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ABSTRACT 

The methods of research was the experiment with the 

completely randomized design consisting of 5 treatments, 

namely: P1 (10%), P2 (20 %), P3 (30 %), P4 (40 %) and P5 (50 

%) from the weight of whey.  

The result showed that addition of fresh milk on ricotta 

cheese gave highly different significant effect (P 0.01) on 

protein content, fat content, and texture of ricotta cheese, 

significantly different effect (P 0.05) on pH and didn’t give 

significantly different effect (P 0.05) on water content.   

It can concluded that the addition of 50 % fresh milk gave 

the best result in performance of ricotta cheese and the average 

of protein contents was 11.90 ± 0.48 %, fat contens was 16.06 

± 0.55 %, water contents was 66.13 ± 0.59 %, pH was 6.68 ± 

0.30, and texture 4.40 ± 0.22 N. 

 

Keywords: ricotta cheese, whey, fresh milk. 

The purpose of this research was to know the best level 

of fresh milk on process of making ricotta cheese in terms of

 protein content, fat content, water content, pH and texture. 

The research material was ricotta cheese made from whey 

and fresh milk.  
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RINGKASAN 

 

Penelitian dilaksanakan di Rumah Yoghurt Kota Wisata 

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui 

pengaruh penambahan  susu segar dengan konsentrasi yang 

berbeda terhadap kadar protein, kadar air, kadar lemak, pH 

dan tekstur serta untuk mengetahui konsentrasi penambahan 

susu segar yang tepat untuk menghasilkan keju ricotta 

berkualitas optimum ditinjau dari kadar protein, kadar air, 

kadar lemak, pH dan tekstur keju ricotta. 

Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah keju 

ricotta yang dibuat dari whey dan susu segar dari Rumah 

Yoghurt Kota Wisata Batu. Metode penelitian adalah 

percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), 
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proses pengujian keju ricotta, pada tanggal 16 Agustus – 16 

September 2014. 



vi 
 

dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. perlakuan yang dicobakan 

dalam penelitian yaitu penambahan susu segar dengan 

persentase P1 (Penambahan 10%), P2 (Penambahan 20%), P3 

(Penambahan 30%), P4 (Penambahan 40%) dan P5 

(Penambahan 50%). Variabel yang diukur adalah kadar 

protein, kadar lemak, kadar air, pH dan tekstur. Data yang 

diperoleh dari keempat pengujian tersebut diolah dengan 

bantuan program Microsoft Excel. Data rata-rata yang 

diperoleh, dilanjutkan dengan analisis statistik menggunakan 

analisis ragam dan kemudian dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD) apabila terdapat perbedaan 

pengaruh.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penambahan 

susu segar memberikan perbedaan yang sangat nyata (P 0,01) 

terhadap kadar protein, kadar lemak, dan tekstur. memberikan 

perbedaan nyata (P<0,05) terhadap pH serta tidak memberikan 

perbedaan nyata (P 0,05) terhadap kadar air keju ricotta.  

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

penambahan susu segar pada keju ricotta dapat meningkatkan 

kadar protein, kadar lemak, pH dan tekstur, namun tidak 

memberikan pengaruh terhadap kadar air keju ricotta. 

Penambahan susu segar pada keju ricotta memperoleh hasil 

maksimal yaitu pada penambahan 50% susu segar. Saran 

untuk penelitian selanjutnya yaitu disarankan menggunakan 

penambahan susu segar dengan konsentrasi 50 % dalam 

pembuatan keju ricotta agar dapat meningkatkan kadar protein 

dan tekstur dengan menurunkan kadar air untuk meningkatkan 

masa simpan keju ricotta. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keju merupakan produk makanan yang biasa 

dikenal serta diolah dari hasil penggumpalan atau 

koagulasi protein susu. Keju biasa atau banyak 

diproduksi dari protein susu sapi, namun protein yang 

bersumber dari hewan lain juga mulai banyak 

dipergunakan untuk proses pengolahan keju. Industri 

pengolahan keju semakin berkembang, namun 

perkembangan industri pengolahan keju tidak terlepas 

dari permasalahan yaitu belum tertanganinya secara baik 

hasil samping proses pembuatan keju yang berupa whey, 

Jumlah whey yang dihasilkan melebihi hasil dari produk 

keju yaitu sekitar 83%, setiap 1 kg keju yang diproduksi 

dapat menghasilkan whey sebanyak 8-9 liter. Whey masih 

mengandung laktosa, protein whey dan mineral yang 

bermanfaat bagi manusia.  

Pemanfaatan whey yang kaya akan nutrisi terus 

berkembang untuk meningkatkan daya guna, nilai 

ekonomis dan daya simpannya misalnya menjadi produk 

antara industri makanan dalam bentuk bubuk. Berbagai 

hasil olahan dalam bentuk bubuk semakin melimpah 

dengan kandungan nutrisi yang tinggi, namun belum 

banyak dikenal dan dimanfaatkan secara optimal untuk 

whey dalam bentuk cair, sehingga diperlukan 

diversifikasi menjadi produk yang menarik dan digemari.  
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Proses pembuatan keju ricotta akan ditambahkan 

susu segar dengan penambahan yang lebih besar yang 

nantinya akan meningkatkan kandungan nutrisi yang ada 

di dalam keju ricotta. Penambahan susu segar ini juga 

diharapkan akan meningkatkan tekstur dari keju ricotta. 

Susu mengandung lemak, protein, laktosa, abu 

dan air. Penambahan susu akan berpengaruh pada kadar 

protein dan lemak sehingga penambahan susu sebagai 

bahan tambahan dalam pembuatan keju ricotta 

diharapkan menjadi salah satu pilihan pengembangan 

teknologi untuk meningkatkan kualitas produk keju 

ricotta.Pengaruh dan tingkat penambahan susu segar 

terhadap kadar protein, lemak, pH, kadar air dan tekstur 

belum diketahui sehingga perlu dilakukan penelitian 

mengenai berapa penambahan susu segar yang tepat pada 

keju ricotta dan pengaruh penambahan susu segar 

terhadap kadar air, kadar protein, kadar lemak, pH dan 

tekstur pada keju ricotta. 

 Penanganan yang dilakukan untuk mengurangi 

hasil samping keju yang berupa whey yaitu dimanfaatkan 

sebagai salah satu produk pangan yang dikenal dengan 

nama keju ricotta. Keju ricotta adalah keju lembut yang 

terbuat dari whey dengan tekstur yang halus dan 

berwarna putih. Proses pembuatan keju ricotta adalah 

dengan cara memanaskan whey sampai dengan suhu 60°C

 kemudian ditambahkan dengan susu segar dan garam,

 kemudian dipanaskan lagi sampai suhu 95°C lalu 

ditambahkan asam cuka (Willman and Willman, 1993). 



3 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah  

a. Bagaimanakah pengaruh penambahan susu segar 

dengan konsentrasi berbeda tehadap kadar 

protein, kadar air, kadar lemak, pH dan tekstur 

keju ricotta? 

b. Berapa konsentrasi susu segar yang tepat untuk 

menghasilkan keju ricottaberkualitas optimum 

ditinjau dari kadar protein, kadar air, kadar lemak, 

pH dan tekstur keju ricotta? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan  susu 

segar dengan konsentrasi yang berbeda terhadap 

kadar protein, kadar air, kadar lemak, pH dan 

tekstur keju ricotta. 

2. Untuk mengetahui konsentrasi penambahan susu 

segar yang tepat untuk menghasilkan keju ricotta 

berkualitas optimum ditinjau dari kadar protein, 

kadar air, kadar lemak, pH dan tekstur keju 

ricotta. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan informasi tentang keju ricotta yang memanfaatkan 

whey dalam proses pembuatannya, sehingga dapat 

dijadikan sebagai alternatif untuk memanfaatkan whey. 
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1.5. Kerangka Pikir 

 Nutrisi yang terkandung di dalam whey masih 

tinggi, Menurut Nafaji and Moatamedzadegan (2001) whey 

mengandung 93,60% air, 14,06% protein, 75,0% laktosa, 

2,34% lemak, 8,59% abu dan 5,99 pH. Whey dapat 

dimanfaatkan sebagai produk pangan yang bernilai 

ekonomis. Salah satu alternatif pemanfaatan nya adalah 

diolah menjadi produk keju yang dikenal dengan nama 

keju ricotta. Whey yang digunakan biasanya dalam 

membuat keju ricotta berasal dari whey keju Mozzarella. 

