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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Keju Mozzarella adalah keju lunak yang proses pembuatannya tidak 

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

(1993) menyatakan bahwa keju Mozzarella merupakan keju khas Italia yang biasa 

digunakan dalam pembuatan pizza. Keju Mozzarella termasuk kelompok keju 

“pasta-filata”, yaitu keju yang dipanaskan dan dimulurkan yang dilakukan pada 

suhu 70-85 
0
C. Ciri-ciri keju Mozzarella adalah elastis, berserabut dan lunak. Hal 

ini disebabkan adanya proses pemanasan dan penekanan hingga keju menjadi 

lunak.  

Salah satu tahapan pembuatan keju Mozzarella adalah pengasaman. 

Menurut Kalab (2004), pengasaman susu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

dengan penambahan biakan bakteri starter ataupun menggunakan pengasaman 

langsung. Purwadi (2007) menyatakan bahwa jeruk nipis dapat digunakan sebagai 

bahan pengasam pada pembuatan keju Mozzarella. Keju Mozzarella dengan 

pengasam jeruk nipis menghasilkan rendemen yang tinggi, yaitu antara 10,73 - 

12,17 %. Rendemen yang tinggi menunjukkan bahwa di dalam curd terdapat 

lemak dan kasein dalam jumlah yang tinggi pula.  

Kasein dapat mempengaruhi daya leleh dan kemuluran keju Mozzarella 

(Johnson, 2000). Lucey et al. (2003) menyatakan bahwa karakteristik kemuluran 

memerlukan molekul kasein yang melekat kuat. Kadar lemak yang tinggi dalam 

keju juga dapat menghasilkan keju Mozzarella dengan daya leleh dan kemuluran 
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yang tinggi. Rudan, Barbano, Yun, and Kindstett (1999) menyatakan bahwa keju 

Mozzarella dengan kadar lemak tinggi mempunyai daya leleh relatif tinggi pula. 

Hasil penelitian Kuo and Gunasekaran (2003) menunjukkan bahwa keju 

Mozzarella dengan daya leleh tinggi ternyata mempunyai kemuluran yang tinggi. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu percobaan tentang upaya untuk 

mempertahankan lemak keju Mozzarella agar tidak keluar pada saat pemrosesan 

dan agar keju Mozzarella memiliki kualitas fisik (daya leleh, kemuluran, 

elastisitas) dan kadar air yang baik. Percobaan yang dapat dilakukan adalah 

dengan penambahan bahan pengemulsi pada proses pembuatan keju Mozzarella. 

Banyak jenis bahan pengemulsi yang biasa digunakan dalam industri makanan 

diantaranya gelatin, lesitin dan karagenan. 

Gelatin adalah rangkaian molekul polypeptida yang berasal dari kolagen, 

yaitu komponen primer protein, dari jaringan ikat tulang, kulit dan tendon hewan 

yang mempunyai kemampuan membuat gel secara sempurna (Poppe, 1992). Pada 

industri makanan gelatin adalah salah satu hydrocolloid atau polimer yang dapat 

dimanfaatkan sebagai pengemulsi, pembentuk gel, pengental dan penstabil 

(Maddu dkk, 2006). 

Lesitin adalah suatu emulsifier yang mampu menstabilkan emulsi air 

dalam lemak atau lemak dalam air dengan cara menurunkan tegangan permukaan 

antara fase air dan fase lemak, dengan lesitin dimungkinkan terbentuk suatu 

dispersi fase lemak yang merata pada suatu fase cair (Brickley et al., 2008). 

Winarno (1993) menyatakan karagenan merupakan getah rumput laut dari 

kelas Rhodophyceae (alga merah) yang diekstraksi dengan air atau larutan alkali 

(kalium hidroksida/natrium hidroksida). Karagenan berperan sebagai bahan 
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penstabil (stabilizer), bahan pengental (thickener agent), pembentuk gel (gelling 

agent), bahan pengemulsi (emulsifying agent ) dan digunakan secara luas sebagai 

aditif pada produk makanan (Winarno, 1993). Karagenan mempunyai sifat larut 

pada suhu tinggi, kappa dan iota karagenan membentuk tekstur gel pada suhu 40-

70 
o
C. Gel ini stabil pada temperatur  ruangan tapi akan mencair dengan 

pemanasan sekitar 5-10 
o
C di atas temperatur pembentukan gel (Distanti dan 

fadilah, 2010). 

Diharapkan dengan penambahan bahan pengemulsi dalam pembuatan keju 

Mozzarella, butir lemak dan air akan terikat sempurna oleh protein. Menurut 

Tamime dkk (1998) menyatakan bahwa penggunaan bahan pengemulsi 

menyebabkan ikatan kasein lebih larut. Maddu, dkk (2006) menyebutkan bahwa 

protein yang memiliki kelarutan tinggi dapat mengikat air lebih banyak, 

melindungi dan mengikat lemak dengan baik. Susiloningsih (2007) menyatakan 

bahwa bahan pengemulsi berfungsi untuk mencegah pemisahan lemak selama 

proses pengolahan.  

Berdasarkan uraian di atas maka perlu adanya penelitian untuk mengetahui 

kombinasi yang tepat antara jenis bahan pengemulsi dengan konsentrasi 

pengemulsi dalam proses pembuatan keju Mozzarella, sehingga dapat 

meningkatkan kualitas fisik (daya leleh, kemuluran, elastisitas) dan kadar air keju 

Mozzarella. 

1.2 Rumusan Masalah 

Upaya peningkatan kualitas fisik keju Mozzarella perlu dilakukan secara 

terus menerus. Salah satu upaya adalah dengan penambahan bahan pengemulsi 

dengan berbagai konsentrasi dalam pembuatan keju Mozzarella. Oleh karena itu, 



4 

 

masalah yang diharapkan dapat dipecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pengaruh  penambahan gelatin, lesitin dan karagenan terhadap  kualitas keju 

Mozzarella ditinjau dari daya leleh, kemuluran, elastisitas dan kadar air. 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penambahan gelatin, lesitin 

dan karagenan dengan berbagai konsentrasi yang tepat terhadap kualitas fisik 

(daya leleh, kemuluran, elastisitas) dan kadar air Keju Mozzarella. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Memberikan informasi kepada mahasiswa tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan keju Mozzarella terutama penggunaan bahan pengemulsi (gelatin, 

lesitin dan karagenan). 

2. Sebagai informasi bagi produsen keju untuk bahan pertimbangan dalam 

memproduksi keju Mozzarella yang memiliki kualitas fisik (daya leleh, 

kemuluran, elastisitas) dan kadar air yang baik. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Keju Mozzarella dapat dibuat tanpa menggunakan kultur starter, tetapi 

dibuat dengan pengasaman langsung pada susu. Pengasaman langsung dengan 

asam dapat memenuhi penambahan zat aditif yang aman (biasanya asam laktat, 

asam asetat atau asam sitrat) atau zat pengasam “acidogen” (biasanya glukono δ-

lakton) sering digunakan sebagai alternatif pengganti pengasaman secara biologis. 

Pengasaman langsung ini lebih terkontrol daripada pengasaman secara biologis 

(Fox, Guinee, Logan and McSweeney, 2000). 
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Daya leleh keju Mozzarella dipengaruhi oleh ukuran globula lemak, kadar air 

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

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

didapatkan protein keju yang lebih terhidrasi oleh air bebas dan meningkatkan 

level proteolisis. Proteolisis dapat mengurangi interaksi hidrofobik antar ptotein 

kasein, sehingga didapatkan keju yang mudah meleleh. Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan level proteolisis keju Mozzarella perlu dicoba penambahan bahan 

pengemulsi sehingga daya leleh keju Mozzarella akan tinggi. Menurut Tamime 

dkk (1998) penggunaan bahan pengemulsi menyebabkan ikatan kasein lebih larut. 

Distanti dan fadilah (2010) menyebutkan bahwa protein yang memiliki kelarutan 

tinggi dapat mengikat air lebih banyak. Mc Mahon et al. (1999) menyatakan 

interaksi protein dengan air bebas akan memacu reaksi proteolisis. Laju proteolisis 

yang tinggi akan meningkatkan daya leleh keju Mozzarella. Selain untuk 

mengetahui daya leleh keju Mozzarella, percobaan yang dilakukan juga ingin 

mengetahui pengaruh penambahan bahan pengemulsi terhadap kemuluran, 

elastisitas dan kadar air keju Mozzarella. Bahan pengemulsi yang digunakan pada 

pembuatan keju Mozzarella adalah gelatin, lesitin dan karagenan. 

1.6 Hipotesis 

 Hipotesis penelitian ini adalah penambahan gelatin, lesitin dan karagenan 

dengan berbagai konsentrasi dalam pembuatan keju Mozzarella akan memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata terhadap kualitas fisik (daya leleh, kemuluran, 

elastisitas) dan kadar air Keju Mozzarella. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Keju  

Keju adalah salah satu hasil olahan susu yang kadang-kadang ditambah 

krim, buttermilk atau whey. Komponen penyusun utama keju adalah kasein 

(protein utama pada susu), dan selebihnya terdiri atas protein whey, lemak, 

laktosa, vitamin, mineral dan air dengan persentase tertentu. Protein susu 

dikoagulasikan oleh enzim dan/atau melalui pengasaman, selanjutnya  koagulum 

protein dipisahkan dari fase cairnya, yaitu whey (Spreer, 1998).  

 Keju dapat dibuat dari susu yang berasal dari berbagai jenis ternak, namun 

yang paling lazim digunakan adalah susu sapi (Varnam and Sutherland, 1994; 

Willman and Willman, 1993). Komposisi susu ternyata berpengaruh terhadap 

kualitas keju yang dihasilkan dan komponen penyusun susu yang paling 

berpengaruh terhadap kualitas keju ialah protein (kasein) dan lemak (Varnam and 

Sutherland, 1994). 

 Menurut Willman (1993) secara umum keju diklasifikasikan berdasarkan: 

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

citarasa, ukuran dan tekstur, (4) sifat-sifat fisik dan keadaan lapisan luar keju, (5) 

komposisi kimia dan (6) karakteristik mikrobiologis. 

 Variasi cara produksi keju dibedakan berdasarkan bahan baku, bahan 

pembantu yang digunakan dan prosedur pembuatannya. Berdasarkan bahan 

pembantu yang digunakan maka keju dapat dibuat dengan penambahan biakan 
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bakteri starter dan ada pula yang dapat dibuat dengan penambahan asam organik 

(Dave et al., 2003). 

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

yang dikonsumsi setelah mengalami pematangan (ripened cheese) dengan waktu 

pematangan yang bervariasi (Spreer, 1998). Berdasarkan teksturnya maka keju 

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

dimatangkan tergolong keju semi lunak sampai sangat keras, tergantung waktu 

pematangannya (Fox et al., 2000). Baik keju lunak maupun keras semuanya 

digolongkan menjadi keju alami, karena dibuat secara langsung dari susu, dan 

selanjutnya keju alami tersebut dapat diolah kembali menjadi keju olahan dengan 

tekstur lunak sampai semi lunak (Gerdes, 2002). 

2.2. Keju Mozzarella  

Keju Mozzarella merupakan salah satu jenis keju pasta filata (curd yang 

elastis) dan merupakan keju asli Italia. Keju ini sangat terkenal karena cara 

pembuatannya dengan pemasakan dan pemuluran curd segar dalam penangas air 

panas, sehingga mempunyai karakteristik struktur berserabut, daya leleh dan 

kemuluran yang tinggi (DMI, 1998). 

