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ABSTRACT 
 

EFFECT OF ADDITION BENZOIC AND PROPIONIC ACIDS  
AT APPLICATION OF EDIBLE FILM WHEY PROTEIN ON CHEMICAL 

PROPERTIES OF GOUDA CHEESE 
 
 

 This research was carried out in Milk Pilot Plant Laboratory, Faculty of 
Animal Husbandry in Brawijaya University at Malang, Food Technology 
Laboratory in Brawijaya University at Malang, Central Laboratory of Food 
Science and Technology, in Brawijaya University at Malang, and PERUM Jasa 
Tirta I Laboratory at Malang since March 2nd until August 10th 2007.  

The aim of this research was to know the effect of benzoic and propionic 
acids addition at application of edible film whey protein on chemical properties of 
Gouda cheese. 
 The result showed that there was no significant effect (P>0.05) of addition 
benzoic and propionic acids at application of edible film whey protein to increase 
chemical quality (moisture, salt and water activity) of Gouda cheese. Gouda 
cheese with propionic acid addition  has higher concentration of long chain fatty 
acids than Gouda cheese with benzoic acid addition. Propionic and benzoic acids  
increase moisture and salt, decrease water activity of Gouda cheese. Ripening 
time decrease the moisture and water activity, but increase the salt content and 
long chain fatty acids of Gouda cheese.  
 
Key words:  Benzoic acid, Propionic acid, Edible film whey protein, Gouda    

cheese. 
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RINGKASAN 
 
 

PENGARUH PENAMBAHAN ASAM BENZOAT DAN ASAM 
PROPIONAT PADA APLIKASI EDIBLE FILM PROTEIN WHEY 

TERHADAP KUALITAS KIMIA  KEJU GOUDA 
 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang, Laboratorium Sentral Ilmu 
dan Teknologi Pangan Universitas Brawijaya Malang dan Laboratorium PERUM 
Jasa Tirta I Malang. Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 2 Maret – 10 Agustus 
2007.  

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan asam 
benzoat dan asam propionat pada aplikasi edible film protein whey terhadap 
kualitas kimia (kadar air, garam, aktivitas air (Aw) dan profil asam lemak) keju 
Gouda.  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah edible film yang dibuat 
dari protein whey, keju Gouda, asam benzoat dan propionat. Metode yang 
digunakan adalah percobaan tersarang dengan menggunakan rancangan dasar 
Rancangan Acak Kelompok. Faktor pertama adalah tingkat konsentrasi 
penambahan asam yaitu tanpa penambahan asam (P0), penambahan asam benzoat 
5% (P1) dan asam propionat 5% (P2). Faktor  kedua adalah lama pemeraman 
selama 0 (R0), 2 (R1) dan 4 (R2) minggu. Pengulangan dilakukan sebanyak tiga 
kali dan diuji pada pemeraman 0, 2 dan 4 minggu. Variabel yang diukur adalah 
kadar air, garam, Aw dan profil asam lemak. Data dianalisis dengan analisis sidik 
ragam dan bila ada perbedaan pengaruh antar perlakuan dilanjutkan dengan uji 
Jarak Berganda Duncan.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan asam benzoat dan 
asam propionat pada aplikasi edible film protein whey tidak memberikan 
pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap peningkatan kualitas kimia (kadar air, 
garam dan Aw) keju Gouda. Lama pemeraman memberikan pengaruh yang sangat 
nyata (P<0,01) terhadap kadar air keju Gouda dan memberikan pengaruh yang 
sangat nyata (P<0,01) terhadap garam keju Gouda, tetapi tidak memberikan 
pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap Aw keju Gouda. Keju Gouda yang 
dilapisi edible film dengan penambahan asam propionat memiliki kandungan asam 
lemak rantai panjang yang lebih tinggi dari keju yang dilapisi edible film dengan 
penambahan asam benzoat.  

Nilai rata-rata kadar air keju berkisar antara 22,1167%-22,9971%, nilai 
rata-rata kadar garam keju antara 1,719%-1,763%, dan nilai rata-rata Aw keju 
antara 0,670-0,712. Pada keju Gouda yang dilapisi edible film dengan 
penambahan asam benzoat lama pemeraman 4 minggu mengandung asam 
palmitat yang lebih tinggi dengan luasan area sebesar 1483 mv dan asam kaprat 
memiliki konsentrasi paling rendah dengan luasan area sebesar 202 mv. Keju 
Gouda yang dilapisi edible film dengan penambahan asam propionat dengan 
pemeraman selama 4 minggu memiliki konsentrasi asam lemak palmitat lebih 
tinggi dari yang lain yakni dengan luasan area sebesar 1722 mv dan asam kaprat 
lebih rendah dari yang lain yakni dengan luasan area sebesar 430 mv.  
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 Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penambahan asam organik (asam 
benzoat dan propionat) pada edible film meningkatkan kadar air dan garam, tetapi 
menurunkan Aw keju Gouda. Lama pemeraman keju Gouda memberikan 
pengaruh terhadap kadar air, makin lama diperam kadar air keju Gouda makin 
menurun, kadar garam keju makin meningkat dan Aw keju Gouda juga menurun. 
Aw keju cenderung stabil selama pemeraman (hanya sedikit mengalami 
penurunan). Selama pemeraman asam-asam lemak rantai panjang pada keju 
mengalami peningkatan.  
 Berdasarkan penelitian ini maka disarankan adanya penelitian lebih 
lanjut tentang pengaruh penggunaan asam benzoat dan asam propionat pada 
aplikasi edible film protein whey terhadap peningkatan kualitas kimia keju Gouda 
dengan menggunakan lama pemeraman di atas satu bulan untuk mengetahui 
pengaruh lebih lanjut dari asam benzoat  dan propionat, serta diadakan penelitian 
mengenai kualitas fisik dan mikrobiologi keju Gouda. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Keju Gouda merupakan keju yang terbuat dari susu sapi penuh dan 

mengalami pematangan hingga berumur beberapa minggu. Selama pemeraman, 

keju mengalami proses perubahan akibat adanya transfer massa berupa air, 

oksigen maupun aroma. Tidak efektifnya zat antimikroba karena difusi bahan 

pengawet jauh ke dalam keju mempercepat terjadinya kontaminasi mikroba yaitu 

kapang dan khamir terutama pada permukaan keju. Berdasarkan hal di atas, keju 

Gouda membutuhkan suatu proses atau komponen seperti pelapis, yang dapat 

mengendalikan transfer massa air, oksigen dan aroma. 

 Salah satu jenis pelapis yang dapat diterapkan adalah penggunaan edible 

film. Edible film adalah lapisan tipis yang dibuat dari bahan-bahan yang dapat 

dimakan, digunakan di atas atau di antara produk dengan membungkus, 

merendam, melapisi atau menyemprot untuk memberikan pertahanan yang 

selektif terhadap perpindahan gas, uap air dan senyawa volatil (Gennadios and 

Weller, 1991). Menurut  Dangaran, Renner-Nants and Krochta (2004), edible film 

berfungsi untuk melindungi makanan dari kerusakan kimia, biologi dan fisika. 

Menurut Gennadios and Weller (1991), edible film dapat dibuat dari bahan dasar 

protein. Edible film dari bahan protein meliputi : kolagen, protein jagung, protein 

gandum, protein whey, kasein dan protein kedelai.  

Edible film protein whey dipelajari untuk aplikasi pangan karena 

kemampuannya untuk memberikan suatu penghalang pada perpindahan zat, 

membawa unsur pangan dan mempertahankan keutuhan bahan pangan         
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(Perez–Gago and Krochta, 1999). Edible film protein whey adalah bahan 

pengemas yang ramah lingkungan, yaitu suatu bahan yang selain dapat 

melindungi makanan dari kerusakan juga dapat dimakan. Karakteristik yang 

paling bermanfaat dari edible film protein whey adalah kemampuannya untuk 

dapat dimakan dan bersifat biodegradable (Han, 2005).  

Berdasarkan Swastikaningrum (2007), penggunaan lesitin 0,6 % yang 

dilapiskan pada permukaan keju sebelum pelapisan edible film protein whey 

memiliki daya adhesi yang baik yakni 2,493±0,0310 terhadap permukaan keju 

dengan nilai Aw keju sebesar 0,504. Irwanto (2007) telah menggunakan edible 

film asam benzoat 5 % menghasilkan nilai WVP yang rendah, yakni 0,0144 

g.mm/m2.h.kPa dan penggunaan edible film asam propionat 5% mempunyai nilai 

WVP sebesar 0,0238 g.mm/m2.h.kPa. Penggunaan asam benzoat 5% dan 

propionat 5% pada edible film protein whey efektif menghambat pertumbuhan 

mikroba.  

Asam organik (asam benzoat dan propionat) digunakan dalam penelitian 

ini karena asam organik tersebut sudah sering ditambahkan dalam bahan makanan 

dengan fungsi sebagai penghambat mikroba. Penghambatan mikroba oleh asam 

organik dikarenakan mekanisme kerja asam yang mempengaruhi pertumbuhan 

mikroba. Asam benzoat merupakan bahan pengawet yang paling banyak 

digunakan sebagai antimikroba pada edible film karena asam benzoat larut pada 

larutan edible film dan tetap aktif setelah pembuatan edible film (Cagri, Ustunol 

and Ryser, 2003). Asam propionat tidak bersifat racun dan digunakan sebagai 

bahan tambahan makanan untuk menghambat pertumbuhan kapang (Belitz and 

Grosch, 1999). 

 2



Asam- asam organik (propionat dan benzoat) adalah bahan pengawet yang 

bekerja dengan cara meningkatkan konsentrasi proton pada sitoplasma beberapa 

mikroba. Asam-asam lemah tersebut mengeluarkan proton dan bersifat non polar, 

kemudian masuk ke dalam membran sel. Pada bagian dalam sel, asam-asam 

terdisosiasi (proton yang dilepaskan) disebabkan konsentrasi proton yang lebih 

rendah pada sitoplasma. Mikroba berusaha keras menjaga keseimbangan 

konsentrasi protonnya dengan cara memompa proton-proton tersebut keluar 

dengan menggunakan sintase ATP, dengan cara memecah ATP pada proses 

respirasi mikroba. Hal tersebut menyebabkan keluarnya energi yang besar dan 

menyebabkan lambatnya pertumbuhan mikroba. 

  Penambahan garam dan asam-asam organik (benzoat dan propionat) yang 

larut pada air dalam keju dapat menurunkan tekanan air. Pemeraman keju 

menyebabkan berkurangnya air karena penguapan selama pemeraman. Faktor-

faktor di atas dapat menurunkan Aw keju selama pemeraman (Fox, Guinee, 

Logan and McSweeney, 2000). Penambahan garam pada keju menaikkan 

sineresis dan menurunkan kadar air dalam keju. Pada pemeraman keju terjadi 

kenaikan kadar garam sehingga meningkatkan kandungan asam-asam lemak keju 

(Melilli, Barbano, Manenti, Lynch, Carpino  and Licitra, 2004). 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu diadakan penelitian untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh penambahan asam benzoat dan asam propionat 

pada aplikasi edible film untuk mempertahankan kualitas kimia keju Gouda yang  

meliputi kadar air, garam, aktivitas air (Aw) dan profil asam lemak keju Gouda. 