 Pemanfaatan whey menjadi salah satu produk 

keju belum diketahui mengenai kualitas dari keju tersebut 

sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai kualitas 

keju ricotta, untuk mengetahui kadar protein, kadar 

lemak, pH, kadar air , tekstur dan juga mengetahui 

tingkat penambahan  susu segar yang tepat pada 

pembuatan keju ricotta. Keju ricotta dibuat 

menggunakan whey segar yang dipanaskan kemudian 

ditambahkan dengan garam dan asam cuka, setelah itu 

disaring dan digantung selama kurang lebih satu malam. 

Dalam proses pembuatan keju ricotta dalam penelitian ini 

akan ditambahkan susu segar. Penambahan susu segar ini 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari keju ricotta 

itu sendiri, yang nantinya menjadikan keju ini sebagai 

salah satu alternatif pemanfaatan whey yang dapat diolah 

sebagai produk olahan yang bernilai ekonomis. 
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Gambar 1. Skema kerangka pikir 
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1.6. Kerangka Operasional Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka operasional Penelitian 
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1.7. Hipotesis Penelitian  

 Hipotesis penelitian adalah terdapat pengaruh 

pemberian susu segar dengan konsentrasi yang 

berbedaterhadap kualitaskeju ricotta ditinjau dari kadar 

protein, kadar lemak, pH, tekstur dan kadar air. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Whey 

 Whey merupakan hasil samping industri keju 

yang masih banyak mengandung asam-asam amino 

esensial, dengan jenis protein  lagtoglobulin 50 %, -

laktalbumin 20%, imunoglobulin 10%, Bovine Serum 

Albumin (BSA) 5%, laktoferin dan laktoperosidase serta 

pepton 2% (Burington, 2002). Komposisi kimia whey 

keju menurut Nafaji and Moatamedzadegan (2001) 

seperti pada tabel 1.  

Tabel 1. Komposisi kimia whey keju 

Komposisi Jumlah (%) 

Laktosa 75,0 

Protein 14,06 

Lemak 2,34 

Abu 8,59 

Air 93,60 

pH 5,99 

  

Whey cair merupakan limbah keju yang berupa cairan 

berwarna kuning kehijauan yang diperoleh dari 

penyaringan dan pengepresan (curd) selama proses 

pembuatan keju. Hasil samping whey diseluruh dunia 

dapat mencapai lebih kurang 118 juta ton/tahun, 66% di 
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Eropa, 25 % di USA dan 9 % tersisa di negara-negara 

lain (Yudihapsari, 2009). Menurut Komposisi whey 

menurut Marth and Steele (2001) adalah protein 10 

sampai 15%, lemak 0,2 sampai 2%, abu 7 sampai 14%, 

laktosa 61 sampai 75% dan bahan kering 1 sampai 8%. 

Ortigosa, Torre and izco (2001) menyatakan whey 

dibedakan menjadi dua, yaitu whey manis (rennet whey) 

dan whey asam (quark whey) berdasarkan mekanisme 

koagulasi kaseinnya. Whey manis (rennet whey) 

diperoleh dari koagulasi kasein secara enzimatik dan 

pada umumnya bebas dari kalsium, sedangkan whey 

asam (quark whey) diperoleh dari koagulasi kasein 

dengan asam (proses pengasaman) dan pada umumnya 

mengandung kalsium laktat.  

 

2.2. Susu Segar 

 Susu segar merupakan bahan makanan yang 

bergizi tinggi karena mengandung zat-zat makanan yang 

lengkap dan seimbang seperti protein, lemak, 

karbohidrat, mineral dan vitamin yang sangat dibutuhkan 

oleh manusia (Widodo, 2002). Susu merupakan 

bahan makanan yang bernilai gizi tinggi yang diperoleh 

dari hasil pemerahan hewan seperti sapi, kerbau, kuda, 

kambing dan unta. Komponen penting dalam air susu 

adalah protein, lemak, vitamin, mineral, laktosa serta 

enzim-enzim dan beberapa jenis mikroba yang 

bermanfaat bagi kesehatan sebagai probiotik. Angka rata-

rata komposisi untuk semua kondisi dan jenis sapi perah 
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adalah 87,1 % kadar air, 3,9 % lemak, 3,4 % protein, 4,8 

% laktosa, 0,72 % abu dan beberapa vitamin yang larut 

dalam lemak seperti vitamin A, D, E dan K (Usmiati dan 

Abubakar, 2009). Protein dalam susu terbagi atas kasein 

dan whey protein. Kasein merupakan kelompok dominan 

protein dalam susu, mengandung ester fosfat dan prolin, 

terdiri dari molekul αs1, αs2, β dan κ (Steijns, 2001). 

 Proses pemanasan pada susu segar selain dapat 

membunuh seluruh mikroba (bakteri pembusuk maupun 

patogen) dan spora (jamur) juga untuk mencegah 

kerusakan nilai gizi (Sugiarto, 2004). Menurut Saleh 

(2004), salah satu cara yang dapat ditempuh untuk 

mencegah kerusakan pada susu adalah dengan cara 

pemanasan (pasteurisasi) baik dengan suhu tinggi 

maupun suhu rendah yang dapat diterapkan pada 

peternak. Dengan pemanasan ini diharapkan akan dapat 

membunuh bakteri patogen yang membahayakan 

kesehatan manusia dan meminimalisasi perkembangan 

bakteri lain, baik selama pemanasan maupun pada saat 

penyimpanan. 

 Arinda (2013) menyatakan bahwa selama 24 jam 

dalam suhu 150-220°C susu sapi akan menurun 

kualitasnya ditandai dengan munculnya rasa asam dan 

kemudian akan terbentuk gumpalan. Semakin tinggi suhu 

penyimpanan maka kualitas susu akan semakin menurun. 

Sehingga kerusakan susu dapat diatasi sementara dengan 

suhu rendah (40°C) untuk dilakukan pengolahan seperti 

keju. 
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2.3. Keju Ricotta 

 Menurut Martins, Cerqueira, Souza, Avides and 

Vicente (2010), keju ricotta merupakan keju lembut khas 

di Italia dan negara-negara Ibero-Amerika. Keju ricotta 

dapat diproduksi dari whey atau campuran antara whey 

dan susu. ricotta merupakan keju lembut dan creamy 

dengan tekstur halus. Keju ricotta memiliki kadar air 

tinggi, dan pH awal adalah di atas 6,0. 

 

Gambar 3. Keju Ricotta (Anonymous, 2015) 

 

 Keju ricotta merupakan keju bertekstur lunak 

dengan kelembaban tinggi dan banyak digunakan dalam 

hidangan khas Italia (El-Sheikh, Farrag and Ahmed. 

2010). Keju ricotta secara normal diolah dari whey 

manis, campuran antara whey dan susu, susu skim, atau 

susu bubuk skim dalam rasio yang berbeda (Najafi and 

moatamedzadegan, 2001). Pizzillo, Claps, Cifunj, Fedele 

and Rubion (2005) menyatakan bahwa sekarang keju 

ricotta dapat diproduksi dengan menggunakan whey dari 
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limbah keju yang berasal dari hasil pengolahan susu atau 

menggunakan campuran antara whey dan susu. Jika keju 

ricotta terbuat dari susu, keju ricotta mempunyai tekstur 

lembut dan rasa sedikit caramel. Rasa susu yang kuat, 

dapat mempengaruhi rasa produk olahan keju ricotta. 

 

Berikut standart yang digunakan untuk menentukan 

kualitas keju ricotta. Standart keju ricotta menurut Nafaji 

and Moatamedzadegan (2001) seperti pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Standart Keju Ricotta 

Produk Kadar air Protein Laktosa Lemak Abu pH 

Whey 93,60 14,06 75,0 2,34 8,59 5,99 

Skim milk 90,61 36,05 50,90 4,26 8,77 6,68 

Ricotta 76,33 67,62 17,01 11,0 4,63 6,39 

Deproteinized 

whey 

94,70 7,42 81,62 1,0 9,27 5,62 

 

2.4. Proses Pembuatan Keju Ricotta 

 Pembuatan keju ricotta dimulai dengan 

memanaskan 5 L whey sampai mencapai suhu 60°C, 

kemudian ditambahkan susu segar sebanyak 2 cup dan 

satu sendok teh garam lalu aduk dengan konstan, tunggu 

sampai suhu mencapai 95°C, kemudian tambahkan 20 - 

40 ml cuka yang sudah dilarutkan dengan 200 ml air dan 

aduk dengan cepat selama 10 detik, matikan kompor dan 

tunggu selama 5 menit sampai suhu 70°C, kemudian 
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disaring menggunakan kain saring, lalu dipindah ke 

dalam wadah dan di simpan di dalam refrigerator 

(Willman and Willman, 1993). Penambahan garam 

dilakukan agar keju tidak terasa tawar, terdapat empat 

cara penambahan garam yang berbeda untuk beberapa 

jenis keju, salah satu cara yang digunakan adalah dengan 

cara menambahkan garam secara langsung ke dalam 

dadih. selain memberikan rasa, garam juga membantu 

menghilangkan air berlebih, mengeraskan permukaan, 

melindungi keju agar tidak mengering serta 

mengawetkan dan memurnikan keju ketika memasuki 

proses maturasi (pematangan), fungsi garam yang lainnya 

adalah membantu pengeluaran protein (whey) dari 

koagulan, mengatur kadar air dan keasaman keju. 

