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ABSTRACT 
 
 
 

 EFFECT OF ADDING ENZYME MODIFIED CHEESE POWDER   
ON pH, TEXTURE, COLOR, AND MICROSTRUCTURE OF GOUDA 

CHEESE 
 
 

 This research was purposed to understand the influence of the addition of 
EMC powder on pH, texture, color and microstructure of Gouda cheese. 
  The method of this research was experiment using Nested-Randomized 
Completely Design (CRD) with two treatments. The first treatment was the 
addition of EMC powder 2% and the second treatment was ripening time 0 day 
(R0), 1 month (R1), 2 months (R2) and 3 months (R3).  Treatment of ripening 
time nested in treatment addition of EMC powder 2% (b/b) of weight Gouda 
cheese.  Each treatment was repeated three times. The parameters observed were 
pH, texture, color and microstructure. 
  The results showed that the addition of EMC powder 2% did not different 
effect (P>0.05) on pH of Gouda cheese, did not gave significant effect on the 
microstructure but a highly significant different effect (P<0.01) to texture and 
gave a different effect (P <0.05) on brightness (L*), redness (a*) and yellowness 
(b*) of Gouda cheese. Treatment ripening time provided a highly significant 
different effect (P<0.01 ) on pH, texture, brightness (L*), redness (a*) and 
yellowness (b *) of Gouda cheese. pH of Gouda cheese during ripening period of 
3 months has fluctuated, pH of Gouda cheese ranged from 4.88 to 5.25. The 
texture of Gouda cheese decreased with increase ripening period, the value of the 
texture of Gouda cheese were tested with Pnetrometer between 32.00 – 134.50 
mm/gram/second The brightness (L*) of Gouda cheese decreased with increase 
the ripening time but redness (a*) and yellowness (b*) Gouda cheese increased 
with increase the ripening period. Microstructure test showed that the structure of 
the matrixs protein and fat globular spread between Gouda cheese without the 
addition of EMC powder and Gouda cheese with the addition of EMC powder did 
not significant.  
  The conclusion of this research was the addition of EMC powder gave 
significant different effect to texture, brightness (L*), redness (a*) and yellowness 
(b*). The increased ripening time decreased levels of brightness (L*), but level of 
redness (a*) and yellowness (b*) tends to rise and the texture of Gouda cheese 
into hard. Observations of microstructure show globular matrix protein and more 
fat-globular spread evenly on the ripening time of 3 months.  
 
 
Keywords: Protease, lipase, Gouda cheese, EMC and ripening. 
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RINGKASAN 
 
 

   
PENGARUH PENAMBAHAN ENZYME MODIFIED CHEESE  

BUBUK TERHADAP pH, TEKSTUR, WARNA,  
DAN MIKROSTRUKTUR KEJU GOUDA 

 
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Fisiko-Kimia Teknologi Hasil 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Laboratorium Sentral Ilmu 
Hayati (LSIH) Universitas Brawijaya, Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian 
(THP) Universitas Brawijaya, Laboratorium Biologi Molekuler dan Laboratorium 
Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas 
Brawijaya, Laboratorium Biomedik Universitas Brawijaya pada bulan Juni sampai 
dengan Desember 2009. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan EMC 
bubuk terhadap pH, tekstur, warna, dan mikrostruktur keju Gouda. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah keju Gouda muda, 
ekstrak kasar enzim lipase yang didapat dari biakan Aspergillus niger, ekstrak 
kasar enzim protease yang diperoleh dari biakan Lactobacillus casei. Metode 
penelitian yang digunakan adalah percobaan dengan rancangan perlakuan 
tersarang dan menggunakan rancangan percobaan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan dua perlakuan dan tiga ulangan. Perlakuan pertama adalah 
penambahan EMC bubuk 2% (b/b) dari berat keju Gouda dan perlakuan kedua 
adalah waktu pemeraman 0 hari (R0), 1 bulan (R1), 2 bulan (R2), dan 3 bulan 
(R3). Perlakuan waktu pemeraman tersarang pada perlakuan penambahan EMC 
bubuk 2%. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak tiga kali. Parameter yang 
diamati adalah pH, terkstur, warna, dan mikrostruktur. Data hasil pengamatan 
dianalisis dengan sidik ragam, apabila antar perlakuan menunjukkan perbedaan 
yang nyata atau sangat nyata dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan 
(UJBD), sedangkan data yang diperoleh dari pengujian mikrostruktur dianalisis 
secara deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan penambahan EMC bubuk 
2% tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap pH dan 
mikrostruktur keju Gouda, tetapi memberikan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01) terhadap tekstur dan memberikan perbedaan pengaruh yang nyata 
(P<0,05) terhadap kecerahan (L*), kemerahan (a*) dan kekuningan (b*) keju 
Gouda. Perlakuan waktu pemeraman memberikan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01) terhadap pH, tekstur, kecerahan (L*), kemerahan (a*) dan kekuningan 
(b*) keju Gouda. pH keju Gouda selama masa pemeraman 3 bulan mengalami 
fluktuasi naik turun, pH keju Gouda berkisar antara 4,88 – 5,25. Tekstur keju 
Gouda menurun seiring dengan peningkatan masa pemeraman, nilai tekstur keju 
gouda yang diuji dengan Pnetrometer berkisar antara 32,00 –134,50 
mm/gram/detik. Kecerahan warna (L*) keju Gouda menurun seiring dengan 
peningkatan masa pemeraman dan intensitas kecerahan (L*) berkisar antara 54,07 
– 58,58%. Intensitas kemerahan (a*) dan intensitas kekuningan (b*) keju Gouda 
meningkat seiring dengan peningkatan masa pemeraman. Intensitas kemerahan 
(a*) keju Gouda berkisar antara 7,75 – 16,83% dan intensitas kekuningan (b*) 
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keju Gouda berkisar antara 21,85 – 25,65%. Uji mikrostruktur menunjukkan 
bahwa struktur matriks protein dan penyebaran globula lemak antara keju Gouda 
tanpa penambahan EMC bubuk dan  keju Gouda dengan penambahan EMC 
bubuk tidak berbeda nyata. 

Disimpulkan bahwa perlakuan penambahan EMC bubuk memberikan 
pengaruh terhadap tekstur, kecerahan (L*), kemerahan (a*) dan kekuningan (b*) 
keju Gouda. Hasil pengamatan mikrostruktur menunjukkan adanya kesamaan 
struktur matriks protein dan penyebaran globula-globula lemak antara keju Gouda 
tanpa penambahan EMC bubuk dan keju Gouda dengan penambahan EMC 
bubuk. Meningkatnya waktu pemeraman menyebabkan penurunan tingkat 
kecerahan (L*), tetapi tingkat kemerahan (a*) dan kekuningan (b*) cenderung 
naik dan tekstur keju Gouda menjadi keras. Pengamatan mikrostruktur 
menunjukkan matriks protein dan globula-globula lemak lebih tersebar merata 
pada waktu pemeraman 3 bulan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Keju termasuk salah satu bahan makanan yang kaya protein, lemak, fosfor, 

kalsium, riboflavin, dan vitamin-vitamin lain dalam bentuk pekat (Daulay, 1991). 

Keju Gouda berasal dari negara Belanda dan merupakan keju yang mempunyai 

karakteristik warna kuning, bagian dalam ada sedikit lubang-lubang kecil, rasa 

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

penuh dan mengalami penyimpanan hingga berumur beberapa minggu sampai 

lebih dari satu tahun (Anonim, 2007).  

Keju Gouda termasuk keju semi keras (kadar air 41-52%) dengan masa 

pemeraman 2 minggu  sampai dengan 2 tahun  (Walstra, Guert, Noomen, Jellema 

and Van Bockel, 1993). Masa pemeraman yang lama tentunya membutuhkan 

biaya produksi yang mahal. Salah satu upaya untuk mengurangi biaya produksi 

yaitu mengurangi masa pemeraman dengan penambahan Enzyme Modified Cheese 

(EMC) yang dapat mempercepat proses pemeraman keju dan meningkatkan 

kualitas fisik (tekstur, warna dan mikrostruktur), kimia (pH) serta cita rasa dan 

aroma keju Gouda.  

Enzyme Modified Cheese (EMC) merupakan keju olahan yang dihasilkan 

dengan menambahkan enzim lipase dan atau enzim protease ke dalam keju yang 

masih muda. Keju olahan merupakan keju muda yang akan diproses menjadi 

produk yang lebih stabil. Semua jenis keju dapat digunakan untuk membuat keju 

olahan, namun perbedaan jenis keju akan mempunyai banyak pengaruh terhadap 

sifat fisik dan kimia keju akhir yang dihasilkan (Anonymous, 2006). EMC 
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mempunyai sifat yang  tidak  stabil  karena  tingginya  aktivitas  enzim  lipase  

dan  protease sehingga memerlukan  upaya  stabilisasi. EMC diubah dalam bentuk 

bubuk menggunakan metode microwave dengan penambahan gum arab sebagai 

mikroenkapsulat. 

Pemeraman keju merupakan proses kompleks dan panjang yang 

melibatkan pemecahan protein, karbohidrat dan lemak oleh enzim-enzim bakteri 

sehingga menghasilkan  karakteristik tekstur dan aroma keju. Bakteri asam laktat 

mempunyai sistem proteolitik yang kompleks, yaitu dengan menghasilkan enzim. 

Enzim proteolitik terdapat dalam dinding sel, membran sitoplasma atau di dalam 

sel (Tsakalidou, Dalezios, Georgalaki and Kalantzopolus, 1993). Selama masa 

pemeraman, bakteri asam laktat akan menghidrolisis kasein keju dengan enzim 

laktase intraseluler dan mengkonversi laktosa secara homofermentatif menjadi 

asam laktat. Asam laktat akan mempengaruhi derajat keasaman. Perkembangan 

derajat keasaman ini merupakan prinsip penting yang bertanggung jawab terhadap 

kualitas keju yang dihasilkan karena penurunan pH keju selama pematangan 

menentukan perkembangan tekstur, aroma, dan warna keju (Marchesseau, 

Gastaldi Lagaude and Cuq, 1997). 

Agen lipolitik dalam keju umumnya berasal dari susu, koagulan (renet) 

dan mikroflora keju (starter, nonstarter dan mikroorganisme tambahan). Agen 

lipolitik lebih mudah menghidrolisis trigliserida yang mengandung asam lemak 

rantai menengah (C6 -C12) yang merupakan prekursor penting bagi  produksi 

senyawa aroma volatile (Fox and McSweeny, 2000).  

Perubahan pada tekstur keju selama proses pemeraman sangat dipengaruhi 

oleh nilai pH dan rasio keutuhan kasein (Lawrence, Creamer and Gilles, 1987). 
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Tekstur keju melunak pada awal pematangan dan mengeras pada akhir 

pematangan sebagai akibat  hidrolisis dari misel kasein oleh proteolisis dan 

perubahan kemampuan curd mengikat air dan  perubahan pH (yang pada 

gilirannya dapat menyebabkan perubahan lain seperti migrasi dan pengendapan 

kalsium  fosfat (Fox and McSweeny, 2000). 

Warna kuning pada keju disebabkan oleh adanya pigmen yang terlarut 

dalam lemak (Daulay, 1991). Karotenoid merupakan pigmen yang berwarna 

kuning oranye atau oranye kemerahan yang terlarut dalam lemak              

(Winarno, 1993). 

 Mikrostruktur keju berupa susunan ruang dari partikel-partikel kasein 

yang  bersama-sama bergabung menjadi kelompok dalam rangkaian untuk 

membentuk keseluruhan matriks protein yang memisahkan air, globula lemak dan 

mineral dan merupakan salah satu faktor utama pengontrol tekstur dan sifat 

fungsional keju, elastisitas, kemuluran dan daya leleh. Analisis mikrostruktur 

mempunyai peranan yang penting dalam pengendalian kualitas produk-produk 

susu (Impoco, Carrato, Caccamo, Tuminello and Licitra, 2004).   

Berdasarkan hal tersebut di atas, dilakukan penelitian mengenai pengaruh 

penambahan EMC bubuk pada keju Gouda ditinjau dari pH, tekstur, warna, dan 

mikrostruktur. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh 

penambahan EMC bubuk terhadap pH, tekstur, warna, dan mikrostruktur keju 

Gouda 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan EMC 

bubuk terhadap pH, tekstur, warna, dan mikrostruktur keju Gouda. 

 
1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini yaitu: 

1. Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa mengenai pengaruh penambahan 

EMC bubuk terhadap pH, tekstur, warna, dan mikrostruktur keju Gouda. 

2. Sebagai bahan masukan bagi perusahaan industri pangan mengenai EMC. 

 
1.5. Kerangka Pikir 

 Keju merupakan produk segar atau hasil pemeraman berbentuk padat  atau 

semi padat yang diperoleh dengan cara menggumpalkan susu, susu skim, 

komponen susu, susu rekombinasi, susu rekonstitusi atau campurannya dengan 

renet atau enzim penggumpal. EMC merupakan keju olahan yang dihasilkan 

dengan menambahkan enzim lipase dan atau enzim protease ke dalam keju yang 

masih muda.  

