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ABSTRACT 
 

APPLICATION OF GLUTEN EDIBLE FILM ON GOUDA CHEESE KEPT 
FOR 1, 2 and 3 MONTHS EVALUATED FROM THE Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Mold and Yeast LOAD 
 
 The data collection of this research was carried out since April 21th until 
28th July 2008 in the Microbiology Laboratory, Physicochemical Laboratory 
Animal Product Technology Study Program Faculty of Animal Husbandry, 
University of Brawijaya, Malang.           

The objective of this research was to find out the influence of the 
application of gluten edible film to revise Gouda cheese kept for 1, 2 and 3 
months evaluated from the Escherichia coli, Staphylococcus aureus, mold and 
yeast load (P0, P1, P2, P3). 

The result showed that the storage time gave a highly siqnificant different 
effect (P<0,01) on microbial load. The average value of Escherichia coli 
decreased from 3,6 x 103 cfu/gram (P0) to 0,04 x 103 cfu/gram (P3). The average 
value of Staphylococcus aureus decreased from 370 x 103 cfu/gram (P0) to 0,4 x 
103 cfu/gram (P3). The average value of mold and yeast decreased from 220 x 103 
cfu/gram (P0) to 0,06 x 103 cfu/gram (P3). 
 The conclusion of this research was that Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus, mold and yeast were reduced during storage time. It is suggested to do the 
research of the ripening of Gouda cheese which has been coated by gluten edible 
film with the condition as requirements of relative humidity and temperature of 
ripening Gouda cheese. 
 
Keywords :  Storage time, gluten edible film, microbial load, Gouda cheese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RINGKASAN 
 

APLIKASI EDIBLE FILM GLUTEN PADA KEJU GOUDA YANG 
DISIMPAN SELAMA 1, 2 DAN 3 BULAN DITINJAU DARI JUMLAH 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Kapang dan Khamir 
 

Pengambilan data pada penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium 
Mikrobiologi Hasil Ternak dan Laboratorium Fisiko kimia Hasil Ternak Program 
Studi Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang 
mulai tanggal 21 April 2008 sampai dengan 28 Juli 2008. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengaruh 
aplikasi edible film gluten pada keju Gouda yang disimpan sampai 3 bulan 
terhadap jumlah Escherichia coli, Staphylococcus aureus, kapang dan khamir. 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah edible film gluten dan 
keju Gouda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok. Perlakuan yang 
dicobakan adalah waktu penyimpanan 0, 1, 2, dan 3 bulan.Variabel yang diukur 
adalah jumlah Escherichia coli, Staphylococcus aureus, kapang dan khamir pada 
keju Gouda yang dilapisi edible film gluten. Data yang diperoleh dianalisis dengan 
analisis ragam kemudian dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan waktu penyimpanan pada 
aplikasi edible film gluten memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01) terhadap penurunan jumlah Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
kapang dan khamir pada keju Gouda. Jumlah bakteri Escherichia coli menurun 
dari 3,6 x 103 cfu/gram (P0) menjadi 0,04 x 103 cfu/gram (P3), Staphylococcus 
aureus menurun dari 370 x 103 cfu/gram (P0) menjadi 0,4 x 103 cfu/gram (P3), 
kapang dan khamir menurun dari 220 x 103 cfu/gram (P0) menjadi 0,06 x 103 

cfu/gram (P3). 
 Kesimpulan penelitian ini yaitu waktu penyimpanan keju Gouda yang 
dilapisi edible film gluten memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 
terhadap jumlah Escherichia coli, Staphylococcus aureus, kapang dan khamir. 
Pada keju Gouda yang dilapisi dengan edible film gluten mampu mengurangi 
kontaminasi dan menekan pertumbuhan mikroorganisme selama penyimpanan. 
Disarankan untuk melakukan penelitian tentang pematangan keju Gouda yang 
telah dilapisi edible film gluten dengan kondisi sesuai persyaratan suhu dan 
kelembaban pematangan keju Gouda. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang 

            Keju Gouda terbuat dari susu sapi penuh (whole milk) dan mengalami 

penyimpanan hingga berumur beberapa minggu sampai lebih dari satu tahun. 

Semakin lama masa penyimpanannya maka keju Gouda akan mempunyai cita rasa 

yang semakin kuat. Keju Gouda dibungkus dengan lapisan lilin warna kuning atau 

merah dengan tujuan untuk melindungi keju Gouda dari kerusakan dan penurunan 

mutu karena umurnya yang panjang (Craen, Broome, Chandler and Jansen, 2001). 

Saat proses penyimpanan, keju dapat mengalami perubahan kualitas 

berupa perubahan konsistensi dan cita rasa yang diakibatkan oleh transfer massa 

berupa air, oksigen maupun aroma dan berpotensi terjadi kontaminasi oleh 

mikroorganisme pada permukaan keju (Walstra, Geurts, Noomen, Jellema and 

Van Boekel, 1999). Oleh karena itu keju Gouda membutuhkan suatu proses atau 

komponen yang dapat mengendalikan perubahan-perubahan tersebut yaitu dengan 

penggunaan edible film.  

Perubahan kualitas keju Gouda dapat diatasi yaitu sebelum dilakukan 

penyimpanan, keju dilapisi permukaannya dengan edible film untuk mencegah 

kontaminasi mikroorganisme khususnya patogen yang tidak diinginkan pada 

permukaan keju. Edible film merupakan bahan pelapis pangan yang tipis, aman 

apabila dimakan dan berfungsi melindungi makanan dari kerusakan fisik, kimiawi 

dan mikrobiologis (Mc. Hugh and Krochta, 1994).  



Edible film dari protein gandum (wheat gluten) dapat menghasilkan film 

yang transparan, lentur, tidak berbau, tidak berwarna dan mempunyai sifat 

penahan aroma dari produk pangan yang dilapisinya. Kelebihan dari edible film 

gluten adalah sifat kohesif dan elastis. Sifat-sifat ini dapat berguna di dalam 

pelapisan makanan (Tanada-Palmu and Grosso, 2003).  

Edible film gluten dalam aplikasinya pada keju biasanya ditambah dengan 

bahan antimikroorganisme yang berfungsi untuk mengontrol pertumbuhan 

mikroorganisme pada bahan pangan yang dilapisinya. Fungsi perlindungan ini 

ditujukan untuk meningkatkan kualitas produk pangan dan memperpanjang masa 

simpan dan perbaikan penyimpanan. Senyawa-senyawa yang bersifat sebagai 

antimikroorganisme yang dapat ditambahkan pada edible film yaitu asam benzoat 

(Cuppett, 1994).  

Berdasarkan uraian diatas maka perlu diadakan penelitian untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh waktu penyimpanan pada aplikasi edible film 

gluten untuk mengetahui kualitas mikrobiologis keju Gouda meliputi Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus, kapang dan khamir. 

 
 

1.2. Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh aplikasi edible 

film gluten pada keju Gouda yang disimpan sampai 3 bulan ditinjau dari jumlah 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, kapang dan khamir. 

 

 

 



1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh aplikasi 

edible film gluten pada keju Gouda yang disimpan sampai 3 bulan terhadap 

jumlah Escherichia coli, Staphylococcus aureus, kapang dan khamir. 

 
 

1.4. Kegunaan Penelitian  

� Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa dan semua pihak yang tertarik 

pada pembuatan edible film gluten tentang pengaruh waktu penyimpanan 

terhadap Escherichia coli, Staphylococcus aureus, kapang dan khamir 

pada keju Gouda dengan penggunaan edible film tersebut. 

� Sebagai salah satu upaya pengendalian kualitas keju Gouda selama 

penyimpanan melalui edible film gluten. 

 
 

1.5. Kerangka Pikir 

Selama penyimpanan, keju mengalami proses perubahan akibat adanya 

transfer massa berupa air, oksigen maupun aroma serta berpotensi terjadi 

kontaminasi oleh mikroorganisme terutama pada permukaan keju (Walstra et al., 

1999). Oleh karena itu keju Gouda membutuhkan suatu proses atau komponen 

yang dapat mengendalikan perubahan kualitas dan mencegah kontaminasi 

mikroorganosme pada permukaan keju. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 

untuk mempertahankan kualitas keju selama penyimpanan adalah pelapisan keju 

dengan edible film. 

Edible film dari protein gandum (wheat gluten) dapat menghasilkan film 

yang transparan, lentur, tidak berbau, tidak berwarna dan mempunyai sifat 



penahan aroma dari produk pangan yang dilapisinya. Kelebihan dari edible film 

gluten adalah sifat kohesif dan elastis. Sifat-sifat ini dapat berguna di dalam 

pelapisan makanan (Tanada-Palmu and Grosso, 2003). 

Penggunaan edible film gluten sebagai pelapis keju akan lebih efektif 

dengan penambahan zat antimikroorganisme. Senyawa-senyawa yang bersifat 

sebagai antimikroorganisme yang dapat ditambahkan pada edible film yaitu asam 

benzoat (Cuppett, 1994). Asam benzoat merupakan bahan pengawet yang paling 

banyak digunakan sebagai antimikroorganisme pada edible film karena asam 

benzoat larut pada larutan edible film dan tetap aktif setelah preparasi edible film. 

Asam benzoat juga dapat digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri 

pathogen dan psikrotropik (Cagri, Ustunol and Ryser, 2003).  

Keju Gouda yang telah dilapisi edible film gluten diharapkan dapat 

menekan kandungan mikroorganisme yang tumbuh pada saat penyimpanan yang 

meliputi Escherichia coli, Staphylococcus aureus, kapang dan khamir pada keju 

Gouda selama penyimpanan. 

 
 

1.6. Hipotesis 

Terdapat perbedaan pengaruh aplikasi edible film gluten pada keju Gouda 

yang disimpan sampai 3 bulan ditinjau dari jumlah Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, kapang dan khamir. 

 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1. Keju Gouda 

Keju Gouda merupakan jenis keju semi keras yang berasal dari Belanda. 

