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ABSTRACT 
 

THE EFFECT OF STORAGE TIME OF GOUDA CHEESE COATED 
WITH GLUTEN EDIBLE FILM TO THE MICROBIAL LOAD (Total Plate 

Count), Coliform, Lactic Acid Bacteria, and Salmonella typhi 
 
          The data collection of this research was carried out since April 21th until 
28th July 2008 in the Microbiology Laboratory and Physicochemical Laboratory 
of Animal Product Technology Study Program, Animal Husbandry Faculty, 
University of Brawijaya Malang.  
          The objective of this research was to find out the different effect of edible 
film coating on the Total Plate Count (TPC), Lactic Acid Bacteria (LAB) and 
Salmonella typhi load of Gouda cheese kept in 10ºC for 1,2 and 3 months (T0, T1, 
T2, T3). 
           The result showed that the storage time gave a highly significant different 
effect (P<0.01). The average value TPC decreased from 5466.7 x 103 cfu/g (T0) to 
0.21 x 103 cfu/g (T3). The average value of Coliform decreased from 2.5 x 103 
cfu/g (T0) to 0.05 x 103 cfu/g (T3). The average value of LAB decreased from 
140.5 x 103 cfu/g (T0) to 41 x 103 cfu/g (T3). The average value of S.typhi 
decreased from 4.33 x 103 log cfu/g (T0) to 0.153 x 103 cfu/g (T3). Gouda cheese 
without gluten edible film have a decrease, but it’s lack of microorganism growth 
compared Gouda cheese with gluten edible film. The average value TPC without 
gluten edible film decreased from 5000 x 103 cfu/g (T0) to 120 x 103 cfu/g (T3). 
The average value of Coliform from 1.8 x 103 cfu/g (T0) to 36 x 103 cfu/g (T3). 
The average value LAB without gluten edible film decreased from 140 x 103 cfu/g 
(T0) to 33 x 103 cfu/g (T3). The average value S. typhi from 12 x 103 cfu/g (T0) to 
10 x 103 cfu/g (T3). 
          The conclusion of this research was that TPC, Coliform, Lactic Acid 
Bacteria, and S .typhi were reduced during storage time. It is suggested to do 
further research about edible film gluten on Gouda cheese with temperature and 
humidity condition of ripening which suitable for maturing in order to view 
microbiological quality of Gouda cheese.  
 
Keywords :  Storage time, gluten edible film, Gouda cheese. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



RINGKASAN 
 

PENGARUH LAMA PENYIMPANAN PADA APLIKASI 
EDIBLE FILM GLUTEN TERHADAP Total Plate Count (TPC), Coliform, 

Bakteri Asam Laktat (BAL), dan Salmonella typhi keju Gouda 
 

 
          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 mulai 
tanggal 21 April 2008 sampai dengan 28 Juli 2008. 
          Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengaruh waktu 
penyimpanan pada aplikasi edible film gluten terhadap Total Plate Count (TPC), 
jumlah Coliform, Bakteri Asam Laktat (BAL), dan Salmonella typhi. 
          Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah keju Gouda yang 
diproduksi oleh Dinas Peternakan Malang yang dilapisi dengan edible film  gluten 
dan dilakukan penyimpanan suhu dingin. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok 
dengan 3 ulangan. Perlakuan yang dicobakan adalah pelapisan keju Gouda dengan 
edible film dan lama penyimpanan 0, 1, 2, dan 3 bulan (T0, T1, T2, T3) pada suhu 
10ºC. Variabel yang diukur adalah TPC, jumlah Coliform, BAL, dan Salmonella 
typhi pada keju Gouda baik yang dilapisi edible film gluten maupun yang tidak. 
Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis ragam kemudian dilanjutkan 
dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama penyimpanan pada aplikasi 
edible film gluten memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 
terhadap penurunan TPC, jumlah Coliform, BAL, Salmonella typhi pada keju 
Gouda. TPC menurun dari 5466,7 x 103 cfu/g (T0) menjadi 0,21 x 103 cfu/g (T3), 
jumlah Coliform menurun dari 2,5 x 103 cfu/g (T0) menjadi 0,05 x 103 cfu/g (T3), 
BAL menurun dari 140,5 x 103 cfu/g (T0) menjadi 41 x 103 cfu/g (T3), S.typhi 
menurun dari 4,33 x 103 cfu/g (T0) menjadi 0,153 x 103 cfu/g (T3). Keju Gouda 
tanpa edible film gluten juga mengalami penurunan namun kurang mampu 
menekan pertumbuhan mikroorganisme dibanding keju Gouda dengan edible film 
gluten  yaitu TPC menurun dari 5000 x 103 cfu/g (T0) menjadi 120 x 103 cfu/g 
(T3), jumlah Coliform meningkat dari 1,8 x 103 cfu/g (T0) menjadi 36 x 103 cfu/g 
(T3), jumlah BAL menurun dari 140 x 103 cfu/g (T0) menjadi 33 x 103 cfu/g (T3), 
jumlah S. typhi meingkat dari 12 x 103 cfu/g (T0) menjadi 10 x 103 cfu/g (T3). 
 Kesimpulan dari penelitian ini yaitu lama penyimpanan keju Gouda yang 
dilapisi edible film gluten mampu menekan pertumbuhan TPC, Coliform, BAL, 
dan S.typhi seiring dengan waktu penyimpanan. Disarankan untuk melakukan 
penelitian lanjutan tentang aplikasi edible film gluten pada keju Gouda dengan 
kondisi suhu dan kelembaban penyimpanan yang sesuai untuk pematangan, guna 
melihat kualitas mikrobiologis keju yang dihasilkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1. Latar Belakang 
 
        Keju adalah salah satu produk susu. Pembuatan keju terdiri dari beberapa 

tahap, yaitu tahap persiapan susu, penggumpalan susu, pemisahan whey untuk 

mendapatkan curd, dan penyimpanan keju. Selama proses penyimpanan terdapat 

beberapa jenis keju yang diolesi dengan air garam setiap waktu tertentu sehingga 

membuat kulit keju menjadi keras, walaupun beberapa jenis keju dalam proses 

pembuatannya tidak dilakukan pematangan seperti keju Mozarella dan Cottage 

Cheese atau Ricotta (Yanti, 2003). 

        Keju semi keras dalam proses pembuatannya perlu dilakukan pematangan 

dan penyimpanan. Siklus pematangan sangat bervariasi antara keju keras,semi 

keras dan halus yang diakibatkan oleh perubahan laktosa, protein, dan lemak 

melalui serangkaian proses mikrobiologi, biokimia dan karakteristik fisik. 

Pematangan dicirikan oleh dekomposisi protein yang dapat mempengaruhi 

kualitas keju. Penyimpanan keju bertujuan untuk membentuk kondisi eksternal 

yang penting untuk mengontrol siklus pematangan keju sepanjang mungkin 

(Anonimus, 2009). Selama masa penyimpanan, keju akan mengalami perubahan 

yang dapat menurunkan kualitas keju salah satunya adalah transfer massa air, 

oksigen, aroma, aktivitas enzimatis serta adanya kontaminasi mikroorganisme 

yang terjadi pada permukaan keju. Keju Gouda merupakan salah satu keju yang 

mengalami penyimpanan selama beberapa minggu sampai lebih dari satu tahun. 

Semakin lama proses penyimpanan maka keju Gouda akan memiliki rasa yang 



khas (Anonimus, 2002). Untuk mencegah terjadinya perubahan transfer massa 

serta terjadinya kontaminasi dalam penyimpanan keju Gouda, maka diperlukan 

suatu lapisan edible film. 

        Edible film adalah kemasan atau pelapis yang memiliki keunggulan daripada 

kemasan dari bahan lain, diantaranya bersifat edible atau dapat dimakan. Edible 

film berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap penguapan air, oksigen, 

dan transfer lemak dalam pada bahan pangan. Edible film dapat dimakan dan 

harus aman untuk dimakan. Edible film  tersusun dari suatu bahan pembentuk 

film, khususnya polimer (Klahorst, 1999). Edible film dapat digunakan untuk 

melapisi permukaan dan memisahkan komponen–komponen yang berbeda atau 

berperan sebagai selubung, kantong atau pembungkus.  

        Edible film dapat dibuat dari lemak yaitu wax, protein yaitu gluten dari 

tepung terigu maupun tepung jagung, dan glikopolisakarida. Sifat fungsional 

edible film yang diinginkan adalah permeabilitas terhadap uap air dan memiliki 

kelarutan yang rendah sehingga dapat mencegah penguapan air dan menjaga 

integritas film. Sifat tersebut dapat diupayakan melalui denaturasi protein gluten 

secara thermal, penambahan lipid berupa mentega dan pengaturan larutan 

pembasuh pada kondisi asam (Cuppett, 1994).  

        Zat antimikroorganisme perlu ditambahkan pada edible film gluten untuk 

mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme kontaminan di permukaan keju. 