Pemeraman keju merupakan proses kompleks dan panjang yang 

melibatkan pemecahan protein, karbohidrat dan lemak oleh enzim-enzim bakteri 

sehingga menghasilkan asam-asam amino, asam lemak dan asam laktat. Selama 

masa pemeraman, karbohidrat dihidrolisis oleh bakteri asam laktat menghasilkan 

asam laktat yang menurunkan derajat keasaman. Nilai pH berperan penting dalam 

proses proteolisis protein yang memecah kasein keju menjadi asam-asam amino 

yang berpengaruh dalam penentuan kekerasan tekstur, daya ikat air (WHC) dan  

mikrostruktur keju. Tekstur keju dapat berubah sejalan dengan peningkatan waktu 
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pemeraman akibat terjadinya proses proteolisis sehingga terjadi perubahan 

matriks kasein. Tekstur dan mikrostruktur keju berhubungan dengan matriks 

protein dan dispersi globula lemak.  

Peningkatan waktu pemeraman menyebabkan dispersi globula lemak 

meningkat sehingga dapat berpengaruh pada warna keju. Warna kuning pada keju 

disebabkan oleh adanya pigmen karotenoid yang larut dalam lemak dan 

meningkat dengan bertambahnya waktu pemeraman (Daulay, 1991). 

 
1.6. Hipotesis 

Diduga terdapat perbedaan pengaruh pada penambahan EMC bubuk 

terhadap pH, tekstur, warna dan mikrostruktur pada waktu pemeraman 0 hari,       

1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1.  Keju 

 Keju adalah curd atau kumpulan zat-zat dalam susu yang diperoleh dengan 

menggumpalkan susu dari hewan menyusui tertentu dengan menggunakan renet atau 

enzim yang serupa renet atau dengan asam laktat yang dibentuk oleh 

mikroorganisme. Sebagian cairan dari curd telah diambil dengan cara pemotongan, 

pemanasan dan pengepresan, dibentuk dalam suatu cetakan dan kemudian 

dimatangkan dengan penyimpanan dalam beberapa waktu pada suhu dan kelembaban 

yang sesuai (Idris, 1992). Food and Agricultural Organization (FAO) secara prinsip 

mendefinisikan keju sebagai produk pangan hasil fermentasi susu setelah dilakukan 

pemisahan air dari yang terkoagulasi (Widodo, 2003). 

Berdasarkan teksturnya, keju yang dikonsumsi dalam keadaan segar termasuk 

keju lunak, sedangkan keju yang dimatangkan termasuk keju semi lunak sampai 

sangat keras tergantung waktu penyimpanannya (Fox, Guinee, Logan and 

McSweeney, 2000).  Keju  berdasarkan cara pembuatannya dan pematangannya dapat 

dikelompokkan menjadi keju yang dimatangkan dengan penambahan enzim yang 

berasal dari jamur, bakteri, kombinasi jamur dan bakteri serta keju tanpa pematangan            

(Anonymous, 2002). 

 
2.2. Enzim 

Enzim merupakan katalisator yang terdapat dalam suatu reaksi biologi. 

Molekul ini akan meningkatkan dengan nyata kecepatan reaksi kimia spesifik pada 
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suatu reaksi daripada tanpa enzim yang akan berlangsung sangat lambat. Walaupun 

dalam jumlah sedikit, enzim mempunyai kemampuan untuk mempercepat suatu 

reaksi kimia hingga 1012–1020 (Muchtadi, Palupi dan Astawan, 1992). 

Enzim memiliki kemampuan untuk mengkatalitik suatu reaksi. Namun,  

enzim juga sangat selektif terhadap substrat yang digunakannya. Spesifitas enzim 

sangat tinggi terhadap substratnya, enzim  mempercepat  reaksi  kimia  spesifik  tanpa  

pembentukan  produk  samping dan  molekul  ini  berfungsi  pada  keadaan  suhu  dan  

pH  normal.  Hanya  sedikit katalisator  non-biologi  yang  dilengkapi  dengan  sifat-

sifat ini. Jenis-jenis enzim bermacam-macam yang dipengaruhi oleh asal enzim, 

substrat yang digunakan dan sifatnya (Thenawidjaja, 1995). 

Enzim dapat dihasilkan dari berbagai sumber. Pada saat ini, banyak ilmuan 

yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan enzim. Penggunaan 

mikroorganisme untuk produksi enzim mempunyai beberapa kelebihan, di antaranya 

mudah diproduksi dalam skala besar, waktu produksi relatif pendek dan dapat 

diproduksi secara berkesinambungan dengan biaya yang relatif rendah. Enzim yang 

dihasilkan oleh mikroorganisme dapat diisolasi dengan cara memisahkan sel secara 

sentrifugasi dan selanjutnya pemurnian dilakukan dengan cara pengendapan, gel 

filtrasi, dan kromatografi penukar ion (Smith, 2000). 

2.3. Enzyme Modified Cheese (EMC) 

 Enzyme Modified Cheese (EMC) merupakan keju olahan yang dihasilkan 

dengan menambahkan enzim lipase dan protease ke dalam keju yang belum matang. 

Keju olahan merupakan keju yang belum matang dan akan diproses menjadi produk 
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yang lebih stabil. Keju yang belum matang bila digunakan sebagai keju olahan akan 

dihasilkan keju yang hampir tidak mempunyai flavor. Kelebihan penggunaan keju 

yang belum matang adalah harganya yang lebih murah jika dibandingkan dengan keju 

matang. Perlu peningkatan flavor pada keju yang belum matang dalam bentuk  EMC 

untuk mencegah tidak adanya flavor pada keju yang belum matang          

(Anonymous, 2006). 

 EMC dapat dibuat dari susu atau bahkan dari campuran kasein dan butter oil, 

tetapi keju yang belum matang  selalu menjadi bahan baku utama dalam pembuatan 

EMC. Bahan baku keju dapat berpengaruh pada tekstur keju. Keju yang belum 

matang mengandung protein yang sudah didegradasi menjadi asam amino dan 

didegradasi lebih lanjut selama proses pembuatan EMC yang dapat menghasilkan 

EMC dengan tekstur yang dikehendaki. Keju siap mengalami modifikasi enzimatik 

setelah penambahan enzim protease ke dalam susu dan produksi curd keju 

(Anonymous, 2006). 

Enzim protease berfungsi untuk menghidrolisis protein menjadi senyawa-

senyawa yang lebih sederhana seperti peptida dan asam amino. Enzim lipase 

berfungsi untuk mengkatalisis proses hidrolisis lemak menjadi bentuk yang lebih 

sederhana seperti diasilgliserida dan asam lemak (Fox and McSweeny, 2000). 

Berdasarkan hasil penelitian Butarbutar (2009), pengaruh penyimpanan EMC 

bubuk pada suhu ruang memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap aktivitas 

enzim lipase, kandungan total FFA tertinggi terdapat pada perlakuan penyimpanan 30 

hari yaitu 16,074% dan nilai peroksida tertinggi terdapat pada perlakuan 

penyimpanan 0 hari yaitu sebesar 18 mEq/kg. 
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Penelitian lainnya oleh Arista (2009), penambahan  maltodekstrin  sebagai  

bahan  pengisi  memberikan pengaruh yang sangat nyata  terhadap kadar air, aktivitas  

enzim  lipase,  aktivitas enzim protease dan mikroenkapsulasi EMC bubuk.  

2.4. Karakteristik Keju Gouda 

 Keju Gouda berasal dari negara Belanda dan merupakan keju ekspor yang 

mempunyai karakteristik warna kuning, bagian dalam ada sedikit lubang-lubang 

kecil, flavor lembut, dan kadar lemak tinggi yaitu 48%. Keju Gouda terbuat dari susu 

sapi penuh dan mengalami pemeraman hingga berumur beberapa minggu sampai 

lebih dari satu tahun. Keju Gouda dapat disimpan untuk jangka waktu lama, akan 

tetapi perlu dilapisi lilin terlebih dahulu dan biasanya berwarna merah terang.        

Keju Gouda apabila disimpan selama lebih dari 6 bulan, maka akan menghasilkan 

flavor keju yang kuat dan teksturnya keras (Anonim, 2007). 

Keju Gouda termasuk keju semi keras dengan kadar air antara 41-52% yang 

diperam dengan memanfaatkan metabolisme bakteri. Perpanjangan masa 

penyimpanan keju dapat menjadikan keju sangat keras dengan kadar air kurang dari  

26% (Winarno, 1993). Keju Gouda termasuk salah satu  tipe keju Belanda yang 

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

sampai dengan 2 tahun (Walstra et al., 1993). 

 
2.5. Kasein 

 Kasein merupakan protein utama dari keju yang diekstrak dari susu 

berdasarkan titik isoelektrik dan penggumpalan secara enzimatik (Giese, 1994). 

Kasein adalah protein utama susu yang jumlahnya mencapai kira-kira 80% dari total 
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protein dan terdapat dalam bentuk kasein kalsium yaitu senyawa kompleks dari 

kalsium fosfat dan terdapat dalam bentuk partikel-partikel kompleks koloid yang 

disebut micelles. Kasein terdiri dari campuran sekurang-kurangnya tiga komponen 

protein yaitu alfa kasein mencapai 40-60%, beta kasein 20-30% dan gamma kasein  

mencapai 3-7% (Winarno, 2007). 

 Kasein tersusun dari asam-asam amino yaitu 35 – 45% adalah asam amino 

nonpolar yaitu valin, leusin, isoleusin, fenilalanin, tirosin, prolin. Struktur kasein 

berbentuk globuler, dapat mengikat udara-air dan minyak-air sehingga banyak 

digunakan sebagai zat pengemulsi, mempunyai sifat yang stabil oleh adanya agen 

termasuk juga panas (Fox et al., 2000). 

 Kasein pada EMC dapat berfungsi sebagai emulsifier karena kasein memiliki 

dua gugus, yaitu gugus hidrofilik dan gugus lipofilik. Gugus hidrofilik bersifat polar 

dan mudah bersenyawa dengan air, sedangkan gugus lipofilik bersifat nonpolar dan 

mudah bersenyawa dengan minyak. Emulsi terjadi apabila lebih terikat air atau lebih 

larut dalam air (polar), maka lebih membantu terjadinya dispersi minyak dalam air, 

sebaliknya bila emulsifier lebih larut dalam minyak (nonpolar) terjadilah emulsi air 

dalam minyak (Winarno, 1997). 

 
2.6. pH 

 Konsentrasi ion hidrogen atau pH dalam suatu emulsi menunjukkan keasaman 

yang sebenarnya. Setiap enzim memiliki pH optimum yaitu pH enzim yang paling 

sesuai untuk melakukan reaksi dengan substrat (Girindra, 1990). Penentuan nilai pH 
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merupakan sistem yang lebih tepat untuk menentukan keasaman air susu atau produk 

olahan susu (Hadiwiyoto, 1994). 

pH curd keju ditentukan oleh sejauh mana  pengasaman selama manufaktur, 

buffering capacity dan deacidification selama pematangan.  pH keju mempengaruhi  

tekstur curd dan secara langsung dipengaruhi oleh kelarutan dari kasein. Keju dengan 

pH tinggi lebih lembut daripada keju asam. pH juga mempengaruhi flavor keju dan 

secara tidak langsung dipengaruhi oleh aktivitas enzim selama pematangan 

(McSweeny, 2004).  

pH keju segar menentukan jenis mikroorganisme yang mampu berkembang 

biak dan mengatur aktivitas berbagai aktivitas enzim. Aktivitas bakteri dan enzim 

yang ditambahkan dalam proses pembuatan keju mampu menurunkan pH hingga    

4,5 – 5,4 (Hadiwiyoto, 1994). 

 Selama masa pemeraman, pH berperan penting dalam proses proteolisis 

protein yang memecah kasein keju menjadi asam-asam amino yang berpengaruh 

dalam penentuan kekerasan tekstur dan daya ikat air (WHC) keju dan mikrostruktur 

(Marcheeseau et al., 1997). 

 
2.7. Tekstur 

Tekstur suatu bahan pangan dipengaruhi oleh bentuk dan susunan strukturnya, 

dan hal ini sangat tergantung pada penanganan dan pengolahan bahan pangan tersebut 

(Caric, 1992). Sifat tekstur adalah sekelompok sifat yang ditimbulkan oleh elemen 

struktural bahan pangan yang dapat dirasakan oleh perabaan, terkait dengan 
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deformasi (perubahan), disintegrasi dan aliran dari bahan pangan di bawah tekanan 

secara obyektif oleh fungsi massa, waktu, dan jarak (Purnomo, 1995). 

 Tekstur dan warna merupakan kriteria penting yang digunakan untuk 

mengevaluasi kualitas keju dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh konsumen untuk 

membeli keju. Berdasarkan tekstur, keju yang dikonsumsi dalam keadaan segar 

termasuk keju lunak, sedangkan keju yang dimatangkan termasuk keju semi lunak 

sampai sangat keras tergantung dari masa penyimpanan (Fox et al., 2000).  

