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ABSTRACT 

THE EFFECT OF USING ENZYME MODIFIED CHEESE 

POWDER ON WATER CONTENT, TOTAL PLATE COUNT AND 

LACTIC ACID BACTERIA OF GOUDA CHEESE 

This research was purposed to understand the effects of addition of 

enzyme modified cheese (EMC) powder on water content, total plate count, and 

lactic acid bacteria of Gouda cheese. 

The result showed that treatment of addition of EMC powder 2% and the 

long of ripening nested to treatment wasn’t give significant effect (P>0.05) on 

water content, total plate count and lactic acid bacteria of Gouda cheese. Time 

ripened during 3 months treatment showed were addition EMC powder on Gouda 

cheese gave a highly significant effect (P<0.01) on the water content and lactic 

acid bacteria and gave significant effect (P<0.05) on total plate count. The 

average of water content percentage were R0 (40.95±1.41), R1 (19.77±0.04), R2 

(14.33±0.78), and R3 (13.32±0.00)%. The average of TPC were R0 (6.65±0.25), 

R1 (6.03±0.33), R2 (4.25±2.09), and R3 (5.88±0.21) log cfu/g. The average of 

LAB were R0 (6.87±0.14), R1 (5.18±2.24), R2 (4.10±1.65), and R3 (0.78±1.11) 

log cfu/g. 

The conclusion of this research was addition of EMC powder 2% can used 

in Gouda cheese. The addition of EMC 2% can decrease water content because 

enzymatic reaction by bacteria especially LAB more quickly. It gave effect after 

three months period of ripening process.   

 

Keywords: EMC powder, water content, total plate count (TPC) and lactic acid 

bacteria (LAB). 
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RINGKASAN 

PENGARUH PENAMBAHAN ENZYME MODIFIED CHEESE BUBUK 

TERHADAP KADAR AIR, TOTAL PLATE COUNT 

 DAN BAKTERI ASAM LAKTAT KEJU GOUDA 
 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya, Laboratorium Kimia Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Brawijaya, dan Laboratorium 

Biomedik Universitas Brawijaya. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni-

Desember 2009. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan EMC 

bubuk terhadap kadar air, Total Plate Count dan bakteri asam laktat keju gouda 

dalam waktu tertentu (0, 1, 2 dan 3 bulan). 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain keju Gouda muda, 

EMC bubuk dan lesitin. Metode yang digunakan adalah percobaan tersarang 

dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan yang digunakan pada keju 

Gouda muda adalah P0 : tanpa penambahan EMC bubuk 0%; P1: dengan 

penambahan EMC bubuk 2%, kemudian dilakukan pemeraman R0: 0 bulan, R1: 1 

bulan, R2: 2 bulan, R3: 3 bulan. Variabel pengamatan meliputi kadar air, Total 

Plate Count dan bakteri asam laktat. Data yang diperoleh ditabulasi berdasarkan 

model analisis ragam (ANOVA), apabila terdapat perbedaan maka dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan EMC bubuk tidak 

memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kadar air, Total Plate Count 

dan Bakteri Asam Laktat pada keju Gouda selama pemeraman. Perlakuan lama 

simpan selama tiga bulan memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap nilai kadar air keju Gouda, memberikan perbedaan pengaruh 

yang nyata (P<0,05) terhadap nilai TPC keju Gouda dan memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai BAL keju Gouda. Rata-rata 

nilai kadar air pada R0 sebesar 40,95±1,41, R1 sebesar 19,77±0,04, R2 sebesar 

14,33±0,78, dan R3 sebesar 13,32±0,00%. Rata-rata nilai TPC pada R0 sebesar 

6,65±0,25, R1 sebesar 6,03±0,33, R2 sebesar 4,25±2,09, dan R3 sebesar 

5,88±0,21 log cfu/g. Rata-rata nilai BAL pada R0 sebesar 6,87±0,14, R1 sebesar 

5,18±2,24, R2 sebesar 4,10±1,65, dan R3 sebesar 0,78±1,11 log cfu/g. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka disimpulkan 

bahwa penggunaan EMC bubuk sebesar 2% dapat diaplikasikan dalam pembuatan 

keju Gouda. Penggunaan EMC bubuk sebesar 2% berpengaruh terhadap kadar air, 

TPC dan BAL keju Gouda setelah dilakukan pemeraman selama kurang lebih tiga 

bulan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Keju merupakan makanan olahan susu yang banyak mengandung zat gizi 

di dalamnya. Keju adalah curd atau kumpulan zat-zat dalam susu yang diperoleh 

dengan mengumpulkan susu dari hewan menyusui tertentu dengan asam laktat 

yang terbentuk oleh mikroba, dan sebagian cairan telah diambil dengan cara 

pemotongan, pemanasan dan atau pengepresan dibentuk dalam cetakan dan 

kemudian dimatangkan lalu disimpan untuk beberapa waktu pada suhu dan 

kelembaban yang sesuai (Idris, 2003). Produk keju bervariasi ditinjau dari kadar 

airnya, mulai dari keju lunak (55-80%), semi lunak (45-55%), semi keras (41-

52%), keras (34-45%) dan sangat keras (26-35%) (Daulay, 1991). Waktu 

pemeraman keju pun bervariasi mulai dari 0 hari hingga lebih dari 2 tahun. 

Semakin keras jenis keju maka masa simpannya pun semakin lama. Keju gouda 

adalah salah satu contoh dari jenis keju semi keras. 

Produksi keju di negara tropis mengalami berbagai masalah terutama 

mengenai produksi keju yang memerlukan pematangan dan masa simpan yang 

lama. Suhu lingkungan yang tinggi dan biaya operasional yang tinggi menjadi 

kendala yang biasa dihadapi (Rutgers and Ebing, 1992). Teknologi pemeraman 

dengan mesin pendinginan yang dimodifikasi dan penggunaan bahan-bahan 

alternatif mempunyai kemungkinan untuk bisa menjadi solusi. Keju olahan 

dengan penambahan bahan-bahan lain yang dapat mempercepat pemeraman  

adalah salah satu pilihan lain yang dapat diambil untuk menyiasati permasalahan 

tersebut.  
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Tahap terberat dari pembuatan keju gouda adalah tahap 

pemeraman/pematangannya. Pada proses pemeraman, keju akan mengalami 

pematangan yang melibatkan adanya aktifitas bakteri-bakteri (terutama bakteri 

asam laktat) dan enzim-enzim dengan mengubah substrat menjadi produk lain 

yang mempengaruhi hasil akhir keju. Renin yang digunakan berperan besar dalam 

proses pemunculan flavor keju gouda. Renin berperan dalam pematangan keju 

yaitu dengan menghidrolisis parakasein menjadi pepton kemudian dihidrolisis 

oleh endoenzim dari sel-sel kultur keju menjadi asam amino dan amoniak.  

Menurut Hidayat, Padaga dan Suhartini (2006), selama pemeraman terjadi 

perubahan biokimia yang akan menentukan karakteristik berbagai jenis keju. 

Proses perubahan biokimia selama pemeraman disebabkan oleh beberapa hal, 

yaitu aktivitas koagulan, enzim-enzim yang terdapat dalam susu terutama protease 

dan lipase, bakteri starter (bakteri asam laktat) dan enzim-enzimnya maupun dari  

bakteri asam laktat non-starter dan enzim-enzimnya.  

Mikroba dan enzim dalam keju selama pemeraman berperan dalam 

menghidrolisa lemak, protein, laktosa, dan zat-zat lain untuk menghasilkan tekstur 

yang lebih lunak, bentuk yang sesuai dan aroma serta flavor yang khas. Beberapa 

protein yang tidak larut berubah menjadi asam-asam amino, sedangkan lemak 

menjadi asam lemak bebas dan gliserol (Idris, 2003). Enzim yang berfungsi untuk 

mempercepat proses pemeraman dapat ditambahkan untuk mempercepat 

pemunculan flavor. Bakteri asam laktat akan mengubah laktosa menjadi asam 

laktat. Bakteri asam laktat juga mempunyai kemampuan untuk menghasilkan 

enzim proteolitik dan lipolitik yang dapat mengkonversi asam amino dan asam 
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lemak menjadi komponen flavor. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah 

dengan menambahkan Enzyme Modified Cheese (EMC).   

Fox, Guinee, Cogan and McSweeney (2000) menyatakan bahwa EMC 

merupakan produk yang menggunakan prinsip “flavouring agents” atau agen 

flavor dalam industri yang memproduksi produk keju dan bahan-bahan 

ramuannya, seperti produk keju proses pasteurisasi, keju pengganti atau keju 

tiruan, keju bubuk, dan tepung siap guna, dengan menambahkan berbagai jenis 

enzim yang diinginkan (umumnya protease dan lipase) ke dalam keju muda untuk 

mempercepat terbentuknya flavor. EMC terdiri dari keju gouda yang dicampur 

dengan enzim protease yang dihasilkan dari bakteri Lactobacillus casei dan enzim 

lipase yang dihasilkan oleh Aspergillus niger. EMC diubah dalam bentuk bubuk 

agar konsentrasinya stabil menggunakan metode microwave dengan penambahan 

gum arab sebagai mikroenkapsulat. Penggunaan EMC diharapkan mampu untuk 

mempercepat pemunculan flavor keju gouda. Penelitian ini merupakan tindak 

lanjut dari penelitian EMC sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya diperoleh 

hasil yaitu, penambahan maltodekstrin terbaik adalah 6% (Arista, 2009), 

sedangkan penggunaan gum arab terbaik adalah 3% (Butarbutar, 2009). Rata-rata 

kadar air EMC bubuk adalah 3,26% (Pangesti, 2010). EMC bubuk mempunyai 

warna putih kekuningan, higroskopis, dan mempunyai bau yang sedikit gurih 

seperti keju yang dipanaskan.  

Bakteri asam laktat (BAL) dan bakteri lainnya dapat mempercepat waktu 

pemeraman keju gouda menjadi lebih pendek hingga terbentuknya flavor khas. 

Penambahan EMC yang di dalamnya terdapat enzim lipase dan protease akan 

membantu mempercepat konversi substrat menjadi komponen flavor. Berdasarkan 
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uraian di atas, penambahan EMC bubuk diharapkan dapat memberi pengaruh 

terhadap kadar air (KA), Total Plate Count (TPC) dan bakteri asam laktat  keju 

gouda.   

1.2.  Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh 

penambahan EMC bubuk terhadap kadar air, TPC dan bakteri asam laktat keju 

gouda dalam waktu tertentu (0, 1, 2 dan 3 bulan). 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan EMC 

bubuk terhadap kadar air, TPC dan bakteri asam laktat keju gouda dalam waktu 

tertentu (0, 1, 2 dan 3 bulan). 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Manfaat dilaksanakan penelitian ini adalah hasil penelitian diharapkan 

dapat memberikan informasi mengenai pengaruh penambahan EMC bubuk 

terhadap kadar air, TPC dan bakteri asam laktat keju gouda dalam waktu tertentu 

(0, 1, 2 dan 3 bulan). 