Senyawa yang dapat ditambahkan pada edible film sebagai antimikroorganisme 

yaitu asam benzoat (Cuppett, 1994). 

        Berdasarkan uraian diatas maka perlu diadakan penelitian untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh aplikasi edible film gluten selama penyimpanan keju Gouda 



ditinjau dari kualitas mikrobiologis keju Gouda meliputi Total Plate Count (TPC) 

dimana keberadaan TPC digunakan  untuk mengetahui jumlah bakteri yang ada 

dalam keju selama masa penyimpanan., jumlah Coliform yang berfungsi sebagai 

indikator terjadinya pencemaran dalam proses pembuatan keju Gouda, Bakteri 

Asam Laktat (BAL) dimana keberadaanyya sangat diperlukan dalam proses 

pembuatan keju karena membantu terjadinya fermentasi selama masa 

penyimpanan sehingga dapat merubah karakteristik keju Gouda dan menimbulkan 

rasa yang khas, dan Salmonella typhi yang merupakan bakteri patogen dan sering 

terdapat dalam makanan, namun keberadaannya tidak diinginkan karena dapat 

menyebabkan demam tifoid. 

 
1.2. Rumusan Masalah 
 
        Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh lama penyimpanan 

pada aplikasi edible film gluten terhadap TPC, jumlah Coliform, BAL, dan 

Salmonella typhi  keju Gouda. 

 
 
1.3.Tujuan Penelitian 
 
        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh lama 

penyimpanan pada aplikasi edible film gluten terhadap TPC, jumlah Coliform, 

BAL, dan Salmonella typhi keju Gouda. 

 
 
1.4. Kegunaan Penelitian  
 
• Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa dan semua pihak yang tertarik pada 

pembuatan edible film gluten tentang pengaruh lama penyimpanan terhadap 



TPC, Coliform, BAL, Salmonella typhi  keju Gouda pada penggunaan edible 

film tersebut 

• Sebagai bahan informasi bagi pengusaha keju tentang manfaat gluten sebagai 

bahan edible film pada keju dan lama penyimpanannya. 

 
 
1.5. Kerangka Pikir 
 
        Penyimpanan keju Gouda sebelum dipasarkan dilakukan untuk memperbaiki 

tekstur, flavour dan aroma  yang melibatkan perubahan mikrobiologis. Selama 

waktu penyimpanan, keju Gouda akan mengalami perubahan kualitas akibat 

adanya transfer massa air, oksigen, aroma, dan terjadi pertumbuhan 

mikroorganisme kontaminan terutama pada permukaan keju.  

          Penurunan kualitas keju Gouda dapat dihambat dengan penggunaan edible 

film. Edible film adalah suatu lapisan tipis, dibuat dari bahan yang dapat dimakan, 

dibentuk di atas permukaan makanan, dapat memberikan ketahanan terhadap 

penguapan air, oksigen, karbondioksida, dan transfer lemak dalam sistem pangan 

(Mc. Hugh and Krochta, 1994).  

        Zat antimikroorganisme perlu ditambahkan pada edible film untuk 

mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme pengkontaminan di permukaan 

keju. Senyawa yang dapat ditambahkan pada edible film sebagai 

antimikroorganisme yaitu asam benzoat (Cuppett, 1994). Difusi zat 

antimikroorganisme ke dalam film akan meningkat seiring meningkatnya 

penetrasi air ke dalam film hingga mencapai titik stabil yakni matriks film telah 

jenuh dengan air (Armand et al., 1987). 



        Mekanisme kerja asam sebagai zat antimikroorganisme berdasarkan 

permeabilitas dari membran sel mikroba 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 mikroba 

(Supardi dan Sukamto, 1999). 

        Salah satu bahan baku yang dapat digunakan sebagai edible film adalah 

protein gluten. Protein gluten digunakan karena dapat membentuk jaringan 

untuk memperbaiki sifat dan karakteristik edible film. Karakteristik protein 

dapat mempengaruhi pembentukan matriks edible film dan dapat diperoleh 

sifat plastisitas dan elastisitas. Penggunaan edible film gluten sebagai pelapis 

pada keju Gouda diharapkan dapat mengurangi kandungan mikroorganisme 

patogen maupun non patogen selama penyimpanan, antara lain TPC (jumlah 

bakteri), Coliform yang merupakan bakteri indikator pencemaran, BAL 

(Bakteri Asam Laktat) yang membantu terjadinya proses fermentasi selama 

penyimpanan sehingga dapat mempengaruhi kualitas keju terutama rasa dan 

aroma, Salmonella typhi merupakan bakteri patogen yang sering mencemari 

bahan makanan dimana keberadaannya tidak diinginkan dalam bahan 

makanan tersebut. 

 

1.6. Hipotesis 

        Terdapat perbedaan pengaruh lama penyimpanan pada aplikasi edible film 

gluten terhadap TPC, jumlah Coliform, BAL, Salmonella typhi keju Gouda. 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
2.1. Keju Gouda 
 
        Keju adalah salah satu produk susu yang banyak dikonsumsi masyarakat,d 

iperkirakan ada lebih dari 3000 jenis keju di seluruh dunia. Prinsip pembuatan 

keju adalah fermentasi asam laktat yang terdapat dalam susu. untuk mendapatkan 

rasa, aroma dan penampilan yang khas, setiap jenis keju mengalami proses 

pematangan yang berbeda-beda (Yanti, 2003). 

        Keju memiliki kelembaban yang berbeda berdasarkan jenis keju. kelembaban 

keju lunak yaitu 50%-80%, setengah keras dengan kelembaban 39%-50%, keras 

dengan kelembaban kurang dari 39%, dan sangat keras dengan kelembaban 

kurang dari 34% (Moss and Adam, 2000).  

        Menurut Yanti (2003), keju dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok 

berdasarkan konsistensinya antara lain keju segar, yaitu keju yang tidak 

mengalami proses pematangan, keju lunak dengan ciri utamanya memiliki 

konsistensi yang empuk dan lembut, keju iris semikeras, yaitu keju yang agak 

empuk namun jika diiris memiliki bentuk yang tetap, keju iris antara lain keju 

Gouda, keju semi keras dengan masa pematangan minimal 3 bulan.  

        Keju Gouda merupakan salah satu jenis keju yang berasal dari Belanda dan 

termasuk keju semi keras dengan kadar air antara 41-51% yang diperam 

menggunakan bakteri (Galloway and Grawford, 1985). Keju Gouda terbuat dari 

susu sapi penuh dengan karakteristik berwarna kuning, bagian dalam sedikit 



terdapat lubang-lubang kecil, rasa lembut, dan kadar lemak tinggi yaitu 48% 

(Anonimus, 2002).  

        Langkah – langkah dalam pembuatan keju secara garis besar dibagi menjadi 

3 tahapan antara lain penggumpalan susu dengan rennet dan asam laktat, 

pemecahan curd dan pembuangan whey, pengepresan. Adapun tahapan dalam 

pembuatan keju menurut Hadiwiyoto (1983) yaitu : 

1. Penyiapan susu yang meliputi pasteurisasi susu dengan suhu 65ºC - 72ºC 

selama 15 detik. Pasteurisasi bertujuan untuk membunuh bakteri pathogen dan 

mengurangi jumlah bakteri lainnya yang dapat mempengaruhi dalam 

pembuatan keju. 

2. Pemeraman yaitu dilakukan dengan menyimpan susu setelah dilakukan 

penambahan stater. Bakteri yang digunakan sebagai stater dalam pembuatan 

keju adalah bakteri yang dapat menghasilkan asam laktat dari laktosa. 

Pemeraman berfungsi agar susu bersifat asam sehingga dapat menggumpalkan 

protein susu (curd). 

3. Penambahan rennin dilakukan pada suhu 37ºC dan dilakukan pengadukan. 

Enzim yang ditambahkan cukup sedikit saja yaitu kurang dari 20ppm. 

Penambahan Rennin berfungsi untuk membantu kerja stater dalam 

pmbentukan curd dan memperbaiki struktur curd yang dihasilkan. 

4. Pemotongan curd dilakukan dengan memotong curd kecil – kecil  ±1 x 1 x 1 

cm. Pemotongan tersebut berfungsi untuk memudahkan pemisahan antara 

curd dan cairan sisa yang disebut whey. 



5. Pemanasan dilakukan setelah membuang whey dengan mengaduk curd selama 

15 menit dan dilanjutkan hingga suhu 39ºC. Hal ini dilakukan untuk 

mematangkan curd. 

6. Penyaringan dilakukan setelah pemanasan selesai dikerjakan, lalu didinginkan 

selama ± 1 jam sambil terus diaduk setiap 5 – 10 menit, kemudian dilakukan 

penyaringan dengan kain yang bersih. Pnyaringan ini bertujuan untuk 

memisahkan curd dan whey. Yang digunakan hanya curd sedangkan whey 

dibuang. 