Keju ini dibuat dari susu yang di fermentasi agar susu lebih awet. Pembuatan keju 

Gouda menggunakan kultur starter yang ditambahkan dalam susu (Verachia, 

2005). Keju Gouda terbuat dari susu sapi penuh dan mengalami penyimpanan 

hingga berumur beberapa minggu sampai lebih dari satu tahun. Semakin lama 

masa penyimpanan maka keju Gouda akan mempunyai cita rasa yang semakin 

kuat (Anonymous, 2002). Keju Gouda merupakan keju ekspor yang mempunyai 

karakteristik dibungkus dengan lapisan lilin warna kuning atau merah dengan 

tujuan untuk melindungi keju Gouda dari kerusakan dan penurunan mutu karena 

umurnya yang panjang (Craen et al., 2001). 

Karakteristik keju Gouda dari segi kulit yaitu memiliki konsistensi yang 

keras; penampilan dari luar terlihat kering atau terlapisi oleh suatu wax, plastik 

terlarut atau suatu film. Karakteristik keju Gouda dari segi isinya yaitu 

mempunyai tekstur yang padat dan memungkinkan untuk dipotong, warna seperti 

jerami. Keju Gouda termasuk dari salah satu tipe keju Belanda yang berkadar 

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

tahun (Walstra, Noomen and Geurts, 1993). Keju Gouda termasuk keju semi 

keras dengan kadar air antara 41-51% yang diperam dengan bakteri (Galloway 

and Grawford, 1985).  

 
 



2.2. Pergerakan Garam dan Air dalam Keju 

 Keju yang dicelupkan pada larutan garam, mengalami pergerakan molekul 

NaCl yang berupa menjadi Na+ dan Cl- yaitu bergerak dari larutan garam masuk 

ke dalam keju karena terjadinya perbedaan tekanan osmotik antara air dalam keju 

dengan larutan garam. Pergerakan NaCl ini mengakibatkan air dalam keju 

mengalami difusi keluar dari matrik keju, demikian juga pada NaCl yang bergerak 

masuk ke dalam keju (Khosrowshasi, Madadlau, Mousavi and Djomeh, 2006). 

 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 dibawahnya dan seiring waktu penyimpanan 

menunjukkan bahwa kadar garam pada lapisan permukaan akan semakin 

berkurang akibat difusi lebih ke dalam lapisan keju (Srbinovska, Cizbanovski, 

Dzabirski, Andonov and Palasevski, 2001). 

 
 
2.3. Edible Film 

Edible film adalah suatu lapisan tipis yang dibuat dari bahan yang dapat 

dimakan, dibentuk untuk melapisi makanan (coating) atau diletakkan di antara 

komponen makanan (film) yang berfungsi sebagai penghalang terhadap 

perpindahan massa (misalnya kelembaban, oksigen, cahaya, lipid, zat terlarut) dan 

atau sebagai pembawa aditif serta untuk meningkatkan penanganan suatu 

makanan (Krochta, 1992). 



Pembuatan edible film dari protein mempunyai kelebihan, yaitu 

kemampuan dalam membentuk jaringan yang lebih baik sehingga dapat 

memperbaiki sifat barrier dari edible film. Sifat dari protein mudah membentuk 

matriks edible film sehingga sifat plastis dan elastis dapat terbentuk sempurna 

pada edible film berbahan protein (Tanada-Palmu and Grosso, 2003). 

Edible film dapat dibuat dari protein, polisakarida dan substansi 

hidrofobik. Edible film berbahan protein bermacam jenisnya, misalnya dari 

kolagen, gelatin, protein jagung (corn sein), protein gandum (wheat gluten), 

protein kedelai (soy protein), kasein dan protein whey (Hettiarachchy and Ziegler, 

1994). 

 
 

2.4. Edible Film Gluten 

Edible film dapat dibentuk melalui pengeringan larutan etanol-gluten. 

Pemecahan ikatan disulfida terjadi selama pemanasan merupakan struktur 

pembentuk larutan edible film yang terjadi bersamaan dengan pembentukan ikatan 

hidrogen dan hidrofobik sehingga terbentuk struktur edible film gluten. Interaksi 

intermolekuler yang ekstensif dalam gluten menghasilkan edible film yang mudah 

robek, sehingga dibutuhkan plasticizer berupa gliserol (Damodaran and Paraf, 

1997). 

Gluten merupakan protein utama yang ada di dalam gandum dan jagung 

(Weber, 2001). Gluten merupakan bahan yang diharapkan digunakan dalam 

aplikasi pangan dan non pangan seperti perlindungan sebagai pelapis, edible film, 

bahan thermoplastik, bahan perekat dan surfaktan. Gluten terdiri dari beberapa 

campuran bahan, antara lain protein, karbohidrat, lipid dan serat, namun demikian 



komponen yang utama adalah dua protein yaitu glutenin dan gliadin (Kersting, 

Lindhauer and Bergthaller, 1994).  

Sifat kohesif dan elastis dari gluten merupakan suatu kelebihan sehingga 

gluten dapat dijadikan bahan edible film yang mempunyai sifat yang dapat 

diharapkan dalam melapisi bahan pangan. Edible film dari protein gandum bersifat 

fleksibel, kuat, dapat melapisi bahan pangan dan secara umum berwarna 

transparan (Tanada-Palmu and Grosso, 2003). 

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

ketidaklarutan film dalam air dibutuhkan untuk meningkatkan integritas produk 

dan resistensi terhadap air. Peningkatan suhu pemanasan larutan pembentuk film 

dapat menurunkan kelarutan protein film gluten. Tingginya resistensi terhadap air 

dari film gluten yang dihasilkan dari modifikasi melalui pengaturan suhu 

pemanasan sangat potensial untuk penerapan coating bahan pangan (Roy, Weller, 

Gennadios, Zeec and Testing, 1999). 

 
 
2.5. Antimikroorganisme dalam Edible Film Gluten 

Penambahan antimikroorganisme ke dalam edible film adalah salah satu 

cara yang digunakan untuk mengontrol pertumbuhan mikroorganisme yang 

terdapat di permukaan bahan pangan. Edible film yang membawa bahan pengawet 

dapat memperbaiki stabilitas bahan pangan terhadap mikroorganisme, pada 

kenyataannya nilai penyebaran bahan pengawet sangat penting untuk 

memperkirakan daya simpan dari produk yang dilapisi  dengan edible film yang 

mengandung bahan pengawet pada kondisi penyimpanan. Komposisi film adalah 



salah satu faktor penting yang mempengaruhi kemampuan penyebaran bahan 

pengawet dalam edible film  (Ozdemir and Floros, 2003).  

Antimikroorganisme yang digunakan dalam edible film gluten adalah 

Asam organik (asam benzoat, propionat, sorbat, dan lainnya). Mekanisme kerja 

asam organik sebagai bahan pengawet berdasarkan pada permeabilitas dari sel 

membran mikroorganisme terhadap molekul asam yang tidak terdisosiasi 

sehingga di dalam sel banyak terdapat ion hidrogen, sehingga menyebabkan pH 

sel menjadi rendah dan dapat merusak organ sel mikrooganisme. Asam organik 

mempunyai efektifias yang tinggi bila digunakan pada lingkungan bahan pangan 

dengan keasaman tinggi (pH rendah), karena pada pH netral dan basa akan 

mengurai asam organik menjadi ion-ionnya. Kebanyakan mikroorganisme tumbuh 

optimum pada pH sekitar 5,0-8,0, sedangkan bakteri-bakteri tidak tahan asam 

tidak dapat tumbuh pada bahan pangan yang bersifat asam (Supardi dan Sukamto, 

1999).   

Asam-asam organik dapat berperan dalam penghambatan pertumbuhan 

mikroorganisme dengan mempengaruhi pH homeostatis. Munculnya 

ketidakstabilan pH homeostatis maka konsumsi energi yang seharusnya untuk 

pertumbuhan mikroorganisme digunakan untuk mempertahankan pH homeostatis 

(Herrero, 1983).  

 
 

2.6. Asam Benzoat 

Asam benzoat merupakan bahan pengawet organik yang berbentuk hablur 

atau jarum putih, sedikit berbau benzaldehid atau benzoin, agak mudah menguap 

pada suhu hangat dan mudah menguap dalam uap air, namun sukar larut dalam 



air, mudah larut dalam etanol dan eter (Cahyadi, 2006). Asam benzoat dan sodium 

benzoat dianjurkan digunakan sebagai bahan pengawet dengan kadar sampai 

dengan 0,1%. Jenis bahan pengawet ini dapat menghambat pertumbuhan kapang 

dan khamir, selain itu juga dapat menghambat pertumbuan bakteri patogen (L. 

monocytogenes, Escherichia coli, Bacillus cereus dan Salmonella typhimurium) 

dan bakteri pembusuk psikotropik.(Cagri et al., 2003).  

 
 

2.7. Escherichia coli 

Escherichia coli merupakan bakteri batang gram negatif, fakultatif 

anaerob, flagella peritrikat dan bersifat motil yang termasuk famili 

enterobactericeae. Bakteri ini dapat tumbuh pada suhu antara 10-40°C, pH 7,0-

7,5 dan Aw 0,96. Escherichia coli paling banyak dijumpai pada usus manusia dan 

hewan. Escherichia coli ini dapat berubah menjadi oportunis patogen bila hidup di 

luar usus, misal pada infeksi saluran kemih, infeksi luka dan mastitis pada sapi. 

Dosis yang dapat menimbulkan gejala infeksi Escherichia coli berkisar antara 

108-1010 sel. Bakteri ini sangat sensitif terhadap panas dan dapat diinaktifkan pada 

suhu pasteurisasi makanan, selama pemasakan makanan (Supardi dan Sukamto, 

1999). 

Escherichia coli disebarkan melalui kegiatan tangan ke mulut atau dengan 

perpindahan pasif lewat makanan atau minuman (Pelezar and Chan, 1988). 

Menurut Fizcher, Zhao, Doyle, Galdberg, Brown, Sewell, Kawanaugh and 

Bouman (2000) sumber penularan bakteri adalah feses ternak sehingga penularan 

bakteri dapat melalui produk peternakan seperti daging sapi, unggas, dan susu. 