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 (Willman and 

Willman, 1993). 
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 Walstra et al. (1999) menyatakan bahwa per 100 gram keju Mozzarella 

mempunyai kadar lemak dalam bahan kering 35 – 45 %, air 52 – 56 % dan garam 

sekitar 1 %. Menurut Fox et al. (2000) per 100 gram keju Mozzarella memiliki 

komposisi yang terdiri atas bahan kering 46 %, lemak 18,0 %, protein 22,1 %, 

garam 0,7 %, dan abu 2,3 % , serta pH 5,2. Bahkan Stefanini (1991) telah 

membuktikan bahwa per 100 gram keju Mozzarella di Italia mempunyai kadar air 

55 – 62 %, lemak dan protein dalam bahan kering berturut-turut 18 – 21 % dan 18 

– 21 % serta abu 1 – 3 %. Stefanini (1991) juga menyatakan bahwa US Federal 

Standards of Identity telah menetapkan batas maksimum kadar air keju 

Mozzarella yang diperbolehkan sebesar 52 %. Hal ini berarti terdapat harmonisasi 

penetapan standar kualitas keju Mozzarella secara internasional. Standar keju 

Mozzarella tersaji secara lengkap pada Tabel 1. 

Tabel 1. Standar keju Mozzarella dalam setiap 100 gram 

Komponen USDA (2005) McMahon (2006) 

Air (%) 52,0-60,0 46,0 

Lemak (%) ≤ 10,8 23,0 

Lemak dalam bahan 

kering (%) 
- 43,0 

Garam (%) 1,2 1,2 

pH  5,3 5,1-5,4 

Citarasa A mild pleasing flavor - 

Bodi dan Tekstur Smooth, pliable, tanpa lubang - 

Kenampakan Tidak ada tanda-tanda dicetak - 

Warna Putih alami sampai krem muda - 

Daya leleh - Meleleh sempurna 

- Pengujian pada suhu 232 
o
C 

- 

Kemuluran ≥ 3 inci (7,5 cm) - 

 

Sumber : USDA (2005) dan McMahon (2006) 

Berdasarkan bahan bakunya keju Mozzarella juga dapat dibedakan 

menjadi empat jenis, yaitu Mozzarella, Low Moisture Mozzarella, Part Skim 
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Mozzarella dan Part Skim Low Moisture Mozzarella (Carrol, 2002) dengan 

komponen penyusun seperti disajikan pada Tabel 2. 

Penelitian Renda et al. (1997) menunjukkan setiap 100 gram keju 

Mozzarella mempunyai rerata kadar air 47,29 %, lemak 20,21 % dan protein 

26,63 %. Hasil penelitian yang hampir sama telah dilakukan Yun et al. (1998) 

setiap 100 gram keju Mozzarella dengan hasil rerata kadar air 47,59 %, kadar 

lemak 19,91 % dan protein 26,51 %. Penelitian dengan hasil yang agak berbeda 

telah dilakukan Rowney et al. (2003) yang menunjukkan bahwa setiap 100 gram 

keju Mozzarella dari beberapa perlakuan yang dicobakan mempunyai rata-rata 

kadar air 43,2 %, kadar lemak 23,2 % dan kadar protein 26,2 %. 

Tabel 2. Standar umum komponen penyusun beberapa jenis keju Mozzarella 

dalam setiap 100 gram 

Komponen 

Tipe keju 

Mozzarella Low Moisture 

Mozzarella 

Part Skim 

Mozzarella 

Part Skim Low 

Moisture 

Mozzarella 

(%) 

Lemak minimum  20 20 15 15 

Air  52 48 52 48 

Protein  20,5 22 25,5 28 

Lemak  22,5 24,5 16,5 17 

Karbohidrat  2 2,5 3 3 

Abu 3 3 3 4 

 

Sumber : (Carrol, 2002). 

2.3. Pembuatan Keju Mozzarella 

Metode pengasaman susu dalam pembuatan keju dibedakan menjadi 5, 

yaitu:  

a) Fermentasi alami terhadap susu yang tidak dipasteurisasi,  
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b) Penambahan starter dengan sistem bulk starter, 

c) Penambahan starter dengan inokulasi direct vat, 

d) Penambahan asam sitrat, dan  

e) Penambahan asam sitrat + starter.  

Antara metode-metode pengasaman tersebut yang paling baik ialah 

penambahan kultur khusus, karena dapat menghasilkan citarasa, body, tekstur dan 

daya tahan yang paling baik, sedangkan pengasaman dengan penambahan asam 

sitrat saja biasanya menghasilkan keju dengan citarasa yang kurang (Stefanini, 

1991). 

Tujuan utama menambahkan starter keju ialah untuk meningkatkan 

keasaman hingga mencapai tingkat yang mencukupi kebutuhan pada saat enzim 

protease ditambahkan, sehingga enzim tersebut bisa bekerja dengan optimum 

(Willman and Willman, 1993). Keasaman susu dapat diperoleh dengan 

menggunakan kultur bakteri asam laktat (starter), dengan menggunakan asam 

sitrat (Stefanini, 1991), dan dapat juga dengan menggunakan asam cuka (Bunton, 

2005). 

Proses koagulasi protein susu oleh enzim renin terjadi dalam dua tahap. 

Tahap pertama yaitu perubahan kappa kasein menjadi para k-kasein yang 

digumpalkan oleh aktivitas renin. Tahap kedua, para kasein digumpalkan oleh 

proses pemanasan dengan adanya ion kalsium (Stefanini, 1991). Enzim yang 

ditambahkan pada keju dengan konsentrasi 0,5 ml – 2 ml per 10 liter susu 

(Willman and Willman, 1993). 

Pemeraman dilakukan dengan menambahkan enzim renin kemudian 

diperam dalam inkubator dengan suhu 40 
o
C selama 1-1,5 jam. Cara untuk 
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menggumpalkan keju hingga terbentuk curd adalah dengan menggunakan enzim 

dan menggunakan asam, namun yang sering dipraktekkan ialah gabungan dari 

keduanya. Komponen susu yang paling banyak berperan dalam menentukan 

penggumpalan ialah protein. Protein susu terbagi menjadi dua kelompok utama, 

yaitu protein kasein dan protein whey (Spreer, 1998).  

2.4. Pembuatan Keju dengan Pengasaman 

Menurut Kalab (2004) dalam pembuatan keju terdapat proses 

penggumpalan atau pembentukan curd yang dilakukan dengan pengasaman susu 

dan penambahan enzim protease. Pengasaman susu ini dapat dilakukan dengan 

penambahan kultur starter bakteri yang biasanya berasal dari kelompok bakteri 

asam laktat dan dapat pula dilakukan dengan penambahan asam langsung. Bakteri 

asam laktat berfungsi untuk merombak laktosa menjadi asam laktat, sehingga pH 

susu turun dan kerja enzim bisa optimum, sedangkan penambahan asam langsung 

walaupun prosedurnya berbeda, tetapi mempunyai tujuan akhir yang sama, yaitu 

menurunkan pH susu sehingga kerja enzim bisa optimum. 

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        

(Evenett, 2003). Pembuatan keju dengan pengasaman langsung menggunakan 

asam, bila fermentasi dilakukan pada suhu yang lebih rendah, maka bahan 

pengasam yang diperlukan lebih banyak, sebaliknya bila fermentasi dilakukan 

pada suhu yang lebih tinggi, maka bahan pengasam yang diperlukan tersebut  

lebih sedikit (Kobieta, 2005), namun apabila penambahan bahan pengasam  
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terlalu banyak, keju yang dihasilkan akan mempunyai kualitas lebih rendah 

(Bunton, 2005). 

Beberapa jenis asam yang dapat digunakan dalam pembuatan keju di 

antaranya ialah asam sulfurat, asam hidroklorat, asam laktat, asam fosforat, dan 

asam asetat serta glukono--lakton (Everett, 2003). Menurut Kalab (2004) jenis 

asam yang bisa digunakan untuk pengasaman pada pembuatan keju adalah asam 

sitrat, asam laktat, asam asetat dan asam hidroklorat atau prekursor asam 

glukono--lakton, sedangkan menurut Kobieta (2005) sebagai bahan pengasam 

dalam pembuatan keju dapat digunakan asam cuka. Menurut Bunton (2005) keju 

Mozzarella dapat dibuat dengan menggunakan asam sitrat.  

Asam sitrat berbentuk kristal dengan warna putih berkilau bila dibiarkan 

pada suhu kamar dan mampu bertahan pada kondisi anhidrus maupun monohidrat, 

bila mengenai kulit dan mata mempunyai dampak yang akut, yaitu iritasi tetapi 

tidak memberi  dampak yang kronis (Metzger et al., 2000). 

Asam sitrat merupakan asam organik lemah yang banyak terdapat di 

dalam buah jeruk (Metzger et al., 2000). Hasil penelitian Metzger et al., (2001) 

menunjukkan bahwa kandungan asam-asam organik yang paling banyak terdapat 

di dalam buah jeruk ialah asam sitrat dan berikutnya baru asam malat. Asam sitrat 

tersebut banyak terdapat pada jeruk lemon dan jeruk-jeruk yang lainnya serta 

beberapa buah-buahan yang matang (Hui, 1992). 

2.5. Jus Jeruk Nipis 

Jeruk nipis mengandung senyawa-senyawa kimia yang bermanfaat untuk 

kesehatan, diantaranya ialah limonen, linalin asetat, geranil asetat, fellandren, 

sitral dan asam sitrat. Setiap 100 g buah jeruk nipis mengandung vitamin C 
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sebesar 27 mg, kalsium 40 mg, fosfor 22 mg, karbohidrat 12,4 g, vitamin B1 0,04 

mg,  zat besi 0,6 mg, lemak 0,1 g, kalori 37 kal, protein 0,8 g dan air 86 g 

(Cakrawala IPTEK, 2002). 

Menurut Sethpakdee (1991) jeruk nipis yang sudah matang mempunyai 

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

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

0,5 g, lemak 2,4 g, karbohidrat 5,9 g, serat kasar 0,3 g, vitamin A 17 mg, 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). 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, 12 g karbohidrat, dan 36 mg 

vitamin C (Simonne et al., 2004). 

2.6.  Gelatin  

 Gelatin adalah rangkaian molekul polypeptida yang berasal dari kolagen, 

yaitu komponen primer protein, dari jaringan ikat yaitu tulang, kulit dan tendon 

hewan yang mempunyai kemampuan membuat gel secara sempurna (Poppe, 

1992). Pada industri makanan gelatin adalah salah satu hydrocolloid atau polimer 

yang dapat dimanfaatkan sebagai pengemulsi, pembentuk gel, pengental atau 

penstabil (Maddu dkk, 2006). 
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 Mekanisme dasar gelatinasi dari gelatin adalah pengembalian ikatan helix 

yang acak. Ikatan polypeptida yang mengandung banyak asam amino mengambil 

sebuah ikatan helix untuk menyesuaikan diri pada suhu dingin dan ikatan tersebut 

akan distabilkan oleh ikatan hydrogen yang akhirnya membentuk gel tiga dimensi 

(Poppe, 1992). 

 Menurut Maddu dkk, (2006), untuk membuat gelatin mencair, gelatin 

harus terlebih dahulu dipanaskan. Pemanasan akan menyebabkan denaturasi 

sehingga terjadi pengembangan molekul protein yang akan membuka gugus 

reaktif yang ada pada rantai polipeptida yang selanjutnya gugus tersebut berikatan 

dan membentuk suatu selaput. Selaput tersebut akan menyebabkan 

terperangkapnya globula lemak, molekul air dan gelembung air sehingga 

kekentalan meningkat. 

2.7. Lesitin  

 Lesitin adalah suatu emulsifier yang mampu menstabilkan emulsi air 

dalam lemak atau lemak dalam air dengan cara menurunkan tegangan permukaan 

antara fase air dan fase lemak, dengan lesitin dimungkinkan terbentuk suatu 

dispersi fase lemak yang merata pada suatu fase cair (Brickley et al., 2008).  