 7. Pengepresan dilakukan untuk memberikan kekompakan bentuk pada keju, 

selain itu dapat mengeluarkan seluruh sisa whey dan air. Pengepresan 

dilakukan menggunakan kain penyaring untuk membungkus curd kemudian 

diberi beban dan dikerjakan sampai 3 hari. 

8.  Penggaraman dilakukan dengan merendam keju menggunakan larutan garam 

pada tiap jenis keju memiliki kadar garam yang berbeda, untuk keju Gouda 

garam yang diberikan sebanyak 1,5 - 2,2%. Garam tersebut dapat berfungsi 

sebagai memberikan rasa serta dapat menghambat aktifitas bakteri. 

9. Pengemasan dilakukan untuk melindungi keju dari kontaminasi bakteri maupun 

pertumbuhan jamur selama proses pematangan. Pengemas yang banyak 

digunakan adalah parafin 

10. Pematangan keju dengan menyimpan keju pada ruang pematangan pada suhu 

dan kelembaban yang telah ditentukan. Beberapa keju tipe semi keras maupun 

keras mengalami proses pematangan dimana terjadi perubahan secara 

mikrobiologi, biokimia dan fisik keju. Penyimpanan keju bertujuan untuk 



membentuk kondisi eksternal yang penting untuk mengontrol siklus 

pematangan keju sepanjang mungkin. 

 

2.2. Pergerakan Garam dan Air dalam Keju 

 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 lama 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). 

 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, Madadlou, Mousavi, and Emam-Djomeh, 

2006).  

 

2.3. Edible Film 
 
        Edible coating adalah suatu lapisan tipis yang rata, dibuat dari bahan yang 

dapat dimakan, dibentuk di atas komponen makanan, dapat memberikan tahanan 



terhadap penguapan air, gas oksigen, karbondioksida, dan transfer lemak dalam 

sistem pangan (Mc. Hugh and Krochta, 1994). 

        Edible film sebagai kemasan memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan 

dengan kemasan konvensional dari bahan sintetis, diantaranya bersifat edible. 

Bahan baku yang dapat digunakan sebagai edible film  antara lain lipid, protein, 

glikopolisakarida. Menurut Suminto, dkk (2006), bahan alam yang potensial 

dalam pembuatan kemasan adalah protein. Menurut Tanada-Palmu and Grosso 

(2003), penggunaan protein untuk edible film menunjukkan sifat yang 

menguntungkan untuk biofilm khususnya kemampuan dalam membentuk jaringan 

untuk memperbaiki sifat barrier dari film. Karakteristik protein dapat 

mempengaruhi pembentukan matriks dari film, sifat plastisitas dan elastisitas 

dapat diperoleh dengan penggunaan protein.  

 
  
2.4. Edible Film Gluten 
 
        Gluten merupakan protein yang banyak terdapat dalam gandum. Gluten 

terdiri dari beberapa campuran bahan antara lain protein, karbohidrat, lipid, dan 

serat, namun komponen utama adalah dua protein yaitu glutenin dan gliadin 

(Kersting et al., 1994). 

        Glutenin merupakan salah satu dari dua penyusun gluten. Susunan asam 

amino yang terangkai menjadi protein gluten menentukan kualitas dari adonan 

(Anonimus, 2006a). Glutenin menurut Kersting et al., (1994) merupakan sub unit 

protein gluten yang merupakan agen ikatan disulfide intermolekuler di dalam 

strukturnya dan bersifat elastis. Gliadin merupakan rantai molekul tunggal dan 

ikatan utama yang terbentuk adalah ikatan disulfide intramolekuler. 



        Gluten memiliki dua sifat unik, yaitu kohesi dan elastis sehingga dapat 

dijadikan bahan edible film. 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).  

        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, 1999). 

 
 
2.5. Antimikroorganisme pada Edible Film Gluten 
 
        Antimikroorganisme yang ditambahkan pada edible film gluten adalah asam 

organik (asam benzoat, asam propionat, sorbat, dan lainnya). Penambahan 

antimikroorganisme ke dalam edible film gluten merupakan salah satu cara untuk 

mengontrol pertumbuhan mikroorganisme yang terdapat di permukaan bahan 

pangan.  Mekanisme pengawet asam organik berdasarkan pada permeabilitas dari 

sel membran mikroorganisme terhadap molekul asam yang tidak terdisosiasi 

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

menjadi rendah dan dapat merusak organ sel mikroorganisme. Asam organik 

mempunyai efektivitas yang tinggi bila digunakan pada lingkungan bahan pangan 

dengan keasaman tinggi (Supardi dan Sukamto, 1999). 

 
 



2.6. Asam Benzoat 

        Asam benzoat adalah pengawet organik yang lebih efektif terhadap khamir 

dan bakteri daripada terhadap kapang dan pada konsentrasi di atas 25mg/l asam 

yang tidak terurai akan menghambat pertumbuhan kapang (Buckle dkk, 1987). 

Asam benzoat berbentuk hablur atau jarum putih, agak mudah menguap pada 

suhu hangat dan mudah larut dalam etanol atau eter (Cahyadi, 2006). 

        Asam benzoat dianjurkan digunakan sebagai bahan pengawet dengan kadar 

sampai 0,1%. Asam benzoat dapat menghambat pertumbuhan kapang dan khamir 

serta pertumbuhan bakteri patogen (Cagri et al, 2003). Aktivitas asam benzoat 

langsung bekerja pada dinding sel dan menghambat kerja enzim pada siklus asam 

sitrat. Asam benzoat biasanya ditemukan di alam dalam bentuk glikosida (Belitz 

and Grosch, 1999). 

 
 
2.7. Coliform 
 
        Bakteri Coliform hidup dalam saluran pencernaan hewan dan manusia yang 

pada umumnya terdapat dalam feses. Coliform dalam makanan dapat dijadikan 

tanda  untuk pencemaran bakteri fekal. Coliform memiliki ciri berbentuk batang, 

gram negatif, tidak membentuk spora, dapat melakukan fermentasi dengan 

menghasilkan gas (Cliver, 1999). Bakteri Coliform bersifat fakultatif anaerob dan 

sering dipakai sebagai bio-indikator tingkat higienitas dari susu (Leclercq, 

Wanegue and Baylac, 2002). Coliform aktif tumbuh pada suhu sekitar 37ºC. 

Bakteri ini dapat menyebabkan pembusukan yang cepat pada susu karena mampu 

melakukan fermentasi pada laktosa pada suhu sekitar 35ºC dan sekaligus 

memproduksi asam dan gas (Anonimus, 2006b). 



2.8. Bakteri Asam Laktat (BAL) 
 
        Bakteri asam laktat adalah kelompok spesies bakteri yang mempunyai 

kemampuan untuk membentuk asam laktat dari hasil metabolisme karbohidrat dan 

dapat berkembangbiak pada pH lingkungan yang rendah (sekitar 3,0), suhu antara 

5-500C, berbentuk batang (bacillus) yang mempunyai karakteristik gram positif, 

tidak berspora, tidak berpigmen, katalase negatif, dan asam laktat sebagai 

senyawa utama hasil fermentasi karbohidrat serta pertumbuhannya distimulasi 

oleh suasana anaerob (Sudarmadji dan Kasmidjo, 1989). 

        Bakteri asam laktat dapat menghasilkan bahan yang bersifat sebagai 

antimikroorganisme yang bersifat sebagai bakteriostatik atau bakterisidal. Bahan 

antimikroorganisme yang dihasilkan asam laktat, yaitu bakteriosin yang sifatnya 

bakteriostatik atau menghambat pertumbuhan bakteri patogen (Helferich and 

Westhoff, 1980). Bakteri Asam Laktat memproduksi asam selama proses 

fermentasi. Enzim proteolitik yang dihasilkan oleh BAL dapat mengkonversi 

asam amino menjadi komponen flavour pada saat proses pemeraman keju. BAL 

dapat menurunkan pH hingga menjadi < 5,3 dalam waktu 6 jam pada suhu 30-

37ºC (Verachia, 2005). 

 

2.9. Salmonella typhi 
 
        Salmonella adalah jenis bakteri Gram negatif, berbentuk batang bergerak 

serta mempunyai tipe metabolisme yang bersifat fakultatif anaerob (Buckle et al., 

1987). Terdapat  1000 serotipe Salmonella, diantaranya adalah S. typhi,                

S. paratyphi A, S. paratyphi B, S. paratyphi C sebagai penyebab demam enterik. 



Species atau serotipe Salmonella yang tidak menyebabkan demam enterik bersifat 

parasit primer pada hewan (Supardi dan Sukamto, 1999).  

         S. thypi menyebabkan demam tifoid yang masuk melalui makanan dan air 

yang tercemar. Keluhan dan gejala demam tifoid tidak khas dan bervariasi dari 

gejala seperti flu ringan sampai tampilan sakit berat dan fatal yang mengenai 

banyak sistem organ. Secara klinis demam tifoid berupa demam berkepanjangan, 

gangguan fungsi usus, dan keluhan susunan saraf pusat (Anonimus, 2007). 