Apabila keju tidak dilakukan penggaraman, maka keju 

akan lunak, tekstur yang dimiliki keju tidak elastis, dan 

proses pematangan akan berjalan tidak normal. Mardiani, 

Sumarsono dan Setyawardani (2013) menambahkan, 

peranan garam dalam pembuatan keju memiliki 3 fungsi 

utama, selain berkontribusi secara langsung terhadap 

flavour dan sumber sodium, garam berfungsi untuk 

preservasi atau pengawetan karena berpengaruh terhadap 

pengurangan kadar air.  

 

 Menurut Komar, Hawa dan Prastiwi (2009), 

penggunaan asam dapat mempercepat proses pembuatan 

keju karena dengan penambahan asam, pH susu langsung 

turun dari 6,7 menjadi 5,4 tanpa harus menunggu 

http://id.wikipedia.org/wiki/Garam
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Maturasi&action=edit&redlink=1
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pertumbuhan bakteri starter untuk membentuk asam. 

pengasaman secara kimia sering digunakan untuk jenis-

jenis keju yang mementingkan tekstur dari pada flavor. 

Purwadi (2006) menyatakan bahwa pemberian beberapa 

jenis pengasam yang berbeda akan mempengaruhi hasil, 

kekerasan, daya potong, dan elastisitas yang berbeda 

pada keju. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi 

kualitas keju yaitu jenis pengasam, konsentrasi pengasam 

dan kondisi susu. 

 

2.5. Kualitas Keju Ricotta 

2.5.1. Kadar Protein  

Protein merupakan zat makanan yang sangat 

penting bagi proses kehidupan. Protein adalah 

sekelompok ikatan organik yang tersusun atas atom C, H, 

O dan N. Atom N (Nitrogen) merupakan atom penyusun 

yang hanya ditemukan pada zat makanan yang lain 

(Barrantes, 2000). Protein didalam sel terdapat sebagai 

protein  

metabolik dan protein struktural. Protein struktural 

merupakan bagian integral dari struktur sel dan tidak 

dapat diekstraksi tanpa menyebabkan perpecahan sel 

tersebut mengalami perubahan bahkan mungkin destruksi 

atau sintesa protein baru (Triyono, 2010). 

 Kadar protein didalam air susu rata-rata 3,20 % 

yang terdiri dari: 2,70 % casein (bahan keju, dan 0,50 % 

albumin. Berarti 26,50 % dari bahan kering air susu 

adalah protein (Saleh, 2004). Joshi (2004) menambahkan 
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bahwa peningkatan kadar protein pada keju terjadi pada 

selang waktu yang sama dengan penurunan kadar air 

keju. Hal itu menunjukkan bahwa protein mampu 

mengikat air yang terdapat pada ikatan lemak. 

 

2.5.2. Kadar Lemak 

Fox, Guinee, Logan, and McSweeney (2000) 

menyatakan bahwa lemak mempunyai peran yang 

penting pada keju yaitu dapat berpengaruh pada 

kekompakan tekstur keju, rasa (di mulut), dan flavor. 

Najafi and moatamedzadegan, (2001) menjelaskan keju 

whey berkrim mengandung kadar lemak tidak kurang dari 

11 %, whey mengandung kadar lemak sebanyak 2, 34 %. 

Winarno (2002) menambahkan bahwa lemak yang plastis 

biasanya mengandung kristal gliserida yang padat dan 

sebagian gliserida cair. Bentuk dan kristal mempengaruhi 

sifat lemak pada makanan.  

Pizzillo, Claps, Cifunj, Fedele and Rubion (2005) 

menyatakan Fraksi lemak keju penting bagi 

pengembangan rasa dan mempengaruhi tekstur keju. 

 

2.5.3. Kadar Air 

 Air merupakan komponen yang sangat penting 

dalam bahan pangan, karena mempengaruhi 

penampakan, tekstur dan cita rasa makanan (Winarno, 

2002). Menurut Miskiyah, Usmiati, dan Mulyorini (2011) 

menambahkan bahwa Kadar air dalam suatu bahan 

pangan dapat mempengaruhi aktivitas metabolisme 
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dalam bahan pangan. Penambahan enzim dan bakteri 

asam laktat (BAL) mampu menurunkan nilai kadar air 

produk. 

 Menurutu Geantaresa (2010), Kadar air yang 

terkandung akan mempengaruhi terhadap ketahanan 

suatu bahan atau produk makanan. Semakin sedikit kadar 

air yang terdapat dalam suatu bahan atau produk 

makanan, semakin tahan dan awet produk tersebut karena 

salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

mikroorganisme adalah air dalam makanan yang lebih 

dikenal dengan sebutan aw. Kadar air yang tinggi dapat 

melemahkan jaringan kasein sehingga partikel keju 

mudah lepas (McSweeney, 2007). 

 

2.5.4. pH 

 Salah satu karakteristik penting dalam keju adalah 

pH karena pH rendah sangat penting bagi stabilitas 

bakteri probiotik selama penyimpanan (Kailasapathy, 

Harmstorf, Phillips. 2008). McSweeney (2007) 

menjelaskan nilai pH yang tinggi merupakan kondisi 

yang kurang menguntungkan bagi proses penggumpalan 

keju yang membutuhkan pH optimum yaitu asam. Nilai 

pH susu merupakan faktor penting selama fase 

penggumpalan pada proses pembuatan keju (Afiati, Yopi 

dan Maheswari, 2014). Selama fase pembuatan keju, 

laktosa dirubah menjadi asam laktat, sehingga 

meningkatkan pH, namun ketika nutrisi tidak tersedia, 

maka mikroflora memetabolisme asam amino yang 
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dilepaskan dari kasein (McSweeney and Souse, 2000). 

Penggunaan asam dapat mempercepat proses 

pembuatan keju karena dengan penambahan asam, pH 

susu langsung turun dari 6,7 menjadi 5,4 tanpa harus 

menunggu pertumbuhan bakteri starter untuk membentuk 

asam (Everett, 2003). Menurut Dewi (2007), Jenis bahan 

pengemulsi mempengaruhi nilai pH dan total asam 

tertitrasi dari keju yang dihasilkan. 

 

2.5.5. Tekstur 

 Tekstur keju didefinisikan sebagai gabungan 

sifat-sifat sensori yang dihasilkan dari kombinasi bahan-

bahan fisik dan hal tersebut dapat dilihat melalui 

penglihatan, sentuhan dan pendengaran (Fox et al, 2000). 

 Kadar air pada bahan tanpa lemak Moisture on 

Fat-free Basis (MFB) yang akan menentukan tekstur. 

Kadar lemak pada bahan kering Fat in Dry Basis (FDB) 

sebagai komponen pembentuk tekstur dan cita rasa dan 

proses pemeraman (ripening) sebagai tahap 

penyempurnan pematanganya (Chairunnisa, 2007). 

Tekstur dan konsistensi bahan akan mempengaruhi cita 

rasa suatu bahan. Perubahan tekstur dan viskositas bahan 

dapat mengubah rasa dan bau yang timbul (Saleh, 2004). 
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BAB III 

 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Rumah Yoghurt Kota 

Wisata Batu untuk proses pembuatan keju ricotta, 

Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan dan Laboratorium Pengujian Mutu dan 

Keamanan Pangan Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya Malang untuk proses pengujian 

keju ricotta, pada tanggal 16 Agustus – 16 September 

2014. 

 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Materi dalam penelitian ini adalah keju ricotta 

yang dibuat dari: whey, susu segar, garam, dan asam 

cuka. 