 
 



2.8. Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus adalah suatu kokus tidak berflagella, tidak 

bergerak, gram positif, katalase negatif dan berdiameter sekitar 0,5-1,5 µm. 

Pembelahan sel terjadi pada lebih dari 1 bidang sehingga terbentuk massa tidak 

teratur menyerupai untaian anggur (Shulman, John and Herbert, 1994). Suhu 

optimum untuk pertumbuhan Staphylococcus aureus adalah 35-37oC, dengan suhu 

minimum 6,7oC dan suhu maksimum 45,5oC. Bakteri ini dapat tumbuh pada pH 

4,0-9,8 dengan pH optimum sekitar 7,0-7,5 dan nilai Aw minimum yaitu 0,86 

(Supardi dan Sukamto, 1999). 

Pada keju Gouda yang berasal dari susu yang mengandung Staphylococcus 

sebanyak 102-103 cfu/gram, akan meningkat jumlahnya dalam keju menjadi 

sebanyak 104-105 cfu/gram. Kondisi tersebut terjadi apabila kondisi keasaman 

pada keju di bawah normalnya (Robinson, 1990). 

Pengaruh adanya kultur starter terhadap Staphylococcus yang menjadi 

tertekan, sebagian besar disebabkan melalui produksi asam laktat, pH yang turun, 

produksi H2O2, sistem laktoperoksidase, kompetisi nutrisi dan sintesis substansi 

antibiotik seperti nisin. Garam ditambahkan pada curd atau pencelupan pada saat 

pembuatan keju dapat menekan pertumbuhan mikroorganisme. Penambahan 

garam berpengaruh pada flavour dan sifat fisik keju, selain itu garam sangat sesuai 

untuk mengkontrol aktifitas mikroorganisme dalam keju. Staphylococcus tahan 

terhadap perlakuan penggaraman dan garam dapat mendorong perkembangan 

Staphylococcus di dalam keju (Gomez, Goyache, Orden, Domenech, Hernandez, 

Quiteria, Ruiz, Lopez, Blanco  and Suarez, 1992). 

 
 



2.9. Kapang dan Khamir 

Kapang termasuk ke dalam kelompok mikroorganisme yang tergolong 

dalam fungi multiseluler yang mempunyai filamen (miselium) dan 

pertumbuhannya pada makanan mudah dilihat karena penampakannya yang 

berserabut seperti kapas. Pertumbuhannya mula-mula akan berwarna putih, tetapi 

jika spora telah timbul akan terbentuk berbagai warna tergantung dari jenis 

kapang. Kapang terdiri dari suatu thallus yang tersusun dari filamen yang 

bercabang yang disebut hifa. Kebanyakan kapang bersifat mesofilik, yaitu tumbuh 

baik pada suhu kamar. Suhu optimum pertumbuhan untuk kebanyakan kapang 

adalah sekitar 25-30oC, tetapi beberapa dapat tumbuh pada suhu 35-37oC atau 

lebih tinggi. Kebanyakan kapang dapat tumbuh pada kisaran pH yang luas, yaitu 

2-8,5, tetapi biasanya pertumbuhannya akan lebih baik pada kondisi asam atau pH 

rendah (Fardiaz, 1992). Kapang dapat tumbuh pada Aw 0,75 (Fox, Guinee, Cogan 

and McSweeney, 2000). 

Khamir merupakan jasad bersel tunggal, berukuran lebih besar dan 

morfologinya berbeda dengan bakteri, tidak dapat membentuk miselium, 

berbentuk bulat, bulat telur, batang, silindris, seperti buah jeruk, seperti sosis, 

bersifat saprofit namun ada beberapa yang bergaya hidup sebagai parasit, tersebar 

dimana-mana lebih sering dalam bentuk sel vegetatif daripada spora. Khamir pada 

umumnya  tersusun dari komponen air, senyawa nitrogen, protein dan asam 

amino, lipida-lipida, beberapa macam mineral. Komponen air dalam khamir dapat 

mencapai kira-kira 65-80% dari total komponen yang ada, komponen berikut 

ditempati oleh senyawa yang mengandung nitrogen dalam jumlah berkisar 15%. 

Walaupun demikian, jumlah komponen ini masih dipengaruhi oleh jenis 



khamirnya dan dari jumlah tersebut di atas kira-kira 60-80% berbentuk senyawa 

protein murni (Sudarmadji, Kasmidjo, Sarjono, Wibowo, Margino dan Rahayu, 

1989). Kisaran suhu untuk pertumbuhan kebanyakan khamir pada umumnya sama 

dengan kapang, yaitu dengan suhu optimum 25-300C dan suhu maksimum 35-

470C. Kebanyakan khamir lebih menyukai tumbuh pada keadaan asam, yaitu pada 

pH 4-4,5 (Fardiaz, 1992). Khamir tumbuh pada Aw minimum 0,92 (Fox et al., 

2000). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III 

MATERI DAN METODE 

 
 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Pengambilan data penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium 

Mikrobiologi Hasil Ternak dan Laboratorium Fisiko Kimia Hasil Ternak Program 

Studi Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang, 

dimulai tanggal 21 April 2008 sampai dengan 28 Juli 2008. 

 
 
3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Bahan Penelitian 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah KEMAL (Keju 

Malang) yang merupakan keju Gouda yang diproduksi di Kacamatan Wajak 

Kabupaten Malang, protein gluten yang merupakan hasil ekstraksi dari tepung 

terigu merek ”Kereta Kencana”, gliserol, lesitin, tween 80%, etanol 95%, 

CH3COOH, asam benzoat diperoleh dari Toko Kimia Panadia Malang, aquadest 

dari Laboratorium Biologi Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, kultur 

Escherichia coli dan Staphylococcus aureus dari Laboratorium Mikrobiologi 

Fakultas Kedokteran UNIBRAW. Media yang digunakan adalah pepton, Eosin 

Methylene Blue (EMB) Agar, Baird Parker Agar (BPA) dan Potato Dextrosa 

Agar (PDA) yang diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi Hasil Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

 

 



3.2.2. Peralatan 

Peralatan yang digunakan yaitu timbangan analitik (Ohaus BC series), 

timbangan digital (Mettler Instrumente type AJ150L, Switzerland), lemari es 

(model MR 173 PG Mitsubishi Electric Corporation, Jepang), oven (Memmert 

Jerman), inkubator (type E 53, WF Binder, Germany), autoklaf (model HL 36 Ae, 

Tokyo Hirayama Manufacturing Corporation, Japan), sentrifus tipe BB VV (Jouan 

Industries-Prancis), hot plate (IKAMAG RET), magnetic stirrer, pH meter 

(Hanna Instrument), vortex mixer (model VM 2000, Dygisystem Laboratory 

Instrument Inc, Taiwan), colony counter (Stuart Scientific, Greet Britian), spatula, 

gelas beaker, pipet tetes, pipet ukur, pipet mikro (Gilson, type Y62463E, France), 

termometer, gelas ukur, bunsen.  

 
 

3.3. Metode Penelitian 

3.3.1. Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan metode percobaan dengan Rancangan Acak 

Kelompok. Perlakuan yang dicobakan adalah waktu penyimpanan 0, 1, 2 dan 3 

bulan dengan ulangan 3 kali. Variabel yang diukur adalah jumlah Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus, kapang dan khamir pada keju Gouda. Model tabulasi 

data yang digunakan pada penelitian dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Model tabulasi data yang digunakan pada penelitian. 
 

Perlakuan Kelompok 

U1 U2 U3 

P0 P0U1 P0U2 P0U3 

P1 P1U1 P1U2 P1U3 

P2 P2U1 P2U2 P2U3 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 

 



Keterangan:  

P0 : Keju Gouda tanpa penyimpanan yang dilapisi edible film gluten 

P1 : Penyimpanan keju Gouda 1 bulan yang dilapisi edible film gluten 

P2 : Penyimpanan keju Gouda 2 bulan yang dilapisi edible film gluten 

P3 : Penyimpanan keju Gouda 3 bulan yang dilapisi edible film gluten 

 

3.3.2. Prosedur Penelitian 

3.3.2.1. Ekstraksi Gluten dari Tepung Terigu 

 Prosedur ekstraksi gluten dari tepung terigu dilakukan menurut Walker 

(1994) seperti yang terlihat pada Gambar 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Gambar 1. Prosedur ekstraksi gluten dari tepung terigu (Walker, 1994) 

Diaduk sampai homogen  

Disentrifus dengan kecepatan 
3000 rpm selama 30 menit 

Larutan NaCl 
0,5 M 1000 ml 
 

Tp. Terigu 
100 g 

 

Ekstrak 
Gluten 

(166,6 gr) 

Dipanaskan 40°C di hot plate dengan 
motor stirrer diputar 250 rpm selama 

60 menit  

Dibuang bagian cairannya 



3.3.2.2. Pembuatan Edible Film Gluten 

 Pembuatan edible film gluten dilakukan menurut Rusdi (2008) seperti yang 

terlihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gambar 2. Skema penelitian (Rusdi, 2008) 

 

93,75 g 
gluten 

 

• Diatur pH 4 dengan CH3COOH  pada suhu 
40°C  

• Dihomogenkan dan dipanaskan sampai 
mencapai suhu 75°C di Hot Plate dengan 
motor stirrer diputar 250 rpm selama 10 
menit 

• Diturunkan sampai suhu ± 25-27°C 
• Ditambahkan asam benzoat 5%  

 

Keju Gouda yang 
dilapisi edible film 

gluten 

Larutan edible film gluten 
(700 ml) 

Kontaminasi 
Escherichia coli dan  
Stapphylococcus 
aureus 

Penyimpanan 0, 1, 2 dan 3 bulan 

Dicelupkan dalam 
lesitin 1,2% dari 
pelarut (akuades) 

Uji Mikrobiologi : 
• Escherichia coli 
• Staphylococcus 

aureus 
• kapang dan khamir 

Mentega 2% dari total gluten 
+15% Tween 80 +10% lesitin 

dari total mentega +15% 
gliserol dari total gluten 

 

36 ml 
etanol 95% 
 

24 ml 
aquades 

 

45 g Keju 
Gouda 

 



3.3.2.3. Pelapisan Keju Gouda dengan Lesitin 

 Keju Gouda yang akan dilapisi dengan lesitin dipotong kotak-kotak 

dengan ukuran yang seragam yaitu masing-masing sisi berukuran sekitar 4 cm 

dengan berat 45 gram, kemudian dicelupkan dalam lesitin 1,2% selama 10 detik, 

selanjutnya diangin-anginkan selama 15 menit. Pelapisan Keju Gouda dengan 

lesitin ini dilakukan sesuai dengan Swastikaningrum (2007) yang telah 

dimodifikasi. 