Menurut Buckle et al (1987) S. typhi menyebabkan demam tiphus. 

Mikroorganisme ini hanya terdapat pada manusia dan tidak dijumpai pada hewan 

lain. Rantai penularannya adalah: manusia – bahan pangan (air) – manusia. 

Bakteri ini sangat infektif, yaitu hanya dengan jumlah kurang dari 100 sel cukup 

untuk menimbulkan penyakit. 

        Salmonella tumbuh optimum pada kondisi sekitar pH normal, yaitu antara 

pH 4 sampai dengan pH 9, selain itu pH minimum untuk pertumbuhannya, yaitu 

pada pH 4,05, tetapi besar pH minimum ini tergantung penggunaan jenis asam 

untuk menurunkan pH (menggunakan HCl atau asam sitrat). Suhu pertumbuhan 

minimum Salmonella adalah 450C dan nilai aktifitas air sekitar 0,94 (Jay, 1990). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

Pelaksanan pengambilan data dimulai dari 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 Keju Gouda merk 

KEMAL (Keju Malang) yang merupakan keju Gouda yang diproduksi di Dinas 

Peternakan Malang, Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, protein gluten yang 

merupakan hasil ekstraksi dari tepung terigu merek ”Kereta Kencana”. Bahan 

berupa gliserol, lesitin, tween 80%, etanol 95%, CH3COOH, asam benzoat 

diperoleh dari Toko Kimia Panadia Malang, aquadest dari Laboratorium Biologi 

Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, kultur Salmonella typhi dari Laboratorium 

Mikrobiologi Fakultas Kedokteran UNIBRAW. 

        Media yang digunakan adalah PCA (Plate Count Agar), SS (Salmonella 

Shigella) agar, MRS (De-Man Rogosa) agar dan VRBA (Volatile Red Bile Agar) 

yang diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi Hasil Ternak Program Studi 

Teknologi Hasil Ternak. 



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), hot plate 

(IKAMAG RET), stirrer, pH meter (Hanna Instrument), sentrifus tipe BB VV 

(Jouan Industries-Prancis), sentrifus model hettich mikro 22R merek Bench top 

refrigerated microliter centrifuge, colony counter (Stuart Scientific, Greet Britian), 

spatula, gelas beaker, pipet tetes, pipet ukur, pipet mikro, gelas ukur, oven 

(Memmert, Jerman), bunsen, autoklaf. 

 
 
3.3. Metode Penelitian 
 
3.3.1. Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan metode percobaan dengan Rancangan  Acak 

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

bulan dengan ulangan 3 kali. Variabel yang diukur adalah TPC, jumlah Coliform, 

BAL, Salmonella typhi keju Gouda. Model tabulasi data yang digunakan pada 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Model tabulasi data yang digunakan pada penelitian 
 

Kelompok Perlakuan 

R1 R2 R3 
T0 T0R1 T0R2 T0R3 

T1 T1R1 T1R2 T1R3 

T2 T2R1 T2R2 T2R3 

T3 T3R1 T3R2 T3R3 

 

 

 



Keterangan :  

T0 : Tanpa penyimpanan 

T1 : Penyimpanan 1 bulan 

T2 : Penyimpanan 2 bulan 

T3 : Penyimpanan 3 bulan 

 

3.3.2  Prosedur Penelitian 

3.3.2.1 Prosedur 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  

Disentrifuge dengan kecepatan 
3000 rpm selama 30 menit 

Larutan NaCl 
0,5 M 1000 ml 
 

Tp. Terigu 
100 g 

 

Ekstrak 
Gluten 

Dipanaskan 40°C di hot plate 
dengan motor stirrer diputar 

250rpm selama 60 menit  

Dibuang bagian cairannya 
 



Keterangan sebagai berikut :    

     Protein gluten diperoleh dari hasil ekstraksi tepung terigu 100 gram dengan 

penambahan larutan NaCl 0,5 M 1000 ml kemudian diaduk sampai homogen. 

Setelah homogen larutan dipanaskan 40°C di hot plate dengan motor stirrer 

diputar 250 rpm selama 60 menit. Selanjutnya dilakukan sentrifus dengan 

kecepatan 3000 rpm selama 30 menit sehingga diperoleh bagian padatan yang 

merupakan ekstrak gluten, sedangkan bagian cairannya tidak digunakan. 

 

3.3.2.2 Prosedur Pembuatan Edible Film 
 
 Pembuatan edible film dilakukan menurut Rusdi (2008) dengan cara 

mengambil 9,375 gram gluten yang dicampur dengan mentega 2 % (dari total 

gluten), 15% tween 80, 10 % lesitin (dari total mentega) dan 15 % gliserol (dari 

total gluten). Setelah adonan tercampur rata kemudian ditambahkan 36 ml etanol 

95 % dan 24 ml aquades. 

 Langkah selanjutnya adalah larutan diatur pH-nya sampai dengan 4 

menggunakan CH3COOH pada suhu 40°C kemudian dihomogenkan dan 

dipanaskan sampai mencapai suhu 75°C di hot plate dengan motor stirrer diputar 

250 rpm selama 10 menit. Larutan tersebut kemudian diturunkan sampai suhu ± 

25-270C, untuk tujuan pengawetan ditambahkan asam benzoat 5 % (dari volume 

formula edible film gluten).  

 

 

 



                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Prosedur Pembuatan Edible film gluten (Rusdi, 2008) 
 

 
 
3.3.2.3 Pelapisan dengan Lesitin dan Edible film Gluten pada Keju Gouda 
 
        Keju Gouda yang akan dilapisi dengan lesitin dipotong kotak-kotak dengan 

ukuran yang seragam yaitu masing-masing sisi berukuran sekitar 4 cm, kemudian 

dicelupkan dalam lesitin 1,2 % selama 30 detik. Selanjutnya diangin-anginkan 

selama 15 menit. Pelapisan Keju Gouda dengan lesitin ini dilakukan sesuai 

dengan Swastikaningrum (2007) yang telah dimodifikasi pada jumlah lesitin dan 

waktu pelapisan. 

        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 

• 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%  

 

9,375 g 
gluten  

 

36 ml 
etanol 95% 
 

24 ml 
aquades 

 

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

10% lesitin dari total 
Mentega + 15% gliserol 

dari total gluten 
 

Larutan edible film gluten 



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

4 x 4 x 4 cm 
Keju 

Gouda 

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

gluten ini dilakukan Daulay (1991) yang telah dimodifikasi. Prosedur pelapisan 

edible film gluten menurut Daulay (1991) yang telah dimodifikasi pada jenis dan 

ukuran keju serta waktu pelapisan keju (Gambar 3) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Prosedur Pelapisan Keju Gouda pada edible film gluten modifikasi 
(Daulay, 1991) 
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3.3.2.4 Pengkontaminasian Salmonella typhi dan Penyimpanan Keju Gouda 

        Pengkontaminasian Salmonella typhi pada keju Gouda dilakukan menurut 

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

S. typhi dimasukkan ke dalam botol semprot, kemudian disemprotkan kultur 

Salmonella typhi pada 20 buah keju Gouda sekitar 10 ml. Keju Gorda baik yang 

dilapisi maupun tanpa lapisan edible film gluten yang telah dikontaminasi 

disimpan dalam lemari es dengan suhu 10°C dan lama penyimpanan 0, 1, 2, dan 3 

bulan (Gambar 4)  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Gambar 4. Penyimpanan Keju Gouda dengan Pelapisan Edible film Gluten pada 

Perlakuan 
3.3. Variabel Penelitian 

Penyimpanan 0, 1, 2 dan 3 bulan 
dengan suhu 10ºC 

Uji Mikrobiologis : 
• Total Plate Count 
• Coliform 
• Bakteri Asam Laktat 
• Salmonella typhi 

Keju Gouda yang 
dilapisi maupun 
tanpa  edible film 

gluten  

Kontaminasi  
Salmonella typhi 



 
        Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah kualitas mikrobiologis 

(TPC, Coliform, BAL, Salmonella typhi). Pengujian sampel mutu keju Gouda 

adalah sebagai berikut: 

a. Pengujian Total Plate Count mengikuti prosedur Turkoglu, et al.,(2003) 

seperti tertera pada Lampiran 1. 

b.  Pengujian Coliform  mengikuti prosedur Marshall (1993) seperti tertera 

pada Lampiran 2. 

c. Pengujian BAL mengikuti prosedur Turkoglu ,et al., (2003) seperti tertera 

pada Lampiran 3. 

d. Pengujian Salmonella typhi mengikuti prosedur AOAC (1995) seperti 

tertera pada Lampiran 4. 

 

3.4. Analisis Data 

 
        Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis ragam, kemudian dilanjutkan  

analisis menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan untuk mengetahui perbedaan 

antar perlakuan (Yitnosumarto, 1991). 

 

3.5. Batasan istilah  

Ekstrak gluten  : Endapan yang diperoleh dari 100 gram 

tepung terigu ditambahkan NaCl sebagai 

pelarut dan diekstraksi menggunakan sentrifus 

dengan kecepatan 3000 rpm selama 30 menit. 