Lesitin merupakan pengemulsi alami yang sangat populer dan banyak 

digunakan dalam industri pangan modern. Lesitin diisolasi dari otak, jantung dan 

hati sapi, kuning telur, dan kedelai (Hartomo dan Widiatmoko, 1993). 

Lesitin merupakan fosfatidilkolin yang mempunyai struktur fosfolipida. 

Fosfolipida tersebut dari struktur tampak bahwa dapat bertindak sebagai 

pengemulsi, karena mempunyai gugus hidrofilik yang mempunyai daya tarik 



15 

 

terhadap air dan hidrofobik yang mempunyai daya tarik terhadap minyak pada 

molekulnya (Hartomo dan Widiatmoko, 1993).  

 Lesitin mempunyai bagian larut dalam minyak dan bagian yang 

mengandung PO4
3- 

(polar) yang larut dalam air, sehingga lesitin dapat digunakan 

sebagai emulsifier. Daya kerja emulsifier terutama disebabkan oleh bentuk 

molekul yang dapat terikat dalam minyak maupun air, bila emulsifier lebih terikat 

pada air atau lebih larut dalam air (polar) maka dapat membantu dispersi minyak 

dalam air, sehingga terjadilah emulsi minyak dalam air. Sebaliknya bila emulsifier 

lebih larut dalam minyak (non polar) terjadilah emulsi air dalam minyak. 

Stabilitas emulsi yang terbaik dengan bahan pengemulsi fosfolipida terjadi pada 

konsentrasi 0,5% dari total lemak bahan baku (Maddu, dkk, 2006) 

2.8. Karagenan 

 Winarno (1996) menyatakan karagenan merupakan getah rumput laut dari 

kelas Rhodophyceae (alga merah) yang diekstraksi dengan air atau larutan alkali 

(kalium hidroksida/natrium hidroksida). Karagenan beredar dipasaran merupakan 

campuran dari tiga fraksi yaitu kappa, iota, dan lambda karagenan dan 

kemampuannya tergantung dari kombinasi komposisi yang tepat (Distanti dan 

fadilah, 2010). 

Karagenan berperan sebagai bahan penstabil (stabilizer), bahan pengental 

(thickener agent), pembentuk gel (gelling agent), bahan pengemulsi (emulsifying 

agent ) dan digunakan secara luas sebagai aditif pada produk makanan (Winarno, 

1993). Karagenan mempunyai sifat larut pada suhu tinggi, kappa dan iota 

karagenan membentuk tekstur gel pada suhu 40-70 
o
C. Gel ini stabil pada 
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temperatur  ruangan tapi akan mencair dengan pemanasan sekitar 5-10 
o
C diatas 

temperatur pembentukan gel (Imeson, 1992). 

  Karagenan dapat melakukan interaksi dengan makromolekul yang 

bermuatan, misalnya protein, sehingga mampu menghasilkan berbagai jenis 

pengaruh seperti peningkatan viskositas, pembuatan gel, pengendapan dan 

penyaringan stabilisasi. Karagenan berinteraksi dengan fraksi molekul protein 

susu, yaitu kappa kasein, sehingga molekul yang ada membentuk double helix 

yang mengikat rantai molekul menjadi jaringan gel tiga dimensi dengan air dan 

garam serta mampu menyaring partikel yang ada di dalamnya (Winarno, 1993). 

2.9. Kualitas Keju Mozzarella 

2.9.1. Daya Leleh (Meltability) 

Daya leleh merupakan pergerakan secara perlahan – lahan keju atau 

penyebaran keju setelah pemanasan (Muthukumarappan, Wang and Gunasekaran, 

1999). Daya leleh dapat diukur menggunakan metode Schreiber, yaitu mengukur 

pengembangan keju yang ditempatkan pada tabung silindris berdiameter 18 mm 

dan tebal sampel keju 5 mm, kemudian dipanaskan dalam oven pada suhu 232 
o
C 

selama 5 menit. Indikator daya leleh 1,0 mengindikasikan tidak ada pengem-

bangan, 2,0 mengindikasikan pengembangan 5 mm dan 3,0 mengindikasikan 

pengembangan 10 mm (Tunick et al., 1993). 

Kuo and Gunasekaran (2003) telah mengukur daya leleh keju 

menggunakan UV Meltmeter. Caranya ialah dengan menyiapkan preparat bentuk 

lingkaran berdiameter 30 mm dan tebal 8 mm, kemudian diukur perubahan 

tebalnya. Menurut Kuo, Wang, and Gunasekaran (2000) bahwa suhu alat diatur 

terlebih dahulu sebelum preparat keju ditempatkan. Saat dipanaskan preparat keju 
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harus dilindungi dengan plat melingkar untuk mencegah hilangnya cairan. Suhu 

keju yang diuji dimonitor menggunakan termometer digital yang ditusukkan 

secara langsung pada preparat keju. 

Daya leleh dapat pula diukur menggunakan keju berbentuk bulat 

memanjang sesuai ukuran tabung reaksi yang digunakan untuk uji dengan bobot 

sekitar 15 g, kemudian sampel keju dimasukkan dalam tabung reaksi dan ditutup 

dengan penutup karet. Selanjutnya tabung reaksi dicelupkan dalam penangas 

minyak mineral dengan suhu diatur 95 
o
C, setelah didiamkan selama berturut-turut 

4, 8, 12 dan 16 menit, jarak keju terhadap dinding reaksi sebelum dan sesudah 

dipanaskan diukur, dalam percobaan ini dibuat kontrol sampel tidak dicelupkan 

dalam penangas minyak (McMahon et al., 1999). 

Hasil penelitian Tunick et al. (1993) menunjukkan bahwa keju Mozzarela 

dengan kadar lemak rendah dan tinggi, daya leleh terendah ditunjukkan pada 

angka 0,9 dan tertinggi pada angka 3,2, dan kedua nilai tadi dicapai oleh keju 

Mozzarella dengan kadar lemak tinggi. Hasil penelitian Kuo et al. (2000) 

menunjukkan bahwa keju Cheddar mempunyai daya leleh 2 - 4,5 mm. 

Keju Mozzarella yang daya lelehnya diukur dengan metode yang 

diterapkan oleh McMahon et al. (1999) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 

keju Mozzarella dengan kadar lemak rendah mempunyai daya leleh lebih rendah 

(sulit leleh) daripada keju Mozzarella dengan kadar lemak tinggi (mudah leleh). 

Daya leleh makin tinggi (sangat mudah leleh) sejalan dengan makin lamanya 

waktu penyimpanan (1 – 21 hari), dengan kisaran antara 20 – 80 mm. 

Hasil penelitian Dave et al. (2003) menunjukkan bahwa keju Mozzarella 

dengan pengasaman langsung menggunakan glukono--lakton mempunyai daya 
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leleh lebih tinggi dengan makin besarnya kadar lemak, demikian pula dengan 

makin besarnya penambahan koagulan. Daya leleh juga makin tinggi dengan 

perpanjangan waktu penyimpanan. 

2.9.2. Kemuluran (Stretchability) 

Karakteristik penting keju Mozzarella adalah adanya kekuatan ikatan yang 

menunjukan kapasitas ikatan rantai fibril. Metode yang biasa digunakan pada 

pabrik dan industri pizza adalah dengan fork tes, yaitu keju dipanggang di atas 

pizza dan diuji seberapa jauh keju akan mulur (Fife, McMahon and Oberg, 2002). 

Kuo and Gunasekaran (2003), menyatakan bahwa Kemuluran adalah salah 

satu bagian penting pada keju Mozzarella untuk pembuatan pizza dan yang terkait 

dengan beberapa makanan siap saji. Kemuluran keju Mozzarella dapat diukur 

dengan menggunakan alat pengukur tekstur (Instron Model 1130, Instron Corp., 

Canton, MA) dengan kapasitas 100 N. Preparat keju dibentuk dengan ukuran               

38 mm x 20 mm x 6 mm, kemudian ditempatkan di alat tersebut dan dipanaskan 

pada suhu 55
o
C. Selanjutnya preparat keju tersebut ditarik secara horizontal 

dengan alat tersebut secara otomatis yang telah diatur kecepatannya pada 21,2 

mm/detik. Tekanan yang digunakan untuk menarik keju itulah yang dicatat 

sebagai data. Kebalikan dari tekanan maksimum itulah yang digunakan sebagai 

indikator kemuluran keju. makin tinggi angka yang diperoleh makin baik pula 

kemuluran keju yang diukur. Kemuluran diukur berdasarkan pemanjangan benda 

sebelum benda tersebut putus dan kekuatan maksimum yang diperlukan untuk 

mulur (Joshi, Muthukumarappan and Dave, 2003).  
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Hasil penelitian Kuo and Gunasekaran (2003) menunjukkan bahwa keju 

Mozzarella pasta filata yang disimpan dalam keadaan beku, selama pelunakan 

(tempering) ternyata kemulurannya naik, sedangkan keju Mozzarella non-pasta 

filata kemulurannya turun selama pematangan (aging) dan pelunakan (tempering). 

Kemuluran keju Mozzarella pasta filata berkisar antara 0,5 – 1,2 N
-1

, sedangkan 

keju Mozzarella non pasta filata berkisar antara 0,6 - 1,6 N
-1

. 

2.9.3. Elastisitas 

Elastisitas merupakan perbandingan gaya kedua dengan gaya tekan 

pertama pada pengepresan sampel (Soeparno, 1992). Sedangkan menurut Fox et 

al. (2000), bahwa elastisitas merupakan kemampuan gel untuk memulihkan 

dengan cepat pada dimensi dan bentuk aslinya atau semula, setelah dilakukan 

pengepresan atau penekanan. 

  Kuo, Wang and Gunasekaran (2000) melaporkan bahwa penurunan 

kandungan lemak dapat menyebabkan meningkatnya kandungan protein, sehingga 

elastisitas keju juga akan meningkat. Hasil penelitian Metzger et al. (2001) 

menunjukkan bahwa keju Mozzarella dengan kadar kalsium yang tidak larut 

dalam air (water-insoluble calsium) rendah mempunyai post-melt chewiness 

rendah pula, yang berarti keju tersebut mempunyai elastisitas tinggi. 

 Jenis asam yang digunakan dalam pembuatan keju mozzarella dengan 

metode direct acidification dan pH awal mempunyai pengaruh terhadap elastisitas 

keju yang dihasilkan. Selain itu, elastisitas juga dipengaruhi oleh kelembaban keju 

itu sendiri (Belair, 2008).  

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

lainnya. Protein gel susu mempunyai sifat tidak dapat berubah bentuk 
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(irreversible) dan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan bentuk 

aslinya. Protein gel tersusun dari partikel-partikel jaringan kompleks dari kasein 

yang memiliki struktur internal yang rumit. Partikel kasein ini mempunyai 

peranan yang sangat penting terhadap karakteristik keju (Lucey, 2002). 

Menurut Lucey, Johnson and Horne (2003), keberadaan protein yang 

berinteraksi membentuk jaringan ikatan misel antar satu dengan yang lain dapat 

mempengaruhi elastisitas keju Mozzarella, semakin banyak untaian protein misel 

yang terbentuk maka semakin elastis sifat dari gel protein. Sifat dari gel protein 

matriks yaitu mempunyai sifat ”rubbery” (elastis seperti karet). McMahon, Fife 

and Oberg (2005) menambahkan sifat elastis ini disebabkan oleh protein matriks 

yang bersifat lebih kuat membentuk jaringan satu dengan yang lain, sehingga 

didapatkan keju yang memiliki fleksibilitas yang tinggi. 