1.5. Kerangka Pikir 

 Keju gouda merupakan tipe keju semi keras yang mempunyai  masa 

pemeraman yang panjang sehingga memerlukan biaya produksi yang tinggi 

hingga muncul flavor khas yang diinginkan. Dalam proses pemeraman, terjadi 

reaksi-reaksi kimia antara enzim-enzim yang memecah substrat-substrat yang ada 

dalam keju menjadi senyawa-senyawa yang akan menghasilkan perubahan fisik, 

warna, kekompakan dan flavor yang khas keju gouda.  
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Untuk mempercepat proses pemeraman, ditambahkan EMC bubuk yang 

terdiri dari  keju gouda yang dicampur dengan enzim protease yang dihasilkan 

oleh bakteri L. casei dan enzim lipase yang dihasilkan oleh A. niger. Agar lebih 

aman, efektif dan efisien, EMC dibuat dalam bentuk bubuk dengan metode 

microwave yang dienkapsulasi dengan gum arab.   

Keju yang memerlukan waktu pemeraman yang lama seperti halnya keju 

gouda, akan sangat dipengaruhi oleh adanya bakteri dan kadar air yang 

memungkinkannya untuk bermetabolisme secara optimum. Keberadaan air dalam 

keju mempunyai peranan besar dalam proses kerja bakteri dan enzim untuk 

mengubah substrat menjadi produk akhir yang mempengaruhi hasil akhir keju. 

Bakteri yang ada dalam keju sangat beragam. Adanya berbagai macam bakteri 

akan mempengaruhi hasil akhir keju. Jumlah berbagai jenis bakteri setidaknya 

dapat menjadi tolok ukur pematangan keju gouda. Menurut Daulay (1991), 

keberadaan bakteri dalam keju pada dasarnya tergantung pada substrat  dan kadar 

airnya. Jumlah bakteri akan bertambah pesat pada awal pemeraman dan kemudian 

mengalami penurunan setelah beberapa lama waktu pemeraman.  

Bakteri yang sering menjadi perhatian utama dalam keju gouda adalah 

bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat akan mengubah laktosa menjadi asam 

laktat. Bakteri asam laktat ada yang berasal dari starter (sengaja ditambahkan) dan 

ada yang bukan starter (BAL dari susu yang tahan terhadap adanya proses 

pasteurisasi maupun yang masuk ke dalam susu setelah proses pasteurisasi) 

(Hidayat dkk., 2006). Bakteri asam laktat juga mempunyai kemampuan untuk 

menghasilkan enzim proteolitik yang dapat mengkonversi asam amino menjadi 

komponen flavor (Weimer, 2007). Penambahan EMC yang di dalamnya terdapat 
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enzim lipase dan protease akan membantu mempercepat konversi substrat menjadi 

komponen flavor.  

1.6. Hipotesis Penelitian 

Penambahan EMC bubuk dengan konsentrasi sebesar 2% mempunyai 

pengaruh terhadap kadar air, TPC dan bakteri asam laktat keju gouda.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Keju Gouda 

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

mengumpulkan susu dari hewan menyusui tertentu dengan asam laktat yang 

terbentuk oleh mikroba, dan sebagian cairan telah diambil dengan cara 

pemotongan, pemanasan dan atau pengepresan dibentuk dalam cetakan dan 

kemudian dimatangkan dengan menyimpannya untuk beberapa waktu pada suhu 

dan kelembaban yang sesuai (Idris, 2003). Keju diklasifikasikan dalam berbagai 

tipe karena saat ini telah tersebar di berbagai belahan dunia. Keju diklasifikasikan 

berdasarkan kadar airnya, mulai dari keju lunak (55-80%), semi lunak (45-55%), 

semi keras (41-52%), keras (34-45%) dan sangat keras (26-35%) (Daulay, 1991). 

Keju gouda adalah salah satu contoh dari keju jenis semi keras. Keju gouda 

memiliki kadar air rata-rata sebesar 41% dan total padatan rata-rata sebesar 59% 

(Fox et al., 2000). 

Keju gouda merupakan jenis keju yang berasal dari Belanda. Galloway  

and  Grawford  (1985)  menyatakan bahwa keju  gouda  mempunyai karakteristik 

warna kuning,  bagian  dalam  ada  sedikit  lubang-lubang  kecil,  rasanya  lembut,  

dan  kadar lemak tinggi yaitu 48 %. Keju ini mempunyai kadar lemak minimum 

48% dan kadar air 43% sampai dengan 57% (Anonymous, 2007). Keju Gouda 

terbuat dari susu sapi penuh dan mengalami pematangan hingga berumur 

beberapa minggu sampai lebih dari satu tahun. Spreer and Mixa (1998) 

menyatakan bahwa keju gouda sebagaimana jenis semi keras mempunyai flavor 

yang kuat, toleransi garam yang baik, dan formasi CO2-nya, hasil dari aktivitas 
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proteolitik selama pematangannya, termasuk pada level medium. Keju Gouda 

dapat menjadi jenis keju yang sangat keras dengan KA<26% bila masa 

pemeramannya diperpanjang (Winarno, 2004). 

2.2. Enzim 

Enzim merupakan katalisator yang terdapat dalam suatu reaksi biologi. 

Molekul ini akan meningkatkan dengan nyata kecepatan reaksi kimia spesifik 

pada suatu reaksi daripada tanpa enzim yang akan berlangsung sangat lambat. 

Walaupun dalam jumlah sedikit, enzim mempunyai kemampuan untuk 

mempercepat suatu reaksi kimia hingga 10
12

–10
20

 kali (Muchtadi, Palupi dan 

Astawan, 1992). 

Enzim memiliki kemampuan untuk mengkatalisis 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  (Thenawidjaja, 1995). Jenis-jenis enzim bermacam-

macam. Hal ini dipengaruhi oleh asal enzim, substrat yang digunakan dan 

sifatnya. 

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

yang memanfaatkan mikroba untuk menghasilkan enzim. Penggunaan mikroba 

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 mikroba dapat diisolasi dengan cara memisahkan sel secara 
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sentrifugasi dan selanjutnya pemurnian dilakukan dengan cara pengendapan, gel 

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

Proses pemeraman keju melibatkan aktivitas berbagai jenis enzim, antara 

lain: proteinase, peptidase, fosfatase, lipase, dekarboksilase dan transaminase. 

Enzim-enzim tersebut berasal dari susu itu sendiri, starter, renin, maupun mikroba 

lainnya, akan tetapi, kebanyakan dihasilkan oleh mikroba yang terlibat dalam 

proses pemeraman keju. Biasanya pada saat proses pemeraman mulai dilakukan, 

sekitar 6% dari renin yang ditambahkan ke dalam susu masih tertinggal pada 

dadih keju dalam keadaan yang masih aktif (Daulay, 1991). 

Enzim protease adalah enzim yang berfungsi untuk memecah protein 

menjadi peptida dan asam amino (Fox et al., 2000). Enzim lipase adalah enzim 

yang berfungsi untuk mengkatalis lemak atau triasilgliserida (TAG) menjadi 

diasilgliserida (DAG) dan free fatty acid (FFA) (Winarno, 2004). Selama 

pemeraman akan terjadi hidrolisa protein oleh protease, hidrolisa lemak oleh 

lipase, perubahan asam-asam amino dan asam lemak, karena aktivitas berbagai 

enzim, sehingga terjadi perubahan citarasa, tekstur, aroma dan penampakan. 

Protein akan dipecah menjadi peptida dan asam amino yang lebih sederhana. 

Lemak dihidrolisa menjadi berbagai macam asam lemak yang mudah menguap 

seperti asam asetat, dan asam propionat (Fox et al., 2000). Selain itu, selama 

proses pemeraman terjadi fermentasi laktosa, sitrat dan senyawa-senyawa organik 

lainnya menjadi bermacam-macam asam, ester, alkohol, dan senyawa-senyawa 

volatil pembentuk citarasa (Daulay, 1991). 

 

 



10 

 

2.3. Enzyme Modified Cheese (EMC) 

Enzyme modified  cheese  (EMC) merupakan keju olahan  yang  dihasilkan 

dengan menambahkan lipase atau protease ke dalam keju yang masih belum 

matang. Fox et al. (2000) menyatakan bahwa EMC merupakan produk yang 

menggunakan prinsip “flavouring agents” atau agen flavor dalam industri yang 

memproduksi produk keju dan bahan-bahan ramuannya, seperti produk keju 

proses pasteurisasi, keju pengganti atau keju tiruan, keju bubuk, dan tepung siap 

guna, dengan menambahkan berbagai jenis enzim yang diinginkan (umumnya 

protease dan lipase) ke dalam keju muda untuk mempercepat terbentuknya flavor. 

Menurut Spreer and Mixa (1998), keju  olahan merupakan  keju  yang dibuat dari 

keju yang  belum matang/keju muda atau keju tua, tanpa atau dengan penambahan 

zat-zat/bahan tambahan makanan tertentu, biasanya untuk tujuan pembentukan 

flavor, maupun tujuan tertentu dan  diproses menjadi  produk yang  lebih  stabil. 

Keju yang belum matang bila digunakan  sebagai  keju  olahan akan menghasilkan 

keju yang hampir tidak mempunyai flavor. Kelebihan penggunaan keju yang 

belum matang adalah harganya yang lebih murah dibandingkan dengan keju  

matang.  Diperlukan  penambahan  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  krim  atau bahkan  dari  campuran  

kasein  dan    butter  oil,  tetapi  keju  selalu menjadi  bahan baku  yang  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  
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EMC  yang  dapat  menghasilkan  EMC  dengan  tekstur  yang dikehendaki.  Keju  

siap  mengalami    modifikasi  enzimatis  setelah  penambahan protease ke dalam 

susu dan produksi curd keju (Anonymous, 2006). 

EMC mengandung enzim protease yang diperoleh dari L. casei dan lipase 

yang diperoleh dari A. niger. Lactobacilli mempunyai aktivitas peptidase yang 

lebih bervariasi dibandingkan dengan bakteri asam laktat lainnya termasuk 

Lactococci. Kelompok L. casei mempunyai aktivitas eksopeptidase yang paling 

tinggi terhadap substrat yang lebih bervariasi (Arora and Lee, 1992). L. casei 

mengandung sejumlah peptidase dan esterase (Fernandes and Hernandes, 1997). 

L. casei merupakan penghasil protease dan peptidase yang tinggi, serta 

mempunyai aktivitas protease yang tinggi pula (Arora and Lee, 1992). Produksi 

protease dilakukan dengan penginduksi menggunakan konsentrat protein whey. 