Aplikasi edible film keju Gouda : Pelapisan keju Gouda dengan edible film,            

dengan cara pencelupan keju ke dalam larutan 

edible film. 

Penyimpanan Keju Gouda  : Penyimpanan keju Gouda yang telah dilapisi 

maupun tanpa lapisan edible film gluten pada 

lemari es dengan suhu 10°C dan kelembaban 

±75%. 

Total Plate Count   : Jumlah koloni pada media PCA berwarna 

putih kekuningan. 

Bakteri Asam Laktat  : Koloni berwarna putih kekuningan pada 

media pertumbuhan MRS agar 

Coliform  : Koloni berwarna ungu kemerahan yang 

dikelilingi gumpalan putih dengan permukaan 

yang halus pada media VRBA. 

Salmonella typhi : Koloni pada media SS agar yang berbentuk 

bulat, berwarna merah dan terdapat titik hitam 

ditengahnya.. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Hasil Pengamatan Morfologi terhadap bakteri TPC, Coliform, BAL, dan 

Salmonella typhi 
 
        Hasil pengamatan morfologi secara makroskopik terhadap TPC pada keju 

Gouda dapat dilihat pada Gambar 5.   

 

 

 
 

 

  
 

Gambar 5. Hasil pengamatan morfologi secara makroskopik terhadap TPC 
pada media PCA 

 
Morfologi  TPC secara makroskopik pada cawan menggunakan media Plate 

Count Agar (PCA) ditunjukkan pada Gambar 5 dengan ciri - ciri membentuk 

koloni berwarna putih kekuningan. 

        Hasil pengamatan morfologi Coliform secara makroskopik yang terdapat 

pada cawan dengan media pertumbuhan VRBA (Volatle Red Bile Agar) 

ditunjukkan pada Gambar 6 dengan koloni berwarna ungu kemerahan yang 

dikelilingi gumpalan warna putih atau abu – abu dan permukaannya halus. 

Supardi dan Sukamto (1999) menyatakan bahwa Coliform membentuk koloni 

sedikit cembung, permukaan halus, berwarna ungu atau abu – abu dan jernih.  

         Hasil pengamatan morfologi Coliform secara makroskopik dapat dilihat 

pada Gambar 6.   

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

Gambar 6. Hasil pengamatan morfologi secara makroskopik terhadap jumlah Coliform 
pada VRBA 

 
Hasil pengamatan morfologi secara makroskopik terhadap BAL pada keju 

Gouda dapat dilihat pada Gambar 7.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Hasil pengamatan morfologi secara makroskopik terhadap jumlah BAL 
pada MRS Agar 

  
Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 7, BAL digambarkan dengan ciri - ciri 

membentuk koloni bulat serta berwarna putih kekuningan pada cawan dengan 

media pertumbuhan MRS(DeMan Rogosa) Agar 

        Hasil pengamatan morfologi Salmonella typhi secara makroskopik 

ditunjukkan pada Gambar 8 dengan membentuk koloni berwarna merah muda. 

Sebagaimana yang diyatakan oleh Supardi dan Sukamto (1999) secara 

makroskopik pada cawan dengan media SS (Salmonella Shigella) Agar ciri – ciri 

S.typhi adalah tidak berwarna atau berwarna coklat muda, merah muda atau 

kekuningan dan bagian tengahnya berwarna hitam. 

 



 

 

 

 

 
Gambar 8. Morfologi secara makroskopik terhadap jumlah 

Salmonella typhi pada SS Agar 
 
 
4.2. Pengaruh Waktu Penyimpanan pada Aplikasi Edible Film Gluten 

terhadap Keju Gouda Ditinjau dari Total Plate Count (TPC), Coliform, 
BAL, dan Salmonella typhi 

 

        Tabel 2 menunjukkan pengaruh waktu penyimpanan keju Gouda dengan 

aplikasi edible film gluten maupun yang tidak dilapisi edible film gluten terhadap 

Total Plate Count (TPC), Coliform, BAL, Salmonella typhi 

Tabel 3. Rata-rata jumlah TPC, Coliform, BAL, Salmonella typhi pada keju 
Gouda    (x 103 cfu/g) 
Jumlah Mikroorganisme (x 103 cfu/g) 
TPC Coliform BAL S. typhi 

Perlakuan 

(x) (y) (x) (y) (x) (y) (x) (y) 
T0 5466,7d 5000 2,5b 1,8 140,5c 140 4,33d 12 

T1 147c 220 0,16a 21 3,96a 4,42 0a 25,6 

T2 5,27b 130 0,08a 27 26,3b    21 1,33c 27 

T3 0,21a 120 0,05a 36 41b 33 0,153b 10 

Keterangan :        (x) : Dilapisi edible film gluten  
(y) : Tidak dilapisi edible film gluten  
* Superskrib notasi menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,01) 

 
Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa jumlah TPC keju Gouda yang 

dilapisi edible film gluten mengalami penurunan selama penyimpanan hingga 

bulan ketiga (T3) ditunjukkan dengan jumlah TPC pada T3 sebesar 0,21 x 103 

cfu/g dengan penurunan persentase sebesar 99,99 % dibandingkan jumlah TPC 

pada T0. Sedangkan jumlah TPC keju Gouda tanpa dilapisi edible film gluten juga 

mengalami penurunan selama penyimpanan hingga bulan ketiga (T3) ditunjukkan 



dengan jumlah TPC pada T3 sebesar 120 x 103  cfu/g dengan penurunan 

persentase 97,6 % dibanding jumlah TPC pada T0. Hal ini menunjukkan bahwa 

dengan adanya aplikasi edible film gluten mampu menurunkan jumlah TPC pada 

keju Gouda sebesar 2,39 %. 

          Jumlah TPC keju Gouda pada bulan ketiga (T3) baik yang dilapisi maupun 

tidak dilapisi edible film gluten menunjukkan TPC yang lebih rendah dari standar 

yang dikeluarkan oleh Bureau of Food and Drug (BFAD) (2004) yang 

menyatakan bahwa jumlah TPC produk keju sebesar 10 x 103 cfu/g dengan batas 

kritis 50 x 103 cfu/g. Rendahnya jumlah TPC pada keju Gouda yang dilapisi 

edible film gluten dibanding dengan keju Gouda tanpa lapisan edible film gluten 

kemungkinan dikarenakan adanya penambahan asam benzoat dalam lapisan 

edible film gluten yang berperan sebagai antimikroorganisme. 

          Sebagaimana dikemukakan Freese, Sheu and Galliers (1973) asam benzoat 

dapat berfungsi sebagai antimikroorganisme ketika kondisi pH 4 melalui 

penghambatan pecahnya lapisan sel substrat. Supardi dan Sukamto (1999) 

menyatakan bahwa mekanisme kerja asam sebagai bahan antimikroorganisme 

berdasarkan pada permeabilitas dari membran sel mikroba 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. 

Jumlah Coliform keju Gouda yang dilapisi edible film gluten mengalami 

penurunan selama penyimpanan hingga bulan ketiga (T3), ditunjukkan dengan 

jumlah Coliform pada T3 sebesar 0,05 x 103 cfu/g (Tabel 3) dengan penurunan 

persentase sebesar 98 % dibandingkan jumlah Coliform pada T0. Sedangkan 



jumlah  Coliform pada keju Gouda tanpa dilapisi edible film gluten meningkat 

hingga bulan ketiga (T3) sebesar 36 x 103 log cfu/g dengan peningkatan 1900 %  

jauh lebih tinggi dibanding T0. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya 

aplikasi edible film gluten sangat nyata menurunkan jumlah Coliform pada keju 

Gouda selama waktu penyimpanan. 

Jumlah Coliform keju Gouda pada bulan ketiga (T3) yang dilapisi edible 

film gluten menunjukkan jumlah yang lebih rendah daripada standar yang 

dikeluarkan oleh BFAD (2004), sedangkan tanpa lapisan edible film menunjukkan 

jumlah yang lebih tinggi. BFAD (2004) menyatakan bahwa jumlah Coliform pada 

produk keju sebesar 0,01 x 103 log cfu/g dengan batas kritis 0,1 x 103 log cfu/g. 

Keberadaan Coliform pada keju Gouda yang telah dilapisi edible film gluten 

maupun keju Gouda tanpa edible film gluten menunjukkan telah terjadinya 

pencemaran dikarenakan Coliform merupakan bakteri indikator adanya 

pencemaran. Hal ini terjadi kemungkinan kondisi sanitasi yang kurang baik 

selama proses pembuatan keju maupun selama penyimpanan keju. Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Supardi dan Sukamto (1999) bahwa Coliform merupakan 

bakteri indikator dimana keberadaannya dalam bahan pangan menunjukkan 

kondisi sanitasi yang tidak baik terhadap air, makanan, susu, dan produk – produk 

susu.  

