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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Keju 
Keju merupakan salah satu produk olahan susu yang 

telah banyak dikenal karena rasanya yang enak dan bergizi 
tinggi. Di Indonesia, keju biasanya dibuat dengan bahan baku 
susu sapi. Tetapi, di beberapa negara, susu dari ternak lain juga 
dapat digunakan seperti keju yang terkenal dengan nama french 
rojuefar cheese terbuat dari susu domba. Keju di Norwegia 
dibuat dari susu kambing dengan nama gietost dan keju di Italia 
dari susu kerbau murah yang dikenal dengan nama keju 
mozzarella, Winarno (1993). 

Keju mozzarella adalah keju lunak yang proses 
pembuatannya tidak dimatangkan (unrippened) atau disebut 
juga keju segar (freesh cheese). Ciri-ciri keju mozzarella yaitu 
elastis, berserabut, dan lunak (Willman dan Willman, 1993). 
Keju mozzarella dimanfaatkan sebagai topping pizza, karena 
kelelehan keju mozzarella yang mampu membentuk serabut-
serabut ketika dipanaskan tidak dapat digantikan oleh keju lain. 
Keju mozzarella mengandung bakteri asam laktat yang berasal 
dari susu dan dapat bermanfaat baik bagi kesehatan dan 
berfungsi sebagai agen probiotik. Bakteri probiotik adalah 
bakteri hidup yang dapat bermanfaat baik bagi mikroflora usus. 
Selain itu, penambahan bakteri probiotik dapat menghambat 
pertumbuhan mikroba pathogen (Maheswari dkk, 2008). 

Berdasarkan hasil penelitian Djoko dkk (2008), probiotik 
yang diamati yaitu Lactobacillus paracasei yang terdapat pada 
keju lunak putih “kesong puti”, bakteri tersebut mampu bertahan 
hidup jika disimpan pada suhu dingin dalam jangka waktu 
seminggu, jumlah bakteri yang tumbuh yaitu 3,0 x 109 CFU/g, 
dan 4,9 x106 CFU/g. Akan tetapi, jumlah bakteri menurun 
setelah seminggu. Hal ini disebabkan oleh kandungan air keju 
mozzarella yang tinggi menyebabkan pertumbuhan mikroba 
pembusuk menjadi cepat. Hal ini akan mengakibatkan mutu keju 
tidak bagus dan daya simpannya rendah. Untuk menghindari hal 
tersebut maka dilakukan berbagai cara untuk menghambat dan 
mencegah kerusakan keju, diantaranya adalah pemberian 
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bahan pengawet dan mengatur suhu penyimpanan. Menurut 
Fox dkk (2000) keju lunak lebih baik disimpan pada suhu 5-
10°C. Menurut pelaku usaha, keju Mozzarella susu sapi akan 
bertahan selama 2 bulan jika disimpan pada suhu -20°C 
(pembekuan). Oleh karena itu, telah dilakukan penelitian untuk 
mengetahui perubahan mutu dan daya simpan keju mozzarella 
dari susu kerbau yang ditambahkan bakteri probiotik dan 
disimpan dalam refrigerator pada suhu 20°C. 

 
2.2 Keju Mozzarella 

Keju merupakan suatu produk pangan yang berasal dari 
hasil penggumpalan (koagulasi) dari protein susu. Susu yang 
digunakan untuk pembuatan keju adalah susu sapi, walaupun 
susu dari hewan lainya juga dapat digunakan. Selain dari kasein 
(protein susu) lainya seperti lemak, mineral-mineral dan vitamin 
vitamin yang larut dalam ternak juga terbawa dalam gumpalan 
partikel-partikel kasein. Sedangkan komponen-komponen susu 
yang larut dalam air tertinggal dalam larutan sisa dari hasil 
penggumpalan kasein yang disebut whey (anonymous, 2014). 
Keju mozzarella adalah keju lunak yang proses pembuatannya 
tidak dimatangkan atau disebut dengan keju segar (fresh 
cheese). Willman dan Willman dalam Komar dkk (2009) 
menyatakan bahwa keju Mozzarella merupakan keju khas Italia, 
yang biasa digunakan dalam pizza. Keju Mozzarella termasuk 
kelompok keju ”pasca filata”, yaitu keju yang dipanaskan dan 
dilelehkan yang dilakukan pada suhu 70-850C. 