 
 
 
 

 3



1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh  

penambahan asam benzoat dan asam propionat pada aplikasi edible film protein 

whey  terhadap kadar air, garam, Aw dan profil asam lemak keju Gouda. 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan asam 

benzoat dan asam propionat pada aplikasi edible film protein whey terhadap kadar 

air, garam, Aw dan profil asam lemak keju Gouda. 

 
1.4. Kegunaan Penelitian  

 Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa dan semua pihak yang tertarik 

pada pembuatan edible film protein whey, tentang pengaruh penambahan 

asam benzoat dan asam propionat untuk mempertahankan kualitas kimia 

keju Gouda yang meliputi kadar air, garam, Aw dan profil asam lemak. 

 Sebagai bahan informasi bagi pengusaha keju untuk memanfaatkan hasil 

samping dari proses pengolahan keju yaitu whey sebagai bahan edible 

film. 

 
1.5. Kerangka Pikir 

Edible film dapat dibuat dari tiga bahan dasar yaitu: protein, polisakarida 

dan lipid. Protein yang digunakan berasal dari protein gandum, protein kolagen, 

protein jagung, protein kedelai, kasein, dan protein whey. Alginat, dekstrin, pektin 

dan selulosa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan edible film dari 

polisakarida (Gennadios and Weller, 1991).  
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Edible film adalah lapisan tipis yang dibuat dari bahan-bahan yang dapat 

dimakan, digunakan di atas atau di antara produk dengan membungkus, 

merendam, melapisi atau menyemprot untuk memberikan pertahanan yang 

selektif terhadap perpindahan gas, uap air dan senyawa volatil (Gennadios and 

Weller, 1991). Edible film dapat berfungsi sebagai barrier terhadap perpindahan 

massa dan sebagai pembawa asam organik seperti asam asetat, asam laktat, asam 

propionat dan asam benzoat yang dapat memperpanjang masa simpan produk dan 

menghambat pertumbuhan mikroba patogen di bagian permukaan produk.  

Manfaat utama antimikroba pada edible film adalah agen penghambat yang 

ditujukan untuk mencegah kontaminasi setelah dilakukan pengolahan pada 

permukaan produk (Cagri et al., 2003). Senyawa-senyawa yang bersifat sebagai 

antimikroba yang dapat ditambahkan pada coating antara lain asam benzoat, 

sodium benzoat, asam sorbat dan asam propionat (Cuppett, 1994).  

Penggabungan zat antimikroba ke dalam edible film adalah salah satu cara 

untuk mengontrol pertumbuhan mikroba dalam makanan. Edible film yang 

mengandung bahan pengawet dapat memperbaiki stabilitas terhadap mikroba di 

permukaan makanan dengan menghambat pertumbuhan mikroba (Ozdemir and 

Floros, 2003). Asam benzoat merupakan bahan pengawet yang paling banyak 

digunakan sebagai antimikroba pada edible film karena asam benzoat larut pada 

larutan edible film dan tetap aktif setelah pembuatan edible film (Cagri et al., 

2003). Asam propionat tidak bersifat racun dan digunakan sebagai bahan 

tambahan makanan untuk menghambat pertumbuhan kapang (Belitz and Grosch, 

1999).  
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Asam-asam organik (benzoat dan propionat) adalah bahan pengawet yang 

bekerja dengan cara meningkatkan konsentrasi proton pada sitoplasma beberapa 

mikroba. Asam-asam lemah tersebut mengeluarkan proton dan bersifat non polar, 

kemudian masuk ke dalam membran sel. Pada bagian dalam sel, asam-asam 

terdisosiasi (proton yang dilepaskan) disebabkan konsentrasi proton yang lebih 

rendah pada sitoplasma. Mikroba berusaha keras menjaga keseimbangan 

konsentrasi protonnya dengan cara memompa proton-proton tersebut keluar 

dengan menggunakan sintase ATP, dengan cara memecah ATP pada proses 

respirasi mikroba. Hal tersebut menyebabkan keluarnya energi yang besar dan 

menyebabkan lambatnya pertumbuhan mikroba (Anonim, 2006). 

Penambahan garam dan asam-asam organik (benzoat dan propionat) yang 

larut pada air dalam keju dapat menurunkan tekanan air. Pemeraman keju 

menyebabkan berkurangnya air karena penguapan selama pemeraman. Faktor-

faktor di atas dapat menurunkan Aw keju selama pemeraman  (Fox et al., 2000). 

Penambahan garam pada keju menaikkan sineresis dan menurunkan kadar air 

dalam keju (Pastorino, Hansen and Mahon, 2002). Pada pemeraman keju terjadi 

kenaikan kadar garam sehingga meningkatkan kandungan asam-asam lemak keju 

(Melilli et al., 2004). 

 
1.6. Hipotesis 

Terdapat perbedaan pengaruh dari penambahan asam benzoat dan asam 

propionat pada aplikasi edible film protein whey  terhadap kadar air, garam, Aw 

dan profil asam lemak keju Gouda. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Karakteristik Keju Gouda 

Keju berdasarkan kadar airnya dapat dibagi menjadi empat kelompok 

yaitu sangat keras dengan kadar air (Ka) < 34 %, keras (Ka < 39%), semi keras         

(Ka 39-50%), dan lunak (50-80 %) (Moss dan Adam, 2000). Keju Gouda berasal 

dari negara Belanda dan merupakan keju ekspor yang mempunyai karakteristik 

warna kuning, bagian dalam ada sedikit lubang-lubang kecil, rasa lembut, dan 

kadar lemak tinggi yaitu 48 %. Keju Gouda terbuat dari susu sapi penuh dan 

mengalami pematangan hingga berumur beberapa minggu sampai lebih dari satu 

tahun (Anonim, 2002). 

Menurut Galloway and Grawford (1985), keju Gouda termasuk keju semi 

keras dengan kadar air antara 41-52% yang diperam dengan bakteri. Namun bila 

diperpanjang masa pemeramannya, keju Gouda dapat menjadi keju yang sangat 

keras dengan Ka < 26 % (Winarno, 1993). Keju Gouda termasuk dari salah satu 

tipe keju Belanda yang berkadar garam antara 2-7 %, pH antara 5-5,6 dan diperam 

selama 2 minggu sampai 2 tahun (Walstra, Noomen and Geurts, 1993). 

 
2.2. Edible Film 

Edible film adalah suatu lapisan tipis yang rata, dibuat dari bahan yang 

dapat dimakan, dibentuk di atas komponen makanan, dapat memberikan 

ketahanan terhadap penguapan air, gas oksigen, karbondioksida dan transfer 

lemak dalam sistem pangan (Mc. Hugh and Krochta, 1994). Edible film yang baik 

harus mempunyai warna yang bagus, tidak berbau, rasa, aroma dan tekstur tidak 
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mempengaruhi keaslian cita rasa dari produk serta dapat melekat atau lengket 

pada produk (Anonim, 2003). 

2.2.1. Komponen edible film 

Menurut Greener and Fennema (1994), komponen edible film terdiri dari 

tiga kategori yaitu hidrokoloid (protein dan polisakarida), lipid dan kombinasi 

keduanya (komposit). Komposit yang digunakan sebagai pengemas mempunyai 

pengaruh yang lebih luas karena lipid dapat memberi kontribusi menahan uap air 

sampai 50% dan hidrokoloidnya dapat membentuk matriks yang tahan lama. 

a. Komponen hidrokoloid 

Komponen hidrokoloid (protein atau polisakarida) merupakan komponen 

hidrofilik yang mempertahankan air senyawa-senyawa lain dalam produk dari 

pengaruh penguapan air, gas serta mempertahankan kelembaban produk secara 

alami. Komponen ini antara lain alginat, pektin dan bahan–bahan kimia pada 

modified starches (Greener and Fennema,1994). 

b.   Komponen Lipid 

Komponen lipid membentuk selaput hidrofobik yang kuat menahan air 

dan komponen terlarut dari pengaruh kelembaban lingkungan. Film dari lipid 

dapat juga memberikan efek kilap dari produk (Krochta and Trezza, 2000). 

Komponen lipid di antaranya lilin (wax) dan gliserol (Paulson and Yang, 2000). 

Gliserol adalah suatu plasticizer yang memiliki titik didih tinggi. Gliserol larut 

dalam air, polar dan nonvolatil. Sifat tersebut membuat plasticizer cocok 

digunakan sebagai polimer larut dalam air (Mahmoud and Savello, 1992). 
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c.   Komposit 

 Banyak penelitian mengenai edible film dengan melakukan kombinasi dari 

dua komponen di atas dan menambah bahan-bahan lain untuk mendapatkan 

perkembangan baru dari kontribusi edible film pada kualitas produk. Komposit 

adalah campuran antara hidrokoloid dan asam lemak (Anonim, 2006). Menurut 

Han (2005), lipid dapat dikombinasikan dengan bahan pembentuk film seperti 

protein atau polisakarida atau emulsifier untuk meningkatkan resistensi pada air. 

d.   Bahan Tambahan Edible Film 

Pengemasan dengan menggunakan edible film memiliki potensi untuk 

meningkatkan kualitas makanan, keamanan pangan dan daya simpan lebih lama, 

disamping bertindak sebagai penghalang difusi massa (kelembaban, gas dan 

volatil), edible film dapat membantu membawa bahan aditif bagi makanan, 

flavour, antioksidan, vitamin dan pewarna (Cagri et al., 2003). Kombinasi 

dilakukan dengan menyusun formula edible film dengan harapan ada tambahan 

fungsi lain dari edible film, misalnya sebagai antimikroba, antioksidan, 

penambahan warna dan rasa (Greener and Fennema,1994).  

2.3. Edible Film Protein Whey 

Sifat film dengan bahan dasar protein banyak dipengaruhi oleh interaksi 

protein-protein, sedangkan kemampuan pembentukan film dipengaruhi oleh 

komposisi, distribusi dan polarisasi asam amino. Komposisi pembentukan film 

memerlukan adanya crosslink ionik di antara gugus amino dan karboksil, gugus 

pengikat hidrogen dan ikatan disulfida intramolekuler dan intermolekuler    

(Perez-Gago, Nadaud and Krochta 1999).  
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Protein whey merupakan protein globuler yang kebanyakan gugus 

hidrofobik dan sulfhidril berada di bagian dalam molekul. Denaturasi panas 

terhadap protein whey akan memacu denaturasi protein dan pembentukan ikatan 

disulfida intermolekuler (Perez-Gago et al., 1999). 

Film dapat dihasilkan dengan cara gelatinasi protein whey yang kemudian 

dilakukan pengeringan udara (Mahmoud and Savello, 1992). Transglutaminase 

dapat digunakan sebagai katalisator kovalen pada polimerisasi protein whey pada 

saat pembuatan film protein whey. Polimerisasi silang dari protein whey ini 

menyebabkan gelatinisasi protein dan bahan plasticizer. Apabila katalisator ini 

tidak ada, maka diperlukan perlakuan panas untuk membentuk edible film dari 

protein whey. Panas yang digunakan minimum 75o C selama 30 menit, tetapi 

kondisi ini sangat dekat dengan suhu denaturasi β-laktoglobulin (78oC) yang 

merupakan komponen utama protein whey. Perlakuan panas akan memudahkan 

pembentukan rantai disulfida intermolekuler yang menghasilkan film yang tidak 

larut dalam air (Mc Hugh and Krochta, 1994).  