Jumlah Coliform yang lebih rendah pada keju Gouda yang dilapisi edible 

film gluten kemungkinan disebabkan oleh faktor keasaman yang salah satunya 

berasal dari penambahan asam benzoat sudah cukup menghambat pertumbuhan 

coliform. Zarate et al.,(1997) menyatakan bahwa konsentrasi NaCl 8,5 % dapat 

mengurangi pertumbuhan Coliform. Dari penelitian ini jumlah Coliform pada keju 



Gouda dengan edible film gluten dengan penambahan asam benzoat mampu 

menurunkan jumlah Coliform dibandingkan dengan keju Gouda tanpa edible film 

gluten dan asam benzoat sebagai zat antimikroorganisme. Sebagaimana 

dikemukakan Supardi dan Sukamto (1999) mekanisme kerja asam sebagai 

antimikroorganisme berdasarkan pada permeabilitas membran sel mikroba 

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. 

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa meningkatnya jumlah BAL keju 

Gouda yang dilapisi edible film gluten diikuti dengan rendahnya jumlah Coliform 

keju gouda yang dilapisi edible film. Hal ini menunjukkan bahwa BAL dapat juga 

berperan sebagai antimikroorganisme patogen. Nunaes et al., (1985) menyatakan 

bahwa mikroorganisme patogen seperti Coliform dapat terhambat oleh adanya 

bakteri asam laktat yang tumbuh pada pH rendah sehingga konsentrasi asam laktat 

meningkat. Namun, hal tersebut tidak terjadi pada keju Gouda tanpa dilapisi 

edible film gluten dimana jumlah Coliform lebih banyak dari pada jumlah BAL 

dimulai pada penyimpanan T1 hingga T3 walaupun jumlah BAL lebih banyak 

pada penyimpanan T0. Hal ini kemungkinan disebabkan pH keju Gouda tanpa 

lapisan edible film (pH 5,7) kurang rendah untuk menekan pertumbuhan Coliform. 

McIngvale et al., (2000) menjelaskan bahwa pH pertumbuhan Coliform adalah 

4,0-4,5 

Tabel 2 menunjukkan jumlah BAL keju Gouda yang dilapisi edible film 

gluten mengalami penurunan yang nyata pada bulan pertama (T1) sebesar 97,2 % 

dibanding (T0), kemudian meningkat pada penyimpanan bulan kedua (T2) dengan 



peningkatan 5 kali lebih banyak daripada T1, sedangkan pada bulan ketiga (T3) 

jumlah BAL mengalami peningkatan sebesar 55,9 % dibanding T2. Hal tersebut 

juga terjadi pada keju Gouda tanpa edible film penyimpanan keju selama 1 bulan 

(T0) mengalami penurunan yang sangat nyata sebesar 96,8 % dibanding T0, 

kemudian pada penyimpanan bulan kedua jumlah BAL mulai meningkat sebesar 3 

kali lebih tinggi dibanding T1, sedangkan pada penyimpanan bulan ketiga (T3) 

mengalami peningkatan 57 % dibanding T1. Penurunan yang nyata tersebut 

diduga bahwa pada penyimpanan bulan pertama (T1), BAL masih dalam fase 

lambat atau adaptasi dimana bakteri tersebut menyesuaikan diri dengan kondisi 

lingkungan di sekitar, sehingga setelah mengalami penurunan, BAL pada keju 

Gouda baik yang dilapisi edible film gluten maupun tidak dilapisi secara perlahan 

mengalami peningkatan hingga penyimpanan bulan ketiga (T3). 

Semakin meningkatnya jumlah BAL selama penyimpanan juga 

disebabkan keju Gouda baik yang dilapisi maupun tanpa lapisan edible film gluten 

memiliki pH sebesar 5,45 dan 5,7 sehingga BAL dapat tumbuh dengan baik,  

selain itu juga adanya aktivitas BAL yang memanfaatkan laktosa pada curd. 

Supardi dan Sukamto (1999) menyatakan bahwa pada pH 6,5 – 7,0 BAL dapat 

tumbuh dengan baik dan dapat menurunkan pH hingga mendekati nilai pH 3 

karena BAL memproduksi asam laktat. Corbo et al., (2001) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa semakin meningkatnya BAL pada keju selama proses 

penyimpanan berkorelasi positif dengan kandungan laktosa dalam curd yang 

semakin menurun selama penyimpanan. 

Standar mikrobiologi mengenai jumlah BAL pada keju selama 

penyimpanan belum dibakukan, hal ini kemungkinan disebabkan oleh jumlah 



BAL yang terus meningkat selama penyimpanan walaupun peningkatan tersebut 

terjadi secara perlahan. El-Din et al (2001) menyatakan bahwa enterococci 

merupakan bakteri BAL yang dominan pertumbuhannya pada keju selama 

penyimpanan dimana pertumbuhan bakteri tersebut ditentukan pula oleh suhu 

serta tahan terhadap keadaan asam serta garam yang tinggi. Namun konsentrasi 

terhadap jumlah BAL dalam keju juga diperlukan untuk mempertahankan citarasa 

keju yang berhubungan dengan waktu penyimpanan. Verachia (2005) menyatakan 

bahwa keberadaan BAL di dalam keju Gouda harus tetap dipertahankan untuk 

mendapatkan flavour keju karena BAL menghasilkan enzim proteolitik yang 

dapat mengkonversi asam amino menjadi komponen flavour pada saat proses 

penyimpanan keju. 

Salmonella typhi yang terdapat pada keju Gouda baik yang dilapisi dengan 

edible film gluten maupun tanpa edible film gluten berasal dari kontaminasi yang 

dilakukan dengan disemprotkannya 10 ml kultur S. typhi  pada permukaan keju 

dimana dalam 1 ml mengandung 103 kultur S. typhi dimana dalam 1 ml 

mengandung 103 kultur S. typhi. 

 Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh edible film 

gluten dalam menghambat pertumbuhan S. typhi selama penyimpanan hingga 

bulan ketiga  (T3). 

  Jumlah Salmonella typhi keju Gouda yang dilapisi edible film gluten 

mengalami penurunan selama penyimpanan hingga bulan ketiga (T3) ditunjukkan 

dengan jumlah S. typhi pada T3 sebesar 0,153 x 103 cfu/g  (Tabel 2) dengan 

penurunan persentase sebesar 96,3 % dibandingkan jumlah S. typhi pada T0. 

jumlah tersebut masih lebih rendah dari pada jumlah S. typhi keju Gouda tanpa 



dilapisi edible film gluten walaupun juga mengalami penurunan selama 

penyimpanan hingga bulan ketiga (T3) yang ditunjukkan dengan jumlah S.typhi 

pada T3 sebesar 10 x 103  cfu/g dengan penurunan persentase 16,6 % dibanding 

jumlah S. typhi pada T0. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya aplikasi 

edible film gluten mampu menurunkan jumlah S. typhi pada keju Gouda sebesar 

79,7 %. Menurut Supardi dan Sukamto (1992), Salmonella typhi dapat tumbuh 

pada suhu antara 5 - 45º C dengan suhu optimum 35 - 37º C. Sehingga S. typhi 

pada kedua keju baik yang dilapisi maupun tidak dilapisi edible film gluten masih 

dapat tumbuh namun jumlah S. typhi pada keju dengan edible film gluten mampu 

menurunkan jumlah pertumbuhan secara nyata dibanding dengan keju Gouda 

tanpa edible film gluten. Selisih penurunan sebesar 79,7 % diduga karena adanya 

zat antimikroorganisme pada edible film gluten dimana zat antimikroorganisme 

menurut Supardi dan Sukamto (1999) bekerja berdasarkan permeabilitas dari 

membran sel mikroba terhadap molekul yang tidak terurai sehingga dalam sel 

banyak terdapat ion hidrogen yang menyebabkan pH sel rendah dan dapat 

merusak organ sel mikroorganisme sehingga mampu menurunkan secara nyata 

terhadap S. typhi. Leyer and Johnson (1992) menyatakan bahwa susu yang telah 

tercemar oleh Samonella setelah pasteurisasi, bakteri tersebut masih dapat tumbuh 

berkembang pada proses pembuatan keju dan hal ini akan berlangsung selama 

beberapa bulan. 

  Beda penurunan persentase sebesar 79,7 % terhadap jumlah S. typhi keju 

Gouda yang dilapisi edible film masih menunjukkan jumlah yang lebih tinggi 

daripada standar yang dikeluarkan oleh Bureau of Food and Drug (BFAD, 2004) 

yang menyatakan bahwa jumlah S. typhi produk keju adalah sebesar 0 x 103 cfu/g 



dengan batas kritis 0 x 103 cfu/g. Hal ini menunjukkan bahwa lapisan edible film 

gluten pada keju Gouda tidak dapat menurunkan jumlah S. Typhi hingga batas 

aman. Namun dengan adanya penurunan 79,7 % menunjukkan bahwa edible film 

gluten mampu mengurangi kontaminasi serta menurunkan pertumbuhan S. typhi 

seiring dengan waktu penyimpanan selama 3 bulan sehingga diperlukan 

penyimpanan lebih dari 3 bulan hingga mencapai batas aman dari S. typhi. Pada 

penyimpanan keju Gouda pada bulan pertama (T1) sebesar 0 x 103 log cfu/g 

bukan berarti steril melainkan hal ini disebabkan karena pengambilan sampel 

adalah pengenceran  10-3 sehingga masih dimungkinkan bahwa pengenceran yang 

lain  jumlah S.typhi kurang dari 103 cfu/g yaitu 102 cfu/g. 