 

3.2.2. Peralatan yang digunakan untuk penelitian adalah: 

Alat-alat yang diperlukan antara lain kompor, panci, 

thermometer, kulkas 1 pintu, kertas label, pengaduk, 

gelas ukur, kain saring, bak berukuran besar, dan 

cup/kemasan/gelas. Bahan yang diperlukan antara lain 

garam, asam cuka, dan larutan pH. 
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3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode percobaan. Rancangan yang digunakan 

adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 

perlakuan dan 4 kali ulangan (Steel dan Torrie, 2003). 

Perlakuan yang dilakukan adalah  

 

P1 = Penambahan susu segar sebannyak 10% dari 

volume whey. 

P2 = penambahan  susu segar sebannyak 20% dari 

volume whey. 

P3 = penambahan  susu segar sebannyak 30% dari 

volume whey. 

P4 = penambahan  susu segar sebannyak 40% dari 

volume whey. 

P5 = penambahan  susu segar sebannyak 50% dari 

volume whey. 

 

Tingkat penambahan susu segar dimulai dari 10 

% pada setiap perlakuan berlandaskan pada pra penelitian 

yang sebelumnya dilakukan penambahan susu segar 

sebanyak 0-5%. Penambahan tingkat pemberian susu 

segar dari 5% menjadi 10 % dikarenakan hasil yang 

diperoleh dengan penambahan susu segar 5% kurang 

maksimal dari segi tekstur dan keju ricotta yang 

didapatkan tidak seperti yang diharapkan. 
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3.4. Variabel Penelitian 

Variabel yang akan diamati pada penelitian ini 

adalah kadar protein, kadar lemak, kadar air, pH dan 

tekstur. Pengujian keju ricotta dengan penambahan susu 

segar sebagai berikut: 

1. Pengukuran kadar protein, prosedur mengikuti 

Nurwantoro dan Mulyani (2008) tertera pada 

Lampiran 1. 

2. Pengukuran kadar lemak, prosedur mengikuti 

Permainy (2010) tertera pada Lampiran 2.  

3. Pengukuran kadar air, prosedur mengikuti 

Geantaresa dan Supriyanti (2010) tertera pada 

Lampiran 3. 

4. Pengukuran pH, prosedur mengikuti Mohammad 

(2004) tertera pada Lampiran 4. 

5. Pengukuran tekstur, prosedur mengikuti 

Midayanto (2014) tertera pada Lampiran 5. 

 

3.5. Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari pengujian kadar protein, 

kadar lemak, kadar air, pH, dan tekstur diolah dengan 

bantuan program Microsoft Excel. Setelah data rata-rata 

diperoleh, dilanjutkan dengan analisis statistik 

menggunakan analisis ragam. Apabila diperoleh hasil 

yang berbeda nyata atau signifikan maka dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan (Hanafiah, 2012) 

 Pemilihan perlakuan terbaik penambahanan susu 

segar pada keju ricotta dilakukan dengan metode 
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deskriftif, dengan cara membandingkan dari rata-rata 

masing-masing perlakuan. 
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Gambar 4. Skema penelitian pembuatan keju ricotta. 

 

 

 

 

3.6. Prosedur Penelitian 

Pembuatan keju ricotta dengan perlakuan penambahan 

susu segar berbeda konsentrasi.  



23 

3.7. Batasan Istilah 

 

Whey : Whey merupakan limbah keju yang berupa 

cairan berwarna kuning kehijauan yang 

diperoleh dari penyaringan dan pengepresan 

(curd) selama proses pembuatan keju. 

Asam Cuka : Senyawa kimia asam organik yang dikenal 

sebagai pemberi asam dan aroma dalam 

makanan. 

Susu Segar  : Susu merupakan bahan makanan yang 

bernilai gizi tinggi yang diperoleh dari hasil 

pemerahan hewan seperti sapi, kerbau, 

kuda, kambing dan unta. Komponen penting 

dalam air susu adalah protein, lemak, 

vitamin, mineral, laktosa serta enzim-enzim 

dan beberapa jenis mikroba yang 

bermanfaat bagi kesehatan sebagai 

probiotik.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Hasil Penelitian 

Pengaruh penambahan susu segar terhadap kadar 

protein, kadar lemak, kadar air, pH, dan tekstur 

ditampilkan dalam Tabel. 2. Penambahan susu segar 

dengan tingkat konsentrasi yang berbeda memberikan 

perbedaan yang sangat nyata (P 0,01) terhadap kadar 

protein, kadar lemak, serta memberikan perbedaan 

pengaruh nyata (P 0,05) terhadap pH dan tidak 

memberikan perbedaan pengaruh nyata (p 0,05) terhadap 

kadar air keju ricotta. Rata-rata kadar protein, kadar 

lemak, kadar air,pH, dan tekstur pada masing-masing 

perlakuan dan hasil uji jarak berganda Duncan (UJBD) 

1% dan 5% tertera pada Tabel. 2. Dataanalisis ragam dan 

UJBD kadar protein, kadar lemak, kadar air, pH, dan 

tekstur yang selengkapnya terdapat pada Lampiran 6, 7, 

8, 9, dan 10. 

Tabel 3  Rata-rata hasil kadar protein, kadar lemak, kadar 

air, pH, dan tekstur pada pembuatan keju ricotta 

dengan penambahan susu segar. 

Perlakuan 

 

Rata-rata ± 

SD Kadar 

protein 

(%) 

Rata-rata ± 

SD Kadar 

lemak 

(%) 

Rata-rata ± 

SD Kadar 

air 

(%) 

Rata-rata ± 

SD pH 

Rata-rata ± 

SD Tekstur 

(N) 

P1 (10%) 7,84a  ± 0,38 13,84a ± 0,54 65,88 ± 0,72 5,40x ± 0,35 2,83a ± 0,26 

P2 (20%) 8,62b  ± 0,27 13,91a ± 0,43 66,28 ± 0,37  5,51x ± 0,29 3,48b ± 0,35 

P3 (30%) 10,48c ± 0,09 13,93a ± 0,56 66,00 ± 0,95 6,14y ± 0,30 3,50b ± 0,29 

P4 (40%) 11,02d ± 0,62 15,60b ± 0,39 66,38 ± 0,51 6,50yz ± 0,34 3,55b± 0,13 

P5 (50%) 11,90e ± 0,48 16,06b ± 0,55 66,13 ± 0,59 6,68z± 0,38 4,40c± 0,22 



25 

Keterangan: - Superskrip a-e yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P 0,01) 

terhadap kadar protein. 

- Superskrip a-b yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P 0,01) 

terhadap kadar lemak. 

- Superskrip a-c yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P 0,01) 

terhadap tekstur. 

- Superskrip x-z yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P 0,05) terhadap 

pH. 

  

4.2. Pengaruh Penambahan Susu Segar terhadap 

Padar Protein Keju Ricotta 

Hasil rata-rata kadar protein keju ricotta pada 

Tabel. 2 menunjukkan bahwa kadar protein terendah 

sebesar 7,96±0,29 pada perlakuan P1 dengan penambahan 

susu segar terendah (10 %), kemudian semakin 

meningkat pada perlakuan P2,P3, P4 dan P5dengan rata-

rata masing-masing 9,87±1,29, 12,23±1,30, 10,48±0,09 , 

11,02±0,62, 11,90±0,48. Rata-Rata kadar protein keju 

ricotta pada perlakuan P5 memiliki rata-rata yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan perlakuan P1 P2 P3 dan P4 
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karena perlakuan P5 memiliki tingkat penambahan susu 

segar yang paling tinggi hal ini menunjukkan bahwa 

masing-masing perlakuan menunjukkan adanya 

perbedaan yang sangat nyata terhadap kadar protein keju 

ricotta.  

McSweeney (2007) menjelaskan kandungan yang 

standar dalam susu dapat meningkatkan keseragaman, 

mengurangi casein dalam whey dan meningkatkan kadar 

protein dalam produk. Menurut Malaka (2010), salah satu 

komponen utama dalam susu adalah protein, yaitu 

sebesar 3,25 %, sehingga apabila bahan baku yang 

digunakan dalam pembuatan keju ricotta memiliki kadar 

protein yang masih tinggi maka nilai protein yang 

dihasilkan pada produk akhir keju ricotta otomatis akan 

meningkat seiring penambahan susu segar. Kadar protein 

keju ricotta juga ditentukan oleh kualitas bahan tambahan 

pembuatan keju ricotta yaitu susu segar, semakin tinggi 

tingkat penambahan susu segar semakin tinggi 

kandungan protein keju ricotta yang dihasilkan. 