Kelarutan dalam air merupakan salah satu sifat penting bagi edible film. 

Ketidaklarutan film dalam air dibutuhkan untuk meningkatkan integritas produk 

dan resisten terhadap air. Film protein whey didenaturasi dengan panas dapat 

mempertahankan integritas film selama perlakuan perendaman karena protein film 

tersebut sangat lambat larut dalam air, karena kohesi matriks film yang sangat 

kuat (Perez-Gago et al., 1999).  

Protein whey bersifat hidrofilik yang merupakan konsekuensi dari 

sedikitnya bahan-bahan penghalang penguapan air dari produk yang dilapisinya. 

Jumlah bahan plasticizer juga mempengaruhi nilai akhir dari WVP atau 
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permeabilitas terhadap uap air (Mc. Hugh and Krochta, 1994). Semakin tinggi 

jumlah bahan plasticizer maka semakin tinggi pula nilai dari WVP, karena bahan 

plasticizer merusak ikatan internal hidrogen dan meningkatkan ruang kosong 

intermolekuler (Lieberman and Gilbert, 1973). 

 
2.4. Antimikroba dalam Edible Film Protein Whey  

Penggabungan antimikroba ke dalam edible film  adalah salah satu cara 

yang digunakan untuk mengontrol pertumbuhan mikroba yang terdapat di 

permukaan bahan pangan. Edible film yang membawa bahan pengawet dapat 

memperbaiki stabilitas bahan pangan terhadap mikroba. Difusi bahan pengawet ke 

dalam bahan pangan tergantung pada komponen lipid, karena dengan adanya 

lipid, difusinya rendah jika dibandingkan dengan tanpa lipid sehingga hal ini 

berpengaruh pada permeabilitas bahan pengawet. Penurunan permeabilitas bahan 

pengawet disebabkan oleh semakin meningkatnya konsentrasi asam lemak di 

dalam edible film protein whey (Ozdemir and Floros, 2003).   

Penambahan antimikroba secara langsung mengakibatkan semakin 

berkurangnya aktivitas antimikroba di permukaan bahan pangan, karena 

antimikroba dapat terus masuk ke dalam bahan pangan, aktivitas enzimatis dan 

reaksi dengan komponen bahan pangan seperti lipid dan protein. Antimikroba 

dapat dilepaskan dari pengemas selama periode penyimpanan, sehingga 

aktivitasnya dapat diperluas dan dipertahankan hingga transportasi dan 

penyimpanan pada saat distribusi bahan pangan (Hoffman, Han and Dawson, 

2001). 
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2.5. Asam Benzoat  

Asam benzoat (C6H5COOH) adalah asam organik yang digunakan sebagai 

antibakteri dan antikapang. Aktivitas asam benzoat langsung bekerja pada dinding 

sel dan menghambat kerja enzim pada siklus asam sitrat (asam α-ketoglutarat 

dehidrogenase, asam suksinat dehidrogenase) dan enzim-enzim yang bekerja pada 

fosforilasi oksidatif. Aktivitas enzim lebih efektif untuk menghambat tumbuhnya 

kapang dan khamir daripada bakteri (Belitz and Grosch, 1999).  

  Asam benzoat juga dapat digunakan untuk menghambat pertumbuhan 

bakteri patogen dan psikrotropik. Asam benzoat merupakan bahan pengawet yang 

paling banyak digunakan sebagai antimikroba pada edible film karena asam 

benzoat larut pada larutan edible film dan tetap aktif setelah pembuatan edible 

film. Aktivitas antimikroba asam benzoat berhubungan dengan pH                 

(Cagri et al.,  2003). Asam benzoat biasanya digunakan pada kombinasi dengan 

bahan pengawet yang lain dan aktivitasnya lebih tinggi pada pH asam. Asam 

benzoat digunakan sebagai pengawet pada makanan asam (pH 4-4,5) (Belitz and 

Grosch, 1999). 

 
2.6. Asam Propionat 

Asam propionat (CH3CH2COOH) lebih aktif pada penghambatan 

pertumbuhan kapang daripada bakteri.  Aktivitas asam propionat bergantung pada 

pH. Asam propionat digunakan pada pH 5-6. Asam propionat tidak bersifat racun 

dan digunakan sebagai bahan tambahan makanan untuk menghambat 

pertumbuhan kapang (Belitz and Grosch, 1999).  

Pelepasan asam propionat dari film semakin meningkat pada saat pH dari 

5,7 sampai 7,0. Peningkatan tingkat difusi bahan pengawet melalui film terjadi 
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pada saat kondisi suhu dari 50C sampai 400C. Pemasukan komponen hidrofobik 

ke dalam film hidrofilik diharapkan dapat menurunkan proses difusi yang semakin 

lambat bergerak ke bagian dalam film  (Ouattara, Simard, Piette, Begin and 

Holley, 2000).  

Asam propionat adalah asam lemah. Asam propionat terdisosiasi menjadi 

H+ dan A-. Disosiasi asam tergantung dari pH larutan. Asam organik ini 

menghambat pertumbuhan mikroba dan menyebabkan sel-sel mikroba tetap pada 

fase lag dalam pertumbuhannya. Efek dari asam propionat adalah penetrasi asam 

yang tidak terdisosiasi pada dinding sel mikroba dan kemudian terdisosiasi pada 

pH yang lebih tinggi dalam sitoplasma. Pelepasan H+ menghambat glikolisis dan 

pertumbuhan mikroba (Cherrington, Hinton,  Mead and Chopar, 1991). 

 
2.7. Sifat Kimia Keju  

2.7.1. Kadar Air 

Air dalam bahan pangan dapat ditemukan sebagai air bebas dan air terikat. 

Air bebas dapat dengan mudah hilang apabila terjadi penguapan atau pengeringan,  

sedangkan air terikat sulit dibebaskan dengan cara tersebut (Purnomo, 1992). 

Menurut Galloway and Grawford (1985), keju Gouda termasuk keju semi keras 

dengan kadar air antara 41-52%. Namun bila diperpanjang masa pemeramannya,  

keju Gouda dapat menjadi keju yang sangat keras dengan Ka < 26 %       

(Winarno, 1993). Menurut Fox et al. (2000), pemeraman keju menyebabkan 

berkurangnya air karena penguapan selama pemeraman. 

Selama pemeraman keju terjadi penurunan kadar air. Penurunan ini 

disebabkan oleh adanya penguapan selama pemeraman. Suhu rendah 

menyebabkan penguapan yang lambat pada keju (Souza, Ayub and Rosa, 2003).   
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Kadar air di dalam keju dan di luar keju berbeda selama pemeraman. Kadar air di 

dalam keju lebih tinggi daripada di permukaan keju. Selama pemeraman terjadi 

kenaikan kadar air pada bagian dalam keju dan terjadi penurunan pada bagian luar 

keju dan mengalami keseimbangan setelah 30 hari pemeraman. Rendahnya kadar 

air pada permukaan keju disebabkan lebih mudahnya air menguap pada 

permukaan keju daripada di dalam keju (Sihufe, Zorrilla and Rubiolo, 2003). 

Penurunan kadar air disebabkan juga oleh adanya sineresis karena proses 

penggaraman (Pastorino et al., 2002). 

 
2.7.2. Kadar Garam 

Keju Gouda termasuk dari salah satu tipe keju Belanda yang berkadar 

garam antara 2-7 %, pH antara 5-5,6 dan diperam selama 2 minggu sampai           

2 tahun (Walstra, Noomen and Geurts, 1993). Penggaraman bertujuan untuk 

meningkatkan cita rasa, tekstur, dan penampakan keju. Penggaraman juga 

mengontrol fermentasi asam laktat setelah titik optimum tercapai, menghambat 

mikroba pembusuk, dan menurunkan kadar air, sehingga merupakan penentu 

kadar air produk keju akhir (Daulay, 1991).  

Penambahan garam pada keju secara normal menaikkan sineresis dan 

menurunkan kadar air keju (Pastorino et al., 2002). Selama pemeraman keju tejadi 

kenaikan kadar garam, dimana kadar garam pada permukaan keju lebih tinggi 

daripada di dalam inti (bagian dalam) keju (Zekai and Kucukoner, 2006). 

Perbedaan kadar garam pada bagian permukaan dan inti keju disebabkan oleh 

adanya perbedaan kadar air dalam keju. Selama pemeraman air dari dalam keju 

berdifusi menuju permukaan keju sedangkan garam berdifusi dari bagian luar 

menuju bagian dalam keju (Srbinovska, Cizbanovski, Dzabirski, Andonov and 
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Palasevski, 2001). Suhu penggaraman dan kadar garam mempengaruhi kadar 

garam keju setelah dilakukan penggaraman (Melilli et al., 2004). 

 
2.7.3. Aktivitas Air (Aw) 

 Aktivitas air adalah jumlah air yang tersedia untuk mikroba. Aktivitas air 

berpengaruh pada pertumbuhan mikroba dan daya simpan (Cole, 2002). Aw 

merupakan parameter yang sangat berguna untuk menunjukkan kebutuhan air atau 

hubungan air dengan mikroorganisme dan aktifitas enzim. Kandungan air dalam 

bahan pangan akan berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya dan sangat erat 

hubungannya dengan daya awet bahan pangan tersebut (Purnomo, 1995). 

Penambahan garam NaCl pada keju dapat menyerap air yang mengakibatkan Aw 

dari bahan pangan tersebut menjadi rendah (Supardi dan Sukamto, 1999). 

Nilai Aw keju tidak banyak mengalami perubahan (stabil) selama 

pemeraman 60 hari, namun cenderung mengalami penurunan. Penurunan nilai Aw 

ini disebabkan oleh adanya penguapan air selama pemeraman (Souza et al., 2003). 

Menurut Sudarmadji , Haryono dan Suhardi (1989), kadar air yang tinggi belum 

tentu memberikan Aw yang tinggi bila bahannya berbeda. Hal ini dikarenakan 

bahan yang satu disusun oleh bahan-bahan yang mudah mengikat air sehingga air 

bebas relatif menjadi kecil dan akibatnya nilai Aw menjadi rendah.  

 
2.7.4. Asam Lemak 

 Selama pemeraman akan terjadi hidrolisa protein oleh protease, hidrolisa 

lemak oleh lipase, perubahan asam–asam amino dan asam lemak  karena aktivitas 

berbagai enzim, sehingga terjadi perubahan cita rasa, tekstur, aroma dan 

penampakan (Daulay, 1991). Enzim lipase yang bekerja pada hidrolisa lemak 
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kebanyakan dihasilkan oleh mikroba yang terlibat dalam proses pemeraman keju. 

Salah satu komponen dalam keju yang mempengaruhi cita rasa keju adalah   

asam-asam lemak (Daulay, 1991).  

Lipase pada hidrolisa trigliserida menghasilkan gliserol dan 3 asam lemak 

(Fox et al., 2000). Selama pemeraman, lipolisis banyak dipengaruhi oleh suhu 

pemeraman. Lipolisis pada keju meningkat seiring dengan waktu pemeraman 

yang semakin lama (Zekai and Kucukkoner, 2006).  