Ciri-ciri keju Mozzarella adalah elastis, berserabut, dan 
lunak. Hal ini disebabkan adanya proses pembenaman di dalam 
bak air panas dan adanya penekanan hingga lunak. Walstra et 
al. dalam Purwadi (2010) menyatakan bahwa keju Mozzarella 
mempunyai kadar lemak dalam bahan kering 35-45%, air 52-
56% dan garam sekitar 1%. Menurut Fox et al. dalam Purwadi 
(2010) 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 dalam Purwadi 
(2010) telah membuktikan bahwa keju Mozzarella di Italia 
mempunyai kadar air 55-62%, lemak dan protein dalam bahan 
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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 
menurut USDA (2005) dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
 
Tabel 2.1 Standar keju Mozzarella 
No Kandungan Keterangan 

1 Air 52,0-60,0% 
2 Lemak 10,8% 
3 Garam 1,2% 
4 Ph 5,3 
5 Cita rasa A mild pleasing flavor 
6 Tekstur Smooth, pliable, dan tanpa lubang 
7 Warna Putih alami hingga krem muda 
8 Suhu 232oC 
9 Kemuluran 3 Inci 

Sumber: United State Department of Agricultural (2005) 

 
2.3 Kualitas Produk 

Saat ini, kualitas produk hanya terbatas pada atribut 
yang melekat pada produk. Maka dari itu, produk hanya 
dipandang sebagai masalah yang berkaitan dengan produk 
rusak, cacat, atau penyimpangan yang terjadi dalam atribut 
yang melekat pada produk. Kualitas produk ini merupakan 
masalah yang berkaitan dengan atribut produk yang perlu 
diperbaiki, atau berkaitan dengan bagaimana menyingkirkan 
produk yang atributnya menyimpang dari atribut yang diinginkan 
produk yang memenuhi syarat (Mulyadi, 2007). 

Menurut Tjiptono (2008), kualitas mencerminkan semua 
dimensi kualitas produk yang menghasilkan manfaat (benefits) 
bagi pelanggan. Kualitas suatu produk baik berupa barang atau 
jasa ditentukan melalui dimensi-dimensinya. Dimensi kualitas 
produk menurut Tjiptono (2008) adalah: 
1. Kinerja (peformance), yaitu karakteristik operasi pokok dari 

produk inti (core product) yang dibeli. 
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2. Fitur atau ciri – ciri tambahan (features), yaitu karakteristik 
sekunder atau pelengkap. 

3. Reliabilitas (reliability), yaitu kemungkinan kecil akan 
mengalami kerusakan atau gagal dipakai. 

4. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to 
spesification), yaitu sejauh mana karakteristik desain dan 
operasi memenuhi standar – standar yang telah ditetapkan 
sebelumnya. 

5. Daya Tahan (durability), berkaitan dengan berapa lama 
produk tersebut dapat terus digunakan. 

6. Serviceability, meliputi penanganan keluhan secara 
memuaskan. Layanan yang diberikan tidak hanya sebatas 
sebelum penjualan, tetapi juga selama proses penjualan dan 
purna jual. 

7. Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera, 
misalnya: bentuk fisik, model, desain yang artistik, dan 
sebagainya. 

8. Kualitas yang di persepsikan (percieved quality), yaitu citra 
dan reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan 
terhadapnya. 

 
2.4 Quality Function Deployment (QFD) 

Metode QFD dapat digunakan untuk mendifinisikan apa 
yang menjadi kebutuhan-kebutuhan, keinginan, ekspetasi 
konsumen dan menerjemahkannya ke dalam perencanaan yang 
spesifik (Iriani, 2012). Metode ini juga dapat digunakan sebagai 
perencanaan layanan dan mendukung didalam pengembangan 
untuk menyediak ancara yang terstruktur didalam menjamin 
kualitas dan kepuasan pelanggan sekaligus mempertahankan 
keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Metode QFD dapat 
dikatakan sebagai praktek menuju perbaikan proses yang dapat 
memungkinkan organisasi untuk melampaui harapan 
pelanggannya serta membantu perusahaan dalam menemukan 
peluang-peluang baru. Fokus utama dari metode ini yaitu untuk 
mendukung usaha pengembangan dan perbaikan dari keinginan 
dan kebutuhan konsumen dengan melakukan perbandingan 
terhadap kompetitor lain (Suryaningrat, 2010). Tujuan utama 
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dari metode QFD yaitu berusaha menterjemahkan apa yang 
dibutuhkan pelanggan menjadi apa yang dihasilkan perusahaan 
dengan cara melibatkan pelanggan pada proses 
pengembangan produk sedini mungkin. Filosofi yang 
mendasarinya adalah sebaik apapun produk yang dihasilkan 
perusahaan, jika konsumen tidak membutuhkannya maka 
pelanggan tidak akan puas dengan produk tersebut. Jadi, 
metode QFD memungkinkan suatu perusahaan untuk 
memprioritaskan kebutuhan pelanggan, menemukan tanggapan 
inovatif terhadap kebutuhan tersebut, dan memperbaiki proses 
hingga tercapai efektifitas maksimum. 