Penurunan TPC, jumlah Coliform, dan Salmonella typhi baik yang dilapisi 

edible film gluten maupun tanpa lapisan edible film gluten kemungkinan juga 

dipengaruhi oleh difusi garam ke dalam keju serta menurunnya Aw keju seiring 

dengan waktu penyimpanan. Proses difusi garam masuk ke dalam keju tergantung 

pada kadar air dalam keju. Srbinovska e al., (2001) menyatakan bahwa setelah 

proses penggaraman, garam pada permukaan keju lebih banyak daripada bagian 

tengah keju, namun seiring penyimpanan garam yang terdapat pada bagian tengah 

keju akan naik karena adanya proses difusi sehingga Aw turun. Penurunan Aw 

selama penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Uji Aktivitas Air (Aw) 
Waktu Penyimpanan Rata-rata Aw edible film 

gluten 
Rata-rata Aw kontrol 

T0 0,853   0,870 
T1 0,713   0,695 
T2 0,680                  0,670 
T3 0,650   0,665 
           



          Menurunnya Aw keju Gouda (Tabel 3) kemungkinan mengakibatkan 

menurunnya jumlah bakteri baik TPC, dan Salmonella typhi (Tabel 3). Terjadinya 

penurunan Aw tersebut disebabkan karena adanya penguapan air selama 

penyimpanan sehingga dengan adanya edible film dapat mengurangi terjadinya 

penguapan. Menurut Ayub and Rosa (2003) menyatakan bahwa penurunan nilai 

aktivitas air pada keju disebabkan penguapan yang terjadi selama penyimpanan 

karena selama penyimpanan dalam pendingin keju akan kehilangan berat yang 

berlebihan dan akan kehilangan kelembabannya karena penguapan selama 

penyimpanan. 

        Terjadinya penurunan Aw pada keju Gouda dalam penelitian ini adalah 

dikarenakan air terikut keluar sebagai akibat dari keterikatannya dengan garam 

atau dengan asam organik (asam benzoat) sebagai bahan tambahan dalam edible 

film. Fox et al., (2000) Penambahan garam dan asam organik dalam hal ini adalah 

asam benzoat yang teresap dalam keju dapat menurunkan aktivitas air. 

Selanjuntnya Buckle et al., (1987) menyatakan apabila air dalam bahan pangan 

terikat secara kimiawi dalam larutan garam, maka air tidak dapat digunakan oleh 

mikroorganisme. 

          Aktivitas air keju Gouda aplikasi edible film gluten hingga penyimpanan 

bulan ketiga rata – rata 0,650 dan keju Gouda tanpa lapisan edible film gluten 

0,665 mampu menurunkan jumlah TPC dan S. typhi. Supardi dan Sukamto (1999) 

menyatakan kebutuhan aktivitas air untuk pertumbuhan bakteri umumnya 0,91 

dan Salmonella typhi pada Aw 0,93 – 0,99. Sehingga penurunan jumlah bakteri 

tersebut kemungkinan disebabkan jumlah Aw yang rendah karena 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.  

           Pada kondisi Aw tersebut (Tabel 3) jumlah Coliform dengan aplikasi 

edible film gluten mengalami penurunan sedangkan tanpa aplikasi edible film 

gluten mengalami peningkatan. Supardi dan Sukamto (1999) menyatakan bahwa 

Coliform dapat tumbuh baik pada Aw 0,96. Peningkatan tersebut kemungkinan 

disebabkan jumlah Coliform pada keju Gouda tanpa edible film gluten terlalu 

banyak sehingga pada kondisi Aw rendah (0.665) serta kondisi suhu penyimpanan 

yang rendah masih kurang mampu menurunkan jumlah pertumbuhan Coliform . 

Sedangkan jumlah Coliform yang semakin menurun pada keju Gouda dengan 

aplikasi edible film gluten kemungkinan dikarenakan adanya penambahan asam 

benzoat dalam lapisan edible film gluten yang berfungsi sebagai 

antimikroorganisme. Jumlah BAL pada keju Gouda baik yang dilapisi maupun 

tanpa lapisan edible film gluten selama masa penyimpanan semakin meningkat 

secara perlahan. Hal ini kemungkinan disebabkan BAL mampu menyesuaikan diri 

dengan kondisi lingkungan suhu serta Aw yang rendah sehingga seiring waktu 

penyimpanan jumlah BAL mengalami peningkatan secara perlahan. 

Larutan garam yang terdapat dalam keju Gouda tersebut dapat 

menyebabkan air berdifusi keluar dikarenakan adanya perbedaan tekanan osmotik 

antara larutan garam dan air yang terdapat dalam keju Gouda sehingga aktivitas 

air dalam keju menurun.  Khosrowshasi et al., (2006) menyatakan bahwa 

perbedaan tekanan osmotik antara air dalam keju Gouda dengan larutan garam 



mengakibatkan air yang terkandung di dalam keju akan berdifusi keluar dan hal 

ini akan terus berlangsung hingga tercapai keseimbangan tekanan osmotik.  

Aktivitas air pada keju Gouda dengan edible film gluten hingga 

penyimpanan bulan ketiga rata-rata 0,650. Sedangkan aktivitas air keju Gouda 

pada umumnya 0,95 (Anonimus, 2007). Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya 

aplikasi edible film gluten pada keju Gouda dapat menurunkan aktivitas air 

dikarenakan permeabilitas dari edible film yang mampu menjaga agar tidak 

mudah terjadi penguapan. Hasil penelitian Rusdi (2008) diperoleh nilai 

permeabilitas edible film gluten 6,1741 g.mm/mm3.jam yang menunjukkan 

rendahnya permeabilitas uap air dari edible film gluten sehingga mampu 

menghalangi terjadinya penguapan dikarenakan sifat barrier yang meningkat. 

Bravin et al., (2004) menyatakan bahwa dengan edible film, permeabilitas uap air 

diharapkan mengalami penurunan sehingga edible film berkemampuan untuk 

menjaga agar air pada produk pangan tidak mudah menguap.  

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 

5.1. Kesimpulan 
 
    Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 

1. Waktu penyimpanan keju Gouda yang dilapisi edible film gluten 

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

Plate Count (TPC), Coliform, Bakteri Asam Laktat (BAL) dan Salmonella 

thypi. 

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

kontaminasi dan menurunkan pertumbuhan TPC, Coliform, BAL, dan 

S.typhi selama penyimpanan. 

 
 
5.2. Saran 
 
 Berdasarkan hasil penelitian ini maka disarankan untuk melakukan 

penelitian lanjutan tentang aplikasi edible film gluten pada keju Gouda dengan 

kondisi suhu dan kelembaban penyimpanan yang sesuai untuk pematangan, guna 

melihat kualitas mikrobiologis keju yang dihasilkan. 
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Lampiran 1. Prosedur Uji Total Plate Count (Turkoglu, et al., 2003) 
 
 
Prosedur pengujian terhadap jumlah bakteri adalah sebagai berikut : 

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

mortar sampai halus dan homogen. 

2. Sampel yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam erlenmeyer yang telah 

berisi 45 mL larutan pepton 0,1% steril 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. Dipipet sebanyak 1 ml larutan pengenceran 10-1 dan dituangkan ke dalam 

cawan petri secara merata, kemudian dituangkan media PCA (Plate Count 

Agar) sekitar 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). 

5. Diinkubasikan pada inkubator dengan suhu 350 C selama 48 jam. 

6. Dilakukan perhitungan jumlah koloni bakteri yang tumbuh dengan colony 

counter. 

 

 

 

 



Lampiran 2. Prosedur Uji Coliform (Marshal, 1993) 
 
 
Prosedur pengujian terhadap Coliformi adalah sebagai berikut : 

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

mortar          sampai halus dan homogen. 

2. Sampel yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam erlenmeyer yang telah 

berisi 45 mL larutan pepton 0,1% steril 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. Dipipet sebanyak 1 ml larutan pengenceran 10-1 dan dituangkan ke dalam 

cawan petri secara merata, kemudian dituangkan media VRBA (Violet Red 

Bile Agar) dengan temperature 45°C sekitar 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). 

5. Diinkubasikan pada inkubator dengan suhu 350 C selama 48 jam. 

6. Dilakukan perhitungan jumlah koloni bakteri yang tumbuh dengan colony 

counter.  