 Pemeraman keju menghasilkan asam lemak berantai pendek (C4:0, C6:0 

dan C8:0), asam lemak jenuh berantai sedang (medium) (C10:0, C12:0 dan 

C14:0), asam lemak  jenuh berantai panjang (C16:0 dan C18:0) dan asam lemak 

tidak jenuh berantai panjang (C18:1, C18:2 dan C18:3). Kandungan asam-asam 

lemak di atas meningkat setelah pemeraman selama 10 hari (Malcata, Balcao and 

Sousa, 1996). Kandungan asam-asam lemak pada keju segar dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Kandungan asam-asam lemak bebas pada permukaan (eksterior) keju lebih 

tinggi daripada bagian dalam (interior) keju. Perbedaan ini dikarenakan adanya 

perpindahan asam-asam lemak yang larut dalam air dari dalam keju menuju ke 

permukaan keju. Asam lemak yang paling banyak larut dalam air adalah asam 

butirat (C4). Suhu penggaraman juga berpengaruh pada jumlah asam-asam lemak 

keju, makin tinggi suhu penggaraman maka tekanan air di dalam keju menjadi 

rendah dan membuka matriks keju sehingga garam lebih cepat masuk ke dalam 

keju (Melilli et al., 2004).  
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Tabel 1. Kandungan asam-asam lemak pada keju segar  
Asam-asam Lemak Jumlah  

C4:0 
C6:0 
C8:0 
C10:0 
C12:0 
C14:0 
C16:0 
C18:0 
C18:1 
C18:2 
C18:3 

0,01070 % 
0,00803 % 
0,01160 % 
0,01457 % 
0,01603 % 
0,01070 % 
0,08204 % 
0,06886 % 
0,06946 % 
0,03192 % 
0,02679 % 

Sumber: Malcata et al. (1996) 
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BAB III 

METODE  PENELITIAN 
 
 
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang, Laboratorium Sentral Ilmu 

dan Teknologi Pangan Universitas Brawijaya Malang dan Laboratorium PERUM 

Jasa Tirta I Malang. Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 2 Maret – 10 Agustus 

2007.  

  
3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : Keju 

Gouda (Unit Usaha Keju Kemal, Wajak), whey bubuk (AMPEC), asam benzoat, 

asam propionat, lesitin, gliserol, minyak kelapa sawit (Bimoli, PT. Salim Invomas 

Pratama, Jakarta), CaCl2, akuades, HCl (Merck), NaOH (Merck), AgNO3, HNO3 

dan ammonium ferri sulphate, KCNS, etanol (Merck), petroleum benzene, 

kloroform (Merck) dan KOH. 

3.2.2. Peralatan 

 Peralatan yang digunakan di antaranya adalah timbangan analitik (Ohaus 

BC series dan Mettler Instrumente tipe AJ150L, Swis), botol timbang, centrifuge 

(Jovan, Jepang), erlenmeyer, buret, gelas ukur, pH meter (Hanna Instruments, 

Prancis), oven (Memmert, Jerman), oven vaccum (WTB binder tipe 53, Jerman), 

hot plate stirrer (IKAMAG RET, Janke and Kuntel), beaker glass, teflon 

(Makbok), pipet volume, pengaduk, termometer, hygrometer (Thermo-hygro, 

Jerman) dan GC (Gas Chromatography) Shimadzu 17 A. 
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3.3. Metode Penelitian 

3.3.1. Rancangan Percobaan 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan tersarang dengan 

rancangan dasar Rancangan Acak Kelompok dengan 2 faktor dan tiga kali 

ulangan. Faktor pertama adalah penambahan senyawa antimikroba (asam benzoat 

dan asam propionat) sebesar 5%. Faktor kedua adalah lama  pemeraman 0, 2 dan 

4 minggu. Perlakuan dikelompokkan menjadi tiga sesuai dengan waktu 

pembuatan edible film. Adapun desain masing-masing perlakuan  dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Rancangan Acak Kelompok yang Digunakan pada Penelitian 

Kelompok Penambahan 
Zat 

Antimikroba

Lama 
Pemeraman K1 K2 K3

R0 P0R0K1 P0R0K2 P0R0K3

R1 P0R1K1 P0R1K2 P0R1K3P0
R2 P0R2K1 P0R2K2 P0R2K3

R0 P1R0K1 P1R0K2 P1R0K3

R1 P1R1K1 P1R1K2 P1R1K3P1
R2 P1R2K1 P1R2K2 P1R2K3

R0 P2R0K1 P2R0K2 P2R0K3

R1 P2R1K1 P2R1K2 P2R1K3P2
R2 P2R2K1 P2R2K2 P2R2K3

 
Perlakuan yang dilakukan pada penelitian ini adalah :  

     P0 : Edible film tanpa penambahan asam benzoat dan asam propionat.  

P1 : Penambahan asam benzoat  5 % dari volume total formula edible film  

P2 : Penambahan asam propionat  5 % dari volume total formula edible film.  

R0 : Pemeraman keju Gouda selama 0 minggu. 

R1 : Pemeraman keju Gouda selama 2 minggu. 

R2 : Pemeraman keju Gouda selama 4 minggu. 
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3.4. Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah kadar air, garam, Aw, 

dan profil asam lemak. Pengujian mutu sampel keju Gouda adalah sebagai 

berikut: 

a.   Pengujian kadar air, AOAC (1970), sesuai dengan Lampiran 1. 

b. Pengujian kadar garam menggunakan metode Volhard (Anonim, 1989), 

sesuai dengan Lampiran 2. 

c.   Pengujian Aw menggunakan Hygrometer (Anonim, 1992), sesuai dengan 

Lampiran 3. 

d. Pengujian profil asam lemak menggunakan GC (Setyawati, 2004), sesuai 

dengan Lampiran 4. 

 
3.5. Analisa Data 

 Data yang diperoleh ditabulasi berdasarkan model analisis ragam 

(ANOVA) dan bila ada perbedaan pengaruh antar perlakuan dilakukan Uji Jarak 

Berganda Duncan (Sastrosupadi, 2000). 

 
3.6. Tahapan penelitian 

3.6.1. Isolasi Protein Whey (Cagri et al., 2003) 

Protein whey diisolasi dari whey bubuk dengan cara melarutkannya dalam 

akuades dengan perbandingan 1: 2 (b/v) kemudian didiamkan sehingga diperoleh 

tiga lapisan. Pada tiga lapisan yang diperoleh, lapisan atas dan tengah diambil 

untuk dilakukan pengaturan pH 4,2 dengan HCl  1 N selanjutnya disentrifugasi 

berkecepatan 5000 rpm selama 30 menit. Hasilnya berupa pellet yaitu protein 

whey. Prosedur isolasi protein whey secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Dilarutkan dengan akuades (suhu dingin ± 4oC) yaitu 1:2 

Didiamkan sampai diperoleh 3 lapisan 

Lapisan atas dan tengah diambil 

Diatur pada pH 4,2 dengan HCl 1 N 

Disentrifugasi selama 30 menit (5000 rpm) 
)

Whey bubuk 

Protein 
Whey

 

Gambar 1. Prosedur Isolasi Protein Whey 

 
3.6.2. Pembuatan Edible Film Protein Whey 

Pembuatan edible film protein whey dilakukan menurut Cagri et al.            

( 2003). Pembuatan edible film protein whey dimulai dengan pengambilan 15 ml 

protein whey yang ditambah dengan gliserol 1,25% dari protein whey tersebut      

(larutan 1), yang selanjutnya ditambah dengan larutan yang terdiri dari campuran 

30 ml akuades dan CaCl2 0,25% dari larutan pertama. Larutan tersebut 

selanjutnya ditambahkan 10% lipid (dari protein whey) dan lesitin 10% dari lipid. 
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Langkah selanjutnya adalah larutan diatur pH-nya sampai 8 dengan  

NaOH 0,1 N kemudian dipanaskan 90oC dengan menggunakan hot plate, diaduk 

dengan magnetic stirrer yang diatur pada kecepatan 250 rpm selama 30 menit. 

Selanjutnya larutan didinginkan sampai suhu 30oC pada suhu ruang. Menurut 

Cagri et al. ( 2003), untuk tujuan pengawetan ditambahkan asam benzoat 5% dan 

asam propionat 5 % (dari volume formula edible film) dan kemudian diatur pH-

nya 5,2 dengan HCl 0,1 N. 

 
3.6.3. Pelapisan Keju Gouda dengan Edible Film Protein Whey 

Pelapisan keju Gouda dengan edible film didahului dengan pencelupan ke 

dalam lesitin yang dilakukan menurut Swastikaningrum (2007). Secara ringkas 

pelaksanaannya adalah keju Gouda dipotong kotak-kotak ukuran ± 2 cm (6 gram), 

kemudian dicelupkan dalam lesitin selama 10 detik. Selanjutnya untuk pelapisan 

keju Gouda dengan larutan edible film protein whey dilakukan menurut Daulay 

(1991), pelapisan keju dengan edible film protein whey dilakukan dengan 

mencelupkan keju yang telah dilapisi lesitin pada larutan edible film protein whey 

selama ± 30 detik kemudian difiksasi dengan cara dibiarkan di ruangan terbuka 

selama 15 menit. Pencelupan dapat diulang apabila pencelupan pertama belum 

seluruh permukaan keju tertutup oleh bahan pelapis. Prosedur pembuatan edible 

film dan alur penelitian secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 2. 
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15 ml protein whey 
+ gliserol 1,25% 

dari protein 
 

30 ml akuades + 
CaCl2  diambil 

0,25% dari total 
larutan 

Lipid 10% dari protein whey + 
lesitin 10% dari lipid 

• Diatur pH 8 dengan NaOH 0,1N 
• Dipanaskan 90oC di Hot Plate 

dengan stirrer diputar 250 rpm 
selama 30 menit 

• Didinginkan sampai suhu di bawah 
(30oC) 

• Ditambahkan asam benzoat 5%, 
asam propionat 5 %, dan tanpa 
ditambahkan asam (bahan 
pengawet). 

• Diatur pada pH 5,2 dengan HCl 
0,1N 

 

Uji kimia: 
1. Kadar air 
2. Aw 
3. Kadar garam  
4. Profil asam lemak 

Keju 
Gouda 

Dicelupkan ke dalam 
Lesitin 0,6 % 

Pencelupan ke dalam 
Edible Film

Keju Gouda dengan 
Edible Film

Edible Film 

Pemeraman selama 0,2, 
dan 4 minggu 

Gambar 2.  Diagram Alir Pembuatan  Edible Film dari Protein Whey  
                    (Cagri et al., 2003) yang telah dimodifikasi 
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3.7. Batasan Istilah 

Edible film             : Suatu lapisan tipis yang rata, dibuat dari bahan yang dapat     

dimakan, dibentuk di atas komponen makanan, dapat 

memberikan ketahanan terhadap penguapan air, gas 

oksigen, karbondioksida dan transfer lemak dalam sistem 

pangan (Mc. Hugh and Krochta, 1994). 

Protein whey     :  Protein yang diisolasi dari whey bubuk. 

Kadar air        : Air yang hilang setelah dilakukan pengeringan dengan 

pengovenan dengan suhu 105o C selama 5 jam dibagi 

dengan berat sampel awal. 

Aw                      :  Jumlah  air  yang  tersedia  untuk  pertumbuhan  mikroba 

(Cole, 2002). 

Asam lemak             :  Molekul penyusun yang paling sederhana dari suatu lemak. 