2.9.4. Kadar Air 

Kadar air adalah air yang terkandung dalam seratus gram bahan dalam 

keadaan basah atau pun gram air yang terkandung tiap 100 gram bahan kering. 

Winarno (2004) menyatakan bahwa air dalam bahan pangan terdiri dari dua 

golongan, yaitu air yang terikat secara fisik dan air yang terikat secara khemis. Air 

yang terikat secara fisik ini lebih mudah dihilangkan bila hanya diperas, salah satu 

cara untuk menghilangkan adalah dengan dikeringkan. 

Penetapan kandungan air dapat dilakukan dengan beberapa cara. pada 

umumnya penentuan kadar air dilakukan dengan mengeringkan bahan dalam oven 

pada suhu 105-110
0 

C selama 3 jam atau sampai didapat berat yang konstan. 

Selisih berat sebelum dan sesudah pengeringan adalah banyaknya air yang 

dikeluarkan (Winarno, 1993). 
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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 3 tempat, yaitu : 

1. Laboratorium Rekayasa dan Pengolahan Hasil Ternak Program Studi 

Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang, untuk membuat Keju Mozzarella dan melakukan uji kadar air 

2. Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya Malang, untuk 

melakukan uji daya leleh. 

3. Laboratorium Rekayasa Pusat Antar Universitas Pangan & Gizi 

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, untuk melakukan uji kemuluran dan 

elastisitas. 

 

3.2. Materi Penelitian 

Bahan dan alat yang digunakan adalah : 

1. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah susu segar, jus jeruk 

nipis, enzim protease (rennet: ekstrak Mucor miehei), gelatin, lesitin dan 

karagenan.  

2. Peralatan yang digunakan untuk penelitian adalah : 

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

pengolah keju (cheesevat), cetakan keju, pengaduk, sarung tangan, 
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termometer, pipet ukur, pisau, stop watch, timbangan, gelas ukur, beaker 

glass dan sendok besar. 

- Peralatan uji daya leleh antara lain: cawan petri, oven, gelas ukur, jangka 

sorong, penjepit, spatula dan alat pemarut.  

- Peralatan uji kemuluran dan elastisitas antara lain: Universal Testing 

Instrument merk Lloyd dan pisau. 

- Peralatan uji kadar air antara lain: botol timbang, eksikator, oven. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan tersarang 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 3 perlakuan, yaitu penambahan 

gelatin (P1), lesitin (P2), dan karagenan (P3), dan 4 konsentrasi penambahan, yaitu 

0,4 (S1), 0,6 (S2), 0,8 (S3) dan 1,0 (S4) % dari bobot curd. Desain perlakuan dalam 

penelitian ini dapat dilihat  pada Tabel 4. 

Tabel 3. Desain Perlakuan 

Bahan 

Pengemulsi 
Konsentrasi 

Ulangan 

U1 U2 U3 

P1 

S1 P1S1U1 P1S1U2 P1S1U3 

S2 P1S2U1 P1S2U2 P1S2U3 

S3 P1S3U1 P1S3U2 P1S3U3 

S4 P1S4U1 P1S4U2 P1S4U3 

P2 

S1 P2P1U1 P2S1U2 P2S1U3 

S2 P2S2U1 P2S2U2 P2S2U3 

S3 P2S3U1 P2S3U2 P2S3U3 

S4 P2S4U1 P2S4U2 P2S4U3 

P3 

S1 P3S1U1 P3S1U2 P3S1U3 

S2 P3S2U1 P3S2U2 P3S2U3 

S3 P3S3U1 P3S3U2 P3S3U3 

S4 P3S4U1 P3S4U2 P3S4U3 
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3.4. Pembutan Keju Mozarella 

 Pembuatan keju untuk penelitian ini dilakukan sesuai dengan prosedur 

penelitian (Dave et al., 2003) yang telah dimodifikasi seperti pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ditambahkan enzim 0,025 % 

Curd dipotong 1 cm x 1 cm x 1 cm 

Whey dipisahkan 

Dilakukan pemuluran (Stretching) 

Keju 

Mozzarella   

Pengujian kualitas: 

1. Daya Leleh 

2. Kemuluran 

3. Elastisitas 

4. Kadar Air 

 

1. Garam 1,25 %, 

dan asam sitrat  

1 % 

2. Gelatin, lesitin 

dan karagenan 

(0,4 %, 0,6 %, 

0,8 % dan 1,0 %) 

Dibekukan di dalam freezer  

Dilakukan penekanan (working) 

Dipasteurisasi 72 °C, 15 detik  

Ditambahkan jus jeruk nipis 1,9 % 

Suhu diturunkan menjadi 35 °C 

Susu segar 

 

Didiamkan pada suhu 35 °C selama 15 menit 

Didiamkan selama 15 menit 

Dibiarkan selama 15 menit 
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3.5. Variabel Pengukuran 

Pengujian sampel keju Mozzarella adalah sebagai berikut: 

1. Pengujian daya leleh keju Mozzarella Menurut Tunick et al. (1993) (pada 

Lampiran 1). 

2. Pengujian kemuluran keju Mozzarella menurut Kuo and Gunasekaran (2003) 

(pada Lampiran 2). 

3. Pengujian elastisitas keju Mozzarella menurut Carballo et al. (1996) (pada 

Lampiran 3).  

4. Pengujian kadar air menurut Cuniff (1999) (pada Lampiran 4). 

 

3.6. Analisis data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis ragam dan 

dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Jujur (Gaspers, 1995).  

 

3.7. Batasan istilah 

Daya leleh : Pengembangan (secara pelan-pelan) keju ketika dipanaskan 

pada suhu 232 
o
C selama 5 menit dengan menggunakan 

Schreiber test, yaitu dilakukan dengan mengukur 

pengembangan keju yang ditempatkan pada tabung silindris 

dengan diameter 18 mm dan dengan tebal keju 5 mm. Jika 

panjang keju setelah dipanaskan 5 mm berarti daya leleh = 

1, jika panjang keju 10 mm berarti daya leleh = 2, dan 

seterusnya. 

Keju Mozzarella :  Keju  lunak yang sering kali digunakan sebagai lapisan atas 

pizza, mempunyai sifat elastis, teksturnya berserabut yang 
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dibuat dengan metode pengasaman langsung menggunakan 

jus jeruk nipis dan ditambahkan gelatin, lesitin dan 

karagenan sebelum dilakukan working dan stretching. 

Kemuluran :  Tekanan maksimum yang diperlukan keju Mozzarella yang 

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

peregangan dengan menggunakan alat Universal Instron 

Testing Machine Model Llyod yang hasilnya dinyatakan 

dalam satuan N
-1

.  

Elastisitas :  kemampuan keju Mozzarella yang berukuran panjang 10 

cm, lebar 1cm dan tinggi 1 cm untuk memulihkan dengan 

cepat pada bentuk aslinya setelah dilakukan pengepresan 

atau penekanan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengaruh Perlakuan terhadap Daya Leleh Keju Mozzarella 

Data dan analisis ragam daya leleh keju Mozzarella dapat dilihat pada 

Lampiran 5. Rata-rata daya leleh keju Mozzarella dengan penambahan bahan 

pengemulsi berkisar antara 5,92 sampai dengan 7,48. Rata-rata daya leleh keju 

Mozzarella dan hasil Uji BNJ dapat dilihat pada  Tabel 5. 

Tabel 4. Rata-rata daya leleh keju Mozzarella 

Perlakuan 
Konsentrasi (%) 

Rata-rata 
0,4 0,6 0,8 1,0 

P1 6,51
a 

7,04
 a 

7,48
 a 

7,39
 a 

7,10 

P2 6,99
a 

6,57
 a 

6,00
 a 

6,49
 a 

6,51 

P3 6,61
ab 

7,43
b 

6,57
ab 

5,92
a 

6,63 

Rata-rata 6,70 7,01 6,68 6,60 6,75 

Keterangan: 

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

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

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan gelatin, 

lesitin dan karagenan tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) 

terhadap daya leleh keju Mozzarella. Hasil analisis ragam tersebut terjadi karena 

kadar lemak dalam keju Mozzarella relatif sama. Hal ini diduga karena lemak 

yang ada hanya terdapat pada keju dan tidak dilakukan penambahan lemak pada 

saat pembuatan keju. Lemak dapat mempengaruhi daya leleh keju Mozzarella, 

karena semakin tinggi lemak maka semakin tinggi pula daya leleh keju 

Mozzarella. Tunik et al. (1993) menyatakan bahwa daya leleh keju Mozzarella 

meningkat karena meningkatnya kadar lemak dalam keju Mozzarella. Hasil 

analisis ragam tersebut juga terjadi karena titik leleh gelatin, lesitin dan karagenan 

yang relatif sama sehingga didapatkan daya leleh yang relatif sama pula. Titik 
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leleh gelatin 35-40 
o
C (Maddu dkk, 2006), lesitin 40-50 

o
C (Anonim, 2008), dan 

titik leleh karagenan 40-60 
o
C (Anonim, 2010). 

Hasil uji BNJ 5 % menunjukkan bahwa perlakuan penambahan gelatin, 

lesitin, dan karagenan memberikan perbedaaan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

terhadap daya leleh keju Mozzarella. Hal ini diduga karena gelatin, lesitin dan 

karagenan sebagai bahan pengemulsi berfungsi memantapkan emulsi dari lemak 

dan air sehingga produk tetap stabil, tidak terpisah antara bagian lemak dan air, 

dapat membentuk serabut pasta dalam adonan keju dan mempunyai struktur yang 

kompak sehingga didapatkan keju yang mudah meleleh (Anonim, 2008). Daya 

leleh keju Mozzarella dipengaruhi oleh ukuran globula lemak, kadar air bebas, 

kandungan kalsium (Ca), dan interaksi hidrofobik antar protein kasein (Tamime, 

1997).  Menurut Guinee et al. (2002), penurunan kadar kalsium dalam keju 

Mozzarella didapatkan protein keju yang lebih terhidrasi oleh air bebas dan 

meningkatkan level proteolisis. Proteolisis dapat mengurangi interaksi hidrofobik 

antara ptotein kasein, sehingga didapatkan keju yang mudah meleleh.  

  Hasil uji BNJ 5 % menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi pada 

gelatin dan lesitin tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata terhadap 

daya leleh keju Mozzarella. Sementara perbedaan konsentrasi pada karagenan 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata terhadap daya leleh keju Mozzarella. 

Hal ini diduga karena karagenan dapat meningkatkan interaksi protein kasein. Mc 

Mahon and Oberg (1999) menyatakan bahwa interaksi yang kuat antara protein 

kasein dengan air bebas menyebabkan protein semakin terhidrasi dan didapatkan 

keju yang mudah meleleh. 
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 Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai daya leleh terendah terdapat pada 

perlakuan P3S4 (perlakuan penambahan karagenan 1%) dengan nilai 5,92, 

sementara nilai daya leleh tertinggi terdapat pada perlakuan P1S2 (perlakuan 

penambahan gelatin 0,6 %) dengan nilai 7,46. Hasil penelitian ini lebih besar dari 

hasil penelitian Tunick et al. (1993) dengan metode pengujian daya leleh yang 

sama dihasilkan nilai daya leleh sebesar 3,2. Lebih tingginya nilai daya leleh 

disebabkan karena penggunaan bahan pengasam dan penambahan bahan 

pengemulsi dalam pembuatan keju Mozzarella. Bahan pengasam yang digunakan 

pada penelitian ini adalah jus jeruk nipis. Purwadi (2007) menyatakan bahwa jus 

jeruk nipis dapat digunakan sebagai bahan pengasam susu dalam pembuatan keju 

Mozzarella. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa daya leleh keju 

Mozzarella yang dibuat dengan menggunakan pengasam jus jeruk nipis adalah 

berkisar antara 4,77 sampai dengan 11,53.   