Perubahan tekstur keju selama proses penyimpanan disebabkan oleh 

terjadinya proses proteolisis dan kerusakan matriks kasein (Creamer and Olson, 

1982). Menurut Mahony, Lucey and McSweeny (2005), perubahan tekstur keju 

selama pemeraman dipengaruhi oleh proteolisis yang berkelanjutan dan dibagi 

menjadi dua fase. Fase pertama terjadi pada minggu ke-2 sampai dengan minggu ke-4 

pemeraman yang meliputi perubahan jaringan parakasein dan menghasilkan tekstur 

yang lebih lembut. Fase kedua terjadi selama pemeraman yaitu perubahan tekstur 

yang disebabkan oleh proteolisis berkelanjutan yang menyebabkan hidrolisis ikatan 

peptida yang melepaskan 2 kelompok ion yaitu ion (NH3
+) dan (COO-) yang 

berkompetisi dengan air sehingga mengurangi kandungan air dari keju yang diperam.  

Ustunol, Braynt and Steffe (1995) menyatakan bahwa penurunan kadar air 

keju menyebabkan tekstur keju semakin keras. Kekerasan tekstur keju disebabkan 

oleh perubahan matriks kasein atau plasticizer di antara protein. Penurunan kadar air 

keju juga disebabkan oleh pemeraman keju yang dilakukan pada udara terbuka 

sehingga terjadi penguapan sewaktu pemeraman. Kadar air dalam keju yang tinggi 

akan mempercepat difusi garam ke dalam keju.  
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Srbinovska, Cizbanovski, Dzabirski, Andonov and Palesevski (2001) 

menyatakan bahwa pada proses difusi garam dari larutan garam masuk ke dalam keju 

tergantung pada kadar air keju. Bagian inti keju cenderung memiliki kadar air yang 

lebih tinggi daripada permukaan, sehingga dengan meningkatnya waktu pemeraman 

menyebabkan air yang berada di bagian inti akan berdifusi keluar, sedangkan garam 

akan berdifusi ke dalam keju. 

 
2.8. Warna 
 

Warna merupakan salah satu kriteria penting yang digunakan untuk 

menentukan mutu dan sebagai indikator keseragaman atau kematangan pada bahan 

pangan. Ada lima penyebab warna suatu bahan pangan yaitu : pigmen yang secara 

alami terdapat pada pangan, reaksi karamelisasi, reaksi Mailard, oksidasi, dan 

penambahan zat pewarna alami atau buatan  (Winarno, 1993). 

 Warna kuning pada keju disebabkan oleh adanya pigmen yang terlarut dalam 

lemak (Daulay, 1991). Karotenoid merupakan pigmen yang berwarna kuning oranye 

atau oranye kemerahan (Winarno, 2004). Menurut Rahmadian (2007), kecerahan 

warna keju dipengaruhi oleh adanya lemak susu yang melarutkan pigmen karotenoid 

penyebab warna kuning dan pigmen laktoflavin atau laktokrom yang larut juga dalam 

air. 

 Warna keju dapat diukur dengan menggunakan alat color reader  yang mana 

warna (L*), (a*) dan (b*) ditetapkan berdasarkan warna CIELAB.  Nilai (L*) sesuai 

untuk warna terang sampai gelap yaitu perubahan dari 0% gelap sampai 100% terang, 

nilai (a*) sesuai untuk warna hijau sampai merah yaitu perubahan dari -60% sampai 
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60% merah dan nilai (b*) sesuai untuk warna biru sampai kuning yaitu perubahan 

dari -60% biru sampai 60% kuning (Pinho, Mendez, Alves and Ferreira, 2004). 

 Pinho et al. (2004) menambahkan bahwa nilai (L*) menurun secara nyata 

selama masa penyimpanan 30 hari pada keju dan peningkatan warna kuning (b*) 

pada keju selama masa penyimpanan 30 hari. Nilai kemerahan (a*) dan kekuningan 

(b*) akan mengalami peningkatan sewaktu proses pemeraman (Buffa, Trujillo, Pavia, 

and Guamis, 2001). Peningkatan nilai (a*) dan (b*) menyebabkan keju lebih 

berwarna kuning kemerahan (Saldo, Sendra and Guamis, 2001).  

 
2.9. Mikrostruktur 

Mikrostruktur merupakan salah satu faktor utama pengontrol tekstur keju. 

Mikrostruktur keju adalah susunan ruang dari partikel-partikel kasein yang bergabung 

menjadi serangkaian kelompok membentuk matriks protein yang memisahkan air, 

globula lemak dan mineral. Analisis mikrostruktur mempunyai peranan penting 

dalam pengendalian kualitas produk-produk susu (Impoco et al., 2004). 

Penampilan dari matriks protein terlihat menyerupai struktur spons yang 

berisi globula-globula lemak dengan bentuk dan ukuran yang hampir seragam (Buffa 

et al., 1982).  Matriks protein dengan globula lemak secara langsung tersebar dalam 

jaringan protein. Struktur jaringan ini menentukan tekstur keju dan dipengaruhi oleh 

komposisi, proses pengolahan, proteolisis selama penyimpanan, ukuran dan distribusi 

globula lemak. Pemerataan penyebaran lemak dapat disebabkan oleh penurunan 

kadar air keju yang diakibatkan oleh penguapan (Impoco et al., 2004).  



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pelaksanaan dan pengambilan data penelitian dimulai pada bulan Juni 

sampai dengan Desember 2009 di: 

1. Uji pH dan tekstur di Laboratorium Fisiko-Kimia Teknologi Hasil Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

2. Uji mikrostruktur di Laboratorium Sentral Ilmu Hayati (LSIH) Universitas 

Brawijaya. 

3. Uji warna di Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian (THP) Universitas 

Brawijaya. 

4. Proses produksi enzim lipase di Laboratorium Biologi Molekuler dan 

Laboratorium Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

(MIPA) Universitas Brawijaya. 

5. Proses produksi enzim lipase di Laboratorium Biomedik Universitas 

Brawijaya. 

 
3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu keju Gouda yang 

masih muda dan diperoleh dari Unit Usaha Keju Kemal Wajak, ekstrak kasar 

enzim lipase yang didapat dari biakan Aspergillus niger, ekstrak kasar enzim 

protease yang diperoleh dari biakan Lactobacillus casei, dedak padi halus dari 

penggilingan padi Merjosari, lemak sapi dari Pasar Besar Malang, whey protein 
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concentrate (Prostar Ultimate, USA), gum arab (E-Merck, Jerman), disodium 

fosfat (E-Merck, Jerman), trisodium fosfat (E-Merck, Jerman), trisodium sitrat (E-

Merck, Jerman), NaCl dan krim (Anchor, New Zealand), alkohol 70%, NaOH, 

(NH4)2SO4 (E-Merck, Jerman), MgSO4 (E-Merck, Jerman), KH2PO4 (E-Merck, 

Jerman), CaCl2 (E-Merck, Jerman), N2CONH2 (E-Merck, Jerman), pepton (Oxoid, 

Jerman), MRS agar (Oxoid, Jerman),  glukosa (E-Merck, Jerman), Tween 80 (E-

Merck, Jerman), kertas saring Whatman no. 42, Nile blue (Oxazone, USA), 

Rhodamin B (Oxazone, USA),  petroleum benzine (E-Merck, Jerman), bufer 0,05 

M Tris-HCl, bufer pH 4 dan pH 7, alumunium foil, kapas, tissue dan akuades. 

 
3.2.2. Peralatan 

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini di antaranya: lemari es 

(Sharp, Jepang), timbangan analitik (Ohaus BC Series dan Mettler Instruments 

type AJ150L, Swiss), hot plate stirrer (IKAMAG RET, Janke and Kunkel), 

vortex, oven (Memmert, Jerman), gelas ukur (Brand, Jerman), erlenmeyer (Iwaki 

Pyrex, Jepang), beaker glass (Iwaki Pyrex, Jepang), pipet volume (Iwaki Pyrex, 

Jepang), statif, pengaduk, penangas air (Memmert, Jerman) autoklaf (tipe HL-

36Ae Hirayama Manufacturing Corporation, Jepang), buret, microwave (Sharp    

S-290), blender (Miyako), waterbath (1003, Sed Rep Germany), sentrifugator 

(Digisystem Laboratory Instrument Inc.), pH meter (Hanna Instruments, Prancis), 

Color Reader CR 10 (Minolta, Osaka Jepang), Pnetrometer PNR 6, Confocal 

Laser Scanning Microscope (Olympus, Jepang). 
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3.3. Metode Penelitian 

3.3.1. Rancangan Percobaan 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan dengan rancangan 

perlakuan tersarang dan menggunakan rancangan percobaan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan dua perlakuan dan tiga ulangan. Perlakuan pertama 

adalah tanpa penambahan EMC bubuk 0% (P0) dan penambahan EMC bubuk 2% 

(P1).  Perlakuan kedua adalah tanpa waktu pemeraman atau 0 hari (R0), 1 bulan 

(R1), 2 bulan (R2), dan 3 bulan (R3). Perlakuan waktu pemeraman tersarang pada 

perlakuan penambahan EMC bubuk. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 

tiga kali. Desain perlakuan dalam penelitian ini secara ringkas disajikan pada  

Tabel 1. 

Tabel 1. Percobaan tersarang dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap   
pada penelitian 

 
Penambahan 

EMC 
Waktu 

Pemeraman 
Ulangan 

K1 K2 K2 

P0 

R0 P0R0K1 P0R0K2 P0R0K2 
R1 P0R1K1 P0R1K2 P0R1K2 
R2 P0R2K1 P0R2K2 P0R2K2 
R3 P0R3K1 P0R3K2 P0R3K2 

P1 

R0 P1R0K1 P1R0K2 P1R0K2 
R1 P1R1K1 P1R1K2 P1R1K2 
R2 P1R2K1 P1R2K2 P1R2K2 
R3 P1R3K1 P1R3K2 P1R3K2 

 
Perlakuan pada penelitian ini adalah: 

P0 : Keju  tanpa penambahan EMC 

P1 : Keju  dengan penambahan EMC 2% 

R0 : Tanpa waktu pemeraman (0 hari) 

R1 :  Pemeraman keju  selama 1 bulan 

R2 : Pemeraman keju  selama 2 bulan 

R3 : Pemeraman keju  selama 3 bulan 
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 Keju Gouda yang telah ditambah EMC bubuk dicetak berbentuk silinder 

dengan berat masing-masing ± 15 gram dan diperam dengan suhu 15ºC dan diuji 

pada pemeraman 0 hari, 1, 2 dan 3 bulan. Variabel yang diukur adalah pH, 

tekstur, warna, dan mikrostruktur. 

 
3.3.2. Tahapan Penelitian 

3.3.2.1. Produksi Enzim Lipase A. niger (Fallony, Armas, Mendoza and 
Hernandes, 2006) yang dimodifikasi 

 
Lipase A. niger dipersiapkan dengan cara menginokulasikan spora A. niger 

ke dalam media fermentasi. Media fermentasi diperoleh dari dedak padi dan 

larutan mineral dengan perbandingan 1:1 serta lemak sapi sebanyak 8%. Larutan 

mineral terdiri dari (dalam gram/liter) : NaH2PO4 12; KH2PO4 2; MgSO4.7H2O 

0,3; CaCl2 0,25; (NH4)2SO4 15; NH2CONH2 6,8; glukosa 40. Medium disterilisasi 

pada suhu 121ºC dan tekanan 1,5 atm selama 15 menit, setelah suhunya turun 

sampai ± 35 ºC diinokulasikan spora A. niger pada media fermentasi sebanyak 5 

ml sehingga mengandung 5x107 spora/ml, kemudian diinkubasi pada suhu 36ºC 

selama 7 hari. Hasil fermentasi diekstraksi dengan 100 ml akuades steril dan 

dilakukan pencampuran selama 30 menit pada suhu ruang untuk memaksimalkan 

hasil ekstraksi enzim. Hasil dari ekstraksi disaring dengan kain saring dan diambil 

filtratnya, kemudian filtrat disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama      

30 menit. Supernatan hasil sentrifugasi disaring dengan kertas Whatman no. 42 

hingga didapatkan ekstrak kasar enzim.  
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3.3.2.2.  Produksi Enzim Protease Lactobacillus casei  (Choi, Laleye,  Amantea 
and Simard, 1996) 

 
Protease Lactobacillus casei  dipersiapkan dengan cara menginokulasikan  

Lactobacillus casei ke dalam media fermentasi. Media fermentasi diperoleh dari 

konsentrat protein whey 1% yang dilarutkan dengan 52,2 gram MRS broth/liter 

akuades dengan bantuan hot plate stirrer. Medium disterilisasi pada suhu 121ºC 

dan tekanan 1,5 atm selama 15 menit, setelah suhunya turun sampai ± 35 ºC, 

diinokulasikan kultur Lactobacillus casei  pada media fermentasi sebanyak 2%, 

kemudian difermentasi dalam water bath shaker berkecepatan 124 rpm pada suhu 

23ºC. Hasil fermentasi  disentrifugasi dengan kecepatan 12000 rpm pada suhu 4ºC 

selama 15 menit kemudian supernatan dibuang dan diganti dengan pepton steril 

0,1% dan ditambahkan 0,1 ml bufer 0,05 M Tris-HCl pH 8,5 dan selanjutnya 

disonikasi selama 15 menit dan disentrifugasi lagi dengan kecepatan yang sama 

sehingga diperoleh supernatan yang digunakan untuk uji aktivitas protease. 