Profil asam lemak    :  Jenis dan konsentrasi asam lemak penyusun keju Gouda. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Pengaruh Penambahan Asam Benzoat dan Asam Propionat pada   

Aplikasi Edible Film Protein Whey terhadap Kadar Air Keju Gouda 
  
 Hasil analisis ragam pada Lampiran 5 menunjukkan bahwa penambahan 

asam benzoat dan asam propionat tidak memberikan pengaruh yang nyata 

(P>0,05) terhadap kadar air keju Gouda, tetapi lama pemeraman memberikan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap kadar air keju Gouda. Nilai kadar air 

disajikan dalam Tabel 3. 

Tabel 3. Nilai rata-rata kadar air (%) 
Kadar Air (%) Lama 

pemeraman 
 

Tanpa zat 
antimikroba (P0) 

Asam Benzoat 
(P1) 

Asam Propionat 
(P2) 

Rata-rata 

R0  41,7462c 42,8557c 42,4543c  42,3521±0,5618c

R1  13,8428b 14,6183b 15,4687b 14,6433±0,8132b

R2  10,7611a 11,3060a  11,0682a   11,0451±0,2732a

Rata-rata 22,1167±17,0693 22,9267±17,3383 22,9971±16,9935  
Keterangan: Superskrip a, b, dan c pada kolom yang sama dari rata-rata kadar air keju 

Gouda, yang mendapatkan perlakuan pemeraman dengan lama pemeraman 
yang berbeda, menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01).  

   
Penambahan asam benzoat dan asam propionat tidak memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap kadar air keju Gouda. Hal ini disebabkan oleh 

penguapan air yang terjadi antara keju yang dilapisi dengan edible film tanpa 

penambahan zat antimikroba sama besarnya dengan keju yang dilapisi dengan 

edible film dengan penambahan asam benzoat dan propionat. Kelarutan protein 

edible film juga berpengaruh terhadap penguapan. Kelarutan protein edible film 

asam benzoat dan propionat tidak berbeda. Hal ini sesuai dengan Irwanto (2007), 

kelarutan protein edible film asam propionat tidak berbeda nyata dengan kelarutan 

protein edible film asam benzoat. 
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Berdasarkan Tabel 3, rata-rata kadar air tertinggi adalah keju dengan 

pemeraman 0 minggu sebesar 42,3521% dan kadar air terendah adalah keju 

dengan pemeraman 4 minggu sebesar 11,0451%. Makin lama diperam, kadar air 

keju makin menurun. Tingginya kadar air pada keju 0 minggu disebabkan oleh 

keadaan keju yang masih segar sehingga belum begitu banyak terjadi penguapan 

dan difusi air oleh garam belum masuk ke dalam inti (lapisan dalam) keju. 

Rendahnya kadar air pada pemeraman 4 minggu disebabkan oleh adanya 

penguapan air selama pemeraman yaitu air berdifusi keluar seiring dengan 

meningkatnya kadar garam dalam keju. Tingginya kadar garam keju pada 

pemeraman 4 minggu menyebabkan semakin rendahnya kadar air pada keju. 

Menurut Daulay (1991), penggaraman bertujuan untuk meningkatkan cita rasa, 

tekstur  dan penampakan keju, selain itu penggaraman juga mengontrol fermentasi 

asam laktat setelah titik optimum tercapai, menghambat mikroba pembusuk dan 

menurunkan kadar air, sehingga merupakan penentu kadar air produk keju akhir. 

      Laju penguapan air yang cepat terjadi pada pemeraman 2 minggu, namun 

pada pemeraman 4 minggu kadar air lebih stabil karena difusi air dan garam 

sudah mendekati kesetimbangan sehingga kadar air lebih stabil. Hasil  penelitian 

menunjukkan bahwa kadar air keju pada pemeraman 4 minggu kurang dari 26%. 

Hal ini berarti keju Gouda yang diperpanjang masa pemeramannya dimungkinkan 

menjadi keju yang sangat keras dengan kadar air kurang dari 26% (Winarno, 

1993).  

      Lama pemeraman yang tersarang pada zat antimikroba memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar air keju Gouda. Makin lama 

disimpan, kadar air keju Gouda semakin rendah. Kadar air tertinggi sebesar 
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42,8557% yaitu keju yang dilapisi edible film dengan penambahan asam benzoat 

5% dengan pemeraman selama 0 minggu dan kadar air terendah sebesar 

10,7611% yaitu keju yang dilapisi edible film tanpa penambahan zat antimikroba 

dengan pemeraman selama 4 minggu. Hal ini terjadi karena nilai WVP asam 

benzoat lebih rendah daripada asam propionat yakni WVP edible film asam 

benzoat sebesar 0,0144 g.mm/m2.h.kPa dan nilai WVP edible film asam propionat 

sebesar 0,0238 g.mm/m2.h.kPa. Rendahnya nilai WVP asam benzoat dapat 

menghambat penguapan yang terjadi selama pemeraman sehingga kadar air dari 

keju lebih tinggi dari yang lain. 

 
4.2. Pengaruh Penambahan Asam Benzoat dan Asam Propionat pada 

Aplikasi Edible Film Protein Whey terhadap Kadar Garam Keju Gouda 
  

    Hasil analisis ragam pada Lampiran 6 menunjukkan bahwa penambahan 

asam benzoat dan asam propionat tidak memberikan pengaruh yang nyata 

(P>0,05) terhadap kadar garam keju Gouda, tetapi lama pemeraman memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap kadar garam keju Gouda. Nilai kadar garam 

disajikan dalam Tabel 4. 

Tabel 4. Nilai rata-rata kadar garam (%) 
Kadar Garam (%) Lama 

Pemeraman Tanpa zat 
antimikroba (P0)

Asam Benzoat 
(P1) 

Asam 
Propionat (P2) 

Rata-rata 

R0 1,127x  1,135x  1,146x  1,136±0,0095x  
R1   1,471xy  1,454x  1,542xy   1,489±0,0467xy 
R2 1,804y   2,038y 1,980y 1,941±0,1219y

Rata-rata  1,467±0,3385 1,542±0,4579 1,556±0,4172   
Keterangan:  Superskrip x dan y pada kolom yang sama dari rata-rata kadar garam keju 

Gouda, yang mendapatkan perlakuan pemeraman dengan lama pemeraman 
yang berbeda, menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05).  

 
Penambahan asam benzoat dan asam propionat tidak memberikan 

pengaruh terhadap kadar garam keju Gouda. Hal ini karena difusi air dari dalam 

keju menuju permukaan keju, antara keju dengan pelapis edible film tanpa 
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penambahan zat antimikroba dengan keju yang dilapisi edible film dengan 

penambahan asam benzoat dan propionat adalah sama, sehingga kadar garam dari 

keju tersebut sama. Kadar air keju berpengaruh terhadap kadar garam keju. Makin 

tinggi kadar air keju maka kadar garam keju makin rendah. Rata-rata kadar air 

keju yang dilapisi edible film tanpa penambahan zat antimikroba, dengan 

penambahan asam benzoat 5% dan dengan penambahan asam propionat 5% tidak 

berbeda, sehingga kadar garam dalam keju  juga tidak berbeda. 

Lama pemeraman yang tersarang pada zat antimikroba memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar garam keju Gouda. Makin 

lama diperam kadar garam keju semakin tinggi. Kadar garam tertinggi didapat 

pada keju dengan pemeraman selama 4 minggu sebesar 1,941% dan terendah pada 

keju dengan pemeraman selama 0 minggu sebesar 1,136%. Rendahnya kadar air 

pada keju dengan pemeraman 4 minggu menyebabkan makin tingginya kadar 

garam dalam keju. Rendahnya kadar garam pada pemeraman keju selama 0 

minggu disebabkan oleh masih tingginya kadar air yang ada pada keju pada 0 

minggu  karena air belum banyak mengalami penguapan. 

     Berdasarkan UJBD (Uji Jarak Berganda Duncan) pada Tabel 4, kadar 

garam tertinggi sebesar 2,038% yaitu keju yang dilapisi edible film dengan 

penambahan asam benzoat 5% dengan pemeraman selama 4 minggu dan kadar 

garam terendah sebesar 1,127% yaitu keju yang dilapisi edible film tanpa 

penambahan zat antimikroba dengan pemeraman selama 0 minggu. Rendahnya 

kadar garam pada keju tanpa penambahan zat antimikroba disebabkan oleh 

disebabkan masih tingginya kadar air pada keju. Tingginya kadar garam pada keju 

dengan penambahan asam benzoat 5% dengan pemeraman 4 minggu disebabkan 
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oleh rendahnya kadar air pada keju sehingga kadar garam keju meningkat dan 

difusi garam sudah merata ke seluruh pemukaan keju. 

    Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa rata-rata kadar garam tertinggi 

adalah keju yang dilapisi edible film penambahan asam propionat 5% (P2) sebesar 

1,556% dan kadar garam terendah adalah keju tanpa penambahan zat antimikroba 

sebesar 1,467%. Tingginya kadar garam pada P2 disebabkan cepatnya laju 

penguapan sehingga kadar air menurun dan menyebabkan meningkatnya kadar 

garam, selain itu tingginya kadar air pada P2 menyebabkan semakin cepatnya 

difusi garam ke dalam keju sehingga penguapan terjadi lebih cepat dan 

menyebabkan meningkatnya kadar garam keju. Selain itu juga disebabkan oleh 

garam yang terbentuk pada proses pembuatan edible film yaitu hasil reaksi dari 

penambahan HCl dan NaOH. Menurut Srbinovska, Cizbanovski, Dzabirski, 

Andonov and Palasevski (2001), proses difusi garam dari larutan garam masuk ke 

dalam keju jenis keras tergantung pada kadar air dalam keju. Semakin tinggi 

kadar air dalam keju maka akan semakin cepat proses difusi garam masuk ke 

dalam keju. Secara berurutan setelah dari proses penggaraman, kadar garam pada 

permukaaan keju lebih banyak daripada lapisan di bawahnya dan seiring waktu 

lama pemeraman menunjukkan bahwa kadar garam pada lapisan permukaan akan 

semakin berkurang akibat difusi lebih ke dalam lapisan keju.  

 
4.3. Pengaruh Penambahan Asam Benzoat dan Asam Propionat pada 

Aplikasi Edible Film Protein Whey terhadap Aw Keju Gouda 
 
   Hasil analisis ragam pada Lampiran 6 menunjukkan bahwa penambahan 

asam benzoat dan asam propionat tidak memberikan pengaruh yang nyata 

(P>0,05) terhadap Aw keju Gouda. Lama pemeraman juga tidak memberikan 
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pengaruh yang nyata terhadap Aw keju Gouda. Makin lama diperam maka Aw 

keju akan mengalami penurunan, karena kadar air keju yang semakin menurun 

dan kadar garam keju meningkat. Nilai Aw keju Gouda disajikan dalam Tabel 5. 