 

4.2. Pengaruh Perlakuan terhadap Kemuluran Keju Mozzarella  

 Data dan analisis ragam kemuluran keju Mozzarella dapat dilihat pada 

Lampiran 6. Rata-rata kemuluran keju Mozzarella dengan penambahan gelatin, 

lesitin dan karagenan berkisar antara 2,36 N
-1

 sampai dengan 5,28 N
-1

. Rata-rata 

kemuluran keju Mozzarella dan hasil BNJ dapat dilihat pada  Tabel 4.  

Tabel 5. Rata-rata kemuluran keju Mozzarella (N
-1

) 

Perlakuan 
Konsentrasi (%)  

Rata-rata 
0,4 0,6 0,8 1,0 

P1 1,27
b 

1,76
c 

0,79
a 

1,66
c 

1,37 

P2 1,68
d 

0,81
a 

1,04
b 

1,39
c 

1,23 

P3 1,43
b 

0,97
a 

1,07
a 

1,00
a 

1,12 

Rata-rata 1,46 1,18 0,97 1,35 1,24 

Keterangan: 
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- Superskrip yang berbeda (a, b,c dan d) pada baris yang sama menunjukkan 

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

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan gelatin, 

lesitin dan karagenan tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) 

terhadap kemuluran keju Mozzarella. Hasil analisis ragam tersebut terjadi karena 

kadar lemak dalam keju Mozzarella yang relatif sama. Hal ini diduga karena 

lemak yang ada hanya berasal dari keju dan tidak dilakukan penambahan lemak 

pada saat pembuatan. Sehingga memiliki kemuluran yang relatif sama, karena 

kemuluran keju Mozzarella dipengaruhi oleh kadar lemak dan kadar protein. 

Oommen et al. (2002) menyatakan bahwa keju Mozzarella dengan kadar lemak 

dan protein tertinggi menghasilkan kemuluran dan daya leleh tertinggi jika 

dibandingkan perlakuan lainnya. 

Hasil uji BNJ 5 % menunjukkan bahwa perlakuan penambahan gelatin, 

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

terhadap kemuluran keju Mozzarella. Kemuluran adalah kemampuan interaksi 

antar molekul kasein untuk mempertahankan ikatannya ketika tekanan yang 

secara berkelanjutan diberikan pada keju. Saat keju mengalami pemuluran, 

molekul kasein harus berinteraksi dengan kasein yang lainnya dan melepas 

tekanan, sehingga menjadi lentur (Lucey et al., 2003). Tamime (1997) 

menyatakan bahwa penambahan bahan pengemulsi menyebabkan ikatan kasein 

menjadi lebih larut dan dapat mempersempit luas interaksi protein kasein. Fungsi 

bahan pengemulsi adalah memantapkan emulsi dari lemak dan air sehingga 

produk tetap stabil, tidak terpisah antara bagian lemak dan air, dapat membentuk 

serabut pasta dalam adonan keju dan mempunyai struktur yang kompak sehingga 

dapat memperkokoh serat-serat keju. Hal ini menjadikan keju mulur bila 
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dilakukan penarikan (Anonim, 2008). Oommen et al. (2002) menyatakan bahwa 

keju Mozzarella dengan kadar lemak dan protein tertinggi menghasilkan 

kemuluran dan daya leleh tertinggi jika dibandingkan perlakuan lainnya. 

Demikian pula penelitian Kuo and Gunasekaran (2003) menunjukkan bahwa keju 

Mozzarella dengan daya leleh tinggi ternyata mempunyai kemuluran yang tinggi 

yang berarti makin mudah mulur seperti yang diharapkan dalam penggunaannya 

sebagai topping.       

Hasil uji BNJ 5% menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi penambahan 

gelatin, lesitin dan karagenan sebagai bahan pengemulsi memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kemuluran keju Mozzarella. Hal 

ini di duga semakin tinggi konsentrasi bahan pengemulsi maka emulsi antara 

lemak dan air semakin stabil sehingga lemak tidak keluar pada saat pemrosesan. 

Bahan pengemulsi berfungsi memantapkan emulsi dari lemak dan air sehingga 

produk tetap stabil, tidak terpisah antara bagian lemak dan air, dapat membentuk 

serabut pasta dalam adonan keju dan mempunyai struktur yang kompak sehingga 

didapatkan keju yang mulur (Anonim, 2008). Bahan pengemulsi akan 

menstabilkan asam lemak yang berikatan dengan misel kasein secara hidrofobik 

yang membentuk ikatan antara kasein-lemak agar lemak tidak keluar saat 

pemrosesan, sehingga saat dilakukan pemuluran, gaya yang dibutuhkan untuk 

memulurkan keju Mozzarella lebih rendah dan nilai rata-rata kemuluran menjadi 

semakin tinggi (Tamime, 1997).  

 Berdasarkan Tabel 6. dapat dilihat bahwa perlakuan P1S2 (penambahan 

gelatin sebanyak 0,6 %) memiliki nilai rata-rata kemuluran paling tinggi, yaitu 

1,76 N
-1

 sementara nilai rata-rata kemuluran keju Mozzarella terendah pada 
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perlakuan P1S3 (penambahan gelatin 0,8 %) yaitu 0,79 N
-1

. Nilai kemuluran 

tertinggi pada penelitian ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

hasil penelitian Kuo and Gunasekaran (2003), keju Mozzarella pasta filata 

memiliki nilai kemuluran antara 0,5 N
-1

 sampai dengan 1,25 N
-1

, hal ini diduga 

karena gelatin berfungsi sebagai pembentuk gel. Menurut Maddu (2006) gelatin 

merupakan bahan tambahan yang digunakan sebagai pembentuk gel dalam produk 

makanan, yaitu untuk memperbaiki tekstur yang dapat memperkokoh serat-serat 

pada keju, sehingga keju dapat mempertahankan integritasnya dan pada saat 

penarikan keju tidak mudah patah. 

 

4.3. Pengaruh Perlakuan terhadap Elastisitas Keju Mozzarella 

 Data dan analisis ragam elastisitas keju Mozzarella dapat dilihat pada 

Lampiran 7. Rata-rata elastisitas keju Mozzarella dengan penambahan gelatin, 

lesitin dan karagenan berkisar antara 9,06 N sampai dengan 36,10 N. Rata-rata 

elastisitas keju Mozzarella dan hasil Uji BNJ dapat dilihat pada  Tabel 5.  

Tabel 6. Rata-rata elastisitas keju Mozzarella (N)  

Perlakuan 
Konsentrasi (%) 

Rata-rata 
0,4 0,6 0,8 1,0 

P1 9,53
a 

21,48
b 

11,96
 b 

10,06
 b 

13,26 

P2 9,06
a 

23,27
b 

17,69
b 

15,57
ab 

16,40 

P3 14,51
a 

30,64
b 

33,18
b 

36,10
b 

28,61 

Rata-rata 11,03 25,13 20,94 20,58 19,42 

Keterangan: 

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

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

  Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan gelatin, 

lesitin dan karagenan, memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap elastisitas keju Mozzarella. Hal ini diduga karena penambahan 
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gelatin, lesitin dan karagenan sebagai pengemulsi dapat mempersempit luas 

interaksi protein kasein. Tamime (1997) menyatakan bahwa penambahan bahan 

pengemulsi menyebabkan ikatan kasein menjadi lebih larut dan dapat 

mempersempit luas interaksi protein kasein sehingga dapat meningkatkan 

elastisitas keju Mozzarella. 

  Hasil uji BNJ 5 % menunjukkan bahwa perlakuan penambahan gelatin, 

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

terhadap elastisitas keju Mozzarella. Hal ini diduga karena penambahan gelatin, 

lesitin dan karagenan sebagai pengemulsi dapat mempersempit luas interaksi 

protein kasein. Tamime (1997) menyatakan bahwa penambahan bahan 

pengemulsi menyebabkan ikatan kasein menjadi lebih larut dan dapat 

mempersempit luas interaksi protein kasein sehingga dapat meningkatkan 

elastisitas keju Mozzarella. Lucey et al. (2003) menyatakan elastisitas keju 

Mozzarella mengalami kenaikan secara signifikan seiring dengan tingginya 

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

dalam keju dapat menurunkan elastisitas keju Mozzarella. Menurut Lucey, 

Johnson and Horne (2003), keberadaan protein yang berinteraksi membentuk 

jaringan ikatan misel antar satu dengan yang lain dapat mempengaruhi elastisitas 

keju Mozzarella, semakin banyak untaian protein misel yang terbentuk maka 

semakin elastis sifat gel protein. Sifat gel protein matriks yaitu mempunyai sifat 

”rubbery” (elastis seperti karet). McMahon, Fifie and Oberg (2005) 

menambahkan sifat elastis ini disebabkan oleh protein matriks yang bersifat lebih 

kuat membentuk jaringan satu dengan yang lain, sehingga didapatkan keju yang 

memiliki fleksibelitas yang tinggi.  
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  Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa nilai elastisitas tertinggi terdapat 

pada perlakuan P3S4 (perlakuan penambahan karagenan 1,0 %) dengan nilai 

36,10 N. Hal ini diduga karena penambahan karagenan menyebabkan 

pembentukan gel tahan lama, elastik, dan meningkatkan temperatur pembentukan 

gel dan pelelehan (Anonim, 2010). sementara nilai elastisitas terendah terdapat 

pada perlakuan P2S1 (perlakuan penambahan lesitin 5 %) dengan nilai 9,06 N. 

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

penurunan kadar lemaknya. Kuo et al. (2000) menyatakan bahwa penurunan 

kadar lemak dapat menyebabkan peningkatan elastisitas keju. 

 Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata elastisitas pada 

penambahan karagenan menghasilkan nilai 28,61 N. Hal ini diduga karena dengan 

penambahan karagenan menyebabkan gel yang dihasilkan bersifat elastis. 

Karagenan mempunyai gel yang bersifat elastis membentuk helix dengan ion 

kalsium, bebas sinersis dan reversible sehingga lebih mudah larut dalam air dingin 

dan larutan garam natrium (Anonim, 2010). Sedangkan pada penambahan lesitin 

menghasilkan nilai rata-rata sebesar 16,40 N. Hal ini diduga karena lesitin 

mengandung mengandung selulosa dan hemiselulosa yang menyebabkan gel yang 

dihasilkan menjadi elastis. Hartomo dan Widiatmoko (1993), yaitu zat pengemulsi 

lesitin masih mengandung selulosa sebanyak 2% dan hemiselulosa sebanyak 6%. 

Pada penambahan gelatin menghasilkan nilai rata-rata 13,26 N. Hal ini diduga 

karena gelatin merupakan pembentuk gel yang kuat. Pembentukan gel gelatin 

menurunkan interaksi protein kasein sehingga elastisitasnya rendah. Hal ini tidak 

sesuai dengan pendapat Lucey et al. (2003), yang menyatakan elastisitas keju 
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Mozzarella mengalami kenaikan secara signifikan seiring dengan tingginya 

interaksi antar protein kasein keju. 

4.4. Pengaruh Perlakuan terhadap Kadar Air Keju Mozzarella 

 Data analisis ragam kadar air keju Mozzarella dapat dilihat pada Lampiran 

8. Rata-rata kadar air keju Mozzarella dengan penambahan gelatin, lesitin dan 

karagenan berkisar antara 43,28 % sampai dengan 47,62 %. Rata-rata kadar air 

keju Mozzarella dan hasil Uji BNJ dapat dilihat pada Tabel 6.  