Ditambahkan oleh Permainy, Wasito dan Widyaka 

(2013), komposisi keju sangat dipengaruhi oleh jenis 

susu dan komposisi susu yang digunakan, semakin baik 

komposisi susu yang terkandung maka akan semakin 

baik kualitas keju yang dihasilkan.  

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat 

penambahan susu segar memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P 0,01) terhadap kadar protein keju 

ricotta. Perbedaan pengaruh yang sangat nyata terhadap 
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kadar protein keju ricotta disebabkan peningkatan jumlah 

susu segar yang ditambahkan ke dalam keju ricotta. Hasil 

UJBD 1 % pada Tabel. 2 juga menunjukkan hal yang 

sama bahwa, kadar protein keju ricotta yang dihasilkan 

memberikan pengaruh yang sangat nyata. hal itu 

disebabkan susu memiliki kandungan protein yang cukup 

tinggi untuk meningkatkan kandungan protein pada keju 

ricotta.  

 Kadar protein keju ricotta yang didapatkan pada 

penelitian ini sangat rendah apabila dibandingkan dengan 

kadar protein menurut Nafaji and Moatamedzadegan 

(2001) yang menghasilkan kadar protein sebesar 67,62 

%. 

 

4.3. Pengaruh Penambahan Susu Segar terhadap 

Kadar Lemak Keju Ricotta 

Hasil rata-rata kadar lemak keju ricotta pada 

Tabel.2  menunjukkan bahwa rata-rata kadar lemak 

terendah sebesar 13,84±0,54 pada perlakuan P1 dengan 

penambahan susu segar terendah (10 %), kemudian 

semakin meningkat pada perlakuan P2, P3 dan P4 dengan 

rata-rata masing-masing 13,91±0,43, 13,93±0,56 , 

15,60±0,39. Hasil rata-rata kadar lemak tertinggi terdapat 

pada perlakuan P5 sebesar 16,06±0,55 dengan 

penambahan susu segar tertinggi (50 %). Perlakuan P5 

memiliki rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

perlakuan P1, P2, P3 dan P4 karena perlakuan P5 memiliki 

tingkat penambahan susu segar paling tinggi. Menurut 
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Pizzilloet al.(2005), keju ricotta mempunyai kadar lemak 

sebesar 13% . Pada penelitian ini diperoleh data rata-rata 

kadar lemak berkisar antara 13,18 % sampai dengan 

16,06 % sehingga telah memenuhi kisaran kadar lemak 

keju ricotta. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan tingkat penambahan susu segar pada 

pembuatan keju ricotta dengan konsentrasi yang berbeda 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P 0,01) terhadap kadar lemak keju ricotta. Hasil UJBD 

1% pada Tabel.2 menunjukkan bahwa apabila dilihat dari 

notasi perhitungan, maka kadar lemak keju ricotta yang 

dihasilkan tidak memberikan perbedaan yang nyata akan 

tetapi jika dilihat dari angka rata-rata perhitungan yang 

dihasilkan, penambahan susu segar dalam pengolahan 

keju ricotta memberikan perbedaan yang sangat nyata hal 

ini disebabkan oleh penambahan susu segar dengan 

konsentrasi yang berbeda pada masing-masing perlakuan 

akan mempengaruhi kadar lemak keju ricotta, disebabkan 

susu segar memiliki kandungan lemak yang tinggisebagai 

bahan tambahan, Menurut Usmiati dan Abubakar (2009), 

susu memiliki komposisi lemak sebesar 3,4 % yang dapat 

meningkatkan kadar lemak keju ricotta, semakin tinggi 

lemak susu semakin meningkat kandungan lemak yang 

ada di dalam keju.  

Menurut Herawati (2011) menyatakan bahwa 

kandungan lemak yang terdapat pada keju sangat 

tergantung pada jenis susu yang serta bahan lainnya yang 
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dipergunakan sebagai bahan baku pembuatan keju. 

Proses pemanasan dalam pembuatan keju terdapat 

kemungkinan mempengaruhi keluarnya lemak dari susu 

dan whey, sehingga tingginya temperatur pemanasan 

akan mengakibatkan banyak lemak yang keluar. Menurut 

Permainy, Wasito dan Widayaka, (2013), faktor yang 

mempengaruhi kadar lemak pada keju yang dihasilkan 

dapat pula dipengaruhi oleh pasteurisasi/pemanasan. 

Herawati (2011) menambahkan bahwa keju memiliki 

citarasa yang beraneka ragam dan sangat tergantung pada 

bahan baku susu. Sehingga apabila susu segar yang 

digunakan dalam pembuatan keju ricotta memiliki kadar 

lemak yang cukup tinggi maka nilai lemak yang 

dihasilkan pada produk akhir keju otomatis akan 

meningkat seiring penambahan susu segar. 

Kadar lemak keju ricotta yang didapatkan pada 

penelitian ini telah sesuai dengan kisaran kadar lemak 

hasil penelitian yang dinyatakan oleh Nafaji and 

Moatamedzadegan (2001) yang menyatakan bahwa 

kisaran kadar lemak keju ricotta yaitu sebesar 11,0 %. 

 

4.4. Pengaruh Penambahan Susu Segar terhadap 

Kadar Air Keju Ricotta 

Hasil rata-rata kadar air pada Tabel. 2 

menunjukkan bahwa rata-rata kadar lemak tertinggi 

sebesar 66,38±0,51 pada perlakuan P4 dengan 

penambahan susu segar sebesar 50 %. Hasil rata-rata 

kadar air terendah terdapat pada perlakuan P1 sebesar 
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65,88±0,72 dengan penambahan susu segar terendah (10 

%). Perlakuan P4 menghasilkan nilai rata-rata yang 

paling tinggi dibandingkan dengan perlakuan P1P2 P3 dan 

P5 yang memiliki nilai rata-rata yang cenderung hampir 

sama. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing 

perlakuan tidak menunjukkan adanya perbedaan yang 

nyata pada nilai rata-rata kadar air keju ricotta.  

Peranan garam dalam pembuatan keju memiliki 3 

fungsi utama, selain berkontribusi secara langsung 

terhadap flavor dan sumber sodium, garam berfungsi 

untuk preservasi atau pengawetan karena berpengaruh 

terhadap pengurangan kadar air (Guinee, 2004).  

Kisaran penggunaan garam pada pembuatan keju 

adalah 1 % s/d 10% (Satriya, 2007). Penggunaan garam 

pada penelitian ini dimungkinkan memiliki pengaruh 

terhadap kadar air akan tetapi dosis pemberiannya yang 

masih di bawah kisaran penggunaan menyebabkan tidak 

memberikan pengaruh terhadap kadar air keju ricotta 

yang masih tinggi. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat 

penambahan susu segar pada pembuatan keju ricotta 

dengan konsentrasi berbeda tidak memberikan pengaruh 

yang nyata (P 0,05) terhadap kadar air keju ricotta. Hal 

itu disebabkan oleh jumlah lemak yang terikat pada saat 

pembuatan keju lebih rendah maka jumlah air yang 

terikat dalam keju akan lebih tinggi. Kadar air yang 

terdapat pada keju diperoleh dari air yang terdapat 

diantara lemak dan protein.Jika jumlah air yang terikat 
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pada saat pembuatan keju lebih rendah maka lemak 

kejunya lebih tinggi dan begitu pula sebaliknya, jika 

lemak kejunya lebih rendah maka jumlah air yang terikat 

dalam keju akan lebih tinggi. Penambahan susu segar 

yang berbeda pada masing-masing perlakuan tidak 

mempengaruhi kadar air keju ricotta, semakin tinggi 

konsentrasi penambahan susu segar dalam keju ricotta 

nilai kadar air yang dihasilkan tidak mengalami 

perbedaan antar perlakuan.  

Hal ini diduga disebabkan kurang maksimalnya 

proses pengeringan yang dilakukan sehingga 

menyebabkan kadar air antar perlakuan masih cukup 

tinggi yang akan mempengaruhi terhadap ketahanan 

suatu produk makanan. Menurut Egrina (2010) 

menyatakan bahwa kadar air yang terkandung akan 

mempengaruhi terhadap ketahanan suatu bahan atau 

produk makanan, semakin sedikit kadar air yang 

terkandung dalam bahan atau produk makanan, semakin 

tahan dan awet produk tersebut karena faktor yang 

mempengaruhi tumbuhnya mikroorganisme adalah air. 