 

3.3.2.4. Pelapisan Edible Film Gluten pada Keju Gouda 

         Keju yang telah dilapisi dengan lesitin dicelupkan pada larutan edible film 

gluten selama sekitar 30 detik, kemudian diangin-anginkan selama 15 menit. 

Pencelupan dilakukan dua kali agar seluruh permukaan keju dapat tertutup 

seluruhnya oleh edible film gluten. Pelapisan keju Gouda dengan edible film 

gluten ini dilakukan menurut Daulay (1991) yang telah dimodifikasi. 

 

3.3.2.5. Pengkontaminasian E. coli dan S. aureus pada Keju Gouda 

         Pengkontaminasian E. coli dan S. aureus pada keju Gouda dilakukan 

menurut Cagri et al., (2003) yang telah dimodifikasi yaitu dengan cara 15 ml 

kultur E. coli dan S. aureus dimasukkan ke dalam botol semprot, kemudian 

disemprotkan kultur E. coli dan S. aureus masing-masing pada 20 buah keju 

Gouda sekitar 10 ml.  

 

 

 



3.3.2.6. Penyimpanan Keju Gouda yang telah Dilapisi Edible Film Gluten 

Keju Gouda yang dilapisi edible film gluten yang telah dikontaminasi 

disimpan dalam lemari es (suhu 10°C, Rh 75%) dengan waktu penyimpanan 1, 2, 

dan 3 bulan. 

 
 

3.4. Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah jumlah Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, kapang dan khamir. Pengujian sampel mutu keju Gouda 

adalah sebagai berikut: 

a.  Pengujian Escherichia coli mengikuti prosedur Hitchins, Fenny, Dwatkins, 

Rippey and Chandler (1995) seperti tertera pada Lampiran 1. 

b.  Pengujian Staphylococcus aureus mengikuti prosedur Association of 

Official Analytical Chemists (1995) seperti tertera pada Lampiran 2. 

c.  Pengujian kapang dan khamir mengikuti prosedur Fardiaz (1993) seperti 

tertera pada Lampiran 3. 

 
 

3.5. Analisis Data 

  Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis ragam, kemudian 

dilanjutkan analisis menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan untuk mengetahui 

perbedaan antar perlakuan (Yitnosumarto, 1991). 

 
 
3.6. Batasan istilah 

Edible film gluten      : Edible film dari protein gandum dapat 

bermanfaat di dalam pengemasan makanan yang 

dapat menjadikan fleksibel, kuat, dapat 



melindungi dan secara umum berwarna 

transparan (Tanada-Palmu and Grosso, 2003).   

Escherichia coli                : Bakteri batang gram negatif, fakultatif anaerob, 

flagella peritrikat dan bersifat motil yang 

termasuk famili enterobactericeae. Bakteri ini 

dapat tumbuh pada suhu antara 10-40°C, pH 

7,0-7,5 dan Aw 0,96 (Supardi dan Sukamto, 

1999). 

Staphylococcus aureus          : Suatu kokus tidak berflagella, tidak bergerak, 

gram positif, katalase negatif, fakultatif anaerob 

dan berdiameter sekitar 0,5-1,5 µm. Pembelahan 

sel terjadi pada lebih dari 1 bidang sehingga 

terbentuk massa tidak teratur menyerupai untaian 

anggur (Shulman dkk., 1994). 

Kapang                        : Fungi multiseluler yang mempunyai miselium dan 

pertumbuhannya pada makanan mudah dilihat 

karena penampakannya yang berserabut seperti 

kapas dan bersifat aerob (Fardiaz, 1992). 

Khamir                                : Jasad bersel tunggal, aerob, berukuran lebih besar 

dan morfologinya berbeda dengan bakteri, tidak 

dapat membentuk miselium, berbentuk bulat, 

bulat telur, batang, silindris, seperti buah jeruk, 

seperti sosis (Sudarmadji dkk., 1989). 

 
 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 
4.1 Hasil Pengamatan Morfologi terhadap Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus, Kapang dan Khamir 
 
 Hasil pengamatan morfologi secara makroskopik terhadap E. coli pada 

keju Gouda ditunjukkan pada Gambar 3.   

  

 

 

 

 

Gambar 3. Morfologi secara makroskopik terhadap E. coli pada EMB Agar 
 

Sebagaimana pada Gambar 3 bahwa E. coli digambarkan dengan ciri-ciri: 

bentuk koloni seperti kumparan (memanjang) dengan warna kuning keemasan, 

permukaan koloni rata dan tepi koloni utuh pada cawan dengan media 

pertumbuhan Eosin Methylene Blue (EMB) Agar. 

         Hasil pengamatan morfologi secara makroskopik terhadap S. aureus pada 

keju Gouda ditunjukkan pada Gambar 4.   

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 4. Morfologi secara makroskopik terhadap S. aureus pada BPA 



Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4 bahwa S. aureus digambarkan 

dengan ciri-ciri: koloni berbentuk bulat, berwarna putih kekuningan atau krem 

dengan wajah permukaan mengkilat, permukaan koloni timbul mendatar dan tepi 

koloni utuh. Menurut Supardi dan Sukamto (1999) secara makroskopik S. aureus 

yang terdapat pada cawan dengan media pertumbuhan Baird Parker Agar (BPA) 

berbentuk bulat (kokus) dengan warna kuning keemasan dan membentuk 

kumpulan sel-sel seperti buah anggur, membentuk pasangan atau dalam jumlah 4 

sel (tetrad) dan juga terdapat secara terpisah (tunggal). 

Hasil pengamatan morfologi secara makroskopik terhadap kapang dan 

khamir pada keju Gouda ditunjukkan pada Gambar 5.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Morfologi secara makroskopik terhadap kapang dan khamir pada PDA 
 
 Sebagaimana pada Gambar 5 bahwa kapang dan khamir digambarkan 

dengan ciri-ciri yaitu kapang tumbuh dengan cara memperpanjang hifa pada 

bagian tengahnya sedangkan khamir berukuran lebih besar daripada bakteri dan 

tidak dapat membentuk miselium. Fardiaz (1992) menyatakan bahwa secara 

makroskopik kapang dan khamir yang terdapat pada cawan dengan media 

pertumbuhan Potato Dextrosa Agar (PDA) yaitu kapang yang pertumbuhannya 

pada makanan mudah dilihat karena penampakannya yang berserabut seperti 

kapas sedangkan Sudarmadji dkk., (1989) menyatakan bahwa khamir berukuran 



lebih besar dan morfologinya berbeda dengan bakteri, berbentuk bulat, bulat telur, 

batang, silindris, seperti buah jeruk, dan seperti sosis. 

 
 
4.2. Pengaruh Waktu Penyimpanan Keju Gouda dengan Aplikasi Edible 

Film Gluten terhadap jumlah Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
Kapang dan Khamir 
 

Tabel 2. Rata-rata jumlah Escherichia coli, Staphylococcus aureus, kapang dan 
khamir pada keju Gouda (x 103 cfu/gram) selama penyimpanan 0, 1, 2 
dan 3 bulan 

Waktu 
penyimpanan 

(bulan) 

∑ Mikroorganisme (x 103 cfu/gram) 

E.coli 
 

S.aureus 
 

kapang dan khamir 
 

(x) (y) (x) (y) (x) (y) 
P0 3,6c 1,0 370c 15 220c 180 
P1 0,16b 0,26 8,0b 31 0,28b 0,52 
P2   0,08ab 0,23   1,3ab 16 0,17b 31 
P3 0,04a 0,4 0,4a 3,0 0,06a 20 

Keterangan:  (x):  Dengan lapisan edible film gluten 
 (y):  Tanpa lapisan edible film gluten  

           *): Superskrip yang berbeda (a,b,c,d) pada kolom yang sama 
menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,01) 

 
Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa selama tiga bulan waktu 

penyimpanan keju Gouda yang dilapisi edible film gluten berpengaruh pada 

penekanan jumlah Escherichia coli, Staphylococcus aureus, kapang dan khamir. 

Ditunjukkan dengan jumlah bakteri pada keju Gouda yang dilapisi edible film 

gluten (x) yang menurun secara nyata pada bulan ketiga (P3) sebesar 0,04 x 103 

cfu/gram,  0,4 x 103 cfu/gram dan 0,06 x 103 cfu/gram dengan persentase 

penurunan masing sebesar 98,89%, 99,89% dan 99,97%. 

Jumlah bakteri pada keju Gouda yang tidak dilapisi edible film gluten (y) 

juga mengalami penurunan secara nyata seiring waktu penyimpanan selama tiga 

bulan dengan jumlah Escherichia coli, Staphylococcus aureus, kapang dan khamir 

pada P3 berturut sebesar 0,4 x 103 cfu/gram, 3,0 x 103 cfu/gram dan 20 x 103 



cfu/gram dengan persentase penurunan masing-masing sebesar 60%, 85,71% dan 

88,89%. Nilai tersebut di atas lebih rendah bila dibandingkan dengan keju yang 

dilapisi edible film gluten (x). Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya aplikasi 

edible film pada keju Gouda dapat menekan jumlah Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, kapang dan khamir. 