Konsentrat protein whey merupakan jenis protein rendah laktosa dan rendah 

lemak yang mengandung beragam nutrisi dan asam amino esensial dalam jumlah 

tinggi. Leh and Charles (1989) menyatakan bahwa penambahan konsentrat 

protein whey sebagai media fermentasi dapat menstimulus pertumbuhan bakteri 

Lactobacilli.   

Kapang dikenal luas sebagai sumber lipase terbaik dan banyak digunakan 

dalam industri makanan. A. niger merupakan salah satu penghasil lipase yang 

paling banyak diketahui (Fallony et al., 2006). Lipase dari mikroorganisme lebih 

disukai karena mudah diproduksi dalam skala besar, spesifik dan biaya produksi 

yang lebih murah (Mala, Kamini and Puvanakrishnan, 2001). Produksi lipase juga 

dilakukan dengan penginduksi menggunakan lemak sapi. Fallony et al., (2006) 

menyatakan bahwa produksi lipase A. niger pada kultur media dengan 
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penambahan lipid sebagai sumber karbon lebih baik dibandingkan dengan kultur 

media tanpa penambahan lipid. 

Enzim protease berfungsi untuk menghidrolisis protein menjadi senyawa-

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

berfungsi untuk mengkatalisis proses hidrolisis lemak menjadi bentuk yang lebih 

sederhana seperti diasilgliserida dan asam lemak. Enzim lipase yang terdapat 

dalam renin menghasilkan cita-rasa yang spesifik pada keju, akan tetapi, apabila 

hanya ekstrak renin yang digunakan, maka lipase perlu ditambahkan sebelum 

koagulasi susu (Daulay, 1991).  

Menurut Daulay (1991), biasanya akan terdapat peningkatan jumlah 

laktobasili dalam proses pemeraman keju setelah beberapa bulan pemeraman, 

walaupun starter yang digunakan tidak mengandung laktobasili. Beberapa pakar 

berpendapat bahwa laktobasili berperan dalam membentuk citarasa keju. Dengan 

kata lain, enzim protease yang dihasilkan oleh L. casei dapat ditambahkan dalam 

EMC karena bakteri ini termasuk bakteri alami keju.  

Moosavi-Nasab, Radi and Jouybari (2010) menyatakan bahwa A. niger 

mempunyai aktivitas lipase yang lebih tinggi dari pada A. oryzae, yaitu 43,3 dan 

10 U/g, namun, A. oryzae mempunyai aktivitas protease yang lebih tinggi dari 

pada A. niger, yaitu 143 dan 38 U/g. EMC yang diproduksi menggunakan 

keduanya diperoleh hasil flavor dan bau terbaik setelah diperam selama tiga hari. 

Keju yang diproduksi hanya menggunakan A. oryzae mempunyai flavor yang 

baik, sedangkan keju yang hanya menggunakan A. niger mempunyai bau yang 

kuat. Campuran A. oryzae dan A. niger dapat digunakan untuk produksi EMC 

dengan waktu pemeraman yang lebih pendek dan dengan flavor yang lebih baik.   
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2.4. Gum Arab 

Gum arab merupakan hidrokoloid alami yang dihasilkan dari getah pohon 

akasia, yang merupakan campuran kompleks dari ion kalsium, magnesium, dan 

garam potasium. Gum arab memiliki polimer bercabang yang terdiri dari D-

glcA=D-gluronic acid; D-galacturonic acid;  L-gulA=I-guluronic acid (Fennema, 

1996). 

Dalam produk pangan, gum arab digunakan sebagai emulsifier dan 

stabilizer. Emulsifier merupakan bahan yang mampu menurunkan tegangan 

permukaan, membantu dispersi, aglomerasi, memperbaiki aerasi udara, 

memperbaiki tekstur dan rasa. Stabilizer ketika didispersikan ke dalam campuran 

memiliki kemampuan yang besar menyerap molekul air, sehingga mengurangi 

mobilitas air dalam campuran, memberikan kekentalan dan bentuk yang baik 

(Fachruddin, 1998). 

Gum arab lebih mudah larut dalam air dibanding hidrokoloid lain. Gum 

arab larut dalam air panas dan air dingin, berfungsi sebagai stabilizer serta 

mempunyai daya rekat yang tinggi jika dalam bentuk larutan (Krochta, Baldwin 

and Nisperos, 1994). Menurut Alinkolis (1979), gum arab dapat digunakan dalam 

pengikatan flavor, bahan pengental, pembentuk lapisan tipis dan pemantap emulsi. 

Gum arab biasanya digunakan sebagai enkapsulat senyawa volatil yang 

memberikan aroma dan flavor pada makanan. Gum arab tidak hanya melapisi 

tetapi juga berikatan dengan protein dan membentuk emulsi (Stephen, 1995). 

Menurut Somayeh, Soleyman and Hossein (2008), gum arab dapat 

digunakan sebagai mikroenkapsulat pada asam sitrat dengan menggunakan 

metode microwave pada daya 1200W selama 150 detik yang mempunyai tekstur 
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dan organoleptik yang masih baik. Sedangkan menurut Mosilhey (2003), Gum 

arab dapat dimanfaatkan menjadi mikroenkapsulat bakteri probiotik Lactobacillus 

acidophilus dengan metode spray drying pada suhu maksimum 60
o
C. 

Menurut Susilawati (2009), gum arab dapat digunakan sebagai emulsifier 

pada sari wortel yang menggunakan minyak kedelai sebagai pelarut β-karoten. 

Adanya perbedaan muatan dari air dan minyak kedelai memerlukan emulsifier 

untuk membentuk campuran yang homogen atau emulsi minyak dalam air yang 

stabil. Menurut Phillips (2000) dalam Susilawati (2009), gum arab dapat berperan 

sebagai emulsifier minyak dan air dengan mengikat gugus polar air dan gugus non 

polar minyak, membentuk suatu sistem emulsi yang stabil. 

2.5. Pengeringan 

Pengeringan  diartikan  sebagai  proses  penggunaan  energi  panas  pada 

kondisi  terkontrol  untuk  memindahkan  kandungan  air  bahan  melalui  proses 

penguapan (Fellows, 2000). Metode yang digunakan dalam proses pengeringan 

bermacam-macam. Salah satunya adalah dengan metode microwave. 

Microwave adalah sebuah peralatan dapur yang menggunakan radiasi 

gelombang mikro untuk memasak atau memanaskan makanan. Microwave bekerja 

dengan melewatkan radiasi gelombang mikro pada molekul air, lemak, maupun 

gula yang sering terdapat pada bahan makanan. Molekul-molekul ini akan 

menyerap energy elektromagnetik tersebut. Proses penyerapan energi ini disebut 

sebagai pemanasan dielektrik (dielectric heating). Molekul-molekul pada 

makanan bersifat elektrik dipol (electric dipoles), artinya molekul tersebut 

memiliki muatan negatif pada satu sisi dan muatan positif pada sisi yang lain. 

Akibatnya, dengan kehadiran medan elektrik yang berubah-ubah yang 
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diinduksikan melalui gelombang mikro pada masing-masing sisi akan berputar 

untuk saling mensejajarkan diri satu sama lain. Pergerakan molekul ini akan 

menciptakan panas seiring dengan timbulnya gesekan antara molekul yang satu 

dengan molekul lainnya. Energi panas yang dihasilkan oleh peristiwa inilah yang 

berfungsi sebagai agen pemanasan bahan makanan di dalam dapur microwave 

(Kingston, 1997 yang disitasi oleh Saputra dan Ningrum, 2010). 

Pada proses pengeringan, bahan makanan yang dikeringkan akan 

kehilangan air dan menyebabkan pemekatan dari bahan yang tertinggal seperti 

karbohidrat, lemak, dan protein sehingga akan terdapat dalam jumlah yang lebih 

besar per satuan berat kering bila dibandingkan dalam bentuk segarnya (Muchtadi, 

Muchtadi dan Gumbira, 1979).  

Pengeringan mempunyai banyak fungsi. Perlakuan pengeringan akan 

menghindarkan dari adanya pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan, 

menginaktifkan enzim-enzim yang mungkin akan merusak produk, 

mempermudah penanganan dan transportasi, mempunyai ukuran dan takaran yang 

tepat jika akan digunakan untuk proses lebih lanjut, dan pada akhirnya 

memperpanjang masa simpan produk (Buckle, Edwards, Fleet and Wootton, 

1987). 

Menurut Somayeh, Soleyman and Hossein (2008), metode microwave 

dapat digunakan dalam pengeringan asam sitrat yang dienkapsulasi dengan 

menggunakan enkapsulat gum arab. Microwave digunakan pada daya 1200W 

selama 150 detik yang mempunyai tekstur dan organoleptik yang masih baik. 

Sedangkan menurut Jaya, Durance and Wang (2010), microwave dapat digunakan 

untuk mengeringkan acetyl salicylic acid (aspirin) yang dienkapsulasi dengan 
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menggunakan mikroenkapsulat alginate-pectin dan chitosan dengan metode 

microwave vacuum dryer pada daya 400W. Hasil yang diperoleh adalah 

mikrostruktur mikrokapsul aspirin berongga dan permukaannya bergalur kasar 

serta tak berbentuk, namun berada pada pH yang moderat.   

Menurut hasil penelitian Vitarini (2003) yang membandingkan 

pengeringan cabe merah dengan metode pengeringan sinar matahari, memperoleh 

hasil sebagai berikut: mutu cabe kering yang dihasilkan oleh pengeringan dengan 

microwave lebih bagus dibandingkan dengan penjemuran. Mutu cabe kering yang 

dihasilkan dilihat berdasarkan penampakan warna dan bentuk cabe merah kering 

secara visual dengan kadar air akhir cabe merah yang dihasilkan. Pada 

pengeringan dengan microwave dihasilkan warna cabe merah kering mengkilat, 

bentuk menggembung seperti cabe segar, aroma wangi dan warna merah-kuning-

kehitaman, sedangkan pada penjemuran warna cabe kering kusam, bentuknya 

keriput dan aroma tidak tercium.  

2.6. Kadar Air 

Air adalah faktor penting yang amat menentukan dari sebuah kehidupan. 

Adanya kadar air dalam makanan khususnya keju sangat berpengaruh terhadap 

kerja enzim dan kelangsungan hidup mikroba yang ada di dalamnya. Hal ini pada 

akhirnya juga berpengaruh terhadap flavor yang terbentuk dan keju yang 

dihasilkan. Menurut  Idris  (2003),  aroma  normal  dari  segala  macam  produk  

bahan  pangan dalam beberapa bulan, apabila produk tersebut kadar airnya 

rendah. 
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Menurut Idris (2003), kadar air dalam keju bervariasi, mulai dari keju 

lunak hingga keju keras berkisar antara 32% hingga 80%. Kadar air dalam keju 

gouda berkisar antara 43% sampai dengan 57% (Anonymous, 2007).  