Mistry, (2001) menjelaskah bahwa kadar air yang 

tinggi akan menurunkan tekstur keju. Pendapat diatas 

didukung Winarno (2002) air merupakan komponen 

penting karena air dapat mempengaruhi penampakan dan 

tekstur. 

Kadar air keju ricotta yang didapatkan pada 

penelitian ini sangat rendah apabila dibandingkan dengan 

kadar protein menurut Nafaji and Moatamedzadegan 
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(2001) yang menghasilkan kadar protein sebesar 76,33 

%. 

 

4.5.  Pengaruh Penambahan Susu Segar terhadap pH 

Keju Ricotta 

Hasil rata-rata nilai pH keju Ricotta pada Tabel. 2 

Menunjukkan bahwa rata-rata nilai pH terendah sebesar 

5,40±0,35 pada perlakuan P1 dengan penambahan susu 

segar 10 %, kemudian semakin meningkat pada 

perlakuan P2,P3,P4 dan P5 dengan rata-rata  masing-

masing 5,51±0,35, 6,14±0,38, 6,50±0,34 dan 6,68±0,30. 

Hasil rata-rata nilai pH tertinggi terdapat pada perlakuan 

P5 sebesar 6,68±0,30 dengan penambahan whey cair 

tertinggi (50%). Pada perlakuan P5 memiliki nilai pH 

lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan P1,P2,P3, dan 

P4 karena perlakuan P5 memiliki tingkat penambahan 

susu segar dengan konsentrasi paling tinggi, hal ini 

menunjukkan bahwa masing-masing perlakuan 

menunjukkan adanya perbedaan yang nyata pada nilai 

rata-rata pH keju ricotta. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat 

penambahan susu segar memberikan perbedaan pengaruh 

yang nyata (P 0,05) terhadap pH keju ricotta. Semakin 

bertambah konsentrasi susu segar yang ditambahakan 

semakin tinggi nilai pH keju ricotta, hal itu disebabkan 

susu segar memiliki pH awal asam yang dapat 

meningkatkan nilai pH pada keju ricotta. Menurut 

Sudarmanto dan Sudarnika (2008), umumnya pH susu 
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segar berkisar antara 6,3 - 6,75 dan whey memiliki pH 

asam yakni 4,6 - 4,8. Hasil UJBD 5% pada Lampiran 9 

menunjukkan hal yang sama bahwa nilai pH keju ricotta 

yang dihasilkan memberikan pengaruh perbedaan yang 

nyata.  

Hal ini menunjukkan bahwa penambahan susu 

segar yang berbeda pada masing-masing perlakuan akan 

mempengaruhi nilai pH, semakin tinggi konsentrasi 

penambahan susu segar dalam keju ricotta nilai pH yang 

dihasilkanmengalami peningkatan. Hal ini disebabkan 

whey merupakan hasil samping dari proses pembuatan 

keju yang berbentuk cair dan memiliki nilai pH asam, 

sehingga apabila ditambahkan susu segar yang memiliki 

pH asam yang lebih tinggi dari bahan dasar yang 

digunakan akan menyebabkan nilai pH meningkat seiring 

dengan penambahan konsentrasi susu segar yang 

semakin meningkat.  

Salah satu faktor penting dalam keju adalah pH, 

nilai pH susu juga faktor penting selama fase 

penggumpalan pada proses pembuatan keju dan menjadi 

salah satu faktor yang menentukan lama penyimpanan 

keju. McSweeney (2007) menyatakan bahwa nilai pH 

yang terlalu tinggi merupakan kondisi yang kurang 

menguntungkan saat proses pengumpalan keju yang 

membutuhkan pH optimum yaitu asam. 

Kailasapathy (2008) menjelaskan bahwa salah satu 

karakteristik penting dalam keju adalah pH karena pH 

medium sangat penting bagi stabilitas bakteri probiotik 
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selama penyimpanan dan juga mempengaruhi lama 

penyimpanan keju. 

Nilai pH keju ricotta yang didapatkan pada 

penelitian ini telah sesuai dengan kisaran nilai pH hasil 

penelitian yang dinyatakan oleh Nafaji and 

Moatamedzadegan (2001) yang menyatakan bahwa 

kisaran nilai pH keju ricotta yaitu sebesar 6,39 %. 

 

4.6.  Pengaruh Penambahan Susu Segar terhadap 

Tekstur Keju Ricotta 

Hasil rata-rata nilai tekstur keju ricotta pada Tabel. 

2 menunjukkan bahwa rata-rata nilai tekstur terendah 

sebesar 2,28 N ± 0,29 pada perlakuan P1 dengan 

penambahan susu segar terendah (10 %), kemudian 

meningkat pada perlakuan P2 P3 dan P4 dengan rata-rata 

masing masing 2,48±0,26, 3,50±0,91 dan 3,55±0,65. 

Hasil rata-rata total nilai tekstur tertinggi terdapat pada 

perlakuan P5 sebesar 4,40±0,40 dengan penambahan susu 

segar tertinggi (50 %). Rata-rata nilai tekstur pada 

perlakuan 5 lebih tinggi dibanding dengan perlakuan P1 

,P2 P3 dan P4 karena perlakuan P5 memiliki tingkat 

penambahan susu segar dengan konsentrasi paling tinggi, 

hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata 

pada nilai rata-rata tekstur keju ricotta.  

Kadar air yang tinggi juga berpengaruh terhadap 

tekstur keju yang dihasilkan semakin tinggi kadar air 

akan semakin menurunkan nilai tekstur keju. Mistry, 
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(2001) menjelaskah bahwa kadar air yang tinggi akan 

menurunkan tekstur keju 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan tingkat penambahan susu segar pada 

pembuatan keju ricotta dengan konsentrasi yang berbeda 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P 0,01) terhadap tekstur keju ricotta. Semakin 

bertambah konsentrasi susu segar yang ditambahkan 

semakin padat tekstur dari keju ricotta. Faktor yang 

mempengaruhi kualitas dari tekstur adalah kadar air, 

kadar lemak dan kadar protein. Menurut  Lucey, Johnson 

and Horne (2013) menyatakan bahwa tekstur keju 

dipengaruhi oleh, kadar air, lemak, protein, NaCl (garam) 

dan pH.  

Hasil UJBD 1% pada Tabel. 2 menunjukkan 

bahwa, nilai tekstur keju ricotta yang dihasilkan 

memberikan pengaruh perbedaan yang sangat nyata. 

Penambahan susu segar yang berbeda dari pada masing-

masing perlakuan akan mempengaruhi nilai tekstur keju 

ricotta, dikarenakan didalam susu terdapat faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi nilai tekstur, salah satu faktor 

yang paling penting adalah protein.  

Menurut Jovanovic, Barac and Macej (2005) 

menyatakan bahwa kemampuan protein Whey 

membentuk gel dan mengikat air akan berpengaruh 

terhadap tekstur produk yang dihasilkan. 
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4.7.  Perlakuan Terbaik 

Perlakuan terbaik ditentukan berdasarkan 

penentuan perlakuan terbaik pada proses pembuatan keju 

ricotta dengan penambahan susu segar menggunakan 

metode deskriptif, yang didasarkan pada parameter kimia 

dan fisik. Parameter kimia meliputi kadar protein, kadar 

lemak, kadar air, dan pH. Parameter fisik meliputi 

tekstur. Hasil perhitungan dari parameter di atas 

digunakan untuk menentukan nilai terbaik dari perlakuan 

penelitian ini, perlakuan yang menghasilkan nilai rata- 

rata terbaik berdasarkan standar yang ada dipilih menjadi 

perlakuan terbaik sesuai parameter kimia dan fisik.  

Perlakuan terbaik yang terpilih pada proses 

pembuatan keju ricotta dengan penambahan susu segar, 

yaitu pada perlakuan dengan penambahan susu segar 

sebanyak 50 %. Rata-rata kadar protein dari penambahan 

susu segar sebanyak 50% adalah sebesar 11,90 %, kadar 

lemak 16,35 %, kadar air 66,13 %,  pH 6,68 dan tekstur 

4.40 N. Kandungan protein keju ricotta juga dipengaruhi 

oleh susu segar yang ditambahkan, semakin baik kualitas 

susu segar yang ditambahkan maka kualitas keju yang 

dihasilkan semakin baik. Berikut kisaran kandungan keju 

ricotta menurut Nafaji and Moatamedzadegan (2001) 

adalah sebagai berikut kadar air 76,33%, protein 67,62% 

protein, lactose 17.01%, fat 11,0%, abu 4,63,dan pH 

6,39. Kisaran tersebut digunakan sebagai standart untuk 

menentukan kualitas dari keju ricotta. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 

1. Penambahan susu segar pada keju ricotta dapat 

meningkatkan kadar protein, kadar lemak, pH dan 

tekstur, namun tidak memberikan pengaruh 

terhadap kadar air keju ricotta.  

