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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keju adalah salah satu produk hasil fermentasi yang 

berbahan dasar susu dan diproduksi dengan berbagai rasa dan 

bentuk (Fox, Guinee, Logan and McSweeney, 2000). Keju 

merupakan bahan pangan alternatif yang dapat memenuhi 

kebutuhan protein hewani, namun produksi keju di Indonesia 

masih rendah, dan sebagian besar keju di Indonesia masih 

impor, sehingga perlu pengembangan agar produk keju yang 

dihasilkan dapat diterima konsumen (Ardhana dan Radiati, 

2003). 

Keju Mozzarella adalah keju yang tidak dimatangkan dan 

bertekstur lunak. Karakteristik keju Mozzarella diantaranya 

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

terbentuk melalui proses penekanan (working) dan 

pembenaman didalam bak air panas hingga mulur (Willman 

and Willman, 1993). 

Porang (Amorphophallus oncophillus) merupakan jenis 

tanaman umbi yang mudah didapatkan, menghasilkan 

karbohidrat, memiliki produktifitas tinggi, cita rasanya netral, 

kandungan glukomanan tinggi, sehingga dapat digunakan 

sebagai bahan pengental, pengisi, dan penstabil pada berbagai 

produk makanan, seperti mie dan jelly (Saha and 

Bhattacharya, 2010). Dave and McCarthy (1997) menjelaskan 

bahwa kandungan glukomanan dalam tepung porang memiliki 

karakteristik unik, yaitu berbentuk gel yang sangat kental, 

memiliki kemampuan tinggi mengikat air dan dapat 

membentuk gel tahan panas. Yang, Xiao and Ding (2009) 

menjelaskan penambahan tepung porang sebagai pengemulsi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Umbi
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbohidrat


2 
 

adalah tidak mengubah aroma serta rasa asli produk apabila 

ditambahkan dalam komposisi yang tepat. 

Pemanfaatan tepung porang dalam pengolahan produk 

turunan susu masih belum optimal. Alternatif yang dapat 

dilakukan adalah pemanfaatan tepung porang sebagai 

pengemulsi dalam pembuatan keju Mozzarella. Penambahan 

pengemulsi pada pembuatan keju akan menciptakan keju yang 

halus, homogen, stabil, tekstur dan warna merata 

(McSweeney, 2007). Penggunaan tepung porang sebagai 

pengemulsi pada keju Mozzarella diharapkan dapat 

meningkatkan mutu keju Mozzarella ditinjau dari kualitas fisik 

yang meliputi daya potong, kemuluran, daya leleh, dan 

kualitas organoleptik yang meliputi tekstur dan warna. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh 

penambahan tepung porang modifikasi dengan konsentrasi 

yang berbeda ditinjau dari daya leleh, daya potong, kemuluran 

dan organoleptik (warna dan tekstur) keju Mozzarella. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah mencari perlakuan 

terbaik penambahan tepung porang modifikasi terhadap 

kuallitas fisik (daya potong, daya leleh, kemuluran) dan 

kualitas organoleptik (warna, tekstur) keju Mozzarella. 

 

1.3 Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan informasi 

bagi masyarakat dan pihak industri pangan yang terkait dalam 

pengolahan pangan, khususnya pada pengolahan keju serta 

bahan pertimbangan untuk  
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penelitian lebih lanjut yang terkait dalam pemanfaatan tepung 

porang sebagai bahan pengemulsi dan pembuatan keju 

Mozzarella. 

1.4 Kerangka Pikir 

Keju Mozzarella adalah hasil pengolahan secara 

tidak dimatangkan dan bertekstur lunak. Karakteristik keju 

Mozzarella diantaranya ialah elastis, berserabut dan lunak. 

Sifat-sifat demikian dapat terbentuk melalui proses penekanan 

(working) dan pembenaman di dalam bak air panas hingga 

mulur (Willman and Willman, 1993). Purna, Pollard, and 

Metzger (2006) menjelaskan bahwa pemisahan antara gel 

protein cair dan lemak cair terjadi pada saat pemanasan. Proses 

pembuatan keju Mozzarella perlu adanya bahan pengemulsi 

agar didapatkan ikatan antar curd lebih kompak. Salah satu 

bahan alami yang dapat digunakan sebagai pengemulsi adalah 

glukomannan. Kelebihan glukomannan pada tepung porang 

sebagai bahan pengemulsi adalah dapat membentuk gel, tanpa 

kanji dan gula, tidak mengandung kalori, bebas gelatin, dan 

tidak menambahkan atau mengurangi rasa asli pada makanan 

(Keithley and Swanson, 2005). 

Penambahan pengemulsi pada keju akan menyebabkan 

semakin kokohnya ikatan lemak dengan komponen lain yang 

dapat menyebabkan tekstur semakin padat dan daya leleh 

semakin rendah (Law and Tamime, 2010). Shirashoji, Jaeggi, 

and Lucey (2010) menambahkan bahwa semakin tinggi 

penambahan pengemulsi pada keju akan menyebabkan 

semakin kokohnya ikatan lemak dengan komponen lain, 

sehingga menyebabkan tekstur semakin padat. Jika tekstur 

padat dan kokoh akibat penambahan pengemulsi berupa 

glukomannan yang terdapat pada tepung porang, maka dapat 

mempengaruhi nilai daya leleh, daya potong dan kemuluran. 
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Yang et al., (2009) menjelaskan bahwa penambahan tepung 

porang sebagai pengemulsi adalah tidak mengubah aroma serta 

rasa asli produk apabila ditambahkan dalam komposisi yang 

tepat. 

Penambahan tepung porang dengan kandungan 

glukomannan yang digunakan dalam pembuatan keju 

Mozzarella, diharapkan berfungsi sebagai pengemulsi yang 

mampu mengikat bahan-bahan dan menstabilkan ikatan 

molekul lemak-protein dalam pembuatan keju Mozzarella, 

sehingga meningkatkan kualitas fisik (daya potong, daya leleh, 

kemuluran) dan kualitas organoleptik (warna, tekstur) keju 

Mozzarella. Skema kerangka pikir penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema kerangka piki 

Keju segar + garam 

Pengemulsi 

Pemanasan 

Pemisahan antara gel protein cair 

dan lemak cair 

Mengubah globula lemak menjadi lebih kecil, 

melarutkan protein, mengikat air 

Glukomanan 

 Tepung porang 

Keju Mozzarella 
Daya potong, kemuluran, 

daya leleh, organolpetik 
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1.4 Hipotesis Penelitian 

Penambahan tepung porang modifikasi pada pembuatan 

keju Mozzarella akan meningkatkan kualitas fisik dan 

organoleptik keju Mozzarella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 