 

 

 

 



Lampiran 3. Prosedur Uji Bakteri Asam Laktat (Turkoglu et al., 2003) 
 
 
Prosedur pengujian terhadap Bakteri Asam Laktat adalah sebagai berikut : 

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

mortar sampai halus dan homogen. 

2. Sampel yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam erlenmeyer yang telah 

berisi 45 mL larutan pepton 0,1% steril 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. Dipipet sebanyak 1 ml larutan pengenceran 10-1 dan tuangkan ke dalam cawan 

petri secara merata, kemudian dituangkan media MRS Agar sekitar 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). 

5. Diinkubasikan pada inkubator dengan suhu 350 C selama 72 jam. 

6. Dilakukan perhitungan jumlah koloni bakteri yang tumbuh dengan colony 

counter. 

 

 

 

 

 



Lampiran 4. Prosedur Modifikasi Uji Salmonella typhi (AOAC International, 
1995) 

 

Prosedur pengujian terhadap Salmonella adalah sebagai berikut : 

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

mortar sampai halus dan homogen. 

2. Sampel yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam erlenmeyer yang telah 

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

(pengenceran 10-1). 

3. Disiapkan seri pengenceran 10-2 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 sama seterusnya hingga pengenceran 10-5. 

4. Dipipet sebanyak 1 mL larutan pengenceran 10-1 dan tuangkan ke dalam 

cawan petri secara merata, kemudian dituangkan media SSA (Salmonella 

Shigella Agar) sekitar mL secara merata hingga menutupi permukaan bagian 

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). 

5. Diinkubasikan pada inkubator dengan suhu 350 C selama 24 jam. 

6. Dilakukan perhitungan jumlah koloni bakteri yang tumbuh dengan colony 

counter. 

 
 
 
 
 
 



Lampiran 5. Data dan hasil analisis ragam jumlah pertumbuhan Total Plate 
Count 

 
(Satuan cfu/gram) 

Kelompok  Rata-Rata Rata- Rata 
Perlakuan R1 R2 R3   (x103) 

T0 5300000 5000000 6100000 5466700 5466,7 
T1 100000 230000 111000 147000 147 
T2 8300 2000 5500 5270 5,27 
T3 300 100 230 210 0,21 

 

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

Kelompok 
Perlakuan R1 R2 R3 

 
Total 

 
Rata-rata 

T0 6,7243 6,6990 6,7853 20,2086 6,7362 
T1 5,0000 5,3617 5,0453 15,4071 5,1357 
T2 3,9191 3,3010 3,7404 10,9605 3,6535 
T3 2,4771 2,0000 2,3617 6,8388 2,2796 

 18,1205 17,3617 17,9327 53,4149  
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 = 33,1255 

 

JKGalat = JKTotal - KKelompok - JKPerlakuan 

            = 33,5333 - 0,0781 – 33,1255 

            = 0,3298 
 
Tabel analisis ragam 

Sumber 
Keragaman 

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

Perlakuan 3 33,1255 11,04182 200,8958** 4,76 9,78 
Kelompok 2 0,0781 0,039042 0,7103 5,14 10,92 

Galat 6 0,3298 0,054963    
Total 11 33,5333     

 
 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

JNT = JND x Sx 

 = JND 1% x 
n

KTG
 

 = (1%, 3, 6) x 
3

054963,0
 

= 0,1354 
 

 
Nilai UJBD 1% 

Selingan 2 3 4 
JND 5,24 5,51 5,65 
JNT 0,7093 0,7458 0,7648 

   

 



Hasil UJBD 1% 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
T3 2,2796 a 
T2 3,6535 b 
T1 5,1357 c 
T0 6,7362 d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Kelompok 
Perlakuan R1 R2 R3 

Rata - Rata 
 

Rata – Rata 
(x103)  

T0 2560 2470 2630 2500 2,5 
T1 100 190 200 163,33 0,16 
T2 90 60 100 83,33 0,08 
T3 60 20 80 53,33 0,05 

 

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

Kelompok 
Perlakuan R1 R2 R3 

 
Total 

 
Rata-rata 

T0 3,4082 3,3927 3,4200 10,2209 3,4070 
T1 2,000 2,2788 2,3010 6,5798 2,1933 
T2 1,9542 1,7782 2,000 5,7324 1,9108 
T3 1,7782 1,3010 1,9031 4,9823 1,6608 

 9,1406 8,7506 9,6241 27,5153  
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       = 5,3900  
 
JKGalat = JKTotal - KKelompok - JKPerlakuan 

            = 5,6760 – 0,0957 – 5,3900 

            = 0,1903 

 
 
Tabel analisis ragam 

Sumber 
Keragaman 

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

Perlakuan 3 5,3900 1,79667 56,6566** 4,76 9,78 
Kelompok 2 0,0957 0,0479 1,5093 5,14 10,92 

Galat 6 0,1903 0,03171    
Total 11 5,6760     

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

JNT = JND x Sx 

 = JND 1% x 
n

KTG
 

 = (1%, 3, 6) x 
3

03171,0
 

= 0,10281  

 

Nilai UJBD 1% 

Selingan 2 3 4 
JND 5,24 5,51 5,65 
JNT 0,5387 0,5665 0,5809 

 

 

Hasil UJBD 1% 

 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
T3 1,6608 a 
T2 1,9108 a 
T1 2,1933 a 
T0 3,4070 b 



Lampiran 7. Data dan hasil analisis ragam jumlah pertumbuhan BAL 
 
(Satuan cfu/gram) 

Kelompok 
Perlakuan R1 R2 R3 

Rata – Rata 
 

Rata - Rata 
(x 103) 

T0 153600 162000 106000 140533.3 140,5 
T1 7500 2590 1780 3956,666 3,96 
T2 35000 30000 14000 26333,33 26,3 
T3 50000 31000 42000 41000 41 

 

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

Kelompok 
Perlakuan R1 R2 R3 

 
Total 

 
Rata-rata 

T0 5,1864 5,2095 5,0253 15,4212 5,1404 
T1 3,8751 3,4133 3,2504 10,5388 3,5129 
T2 4,5441 4,4771 4,1461 13,1673 4,3891 
T3 4.6990 4.4914 4.6232 13.8136 4.6045 

 18.3045 17.5931 17.0451 52.9409  
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       = 4.1295  
 
JKGalat = JKTotal - JKKelompok - JKPerlakuan 

            = 4,4725 – 0,1994 – 4,1295 

            = 0,1436 

 
 
Tabel analisis ragam 

Sumber 
Keragaman 

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

Perlakuan 3 4,1295 1,74048 78,5204** 4,76 9,78 
Kelompok 2 0,1994 0,1042 4,7013 5,14 10,92 

Galat 6 0,1436 0,02217    
Total 11 4,4725     

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

JNT = JND x Sx 

 = JND 1% x 
n

KTG
 

 = (1%, 3, 6) x 
3

02217,0
 

= 0,08597 

 

Nilai UJBD 1% 

Selingan 2 3 4 
JND 5,24 5,51 5,65 
JNT 0,4505 0,4737 0,4857 

 

 

Hasil UJBD 1% 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
T1 3,5129 a 
T3 3,6049 a 
T2 4,3891 b 
T0 5,1404 c 

 



Lampiran 8. Data dan hasil analisis ragam jumlah pertumbuhan Salmonella 
typhi 

 
(Satuan cfu/gram) 

Kelompok 
Perlakuan R1 R2 R3 

Rata – Rata 
 

Rata – Rata 
(x 103) 

T0 5000 2500 5480 4326,666 4,33 
T1 0 0 0 0 0 
T2 2000 1000 1000 133,333 1,33 
T3 200 100 160 153,333 0,153 

 

Data ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma (satuan log(x+1) cfu/gram) 

Kelompok 
Perlakuan R1 R2 R3 

Total Rata-rata 

T0 3,6991 3,3981 3,7389 10,8360 3,6120 
T1 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 0,0000 
T2 3,3012 3,0004 3,0004 9,3021 3,1007 
T3 2,3032 2,0043 2.2068 6,5143 2,1714 

 9,3035 8,4029 8,9461 26,6525  
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JKGalat = JKTotal - KKelompok - JKPerlakuan 

            = 23,1085 – 0,1028 – 22,9323 

= 0,0737  

 

Tabel analisis ragam 

Sumber 
Keragaman db JK KT F. Hitung F 5% F 1% 
Perlakuan 3 22,9323 7,6441 624,3955** 4,76 9,78 
Kelompok 2 0,1028 0,0514 4,1998 5,14 10,92 

Galat 6 0,0735 0,0122    
Total 11 23,1085     

 
 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

JNT = JND x Sx 

 = JND 1% x 
n

KTG
 

 = (1%, 3, 6) x 
3

0122,0
 

= 0,06377 
 

 

Nilai UJBD 1% 

Selingan 2 3 4 
JND 5,24 5,51 5,65 
JNT 0,3342 0,3514 0,3603 

 

Hasil UJBD 1% 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
T1 0,0000 a 
T3 2,1714  b 
T2 3,1007  c 
T0 3,6120 d 



 