2. Penambahan susu segar pada keju ricotta 

memperoleh hasil maksimal yaitu pada 

penambahan 50% susu segar. 

 

5.2.  Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu disarankan 

menggunakan penambahan susu segar dengan 

konsentrasi 50 % dalam pembuatan keju ricotta agar 

dapat meningkatkan kadar protein dan tekstur dengan 

menurunkan kadar air untuk meningkatkan masa simpan 

keju ricotta. 
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Lampiran 1. Prosedur Pengujian Kadar Protein 

Keju Ricotta dengan Penambahan Susu 

Segar dengan menggunakan metode 

Kjeldahl (Nurwantoro dan Mulyani, 

2008) 
 

1. Tahap destruksi, sampel dipanaskan dalam asam sulfat 

pekat sehingga terjadi destruki menjadi unsur-

unsurnya. Elemen karbon dan hidrogen teroksidasi 

menjadi CO, CO2 dan H2O. Unsur N berubah menjadi 

ammonium sulfat (NH4)2SO4. Asam sulfat juga 

mendestruksi KH menjadi lemak 

2. Tahap destilasi, Ammonium Sulfat dipecah menjadi 

Ammonia (NH3) dengan penambahan NaOH. Amonia 

yang dibebaskan ditampung dalam larutan asam 

standart biasanya HCL atau asam borat 4% yang 

jumlahnya berlebihan 

3. Tahap titrasi, jika larutan asam penampung yang 

digunakan HCL, sisa asam klorida yang tidk bereaksi 

dengan amonia (membentuk NH4CL) dititrasi dengan 

NaOH. Jika digunakan indikator PP akhir titrasi 

adalah perubahan larutan menjadi merah muda 

permanen (dari asam ke basa), atau jika digunakan 

indicator MR larutan berubah menjadi kuning. 

4. Dihitung dengan Rumus  

 

%N=  

Kadar protein =  % N x faktor koreksi 
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Lampiran 2. Prosedur Analisis Kadar Lemak Keju 

Ricotta dengan Penambahan Susu 

Segar Menggunakan metode ekstraksi 

soxhlet (Permainy dkk, 2010) 
 

1. Sediakan labu lemak yang ukurannya sesuai,keringkan 

dalam oven,dinginkan dalam desikator dan timbang. 

2. Timbang 5gram sampel dalam bentuk tepung 

langsung dalam saringan timbel,yang sesuai 

ukurannya,kemudian tutup dengan kapas wool yang 

bebas lemak 

3. Letakkan timbel atau kertas saring yang berisi sampel 

tersebut dalam  alat ekstraksi soxhlet,kemudian  

pasang alat kondensor diatas nya dan labu lemak 

dibawahnya. 

4. Tuang pelarut dietil eter atau petroleum eter  kedalam 

labu lemak secukupnya,sesuai dengan ukuran soxhlet 

yang digunakan. 

5. Lakukan refluks selama minimum 5 jam sampai 

pelarut yang turun kembali kelabu lemak berwarna 

jernih. 

6. Distilasi pelarut yang ada didalam labu lemak,tamping 

pelarutnya.Selanjutnya labu lemak yang berisi lemak 

hasil ekstraksi dipanaskan dalam oven pada 

suhu105 C. 

7. Setelah dikeringkan sampai berat tetap dan dingin kan 

dalam desikator, timbang labu beserta lemak nya 

tersebut. 
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8. Berat lemak dapat dihitung menggunkan rumus:  
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Lampiran 3. Prosedur Analisis Kadar Air Keju 

Ricotta dengan Penambahan Susu 

Segar (Geantaresa dan Supriyanti, 

2010) 

1. Botol ditimbang, dimasukan ke dalam oven pada suhu 

100 C Selama 24 jam kemudian dimasukkan ke dalam 

eksikator dan dihitung Beratnya (bobot A). 

2. Ambil keju Ricotta yang telah dihaluskan kira-kira 2 

gram, dimasukkan dalam botol timbang dan ditimbang 

(bobot B) 

3. Dimasukan ke dalam oven pada suhu 100 C selama 

24 jam, didinginkan dalam eksikator dan ditimbang, 

didinginkan dalam eksikator dan ditimbang. Perlakuan 

ini diulang sampai tercatat bobot konstan, selisih 

pengurangan berturut turut kurang dari 0,2 mg (bobot 

C) 

4. Perhitungan: 

 Rumus:  x 100 % 

 

 

 

 

 

 

A + B - C 

A + B 
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Lampiran 4. Prosedur Analisis PH Keju Ricotta 

dengan Penambahan Susu Segar 

(Nurwantoro dan Legowo, 2004) 

1. pH meter dikalibrasi dengan larutan buffer pH 4,00 

dan buffer 7.00 lalu di cuci menggunakan aquades dan 

bersihkan ujung pH meter dengan kertas tisu. 

2. Letakkan ujung pH meter ke dalam Keju Ricotta 

ditunggu sekitar 3-4 menit setelah itu dilihat hasilnya. 

3. Cuci ujung pH meter dengan aquades.  
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Lampiran 5.  Prosedur Analisis Tekstur Keju Ricotta 

dengan Penambahan Susu Segar 

(Midayanto, 2014) 

1. Alat tensile strength dinyalakan dan ditunggu selama 

5 menit. 

2. Bahan yng diukur diletakkan tepat di bawah jarum 

alat. 

3. Beban dilepaskan lalu skala penunjuk dibaca setelah 

alat berhenti. Nilai yang tercantum pada monitor 

merupakan nilai “gel strength (kekenyalan) yang 

dinyatakan dalam satuan Newton (N). 
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Lampiran 6.  Data dan Hasil Analisis Ragam Kadar 
Protein (%) Keju Ricotta dengan 
Penambahan Susu Segar 

 

FK       =  
�∑ � ∑ � ∑ ����

�			
  

 =  
����,���
�		�	

�
=  

�����,��
��  =  1989,02 

JK Total = ∑ � ∑ ������ −FK                  

 = (7,91)2 + .......+ (11,18)2  – 1989,02 

 =  2037,31 –  1989,02 

=  48,30 

JK Perlakuan = 
∑ ��∑ � ∑ ���

�
�
− FK 

  = 
��,���	�....�	��,���

� 		– 1989,02 

  = 
����,��

�   –  1989,02 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata 
U1 U2 U3 U4 

P1 7,91 7,56 7,55 8,45 31,37 7,84  ± 0,38 

P2 8,60 8,98 8,58 8,32 34,48 8,62 ± 0,27 

P3 10,46 10,46 10,60 10,39 41,91 10,48 ± 0,09 

P4 11,17 11,04 11,98 10,19 44,08 11,02 ± 0,62 

P5 12,16 12,07 12,20 11,18 47,61 11,90 ± 0,48 

Total 50,30       50,11 50,61 48,43 199,45 49,86 ± 1,84 
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 =  2034,79 – 2058,83 

                             = 45,77 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

 = 48,30 – 45,77  = 2,52 

Tabel Analisis  Ragam Kadar Protein Keju Ricotta 
SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 
Perlakuan 4 45,77 11,443 18,16** 3,06 4,89 
Galat 15 2,52 0,1680     
Total 19 53,24       
Keterangan: **F hitung > F Tabel 1%, berarti perlakuan 

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

Uji Jarak Berganda Duncan: 
 

SE =  ����
  

 =  �0,168
�  

 = 0,1025 
 
 

TABEL NILAI UJBD 1% 
 

 2 3 4 5 
JND 4,17 4,37 4,50 4,58 
JNT 0,427 0,448 0,461 0,469 
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HASIL UJBD 1%  
Perlakuan Rataan Notasi 

P1 7,84 a 
P2 8,62    b 
P3 10,48      c 
P4 11,02        d 

P5 11,90          e 
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Lampiran 7.  Data dan Hasil Analisis Ragam Kadar 
Lemak (%) Keju Ricotta dengan 
Penambahan Susu Segar 