 
3.3.2.3. Pembuatan EMC (Anonymous, 2006) yang  dimodifikasi  
 

Keju Gouda sebanyak 100 g diparut atau diiris-iris kemudian ditambah 

dengan air sebanyak 20%. Campuran tersebut kemudian dipasteurisasi pada suhu 

72ºC selama 10 menit. Setelah dilakukan pasteurisasi, suhu diturunkan hingga    

40 - 45ºC. Enzim protease kemudian ditambahkan sebanyak 0,5 % dan enzim 

lipase sebanyak 0,6 %. Keju yang telah diberi penambahan enzim diinkubasi pada 

suhu 40ºC selama 40 jam. Setelah masa inkubasi selesai, keju dipasteurisasi lagi 

pada suhu 80 - 90ºC selama 5 - 10 menit untuk menonaktifkan enzim lipase dan 

protease yang telah ditambahkan dan untuk membunuh kemungkinan adanya 

kontaminan bakteri patogen thermofilik. Proses pasteurisasi setelah selesai, suhu 
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keju diturunkan hingga 30ºC. Prosedur pembuatan EMC secara lengkap dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

 
Keju Gouda 

 

Diparut atau dipotong kecil-kecil sebanyak 100 gram  

Ditambah 20 ml air hingga membentuk 40-45% padatan  

 
Dimixer selama 15 menit

 

Dipasteurisasi dengan suhu 72ºC selama 10 menit 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

Diinkubasi pada suhu 40ºC selama 40 jam

Dipasteurisasi kembali pada suhu 80-90ºC selama 5-10 menit 

Diturunkan suhunya hingga mencapai 30ºC

Enzyme Modified 
Cheese (EMC) 

dicampur kembali

Ditambahkan enzim lipase sebanyak 0,6% dari berat keju Gouda dan 
enzim protease sebanyak 0,5% dari berat keju Gouda 

Diturunkan suhu pasteurisasi hingga mencapai 40-45ºC 

 
                        Gambar 1. Pembuatan EMC (Anonymous, 2006) 
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3.3.2.4. Pencampuran Bahan Enkapsulat dan Bahan Emulsi (Kilcawley and 
Wilkinson, 2006) yang dimodifikasi 
 

EMC sebanyak 100 g dicampur dengan menggunakan mixer sampai halus, 

kemudian ditambah dengan bahan pengemulsi yaitu disodium fosfat sebanyak 

1,57 g, trisodium fosfat 0,8 g, trisodium sitrat 0,96 g dan NaCl 0,37 g, serta air 

sebanyak 128 g dan krim 8,9 g secara bertahap sambil tetap dicampur dengan 

mixer. Setelah semua bahan tercampur merata, adonan disaring dengan saringan 

tepung. Larutan hasil penyaringan ditambah gum arab sebanyak 3% kemudian 

diaduk hingga tercampur merata. Prosedur pencampuran bahan enkapsulat dan 

bahan emulsi secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 2. 

     
EMC sebanyak 100 gram  

 
Dimixer perlahan-lahan sampai halus 

 
 Ditambah dengan bahan pengemulsi yaitu disodium fosfat 

1,57 g, trisodium fosfat 0,8 g, trisodium sitrat 0,96 g dan 
NaCl 0,37 g serta air sebanyak 128 g sambil tetap dimixer 

 
 
 
 

Ditambahkan krim 8,9 g secara bertahap sambil tetap dimixer  
 
 Disaring dengan menggunakan saringan tepung 
 
 Dimixer kembali hingga EMC yang tidak lolos pada saringan 

pertama dapat disaring kembali   
 
 

Ditambahkan gum arab sebanyak 3% (b/v) sambil disaring  
 
 Diaduk hingga tercampur 
 
 
 
  

Larutan EMC siap 
untuk dibubukkan

 
 
 
   Gambar 2. Pencampuran Bahan Enkapsulat dan Bahan Emulsi (Kilcawley and   

Wilkinson, 2006)
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3.3.2.5. Proses Pengeringan EMC Bubuk dengan Pengeringan Microwave 
(Bendahou, Muselli, Grignon-Dubois, Benyoucef, Desjobert, Bernardini 
and Costa, 2008) yang dimodifikasi 

 
Larutan EMC ± 5 ml yang akan dikeringkan di tempatkan pada wadah 

plastik berbentuk bulat dengan permukaan rata, sementara microwave diatur 

dengan suhu 60ºC dan waktu pemanasan 3 menit. Hasil pengeringan (EMC 

bubuk) ditampung dalam botol, kemudian disimpan pada suhu ruang. Prosedur 

pengeringan EMC bubuk secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

Diatur microwave dengan suhu 60ºC dan waktu pemanasan 3 menit 

Ditempatkan pada wadah plastik bulat dengan permukaan rata 

5 ml larutan EMC 

EMC bubuk  

 
 
Gambar 3. Pengeringan EMC Bubuk dengan microwave (Bendahou et al., 2008) 

 

3.3.2.6. Proses Pencampuran Keju Gouda Muda dengan EMC Bubuk 
(Hannon, Kilcawley, Wilkinson, Delahunty and Beresford, 2006) yang 
dimodifikasi 

 
 Keju Gouda muda sebanyak 1 kg diparut dengan parutan keju sampai 

halus, kemudian EMC bubuk ditambahkan sebanyak 2% (b/b) dari berat keju 

Gouda, larutan lesitin 0,4% setelah itu dicampur dengan menggunakan tangan 

steril sampai bahan-bahan tercampur merata. Adonan dicetak berbentuk silinder 

dengan  
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berat ± 15 gram dan keju Gouda siap diperam. Prosedur pencampuran keju Gouda 

muda dengan EMC bubuk secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
Keju Gouda muda 1 kg  

Diparut  dengan parutan keju sampai halus 

 

 

Ditambahkan EMC bubuk P0 (0%), P1 (2%) 
 

 

 

 

 

 

Ditambah larutan lesitin 0,4% dari berat keju Gouda 

Dicampur sampai rata

 

 
Dicetak berbentuk silinder 

 

 
Diperam 0 hari, 1 bulan, 2 bulan,    

3 bulan 

 

 

 

 

Analisis: 
1. pH 
2. Tekstur 
3. Warna 
4. Mikrostruktur 

 

Gambar 4. Proses Pencampuran Keju Gouda Muda dengan EMC Bubuk   
(Hannon et al., 2006) 
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3.4. Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah uji pH, tekstur, warna 

dan mikrostruktur. Pengujian sampel keju adalah sebagai berikut: 

1. Pengujian pH menggunakan pH meter mengikuti prosedur Sudarmadji,  

Haryono dan Suhardi (1997). 

2. Pengujian tekstur menggunakan Pnetrometer PNR 6 mengikuti prosedur 

Kartika, Guritno, Purwadi dan Ismoyowati (1992).  

3. Pengujian warna menggunakan Color Reader mengikuti prosedur Yuwono 

dan Susanto (1998). 

4. Pengujian mikrostruktur menggunakan Confocal Laser Scanning Microscope  

(CLSM) mengikuti prosedur Buffa, Trujillo, Pavia and Guamis (2001). 

 
3.5. Analisis Data 

Data uji pH, tekstur, dan warna yang diperoleh, dianalisis dengan sidik 

ragam (ANOVA), untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan dilakukan Uji 

Jarak Berganda Duncan (Yitnosumarto, 1993). Data uji mikrostruktur dianalisis 

secara deskriptif kualitatif (Sumarsono, 2004). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Pengaruh Penambahan Enzyme Modified Chesse (EMC) Bubuk pada  
Keju Gouda Ditinjau dari pH 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan EMC 

bubuk tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap pH 

keju Gouda, sedangkan waktu pemeraman yang tersarang pada perlakuan 

penambahan EMC bubuk memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap pH keju Gouda. Data dan analisis ragam dapat dilihat pada 

Lampiran 5. Rata-rata nilai pH dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) keju 

Gouda dengan penambahan EMC bubuk pada tiap perlakuan selengkapnya dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Nilai rata-rata pH 

Waktu Pemeraman 
pH 

Rata-rata Tanpa Penambahan 
EMC (P0) 

Penambahan  
EMC (P1) 

R0 (Tanpa pemeraman) 5,02a 4,94p 4,98 
R1 (1 bulan) 5,20b 5,30q 5,25 
R2 (2 bulan) 4,90a 4,87p 4,88 
R3 (3 bulan) 4,90a 5,00p 4,95 

Rata-rata 5,01 5,03  
Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama dari nilai rata-rata 

pH keju Gouda dengan perlakuan waktu pemeraman yang tersarang 
pada perlakuan penambahan EMC bubuk menunjukkan perbedaan 
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 

 
 Pada penelitian yang sudah dilaksanakan, didapat nilai rata-rata pH keju 

Gouda dengan perlakuan penambahan EMC bubuk (P1) sebesar  5,03 dan keju 

Gouda tanpa perlakuan penambahan EMC bubuk (P0) sebesar 5,01. Kedua nilai 

rata-rata pH tersebut hanya berselisih sedikit. Hasil ini diduga berkaitan dengan 

rendahnya aktivitas glikolisis (degradasi laktosa menjadi asam laktat) dari enzim-



enzim yang terkandung dalam EMC terutama enzim laktase. Aktivitas glikolisis 

yang rendah pada keju Gouda perlakuan P1 disebabkan EMC merupakan keju 

dengan penambahan beberapa persen enzim lipase dan protease, sedangkan 

kandungan enzim laktase di dalamnya cenderung tetap sehingga perlakuan 

penambahan EMC bubuk tidak memberikan perbedaan nyata terhadap pH keju 

Gouda. 

Perubahan nilai pH keju selain ditentukan oleh aktivitas enzim-enzim yang 

terkandung dalam EMC bubuk, rennet (chymosin) dan proteinase alami susu 

(plasmin), juga sangat dipengaruhi oleh aktivitas metabolisme bakteri asam laktat 

(BAL) starter dan bakteri asam laktat nonstarter. BAL starter dan nonstarter 

tersebut mampu menghasilkan enzim laktase sehingga memungkinkan 

mengkatalis fermentasi laktosa (gula susu) yang menghasilkan produk akhir asam 

laktat  dan akumulasi asam laktat yang terus bertambah dapat menurunkan pH 

keju. Enzim laktase mengkatalis fermentasi laktosa susu menjadi asam laktat yang 

dapat menurunkan derajat keasaman susu (Winarno, 1993). Aktivitas katalis 

enzim-enzim BAL akan optimal jika berada pada pH dan suhu pemeraman yang 

sesuai dan ketersedian substrat yang cukup (Fox et al., 2000) 

 
Gambar 5. Grafik perubahan pH selama pemeraman 
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Berdasarkan Gambar 5 diketahui pada awal waktu pemeraman  (R0) untuk 

keju Gouda tanpa penambahan EMC bubuk dan keju Gouda dengan penambahan 

EMC bubuk, nilai rata-rata pH keju akan meningkat sampai 1 bulan pemeraman 

(R1), dan turun kembali sampai 2 bulan pemeraman (R2), setelah itu terus 

meningkat sampai 3 bulan pemeraman (R3). Selama masa pemeraman, bakteri 

asam laktat menfermentasi laktosa keju dengan bantuan enzim laktase dan 

mengkonversi laktosa secara homofermentatif menjadi asam laktat, dengan 

terbentuknya asam laktat akan mempengaruhi derajat keasaman         

(Marchesseau et al., 1997).  

Peningkatan waktu pemeraman keju menyebabkan aktivitas fermentasi 

laktosa (gula susu) dan proteolisis kasein keju mengalami peningkatan. Hal ini 

berakibat pada produksi asam laktat yakni terjadi peningkatan konsentrasi asam 

laktat sehingga akumulasi ion-ion hidrogen bebas (H+) dalam keju Gouda menjadi 

bertambah. Peningkatan konsentrasi ion-ion hidrogen bebas (H+) menjadi faktor 

penyebab menurunnya pH keju Gouda. Menurut Adnan (1984), timbulnya ion H+ 

dapat disebabkan terjadinya dekomposisi asam laktat oleh fermentasi 

mikroorganisme sehingga menghasilkan asam-asam yang mudah menguap dan 

pecahnya fosfat organik yang terdapat dalam kasein.  Ion-ion H+ yang dilepaskan 

oleh senyawa-senyawa asam hasil dekomposisi asam laktat merupakan faktor 

utama yang menentukan pH akhir produk-produk susu. 