Tujuan dari QFD sendiri tidak hanya memenuhi 
sebanyak mungkin harapan-harapan pelanggan, tapi juga 
berusaha melampaui harapan pelanggan sebagai cara untuk 
berkompetisi (Tutuhatunewa, 2010). Cara demikian diharapkan 
konsumen dapat menerima dan tidak komplain terhadap produk 
yang dihasilkan, tetapi malah menginginkan produk tersebut. 
Terdapat tiga manfaat utama yang akan didapatkan oleh 
perusahaan jika menggunakan metode QFD sebagai alat untuk 
mengetahui keinginan konsumen. Tiga manfaat utama tersebut 
antara lain (Ariani, 2005): (1) mengurangi biaya karena produk 
yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan 
harapan pelanggan sehingga tidak ada pengulangan pekerjaan 
atau pembuangan bahan baku untuk produksi yang tidak sesuai 
spesifikasi konsumen; (2) meningkatkan pendapatan karena 
adanya pengurangan biaya di atas; (3) pengurangan waktu 
produksi. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam aplikasi 
metode QFD yaitu metode QFD hanya berpusat pada 
maksimasi kepuasan konsumen tanpa melihat dana yang 
dimiliki perusahaan (Maulia, 2013). 

Pada aplikasi metode QFD, data keinginan konsumen 
(Voice of Custumers) akan digambarkan dalam matriks House 
of Quality. Pada matriks House of Quality dapat memperlihatkan 
aspek-aspek apa saja yang sebaiknya ada dalam sebuah 
produk atau jasa sehingga dapat memenuhi harapan konsumen. 
Dengan kata lain QFD dapat membantu perusahaan 
memutuskan masalah antara apa yang pelanggan ingin dan 
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kemampuan perusahaan. Matriks House of Quality (HoQ) 
digunakan oleh tim di berbagai bidang untuk menterjemahkan 
persyaratan konsumen, hasil riset pasar dan benchmarking 
data, ke dalam sejumlah target teknis prioritas (Purwati, 2011).  
Matriks House of Quality (HoQ) ini terdiri dari beberapa bagian 
atau sub matriks yang bergabung dalam beberapa cara yaitu 
masing-masing berisi informasi yang saling berhubungan antara 
satu matriks dengan matriks lainnya. Gambar matriks HoQ 
dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
 

 
Gambar 2.1 Matriks House of Quality 

Sumber: Suryaningrat (2010) 

 
Matriks HoQ terdiri dari dua bagian utama yaitu bagian 

horizontal yang berisi informasi tentang keinginan konsumen 
dan bagian vertical yang berisi informasi teknis (respons 
terhadap input konsumen). Jenis matriks HOQ bentuknya 
bermacam-macam. Bentuk umum matriks HoQ terdiri dari enam 
komponen utama antara lain (Marimin, 2004): 
1. Bagian A Voice of Customer (Whats) yaitu daftar keinginan 

konsumen atau persyaratan yang diinginkan oleh konsumen 
terhadap suatu produk. 
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2. Bagian B Technical response (Hows) yaitu daftar karakteristik 
produk terstruktur yang sesuai dengan persyaratan 
konsumen dan terukur. 

3. Bagian C Relationship matrix yaitu matriks yang 
menggambarkan seberapa kuat keterkaitan antara technical 
dan customer requirement. 

4. Bagian D Planning matrix (Whys) yaitu persepsi konsumen 
yang diamati dalam survey pasar. Termasuk didalamnya 
kepentingan relatif dari persyaratan konsumen, perusahaan, 
kinerja perusahaan dan pesaing dalam memenuhi 
persyaratan tersebut. 