Kadar air pada keju gouda berpengaruh sangat besar pada saat proses 

berlangsungnya pematangan. Pematangan memberikan kesempatan bagi mikroba 

dan enzim dalam keju untuk menghidrolisis lemak, protein, laktosa, dan zat-zat 

lain (Idris, 2003).  

Menurut Daulay (1991), air yang terdapat dalam keju mempunyai sifat-

sifat terikat di dalam struktur komponen dadih, tertahan pada partikel dadih yang 

bersifat higroskopis, dan bebas, berfungsi melarutkan padatan terlarut dalam 

dadih. Air di dalam keju tersebut saling bertukaran dalam reaksi yang melepas 

ataupun menarik molekul air. Partikel terlarut bergerak bersama dengan air bebas, 

sehingga terdistribusi merata dalam dadih. Kadar air dalam keju akan mengatur 

konsentrasi bahan yang terlarut, sedangkan bahan terlarut akan mengontrol 

pertumbuhan bakteri dengan pengaturan tekanan osmotik terhadap dinding sel 

mikroba.  

Rata-rata kadar air EMC bubuk adalah 3,26% (Pangesti, 2010). Menurut 

Daulay (1991), kadar air keju gouda sebagaimana jenis keju semi keras rata-rata 

sebesar 41-52%. Menurut Dewantari (2005), rata-rata kadar air keju olahan dari 

jenis keju semi keras seperti keju Gouda akibat perlakuan penambahan jenis dan 

konsentrasi garam pengemulsi berkisar antara 45,46-46,17%. Keju olahan 

sebaiknya ditambahkan dengan air secukupnya, karena pada saat pengolahan 

dilakukan, terdapat air yang menguap atau terlepas pada saat penggilingan dan 

pencampuran bahan-bahan yang ditambahkan.  
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2.7. Total Plate Count (TPC) 

Menurut Spreer and Mixa (1998), dalam bidang pangan, banyak bakteri 

yang mempunyai peranan, baik peranan positif (memberi keuntungan) atau 

peranan negatif (menimbulkan kerugian). Kedua jenis bakteri tersebut bisa berada 

dalam keju baik pada saat pembuatan maupun pada saat setelah pembuatan hingga 

pemeraman. Keju merupakan jenis makanan olahan susu yang sangat 

berhubungan dengan bakteri. Keseluruhan bakteri yang berada dalam keju sangat 

beragam karena keju merupakan kotak nutrisi yang baik bagi pertumbuhan 

bakteri. Penambahan bakteri dalam keju gouda merupakan suatu langkah penting 

dalam proses untuk munculnya flavor (Weimer, 2007).  

Keju gouda merupakan jenis keju yang memerlukan proses pemeraman. 

Selama pemeraman, bakteri-bakteri akan memetabolisasi substrat-substrat yang 

ada menjadi metabolit-metabolit sederhana yang akan memunculkan flavor. 

Dalam proses pemeraman yang lama, tidak tertutup kemungkinan adanya  bakteri 

yang tidak diinginkan dapat masuk dan berkembang dalan keju (Weimer, 2007).    

Selama pengolahan keju, bakteri starter mengalami kenaikan jumlah dalam 

waktu yang singkat. Sedangkan pertumbuhan bakteri non-starter akan terhambat 

jika telah ditambahkan renet dan akan mati jika dipanaskan pada suhu pengolahan 

(Budiyanto, 2004).  

Dalam beberapa hari pertama, jumlah bakteri akan meningkat tajam 

hingga beberapa minggu kemudian. Pada saat ini, kandungan substrat dalam keju 

masih banyak sehingga berbagai bakteri yang ada dalam keju maupun bakteri 

patogen dapat tumbuh. Namun setelah pematangan berlangsung lama, jumlah 

bakteri akan berkurang (Padaga, Purnomo, Suryo dan Purwadi, 1993). Hal ini 
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tentu akan menjadi lain jika terjadi kontaminasi. Terutama dalam upaya 

munculnya flavor dalam keju gouda. 

Menurut Daulay (1991), peningkatan atau penurunan pertumbuhan 

mikroba yang merupakan sumber enzim selama pemeraman keju dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu: kadar air dadih, temperatur pemeraman, nilai pH dadih, 

inhibitor (antibiotik, Na-nitrat dan NaCl), potensial oksidasi-reduksi dan enzim 

yang memecah komponen dadih. Enzim pemecah komponen dadih tersebut 

menghasilkan metabolit untuk pertumbuhan bakteri lebih lanjut dan menghasilkan 

citarasa, aroma serta perubahan tekstur. Keenam faktor tersebut, selain berfungsi 

dalam mengontrol pertumbuhan mikroba, juga berpengaruh terhadap aktivitas 

bakteri untuk memproduksi enzim dalam dadih. 

Bakteri alami keju adalah salah satu sumber bakteri aktif yang paling 

subur diantara berbagai sumber yang lainnya. Pada puncaknya, yaitu transformasi 

dari bentuk cairan menjadi bentuk padatan, keju mengandung beberapa milyar 

bakteri. Kemudian, sebagian besar bakteri mati karena kondisi anaerobik dalam 

keju, akan tetapi, bakteri-bakteri tersebut meninggalkan enzim selluler yang aktif 

yang menghasilkan senyawa berberat molekul rendah seperti asam-asam lemak, 

keton, asam-asam amino, amin-amin dan karbondioksida (Daulay, 1991).  

2.8. Bakteri Asam Laktat (BAL) 

Bakteri asam laktat yang sering digunakan sebagai starter dalam 

pembuatan keju antara lain: Streptococcus, Leuconostoc, dan Lactobacilli. Species 

yang digunakan dapat berupa kultur kombinasi, kultur strain tunggal, atau 

campuran dari kultur strain tunggal. Bakteri asam laktat ada yang berasal dari 

starter (sengaja ditambahkan) dan ada yang bukan starter (BAL dari susu yang 
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tahan terhadap adanya proses pasteurisasi maupun yang masuk ke dalam susu 

setelah proses pasteurisasi) (Hidayat dkk., 2006). Bakteri asam laktat yang sering 

digunakan sebagai starter dalam pembuatan keju sebagian besar termasuk bakteri 

mesofilik (tumbuh optimum pada suhu 20-30
o
C). Starter berkembang dengan 

cepat pada saat pembuatan keju yaitu: 10
7
cfu/ml dalam susu dan 10

8
-10

9
cfu/gram 

pada curd. Pertumbuhan BAL dapat berhenti pada tahap dilakukannya 

penggaraman (Robinson, 1990).  

Menurut Budiyanto (2004), prinsip utama pembuatan asam laktat dengan 

proses fermentasi adalah pemecahan laktosa menjadi bentuk monosakaridanya 

dan dari monosakarida tersebut dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh 

Lactobacillus sp. akan diubah menjadi asam laktat. Bakteri asam laktat 

mempunyai peranan penting dalam proses pembuatan keju yaitu dengan 

memproduksi asam selama proses fermentasi. Selain itu, BAL mempunyai 

kemampuan untuk menghasilkan enzim proteolitik yang dapat mengkonversi 

asam amino menjadi komponen flavor pada saat proses pemeraman keju. Starter 

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

30-37
0
C. Kultur starter mesofilik dan termofilik dapat digunakan dalam proses 

pembuatan keju, tetapi hanya jenis starter mesofilik yang dapat digunakan pada 

pembuatan keju Gouda (Verachia, 2005). Pada saat ini, produksi keju termasuk 

gouda, kebanyakan menggunakan kultur komersial. Bakteri yang sering 

digunakan adalah Lactococcus lactis subsp. lactis dan Lactococcus lactis subsp. 

cremoris, Leuconostoc, Propionibacterium sp., dan Lactobacillus sp. (Gobbetti, 

De Angelis, Di Cagno and Rizello, 2007). 
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BAB III 

   METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya, Laboratorium Kimia Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Brawijaya, Laboratorium Biomedik 

Universitas Brawijaya. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni-Desember 2009. 

3.2.  Materi Penelitian 

3.2.1.  Bahan Penelitian 

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

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

enzim lipase yang diperoleh 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 

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 Cream (Anchor, New Zealand), alkohol 70%, NaOH 

(e-Merck, Jerman), (NH4)2SO4 (e-Merck, Jerman), MgSO4 (e-Merck, Jerman), 

KH2PO4 (E. Merck, Jerman), CaCl2 (E. Merck, Jerman), N2CONH2 (e-Merck, 

Jerman), glukosa (e-Merck, Jerman), Tween 80 (E-Merck, Jerman), kertas saring 

Whatman no. 42, akuades, MRS broth, MRS agar (Oxoid), pepton (Oxoid) dan 

PCA (Plate Count Agar) (Oxoid). 

  



22 

 

3.2.2. Peralatan 

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah timbangan analitik 

(Ohaus BC Series dan Mettler Instruments tipe AJ150L, Swiss), hot plate stirrer 

(IKAMAG RET, Janke and Kuntel), eksikator, vortex, oven (Memmert, Jerman), 

blender (Miyako, Jepang), waterbath, penangas air (1003, Sed Rep Germany), 

sentrifugator (Digisystem Laboratory Instrument Inc., Jerman),  autoklaf (tipe HL-

36Ae Hirayama Manufacturing Corporation, Jepang), microwave modifikasi dan 

refrigrator (Sharp, Jepang), gelas ukur (Brand, Jerman), erlenmeyer, Beaker 

glass, cawan petri dan pipet volume (Iwaki Pyrex, Jepang), statif, buret, pengaduk 

(Memmert, Jerman) dan blue tip, pipet mikro (Pipetmen, Jerman).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3.3. Metode Penelitian 

3.3.1. Rancangan Percobaan 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan 

dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola tersarang. Perlakuan pertama 

adalah keju gouda muda tanpa penambahan EMC bubuk (P0) dan keju gouda 

muda dengan penambahan EMC bubuk (P1). Perlakuan kedua adalah waktu 

pemeraman 0 (R0), 1 (R1), 2 (R2), dan 3 (R3) bulan. 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. 
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Tabel 1. Rancangan Acak Lengkap pola tersarang yang digunakan pada penelitian 
Penambahan 

EMC 
Waktu 

Pemeraman 

Ulangan 

U1 U2 U3 

P0 

R0 P0R0U1 P0R0U2 P0R0U3 

R1 P0R1U1 P0R1U2 P0R1U3 

R2 P0R2U1 P0R2U2 P0R2U3 

R3 P0R3U1 P0R3U2 P0R3U3 

P1 

R0 P1R0U1 P1R0U2 P1R0U3 

R1 P1R1U1 P1R1U2 P1R1U3 

R2 P1R2U1 P1R2U2 P1R2U3 

R3 P1R3U1 P1R3U2 P1R3U3 

 

Perlakuan pada penelitian ini adalah: 

P0 : Keju  tanpa penambahan EMC 

P1 : Keju  dengan penambahan EMC 2% 

R0 : Keju  tanpa pemeraman (0 bulan) 

R1 : Pemeraman keju  selama 1 bulan 

R2 : Pemeraman keju  selama 2 bulan 

R3 : Pemeraman keju  selama 3 bulan 

 Keju Gouda yang telah ditambah EMC dicetak berbentuk silinder dengan 

berat masing-masing ± 15 gram dan diperam dengan suhu 15ºC. Pengulangan 

dilakukan sebanyak tiga kali dan diuji pada penyimpanan 0, 1, 2 dan 3 bulan. 