Tabel 7. Rata-rata kadar air keju Mozzarella (%) 

Perlakuan 
Konsentrasi (%) 

Rata-rata 
0,4 0,6 0,8 1,0 

P1 44,75
a 

44,85
a 

44,98
a 

45,44
a 

45,00 

P2 44,37
a 

47,62
b 

45,77
ab 

43,28
a 

45,26 

P3 45,12
a 

45,63
a 

44,97
a 

44,41
a 

45,03 

Rata-rata 44,75 46,04 45,24 44,37 45,10 

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

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

Hasil analisis ragam dan ditunjang hasil uji BNJ 5 % menunjukkan bahwa 

perlakuan penambahan gelatin, lesitin dan karagenan tidak memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kadar air keju Mozzarella. Hasil analisis 

ragam tersebut terjadi karena kadar air dalam keju Mozzarella yang relatif sama. 

Hal ini diduga karena kadar air yang diperoleh hanya berasal dari bahan baku dan 

tidak dilakukan penambahan. Hasil analisis ragam tersebut juga terjadi karena 

gelatin, lesitin dan karagenan merupakan amfifilik, yang salah satu gugusnya 

dapat menarik air ke dalam produk. Adanya gugus tersebut, menarik air yang 

terkandung di dalam bahan, kemudian mengemulsikannya bersama dengan lemak 

yang juga terdapat di dalam bahan. Dengan sistem pengemulsian tersebut, maka 

kandungan air tidak meningkat, karena air tetap ada di dalam keju dan tidak 
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bertambah, hanya mengalami pencampuran dengan lemak. Hartomo dan 

Widiatmoko (1993), menyatakan bahwa emulsifier memiliki sifat amfifilik, yang 

berfungsi mengemulsikan antara air dengan lemak, tetapi tidak dapat 

meningkatkan kadar air. Menurut Tamime (1997), penggunaan bahan pengemulsi 

menyebabkan ikatan kasein lebih larut. Mangino (1994) menyebutkan bahwa 

protein yang memiliki kelarutan tinggi dapat mengikat air lebih banyak.  

 Hasil uji BNJ 5 % menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi pada 

gelatin dan karagenan tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata terhadap 

kadar air keju Mozzarella. Hal ini diduga karena semakin tinggi konsentrasi 

gelatin dan karagenan yang ditambahkan pada sampel keju Mozzarella 

menghasilkan kadar air relatif sama, sehingga didapatkan hasil yang tidak berbeda 

nyata. Sementara perbedaan konsentrasi pada lesitin memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata. Hal ini diduga karena pada sampel yang ditambahkan lesitin 

ada air yang keluar pada saat pemrosesan, sehingga didapatkan kadar air yang 

berbeda dengan sampel yang ditambahkan gelatin dan karagenan. 

 Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai kadar air keju Mozzarella terendah 

terdapat pada perlakuan P2S4 (perlakuan penambahan lesitin 1,0 %) dengan nilai 

43,28 %, sementara nilai kadar air keju Mozzarella tertinggi terdapat pada 

perlakuan P2S2 (penambahan lesitin 0,6 %) dengan nilai 47,62 %. Penelitian 

Rowney et al. (2003) menunjukkan bahwa keju Mozzarella dari beberapa 

perlakuan yang dicobakan mempunyai rata-rata kadar air 43,2 %. Nilai kadar air 

keju Mozzarella yang diteliti Yun et al. (1998) lebih tinggi dengan hasil rata-rata 

kadar air 47,59 %. 
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4.5. Perlakuan Terbaik 

 Berdasarkan Tabel 7 dan hasil perhitungan perlakuan terbaik (Lampiran 

11) didapatkan total nilai hasil (Nhl) pada perlakuan P3S1 (penambahan 

karagenan sebesar 0,4 %) dengan nilai Nhl 1,54 merupakan perlakuan terbaik 

untuk mendapatkan produk keju Mozzarella dengan kualitas yang baik. Hal ini 

dimungkinkan dengan penambahan karagenan sebesar 0,4 % menyebabkan ikatan 

molekul kasein menjadi kuat, sehingga lemak tidak keluar selama pemrosesan.  

Tabel 8. Nilai Hasil untuk Perlakuan Terbaik 

Perlakuan Nhl 

P3S1 

P1S2 

P1S4 

P3S2 

P2S1 

1,54 

0,70 

0,65 

0,61 

0,53 

 

 Variabel penelitian yang diperhatikan oleh responden secara berurutan, 

yaitu daya leleh, kemuluran, elastisitas, dan kadar air keju Mozzarella. Rata-rata 

nilai perlakuan terbaik (P3S1) pada masing-masing variabel dapat dilihat pada 

Tabel 8. 

Tabel 9. Rata-rata nilai Perlakuan Terbaik untuk Semua Variabel 

Variabel Rata-rata 

  Daya Leleh 

  Kemuluran 

 Elastisitas 

Kadar Air  

7,48 

     0,79 N
-1

 

   36,10 

 47,62 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penambahan gelatin, lesitin dan karagenan tidak memberikan perbedaan 

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

air keju Mozzarella. Konsentrasi bahan pengemulsi yang tersarang 

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

elastisitas keju Mozzarella.  

2.  Perlakuan penambahan karagenan sebanyak 0,4 % dari total bobot curd 

menghasilkan keju Mozzarella dengan kualitas fisik yang baik dengan 

nilai untuk masing-masing variabel pengujian, yaitu; daya leleh 7.48; 

kemuluran 0.79 N
-1

; elastisitas 36.10 ; dan kadar air 47.62. 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian disarankan bahwa untuk mendapatkan keju 

Mozzarella yang mempunyai kualitas fisik yang baik dianjurkan menggunakan 

karagenan dengan konsentrasi 0,4 % dari total bobot curd.   
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Lampiran 1. Prosedur Uji Daya Leleh (meltability) Keju Mozzarella 

 

Prosedur pengujian daya leleh (meltability) keju Mozzarella Menurut Tunick et al 

(1993), dilakukan dengan langkah-langkah di bawah ini: 

1. Sampel keju yang telah diparut ditimbang sebanyak 1,1 g, kemudian 

dimasukkan kedalam gelas ukur berdiameter 18 mm dan dipadatkan hingga 

panjangnya 5 mm. 

5. Dimasukkan dalam oven pada suhu 232 
o
C selama 5 menit (gelas ukur dalam 

posisi horizontal). 

6. Panjangnya keju yang telah dipanaskan dalam gelas ukur selanjutnya diukur 

menggunakan jangka sorong. 

7. Jika panjang keju tetap 5 mm berarti daya leleh = 1, jika keju 10 mm berarti 

daya leleh = 2, jika panjang keju 15 mm berarti daya leleh = 3, dan 

seterusnya. 
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Lampiran 2. Prosedur Pengukuran Kemuluran (stretchability) 

Prosedur pengukuran kemuluran dengan menggunakan alat Universal Machine 

Model Lloyd menurut Kuo and Gunasekaran (2003) adalah : 

1. Pengujian kemuluran dan Elastisitas menggunakan alat Universal Instron 

Testing Machine Model Llyod (Kuo and Gunasekaran, 2003) yang telah 

dimodifikasi: 

2. Aktifkan program Test Zwick.. 

3. Power mesin dalam posisi On. 

4. Tunggu sampai proses download selesai. 

5. Panel mesin dalam posisi On. 

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

dan tebal 1 cm. 

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

Machine Model Llyod) dengan kapasitas 100 N. 

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

diatur kecepatannya pada 21,2 mm/detik. 

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

hasil yang tertera pada monitor. Sehingga didapatkan nilai kemuluran dengan 

satuan N
-1

. 
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Lampiran 3. Prosedur Pengukuran Elastisitas  

Prosedur pengukuran elastisitas keju Mozzarella menurut Carballo et al. (1996) 

dilakukan dengan langkah-langkah di bawah ini: 

1. Persiapan, menghidupkan alat minimal 30 menit sebelum dipakai. 

2. Menghidupkan program Llyod, memilih untuk pengukuran elastisitas dengan 

satu kali penekanan, upper cycle limit 4,0 mm, lower cycle limit 3,0 mm, mode 

compression, extensometer internal, test speed 60,0 mm/min, inch speed 20,0 

mm/min, width 10,0 mm dan gauge length 10,0 mm. 

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

dan tebal 1 cm. 

4.   Sampel diletakkan dibawah alat penekan kemudian alat dijalankan. 

5.   Besarnya ukuran dapat dilihat dilayar dengan satuan Newton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Lampiran 4. Prosedur Pengukuran Kadar Air 

Prosedur pengukuran kadar air menurut Cuniff (1999) dilakukan dengan langkah-

langkah dibawah ini: 

1. Botol timbang dimasukkan dalam oven selama 24 jam, kemudian 

dimasukkan dalam eksikator selama 2 jam dan ditimbang beratnya (A). 

2. Sampel ditimbang ± 2 gram kemudian dimasukkan ke dalam botol 

timbang dan ditimbang (B). 

3. Sampel dalam botol timbang dikeringkan dalam oven 100 
o 

– 105 
o
C 

selama 3-5 jam, kemudian didinginkan dalam eksikator dan ditimbang 

beratnya (C). 

4. Perlakuan ini diulang sampai mencapai berat konstan (selisih 

penimbangan berturut-turut kurang dari 0,2 gram) 
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Lampiran 5. Data dan Hasil Analisis Ragam Daya Leleh Keju Mozzarella 

Bahan 

Pengemulsi 

Konsen-

trasi 

Ulangan 
Total 

Rata-

rata 
SD 

Total 

Perlakuan 1 2 3 

Gelatin 

0,4% 6,44 7,66 5,42 19,52 6,51 1,12 

85,24 
0,6% 5,46 7,18 8,48 21,12 7,04 1,52 

0,8% 7,14 8,02 7,28 22,44 7,48 0,47 

1,0% 7,98 5,90 8,28 22,16 7,39 1,30 

Lesitin 

0,4% 6,36 7,06 7,54 20,96 6,99 0,59 

78,12 
0,6% 6,48 6,44 6,78 19,70 6,57 0,19 

0,8% 6,04 6,82 5,14 18,00 6,00 0,84 

1,0% 6,54 6,28 6,64 19,46 6,49 0,19 

Karagenan 

0,4% 6,54 7,22 6,06 19,82 6,61 0,58 

79,60 
0,6% 7,14 6,84 8,32 22,30 7,43 0,78 

0,8% 6,56 6,76 6,40 19,72 6,57 0,18 

1,0% 6,74 6,04 4,98 17,76 5,92 0,89 

Total 79,42 82,22 81,32 242,96 81,00 9,65 242,96 

Keterangan: 

SD: Standart Deviasi 

 

Tabel dua arah 

Perlakuan 
Konsentrasi (%) 

Total Rata-rata 
0,4 0,6 0,8 1,0 

P1 19,52 21,12 22,44 22,16 85,24 21,31 

P2 20,96 19,70 18,00 19,46 78,12 19,53 

P3 19,82 22,30 19,72 17,76 79,60 19,90 

Total 60,30 63,12 60,16 59,38 242,96 64,97 

Rata-rata 20,10 21,04 20,05 19,79 80,99 20,25 

Keterangan:  

P1: Gelatin 

P2: Lesitin 

P3: Karagenan 

Faktor Koreksi (FK) =  

                           242,96
2 

         =  

                                           3x4x3  

                                    = 1639,71 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK Total = 
2
  FK 



48 

 

 = (6,44
2
 + … + 4,98

2
)  1639,71 

       = 25,74 

 

JK Perlakuan =   FK 

        (85,24
2
 + 78,12

2
 + 79,60

2
) 

                   =          -  1639,71 

    4x3   

  = 2,35 

 

JK (S-P1) =  

   

   

         (19,52
2 
+ 21,12

2
 + 22,44

2
+ 22,16

2
)            85,24

2 

             =                                     -   

                                            3                     4x3 

                  = 1,75 

 

JK (S-P2) =    

   

         (20,96
2 
+ 19,70

2
 + 18,00

2
+ 19,46

2
)            78,12

2 

             =                                     -   

                                            3                     4x3 

                  = 1,47 

 

JK (S-P3) =    

   

         (19,82
2 
+ 22,30

2
 + 19,72

2
+ 17,76

2
)            79,60

2 

             =                                     -   

                                            3                     4x3 

                  = 3,46 

 

JK (S-P) = JK (S-P1) + JK (S-P2) + JK (S-P3) 

 = 1,75 + 1,47 + 3,46 

 = 6,68 

 

JK Galat = JK Total  JK Perlakuan  JK (S-P) 

 = 25,74  2,35  6,68 

 = 16,71 



49 

 

Tabel Analisis Ragam 

 

SK db JK KT F. Hit 
F. Tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 2 2,35 1,18 1,69 3,40  5,61  

Konsentrasi 9 6,68 0,74 1,07
 

2,30  3,25  

Galat 24 16,71 0,70       

Total 35 25,74         

Keterangan:  

F. Hitung < F. Tabel, sehingga perlakuan penambahan bahan pengemulsi tidak 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata terhadap daya leleh keju Mozzarella 

dan konsentrasi penambahan bahan pengemulsi tidak memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata terhadap daya leleh keju Mozzarella. 