5. Bagian E Technical correlation (ROOF) matrix digunakan 
untuk mengidentifikasi dimana technical requirements saling 
mendukung atau saling mengganggu satu dengan yang 
lainnya di dalam desain produk. Matriks ini dapat digunakan 
sebagai bahan untuk inovasi produk. 

6. Bagian F Benchmarking and targets digunakan ntuk 
mencatat prioritas yang ada pada matriks technical 
requirements, mengukur kinerja teknik yang diperoleh oleh 
produk pesaing dan tingkat kesulitan yang timbul dalam 
mengembangkan requirements. Output akhir dari matriks 
adalah nilai target untuk setiap technical requirement. 

 
2.5 Penelitian Terdahulu 

Rony (2010) telah melakukan penelitian yang berjudul 
Strategi Peningkatan Kualitas Produk dengan Metode Quality 
Function Deployment Di PT. Karya Teknik Surabaya. Tujuan 
utama penelitian tersebut adalah melakukan suatu perbaikan 
produk untuk mengembangkan produk serta meningkatkan 
kualitas produk. Dengan menganalisis atribut atribut yang 
melekat pada produk berdasarkan pada suatu pelanggan dan 
dihubungkan dengan sumber daya yang dimiliki industri kecil itu 
sendiri. Sehingga dihasilkan suatu keputusan yang 
menguntungkan bagi industri tersebut. Metode yang tepat dalam 
menyelesaikan persoalan tesebut adalah metode QFD (Quality 
Function Deployment). Hasil analisis berupa suatu usulan-
usulan pengembangan produk menurut bobot dan prioritas 
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pengembangan pada atribut-atribut produk yang dianggap 
penting oleh pelanggan. Atribut yang paling penting menurut 
konsumen adalah corak traso. Sehingga produk traso yang 
dihasilkan oleh PT. Karya Teknik Persada diharapkan dapat 
diminati konsumen dan luas pemasrannya. 

Penelitian tentang Analisis Produk Boiler Tolakan 
dengan metode Quality Function Deployment dilakukan oleh 
Zeppty (2012). Penelitian ini bertujuan menganalisis produk 
tolakan pada rumah potong ayam melalui pendekatan 
Pengumpulan data sekunder penelitian diperoleh dari arsip 
perusahaan dan judgemental sampling digunakan terhadap 
enam responden ahli untuk memperoleh data primer penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan memar pada produk, 
keseragaman ukuran, kesegaran produk, pengiriman tidak 
sesuai pesanan, keterlambatan pengiriman serta kemasan yang 
rusak merupakan penyebab terjadinya produk tolakan. Prioritas 
strategi perbaikan mutu yang dapat dilakukan di rumah potong 
ayam secara berurutan terdiri atas perbaikan dan penggantian 
alat, proyek kualitas, pembangunan sistem informasi antar lini 
produksi, serta pelatihan dan seminar hasil penelitian juga 
merekomendasikan kepada rumah potong ayam untuk 
memperketat rentang kendali pada ruang pendingin guna 
menjaga kesegaran produk. 

Penelitian Alfredo (2010) tentang aplikasi metode Quality 
Function Deployment dalam pengembangan produk air minum 
kemasan bertujuan  menentukan atribut-atribut sebagai 
landasan upaya perbaikan produk air minum kemasan; 
mengetahui pendapat konsumen tentang kualitas air minum 
kemasan AISO; serta mengetahui usaha yang dilakukan 
perusahaan yang berkaitan dengan kualitas produk air minum 
kemasan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode 
Quality Function Deployment (QFD). Hasil yang dicapai adalah: 
terdapat 7 atribut yang dianggap penting oleh konsumen dan 
dapat digunakan untuk mengukur kualitas produk air minum 
kemasan, yaitu: desain kemasan, kejernihan air, rasa, 
kemudahan memperoleh produk, harga, ketahanan dan 
kekuatan kemasan, serta ketahanan dan kekuatan air. Kualitas 
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produk air minum kemasan AISO sudah sangat memuaskan, 
Prioritas upaya yang dilakukan perusahaan dalam upaya 
peningkatan kualitas produk air minum kemasan AISO 
berdasarkan House of Quality adalah menjamin bahwa seluruh 
peralatan produksi yang dipakai dalam keadaan yang benar-
benar bersih, mengawasi proses produksi dengan ketat untuk 
memastikan kebersihannya.  