Aplikasi edible film gluten (x) pada keju Gouda mampu menekan jumlah 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, kapang dan khamir sampai dengan 

penyimpanan bulan ketiga (P3) dibandingkan keju Gouda tanpa dilapisi edible 

film gluten (y) ditunjukkan dengan selisih persentase penurunan jumlah E. coli 

sebesar 0,04 x 103 cfu/gram dengan persentase sebesar 38,89%, S. aureus sebesar 

0,4 x 103 cfu/gram dengan persentase sebesar 14,18% sedangkan kapang dan 

khamir sebesar 0,06 x 103 cfu/gram dengan persentase sebesar 11,08%. Hal ini 

menunjukkan bahwa lapisan edible film gluten (x) mampu menekan jumlah E. coli 

lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah S. aureus, kapang dan khamir. 

Supardi dan Sukamto (1999) menyatakan bahwa mekanisme kerja asam sebagai 

pengawet berdasarkan pada permeabilitas dari membran sel mikroorganisme 

terhadap molekul asam yang tidak terurai, sehingga di dalam sel banyak terdapat 

ion hidrogen (H+) yang menyebabkan pH sel menjadi rendah dan dapat merusak 

organ sel mikroorganisme. 

 Penekanan jumlah Escherichia coli, Staphylococcus aureus, kapang dan 

khamir, kemungkinan disebabkan adanya penambahan asam organik berupa asam 

benzoat dan garam-garam mineral berupa NaCl pada awal pembuatan gluten, 

selanjutnya garam terus bergerak dari permukaan menuju ke dalam dan air bebas 

yang berada di bawah permukaan keju akan keluar hingga tercapai kestabilan 



tekanan antara garam dan air. Pergerakan air bebas dan garam mengakibatkan 

keju bersifat hidrofobik dan hidrofilik. Asam benzoat dapat terus bergerak ke 

bagian dalam keju karena sifatnya hidrofobik yang kemudian berikatan dengan 

sisi hidrofobik keju.   

Srbinovska et al., (2001) menyatakan bahwa proses difusi garam dari 

larutan garam masuk ke dalam keju jenis keras tergantung pada kadar air dalam 

keju. Setelah dari proses penggaraman, garam pada permukaaan keju lebih banyak 

daripada lapisan di bawahnya dan seiring waktu penyimpanan menunjukkan 

bahwa garam pada lapisan permukaan akan semakin berkurang akibat difusi lebih 

ke dalam lapisan keju. Selanjutnya Ouattara, Simard, Piette, Begin and Holley 

(2000) mengemukakan bahwa laju difusi bahan antimikroorganisme menurun 

diketahui akibat penambahan komponen hidrofobik ke dalam film. Laju difusi 

bahan antimikroorganisme ke dalam edible film dikontrol oleh bahan penyusun 

film (tipe, prosedur pembuatan), bahan pangan (pH dan aktivitas air) dan kondisi 

penyimpanan (suhu dan lama penyimpanan) (Cagri et al., 2003).  

Keju Gouda yang dilapisi edible film gluten (x) dapat menekan jumlah E. 

coli yang dikontaminasikan hingga penyimpanan pada bulan ketiga (P3) sebesar 

0,04 x 103 cfu/gram dengan selisih penurunan persentase sebesar 38,89% 

dibandingkan keju Gouda tanpa dilapisi edible film gluten (y). Standar yang 

dikeluarkan oleh Australia New Zealand Food Standards Code (AFSC, 1995) 

menyebutkan bahwa standar E. coli dalam produk keju sebesar 0,01 x 103 

cfu/gram dengan batas kritis 0,1 x 103 cfu/gram. Hal ini menunjukkan jumlah E. 

coli pada keju Gouda yang dilapisi edible film gluten (x) mempunyai jumlah yang 

lebih rendah dari standar yang dikeluarkan oleh AFSC (1995) sedangkan yang 



tidak dilapisi (y) mempunyai jumlah yang lebih tinggi dari standar. Hal ini diduga 

karena konsentrasi kultur E. coli yang dikontaminasikan terlalu tinggi yaitu 10 ml 

kultur E. coli pada permukaan keju dimana dalam 1 ml mengandung 103 kultur E. 

coli. 

Rendahnya jumlah E. coli kemungkinan disebabkan karena adanya asam 

benzoat pada edible film gluten yang digunakan. Buckle, Edwards, Fleet and 

Wootton (1987) menyatakan bahwa asam benzoat efektif menghambat atau 

membunuh bakteri. Selanjutnya Cagri et al., (2003) juga menyatakan asam 

benzoat dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen (Escherichia coli). 

Armand, Magbard, Bouzon, Rollet, Taverdet and Vergnaud (1987) menyatakan 

bahwa difusi bahan antimikroorganisme ke dalam edible film akan meningkat 

seiring dengan meningkatnya penetrasi air ke dalam film hingga mencapai titik 

stabil yakni matriks film yang telah jenuh dengan air. E. coli termasuk ke dalam 

golongan bakteri gram negatif. Menurut Russel (1991) pada umumnya 

mikrroorganisme Gram negatif lebih resisten terhadap bahan antimikroorganisme 

daripada mikroorganisme Gram positif.  

Pada penelitian ini jumlah S. aureus pada keju Gouda yang dilapisi edible 

film gluten (x) terus menurun hingga penyimpanan pada bulan ketiga (P3) sebesar 

0,4 x 103 cfu/gram dengan selisih penurunan persentase sebesar 14,18% 

dibandingkan keju Gouda tanpa dilapisi edible film gluten (y). Standar yang 

dikeluarkan oleh International Commission on Microbiological Specification for 

Foods (ICMSF, 1978) menyebutkan bahwa jumlah S. aureus dalam keju (tipe 

keras dan semi keras) sebesar 10 x 103 cfu/gram. Hal ini menunjukkan jumlah S. 

aureus yang disemprotkan (10 ml) kultur S. aureus pada keju Gouda baik yang 



dilapisi edible film gluten (x) maupun yang tidak dilapisi (y) sama-sama 

mempunyai jumlah yang lebih rendah dari standar yang dikeluarkan oleh ICMSF 

(1978) walaupun jumlah S. aureus yang dilapisi edible film gluten (x) lebih rendah 

daripada yang tidak dilapisi (y).   

Rendahnya jumlah S. aureus keju Gouda yang dilapisi edible film gluten 

(x) kemungkinan disebabkan kemampuan S. aureus untuk memproduksi 

enterotoksin mulai berkurang pada bulan kedua (P2). Rendahnya jumlah S. aureus 

mirip dengan penurunan jumlah S. aureus pada penelitian Pazakova, Pipova, 

Turek and Nagy (2001) yang melaporkan bahwa terjadi penurunan jumlah S. 

aureus sebesar 0,26 x 103 cfu/gram hingga pada penyimpanan 168 jam setelah 

pembuatan. Kemudian ditambahkan bahwa dengan jumlah 0,26 x 103 cfu/gram, S. 

aureus dalam keju sudah tidak dapat membentuk enterotoksin yang dapat 

membahayakan manusia. 

Penekanan jumlah S. aureus ini juga disebabkan oleh adanya aktivitas dari 

BAL yang berfungsi dalam menurunkan pH keju Gouda. S. aureus tidak tahan 

pada kondisi pH rendah akibat dari produksi asam laktat oleh BAL. Supardi dan 

Sukamto (1999) menyatakan bahwa S. aureus yang terdapat pada suatu makanan 

akan dihambat pertumbuhannya jika di dalam makanan tersebut terdapat 

kelompok bakteri lain yang tergolong Lactobacillaceae.  

Jumlah kapang dan khamir pada penelitian ini menurun secara nyata 

seiring waktu penyimpanan, baik pada keju Gouda yang dilapisi edible film gluten 

(x) maupun yang tidak dilapisi (y). Pada penyimpanan bulan ketiga (P3) sebesar 

0,06 x 103 cfu/gram dengan selisih penurunan persentase 11,08% dibandingkan 

dengan keju Gouda yang tidak dilapisi edible film gluten (y). Berdasarkan standar 



yang dikeluarkan oleh Institute of Standards and Industrial Research of Iran 

(ISIRI, 2006) menyebutkan bahwa standar kapang dan khamir dalam produk keju 

sebesar kurang dari 0,1 x 103 cfu/gram. Hal ini menunjukkan jumlah kapang dan 

khamir pada keju Gouda yang dilapisi edible film gluten (x) mempunyai jumlah 

yang lebih rendah dari standar yang dikeluarkan oleh ISIRI (2006) sedangkan 

yang tidak dilapisi (y) mempunyai jumlah yang lebih tinggi dari standar. Hal ini 

diduga karena adanya aktivitas metabolisme oleh asam laktat dan rendahnya 

persentase keasaman pada sampel keju tanpa dilapisi edible film gluten (y). 

Menurut Turkoglu, Ceylsn and Dayisoylu (2003) menyatakan tingginya jumlah 

kapang dan khamir dipengaruhi oleh metabolisme asam laktat dan rendahnya 

peresentase keasaman. Selanjutnya Psoni, Tzanetakis and Tzanetaki (2003) 

kapang dan khamir diduga berperan dalam tahap pematangan keju dengan 

memanfaatkan asam laktat atau melalui aktivitas proteolitik dan lipolitik. 

Hal ini diduga dipengaruhi oleh suhu yang dapat menghambat 

pertumbuhan kapang dan khamir. Fardiaz (1992) menyatakan bahwa suhu 

optimum pertumbuhan untuk kebanyakan kapang adalah sekitar 25-30oC 

sedangkan kisaran suhu untuk pertumbuhan kebanyakan khamir pada umumnya 

sama dengan kapang. 