 Tabel 5. Nilai rata–rata Aw 
Aw Lama 

Pemeraman Tanpa zat 
antimikroba (P0)

Asam Benzoat 
(P1) 

Asam Propionat 
(P2) 

Rata-rata 

R0 0,712 0,737 0,732 0,727±0,0132 
R1 0,708 0,693 0,687 0,696±0,0108 
R2 0,717 0,687 0,680 0,695±0,0262 

Rata-rata  0,712±0,0045 0,706±0,0311 0,670±0,0282  
 

 Hasil analisis ragam pada Lampiran 7 menunjukkan bahwa penambahan 

asam benzoat dan propionat tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) 

terhadap Aw keju Gouda. Penambahan asam propionat dan benzoat memiliki 

pengaruh yang sama terhadap Aw keju. Hal ini diduga karena adanya komponen 

lain yang kadarnya hampir sama di dalam keju pada masing-masing perlakuan 

yang berpengaruh terhadap Aw keju yaitu bahan-bahan yang mudah mengikat air, 

misalnya garam.  

 Lama pemeraman tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap 

Aw keju Gouda. Hal ini disebabkan oleh banyaknya air yang terikat pada keju 

sehingga Aw keju stabil selama pemeraman. Nilai Aw cenderung menurun selama 

pemeraman. Menurunnya nilai Aw disebabkan oleh proses penguapan air yaitu 

desorbsi yang tinggi pada keju. Tingginya kadar garam pada keju juga 

menurunkan nilai Aw keju. Menurut Supardi dan Sukamto (1999), penambahan 

garam NaCl pada keju dapat menyerap air yang mengakibatkan Aw dari bahan 

pangan tersebut menjadi rendah, selain itu juga disebabkan oleh adanya        

bahan-bahan lain pada keju yang dapat mengikat air sehingga ketersediaan air 
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bebas semakin sedikit dan berakibat menurunnya nilai Aw. Menurut Fox et al. 

(2000), penambahan garam dan asam-asam organik  larut pada air dalam keju 

dapat menurunkan tekanan air dan pemeraman keju menyebabkan menurunnya 

kadar air karena adanya penguapan air selama pemeraman. Faktor-faktor di atas 

dapat menurunkan Aw keju selama pemeraman. Rata-rata nilai Aw keju berkisar 

antara 0,695-0,727, dengan nilai Aw yang rendah menyebabkan mikroba yang ada 

sulit untuk tumbuh, sehingga kontaminasi mikroba pada permukaan keju dapat 

dicegah. 

 Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata Aw pada keju 

kontrol lebih tinggi daripada keju yang dilapisi dengan edible film dengan 

penambahan zat antimikroba. Nilai rata-rata Aw tertinggi adalah keju yang 

dilapisi dengan edible film tanpa penambahan zat antimikroba sebesar 0,712 dan 

terendah adalah keju yang dilapisi dengan edible film dengan penambahan asam 

propionat 5% sebesar 0,670. Hal ini diduga disebabkan oleh lebih rendahnya 

desorpsi pada keju kontrol dan rendahnya nilai WVP pada keju kontrol. Menurut 

Zanah (2007), nilai WVP dengan menggunakan CaCl2 sebesar 0,25% dari total 

volume larutan sebesar 0,0113 g.mm/m2.h.kPa. Nilai WVP edible film asam 

propionat yang tinggi menyebabkan rendahnya nilai Aw, karena laju penguapan 

air lebih cepat yang menyebabkan menurunnya nilai Aw.  Menurut Irwanto 

(2007), nilai WVP edible film dengan menggunakan asam propionat 5% sebesar 

0,0238 g.mm/m2.h.kPa. Rendahnya nilai Aw keju yang dilapisi edible film dengan 

penambahan asam propionat juga dapat disebabkan oleh penambahan asam 

propionat dan tingginya kadar garam pada keju yang dapat menurunkan tekanan 

air. Hal ini sesuai dengan pendapat Fox et al. (2000) yang menyatakan bahwa 
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penambahan garam dan asam-asam organik (propionat) larut pada air dalam keju 

dapat menurunkan tekanan air dan pemeraman keju menyebabkan menurunnnya 

kadar air karena adanya penguapan air selama pemeraman. Faktor-faktor di atas 

dapat menurunkan Aw keju selama pemeraman. 

 Berdasarkan UJBD pada Tabel 5, Aw tertinggi keju sebesar 0,737 yaitu keju 

yang dilapisi edible film dengan penambahan asam benzoat 5% dengan 

pemeraman selama 0 minggu dan Aw terendah sebesar 0,680 yaitu keju yang 

dilapisi edible film dengan penambahan asam propionat pemeraman selama 4 

minggu. Hal ini diduga karena nilai WVP edible film  yang berperan selama 

pemeraman, dimana edible film dapat mencegah penguapan air selama 

pemeraman. Tingginya nilai Aw pada keju yang dilapisi edible film dengan 

penambahan asam benzoat 5% pemeraman selama 0 minggu disebabkan masih 

tingginya kadar air dalam keju dan adanya penambahan lesitin sebesar 0,6% 

sehingga Aw keju menjadi tinggi. Hal ini sesuai dengan Swastikaningrum (2007), 

pelapisan lesitin yang dilakukan pada keju dalam aplikasi edible film protein whey 

memberikan hasil uji Aw yang cenderung naik seiring dengan meningkatnya 

konsentrasi lesitin yang digunakan sebagai pelapis. Rendahnya nilai Aw pada keju 

yang dilapisi edible film  dengan penambahan asam propionat pemeraman selama 

4 minggu disebabkan oleh semakin tingginya kadar garam pada keju dan semakin 

rendahnya kadar air pada keju. Hal ini sesuai dengan pendapat Supardi dan 

Sukamto (1999) bahwa penambahan garam NaCl pada keju dapat menyerap air 

yang mengakibatkan Aw dari bahan pangan tersebut menjadi rendah, selain itu 

juga disebabkan oleh adanya bahan-bahan lain pada keju yang dapat mengikat air 

sehingga ketersediaan air bebas semakin sedikit dan berakibat menurunnya nilai 
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Aw. Nilai WVP yang tinggi pada edible film asam propionat menyebabkan laju 

penguapan yang lebih cepat sehingga nilai Aw menjadi rendah.  

 
4.4.Pengaruh Penambahan Asam Benzoat dan Asam Propionat pada 

Aplikasi Edible Film Protein Whey Terhadap Profil Asam Lemak Keju 
Gouda 
 
     Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan konsentrasi asam-asam 

lemak selama pemeraman. Konsentrasi asam-asam lemak pada keju Gouda  

disajikan dalam Tabel 6. 

Tabel 6. Asam-asam lemak pada keju Gouda 
Luasan Area (mv)  

 
Asam-asam Lemak 

Pemeraman 0 
minggu 

Pemeraman 4 
minggu dengan 

penambahan 
asam benzoat 

Pemeraman 4 
minggu dengan 

penambahan 
asam propionat 

C10 (Asam Kaprat) 
C12 (Asam Laurat) 
C14 (Asam Miristat) 
C16 (Asam Palmitat) 

81
383
72

155

202
901
883

1483

430
745

1518
1722

 

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat yakni terjadi peningkatan konsentrasi 

pada asam lemak rantai panjang selama pemeraman. Peningkatan konsentrasi 

pada asam lemak rantai panjang terjadi karena adanya proses lipolisis trigliserida 

selama pemeraman sehingga menghasilkan  asam lemak rantai panjang. Menurut 

Zekai and Kucukkoner (2006), lipolisis pada keju meningkat seiring dengan 

waktu pemeraman yang semakin lama. Menurut Malcata et al. (1996),  

pemeraman keju menghasilkan asam lemak berantai pendek (C4:0, C6:0 dan 

C8:0), asam lemak jenuh berantai sedang (medium) (C10:0, C12:0 dan C14:0), 

asam lemak  jenuh berantai panjang (C16:0 dan C18:0) dan asam lemak tidak 

jenuh berantai panjang (C18:1, C18:2 dan C18:3). 
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Jumlah asam lemak keju yang dilapisi edible film dengan penambahan 

asam propionat yaitu asam kaprat, miristat dan palmitat lebih tinggi daripada keju 

yang dilapisi edible film dengan penambahan asam benzoat. Tingginya asam 

lemak pada keju yang dilapisi edible film dengan penambahan asam propionat 

disebabkan oleh kadar air keju yang dilapisi edible film dengan penambahan asam 

propionat lebih tinggi dari  keju yang dilapisi edible film dengan penambahan 

asam benzoat sehingga lipolisis lebih tinggi. Asam benzoat menghambat 

pertumbuhan bakteri psikrotropik yang mana enzim lipase banyak dihasilkan oleh 

bakteri psikrotropik, sehingga proses lipolisis lebih lambat. Peningkatan jumlah 

asam-asam lemak rantai panjang pada keju menyebabkan tekstur keju menjadi 

lebih lunak. Aw keju yang dilapisi edible film dengan penambahan asam 

propionat juga berpengaruh pada lipolisis, Aw keju yang tinggi menyebabkan 

lipolisis pada keju yang dilapisi edible film dengan penambahan asam propionat 

terjadi lebih cepat.  

Keju Gouda dengan pemeraman 0 minggu mengandung asam laurat yang 

lebih tinggi dari yang lain dengan luasan area sebesar 383 mv dan asam miristat 

memiliki konsentrasi yang paling rendah dengan luasan area sebesar 72 mv. Pada 

keju Gouda yang dilapisi edible film dengan penambahan asam benzoat  

mengandung asam palmitat yang lebih tinggi dari keju kontrol, dengan luasan area 

sebesar 1483 mv dan asam kaprat memiliki konsentrasi paling rendah dengan 

luasan area sebesar 202 mv. Keju Gouda yang dilapisi edible film dengan 

penambahan asam propionat dengan pemeraman selama 4 minggu memiliki 

konsentrasi asam-asam lemak yang berbeda. Konsentrasi asam lemak palmitat 
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lebih tinggi dari yang lain yakni dengan luasan area sebesar 1722 mv dan asam 

kaprat lebih rendah dari yang lain yakni dengan luasan area sebesar 430 mv.  

 Jumlah asam kaprat, laurat, miristat dan palmitat meningkat selama 

pemeraman, baik pada keju yang dilapisi edible film dengan penambahan asam 

benzoat maupun propionat. Asam-asam lemak tersebut belum banyak mengalami 

hidrolisis menjadi asam lemak rantai pendek selama pemeraman. Jumlah asam 

palmitat lebih tinggi dari asam yang lain dan meningkat selama pemeraman, 

karena hidrolisis trigliserida untuk pembentukan asam palmitat lebih banyak 

terjadi.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

   Penambahan asam organik (asam benzoat dan propionat) meningkatkan 

kadar air dan garam serta menurunkan Aw keju Gouda. Lama pemeraman keju 

Gouda memberikan pengaruh terhadap kadar air, makin lama diperam kadar air 

keju Gouda semakin menurun, kadar garam keju makin meningkat dan Aw keju 

Gouda juga menurun. Aw keju cenderung stabil selama pemeraman (hanya sedikit 

mengalami penurunan). Selama pemeraman, asam-asam lemak rantai panjang 

pada keju mengalami peningkatan. Keju Gouda yang dilapisi edible film dengan 

penambahan asam propionat memiliki kandungan asam lemak rantai panjang 

yang lebih tinggi dari keju Gouda yang dilapisi edible film dengan penambahan 

asam benzoat.  