 
4.2. Pengaruh Penambahan Enzyme Modified Chesse (EMC) Bubuk pada  

Keju Gouda Ditinjau dari Tekstur 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan EMC 

bubuk memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 
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tekstur keju Gouda. Waktu pemeraman yang tersarang pada perlakuan 

penambahan EMC bubuk juga memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap tekstur keju Gouda. Data dan analisis ragam dapat dilihat 

pada Lampiran 6. Hasil rata-rata tekstur selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Nilai rata-rata tekstur (mm/gram/detik) 

Waktu Pemeraman 
Tekstur 

Rata-rata Tanpa Penambahan 
EMC (P0) 

Penambahan  
EMC (P1) 

R0 (Tanpa pemeraman) 131,00c 138,00r 134,50 
R1 (1 bulan) 64,67b 73,67q 68,27 
R2 (2 bulan) 63,33b 24,67p 47,87 
R3 (3 bulan) 39,33a 21,00p 32,00 

Rata-rata 74,58k 64,33l  
Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama dari nilai rata-rata 

tekstur keju Gouda dengan perlakuan waktu pemeraman yang 
tersarang pada perlakuan penambahan EMC bubuk menunjukkan 
perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). Superskrip k dan l 
pada baris yang sama dari rata-rata nilai tekstur keju Gouda dengan 
perlakuan penambahan EMC bubuk menunjukkan perbedaan 
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 

 
 Nilai rata-rata tekstur keju Gouda tanpa penambahan  EMC bubuk (P0)  

lebih besar daripada nilai rata-rata tekstur keju Gouda dengan penambahan EMC 

bubuk (P1). Nilai tekstur yang semakin bertambah menunjukkan tekstur yang 

semakin lunak dan nilai yang semakin berkurang menunjukkan tekstur yang 

semakin keras (Bourne, 1982). Tekstur keju Gouda dengan penambahan EMC 

bubuk (P1) lebih keras daripada tekstur keju Gouda tanpa penambahan EMC 

bubuk (P0). Hasil tersebut diduga disebabkan masih adanya aktivitas proteolitik 

yang dilakukan oleh enzim protease yang terkandung dalam EMC bubuk sehingga 

mempengaruhi matriks protein dan kekerasan keju. Creamer and Olson (1982) 

menyatakan perubahan pada tekstur keju disebabkan oleh terjadinya proses 

proteolitik dan perubahan bentuk matriks kasein. Proteolisis berkontribusi pada 



pelunakan tekstur keju selama pematangan melalui hidrolisis matriks kasein curd 

dan melalui penurunan aktivitas air yang diakibatkan perubahan  kemampuan 

mengikat air oleh kelompok amino yang terbentuk pada proses hidrolisis 

(Lawrence et al., 1987). 

Menurut Mahony et al. (2002), perubahan tekstur keju selama pemeraman 

diduga dipengaruhi oleh proteolisis yang berkelanjutan yang dibagi menjadi         

2 fase. Fase pertama terjadi pada minggu ke-2 sampai pada minggu ke-4 

pemeraman yang meliputi perubahan jaringan parakasein yang akhirnya 

menghasilkan tekstur  yang lebih lembut. Fase kedua terjadi perubahan tekstur  

yang disebabkan oleh pH dan proteolisis yang berkelanjutan. Salah satu akibat 

terpenting dari proteolisis yang berkelanjutan pada tekstur adalah hidrolisis ikatan 

peptida yang melepaskan 2 kelompok ion yaitu ion (NH3
+) dan (COO-) yang 

berkaitan dengan air bebas sehingga mengurangi kandungan air dari keju yang 

diperam.  

 
Gambar 6. Grafik perubahan tekstur selama pemeraman 

Berdasarkan Gambar 6 diketahui terjadi penurunan nilai rata-rata tekstur 

keju Gouda mulai awal pemeraman (R0) sampai waktu pemeraman 3 bulan (R3). 

Nilai tekstur keju Gouda dengan perlakuan P1 mengalami penurunan tajam 

sampai waktu pemeraman 2 bulan (R2), sedangkan pada keju Gouda perlakuan P0 
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hanya sampai pada waktu pemeraman 1 bulan (R1). Hasil tersebut berkaitan 

dengan perbedaan aktivitas proteolitik yang mempengaruhi tekstur keju. 

Perubahan tekstur keju selama proses pemeraman disebabkan oleh terjadinya 

proteolisis dan perubahan matriks kasein (Creamer and Olson, 1982). Rata-rata 

nilai tekstur pada pemeraman 0 hari cenderung lebih besar jika dibandingkan 

dengan waktu pemeraman berikutnya dikarenakan masih banyaknya kadar air 

dalam keju. Semakin lama waktu pemeraman keju Gouda maka nilai rata-rata 

tekstur keju yang dihasilkan semakin berkurang sehingga tekstur keju menjadi 

semakin keras. Hasil tersebut berkaitan dengan penurunan kadar air keju akibat 

terjadinya penguapan. Khosroshahi et al. (2006) menyatakan bahwa kadar air 

yang terkandung dalam keju akan terus menurun akibat terjadinya penguapan 

sejalan dengan peningkatan waktu pemeraman. Penurunan kadar air keju 

menyebabkan tekstur keju semakin keras (Ustunol et al.,1995). 

4.3. Pengaruh Penambahan Enzyme Modified Chesse (EMC) Bubuk pada 
Keju Gouda Ditinjau dari Warna 

4.3.1. Pengaruh Penambahan Enzyme Modified Chesse (EMC) Bubuk pada   
Keju Gouda Ditinjau dari Kecerahan (L*) 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan EMC 

bubuk memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap kecerahan 

(L*) keju Gouda. Waktu pemeraman yang tersarang pada perlakuan penambahan 

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

terhadap kecerahan (L*) keju Gouda. Rata-rata nilai kecerahan (L*) dan hasil Uji 

Jarak Berganda Duncan (UJBD) keju Gouda dengan penambahan EMC bubuk 

pada tiap perlakuan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Nilai rata-rata kecerahan (%) 

Waktu Pemeraman 
Kecerahan (L*)

Rata-rata Tanpa Penambahan 
EMC (P0) 

Penambahan  
EMC (P1) 

R0 (Tanpa pemeraman) 58,50a 58,67p 58,58  
R1 (1 bulan) 57,33b 57,20q 57,27  
R2 (2 bulan) 55,13c 55,80r 55,47 
R3 (3 bulan) 53,70d 54,43s 54,07 

Rata-rata 56,17k 56,53l  
Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama dari nilai rata-rata 

(L*) keju Gouda dengan perlakuan waktu pemeraman yang tersarang 
pada perlakuan penambahan EMC bubuk menunjukkan perbedaan 
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). Superskrip k dan l pada baris 
yang sama dari rata-rata nilai (L*) keju Gouda dengan perlakuan 
penambahan EMC bubuk menunjukkan pengaruh yang berbeda 
nyata (P<0,05). 

  
 Hasil analisis ragam (Lampiran 7.1), menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan EMC bubuk memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

terhadap tingkat kecerahan (L*) keju Gouda. Hasil ini diduga sebagai akibat 

adanya lipolisis oleh aktivitas lipase EMC bubuk. Aktivitas lipolisis 

mengakibatkan globula-globula lemak lisis sehingga menjadi globula-globula 

lemak yang berukuran lebih kecil dan berbentuk lebih seragam yang disertai 

dengan penyebaran yang lebih merata dari karotenoid. Selain dari aktivitas enzim 

lipase, kecerahan keju juga dipengaruhi oleh adanya proteolisis terhadap matriks 

protein. Proteolisis menyebabkan ikatan matriks protein dengan mineral kalsium 

menjadi lemah sehingga terlepas dan menyebar merata di seluruh bagian keju. 

Penampakan warna keju merupakan pantulan cahaya dari komponen keju yang 

memiliki panjang gelombang yang tidak sama. Warna kecerahan (L*) pada keju 

Gouda merupakan pantulan cahaya dari mineral kalsium phospat sehingga 

nampak warna putih (Creamer and Olsen, 1982). 



 
Gambar 7. Grafik perubahan kecerahan (L*) selama pemeraman 

 Berdasarkan Gambar 7 diketahui keju Gouda perlakuan P1 terjadi 

penurunan nilai rata-rata (L*) selama waktu pemeraman. Pada Gambar 3 terlihat 

garis P1 pada grafik cenderung lurus, hal ini menunjukkan terjadi penurunan yang 

konstan. Semakin tinggi nilai (L*) maka keju akan semakin cerah. Hal ini diduga 

berkaitan dengan penurunan kadar air yang disertai peningkatan kadar lemak keju 

Gouda sebagai akibat dari proteolisis dan lipolisis oleh aktivitas katalis enzim 

protease dan lipase EMC bubuk selama waktu pemeraman. Penurunan kadar air 

akan membuat penyebaran globula-globula lemak dan pigmen karotenoid lebih 

merata. Penyebaran merata pigmen karotenoid akan membuat keju lebih berwarna 

kekuningan dan kemerahan daripada berwarna putih. Menurut Pinho et al. (2004), 

nilai (L*) akan menurun secara nyata pada 30 hari pemeraman. Rohm and Jaros 

(1996) menyatakan bahwa nilai (L*) pada keju akan menurun pada awal waktu 

pemeraman dan mulai mengalami peningkatan pada 120 hari pemeraman.  

4.3.2. Pengaruh Penambahan Enzyme Modified Chesse (EMC) Bubuk pada   
Keju Gouda Ditinjau dari Kemerahan (a*) 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan EMC 

bubuk memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap kemerahan 

(a*) keju Gouda. Hasil rata-rata kemerahan (a*) dan hasil Uji Jarak Berganda                            
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Duncan (UJBD) keju Gouda yang dilakukan penambahan EMC bubuk pada tiap 

perlakuan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Nilai rata-rata kemerahan (%) 

Waktu Pemeraman 
Kemerahan (a*)

Rata-rata Tanpa Penambahan 
EMC (P0) 

Penambahan  
EMC (P1) 

R0 (Tanpa pemeraman) 7,77a 7,73p 7,75 
R1 (1 bulan) 7,60a 7,97p 7,78 
R2 (2 bulan) 9,40a 12,17q 10,78 
R3 (3 bulan) 16,73b 16,93r 16,83 

Rata-rata 10,38k 11,20l  
Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama dari nilai rata-rata (a*) keju 

Gouda dengan perlakuan waktu pemeraman yang tersarang pada perlakuan 
penambahan EMC bubuk menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat 
nyata (P<0,01). Superskrip k dan l pada baris  yang sama dari rata-rata nilai 
(a*) keju Gouda dengan perlakuan penambahan EMC bubuk menunjukkan 
perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05). 

Perlakuan penambahan EMC bubuk memberikan perbedaan pengaruh 

yang nyata (P<0,05) terhadap tingkat kemerahan (a*) keju Gouda diduga karena 

aktivitas dari enzim  EMC bubuk.  Aktivitas proteolitik oleh enzim protease yang 

terkandung dalam EMC bubuk mempengaruhi penyebaran karotenoid yang 

terlarut dalam globula lemak. Karotenoid merupakan pigmen yang berwarna 

kuning oranye atau oranye kemerahan (Winarno, 2004). Salah satu akibat 

proteolisis menyebabkan hidrolisis ikatan peptida yang melepaskan 2 kelompok 

ion yaitu ion (NH3
+) dan (COO-) yang berkompetisi dengan air sehingga 

menggurangi kandungan air dari keju yang diperam (Mahony et al., 2005). Ruang 

yang ditinggalkan air akan diisi globula lemak sehingga penyebaran lemak akan 

lebih merata (Khosroshahi et al., 2006). 



 

Gambar 8. Grafik perubahan kemerahan (a*) selama pemeraman 
 

Berdasarkan Gambar 8 diketahui terjadi peningkatan nilai kecerahan (a*) 

pada keju Gouda perlakuan P0 dan P1. Pada Gambar terlihat peningkatan 

mencolok nilai (a*) untuk keju Gouda dengan penambahan EMC bubuk (P1) 

mulai 1 bulan pemeraman (R1) dan terus menggalami peningkatan sampai 3 bulan 

pemeraman (R3). Peningkatan ini diduga berkaitan dengan proteolisis yang 

berakibat pada perubahan intensitas pantulan cahaya putih oleh kasein.  Proteolisis  

molekul utuh kasein dapat menyebabkan penurunan kecerahan,  selain juga dapat 

mengubah kasein menjadi bentuk lebih larut bersamaan dengan  penurunan warna 

putih, ketika kasein tidak lagi kuat memantulkan cahaya putih, warna keju akan 

didominasi oleh  refleksi komponen awal di  fase cair. Contohnya riboflavin yang 

memunculkan merah-kekuningan dan berpengaruh besar (Creamer and Olsen, 

1982). 

Peningkatan  nilai (a*) keju Gouda berkaitan dengan menurunnya kadar air 

akibat terjadinya penguapan seiring dengan bertambahnya waktu pemeraman, hal 

ini dapat meningkatkan kadar lemak keju Gouda yang nantinya akan 

meningkatkan nilai kemerahan. Buffa et al. (2001) menyatakan bahwa nilai 

kemerahan (a*) pada keju akan mengalami peningkatan seiring dengan 

meningkatnya waktu pemeraman. Menurut Rohm and Jaros (1996), nilai (a*) 
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pada keju mengalami peningkatan pada awal sampai 120 hari pemeraman.     

Saldo et al. (2001) menyatakan bahwa bertambahnya waktu pemeraman dapat 

menjadikan keju berwarna kuning kemerahan. 

 
4.3.3. Pengaruh Penambahan Enzyme Modified Chesse (EMC) Bubuk pada   

Keju Gouda Ditinjau dari Kekuningan (b*) 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan EMC 

bubuk memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap kekuningan 

(b*) keju Gouda. Hasil rata-rata kekuningan (b*) dan hasil Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD) keju Gouda yang dilakukan penambahan EMC bubuk pada tiap 

perlakuan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7.3. 