Beberapa peneliti juga mengemukakan tentang pengaruh suhu terhadap 

pertumbuhan mikroorganisme. Buckle et al., (1987) menyatakan bahwa apabila 

suhu turun menyebabkan kecepatan metabolisme menurun dan pertumbuhan 

terhambat bahkan dapat mengakibatkan pertumbuhan mikroorganisme terhenti, 

komponen sel tidak aktif dan sel-sel akan mati. Penekanan jumlah E. coli dan S. 

aureus seiring waktu penyimpanan dapat dihambat pertumbuhannya, tetapi masih 



dapat bertahan karena masih berada dalam kondisi suhu minimum dari 

pertumbuhan bakteri tersebut. Supardi dan Sukamto (1999) menyatakan bahwa E. 

coli dapat tumbuh pada suhu antara 10°-40°C dengan suhu optimum 37°C dan 

suhu optimum untuk pertumbuhan S. aureus adalah 35°-37°C dengan suhu 

minimum 6,7°C dan suhu maksimum 45,4°C.  

Tabel 3. Hasil uji aktivitas air (Aw) 

Waktu Penyimpanan 
Aw keju Gouda 

Dilapisi 
edible film gluten 

Tanpa dilapisi 
edible film gluten 

P0 0,853 0,870 
P1 0,713 0,695 
P2 0,680 0,670 
P3 0,650 0,665 

 

Tabel 3 menunjukkan penurunan nilai aktivitas air pada keju Gouda yang 

dilapisi (x) maupun yang tidak dilapisi (y) edible film gluten seiring dengan waktu 

penyimpanan. Pada perlakuan P0 nilai aktivitas air sebesar 0,853 kemudian terus 

menurun hingga pada perlakuan P3 sebesar 0,650 sedangkan aktivitas air P0 pada 

keju Gouda tanpa dilapisi edible film gluten (y) sebesar 0,870 lalu menurun 

hingga P3 sebesar 0,665. Nilai aktivitas air keju Gouda pada umumnya adalah 

0,95 (Anonymous, 2002). Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh adanya 

penguapan air selama penyimpanan.  

Selama penyimpanan dalam refrigerator yaitu pada suhu 10oC akan terjadi 

penguapan dan dehidrasi sehingga air yang tersedia dalam keju akan menurun. 

Hal ini sesuai dengan Desrosier (1988) yang menyatakan bahwa selama 

penyimpanan dalam pendinginan akan terjadi kehilangan berat yang berlebihan. 

Keju akan kehilangan kelembabannya karena penguapan selama penyimpanan. 



Salah satu faktor yang menyebabkan turunnya nilai aktivitas air 

dikarenakan terjadinya difusi air dan garam ke dalam keju yang menyebabkan 

aktivitas air keju menurun. Menurut Supardi dan Sukamto (1999), garam NaCl 

yang ditambahkan pada keju dapat menyerap air yang mengakibatkan aktivitas air  

dari keju tersebut menjadi rendah. Adanya bahan-bahan lain yang mampu 

mengikat air, seperti asam benzoat juga dapat menurunkan nilai aktivitas air pada 

keju karena bahan-bahan tersebut akan mengurangi ketersediaan air bebas di 

dalam keju. 

Selanjutnya Islam, Chen, Doyle and Chinnan (2002) menyatakan difusi 

antimikroorganisme (asam benzoat) pada produk pangan dapat mengakibatkan 

terikatnya air bebas yang terkandung di dalam bahan pangan sehingga aktivitas air 

menurun. 

Penurunan aktivitas air juga dapat dipengaruhi oleh rendahnya 

permeabilitas terhadap uap air. Menurut Souza, Ayub and Rosa (2003) bahwa 

terjadinya penurunan nilai aktivitas air pada keju disebabkan oleh penguapan yang 

terjadi selama penyimpanan. Aplikasi edible film gluten pada keju Gouda  

memberikan barrier terhadap uap air pada permukaan keju sehingga menghambat 

masuk dan keluarnya uap air. Berdasarkan hasil penelitian Rusdi (2008), 

diperoleh nilai permeabilitas uap air dari edible film gluten sebesar 6,1741 

g.mm/mm2.jam. Rendahnya permeabilitas uap air membuat edible film gluten 

mampu menghalangi terjadinya penguapan pada keju Gouda selama penyimpanan 

karena sifat barriernya. Sebagaimana dikemukakan Bravin, Peressini and 

Sensidoni (2004) bahwa permeabilitas edible film terhadap uap air diharapkan 

rendah sehingga edible film mampu untuk menjaga kandungan air pada produk 



pangan karena airnya tidak mudah menguap. Selain itu, Damodaran and Paraf 

(1997) juga menyatakan bahwa pada kondisi asam akan menurunkan nilai 

permeabilitas uap air dari pada edible film gluten yang dibuat pada kondisi basa.   

Nilai aktivitas air pada penelitian ini tergolong lebih rendah daripada 

kondisi optimum beberapa mikroorganisme hasil penelitian sebelumnya, sehingga 

dengan rendahnya nilai aktivitas air diduga dapat menekan jumlah Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus, kapang dan khamir. Supardi dan Sukamto (1999) 

menyatakan nilai aktivitas air minimum untuk pertumbuhan E. coli dan S. aureus  

adalah 0,96 dan 0,85. Fox et al., (2000) menyatakan khamir tumbuh pada aktivitas 

air minimum 0,92 dan kapang dapat tumbuh pada aktivitas air 0,75. Penekanan 

jumlah bakteri tersebut kemungkinan disebabkan aktivitas air yang rendah 

sehingga bakteri tersebut tidak dapat memanfaatkan air untuk reaksi metabolik. 

Buckle et al., (1987) menyatakan bahwa organisme membutuhkan air dalam 

kehidupannya untuk reaksi metabolik dalam sel dan merupakan alat pengangkut 

zat gizi atau bahan limbah ke dalam sel dan keluar sel.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1. Kesimpulan 

    Kesimpulan penelitian ini adalah: 

1.  Waktu penyimpanan keju Gouda yang dilapisi edible film gluten 

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

jumlah E. coli, S. aureus, kapang dan khamir. 

2.  Keju Gouda yang dilapisi dengan edible film gluten mampu mengurangi 

kontaminasi dan menekan pertumbuhan jumlah E. coli, S. aureus, kapang 

dan khamir selama penyimpanan. 

 
 
5.2. Saran 

 Berdasarkan penelitian ini maka disarankan untuk melakukan penelitian 

tentang pematangan keju Gouda yang telah dilapisi edible film gluten dengan 

kondisi pematangan sesuai persyaratan suhu dan kelembaban pematangan keju 

Gouda. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAFTAR PUSTAKA 

 
 

Anonymous . 2002. Encyclopedi Gouda Chesee. www.All .Recipe.Com/Ercy/ 
term/ G/ 6737/asp. Tanggal Akses: 6 Januari 2007. 

 
Armand, J.Y., E. Magbard, J. Bouzon, J. Rollet, J.L. Taverdet, and J.M. 

Vergnaud. 1987. Modelling of drug release in gastric liquid from sphenic 
galenic forms with cudragit matrix. In Ouattara, B; Simard, R.E; Piette, G; 
Begin, A and Holley, R.A. 2000. Diffusion of acetic and propionic acids 
from chitosan-based antimicrobial packaging films. Journal Food Science, 
Vol. 65. No. 5. 

Association of Official Analytical Chemists. 1995. Bacteriological Analytical 
Manual, 8th Edition. AOAC. Gaithersburg. 

 
Australia New Zealand Food Standards Code. 1995. Review of the 

microbiological standards for foods. Food Standards Australia New 
Zealand. Canberra MC. Australia. 

 
Bravin, B., D. Peressini, and A. Sensidoni. 2004. Influence of Emulsifier and 

Content on Functional Properties of Polysaccharide Lipid-Based Edible 
Films. Journal Agricultural Food Chemistry, Vol 75: 942-946.  

 
Buckle, K.A., R.A. Edwards, G.H. Fleet, and M. Wootton. 1987. Ilmu Pangan. 

Diterjemahkan oleh H. Purnomo dan Adiono. UI Press. Jakarta. 
 
Cagri, A., Z.  Ustunol, and E.T. Ryser. 2003. Antimicrobial Edible Films and 

Coatings. Journal of Food Protection, Vol. 67 No. 4 Halaman 833-848. 
 
Cahyadi, Wisnu. 2006. Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan 

Makanan. Bumi Aksara. Jakarta. 
 
Craen, H.M., M.C. Broome, R.E. Chandler, and N. Jansen. 2001. Spoilage of 

Processed Foods, Cause and Diagnosis AIFST. I Eds. Dairy products In 
Moir, C.J., Kabilafakas, C.A., Arnold, G. Cox, B.M., Hockibg A.D. and 
Jenson. Inc. NSW. 

 
Cuppett, S.L. 1994. Edible Coating as carriers of food additives, fungicides and 

natural antagonist. In Krochta, J. M, Baldwin, E., Nisperos-Carriedo,  M. 
O. 1994. Edible coating and films to improve food quality. Technomic 
Publishing. Co. Inc. Basel. Switzerland. 

 
Damodaran, S. and A. Paraf. 1997. Food Protein and Their Application. Marcell 

Dekker Inc. New York. 
 



Daulay, D. 1991. Buku Monograf Fermentasi Keju. Pusat Antar Universitas 
Pangan dan Gizi. IPB. Bogor. 

 
Desrosier, N.W. 1988. Teknologi Pengawetan Pangan. UI-Press. Jakarta. 
 
Fardiaz, S. 1992. Mikrobiologi Pangan 1. PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 
 

    . 1993. Analisis Mikrobiologi Pangan. PT Raja Grafindo Persada. 
Jakarta. 
 

Fizcher, J.R.T., M.P. Zhao, M.R. Doyle, C.A. Galdberg, L.T.  Brown, D.M. 
Sewell, Kawanaugh, and C.D. Bouman. 2000. Experimental and Field 
Studies of E. coli. 153 : H7 in Mhite Tailed Deer. Journal Appl and Env 
Microbial 85 : 649 – 652. 

 
Fox, P.F., T.P. Guinee., T.M. Cogan, and P.L.H. McSweeny. 2000. Fundamentals 

of  Cheese Science. An Aspen Publication. Gaithersburg- Maryland. 
 
Freese, E.C., W. Sheu, and M. Galliers. 1973. Function of Lipophilic Acids as 

Antimicrobial Food Additives. Nature, Vol. 241:321-325. 
 