  

5.2. Saran 

 Berdasarkan penelitian ini maka disarankan adanya penelitian lebih 

lanjut tentang pengaruh penggunaan asam benzoat dan asam propionat pada 

aplikasi edible film protein whey terhadap peningkatan kualitas kimia keju Gouda 

dengan menggunakan lama pemeraman di atas satu bulan untuk mengetahui 

pengaruh lebih lanjut dari asam benzoat  dan propionat, serta diadakan penelitian 

mengenai kualitas fisik dan mikrobiologi keju Gouda. 
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Lampiran 1. Prosedur Pengujian Kadar Air (AOAC, 1970 dalam 
Sudarmadji dkk., 1989) 

 
  Penentuan kadar air keju Gouda dengan menggunakan edible film protein 

whey dilakukan dengan prosedur : 

1. Botol timbang kosong dimasukkan dalam oven dengan suhu 105o C 

selama 24 jam, kemudian dimasukkan dalam eksikator selama 1 jam dan 

ditimbang beratnya (X gram). 

2. Sampel yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 2–2,5 g dalam botol 

yang telah diketahui beratnya (Y gram) 

3. Botol yang berisi sampel tersebut dikeringkan ke dalam oven pada suhu 

105o C selama 3-5 jam. Selanjutnya dimasukkan ke dalam eksikator 

selama 1 jam, kemudian ditimbang (Z gram). Perlakuan ini diulang sampai 

didapat berat konstan (selisih  penimbangan berturut–turut kurang dari 0,2 

mg).  

Kadar air (%) = %100)( x
Y

ZYX −+  

 

Keterangan: 

X : berat cawan awal 

Y : berat sampel awal 

 Z : berat cawan dan sampel setelah dikeringkan di dalam oven  
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Lampiran 2. Prosedur Pengujian Kadar Garam Metode Volhard (Anonim,   
1989) 

 
                   Penentuan kadar garam keju Gouda dengan menggunakan edible film 

protein whey dilakukan dengan prosedur : 

1. Contoh sebanyak 0,5-1 g dimasukkan ke dalam erlenmeyer 300 ml. 

2. Ke dalam erlenmeyer tersebut ditambahkan volume tertentu (misalnya    

25 ml) larutan standar AgNO3 untuk mengendapkan semua chloride 

sebagai AgCl dan kemudian ditambahkan 20 ml larutan HNO3 (1 : 4) 

memakai gelas ukur 25 ml. 

3. Pipa kaca pendingin dipasang tegak pada erlenmeyer yang panjangnya   

1,5 m, kemudian pemanas listrik dipanaskan perlahan-lahan hingga 

seluruh contoh larut kecuali garam AgCl, biasanya 15 menit. 

4. Setelah dingin, ditambahkan ke dalam erlenmeyer tersebut 50 ml akuades 

dan 5 ml indikator ammonium ferri sulphate jenuh. Larutan di atas dititrasi 

dengan larutan 0,1 N kalium thiocyanate sampai larutan berwarna coklat 

terang. 

5. Blangko dikerjakan juga seperti analisa di atas. 

6. Perhitungan : 

Kadar garam NaCl =  %100
1000

)(45,58 x
xD

xCBA−  

A= ml KCNS blangko 

B = ml KCNS contoh 

C = normalitas KCNS 

D = berat contoh (g) 
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Lampiran 3. Prosedur Pengujian Aw dengan hygrometer  (Anonim, 1992) 
                    

Penentuan Aw keju Gouda dengan menggunakan pelapis edible film 

protein whey dilakukan dengan prosedur : 

1. Sampel dimasukkan ke dalam cawan. 

2. Hygrometer diletakkan di atas sampel yang diletakkan dalam cawan (tepat 

di atas sensor). 

3. Hygrometer dan sampel dimasukkan ke dalam kantong plastik transparan. 

4. Udara di dalam kantong plastik dikeluarkan, kemudian ujung kantong 

plastik diikat sehingga udara dari luar tidak bisa masuk. 

5. Ditunggu selama 30 menit, kemudian dibaca angka yang ditunjuk oleh 

jarum. Dikonversikan nilai ERH sampel yang telah dikalibrasikan ke 

dalam Aw, sebagai berikut :   

      Aw = 
100
ERH  
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 Lampiran 4.  Prosedur Pengujian Profil Asam Lemak menggunakan GC 
(Setyawati, 2004) 

 
Penentuan Profil asam lemak keju Gouda dengan menggunakan edible 

film protein whey sesuai dengan prinsip kerja dalam AOAC 970.51 dilakukan 

dengan prosedur : 

Tahap 1. Ekstraksi minyak (Blight and Dyer) 

1. Dihaluskan sampel keju sebanyak 25 g, kemudian dimasukkan ke dalam 

erlenmeyer 250 ml. 

2. Ditambahkan 20 ml etanol, dikocok (dihomogenkan) selama 5 menit 

dengan menggunakan vortek. 

3. Diekstraksi selama 3-4 jam hingga etanol sebagai pelarut kandungan air 

keju menguap dan keju mengering. 

4. Ditambahkan 10 ml, dihomogenkan, serta diekstraksi kembali selama 3-4 

jam.  

5. Ditambahkan 10 ml larutan petroleum benzene ke dalam tabung reaksi 

yang berisi keju kering sebagai pelarut lipid, kemudian dihomogenkan 

menggunakan vortek. Larutan yang didapat dituang kedalam tabung 

reaksi. Ditambahkan 25 kloroform dan metanol, dikocok selama 5 menit. 

6. Diperlakukan kembali penambahan petroleum benzene sebanyak 3 kali 

hingga didapatkan 30 ml larutan lipid. 

7. Diuapkan larutan yang mengandung lipid hasil ekstraksi dengan 

menggunakan aliran gas N2.  

8. Didapatkan ekstrak lipid. Sampel disimpan dalam lemari es. 
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Tahap 2. Ekstraksi dan Metilasi 

1. Disiapkan larutan 5% minyak dalam heksana, ambil 6 ml larutan dan 

dimasukkan dalam tabung reaksi yang tertutup (kapasitas 12 ml). 

2. Ditambahkan 150 ml KOH dalam metanol dan dikocok selama 5 menit, 

kemudian disentrifugasi selama 5 menit dengan kecepatan 2000 rpm. 

3. Supernatan diinjeksikan pada alat kromatografi gas. 

 
Tahap 3. Penentuan Ester Asam Lemak dengan Kromatografi gas 

1. Ester–ester asam lemak yang telah disiapkan diinjeksikan melalui injektor 

dalam kromatografi gas untuk pemisahan dan identifikasi. 

2. Penentuan kualitatif asam–asam lemak yang dapat dilakukan dari 

kromatogram yang diperoleh. 

3. Spesifikasi gas kromatografi sebagai berikut: 

Kolom   : Fused Silica Packing, panjang 2 m, diameter 3 mm 

Bahan isian  : 15% DEGS 

Gas Pembawa  : N2  kecepatan 50 ml/menit 

Gas Pembakar  : H2  kecepatan 1 kg/cm2  

Gas Pembantu  : udara, kecepatan 1,5 kg/cm2  

Suhu Kolom  : 300o C 

Suhu Injektor  : 250o C 

Range   : 102 

Attenuation  : 8 

Record   : Integrator C-R 6A 

Chart Speed  : 3 mm/menit 

Volume Injeksi : 1µL 
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Lampiran 5. Analisis Ragam dan Uji Jarak Berganda  Duncan  (UJBD) 
Kadar Air Keju Gouda 

 
 

Kelompok Penambahan 
Zat 

Antimikroba 

Lama 
Pemeraman 1 2 3 Total Rata–rata 

P0 0 41,3397 42,9845 40,9143 125,2385 41,7462 
 2 15,1743 14,9006 11,4535 41,5284 13,8428 
 4 10,6618 11,0493 10,5723 32,2834 10,7611 

P1 0 39,2236 44,5242 44,8192 128,5670 42,8557 
 2 12,8632 16,4800 14,5117 43,8549 14,6183 
 4 10,6143 11,6920 11,6116 33,9179 11,3060 

P2 0 39,0333 42,7082 45,6214 127,3629 42,4543 
 2 17,2536 14,8077 14,3447 46,4060 15,4687 
 4 10,5485 11,6920 10,9642 33,2047 11,0682 

Total  196,7123 210,8385 204,8129 612,3637 204,1212 
 

Faktor Koreksi (FK) = 

2
a

1i

b

1j

r

1k
ijk

rx bx a

Y ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑∑∑
= = =  

   = ( )
3x 3x 3

612,3637 2

 

   = 
27

1374989,301  

   = 13888,4926 
 
Untuk perhitungan JK disusun tabel 2 arah sebagai berikut : 
 

Perlakuan R0 R2 R4 Total Rata - rata
P0 
P1 
P2 

125,2385 
128,5670 
127,3629 

 41,5284
 43,8549
46,4060 

32,2834
33,9179
 33,2047 

199,0503 
206,3398 

  206,9736 

66,3501
68,7799
68,9912 

Total   381,1684 131,7893   99,4060 612,3637  
Rata - rata   127,0561   43,9297   33,1353   

 
Jumlah Kuadrat (JK) 
 

JK Total  = ∑∑∑ - FK  
= = =

a

1i

b

1j

r

1k

2
ijkY

    = (41,33972 + … + 10,96422) – 13888,4926  

    = 5354,4364 
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JK Kelompok = 
b x a

Y
r

1k

2
a

1i

b

1j
ijk∑ ∑∑

= = =
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

- FK 

            =  
3x 3

204,8129  8385,102 7123,961 222 ++ - 13888,4926 

            = 13899,6585 - 13888,4926 

            = 11,16582 
 

JK Perlakuan = 
r x b

Y
a

1i

2
b

1j

r

1k
ijk∑ ∑∑

= = =
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

- FK  

  =  
3x 3

206,9736  206,3398  0503,199 222 ++ - 13888,4926    

  = 13892,8007 - 13888,4926 

  = 4,3080 
 

JK (R(P0))  = 
bxr

Y

r

Y JK

r

k

b

j
JK

r

k

b

j

2

1
11

2

1
11

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ∑∑∑∑
====  

       = 
33

0503,199
3

2834,325284,412385,125 2222

x
−

++  

                   =  6153,1553 – 4402,3358 
 

       = 1744,1953 
 

JK (R(P1))  = 
bxr

Y

r

Y KJ

r

k

b

j
KJ

r

k

b

j

2

)1(
11

2

)1(
11

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ∑∑∑∑
====  

       = 
33

3398,206
3

9179,338549,435670,128 2222

x
−

++  

              = 6534,3822 – 4730,6792 

               = 1803,7040 
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JK (R(P2))   = 
bxr

Y

r

Y KJ

r

k

b

j
KJ

r

k

b

j

2

)1(
11

2

)1(
11

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ∑∑∑∑
====  

        = 
33

9736,206
3

2047,334060,463629,127 2222

x
−

++  

        = 6492,4591 – 4759,7857 

        = 1732,6734 

JK (R(P))  = JK (R(P0)) + JK (R(P1)) + JK (R(P2)) 

     =1744,1953 + 1803,7040+ 1732,6734 

     = 5284,5442 
 

JK Galat   = JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan – JK (R (P)) 

          = 5354,4364- 11,16582- 4,3080- 5284,5442 

                 = 54,4183 

 