Tabel 6. Nilai rata-rata kekuningan (%) 

Waktu Pemeraman 

Kekuningan (b*)

Rata-rata Tanpa Penambahan 

EMC (P0) 

Penambahan  

EMC (P1) 

R0 (Tanpa pemeraman) 22,33a  21,07p 21,85  
R1 (1 bulan)  22,63a  23,83q 23,08  
R2 (2 bulan) 25,67b 24,23q 24,95 
R3 (3 bulan) 26,53b 24,77q 25,65 

Rata-rata 24,29k 23,48l  
Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama dari nilai rata-rata (b*) keju 

Gouda dengan perlakuan waktu pemeraman yang tersarang pada perlakuan 
penambahan EMC bubuk menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat 
nyata (P<0,01). Superskrip k dan l pada baris  yang sama dari rata-rata nilai 
(b*) keju Gouda dengan perlakuan penambahan EMC bubuk menunjukkan 
pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05). 

 
Penambahan EMC bubuk memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

(P<0,05) pada tingkat kekuningan keju Gouda diduga karena aktivitas dari enzim 

EMC bubuk. Enzyme Modified Cheese (EMC)  merupakan keju olahan yang 

dihasilkan dengan menambahkan enzim lipase dan protease ke dalam keju yang 

belum matang (Anonymous, 2006). Aktivitas proteolitik enzim protease EMC 



bubuk mempengaruhi penyebaran karotenoid yang terlarut dalam globula lemak. 

Karotenoid merupakan pigmen yang berwarna kuning oranye atau oranye 

kemerahan (Winarno, 2004). Salah satu akibat proteolisis menyebabkan hidrolisis 

ikatan peptida yang melepaskan 2 kelompok ion yaitu ion (NH3
+) dan (COO-) 

yang berkompetisi dengan air sehingga mengurangi kandungan air dari keju yang 

diperam (Mahony et al., 2005). Ruang yang ditinggalkan air akan diisi globula 

lemak sehingga penyebaran lemak akan lebih merata (Khosroshahi et al., 2006). 

 

Gambar 9. Grafik perubahan kekuningan (b*) selama pemeraman 
 
Perlakuan waktu pemeraman memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai (b*) keju Gouda. Gambar 9 memperlihatkan 

peningkatan nilai (b*) keju Gouda perlakuan (P0) dan keju Gouda perlakuan (P1). 

Pada keju Gouda perlakuan (P1) terjadi peningkatan nilai (b*) yang mencolok 

pada 1 bulan pemeraman (R1). Hasil ini diduga sebagai hasil dari aktivitas 

proteolitik dan lipolitik enzim EMC dengan enzim BAL starter, sehingga 

pemerataan penyebaran karotenoid sebagai hasil dari proteolisis matriks kasein 

dan lisis globula lemak meningkat. Waktu pemeraman 3 bulan (R3) rata-rata 

mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada waktu pemeraman 2 bulan (R2), 1 

bulan (R1) dan tanpa pemeraman (R0). Semakin tinggi nilai (b*) maka keju 

Gouda akan semakin kekuningan.  
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Meningkatnya warna kekuningan pada keju selama proses pemeraman 

diduga disebabkan oleh meningkatnya kadar lemak sebagai akibat berkurangnya 

kadar air melalui penguapan. Lemak keju mengandung pigmen karotenoid yang 

berkontribusi terhadap warna kekuningan pada keju. Menurut Von Elbe (1996), 

karotenoid yang sering terdapat dalam bahan pangan adalah  β-karoten (C40H56) 

yang merupakan molekul simetrik dengan cincin tertutup sehingga dapat 

memberikan warna kekuningan pada bahan pangan. Menurut Pinho et al. (2004), 

nilai (b*) pada keju akan meningkat seiring dengan bertambahnya waktu 

pemeraman. 

 Rohn and Jaros (1996) menyatakan bahwa peningkatan nilai (b*) sejalan 

dengan peningkatan waktu pemeraman sehingga menyebabkan keju berwarna 

kekuningan. Ginzinger (1999) menyatakan bahwa tingkat kekuningan merupakan 

salah satu pengukuran secara dimensional dari warna keju yang berkorelasi 

dengan nilai (b*) yang semakin meningkat seiring bertambahnya waktu 

pemeraman. 

 
4.4. Pengaruh Penambahan Enzyme Modified Chesse (EMC) Bubuk pada   

Keju Gouda Ditinjau dari Mikrostruktur 

Mikrostruktur keju adalah susunan ruang dari partikel-partikel kasein yang 

bersama sama bergabung menjadi kelompok dan rangkaian unik membentuk 

keseluruhan matriks protein yang memisahkan air, globula-globula lemak dan 

mineral.  Matriks protein dengan globula lemak secara langsung tersebar dalam 

jaringan protein. Struktur jaringan ini menentukan tekstur keju dan dipengaruhi 

oleh komposisi, proses pengolahan, proteolisis selama penyimpanan, ukuran dan 

distribusi globula lemak. Pemerataan penyebaran lemak dapat disebabkan oleh 



penurunan kadar air keju yang diakibatkan oleh penguapan dan analisa 

mikrostruktur mempunyai peranan penting dalam pengendalian kualitas produk-

produk susu (Impoco et al., 2004). 

                                                                              
                           P0H0 (0a)                                                 P1H0 (0b)                                                                 

                                              
                           P0H1 (1a)                                                P1H1 (1b) 

                                                             
                            P0H2 (2a)                                                 P1H2 (2b)                                                                

                                              
                            P0H3 (3a)                                                P1H3 (3b) 
Gambar 10. Mikrostruktur keju Gouda dengan perlakuan penambahan EMC bubuk 

dan perlakuan waktu pemeraman yang berbeda dengan pembesaran 
1000x. Keterangan: Perlakuan tanpa penambahan EMC bubuk (P0), 
penambahan EMC bubuk (P1) dengan waktu pemeraman 0 bulan 
(R0), 1 bulan (R1), 2 bulan (R2) dan 3 bulan (R3). Warna merah: 
Penyebaran matriks protein. Warna hitam berbentuk bulat: 
Penyebaran globula-globula lemak. 

 
Gambar (a). Tanpa penambahan EMC bubuk 
Gambar (b). Perlakuan penambahan EMC bubuk                  
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Gambar 10 menunjukkan penyebaran matriks protein dan globula-globula 

lemak pada keju pada masing-masing perlakuan. Penampilan dari matriks protein 

terlihat menyerupai struktur spons yang berisi globula lemak dengan bentuk dan 

ukuran yang hampir seragam. Mikrostruktur Gambar (0a) memperlihatkan matriks 

protein yang longgar dengan globula-globula lemak yang berukuran hampir 

seragam dan penyebarannya tidak merata. Mikrostruktur Gambar (1a) 

memperlihatkan struktur yang hampir sama dengan Gambar (0a) dengan matriks 

protein yang longgar dengan globula-globula lemak yang berukuran hampir 

seragam dan penyebarannya tidak merata. Mikrostruktur Gambar (2a) 

memperlihatkan matriks protein yang lebih kompak daripada Gambar (0a) dan 

(1a) dengan penyebaran globula-globula lemak merata serta ukuran dan 

bentuknya seragam. Mikrostruktur Gambar (3a) memperlihatkan matriks protein 

yang lebih kompak daripada Gambar (2a) dengan penyebaran globula-globula 

lemak merata serta ukuran dan bentuknya tidak seragam. 

 Mikrostruktur Gambar (0b) memperlihatkan matriks protein yang longgar 

dengan globula-globula lemak yang berukuran hampir seragam dan 

penyebarannya merata. Mikrostruktur Gambar (1b) memperlihatkan struktur 

matriks protein yang padat dengan penyebaran globula-globula lemak tidak 

merata dan bentuk serta ukurannya seragam. Mikrostruktur Gambar (2b) 

memperlihatkan matriks protein yang lebih kompak daripada Gambar (0b) tapi 

tidak sekompak Gambar (1b) dengan penyebaran globula-globula lemak tidak 

merata serta ukuran dan bentuknya tidak seragam. Mikrostruktur Gambar (3b) 

memperlihatkan matriks protein yang lebih kompak daripada Gambar (2b) dengan                            
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penyebaran globula-globula lemak merata serta ukuran dan bentuknya tidak 

seragam. 

Gambar di atas menunjukkan bahwa struktur matriks protein dan 

penyebaran globula lemak antara keju Gouda tanpa penambahan EMC bubuk dan  

keju Gouda dengan penambahan EMC bubuk sama pada perlakuan waktu 

pemeraman 0 bulan,1 bulan dan 3 bulan, terkecuali pada waktu pemeraman          

2 bulan (Gambar 2a dan 2b). Pada Gambar (2a) struktur matriks protein longgar 

dengan globula-globula lemak yang berukuran hampir seragam dan 

penyebarannya tidak merata sedangkan pada Gambar (2b) struktur matriks protein 

longgar tetapi jumlah globula-globula sedikit dan penyebaranya tidak merata.   

Kesamaan mikrostruktur  keju Gouda tanpa penambahan EMC bubuk 

dengan keju Gouda yang ditambah EMC bubuk diduga akibat dari tidak 

optimalnya aktivitas proteolitik dan lipolitik dari enzim EMC bubuk. Aktivitas 

kerja enzim EMC dipengaruhi oleh pH subtrat dan suhu lingkungan yang sesuai. 

Pada penelitian ini menggunakan suhu pemeraman 15 ºC dan pH subtrat yaitu 

keju Gouda itu sendiri berkisar ± 5,3. Lawrence et al. (1987) melaporkan bahwa 

keseluruhan aktivitas proteolitik akan meningkat pada pH lebih besar  dari 5,8. 

Enzim lipolitik memiliki suhu optimal  di sekitar 35 °C dan paling aktif di substrat  

yang mengandung asam lemak rantai-pendek (McSweeny, 2004) 

Penyebaran globula lemak untuk semua perlakuan menunjukkan bahwa 

semakin lama waktu pemeraman, globula-globula lemak penyebarannya lebih 

merata. Penyebaran lemak pada Gambar (3a) lebih merata jika dibanding dengan 

Gambar (0,1 dan 2a). Hasil ini diduga disebabkan berkurangnya kadar air akibat 

penguapan selama pemeraman sehingga menyebabkan ikatan antar matriks 
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protein menjadi lebih kuat, sedangkan pemerataan penyebaran globula lemak 

sejalan dengan peningkatan waktu. Penurunan kadar air ini diduga akan 

meningkatkan kadar lemak karena ruang yang ditinggalkan air akan diisi oleh 

globula lemak sehingga penyebaran globula lemak lebih merata. Ruang yang 

ditinggalkan air akan diisi globula lemak sehingga penyebaran lemak akan lebih 

merata (Khosroshahi et al., 2006). 

 

  
  

   

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil data penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

1. Penambahan EMC bubuk 2% memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

terhadap tekstur, kecerahan (L*), kemerahan (a*) dan kekuningan (b*) 

keju Gouda. Hasil pengamatan mikrostruktur menunjukkan adanya 

kesamaan struktur matriks protein dan penyebaran globula-globula lemak 

antara keju Gouda tanpa penambahan EMC bubuk dan keju Gouda dengan 

penambahan EMC bubuk. 

2. Meningkatnya waktu pemeraman menyebabkan penurunan tingkat 

kecerahan (L*), tetapi tingkat kemerahan (a*) dan kekuningan (b*) 

cenderung naik dan tekstur keju Gouda menjadi semakin keras. 

3. Pengamatan mikrostruktur pada keju Gouda tanpa penambahan EMC 

bubuk dan keju Gouda dengan penambahan EMC bubuk 2% menunjukkan 

matriks protein dan globula-globula lemak lebih tersebar merata pada 

waktu pemeraman 3 bulan. 

 
 5.2. Saran 
 
 Berdasarkan penelitian ini maka disarankan penggunaan EMC bubuk 

dengan konsentrasi 2% yang ditambahkan pada keju Gouda muda untuk 

mempercepat proses pemeraman keju dan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk 

mengetahui pengaruh penambahan EMC bubuk pada keju Gouda terhadap 

kualitas kimia dan mikrobiologi. 
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Lampiran 1. Prosedur Pengukuran pH dengan pH meter (Sudarmadji dkk., 
1997) 

Prosedur pengukuran pH dengan menggunakan pH meter: 

 

1. Sampel  dihancurkan sampai halus dan dilarutkan dalam akuades. 

2. pH meter distandardisasi pada pH 7 dengan mencelupkan probe ke dalam bufer 

pH 7. 

3. Selanjutnya probe dicuci dengan akuades . 

4. pH meter distandardisasi pada pH 4 dengan mencelupkan probe ke dalam bufer 

pH 4. 

5. Selanjutnya probe dicelupkan ke dalam tabung yang berisi larutan sampel dan 

angka yang tertera pada monitor dicatat. 
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Lampiran 2. Prosedur Pengukuran Tekstur dengan Menggunakan Alat 
Pnetrometer PNR 6 (Kartika dkk., 1992) 

 
Prosedur pengukuran tekstur dengan menggunakan alat pnetrometer PNR 6: 

1. Sampel yang akan diuji disiapkan  

2. Pnetrometer diatur supaya datar air dan jarum pnetrometer dipasang 

3. Sampel diletakkan pada bagian dasar alat di bawah jarum. 

4. Letak jarum harus tepat berada di atas permukaan sampel dan bagian pangkal 

batang penjepit jarum pada batang pengukuran ketinggian. Cara pengaturan 

dengan mengendorkan mur, pemegang body dan memutar mur pengaturan 

ketinggian body. Catatan: posisi skala harus pada pangkal angka nol 

5. Kedalaman jarum yang menusuk sampel diukur dengan cara menggerakkan 

batang pengukur ketinggian ke arah bawah sehingga ujungnya menyentuh 

pangkal batang penjepit jarum kemudian dibaca kedalamannya pada pangkal 

yang ada. 