Variabel yang diukur adalah kadar air, Total Plate Count (TPC) dan bakteri asam 

laktat. 

3.3.2. Tahapan Penelitian 

3.3.2.1. Produksi Enzim Lipase A. niger (Fallony, Armas, Mendoza  and 

Hernandez, 2006) yang dimodifikasi 

 

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

di 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 g/L) : NaH2PO4 12; KH2PO4 2; MgSO4.7H2O 0,3; 
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CaCl2 0,25; (NH4)2 SO4 15;  NH2CONH2 6,8; glukosa 40. Medium disterilisasi 

pada suhu   121
º
C dan tekanan 1,5 atm selama 15 menit. Setelah dingin, 

diinokulasikan spora    A. niger pada media fermentasi sebanyak 5 ml sehingga 

mengandung 5 x 10
7
 cfu/ml, kemudian diinkubasi pada suhu 30

º
C 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. Filtrat diperoleh dengan sentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm 

selama 30 menit. Selanjutnya supernatan hasil sentrifugasi disaring dengan kertas 

Whatman no. 42 hingga didapatkan ekstrak kasar enzim.  

3.3.2.2. Produksi Enzim Protease Lactobacillus casei  (Choi, Laleye, 

Amantea and Simard, 2006) 

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 121
º
C 

dan tekanan 1,5 atm selama 15 menit, setelah dingin 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 buffer 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. 
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3.3.2.3. Pembuatan EMC (Anonymous, 2006) yang dimodifikasi  

Keju Gouda muda sebanyak 100g 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 pada suhu 80-90ºC selama 5-10 menit untuk menonaktifkan enzim 

lipase dan protease yang telah ditambahkan dan untuk mengeliminasi bakteri 

patogen. Setelah proses pasteurisasi selesai, suhu keju diturunkan hingga 

mencapai 30ºC. Prosedur pembuatan EMC secara lengkap dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

3.3.2.4. Pencampuran Bahan Enkapsulat dan Bahan Emulsi (Kilcawley and 

Wilkilson, 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 sebanyak 0,8 g, trisodium sitrat sebanyak 0,96 g dan NaCl 

sebanyak 0,37 g, serta air sebanyak 128 g dan krim sebanyak 8,9 g secara 

bertahap sambil tetap dicampur dengan menggunakan mixer. Setelah semua bahan 

tercampur merata, adonan disaring dengan menggunakan saringan tepung. 

Larutan hasil penyaringan ditambah gum arab sebanyak 3% untuk masing-masing 

perlakuan, sambil disaring, kemudian diaduk hingga tercampur merata. Prosedur 

pencampuran bahan enkapsulat dan bahan emulsi secara lengkap dapat dilihat 

pada Gambar 2. 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pembuatan EMC (Anonymous, 2006) 

 

 

 

 

 

Keju Gouda muda 

Diparut atau dipotong kecil-kecil sebanyak 100 gram 

Ditambah 20 ml air hingga membentuk 40-45 % padatan 

Diaduk selama 15 menit 

Dipasteurisasi dengan suhu 72 ºC selama 10 menit 

Diturunkan suhunya hingga mencapai 40-45 ºC 

Ditambahkan enzim lipase sebanyak 0,6% dan enzim protease sebanyak 0,5% 

Diaduk ulang 

Diinkubasi dengan suhu 40 ºC selama 40 jam 

Dipasteurisasi ulang dengan suhu 80-90 ºC selama 5-10 menit 

Diturunkan suhunya hingga mencapai 30 ºC 

Enzyme Modified 

Cheese (EMC) 
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Gambar 2. Pencampuran Bahan Enkapsulat dan Bahan Emulsi (Kilcawley and 

Wilkilson, 2006) 

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 yang akan dikeringkan disiapkan, sementara alat pengering 

microwave diatur dengan suhu 60ºC selama 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. 

 

Diaduk 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 diaduk 

Disaring dengan menggunakan saringan 

Ditambahkan krim 8,9 g secara bertahap sambil tetap diaduk 

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

Diaduk ulang hingga EMC yang tidak lolos pada saringan 

pertama dapat disaring ulang  

Diaduk hingga tercampur 

Larutan EMC siap 

untuk dimicrowave 

EMC sebanyak 100 gram 
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Gambar 3. Pengeringan EMC Bubuk dengan Pengeringan Microwave (Bendahou 

et al., 2008) 

 

3.3.2.6. Proses Penambahan EMC pada Keju Gouda Muda (Hannon, 

Kilcawley, Wilkinson, Delahunty and Beresford, 2006 )  

 

Keju Gouda muda diparut kemudian ditimbang sesuai dengan kebutuhan. 

Keju Gouda dibagi menjadi dua bagian sama banyak, satu bagian untuk keju tanpa 

penambahan EMC (P0) dan satu bagian lagi untuk keju Gouda dengan 

penambahan EMC 2% (P1). Larutan lesitin sebanyak 0,4% dilarutkan dalam air. 

Air yang ditambahkan sebanyak 20% dari berat keju Gouda. Keju Gouda diuleni 

dalam ember dengan ditambah air yang sudah dicampur dengan lesitin. Sambil 

diuleni, ditambahkan EMC sebanyak 2% sedikit demi sedikit hingga merata. 

Tahap berikutnya adalah pencetakan keju Gouda ke dalam cetakan berbentuk 

tabung dengan diameter 3 cm dan tinggi 4 cm dan dilakukan pengepresan agar 

terbentuk bentuk yang kompak. Tahap terakhir adalah penyimpanan dalam 

refrigerator dengan suhu 15
o
C dan dilakukan pengujian. Prosedur penambahan 

EMC dalam keju Gouda muda dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

 

 

Larutan EMC 

EMC bubuk 

Dikeringkan dengan metode microwave dengan suhu 60ºC selama 3 menit 
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Gambar   4.   Proses   Penambahan   EMC   pada   Keju   Gouda   Muda  (Hannon,         

                     et al., 2006 ) 

 

3.4. Variabel Penelitian 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah uji kadar air, TPC dan 

Bakteri Asam Laktat (BAL). Pengujian sampel adalah sebagai berikut: 

1. Pengujian kadar air, mengikuti prosedur Mahmoud and Savello (1992) seperti 

tertera pada Lampiran 1. 

2. Pengujian TPC, mengikuti prosedur  Turkoglu, Ceylsn, and Dayisoylu (2003) 

seperti tertera pada Lampiran 2. 

Keju Gouda muda 

Diparut atau dipotong kecil-kecil  

Ditambah 0,4% larutan lesitin 

Ditambah EMC bubuk P0 0% dan P1 2% 

 

Diuleni sampai rata 

 

Dilakukan pengepresan  

 

 

Analisa: 

1. Uji kadar air 

2. Total Plate Count (TPC) 

3. Bakteri asam laktat 

Diperam 0 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 

bulan 
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3. Pengujian bakteri asam laktat, mengikuti prosedur  Turkoglu et al. (2003) 

seperti tertera pada Lampiran 3. 

3.5. Analisis Data 

Data yang diperoleh ditabulasi berdasarkan model analisis ragam 

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

Berganda Duncan (Sastrosupadi, 2007). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Pengaruh Penambahan Enzyme Modified Cheese (EMC) Bubuk pada  

Keju Gouda Ditinjau dari Kadar Air (KA) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan EMC 

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

air keju Gouda, sedangkan perlakuan waktu pemeraman yang tersarang pada 

perlakuan penambahan EMC bubuk memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

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

dilihat pada Lampiran 4. Rata-rata nilai kadar air dan hasil Uji Jarak Berganda 

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

perlakuan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Nilai rata-rata KA (%) dan hasil UJBD 

Waktu Pemeraman 

Kadar Air 

Rata-rata Tanpa Penambahan  Penambahan  

EMC (P0) EMC 2% (P1) 

R0 (Tanpa pemeraman) 41,94 39,95 40,95±1,41
b
 

R1 (1 bulan) 19,74 19,79 19,77±0,04
a
 

R2 (2 bulan) 14,87 13,78 14,33±0,78
a
 

R3 (3 bulan) 13,32 13,32 13,32±0,00
a
 

Rata-rata 22,47±13,26 21,71±12,51   

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama dari nilai rata-rata 

KA keju Gouda dengan perlakuan waktu pemeraman yang tersarang 

pada perlakuan penambahan EMC bubuk menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata kadar air keju 

Gouda yang dilakukan penambahan EMC bubuk 2% (P1) tidak berbeda nyata 

dengan kadar air keju tanpa penambahan EMC bubuk (P0). Struktur EMC tidak 

jauh berbeda dengan keju Gouda. EMC pada dasarnya adalah parutan keju Gouda 

muda yang dimodifikasi menggunakan enzim protease dan lipase. Jenis keju muda 
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untuk EMC yang digunakan sejenis dengan keju yang digunakan dalam proses 

pemeraman. Keju diperam pada suhu 15
o
C. Menurut Buckle et al. (1987), selama 

pemeraman terjadi evaporasi dari suatu bahan pangan seiring dengan lama waktu 

pemeramannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan proses pengeringan 

(hilangnya air) suatu bahan pangan adalah: sifat fisik dan kimia produk (bentuk, 

ukuran, komposisi dan kadar air), pengaturan produk terhadap tempat simpannya, 

sifat fisik dari lingkungannya (suhu, kelembaban dan kecepatan udara) dan 

karakteristik tempat di mana produk tersebut berada. 

Perlakuan waktu pemeraman satu bulan (R1) tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan waktu pemeraman dua bulan (R2) dan perlakuan waktu pemeraman tiga 

bulan (R3) tetapi berbeda sangat nyata dengan perlakuan tanpa waktu pemeraman 

(R0), sedangkan R2 tidak berbeda nyata dengan R3 dan R1 tetapi berbeda sangat 

nyata dengan R0. Perlakuan (R1), R2 dan R3 tidak berbeda nyata tetapi berbeda 

sangat nyata dengan perlakuan (R0). 

Keterangan mengenai kadar air dan kecenderungan rata-rata nilainya dari  

R0 hingga R3 dapat dilihat pada Gambar 5.  