 
Perlakuan Ulangan 

Jumlah Rata-rata 
U1 U2 U3 U4 

P1 13,98 13,30 14,54 13,55 55,37 13,84±0,54 
P2 13,75 14,55 13,61 13,74 55,65 13,91±0,43 
P3 13,66 13,27 14,32 14,45 62,81 13,93±0,56 
P4 15,15 15,68 15,49 16,09 62,41 15,60±0,39 
P5 15,87 16,87 15,76 15,72 64,22 16,06±0,55 
Total 75,41 73,67 73,72 73,55 293,35 73,34±2,47 

 

FK       =  
�∑ � ∑ � ∑ ����

�			
  

 =  
����,���
�		�	

�
=  
�����,��

��  =  4302,71 

JK Total = ∑ � ∑ ������ −FK                  

 = (13,98)2 + .......+ (15,72)2  – 4302,71 

 =  4324,85 –  4302,71 

= 22,13 

JK Perlakuan = 
∑ ��∑ � ∑ ���

�
�

− FK 

  = 
��,���	�	....�	��,���

� 		– 4302,71 
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 = 
�����,��

�   –  4302,71 

 =  4321,12 – 4302,71 

                             = 18,41 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

 = 22,13 – 18,41  = 3,73 

 
Tabel Analisis  Ragam Kadar Lemak Keju Ricotta 
SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 4 18,41 4,6025 4,94**  3,06 4,89 
Galat 15 3,73 0,2487    
Total 19 22,14     
Keterangan: ** F hitung > F Tabel 1%, berarti perlakuan 

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

Uji Jarak Berganda Duncan: 
 
 

SE =  ����
  

 =  �0,25
�  

 = 0,2493 
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TABEL NILAI UJBD 1% 
  2 3 4 5 

JND 4,17 4,37 4,50 4,58 
1,142 JNT 1,040 1,090 1,122 

 
HASIL UJBD 1%  

Perlakuan Rataan Notasi 
P1 13,84 a 
P2 13,91 a 
P3 13,93 a 
P4 15,60    b 
P5 16,06     b 
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Lampiran 8.  Data dan Hasil Analisis Ragam Kadar 
Air (%) Keju Ricotta dengan 
Penambahan Susu Segar 

 

FK       =  
�∑ � ∑ � ∑ ����

�			
  

 =  
�����.���
�		�	

�
=  

�������,��
��  =  87473,31 

JK Total = ∑ � ∑ ������ −FK                  

 = (65,50)2 + .......+ (66,98)2  – 87473,31 

 = 87480,41 –  87473,31 

= 7,10 

JK Perlakuan = 
∑ ��∑ � ∑ ���

�
�
− FK 

  = 
���,���	�....�	���,���

� 		– 87067,95 

 = 
������,��

�   –  87067,95 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata 
U1 U2 U3 U4 

P1 65,50 65,13 66,13 66,77 263,53 65,88 ± 0,72 

P2 66,61 66,50 65,79 66,20 265,10 66,28 ± 0,37 

P3 64,73 66,88 65,87 66,54 264,02 66,00 ± 0,95 

P4 66,54 66,54 66,79 65,63 265,50 66,38 ± 0,51 

P5 66,05 65,77 65,72 66,98 264,52 66,13 ± 0,59 

Total 329,43 330,82 330,30 332,13 1322,67 330,67 ± 3,13 
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 =  87473,94 – 87473,94 

                             = 0,63 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

 = 7,10 – 0,63  = 5,71 

Tabel Analisis  Ragam Kadar Air Keju Ricotta 
SK db JK KT F hitung      F 5% F 1% 
Perlak
uan 

4 0,63 
0,15
75 

0,11      3,06 4,89 

Galat 15 5,71 
0,38
07 

    

Total 19 6,34       

Keterangan:  F hitung < F Tabel 5%, berarti perlakuan 
tidak memberikan perbedaan pengaruh yang 
nyata (P≤0,05) 
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Lampiran 9.  Data dan Hasil Analisis pH Keju 
Ricotta dengan Penambahan Susu 
Segar 

 

 

FK   =  
�∑ � ∑ � ∑ ����

�			
  

 =  
����,���
�			�	

�
=  
�����,��

��  =  730,48 

JK Total = ∑ � ∑ ������ −FK                  

 = (5,72)2 + .......+ (6,30)2  – 730,48 

 = 737,42  –  730,48  

 = 6,94 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata 
U1 U2 U3 U4 

P1 5,72 5,04 5,68 5,16 21,60 5,40 ± 0,35 

P2 5,58 5,20 5,37 5,87 22,69 5,51 ± 0,29 

P3 6,57 6,34 5,75 5,90 24,56 6,14 ± 0,30 

P4 6,84 6,07 6,40 6,68 25,99 6,50 ± 0,34 

P5 6,56 6,89 6,95 6,30 26.70 6,68 ± 0,38 

Total 31,27 29,54 30,15 29,91 120,87 30,22 ± 1,66 
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JK Perlakuan = 
∑ ��∑ � ∑ ���

�
�

− FK 

  = 
��,���	�	....		�	��,���

� 		– 730,48 

 = 
����,��

�   –  730,48 

 =  735,75 – 719,16 

                             = 5,27 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

 = 6,94 – 5,27  = 1,67 

Tabel Analisis  Ragam pH Keju Ricotta 
SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 4 3,94 1,7350 4,16* 3,06 4,89 
Galat 15 1,67 0,1113     
Total 19 8,61       

Keterangan: *F hitung > F Tabel 5%, berarti perlakuan 
memberikan perbedaan pengaruh yang 
nyata (P≤0,05) 
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Uji Jarak Berganda Duncan: 
 

SE =  ����
  

 =  �0,24
�  

 = 0,1123 
 
TABEL NILAI UJBD 5% 

 
 2 3 4 6 

JND 3,01 3,16 3,23 3,36 
0, 411 JNT 0, 368 0, 386 0, 395 

   
 
 
HASIL UJBD 1%  

Perlakuan Rataan Notasi 
P1 5,40 x 
P2 5,51 x 
P3 6,14 y 
P4 6,50 yz 
P5 6,68 z 
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Lampiran  10. Data dan Hasil Analisis Ragam Tekstur 
(N) Keju Ricotta dengan Penambahan 
Susu Segar 

 

FK       =  
�∑ � ∑ � ∑ ����

�			
  

 =  
���,���
�		�	

�
=  
����,��
��  =  238,74 

JK Total = ∑ � ∑ ������ −FK                  

 = (2,1)2 + .......+ (4,2)2  – 238,74 

 =  248,27 –  238,74 

= 9,53 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata 
U1 U2 U3 U4 

P1 
2,1 2,4 2,7 2,2 9,40 2,35 

± 
0,2

6 

P2 
3,3 3,1 3,6 3,9 

13,9
0 3,48 

± 
0,3

5 

P3 
3,2 3,3 3,7 3,8 

14,0
0 3,50 

± 
0,2

9 

P4 
3,4 3,6 3,7 3,5 

14,2
0 3,55 

± 
0,1

3 

P5 
4,3 4,4 4,7 4,2 

17,6
0 4,40 

± 
0,2

2 

Total 
15,60 16,00 19,40 18,60 

69,1
0 

17,2
8 

± 1,2
5 
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JK Perlakuan = 
∑ ��∑ � ∑ ���

�
�

− FK 

  = 
�,���	�	....		���,���

� 		– 238,74 

 = 
���,��
�   –  238,74 

 =  247,24 – 238,74 

                             = 8,50 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

 = 9,53 – 8,50  = 1,03 

Tabel Analisis  Ragam Tekstur Keju Ricotta 
 
SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 
Perlakuan 4 9,53 2,3825 8,08** 3,06 4,89 
Galat 15 1,18 0,0787     
Total 19 10,71       

Keterangan: F hitung > F Tabel 1%, berarti perlakuan 
memberikan perbedaan pengaruh yang 
sangat nyata (P≤ 0,01) 
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Uji Jarak Berganda Duncan: 
 

SE =  ����
  

 =  �0,08
�  

 = 0,0701 
 

TABEL NILAI UJBD 1% 
 

 2 3 4 5 
JND 4,17 4,37 4,50 4,58 

0,321 JNT 0,292 0,306 0,316 

   
HASIL UJBD 1%  
 

Perlakuan Rataan Notasi 
P1 2,35 a 
P2 3,48 b 
P3 3,50 b 
P4 3,55 b 

P5 4,40 c 
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