6. Sampel diukur berulang kali pada bagian permukaan sisi yang berbeda-beda 

sehingga rata-rata hasilnya cukup representatif. 

Perhitungan  tekstur keju dengan rumus: 

Tekstur (mm/gram/detik) = a:b:w 

Keterangan:          a = angka hasil pengukuran (mm) 

                              b = berat beban (gram) = 102,5 gram 

                       w = waktu (detik) = 10 detik 
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Lampiran 3. Prosedur Pengujian Warna Keju dengan Menggunakan Color 
Reader CR 10 (Minolta, Osaka Jepang) (Yuwono dan Susanto, 
1998) 

 

Prosedur pengukuran kecerahan warna dengan menggunakan alat color 

reader: 

1. Pengukuran warna (L*), (a*) dan (b*) ditetapkan berdasarkan ruang warna 

CIELAB, yakni (L*) sesuai untuk warna terang/gelap (perubahan dari 0% 

gelap sampai 100% terang), (a*) untuk warna hijau/merah (perubahan dari       

-60% hijau sampai 60% merah) dan (b*) untuk warna biru/kuning (perubahan 

dari -60% biru sampai 60% kuning). 

2. Siapkan sampel keju 

3. Sampel diletakkan dalam plastik bening 

4. Hidupkan Color reader atau Colorimeter 

5. Lensa Color reader atau Colorimeter ditempelkan pada permukaan sampel 

yang telah dilapisi plastik bening. 

6. Tombol pembacaan (L*), (a*) dan (b*) diatur. 

7. Penentuan warna dilakukan sebanyak 3 kali pada bagian yang berbeda dari 

keju. 

8. Tombol target ditekan. 

9. Dicatat pembacaan warna pada layar Color reader  
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Lampiran 4. Prosedur Pengamatan Mikrostruktur Protein dan Globula 
Lemak Keju dengan Metode Modifikasi dari Buffa et al., 
(2001) 

 
 
Prosedur pengamatan mikrostruktur protein dan globula lemak keju 

dengan menggunakan Confocal Laser Scanning Microscope : 

1. Sampel yang sebelumnya sudah didinginkan pada suhu -20ºC diiris setipis 

mungkin pada suhu 4ºC (di atas object glass yang diletakkan di atas blok es). 

2. Selanjutnya dilakukan proses pewarnaan. Irisan tersebut kemudian direndam 

sampai tenggelam pada tabung yang berisi 0,05% larutan pewarna Rhodamine 

B (Oxazone, USA) dalam suhu 4 ºC selama 2 menit. 

3. Pewarna Rhodamine B selanjutnya dibuang dan dicuci menggunakan akuades 

sampai pewarna hilang. 

4. Sampel kemudian direndam sampai tenggelam dalam tabung yang berisi      

Lipid-soluble Nile blue 0,1% dalam suhu 4 ºC selama 2 menit. 

5. Pewarna Lipid-soluble Nile blue selanjutnya dibuang dan dicuci menggunakan 

akuades sampai warna biru hilang. 

6. Sampel kemudian dipindahkan pada cover glass (gelas penutup) atau object 

glass dan diamati di bawah Confocal Laser Scanning Microscope . 
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Lampiran 5. Analisis Ragam dan Uji Berganda Duncan (UJBD) pH Keju        
Gouda 

Penambahan 
EMC 

Waktu 
pemeraman 

Ulangan Total Rata-rata
1 2 3 

P0 

R0 4,95 5,08 5,03 15,06 5,02 
R1 5,20 5,20 5,20 15,60 5,20 
R2 4,90 4,90 4,90 14,70 4,90 
R3 4,90 4,90 4,90 14,70 4,90 

P1 

R0 4,76 5,02 5,03 14,81 4,94 
R1 5,30 5,30 5,30 15,90 5,30 
R2 5,00 4,80 4,80 14,60 4,87 
R3 5,00 5,00 5,00 15,00 5,00 

Total  40,01 40,20 40,16 120,37 40,12 
Keterangan: 

P0 :Tanpa pemambahan EMC 

P1 : Penambahan EMC 

R0 :Waktu pengamatan 0 hari 

R1 :Waktu pengamatan 1bulan 

R2 :Waktu pengamatan 2 bulan 

R3 :Waktu pengamatan 3 bulan 

             h   l    r           2 

  Σ  Σ  Σ Yabk 

  a=1 b=1 k=1         120,372 

FK =   =   = 603,7057 
         h.l.r          2x4x3 
 
Untuk perhitungan JK disusun tabel 2 arah sebagai berikut: 

Perlakuan Pemeraman Total 
R0 R1 R2 R3 

P0 15,06 15,60 14,70 14,70 60,06 
P1 14,81 15,90 14,60 15,00 60,31 

Total 29,87 31,50 29,30 29,70 120,37 
Rata-rata 14,94 15,75 14,65 14,85  
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                h    l     r 2 

JKTotal  = Σ    Σ   Σ   Yabk   -   FK     
          a=1 b=1 k=1 
 
             = (4,952 + 5,082 + ………… + 5,002 )  -  FK 
 
  = 0,5930 
 
                   h       l   r            2 

  Σ   Σ  Σ Yabk 
  a=1  b=1 k=1       
JKPerl(P) =   - FK 
                 l.r  
 
       (60,062 + 60,312) 
        =    -  FK 
                             4x3    
   = 0,0026 
 
                   l      r            2    l  r    2 

  Σ   Σ  Yabk   Σ  Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(R-P0) =        -  
              r      l.r 
 
       (15,06 2 + 15,60 2 + 14,70 2 + 14,70 2 )             60,06 2 

        =                  -      
  3             4x3    
   = 0,1809 
 
                   l      r            2    l r   2 

  Σ   Σ Yabk   Σ Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(R-P1) =        -  
              r      l.r 
 
       ( 14,81 2 + 15,902 + 14,602+ 15,002 )               60,312 

        =             -   
  3             4x3    
   = 0,3274 
 
JK(R-P) =  JK(R-P0)

 +  JK(R-P1)  
  = 0,1809+ 0,3274 
  = 0,5083 
 
JKGalat = JKTotal - JKPerl(P) - JK(R-P) 
  = 0,5930 - 0,0026 - 0,5083 
 =  0,0821 
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Tabel analisa sidik ragam (ANOVA): 
SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 1 0,0026 0,0026 0,5073 4,49 8,53 
R(P) 6 0,5083 0,0847 16,5019** 2,74 4,20 
Galat 16 0,0821 0,0051    
Total 23      

Kesimpulan: 
**: F hitung > F tabel 1% sehingga terdapat perbedaan yang sangat nyata pada 

waktu pemeraman(R) yang tersarang terhadap penambahan EMC (P) pada 
taraf kepercayaan 99% (P<0,01) 

 
Membedakan berbagai waktu pemeraman terhadap perlakuan penambahan EMC 
 
Uji Jarak Nyata Duncan 1% 
 

SE =   =  = 0,0414 
 

Selingan 2 3 4 
JND 1% 4,13 4,34 4,45 
JNT 1% 0,1708 0,1795 0,1841 

 
Hasil UJBD 1% untuk waktu pemeraman 
 
Tanpa penambahan EMC (P0) 

Waktu pemeraman Rata-rata Notasi    
R2 4,90 a    
R3 4,90 a   
R0 5,02 a   
R1 5,20 b  

 
Penambahan EMC (P1) 

Waktu pemeraman Rata-rata Notasi    
R2 4,87 p    
R0 4,94 p   
R3 5,00 p   
R1 5,30 q  
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Lampiran 6. Analisis Ragam dan Uji Berganda Duncan (UJBD) Tekstur 
Keju Gouda 

 
Penambahan 

EMC 
Waktu 

pemeraman
Ulangan Total Rata-rata 1 2 3 

PO 

R0 125 131 137 393,00 131,00 
R1 63 64 67 194,00 64,67 
R2 55 65 70 190,00 63,33 
R3 39 50 29 118,00 39,33 

P1 

R0 136 143 135 414,00 138,00 
R1 72 73 76 221,00 73,67 
R2 25 29 20 74,00 24,67 
R3 34 20 9 63,00 21,00 

Total  549 575 543 1667,00   
 
                 h   l    r           2 

      Σ  Σ  Σ Yabk 
      a=1 b=1 k=1       1667,002 

FK       =           =   = 115787,04 
               h.l.r                      2x4x3 
 
Untuk perhitungan JK disusun tabel 2 arah sebagai berikut: 

Perlakuan Pemeraman Total Rata-rata 
R0 R1 R2 R3 

P0 393,00 194,00 190,00 118,00 895,00 223,75 
P1 414,00 221,00 74,00 63,00 772,00 193,00 

Total 807,00 415,00 264,00 181,00 1,667,00  
Rata-rata 403,50 207,50 132,00 90,50   

 
                h    l     r 2 

JKTotal  = Σ    Σ   Σ   Yabk   -   FK     
          a=1 b=1 k=1 
 
             = (1252 + 1312 + ………… + 92 )  -  FK 
 
  = 42295,96 
 
                  h    l    r            2 

  Σ   Σ  Σ Yabk 
  a=1  b=1 k=1       
JKPerl(P) =     - FK 
                 l.r  
      (895,002 +772,002) 
        =    -  FK    = 630,38 
                             4x3  
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                   l      r            2    l  r    2 

  Σ   Σ  Yabk   Σ  Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(R-P0) =        -  
              r      l.r 
 
       (393,002 + 194,002 + 190,002+ 118,002 )        895,002 

        =                  -      
  3             4x3 
    
   = 13950,92 
 
                    l     r             2    l r   2 

  Σ   Σ Yabk   Σ Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(R-P1) =        -  
              r      l.r 
 
        (414,002 + 221,002 + 74,002+ 63,002 )             772,002 

        =                  -      
  3             4x3    
   = 26895,33 
\ 
JK(R-P) =  JK(R-P0)

 +  JK(R-P1)  
 = 13950,92+ 26895,33 
  = 40846,25 
 
JKGalat = JKTotal - JKPerl(P) - JK(R-P) 
  = 42295,96 - 630,38 - 40846,25 
 =  819,33 
 

Tabel analisa sidik ragam (ANOVA): 
SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 1 630,38 630,3750 12,31** 4,49 8,53 
R(P) 6 40846,25 6807,71 132,94** 2,74 4,20 
Galat 16 819,33 51,21    
Total 23      

Kesimpulan: 
**: F hitung > F tabel 1% sehingga terdapat perbedaan yang sangat nyata pada 

waktu pemeraman (R) yang tersarang terhadap penambahan EMC (P) pada 
taraf kepercayaan 99% (P<0,01) 
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Membedakan perlakuan penambahan EMC 
 
Tabel 2 arah untuk perlakuan 

Perlakuan Pemeraman Total Rata-rata 
R0 R1 R2 R3 

P0 131,00 64,67 63,33 39,33 298,33 74,58 
P1 138,00 73,67 24,67 21,00 257,33 64,33 

 
Uji Jarak Nyata Duncan 1% 
 

SE =   =  = 2,07 

 
 
 
 
 

Selingan 2 3 
JND 1% 4,13 4,34 
JNT 1% 8,53 8,97 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P1 64,33 k 
P0 74,58 l 

 
Membedakan berbagai waktu pemeraman terhadap perlakuan penambahan EMC 
 
Uji Jarak Nyata Duncan 1% 
 

SE =   =  = 4,13 

 
Selingan 2 3 4 
JND 1% 4,13 4,34 4,45 
JNT 1% 17,06 17,93 18,39 

 
Tanpa penambahan EMC (P0) 

Waktu pemeraman Rata-rata Notasi 
R3 39,33 a 
R2 63,33 b 
R1 64,67 b 
R0 131,00 c 

 
Penambahan EMC (P1) 

Waktu pemeraman Rata-rata Notasi 
R3 21,00 p 
R2 24,67 p 
R1 73,67 q 
R0 138,00 r 
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Lampiran 7. Analisis Ragam dan Uji Berganda Duncan (UJBD) Warna Keju        
Gouda 

 
7.1. Analisis Ragam dan Uji Berganda Duncan (UJBD) Tingkat Kecerahan 

(L*) pada Keju Gouda 
 

Penambahan 
EMC 

Waktu 
pemeraman 

Ulangan Total Rata-rata 1 2 3 

PO 

R0 58,70 58,50 58,30 175,50 58,50 
R1 57,80 57,30 56,90 172,00 57,33 
R2 55,50 55,00 54,90 165,40 55,13 
R3 54,30 53,60 53,20 161,10 53,70 

P1 

R0 58,80 58,90 58,30 176,00 58,67 
R1 57,40 57,00 57,20 171,60 57,20 
R2 55,90 55,70 55,80 167,40 55,80 
R3 54,80 54,00 54,50 163,30 54,43 

Total   453,20 450,00 449,10 1352,30 450,77 
 
                 h   l    r           2 

      Σ  Σ  Σ Yabk 
      a=1 b=1 k=1       1352,302 

FK       =           =   = 76196,47 
               h.l.r                      2x4x3 
 