 

Gambar 5. Grafik Kadar Air 
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Berdasarkan Gambar 5 dapat dilihat bahwa terjadi kecenderungan 

penurunan nilai kadar air. Pada perlakuan tanpa penambahan EMC (P0), dari 

perlakuan tanpa pemeraman (R0) ke pemeraman satu bulan (R1) terjadi 

penurunan hingga ke pemeraman dua bulan (R2) dan pemeraman tiga bulan (R3). 

Pada perlakuan penambahan EMC 2% (P1), dari R0 ke R1 juga terjadi penurunan 

hingga ke R2 dan R3. 

Rata-rata kadar air pada pemeraman 0 hari cenderung lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan waktu pemeraman berikutnya karena belum terjadi 

penguapan sehingga kadar air keju Gouda masih banyak. Hal ini berbeda dengan 

pemeraman satu bulan dan bulan berikutnya. Setelah pemeraman satu bulan, keju 

mengalami penguapan, diawali dengan adanya penguapan air pada permukaan 

keju sehingga permukaannya mengeras membentuk kulit keju. Khosrowshasi 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 dari R0 ke R1 sangat tajam karena penguapan terjadi 

sangat cepat dan dominan. Bakteri juga mengalami aktivitas yang tinggi. Menurut 

Mahony et al. (2002), pada umur dua minggu hingga empat minggu, aktivitas 

enzimatik terjadi optimal. Hal ini berbeda dengan kadar air pada R1 ke R2 dan 

R3. Pada tahap ini, kadar air sudah sedikit sehingga persentase penurunannya pun 

sedikit. Permukaan keju sudah mengering sehingga proses penguapannya 

melambat. Kadar air yang semakin sedikit ini juga berakibat pada kerja bakteri 

dan reaksi enzimatik berjalan melambat. 
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Semakin lama waktu pemeraman, kadar air semakin berkurang. Menurut 

Buckle et al. (1987), umumnya produk makanan mengalami periode kecepatan 

pengeringan konstan dengan awal yang cepat diikuti oleh periode dengan 

kecepatan pengeringan menurun yang lebih lamban. Selama periode konstan, air 

menguap dari permukaan dengan kecepatan yang tergantung pada kondisi 

lingkungannya, tetapi kemudian setelah kadar air kritis tercapai, air yang akan 

menguap harus berdifusi dari dalam bahan pangan. Penurunan kadar air keju 

menyebabkan tekstur keju semakin keras (Bryant et al., 1995). Hal ini berakibat 

pada perubahan tekstur keju. Nilai tekstur yang semakin tinggi menunjukkan 

tekstur yang semakin lunak dan nilai yang semakin rendah menunjukkan tekstur 

yang semakin keras (Bourne, 1982). 

Penurunan kadar air keju diduga juga dapat disebabkan oleh adanya 

aktifitas proteolisis yang dilakukan oleh enzim protease yang terkandung dalam 

EMC bubuk maupun yang dihasilkan oleh bakteri sehingga mempengaruhi 

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

bahwa perubahan pada tekstur keju selama proses pemeraman disebabkan oleh 

terjadinya proses proteolisis dan kerusakan matriks kasein. Menurut Mahony, 

Lucey and McSweeney (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 dengan minggu ke-4 pemeraman yang 

meliputi perubahan jaringan parakasein yang akhirnya menghasilkan tekstur  yang 

lebih lembut. Fase kedua terjadi selama  pemeraman yang  meliputi  perubahan 

tekstur  yang disebabkan oleh pH (jika ada perubahan) dan proteolisis yang 

berkelanjutan. Salah satu akibat terpenting dari proteolisis yang  berkelanjutan  
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pada tekstur adalah hidrolisis ikatan peptida yang melepaskan 2 kelompok 

(NH3/COO
-
) yang berkaitan dengan air bebas sehingga mengurangi kandungan air 

dari keju yang diperam.  

Reaksi metabolis yang dilakukan oleh bakteri dalam keju juga 

berpengaruh terhadap kadar air keju. Bakteri memerlukan air dalam melakukan 

aktivitas metabolismenya. Bakteri akan memetabolis protein, lemak dan asam 

laktat dalam keju dengan bantuan air. Hal ini akan menyebabkan kadar air dalam 

keju juga berkurang (selain di permukaan). Selain di permukaan, pengaruh dari 

berkurangnya kadar air juga terjadi pada struktur dalam keju. Air yang menguap 

akan menyebabkan globula-globula lemak dan protein lebih tersebar dan 

konsentrasinya akan semakin tinggi. 

Berkurangnya kadar air dalam keju dapat disebabkan oleh adanya aktivitas 

air yang digunakan oleh berbagai enzim dan bakteri. Menurut Buckle et al. 

(1987), semakin berkurangnya air akan mempengaruhi aktifitas enzim dan 

kelangsungan hidup mikroba. Di daerah terjadinya absorbsi air pada bagian-

bagian tertentu dalam makanan yaitu di bawah lapisan terluar, reaksi enzimatik 

terjadi secara sangat perlahan atau tidak ada sama sekali. Hal ini menyebabkan 

berkurangnya gerakan substrat untuk meresap ke bagian aktif dari enzim atau 

sebaliknya sehingga jumlah bakteri akan semakin berkurang.  

Berkurangnya kadar air dalam keju juga dipengaruhi oleh suhu, ada-

tidaknya penggaraman, jenis keju, reaksi metabolis mikroba dan adanya perlakuan 

maupun penambahan bahan lain. Pemeraman yang dilakukan dalam suhu yang 

lebih tinggi dari suhu normal (suhu optimal pemeraman keju Gouda) akan 

menyebabkan penguapan yang semakin cepat dan berlebihan sehingga keju akan 
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terasa sangat keras, begitu juga sebaliknya. Dalam penelitian ini, suhu yang 

digunakan adalah 15
o
C. Hal ini sudah sesuai karena suhu ini termasuk suhu 

normal. Menurut Spreer and Mixa (1998), suhu pematangan yang optimal untuk 

keju jenis hard dan semisoft adalah 12-17
o
C sedangkan keju dari jenis soft adalah 

18-22
o
C. Keju Gouda adalah jenis keju semisoft.  

Ada-tidaknya penggaraman menyebabkan penguapan semakin cepat. Hal 

ini dikarenakan kandungan air yang ada di bawah permukaan keju akan terdifusi 

keluar lebih cepat karena garam lebih menyerap air. Khosrowshasi et al. (2006) 

menyatakan bahwa keju yang dicelupkan pada larutan garam, mengalami 

pergerakan molekul NaCl yang berupa 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 matriks keju, demikian juga pada NaCl 

yang bergerak masuk ke dalam keju. Pada penelitian ini tidak menggunakan 

lapisan garam sehingga proses penguapan air berjalan normal.  

Reaksi enzimatik memberikan pengaruh terhadap tekstur keju. Tekstur 

keju banyak dipengaruhi oleh proses proteolitik dan lipolitik. Secara garis besar, 

protein dalam keju adalah rangka dari tekstur keju. Creamer and Olson (1982) 

menyatakan bahwa 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 

(Weimer, 2007). Menurut Mahony et al. (2002), perubahan tekstur keju selama 
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pemeraman diduga dipengaruhi oleh proteolisis yang berkelanjutan yang dibagi 

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

Reaksi lipolisis menyebabkan lemak terpecah menjadi asam-asam lemak 

yang tersebar lebih merata ke seluruh bagian keju sehingga mengakibatkan tekstur 

keju menjadi semakin lembut, mengakibatkan warna keju menjadi kuning pucat 

karena beta karoten yang semakin menyusut dan terkadang menyebabkan 

terbentuknya lubang-lubang kecil akibat adanya gas CO2, senyawa-senyawa 

volatil dan alkohol. Kombinasi dari proses proteolisis dan lipolisis serta tetap 

berlangsungnya penguapan menyebabkan tekstur keju menjadi lembut dan kering 

yang lama-kelamaan berubah menjadi keras. Semakin lama waktu pemeraman 

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

Keju Gouda Ditinjau dari Total Plate Count (TPC) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan EMC 

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

keju Gouda, sedangkan perlakuan waktu pemeraman yang tersarang pada 

perlakuan penambahan EMC bubuk memberikan perbedaan pengaruh yang nyata 

(P<0,05) terhadap TPC keju Gouda. Data dan analisis ragam dapat dilihat pada 

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

keju Gouda yang dilakukan penambahan EMC bubuk pada tiap perlakuan 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Nilai rata-rata TPC (dalam log cfu/g) dan hasil UJBD 

Waktu Pemeraman 

TPC 

Rata-rata Tanpa Penambahan  Penambahan  

EMC (P0) EMC 2% (P1) 

R0 (Tanpa pemeraman) 6,47 6,83 6,65±0,25
b
 

R1 (1 bulan) 6,27 5,80 6,03±0,33
ab

 

R2 (2 bulan) 5,73 2,77 4,25±2,09
a
 

R3 (3 bulan) 6,03 5,73 5,88±0,21
ab

 

Rata-rata 6,13±0,32 5,28±1,75   

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama dari nilai rata-rata 

TPC keju Gouda dengan perlakuan waktu pemeraman yang tersarang 

pada perlakuan penambahan EMC bubuk menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P<0,05). 

 

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa perlakuan penambahan EMC 

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

keju Gouda.  Nilai rata-rata TPC keju Gouda yang dilakukan penambahan EMC 

bubuk (P1) tidak berbeda nyata dengan TPC keju tanpa penambahan EMC bubuk 

(P0). Hal ini kemungkinan disebabkan oleh bakteri yang memerlukan adaptasi. 

Jenis bakteri yang tumbuh juga banyak dan berbeda. Bakteri tertentu dapat 

tumbuh lebih cepat dari bakteri lainnya. Kadar air dan aktifitas air juga sangat 
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berpengaruh terhadap laju pertumbuhan bakteri-bakteri dalam keju. Hal ini dapat 

dilihat dari rata-rata kadar air awal keju yang berada pada rata-rata rendah yaitu 

40,95%. Kadar air keju Gouda adalah sekitar 43% sampai dengan 57% 

(Anonymous, 2007). Dengan kadar air seperti itu, fase adaptasi/lag bakteri, 

kemampuan menghasilkan enzim dan kerja enzim EMC sekalipun akan berjalan 

lebih lambat. Dengan keadaan seperti ini, pertumbuhan bakteri pada keju dengan 

penambahan EMC dan tanpa EMC belum begitu terlihat pada awal-awal 

pemeraman, namun akan terlihat pada perlakuan pemeramannya, setelah beberapa 

minggu. Menurut Buckle et al. (1987), banyak faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan bakteri dalam bahan pangan, yaitu:  

 Faktor intrinsik, yaitu sifat-sifat dari bahan pangan itu sendiri. 