Galloway, J.H. and R.J.M. Grawford. 1985. Cheese Fermentation. Di dalam 

Djundjung Daulay. 1991. Fermentasi Keju. Pusat Antar Universitas 
Pangan dan Gizi. IPB. Bogor. 

 
Gomez-Luicia, E., J. Goyache, J.A. Orden, A. Domenech, F.J. Hernandez, 

Quiteria, J.A. Ruiz-Santa, B. Lopez, J.L. Blanco, and G. Suarez. 1992. 
Growth of Staphylococcus aureus and synthesis of enterotoksin during 
ripening of experimental manchego-type cheese. Journal Dairy Science, 
Vol. 75, Halaman 19-26. 

 
Herrero, A.A. 1983. End-Product Inhibition in Anaerobic Fermentation. Trends. 

Biotechnology. Vol. 1: 49-53. 
 
Hettiarachchy, N.S. and G.R. Ziegler. 1994. Protein Functional In Food Systems. 

Marcel Dekker, Inc. New York. 
 
Hitchins, A.D., P. Fenny, W. Dwatkins, S.R. Rippey, and L.A. Chandler. 1995. 

Escherichia coli and The Coliform Bacteria. Pp. 4.01-4.26. In. 
Bacteriological Analytical Manual, 8th ed. AOAC (ed). Gaithersburg. 

 
International Commission on Microbiological Specification for Foods. 1978. 

Microorganisms in Foods. 1. Their Significance and Methods of 
Enumeration, 2 nd ed. University of Toronto Press. Toronto. 

 
Islam, M., J. Chen, M.P. Doyle, and M. Chinnan. 2002. Control of Listeria 

monocytogenes on turkey Frankfurters by Generally-Recognized-as-Save 
preservatives. Journal Food Protection, 65 :1411-1416. 



Institute of Standards and Industrial Research of Iran. 2006. Cheese-General 
Spesifications. 3rd Revision, ISIRI Number: 2344. http://www.isiri.org/std 
/ 2344.pdf. 

 
Jay, J.M. 1990. Modern Food Microbiology, 2nd Edition. Detroit, Michigan. 
 
Kersting, H.J., M.G. Lindhauer, and W. Bergthaller. 1994. Application of wheat 

gluten in non-food industry – wheat gluten as a natural co-binder in paper 
coating. Industrial Crops and Products, 3:121-128. In Göksu, E.I. 2005. 
Hemicellulose Based Biodegradable Film Production. A Thesis Submitted 
to The Graduate School of Natural and Applied Sciences of Middle East 
Technical University. 

 
Khosrowshasi, A., A. Madadlau, M.E.Z. Mousavi, and Z.E. Djomeh. 2006. 

Monitoring the chemical and textural changes during ripening of Iranian 
white cheese made with different concentrations of starter. Journal Dairy 
Science, 89: 3318-3325. 

 
Krochta, J.M. 1992. Control of Mass Transfer in Foods with Edible-Coatings and 

Films. In Singh, R. P. and Wirahartakusumah, M. A. (Ed). Advances in 
Food Engineering. P. 517-538. CRC Press, Inc. London. In Perez-Gago, 
M.B. and J.M. Krochta. 1999. Water Vapor Permeability of Whey Protein 
Emulsion Film as Affected by pH. Journal of Food Science, Vol. 64: 695-
698. 

 
Mc Hugh, T.H. and J.M. Krochta. 1994. Water Vapor Permeability Properties of 

Edible Whey Protein Lipid Emulsion. J Am Oil Chem Soc, 71 : 307-312.  
 
Ouattara, B., R.E. Simard, G. Piette, A. Begin, and R.A. Holley.  2000. Diffusion 

of Acetic and Propionic Acids From Chitosan-Based Antimicrobial 
Packaging Films. Journal Food Science, 65: 767-875. 

 
Ozdemir, M. and  J.D. Floros. 2003. Film Compotition Effect on Diffusion of 

Potassium Sorbate Through Whey Protein Films. Journal Food Science, 
68:511-516. 

 
Pazzakova, J., M. Pipova, P. Turek, and J. Nagy. 2001. Changes in some 

Microbiological and Chemical Parameters during the Ripening of Sheep 
Cheese at Different Temperatures. Journal of Food Science, Vol 19, No 4: 
121-124. 

 
Pelezar, M.J. dan E.C.S. Chan. 1988. Dasar-Dasar Mikrobiologi. Jilid 2.            

UI-Press. Jakarta. 
 
Psoni, L., N. Tzanetakis, and E. Litopoulou-Tzanetaki. 2003. Microbiological 

characteristics of batzos, a traditional Greek cheese from raw goat’s milk. 
Food Microbiol., 20:575-582. DOI: 10.1016/S0740-0020(02) 00153-3. 

 



Robinson, R.K. 1990. Dairy Microbiology. Elsevier Applied Science. London and 
New York. 
 

Roy, S., C.L. Weller, A. Gennadios, M.G. Zeec, and R.F. Testing. 1999. Physical 
& Molecular Propertis of Wheat Gluten Films Cast From Heated Film – 
forming Solutions. Journal Agriculture Food Chemestry, Volume 64 (1) : 
57 – 60.   

 
Rusdi, M.F. 2008. Pengaruh Penambahan dan Perlakuan pH Terhadap 

Karakteristik Edible Film Gluten. Skripsi. Fakultas Peternakan. 
Universitas Brawijaya. Malang. 

 
Russell, A.D. 1991. Mechanism of Bacterial Resistance to Non-Antibiotics: Food 

Additives and Food and Pharmaceutical Preservatives. J Appl Bacterial, 
Vol. 71: 191-201. In Beales, N. 2004. Adaptation of Microorganism to 
Cold Temperatures, Weak Acid Preservatives, Low pH, and Osmotic 
Stress: A Review. Compre. Reviews in food Science and Food Safety, 3:1-
15. 

 
Shulman, S.T., P.P. John, and M.S. Herbert. 1994. Dasar Biologis & Klinis 

Penyakit Infeksi. Alih Bahasa : A. Samik Wahab. Edisi Keempat. Gadjah 
Mada University Press. Yogyakarta. 

 
Souza, C.F.V., M.A.Z. Ayub, and T.D. Rosa. 2003. Changes in the 

Microbiological and Physicochemical Characteristic of Serrano Cheese 
During Manufacture and Ripening. Journal of microbiology, 34: 260-266. 

 
Srbinovska, S., T. Cizbanovski, V. Dzabirski, S. Andonov, and B. Palasevski. 

2001. Dynamic of salt diffusion and yield of three types of goat’s milk 
cheese. Mljekarstvo, 51: 15-26. 

 
Sudarmadji, S., R. Kasmidjo, Sarjono, D. Wibowo, S. Margino dan E.S. Rahayu. 

1989. Mikrobiologi Pangan. 1st Edition. Pusat Antar Universitas Pangan 
dan Gizi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 

 
Supardi, I. dan Sukamto. 1999. Mikrobiologi dalam Pengolahan dan Keamanan 

Pangan. Penerbit Alumni. Bandung.  
 
Swastikaningrum, T. 2007. Pengaruh Pelapisan Lesitin dalam Aplikasi Edible 

Film Protein Whey Pada Keju Gouda Ditinjau dari Aktivitas Air, Sifat 
Adhesi dan Mikrostruktur. Skripsi. Fakultas Peternakan. Universitas 
Brawijaya. Malang. 

 
Tanada-Palmu, P.S. and C.R.F. Grosso. 2003. Development and Characterization 

of Edible Films Based on Gluten from Semi-Hard and Soft Brazilian 
Wheat Flours (Development of Films Based on Gluten from Wheat 
Flours). Ciênc. Tecnol. Aliment. Campinas 23(2): 264-269. 

 



Turkoglu, H., Z.G. Ceylsn, and K.S. Dayisoylu. 2003. The Microbiological and 
Chemical Quality of Orgu Cheese Produced in Turkey. Pakistan Journal of 
Nutrition 2 (2): 92-94, 2003. 

 
Verachia, W. 2005. Aplication of Pediococcus spp As Adjunct Cultures in Gouda 

Cheese. Departement of Food Science Faculty of Natural and Agricultural 
Sciences University of Pretoria. Pretoria. 

 
Walker, J.M. 1994. Methods in Molekular Biology. Vol 32. Basic protein and 

peptidae protocols. Humana Press. New Jersey. 
 
Walstra, P., T.J. Geuters, A.  Noomen, A Jellema, and M.A.J.S. Boekel. 1999. 

Dairy Technology. Marcel Dekker, Inc. USA. 
 
Walstra, P., A. Noomen, and T.J. Geurts. 1993. Dutch-Type Varieties 

Departement of Food Science. Wageningen Agricultural University. 
Wageningen. Netherlands. 

 
Weber, C. 2001. Properties of biobased packaging materials in Biobased 

Packaging Materials. pp 13-39. C. Weber (Ed). KVL  Department of Dairy 
Food Science, Cophenagen, Denmark. In Göksu, E.I. 2005. Hemicellulose 
Based Biodegradable Film Production. A Thesis Submitted to The 
Graduate School of Natural and Applied Sciences of Middle East 
Technical University. 

 
Yitnosumarto, S. 1991. Percobaan, Perencanaan, Analisa & Interprestasinya. 

Fakultas Pertanian. Universitas Brawijaya. Malang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 1. Prosedur uji Escherichia coli (Hitchins et al., 1995) 

 
Prosedur pengujian terhadap Escherichia coli adalah sebagai berikut: 
 
1. Dibuat EMB (Eosin Methylene Blue) Agar sebanyak 37,5 gram dilarutkan 

dalam 1 liter aquades dalam erlemenyer, lalu dipanaskan sampai homogen dan 

larutan berwarna merah kehijauan.  

2. Ditimbang sampel keju Gouda sebanyak 5 gram dan dihancurkan dengan 

mortar sampai halus dan homogen. 

