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            BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

       Mengkudu (Morinda citrifolia L.) termasuk tumbuhan keluarga kopi-kopian 

(Rubiaceae) yang berasal dari wilayah daratan Asia Tenggara dan kemudian 

menyebar hingga ke Indonesia. Mengkudu banyak terdapat di Indonesia dan 

dikenal dengan berbagai nama yaitu mengkudu, pace, kemudu, kudu (Jawa), 

cangkudu (Sunda), kodhuk (Madura),dan wengkudu (Bali). Produksi mengkudu 

di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh 

Departemen Pertanian Republik Indonesia (2008), menunjukkan bahwa produksi 

mengkudu pada tahun 2003 sebesar 1910 ton meningkat menjadi 14016 pada 

tahun 2007. Pemanfaatan mengkudu secara tradisional banyak dimanfaatkan 

oleh masyarakat diantaranya sebagai obat luka, sariawan, sakit gigi, rematik, 

sakit perut dan hipertensi. Pemanfaatan buah mengkudu ini masih sebatas 

pemanfaatannya sebagai obat saja. Manfaat mengkudu sejauh ini belum 

dikaitkan dengan kandungan enzim yang dikandungnya. Padahal, penggunaan 

mengkudu sebagai obat luka kemungkinan disebabkan oleh adanya aktivitas 

protease di dalamnya. Penggunaan buah dan daun mengkudu sebagai obat luka 

dan pengempuk daging diduga berkaitan dengan aktivitas protease.  

 Menurut Suhartono (2000), bahwa perdagangan protease mencapai 60% 

dari total penjualan enzim dunia yang mencapai hingga dua milliar USS dan 

berdasarkan data yang diperoleh Badan Pusat Statistik (2000), impor enzim 

Indonesia juga meningkat dari 124,1 juta USS pada tahun 2000 menjadi 127,4 

juta USS pada tahun 2001. Freedonia Group Inc. (Anonim, 2010) juga 

memprediksi pasar enzim di dunia akan meningkat, yaitu pada tahun 2013 

sekitar 7 milyar USS dengan peningkatan permintaan 6,3% per tahun. Keju 

merupakan produk pangan olahan dari susu yang bernilai gizi tinggi karena 

kandungan proteinnya. Keju banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, 

dilihat dari semakin banyaknya industri roti dan kue yang menambahkan keju 

sebagai salah satu bahan campurannya serta semakin banyaknya merk dan 

jenis keju yang beredar di pasaran. Semakin meningkatnya jumlah konsumen 

keju, maka pengembangan industi keju memiliki prospek yang cukup cerah. Hal 

ini penting dijajaki karena dapat mengurangi jumlah impor keju di Indonesia 
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(Susrini, 1994). Pada umumnya, keju dibuat dari susu sapi yang diendapkan 

menggunakan koagulan berupa enzim rennet yang didapat dari lambung anak 

sapi. Menurunnya jumlah produksi enzim rennet dari lambung anak sapi 

mengakibatkan harga enzim tersebut mahal. Minimnya ketersediaan dan mahal 

nya harga enzim rennet tersebut merupakan kendala utama yang 2 dihadapi 

dalam pembuatan keju. Oleh karena itu, beberapa peneliti mulai berusaha 

menemukan enzim-enzim penggumpal susu yang sering disebut microbial rennet 

dan vegetable rennet (Yuniwati, 2008). Salah satu alternatif yang dapat dijajaki 

adalah penggunaan enzim protease dari buah mengkudu sebagai koagulan keju. 

 Penggunaan enzim protease dari buah mengkudu merupakan hal yang 

menguntungkan. Bagi industri keju, hal ini dapat mengurangi ketergantungan 

akan rennet dari lambung anak sapi sebagai koagulan keju. Alternatif 

penggunaan enzim protease dari mengkudu ini juga dapat meningkatkan nilai 

ekonomis dan pemanfaatan dari mengkudu tersebut yang selama ini hanya 

dianggap sebagai tanaman obat saja. Tingginya potensi perdagangan enzim 

protease di atas yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini 

bertujuan untuk membandingkan sifat fisik kimia dan organoleptik keju yang 

dibuat menggunakan koagulan berupa enzim protease buah mengkudu dengan 

keju cheddar yang dibuat menggunakan koagulan rennet anak sapi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah penambahan stabilisator berpengaruh terhadap aktivitas enzim 

protease dari daun salam ? 

2. Bagaimana karakteristik ekstrak kasar enzim protease dari daun salam 

setelah penambahan stabilisator asam askorbat dan EDTA ?  

3. Apakah penambahan enzim protease dari mengkudu berpengaruh 

terhadap pembuatan keju ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kandungan enzim protease yang terdapat didalam mengkudu 

2. Mengetahui penambahan stabilisator yang tepat pada ekstraksi enzim 

protease dari mengkudu 

3. Mengetahui pengaruh enzim protease dari buah mengkudu sebagai 

penggumpal susu pada keju 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Mendapatkan tanaman yang menjadi sumber penghasil enzim protease 

yaitu mengkudu yang melimpah di Indonesia. 

2. Mendapatkan enzim protease yang berasal dari tanaman sebagai 

pengganti rennet pada pembuatan keju 

 

1.5 Hipotesa Penelitian 

  Diduga penambahan stabilisator pada ekstraksi enzim protease dari  

mengkudu berpengaruh terhadap aktivitas enzim protease dan penambahan 

enzim protease dari mengkudu diduga dapat mempengaruhi kualitas dari 

pembuatan keju. 