Tabel analisis ragam (ANOVA) : 
SK db JK KT Fhitung F5% F1% 

Kelompok 2 11,16582 5,58291 1,64148 3,55 6,01 
Perlakuan 2 4,30804 2,15402 0,63332 3,55 6,01 
R(P) 6 5284,54423 880,75737 388,43860** 2,93 4,58 
Galat 16 54,41832 3,40115    
Total 26      

Keterangan : 
** : Terdapat perbedaan yang sangat nyata 
 
 
Uji Jarak Nyata Duncan : 
 

SE = 
r x a

KTGalat  = 
3 x 3

3,40115  = 0,61478 

 
 

Selingan 2 3 4 
JND 1% 4,07 4,27 4,38 
JNT 1% 2,50215 2,62511 2,63126 
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Hasil UJBD 1% untuk lama pemeraman 
 
Tanpa penambahan zat antimikroba (P0) 
 

Lama pemeraman 
(minggu) 

Rataan Notasi 

4 
2  
0 

10,7611 
13,8428 
41,7462 

a 
b 
c 

 
Penambahan asam benzoat 5%  (P1) 
 

Lama pemeraman 
(minggu) 

Rataan Notasi 

4 
2  
0 

11,3060 
14,6183 
42,8557 

a 
b 
c 

 
Penambahan asam propionat 5%  (P2) 
 

Lama pemeraman 
(minggu) 

Rataan Notasi 

4 
2  
0 

11,0682 
15,4687 
42,4543 

a 
b 
c 

 
 
Nilai rata-rata Kadar Air 
 

Lama pemeraman 
(minggu) 

Rataan Notasi 

4 
2  
0 

11,0451 
14,6433 
42,3521 

a 
b 
c 
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Lampiran 6.   Analisis Ragam dan Uji Jarak Berganda  Duncan  (UJBD) 
Kadar Garam Keju Gouda 

 
Penambahan 

Zat 
Antimikroba

Lama 
Pemeraman Kelompok Total Rata – rata 

  1 2 3   
P0 0 1,253 0,903 1,224 3,380 1,127

 2 1,308 1,901 1,204 4,413 1,471
 4 1,796 1,989 1,628 5,413 1,804

P1 0 1,222 0,675 1,509 3,406 1,135
 2 1,348 1,434 1,579 4,361 1,454
 4 1,813 1,362 2,940 6,115 2,038

P2 0 1,182 1,101 1,156 3,439 1,146
 2 1,625 1,307 1,695 4,627 1,542
 4 1,655 1,823 2,462 5,940 1,980

Total  13,202 12,495 15,397 41,094  
 

Faktor Koreksi (FK) = 

2
a

1i

b

1j

r

1k
ijk

rx bx a

Y ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑∑∑
= = =  

   = ( )
3x 3 x 3

31,95 2

  

= 62,5451 
 
 

Untuk perhitungan JK disusun tabel 2 arah sebagai berikut : 
 

Perlakuan R0 R1 R2 Total Rata - rata 
P0 
P1 
P2 

3,380 
3,406 
3,439 

  4,413 
  4,361 
4,627 

5,413 
6,115 
5,940 

13,206 
13,882 
14,006 

4,402
4,627
4,669

Total    10,225    13,401    17,468  
Rata - rata    3,408  4,467     5,823  

 
Jumlah Kuadrat (JK) 

JK Total  = ∑∑∑ - FK  
= = =

a

1i

b

1j

r

1k

2
ijkY

    = (1,2532 + … + 2,4622) – 62,5451 

       = 5,6146 

JK Kelompok = 
b x a

Y
r

1k

2
a

1i

b

1j
ijk∑ ∑∑

= = =
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

- FK 
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            =  
3x 3

397,15 495,12 202,13 222 ++ - 62,5451 

                      = 0,5089 
 

JK Perlakuan = 
r x b

Y
a

1i

2
b

1j

r

1k
ijk∑ ∑∑

= = =
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

- FK  

  =  
3x 3

14,006  13,882  206,13 222 ++ - 62,5451      

   = 0,0412 
 

JK (R(P0))  = 
bxr

Y

r

Y JK

r

k

b

j
JK

r

k

b

j

2

1
11

2

1
11

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ∑∑∑∑
====  

       = 
33

206,13
3

413,5413,4380,3 2222

x
−

++  

              = 0,6889 
 

JK (R(P1))  = 
bxr

Y

r

Y KJ

r

k

b

j
KJ

r

k

b

j

2

)1(
11

2

)1(
11

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ∑∑∑∑
====  

       = 
33

882,13
3

115,6361,4406,3 2222

x
−

++  

              = 1,2586 
 
 

JK (R(P2))   = 
bxr

Y

r

Y KJ

r

k

b

j
KJ

r

k

b

j

2

)1(
11

2

)1(
11

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ∑∑∑∑
====  

        = 
33

006,14
3

940,5627,4439,3 2222

x
−

++  

              =  1,043 
 
JK (R(P))   = JK (R(P0)) + JK (R(P1)) + JK (R(P2)) 

            = 0,6889+ 1,2586 + 1,0434 

           = 2,99086 
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JK Galat   = JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan – JK (R( P)) 

          = 5,6146 - 0,5089 - 0,0412 - 2,9909 

                 = 2,0737 
 
Tabel analisis ragam (ANOVA) : 

SK db JK KT Fhitung F5% F1% 
Kelompok 2 0,5089 0,2544 1,96317 3,55 6,01 
Perlakuan 2 0,0412 0,0206 0,15894 3,55 6,01 
R(P) 6 2,9909 0,49848 5,76922** 2,93 4,58 
Galat 16 2,0737 0,12960   
Total 26      

Keterangan :  
* = terdapat perbedaan yang nyata 
 
Uji Jarak Berganda Duncan : 
 

SE = 
r x a

KTGalat  = 
3 x 3

0,12960  = 0,12 

 
Selingan 2 3 4 
JND 5% 2,97 3,12 3,21 
JNT 5% 0,48840 0,51240 0,51360 

 
Hasil UJBD 5% untuk lama pemeraman 
 
Tanpa penambahan zat antimikroba (P0) 
 

Lama pemeraman 
(minggu) 

Rataan Notasi 

0 
2  
4 

1,127 
1,471 
1,804 

x 
xy 
y 

 
Penambahan asam benzoat 5%  (P1) 
 

Lama pemeraman 
(minggu) 

Rataan Notasi 

0 
2  
4 

1,135 
1,454 
2,038 

x 
x 
y 
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Penambahan asam propionat 5%  (P2) 
 

Lama pemeraman 
(minggu) 

Rataan Notasi 

0 
2  
4 

1,146 
1,542 
1,980 

x 
xy 
y 

 
Nilai Rata-rata Kadar Garam 
 

Lama pemeraman 
(minggu) 

Rataan Notasi 

0 
2  
4 

1,136  
1,489 
1,941 

x 
xy 
y 
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Lampiran 7. Analisis Ragam dan Uji Jarak Berganda  Duncan  (UJBD) Aw 
Keju Gouda 

 
 
Penambahan 

Zat 
Antimikroba

Lama 
Pemeraman Kelompok Total Rata – rata 

  1 2 3   
P0 0 0,660 0,780 0,695 2,135 0,712

 2 0,785 0,635 0,705 2,125 0,708
 4 0,735 0,715 0,700 2,150 0,717

P1 0 0,680 0,825 0,705 2,210 0,737
 2 0,760 0,640 0,680 2,080 0,693
 4 0,675 0,690 0,695 2,060 0,687

P2 0 0,700 0,805 0,690 2,195 0,732
 2 0,745 0,650 0,665 2,060 0,687
 4 0,675 0,680 0,685 2,040 0,680

Total  6,415 6,420 6,220 19,055 6,352
 

Faktor Koreksi (FK) = 

2
a

1i

b

1j

r

1k
ijk

rx bx a

Y ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑∑∑
= = =  

   = ( )
3x 3 x 3

19,055 2

 

   = 13,4479 
 
Untuk perhitungan JK disusun tabel 2 arah sebagai berikut : 
 

Perlakuan R0 R2 R4 Total Rata - rata
P0 
P1 
P2 

2,135 
2,210 
2,195 

2,125 
2,080 
2,060 

2,150 
2,060 
2,040 

6,410 
6,350 
6,295 

2,137 
2,117 
2,098 

Total 6,540       6,265    6,250   
Rata - rata    2,180   2,088    2,083   

 
Jumlah Kuadrat (JK) 
 

JK Total  = ∑∑∑ - FK  
= = =

a

1i

b

1j

r

1k

2
ijkY

    = (0,6602 + … + 0,6852) – 13,4479  

    = 0,0626 
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JK Kelompok = 
b x a

Y
r

1k

2
a

1i

b

1j
ijk∑ ∑∑

= = =
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

- FK 

            =  
3x 3

6,220  420,6 415,6 222 ++ - 13,4479 

            = 0,0029 
 

JK Perlakuan = 
r x b

Y
a

1i

2
b

1j

r

1k
ijk∑ ∑∑

= = =
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

- FK  

  =  
3x 3

6,295  6,35  41,6 222 ++ - 13,4479 

  = 0,0007 
 

JK (R(P0))  = 
bxr

Y

r

Y JK

r

k

b

j
JK

r

k

b

j

2

1
11

2

1
11

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ∑∑∑∑
====  

       = 
33

410,6
3

150,2125,2135,2 2222

x
−

++  

              = 0,0001 
 

JK (R(P1))  = 
bxr

Y

r

Y KJ

r

k

b

j
KJ

r

k

b

j

2

)1(
11

2

)1(
11

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ∑∑∑∑
====  

       = 
33

350,6
3

060,2080,2210,2 2222

x
−

++  

              = 0,0044 
 

JK (R(P2))   = 
bxr

Y

r

Y KJ

r

k

b

j
KJ

r

k

b

j

2

)1(
11

2

)1(
11

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ∑∑∑∑
====  

        = 
33

295,6
3

040,2060,2195,2 2222

x
−

++  

              =  0,0048 
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JK (R(P))   = JK (R(P0)) + JK (R(P1)) + JK (R(P2)) 

     = 0,0001 + 0,0044 + 0,0048 

           = 0,0093 
 

JK Galat   = JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan – JK (R(P)) 

          = 0,0626 - 0,0029 - 0,0007 - 0,0093 

                 = 0,0497 
 

Tabel analisis ragam (ANOVA) : 
SK db JK KT Fhitung F5% F1% 

Kelompok 2 0,0029 0,00150 0,46538 3,55 6,01 
Perlakuan 2 0,0007 0,00040 0,11836 3,55 6,01 
R(P) 6 0,0093 0,00154 0,74592 2,93 4,58 
Galat 16 0,0497 0,00311    
Total 26      

 
Keterangan : Tidak terdapat perbedaan yang nyata pada semua perlakuan    

terhadap Aw. 
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Lampiran 8. Kromatogram Asam Lemak  
 
1.   Kromatogram Asam Lemak Keju yang Dilapisi Edible Film Lama Pemeraman     

0 Minggu   
 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu  Retensi 
 

 
2. Kromatogram Asam Lemak Keju yang dilapisi Edible Film dengan 

Penambahan Asam Benzoat 5% Lama Pemeraman 4 Minggu 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Waktu  Retensi 
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3. Kromatogram Asam Lemak Keju yang Dilapisi Edible Film dengan 
Penambahan Asam Propionat 5%  Lama Pemeraman 4 Minggu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Waktu Retensi 
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