 Pengolahan, yaitu perubahan dari mikroflora awal sebagai akibat dari cara 

pengolahan bahan pangan.  

 Ekstrinsik, yaitu kondisi lingkungan dari penanganan dan penyimpanan 

bahan pangan.  

 Faktor implisit, yaitu sifat-sifat dari organisme itu sendiri.  

Contoh dari keterangan di atas adalah bakteri tertentu dapat segera tumbuh 

dengan pH normal sedangkan ada bakteri lain yang harus menunggu keadaan 

lebih asam untuk dapat tumbuh. Contoh lainnya adalah Pseudomonas dan 

Bacillus tumbuh lebih cepat dari pada spesies Lactobacillus dan Streptococcus 

karena dua kelompok bakteri terakhir ini membutuhkan lebih banyak zat gizi 

(Buckle et al., 1987). 

 Perlakuan waktu pemeraman dua bulan (R2) berbeda nyata dengan 

perlakuan waktu pemeraman tiga bulan (R3) dan perlakuan waktu pemeraman 
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satu bulan (R1), tetapi berbeda sangat nyata dengan perlakuan tanpa waktu 

pemeraman (R0). R3 dan R1 tidak berbeda nyata, tetapi berbeda nyata dengan R2 

dan R0. 

Keterangan mengenai TPC dan kecenderungan rata-rata nilainya dari  R0 

hingga R3 dapat dilihat pada Gambar 6.  

 

Gambar 6. Grafik TPC 

Berdasarkan Gambar 6 dapat dilihat bahwa terjadi kecenderungan 

penurunan rata-rata nilai TPC. Pada perlakuan tanpa penambahan EMC (P0), dari 

perlakuan tanpa pemeraman (R0) ke pemeraman satu bulan (R1) terjadi 

penurunan hingga ke pemeraman dua bulan (R2), tetapi terjadi kenaikan pada 

pemeraman tiga bulan (R3). Pada perlakuan penambahan EMC 2% (P1), dari R0 

ke R1 terjadi penurunan hingga ke R2, tetapi terjadi kenaikan pada R3.  

Rata-rata nilai pemeraman dari 0 hari ke-1 bulan selisihnya lebih kecil jika 

dibandingkan dengan persentase penurunannya dari pemeraman satu bulan ke 

pemeraman dua bulan. Hal ini berkaitan dengan kadar air dan penambahan EMC. 

Pada 0 hari hingga satu bulan adalah masa di mana kadar air masih sangat tinggi 

sehingga bakteri-bakteri yang ada pada keju dapat tumbuh dengan baik. Menurut 
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Mahony et al. (2002), pada umur dua minggu hingga empat minggu, aktivitas 

enzimatik terjadi optimal. Jika pada dua minggu aktivitas enzimatik sudah 

optimal, maka 0 hari hingga dua minggu adalah masa pertumbuhan bakteri.  

Dalam proses pemeraman yang lama, tidak tertutup kemungkinan adanya  

bakteri yang tidak diinginkan dapat masuk dan berkembang dalam keju (Weimer, 

2007). Dalam beberapa hari pertama, jumlah bakteri akan meningkat tajam hingga 

beberapa minggu kemudian. Pada saat ini, kandungan substrat dalam keju masih 

banyak sehingga berbagai bakteri yang ada dalam keju maupun bakteri patogen 

dapat tumbuh. Namun, setelah pematangan berlangsung lama, jumlah bakteri akan 

berkurang (Padaga dkk., 1993). Menurut Gobetti et al. (2007), kandungan 

mikroba dalam keju dimungkinkan berbeda. Umumnya perbedaan itu dibagi 

dalam dua kelompok, yaitu: bakteri dari kultur utama dan sekunder. Bahkan 

bakteri lain yang tidak ditambahkan pun dapat tumbuh karena adanya substrat 

yang memungkinkan untuk tumbuh.  

Perlakuan penambahan EMC sedikit banyak berpengaruh pada fase awal 

pertumbuhan bakteri. Ketersediaan enzim-enzim protease dan lipase serta substrat 

tambahan berupa peptida-peptida yang terkandung dalam EMC mempercepat 

bakteri untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini dapat dilihat pada rata-rata R0 

pada P1 (sebesar 6,83) lebih tinggi dari R0 pada P0 (sebesar 6,47) walaupun hasil 

ini tidak sampai membuat perbedaan pengaruh yang signifikan.  Peptida-peptida 

ini mempercepat pertumbuhan bakteri dalam keju pada fase lag dengan 

menggunakan substrat yang sudah lebih dahulu dipecah oleh enzim protease yang 

ada dalam EMC, sehingga akan mempercepat perkembangbiakannya menuju pada 

fase log.   
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Pada pemeraman tiga bulan, rata-rata TPC mengalami kenaikan dari R2 

sebesar 4,25 menjadi 5,88 pada R3. Hal ini diduga disebabkan oleh tumbuhnya 

bakteri kontaminan. Dalam proses pemeraman yang lama, tidak tertutup 

kemungkinan adanya  bakteri yang tidak diinginkan dapat masuk dan berkembang 

dalam keju (Weimer, 2007). 

Jumlah bakteri yang terkandung dalam keju Gouda dalam masa 

pematangan akan berpengaruh pada flavor yang akan terbentuk. Banyaknya 

bakteri yang ada akan menyebabkan reaksi kimia yang kompleks pada proses 

pembentukan flavornya. Beresford  (2001)  menyatakan  bahwa  reaksi  

pembentukan  flavor meliputi  proteolisis,  metabolisme  asam  amino,  lipolisis,  

glikolisis,  produksi eksopolisakarida,  sel  yang  lisis  dan  metabolisme  sitrat.  

Lipolisis  merupakan pembentukan  lipid oleh  lipase diubah menjadi asam  lemak 

yang memiliki  flavor yang  kuat,  dan  asam  lemak  dapat  dikonversi menjadi  

komponen  aromatik  lain seperti  metil  keton  dan  lakton.  Proteolisis  berperan  

pada  aksi  kombinasi  dari berbagai enzim : chymosin (rennet), plasmin 

indigenous, dan proteinase mikrobial dan  peptidase  yang  berasal  dari  bakteri  

asam  laktat  starter  dan  non-starter. Metabolisme  asam  amino  berperan  dalam  

pembentukan  flavor  keju  karena menghasilkan  komponen-komponen  seperti  

asam  karboksilat,  amina NH3, CO2, aldehid, alkohol, tiol, fenol dan hidrokarbon. 

Asam-asam organik dari produk fermentasi merupakan hasil hidrolisis 

asam lemak dan juga sebagai hasil aktivitas pertumbuhan bakteri.  Penentuan 

kuantitatif asam organik pada produk fermentasi adalah penting untuk 

mempelajari kontribusi bagi aroma sebagian besar produk fermentasi, alasan gizi, 

dan  sebagai indikator aktivitas bakteri (Bevilacqua and Califano, 1989).   Asam-
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asam organik juga sering digunakan sebagai  acidulants (bahan pengasam)  yang 

dapat menurunkan pH sehingga pertumbuhan mikroba berbahaya pada produk 

fermentasi akan terhambat (Winarno, 2004). 

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

Keju Gouda Ditinjau dari Bakteri Asam Laktat (BAL) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan EMC 

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

keju Gouda, sedangkan perlakuan waktu pemeraman yang tersarang pada 

perlakuan penambahan EMC bubuk memberikan perbedaan pengaruh yang nyata 

(P<0,05) terhadap BAL keju Gouda. Data dan analisis ragam dapat dilihat pada 

Lampiran 6. Rata-rata nilai BAL dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

keju Gouda yang dilakukan penambahan EMC bubuk pada tiap perlakuan 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4. 

Table 4. Nilai rata-rata BAL (dalam log cfu/g) dan hasil UJBD 

Waktu Pemeraman 

BAL 

Rata-rata Tanpa Penambahan  Penambahan  

EMC (P0) EMC 2% (P1) 

R0 (Tanpa pemeraman) 6,77 6,97 6,87±0,14
b
 

R1 (1 bulan) 3,60 6,77 5,18±2,24
b
 

R2 (2 bulan) 5,27 2,93 4,10±1,65
ab

 

R3 (3 bulan) 0,00 1,57 0,78±1,11
a
 

Rata-rata 3,91±2,91 4,56±2,72   

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama dari nilai rata-rata 

BAL keju Gouda dengan perlakuan waktu pemeraman yang tersarang 

pada perlakuan penambahan EMC bubuk menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata BAL keju Gouda 

yang dilakukan penambahan EMC bubuk (P1) tidak berbeda nyata dengan BAL 

keju tanpa penambahan EMC bubuk (P0). Hal ini kemungkinan disebabkan oleh 

bakteri asam laktat memerlukan adaptasi. Jenis bakteri yang tumbuh juga banyak 

dan berbeda. Bakteri tertentu dapat tumbuh lebih cepat dari bakteri lainnya. 
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Menurut Buckle et al. (1987), bakteri asam laktat termasuk bakteri yang 

memerlukan kesesuaian faktor yang memungkinkannya untuk tumbuh. Bakteri 

tertentu dapat segera tumbuh dengan pH normal sedangkan bakteri asam laktat 

harus menunggu keadaan lebih asam untuk dapat tumbuh. Bakteri lain tumbuh 

lebih cepat daripada bakteri asam laktat karena bakteri asam laktat membutuhkan 

lebih banyak zat gizi. Pada keju Gouda muda yang baru, bakteri lain kemungkinan 

akan cepat tumbuh dengan suhu dan substrat yang ada, tetapi bakteri asam laktat 

akan menunggu kondisi yang sesuai untuk dirinya untuk dapat tumbuh. 

Perlakuan waktu pemeraman tiga bulan (R3) berbeda nyata dengan 

perlakuan waktu pemeraman dua bulan, tetapi berbeda sangat nyata dengan 

perlakuan waktu pemeraman satu bulan (R1) dan perlakuan tanpa waktu 

pemeraman (R0). Perlakuan R2 berbeda nyata dengan semua perlakuan. 

Perlakuan R1 dan R0 tidak berbeda nyata, tetapi berbeda nyata dengan R2 dan 

berbeda sangat nyata dengan R3.  

Keterangan mengenai BAL dan kecenderungan rata-rata nilainya dari  R0 

hingga R3 dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

Gambar 7. Grafik BAL 
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Berdasarkan Gambar 7 dapat dilihat bahwa terjadi kecenderungan 

penurunan jumlah BAL. Pada perlakuan tanpa penambahan EMC (P0), dari 

perlakuan tanpa pemeraman (R0) ke pemeraman satu bulan (R1) terjadi 

penurunan hingga ke pemeraman dua bulan (R2) dan pemeraman tiga bulan (R3). 

Pada perlakuan penambahan EMC 2% (P1), dari R0 ke R1 terjadi penurunan, 

tetapi meningkat pada R2 dan turun kembali pada R3.    