3. Dimasukkan sampel yang telah dihaluskan ke dalam erlenmeyer yang telah 

berisi 45 ml larutan pepton 0,1% steril dan diaduk-aduk hingga homogen 

(pengenceran 10-1). 

4. Disiapkan seri pengenceran 10-2, 10-3 sampai dengan pengenceran 10-5 dan 

diambil dengan cara dipipet sebanyak 1 ml dari larutan pengenceran 10-1 ke 

dalam tabung reaksi yang telah berisi 9 ml larutan pepton 0,1% (pengenceran 

10-2) dan seterusnya hingga pengenceran 10-5. 

5. Dipipet sebanyak 1 ml larutan pengenceran 10-1 dan tuangkan ke dalam cawan 

petri, kemudian dituangkan media EMB Agar sebanyak ±15 ml secara merata 

hingga menutupi permukaan dalam cawan petri dan dibiarkan hingga 

membeku, lalu cawan petri dibalik, demikian seterusnya dengan cara yang 

sama untuk pengenceran 10-2, 10-3, 10-4 dan 10-5 (metode pour plate). 

6. Dimasukkan cawan petri dengan posisi terbalik ke dalam inkubator pada suhu 

350 C selama 48 jam segera setelah agar memadat. 

7. Dihitung koloni yang terbentuk setelah akhir masa inkubasi dengan 

menggunakan colony counter.  

 



Lampiran 2. Prosedur uji Staphlococcus aureus (AOAC, 1995) 
 

Prosedur pengujian terhadap Staphylococcus aureus adalah sebagai berikut: 

1. Ditimbang sampel keju Gouda sebanyak 5 gram dan dihancurkan dengan 

mortar sampai halus dan homogen. 

2. Dimasukkan sampel yang telah dihaluskan ke dalam erlenmeyer yang telah 

berisi 45 ml larutan pepton 0,1% dan diaduk-aduk hingga homogen 

(pengenceran 10-1). 

3. Disiapkan seri pengenceran 10-2, 10-3 sampai dengan pengenceran 10-5 dan 

diambil dengan cara dipipet sebanyak 1 ml dari larutan pengenceran 10-1 ke 

dalam tabung reaksi yang telah berisi 9 ml larutan pepton 0,1% (pengenceran 

10-2) dan seterusnya hingga pengenceran 10-5. 

4. Dituangkan media BPA (Baird Parker Agar) sebanyak ±15 ml secara merata 

hingga menutupi permukaan bagian dalam cawan petri dan dibiarkan hingga 

membeku, lalu pipet sebanyak 0,1 ml sampel dengan pengenceran 10-1 dan 

tuangkan ke atas permukaan agar/media yang telah membeku dan dibiarkan 

mengering, lalu cawan petri dibalik, demikian seterusnya dengan cara yang 

sama untuk pengenceran 10-2, 10-3, 10-4 dan 10-5 (metode spread plate). 

5. Dinkubasikan pada inkubator dengan suhu 350 C selama 45-48 jam. 

6. Dilakukan perhitungan jumlah koloni bakteri yang tumbuh dengan colony 

counter. 

 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 3. Analisa total kapang dan khamir (Fardiaz, 1993)  
 
 
1. Ditimbang sampel keju Gouda sebanyak 5 gram dan dihancurkan dengan 

mortar sampai halus dan homogen.  

2. Dimasukkan sampel yang telah dihaluskan ke dalam erlenmeyer yang telah 

berisi 45 ml larutan pepton 0,1% dan diaduk-aduk hingga homogen, larutan ini 

merupakan pengenceran 10-1. 

3. Pengenceran kedua dengan seri pengenceran 10-2, 10-3, 10-4, dan 10-5. 

4. Dipipet 1 ml dari masing-masing pengenceran ke dalam cawan petri. 

5. Dituangkan media PDA (Potato Dextrosa Agar) steril ke dalam cawan petri 

sebanyak ±15 ml. 

6. Digerakkan cawan petri secara hati-hati untuk menyebarkan sel-sel mikroba 

secara merata, yaitu dengan gerakan melingkar atau gerakan seperti angka 

delapan dan biarkan memadat. 

7. Dimasukkan cawan petri dengan posisi terbalik ke dalam inkubator dengan 

suhu 350 C selama 96 jam.  

8. Dicatat pertumbuhan koloni pada setiap cawan yang mengandung koloni 

dengan colony counter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 4. Data dan hasil analisis ragam jumlah pertumbuhan E. coli 
 
(Satuan cfu/gram) 

Waktu 
Penyimpanan 

Kelompok 
Total Rata-rata 

U1 U2 U3 
P0 2600 3100 5000 10700 

490 
250 
130 

3600 
160 
80 
40 

P1 140 300 50 
P2 70 80 100 
P3 40 60 30 

 

Data ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma (satuan log cfu/gram) 

Waktu 
Penyimpanan 

Kelompok 
Total Rata-rata 

       U1      U2  U3 
P0 3,4150 3,4914 3,6990 10,6053 3,5351 
P1 2,1461 2,4771 1,6990 6,3222 2,1074 
P2 1,8451 1,9031 2,0000 5,7482 1,9161 
P3 1,6021 1,7782 1,4771 4,8573 1,6191 

 9,0083 9,6497 8,8751 27,5330  
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      = 
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4,8573 ..... 10,6053 22 ++
- 63,1724 

       = 
3

209.0783
 - 63,1724 

       = 6,5204 
 
JKGalat = JKTotal - JKKelompok - JKPerlakuan 

            = 6,9266 – 0,0858 – 6,5204 
 

= 0,3204 
 

Tabel analisis ragam 

Sumber 
Keragaman 

db JK KT F. Hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 3 6,5204 2,1735 40,6985**  4,76 9,78 
Kelompok 2 0,0858 0,0429 0,8031 5,14 10,92 

Galat 6 0,3204 0,0534    
Total 11 6,9266     

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

JNT = JND x Sx 

 = JND 1% x 
n

KTG
 

 = (1%, 3,6) x 
3

0,0534
 

= 0,0770 
 

Nilai UJBD 1% 

Selingan 2 3 4 
JND 5,24 5,51 5,65 
JNT 0,4035 0,4243 0,4351 

 

Hasil UJBD 1% 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P3 1,6191 a 
P2 1,9161   ab 
P1 2,1074 b 
P0 3.5351 c 



Lampiran 5. Data dan hasil analisis ragam jumlah pertumbuhan S. aureus 
 
(Satuan cfu/gram) 

Waktu 
Penyimpanan 

 Kelompok  
Total Rata-rata 

U1 U2 U3 

P0 1100000 12000 3000 1115000 
23000 
4000 
1200 

370000 
8000 
1300 
400 

P1 10000 3000 10000 
P2 1000 2000 1000 
P3 400 300 500 

 

Data ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma (satuan log cfu/gram) 

Waktu 
Penyimpanan 

Kelompok 
Total Rata-rata 

U1 U2 U3 
P0 6.0414 5.0792 4.4771 15.5977 5.1992 
P1 4.0000 3.4771 4.0000 11.4771 3.8257 
P2 3.0000 3.3010 3.0000 9.3010 3.1003 
P3 2.6021 2.4771 2.6990 7.7782 2.5927 

 15.6435 14.3345 14.1761 44.1540  
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       = 11.5424 
 
JKGalat = JKTotal - JKKelompok - JKPerlakuan 

            = 13.0550 – 0.3243 – 11.5424 

            = 1.1882 
 
Tabel analisis ragam 

Sumber 
Keragaman 

db JK KT F. Hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 3 11.5424 3.8475 19.4284**  4.76 9.78 
Kelompok 2 0.3243 0.1622 0.8188 5.14 10.92 

Galat 6 1.1882 0.1980    
Total 11 13.0550     

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

JNT = JND x Sx 

 = JND 1% x 
n

KTG
 

 = (1%, 3, 6) x 
3

0.1980
 

= 0,1483 

 

Nilai UJBD 1% 

Selingan 2 3 4 
JND 5,24 5,51 5,65 
JNT 0,7771 0,8171 0,8379 

 

Hasil UJBD 1% 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P3 2.5927 a 
P2 3.1003   ab 
P1 3.8257 b 
P0 5.1992 c 



Lampiran 6. Data dan hasil analisis ragam jumlah pertumbuhan kapang dan     
                      khamir 
 
(Satuan cfu/gram) 

Waktu 
Penyimpanan 

Kelompok 
Total Rata-rata 

U1 U2 U3 
P0 290000 190000 180000 660000 

830 
500 
190 

220000 
280 
170 
60 

P1 270 380 180 
P2 240 120 140 
P3 120 40 30 

 

Data ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma (satuan log cfu/gram) 

Waktu 
Penyimpanan 

Kelompok 
Total Rata-rata 

U1 U2 U3 
P0 5.4624 5.2788 5.2553 15.9964 5.3321 
P1 2.4314 2.5798 2.2553 7.2664 2.4221 
P2 2.3802 2.0792 2.1461 6.6055 2.2018 
P3 2.0792 1.6021 1.4771 5.1584 1.7195 

 12.3532 11.5398 11.1338 35.0267  
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       = 24.0700 
 
JKGalat = JKTotal - JKKelompok - JKPerlakuan 

            = 24.4004 – 0.1928 – 24.0700 

            = 0.1376 
 
Tabel analisis ragam 

Sumber 
Keragaman 

db JK KT F. Hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 3 24.0700 8.0233 349.8235**  4.76 9.78 
Kelompok 2 0.1928 0.0964 4.2025 5.14 10.92 

Galat 6 0.1376 0.0229    
Total 11 24.4004     

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

JNT = JND x Sx 

 = JND 1% x 
n

KTG
 

 = (1%, 3, 6) x 
3

0.0229
 

= 0,0504 

 
Nilai UJBD 1% 

Selingan 2 3 4 
JND 5,24 5,51 5,65 
JNT 0,2641 0,2777 0,2848 

 

Hasil UJBD 1% 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P3 1.7195 a 
P2 2,2018 b 
P1 2,4221 b 
P0 5.3321 c 

 