Untuk perhitungan JK disusun tabel 2 arah sebagai berikut: 

Perlakuan Pemeraman Total Rata-rata 
R0 R1 R2 R3 

P0 175,50 172,00 165,40 161,10 674,00 168,50 
P1 176,00 171,60 167,40 163,30 678,30 169,58 

Total 351,50 343,60 332,80 324,40 1,352,30 
Rata-rata 175,75 171,80 166,40 162,20 

 
                h    l     r 2 

JKTotal  = Σ    Σ   Σ   Yabk   -   FK     
          a=1 b=1 k=1 
 
             = (58,702+ 58,502+ ………… + 54,502)  -  FK 
  
             = 74,42 
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                  h    l    r            2 

  Σ   Σ  Σ Yabk 
  a=1  b=1 k=1       
JKPerl(P) =     - FK 
                 l.r  
 
      (674,002 + 678,302) 
        =    -  FK    = 0,77 
                             4x3  
 
                   l      r            2    l  r    2 

  Σ   Σ  Yabk   Σ  Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(R-P0) =        -  
              r      l.r 
 
       (175,502 +172,002 +165,402 +161,102)           674,002 

        =                  -      
  3             4x3 
    
   = 41,87 
 
                   l     r             2    l r   2 

  Σ   Σ Yabk   Σ Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(R-P1) =        -  
              r      l.r 
 
       (176,002 +171,602 +167,402 +163,302 )           678,302 

        =                  -      
  3             4x3   
  
   = 29,83 
 
JK(R-P) =  JK(R-P0)

 +  JK(R-P1)  
 = 41,87+ 29,83 
  = 71,70 
 
JKGalat = JKTotal - JKPerl(P) - JK(R-P) 
  = 74,42- 0,77- 71,70 
 = 1,95 
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Tabel analisa sidik ragam 
SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 1 0,77 0,77 6,33* 4,49 8,53 
R(P) 6 71,70 11,95 98,22** 2,74 4,20 
Galat 16 1,95 0,12    
Total 23      

Kesimpulan: 
*: F hitung > F tabel 5% sehingga terdapat perbedaan nyata pada waktu 

pemeraman (R) yang tersarang terhadap penambahan EMC (P) pada taraf 
kepercayaan 95% (P<0,05) 

**: F hitung > F tabel 1% sehingga terdapat perbedaan yang sangat nyata pada 
waktu pemeraman(R) yang  tersarang terhadap penambahan EMC (P) pada 
taraf kepercayaan 99% (P<0,01) 

 
Membedakan perlakuan penambahan EMC 
 
Tabel 2 arah untuk perlakuan: 

Perlakuan Pemeraman Total Rata-rata 
R0 R1 R2 R3 

P0 58,50 57,33 55,13 53,70 224,67 56,17 
P1 58,67 57,20 55,80 54,43 226,10 56,53 

 
Uji Jarak Nyata Duncan 
 

SE =   =  = 0,10 
 

Selingan 2 3 
JND 5% 3 3,15 
JNT 5% 0,30 0,32 

 
Perlakuan Rata-rata Notasi  

P0 56,17 k  
P1 56,53 l 

 
Membedakan berbagai waktu pemeraman terhadap perlakuan penambahan EMC 
 
Uji Jarak Nyata Duncan 1% 
 

SE =   =  = 0,20 
 

Selingan 2 3 4 
JND 1% 4,13 4,34 4,45 
JNT 1% 0,83 0,87 0,90 
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Tanpa penambahan EMC (P0) 
Waktu pemeraman Rata-rata Notasi 

R3 53,70 a 
R2 55,13 b 
R1 57,33 c   
R0 58,50 d  

 
Penambahan EMC (P1) 

Waktu pemeraman Rata-rata Notasi 
R3 54,43 p 
R2 55,80 q 
R1 57,20 r   
R0 58,67 s  

 
 
 
7.2.  Analisis Ragam dan Uji Berganda Duncan (UJBD) Tingkat Kemerahan 

(a*) pada Keju Gouda 
 
 
Penambahan 

EMC 
Waktu 

pemeraman 
Ulangan Total Rata-rata 

1 2 3 

PO 

R0 8,70 7,80 6,80 23,30 7,77 
R1 7,20 7,90 7,70 22,80 7,60 
R2 9,40 9,60 9,20 28,20 9,40 
R3 17,90 16,00 16,30 50,20 16,73 

P1 

R0 8,40 7,60 7,20 23,20 7,73 
R1 8,40 8,70 6,80 23,90 7,97 
R2 11,10 13,50 11,90 36,50 12,17 
R3 16,60 17,10 17,10 50,80 16,93 

Total   87,70 88,20 83,00 258,90 86,30 
 
                 h   l    r           2 

      Σ  Σ  Σ Yabk 
      a=1 b=1 k=1       258,902 

FK       =           =   = 2792,88 
               h.l.r                      2x4x3  
 
                h    l     r 2 

JKTotal  = Σ    Σ   Σ   Yabk   -   FK     
          a=1 b=1 k=1 
 
             = (8,702 + 7,802 + ………… + 17,102 )  -  FK 
 
  = 350,79             
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Untuk perhitungan JK disusun tabel 2 arah sebagai berikut: 

Perlakuan Pemeraman Total Rata-rata 
R0 R1 R2 R3 

P0 23,30 22,80 28,20 50,20 124,50 31,13 
P1 23,20 23,90 36,50 50,80 134,40 33,60 

Total 46,50 46,70 64,70 101,00 258,90  
Rata-rata 23,25 23,35 32,35 50,50   

 
                   h    l    r            2 

  Σ   Σ  Σ Yabk 
  a=1  b=1 k=1       
JKPerl(P) =     - FK 
                 l.r 
 
      (124,502 +134,402) 
        =    -  FK    = 4,08 
                             4x3  
 
                   l      r            2    l  r    2 

  Σ   Σ  Yabk   Σ  Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(R-P0) =        -  
              r      l.r 
 
       (23,302 +22,802 + 28,202 +50,202 )          124,502 

        =         -      
  3     4x3    
  
   = 167,65 
 
                   l     r             2    l r   2 

  Σ   Σ Yabk   Σ Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(R-P1) =        -  
              r      l.r 
 
       (23,202 +23,902 +36,502+50,802 )         134,402 

        =      -                   = 168,83 
  3              4x3     
   
JK(R-P) =  JK(R-P0)

 +  JK(R-P1)  
 = 167,65+168,83 
  = 336,48 
 
JKGalat = JKTotal - JKPerl(P) - JK(R-P) 
  = 350,79 - 4,08 - 336,48 
 = 10,22 
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Tabel analisa sidik ragam: 
SK Db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 1 4,08 4,08 6,39* 4,49 8,53 
R(P) 6 336,48 56,08 87,80** 2,74 4,20 
Galat 16 10,22 0,64    
Total 23      

Kesimpulan: 
*: F hitung > F tabel 5% sehingga terdapat perbedaan nyata pada waktu 

pemeraman (R) yang tersarang terhadap penambahan EMC (P) pada taraf 
kepercayaan 95% (P<0,05) 

**: F hitung > F tabel 1% sehingga terdapat perbedaan yang sangat nyata pada 
waktu pemeraman(R) yang tersarang terhadap penambahan EMC (P) pada 
taraf kepercayaan 99% (P<0,01) 

 
Membedakan perlakuan penambahan EMC 
 
Tabel 2 arah untuk perlakuan: 

Perlakuan Pemeraman Total Rata-rata
R0 R1 R2 R3 

P0 7,77 7,60 9,40 16,73 41,50 10,38 
P1 7,73 7,97 12,17 16,93 44,80 11,20 

 
Uji Jarak Nyata Duncan 
 

SE =   =  = 0,23 
 

Selingan 2 3 
JND 5% 3 3,15 
JNT 5% 0,69 0,73 

 
Perlakuan Rata-rata Notasi  

P0 10,38 k  
P1 11,20 l  

 
Membedakan berbagai waktu pemeraman terhadap perlakuan penambahan EMC 
 
Uji Jarak Nyata Duncan 
 

SE =   =  = 0,46 
 

Selingan 2 3 4 
JND 1% 4,13 4,34 4,45 
JNT 1% 1,91 2,00 2,05 
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Tanpa penambahan EMC (P0) 
Waktu pemeraman Rata-rata Notasi    

R1 7,60 a    
R0 7,77 a   
R2 9,40 a   
R3 16,73 b  

 
Penambahan EMC (P1) 

Waktu pemeraman Rata-rata Notasi    
R0 7,73 p    
R1 7,97 p   
R2 12,17 q   
R3 16,93 r  

 
 
 
7.3.  Analisis Ragam dan Uji Berganda Duncan (UJBD) Tingkat Kekuningan 

(b*) pada Keju Gouda 

 
Penambahan

EMC 
Waktu 

pengamatan 
Ulangan Total Rata-rata 

1 2 3 

PO 

R0 22,20 22,30 22,50 67,00 22,33 
R1 21,90 23,10 22,90 67,90 22,63 
R2 25,40 26,20 25,40 77,00 25,67 
R3 27,50 26,30 25,80 79,60 26,53 

P1 

R0 21,80 20,70 20,70 63,20 21,07 
R1 23,10 23,50 24,90 71,50 23,83 
R2 24,80 22,70 25,20 72,70 24,23 
R3 26,20 23,90 24,20 74,30 24,77 

Total   192,90 188,70 191,60 573,20 191,07 
 
                 h   l    r           2 

      Σ  Σ  Σ Yabk 
      a=1 b=1 k=1       573,202 

FK       =           =   = 13689,93  
              h.l.r                      2x4x3  
 
                h    l     r 2 

JKTotal  = Σ    Σ   Σ   Yabk   -   FK     
          a=1 b=1 k=1 
 
             = (22,202 +22,302+ ………… +24,202)  -  FK 
 
  = 81,17 
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Untuk perhitungan JK disusun tabel 2 arah sebagai berikut: 

Perlakuan Pemeraman Total Rata-rata 
R0 R1 R2 R3 

P0 67,00 67,90 77,00 79,60 291,50 72,88 
P1 63,20 71,50 72,70 74,30 281,70 70,43 

Total 130,20 139,40 149,70 153,90 573,20  
Rata-rata 65,10 69,70 74,85 76,95   

  
                   h       l    r            2 

  Σ   Σ  Σ Yabk 
  a=1  b=1 k=1       
JKPerl(P) =     - FK 
                 l.r  
 
      (291,502 +281,702) 
        =    -  FK    = 4,00 
                             4x3  
 
                   l      r            2    l  r    2 

  Σ   Σ  Yabk   Σ  Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(R-P0) =        -  
              r      l.r 
 
       (67,002 +67,902 + 77,002 +79,602 )          291,502 

        =         -      
  3     4x3    
   
   = 40,50 
 
                   l     r             2    l r   2 

  Σ   Σ Yabk   Σ Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(R-P1) =        -  
              r      l.r 
 
       (63,202 + 71,502+72,702 +74,302)         281,702 

        =      -                        = 24,51 
  3              4x3     
JK(R-P) =  JK(R-P0)

 +  JK(R-P1)  
 = 40,50+24,51 
  = 65,02 
 
JKGalat = JKTotal - JKPerl(P) - JK(R-P) 
  = 81,17- 4,00- 65,02 
 = 12,15 
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Tabel analisa sidik ragam 
SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 1 4,00 4,00 5,27* 4,49 8,53 
R(P) 6 65,02 10,84 14,27** 2,74 4,20 
Galat 16 12,15 0,76    
Total 23      

Kesimpulan: 
*: F hitung > F tabel 5% sehingga terdapat perbedaan nyata pada waktu 

pemeraman (R) yang tersarang terhadap penambahan EMC (P) pada taraf 
kepercayaan 95% (P<0,05) 

**: F hitung > F tabel 1% sehingga terdapat perbedaan yang sangat nyata pada 
waktu pemeraman(R) yang tersarang terhadap penambahan EMC (P) pada 
taraf kepercayaan 99% (P<0,01) 

 
Membedakan perlakuan penambahan EMC 
 
Tabel 2 arah untuk perlakuan 

Perlakuan Pemeraman Total Rata-rata 
R0 R1 R2 R3 

P0 22,33 22,63 25,67 26,53 97,17 24,29 
P1 21,07 23,83 24,23 24,77 93,90 23,48 

 
Uji Jarak Nyata Duncan: 
 

SE =   =  = 0,25 
 

 
 
 
 

Selingan 2 3 
JND 5% 3 3,15 
JNT 5% 0,75 0,79 

Perlakuan Rata-rata Notasi   
P1 23,48 k   
P0 24,29 l  

 
Membedakan berbagai waktu pemeraman terhadap perlakuan penambahan EMC 
 
Uji Jarak Nyata Duncan 
 

SE =   =  = 0,50 
 

Selingan 2 3 4 
JND 1% 4,13 4,34 4,45 
JNT 1% 2,08 2,18 2,24 
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Tanpa penambahan EMC (P0) 
Waktu pemeraman Rata-rata Notasi    

R0 22,33 a    
R1 22,63 a   
R2 25,67 b   
R3 26,53 b  

 
Penambahan EMC (P1) 

Waktu pemeraman Rata-rata Notasi    
R0 21,07 p    
R1 23,83 q    
R2 24,23 q    
R3 24,77 q   
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