 

Uji Beda Nyata Jujur 5% Perlakuan  

Nilai BNJ = Q0,05(p;db galat) x  √(KT Galat)/r   

                = 3,53 x√0,70/3x4 

                = 0,85  

Rata-rata Perlakuan 

 Perlakuan  Rata-Rata Notasi 

P2 

P3 

P1 

19,53 

19,90 

21,31 

a  

a 

b 

 

Uji Beda Nyata Jujur 5% Konsentrasi 

 Nilai BNJ = Q0,05(p;db galat) x  √(KT Galat)/r  

                = 3,90 x√0,70/3x3 
   

                
= 1,09 

Rata-rata pada Gelatin 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

S1 6,51 a  

S2 7,04 a  

S4 7,39 a  

S3 7,48 a  

 Keterangan:  

S1: konsentrasi bahan pengemulsi 0,4% 
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S2: konsentrasi bahan pengemulsi 0,6% 

S3: konsentrasi bahan pengemulsi 0,8% 

S4: konsentrasi bahan pengemulsi 1,0% 

 

Rata-rata pada Lesitin 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

S3 6,00 a 

S4 6,49 a 

S2 6,57 a 

S1 6,99 a 

 

Rata-rata pada Karagenan 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

S4 5,92 a 

S3 6,57 ab  

S1 6,61 ab   

S2 7,43 b  
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Lampiran 6. Data dan Hasil Analisis Ragam Kemuluran Keju Mozzarella 

bahan 

pengemulsi 
Konsentrasi 

Ulangan 
Total Rata-rata SD 

Total 

Perlakuan 1 2 3 

Gelatin 

0,4% 0,99 1,08 1,72 3,80 1,27 0,40 

16,42 
0,6% 3,43 0,98 0,87 5,28 1,76 1,45 

0,8% 0,51 0,52 1,34 2,36 0,79 0,48 

1,0% 1,69 2,16 1,12 4,98 1,66 0,52 

Lesitin 

0,4% 1,43 2,05 1,55 5,03 1,68 0,33 

14,75 
0,6% 0,79 0,70 0,93 2,42 0,81 0,11 

0,8% 0,96 1,50 0,67 3,13 1,04 0,42 

1,0% 0,86 0,57 2,74 4,17 1,39 1,18 

Karagenan 

0,4% 1,43 1,55 1,31 4,29 1,43 0,12 

13,39 
0,6% 1,03 0,96 0,90 2,90 0,97 0,06 

0,8% 1,03 1,23 0,95 3,20 1,07 0,14 

1,0% 0,87 1,36 0,76 3,00 1,00 0,32 

Total 15,03 14,65 14,88 44,56 14,85 5,53 44,56 

Keterangan: 

SD: Standart Deviasi 

 

Tabel dua arah 

Perlakuan 
Konsentrasi (%) 

Total Rata-rata 
0,4 0,6 0,8 1,0 

P1 3,80 5,28 2,36 4,98 16,42 4,10 

P2 5,03 2,42 3,13 4,17 14,75 3,69 

P3 4,29 2,90 3,20 3,00 13,39 3,35 

Total 13,12 10,60 8,69 12,15 44,56 11,14  

Rata-rata 4,37 3,53 2,90 4,05 14,85 3,71 

Keterangan:  

P1: Gelatin 

P2: Lesitin 

P3: Karagenan 

Faktor Koreksi (FK) =  

                          44,56
2 

         =  

                                           3x4x3  

 

   = 55,14 

Jumlah Kuadrat (JK) 
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JK Total = 
2
  FK 

 = (0,99
2
 + … + 0,76

2
)  55,14 

 = 13,04 

JK Perlakuan =   FK 

        (16,42
2
 + 14,75

2
 + 13,39

2
) 

                   =          -  55,14 

    4x3   

  = 0,38 

  

JK (S-P1) =    

   

         (3,80
2 
+ 5,28

2
 + 2,36

2
+ 4,98

2
)          16,42

2 

             =                           -   

                                   3                       4x3 

                 = 1,76 

 

JK (S-P2) =    

   

         (5,03
2 
+ 2,42

2
 + 3,13

2
+ 4,17

2
)            14,75

2 

             =                           -   

                                        3                       4x3 

                 = 1,32 

JK (S-P3) =    

   

         (4,29
2 
+ 2,90

2
 + 3,20

2
+ 3,00

2
)              13,39

2 

             =                           -   

                                        3                         4x3 
                 = 0,41 

 

JK (S-P) = JK (S-P1) + JK (S-P2) + JK (S-P3) 

 = 1,76 + 1,32 + 0,41 

 = 3,49 

JK Galat = JK Total  JK Perlakuan  JK (S-P) 

 = 13,04  0,38  3,49 

 = 9,17 

 

Tabel Analisis Ragam 
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SK db JK KT F hitung 
F table 

0,05 0,01 

Perlakuan 2 0,38 0,19 0,50 3,40  5,61  

Konsentrasi 9 3,49 0,39 1,02 2,30  3,25  

Galat 24 9,17 0,38       

Total 35 13,05         

Keterangan: 

F. Hitung < F. Tabel, sehingga perlakuan penambahan bahan pengemulsi tidak 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata terhadap kemuluran keju Mozzarella 

dan konsentrasi penambahan bahan pengemulsi tidak memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata terhadap kemuluran keju Mozzarella. 

 

Uji Beda Nyata Jujur 5% Perlakuan 

Nilai BNJ = Q0,05(p;db galat) x  √(KT Galat)/r   

                = 3,53 x √0,38/3x4     

               = 0,63 

Rata-rata Perlakuan 

Perlakuan Rata-Rata Notasi 

P3 

P2 

P1 

3,35 

3,69 

4,10 

a  

ab 

b  

 

Uji Beda Nyata Jujur 5% Konsentrasi 

 BNJ = Q0,05(p;db galat) x  √(KT Galat)/r  

        = 3,90 x√0,38/3x3 
  

        
= 0,17 

 

Rata-rata pada gelatin 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

S3 0,79 a 

S1 1,27 b  

S4 1,66 c  

S2 1,76 c  

Keterangan:  

S1: konsentrasi bahan pengemulsi 0,4% 

S2: konsentrasi bahan pengemulsi 0,6% 

S3: konsentrasi bahan pengemulsi 0,8% 

S4: konsentrasi bahan pengemulsi 1,0% 
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Rata-rata pada lesitin  

Perlakuan Rata-rata Notasi 

S2 0,81 a  

S3 1,04 b  

S4 1,39 c  

S1 1,68 d  

 

Rata-rata pada karagenan 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

S2 0,97 a 

S4 1,00 a  

S3 1,07 a  

S1 1,43 b  
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Lampiran 7. Data dan Hasil Analisis Ragam Elastisitas Keju Mozzarella 

bahan 

pengemulsi 

Konsen-

trasi 

Ulangan 
Total 

Rata-

rata 
SD 

Total 

Perlakuan 1 2 3 

Gelatin 

0,4% 14,96  4,42 9,20 28,58 9,53 5,28 

159,09 
0,6% 16,92 24,59 22,93 64,44 21,48 4,03 

0,8% 15,84 12,07 7,98 35,89 11,96 3,93 

1,0% 10,06 6,14 13,99 30,18 10,06 3,93 

Lesitin 

0,4% 11,25 5,29 10,64 27,18 9,06 3,28 

196,75 
0,6% 18,65 33,43 17,72 69,80 23,27 8,82 

0,8% 16,31 27,41 9,33 53,06 17,69 9,12 

1,0% 26,68 15,44 4,59 46,71 15,57 11,05 

Karagenan 

0,4% 17,64 12,48 13,43 43,54 14,51 2,75 

343,30 
0,6% 34,88 34,44 22,60 91,92 30,64 6,96 

0,8% 37,87 38,25 23,41 99,53 33,18 8,46 

1,0% 38,49 38,83 30,99 108,31 36,10 4,43 

Total 259,54 252,79 186,80 699,14 233,05 72,04 699,14 

Keterangan: 

SD: Standart Deviasi 

 

Tabel dua arah 

Perlakuan 
Konsentrasi (%) 

Total Rata-rata 
0,4 0,6 0,8 1,0 

P1 28,58 64,44 35,89 30,18 159,09 39,77 

P2 27,18 69,80 53,06 46,71 196,75 49,19 

P3 43,54 91,92 99,53 108,31 343,30 85,82 

Total 99,31 226,16 188,47 185,20 699,14 174,78 

Rata-rata 33,10 75,39 62,82 61,73 233,05 58,26 

Keterangan:  

P1: Gelatin 

P2: Lesitin 

P3: Karagenan 

Faktor Koreksi (FK) =  

                          (699,14)
2 

         =  

                                           3x4x3  

                                   

            = 13577,57 

 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 
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JK Total = 
2
  FK 

 = (14,96
2
 + … +30,99

2
)  13577,57 

       = 4040,21 

 

JK Perlakuan =   FK 

        (159,09
2
 + 196,75

2
 + 343,30

2
) 

                   =          -  13577,57 

    4x3   

  = 1578,49 

  

JK (S-P1) =    

   

         (28,58
2 
+ 64,44

2
 + 35,89

2
+ 30,18

2
)              159,09

2 

             =                                     -   

                                     3                                  4x3 

                 = 280,30 

 

JK (S-P2) =    

   

         (27,18
2 
+ 69,80

2
 + 53,06

2
+ 46,71

2
)            196,75

2 

             =                                    -   

                                            3                   4x3 

                 = 310,02 

 

JK (S-P3) =    

   

         (43,54
2 
+ 91,92

2
 + 99,53

2
+ 108,31

2
)        343,30

2 

             =                                 -   

                                       3                           4x3 

                 = 839,50 

 

JK (S-P) = JK (S-P1) + JK (S-P2) + JK (S-P3) 

 = 280,30 + 310,02 + 839,50 

 = 1429,82 

 

JK Galat = JK Total  JK Perlakuan  JK (S-P) 

 = 4040,21  1578,49  1429,82 

 = 1031,91 

 
Tabel Analisis Ragam 
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SK Db JK KT F. Hit 
F. Tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 2 1578,49 789,24 18,36
** 

3,40  5,61  

Konsentrasi 9 1429,82 158,87 3,69
** 

2,30  3,25  

Galat 24 1031,91 43,00       

Total 35 4040,21         

Keterangan:  

**, F. Hitung > F. Tabel, menunjukkan  bahwa perlakuan penambahan bahan 

pengemulsi memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata terhadap 

elastisitas keju Mozzarella. 

