

OL WARNA 

  

0,16 0,0324 0,5 0,1013 0,84 0,1703 0 0 

OL BAU 

  

0,44 0,0951 0,3333 0,0721 0,44 0,0951 0,7733 0,1672 

JUMLAH 

   

0,4732 

 

0,4587 

 

0,4162 

 

0,3749 