 **, F. Hitung > F. Tabel, menunjukkan bahwa konsentrasi penambahan bahan 

pengemulsi memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata terhadap 

elastisitas keju Mozzarella. 

 

Uji Beda Nyata Jujur 5% Perlakuan  

Nilai BNJ = Q0,05(p;db galat) x  √(KT Galat)/r   

                 = 3,53 x√43,00/3x4 
  

                 
= 6,68 

 
 
  Rata-rata Nilai Perlakuan 

Perlakuan Rata-Rata Notasi 

P1 

P2 

P3 

39,77 

49,19 

85,82 

a  

b  

c  

 

 

Uji Beda Nyata Jujur 5% Konsentrasi  

Nilai  BNJ = Q0,05(p;db galat) x  √(KT Galat)/r  

                 = 3,90 x √43,00/3x3    

                 = 8,53 

 

Rata-rata pada gelatin 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

S1 9,53 a  

S4 10,06 a  

S3 11,96 a  

S2 21,48 b  

 Keterangan:  

S1: konsentrasi bahan pengemulsi 0,4% 

S2: konsentrasi bahan pengemulsi 0,6% 
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S3: konsentrasi bahan pengemulsi 0,8% 

S4: konsentrasi bahan pengemulsi 1,0% 

 

Rata-rata pada Lesitin  

Perlakuan Rata-rata Notasi 

S1 9,06 a  

S4 15,57 ab  

S3 17,69 b 

S2 23,27 b  

 

Rata-rata pada karagenan 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

S1 14,51 a  

S2 30,64 b   

S3 33,18 b  

S4 36,10 b  



59 

 

Lampiran 8. Data dan Hasil Analisis Ragam Kadar Air Keju Mozzarella 

bahan 

pengemulsi 

Konsen-

trasi 

Ulangan 
Total 

Rata-

rata 
SD 

Total 

Perlakuan 1 2 3 

Gelatin 

0,4% 44,61 43,45 46,19 134,26 44,75 1,37 

540,07 
0,6% 48,15 43,03 43,37 134,56 44,85 2,86 

0,8% 42,80 46,04 46,11 134,95 44,98 1,89 

1,0% 46,92 43,24 46,15 136,31 45,44 1,94 

Lesitin 

0,4% 44,96 46,43 41,71 133,10 44,37 2,42 

543,08 
0,6% 49,31 42,28 51,26 142,86 47,62 4,72 

0,8% 45,64 48,44 43,22 137,30 45,77 2,61 

1,0% 41,45 45,49 42,90 129,83 43,28 2,05 

Karagenan 

0,4% 45,79 46,20 43,37 135,36 45,12 1,53 

540,39 
0,6% 47,17 45,06 44,66 136,90 45,63 1,35 

0,8% 46,05 44,44 44,42 134,91 44,97 0,94 

1,0% 44,87 45,14 43,21 133,22 44,41 1,04 

Total 547,72 539,26 536,57 1623,55 541,18 24,72 1623,55 

 

Tabel dua arah 

Perlakuan 
Konsentrasi (%) 

Total Rata-rata 
0,4 0,6 0,8 1,0 

P1 134,26 134,56 134,95 136,31 540,07 135,02 

P2 133,10 142,86 137,30 129,83 543,08 135,77 

P3 135,36 136,90 134,91 133,22 540,39 135,10 

Total 402,72 414,32 407,15 399,36 1623,55 405,89 

Rata-rata 134,24 138,11 135,72 133,12 541,18 135,30 

Keterangan:  

P1: Gelatin 

P2: Lesitin 

P3: Karagenan 

 

Faktor Koreksi (FK) =  

                           1623,55
2 

         =  

                                           3x4x3  

 

                 = 73219,88 
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Jumlah Kuadrat (JK) 

JK Total = 
2
  FK 

 = (44,61
2
 + … + 43,21

2
)  73219,88 

 = 160,58 

JK Perlakuan =   FK 

        (540,07
2
 + 543,08

2
 + 540,39

2
) 

                   =              -  73219,88 

               4x3   

  = 0,46 

  

JK (S-P1) =    

   

         (134,26
2 
+ 134,56

2
 + 134,95

2
+ 136,31

2
)         540,07

2 

             =                                         -   

                                            3                        4x3 

                 = 0,82  

 

JK (S-P2) =    

   

         (133,10
2 
+ 142,86

2
 + 137,30

2
+ 129,83

2
)         543,08

2 

             =                                       -   

                                           3                       4x3 

                 = 31,66   

 

JK (S-P3) =    

   

         (135,36
2 
+ 136,90

2
 + 134,91

2
+ 133,22

2
)        540,39

2 

             =                                         -       

                                            3                       4x3 

                 = 2,29  

 

JK (S-P) = JK (S-P1) + JK (S-P2) + JK (S-P3) 

 = 0,82 + 31,66 + 2,29 

 = 34,77 

 

JK Galat = JK Total  JK Perlakuan  JK (S-P) 

 = 160,58  0,46  34,77 

 = 125,36 
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Tabel Analisis Ragam 

SK Db JK KT F. Hit 
F. Tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 2 0,46 0,23 0,04 3,40  5,61  

Konsentrasi 9 34,77 3,86 0,74 2,30  3,25  

Galat 24 125,36 5,22       

Total 35 160,58         

Keterangan:  

F. Hitung < F. Tabel, sehingga perlakuan penambahan bahan pengemulsi tidak 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata terhadap kadar air keju Mozzarella 

dan konsentrasi penambahan bahan pengemulsi tidak memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata terhadap kadar air keju Mozzarella. 

 

Uji Beda Nyata Jujur 5% Perlakuan  

Nilai BNJ = Q0,05(p;db galat) x  √(KT Galat)/r   

                 = 3,53 x√5,22/3x4 
  

                
= 2,33 

  
 Rata-rata Nilai Perlakuan 

Perlakuan Rata-Rata Notasi 

P1 

P3 

P2 

135,02 

135,10 

135,77 

a 

a 

a 

 

Uji Beda Nyata Jujur 5% Konsentrasi  

 Nialai BNJ = Q0,05(p;db galat) x  √(KT Galat)/r  

                   = 3,90 x √5,22/3x3 
  

                   
= 2,97 

 



62 

 

Rata-rata pada gelatin 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

S1 44,75 a 

S2 44,85 a 

S3 44,98 a 

S4 45,44 a 

Keterangan:  

S1: konsentrasi bahan pengemulsi 0,4% 

S2: konsentrasi bahan pengemulsi 0,6% 

S3: konsentrasi bahan pengemulsi 0,8% 

S4: konsentrasi bahan pengemulsi 1,0% 

 

Rata-rata pada lesitin 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

S4 43,28 a 

S1 44,37 a 

S3 45,77 ab 

S2 47,62 b  

 

Rata-rata pada karagenan 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

S4 44,41 a 

S3 44,97 a 

S1 45,12 a 

S2 45,63 a 
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Lampiran 9. Kuisioner pemilihan ranking peranan variabel terhadap mutu 

 

Pemilihan Urutan (Ranking) Pentingnya Peranan Variabel 

Terhadap Mutu Produk 

 

 

 

Produk  : Keju Mozarella  

Responden  : ………………………. 

 

 

Saudara diminta untuk mengemukakan pendapat tentang urutan (ranking) 

pentingnya peranan kelima variabel berikut terhadap mutu produk, dengan 

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

Atas partisipasi Saudara diucapkan terima kasih.  

Variabel Ranking 

Daya Leleh  

Kemuluran  

Elastisitas 

Kadar Air 

………………. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

 

CATATAN : 

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

kurang penting sampai terpenting.  

Nomor ranking untuk variabel yang diteliti tidak boleh ada yang sama. 
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Lampiran 10. Pemilihan Perlakuan Terbaik 

 

Tabel Hasil Ranking 

Responden Daya Leleh Kemuluran Elastisitas  Kadar Air 

1 4 3 2 1 

2 2 4 3 1 

3 3 2 1 4 

4 2 4 3 1 

Jmlah  11 13 9 7 

Rata-rata 2,75 3,25 2,25 1,75 

Ranking II I III IV 

 

 

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

perlakuan 

Perlakuan  Daya Leleh Kemuluran Elastisitas  Kadar Air 

P1S1 6,51 1,27 9,53 44,75 

P1S2 7,04 1,76** 21,48 44,85 

P1S3 7,48** 0,79* 11,96 44,98 

P1S4 7,39 1,66 10,06 45,44 

P2S1 6,99 1,68 9,06* 44,37 

P2S2 6,57 0,81 23,27 47,62
** 

P2S3 6,00 1,04 17,69 45,77 

P2S4 6,49 1,39 15,57 43,28
* 

P3S1 6,61 1,43 14,51 45,12 

P3S2 7,43 0,97 30,64 45,63 

P3S3 6,57 1,07 33,18 44,97 

P3S4 5,92* 1,00 36,10** 44,41 

 

Keterangan : 
* 
)
   
nilai terjelek 

** 
)
  
nilai terbaik 
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Lampiran 11. Daftar nilai untuk menentukan perlakuan terbaik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 
*
 P3S1 (Penambahan karagenan 0,4 %) adalah perlakuan terbaik 

 

Keterangan :  

BV (Bobot Variabel)  =  Rata-rata ranking variabel  

Rata-rata ranking tertinggi 

 

BN (Bobot Normal)  = BV : Total BV 

 

Ne (Nilai efektifitas)  = Nilai perlakuan – Nilai terjelek 

 Nilai terbaik – Nilai terjelek 

 

Nh (Nilai hasil)  = Ne x BN 

Variabel 
Bobot 

Variabel 

Bobot 

Normal 

P1S1 P1S2 P1S3 P1S4 

Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh 

Kemuluran 1,00 0,33 0,49 0,16 1,00 0,33 0,00 0,00 0,90 0,29 

Daya Leleh 0,85 0,28 0,39 0,11 0,74 0,20 1,03 0,28 0,97 0,27 

Elastisitas 0,69 0,23 0,02 0,00 0,46 0,10 0,11 0,02 0,04 0,01 

Kadar Air 0,54 0,18 0,34 0,06 0,36 0,06 0,39 0,07 0,50 0,09 

Jumlah 3,08   0,33  0,70  0,38  0,65 

Variabel 
Bobot 

Variabel 

Bobot 

Normal 

P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 

Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh 

Kemuluran 1,00 0,33 0,91 0,30 0,02 0,01 0,26 0,09 0,62 0,20 

Daya Leleh 0,85 0,28 0,70 0,19 0,43 0,12 0,05 0,01 0,37 0,10 

Elastisitas 0,69 0,23 0,00 0,00 0,53 0,12 0,32 0,07 0,24 0,05 

Kadar Air 0,54 0,18 0,25 0,04 1,00 0,18 0,57 0,10 0,00 0,00 

Jumlah 3,08   0,53  0,42  0,27  0,36 

Variabel 
Bobot 

Variabel 

Bobot 

Normal 

P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 

Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh 

Kemuluran 1,00 0,33 0,66 0,21 0,18 0,06 0,29 0,09 0,22 0,07 

Daya Leleh 0,85 0,28 4,37 1,20 1,00 0,28 0,43 0,12 0,00 0,00 

Elastisitas 0,69 0,23 0,20 0,05 0,80 0,18 0,89 0,20 1,00 0,23 

Kadar Air 0,54 0,18 0,42 0,07 0,54 0,09 0,39 0,07 0,26 0,05 

Jumlah 3,08   1,54*  0,61  0,48  0,34 