Rata-rata nilai BAL pada R0 paling tinggi jika dibandingkan dengan R1. 

Hal ini diduga karena bakteri asam laktat mengalami pertumbuhan tajam yang 

diakibatkan oleh ketersediaan kadar air dan substrat yang mencukupi. Selain itu, 

pertumbuhan bakteri asam laktat yang cepat secara tidak langsung juga 

disebabkan oleh adanya peptida-peptida dan asam amino yang ada dalam EMC 

sehingga pada fase lag bakteri lebih cepat beradaptasi. Menurut Stanbury and 

Whitaker (1984), komponen dalam media fermentasi harus memenuhi kebutuhan 

dasar untuk membentuk sel, serta mampu memberikan energi yang cukup bagi 

suatu proses biosintesis dan pemeliharaan sel. Penambahan substrat yang sudah 

dalam bentuk sederhana akan mempercepat proses metabolisme mikroba. 

Rata-rata nilai BAL dari R1 ke R2 mengalami penurunan (5,18 menjadi 

4,10). Penurunan ini juga diikuti oleh nilai P1 dari 6,77(R1) menjadi 2,93(R2). 

Seiring dengan bertambahnya lama waktu pemeraman, bakteri akan mengalami 

proses kematian dan berganti dengan generasi selanjutnya atau bakteri lainnya, 

akan tetapi, pada P0 terjadi kenaikan nilai dari 3,6(R1) menjadi 5,27(R2). Hal ini 

diduga terjadi kontaminasi oleh BAL non-starter. Dalam proses pemeraman yang 

lama, tidak tertutup kemungkinan adanya  bakteri yang tidak diinginkan dapat 

masuk dan berkembang dalam keju (Weimer, 2007). 
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Pada R2 ke R3, terjadi penurunan dari 4,10 menjadi 0,78. Penurunan ini 

juga diikuti oleh P0 dan P1, namun terjadi penurunan drastis pada P0 yaitu, dari 

5,27 menjadi 0,00. Hal ini kemungkinan terjadi penghambatan oleh BAL dengan 

menghasilkan antibakteri atau bakteriosin. Menurut Utami (2009), bakteri asam 

laktat (BAL) dikenal luas dalam pengawetan pangan (fermentasi) karena berbagai 

jenis metabolit yang dapat dihasilkannya, antara lain berupa senyawa asam laktat 

dan peptida. Senyawa peptida tersebut dikenal sebagai bakteriosin dan memiliki 

aktivitas antibakteri, baik bakteristatik maupun bakterisidal. Jenis bakteriosin 

yang sering terdapat pada keju adalah nisin yang dihasilkan oleh Lactococcus 

lactis subsp. lactis dan Streptococcus uberis (Wirawan, Klesse, Jack and Tagg, 

2006 dalam Hilmi, 2010). Nisin mengandung dehidro asam amino dan thioester 

linkages asam amino. Bakteri gram negatif resisten terhadap nisin dan bakteriosin 

pada umumnya. Nisin juga dapat bereaksi dengan nucleophile pada membran sel 

dan merusak dinding sel bakteri gram positif (pori-pori melebar) sehingga sel lisis 

(Hilmi, 2010). 

Pada pemeraman 3 bulan, nilai BAL paling sedikit, yaitu hanya 0,78. Hal 

ini, selain dugaan adanya bakteriosin, diduga karena substrat yang ada semakin 

sedikit, demikian juga kadar air dalam keju. Menurut Choi et al. (2006), 

pertumbuhan Lb. casei sangat cepat pada fase eksponensial dan tidak tumbuh lagi 

pada fase stasioner, karena pada fase ini terjadi penumpukan metabolit dan nutrien 

yang mulai habis. 

Bakteri asam laktat dalam proses pematangan keju merupakan tulang 

punggung bagi pembentukan flavor (Weimer, 2007). Menurut Gobetti et al. 

(2007), kandungan mikroba dalam keju dimungkinkan berbeda. Umumnya 
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perbedaan itu dibagi dalam dua kelompok, yaitu: bakteri dari kultur utama dan 

sekunder. Di samping itu, keberadaannya secara indigenous merepresentasikan 

bahwa bakteri asam laktat baik starter maupun non-starter proporsinya sangat 

signifikan dari keseluruhan populasi bakteri pada semua proses pematangan dari 

seluruh varietas ripen cheeses. Menurut McSweeney (2004), selama proses 

pematangan terjadi reaksi biokimia yang terdiri dari glikolisis, lipolisis dan 

proteolisis. Proses proteolitik dimulai dari lapisan terluar kemudian bergerak 

semakin ke dalam sebagaimana fungsi dekomposisi asam (Spreer and Mixa, 

1998). 

Bakteri asam laktat mempunyai peranan penting dalam proses pembuatan 

keju yaitu dengan memproduksi asam selama proses fermentasi. Menurut 

Budiyanto (2004), prinsip utama pembuatan asam laktat dengan proses fermentasi 

adalah pemecahan laktosa menjadi bentuk monosakaridanya dan dari 

monosakarida tersebut dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh bakteri 

Lactobacillus sp. akan diubah menjadi asam laktat. Selain itu, BAL mempunyai 

kemampuan untuk menghasilkan enzim proteolitik yang dapat mengkonversi 

asam amino menjadi komponen flavor pada saat proses pemeraman keju. Proses 

proteolisis yang dilakukan BAL pada awalnya lemah karena masih dalam masa 

adaptasi, dengan penambahan EMC yang di dalamnya terdapat enzim protease 

akan meningkatkan kemampuan kerja pada proses proteolisis.  

Selama masa pemeraman, bakteri asam laktat akan menghidrolisis laktosa 

keju dengan enzim laktase ekstraseluler dan mengkonversi laktosa secara 

homofermentatif menjadi asam laktat, dengan terbentuknya asam laktat akan 

mempengaruhi derajat keasaman (Marchesseau, Gastaldi, Lagaude and Cuq, 
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1997). Salah satu akibat proteolisis menyebabkan hidrolisis ikatan peptida yang 

melepaskan 2 kelompok (NH3/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 (Khosrowski, Mandadlau, Mousavi and Djomeh, 2006). Menurut 

McSweeney (2004), setelah proses glikolisis menghasilkan asam laktat, asam 

laktat yang dihasilkan akan digunakan lagi untuk proses selanjutnya. Jika asam 

laktat digunakan oleh bakteri seperti Pediococcus maka akan dihasilkan asam 

format, asam asetat dan CO2. Jika digunakan bakteri Clostridium maka akan 

menghasilkan asam butirat, jika digunakan oleh bakteri Propioni spp. maka  akan 

menghasilkan propionat, asam asetat, H2O dan CO2. 

Bakteri asam laktat juga berperan pada proses lipolisis. Proses lipolisis 

yang dilakukan BAL pada awalnya lemah karena masih dalam masa adaptasi, 

dengan penambahan EMC yang di dalamnya terdapat enzim lipase akan 

meningkatkan kemampuan kerja pada proses lipolisis. Pada proses ini bakteri 

asam laktat akan menghidrolisis lemak menjadi asam lemak. Asam lemak yang 

dihasilkan ini kemudian akan mengalami oksidasi dan dekarboksilasi yang akan 

menghasilkan senyawa-senyawa volatile yang akan membentuk flavor (Spreer 

and Mixa, 1998). Menurut Budianto (2004), kadar asam lemak bebas dalam keju 

merupakan indikator proses pematangan yang berlanjut dengan menghasilkan 

flavor yang enak.  

Bakteri asam laktat juga berperan dalam proses proteolotik. Proteolitik 

merupakan sebuah proses yang kompleks yang diawali dari pengasaman hingga 

pematangan. Streptococcus yang memproduksi peptida dan asam amino dengan 
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proses proteolitik. Bakteri ini akan menghasilkan proteinase yang mengubah 

kasein menjadi peptida, dan peptida ini oleh rennet akan diubah menjadi partikel 

yang kecil, kemudian akan dihidrolisis sehingga menghasilkan asam amino 

(Budiyanto, 2004). Asam amino yang dihasilkan ini akan digunakan oleh bakteri 

selanjutnya untuk metabolisme dan dapat juga untuk menghasilkan senyawa 

flavor.  

Pada dasarnya, keju merupakan suatu gudang mikroba aktif. Sebagian 

mikroba tersebut berperan positif terhadap pembentukan tekstur dan flavor, akan 

tetapi, sebagian lagi ada yang berperan negatif. Mikroba tersebut tumbuh dan 

berkembang biak atau mati dan membebaskan enzim pada substansi keju. Kondisi 

tersebut memungkinkan tumbuhnya tipe bakteri yang baru sehingga terjadi siklus 

yang tumpang tindih pada keju itu sendiri serta dapat merubah karakteristik keju 

manjadi baik atau buruk (Daulay, 1991).  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Perlakuan penambahan EMC pada keju Gouda muda sebesar 2% tidak 

memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kadar air, TPC dan BAL 

keju Gouda. Perlakuan waktu pemeraman yang tersarang oleh perlakuan 

penambahan EMC memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap nilai kadar air keju Gouda, memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap nilai TPC keju Gouda dan 

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

BAL keju Gouda. 

2. Terjadi penurunan drastis nilai kadar air dari 0 hari (tanpa pemeraman) ke 

pemeraman satu bulan yang kemudian diikuti oleh penurunan secara perlahan 

pada pemeraman selanjutnya, begitu juga dengan TPC dan BAL. 

Pertumbuhan  maksimum terjadi pada TPC dan BAL dengan memanfaatkan 

substrat dan air yang ada pada satu bulan pertama, sehingga pada satu bulan 

pertama kadar air menurun tajam karena terpakai untuk reaksi mikroba dan 

enzimatik.  

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka disarankan untuk 

menggunakan EMC bubuk dengan konsentrasi sebesar 2% pada produksi keju 
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Gouda untuk menghasilkan populasi BAL optimal agar dapat bekerja lebih efektif 

dalam mempercepat keluarnya flavor keju Gouda yang khas secara optimal. 

 

 



52 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Alinkolis, J.J. 1979. Candy Technology. The AVI Publishing Company. Westport 

Connecticut. 

Anonymous. 2006. The Use of Enzyme for Dairy Flavour Enhancement 

(Including Enzyme Modified Cheese). Biocatalysts  limited Cefn Coed 

Parc Nantgarw CF  15  7QQ Wales. UK. www.biocatalysts.com.  Diakses 

Tanggal 6  Juni 2009. 

__________. 2007. Codex International Individual Standard For Gouda, Codex 

Stan C-5-1966. (online), 

(http://www.google.co.id/search?hl=id&q=characteristic+gouda+cheese&

btnG=Telusuri&meta. Diakses Tanggal 26 Juli 2009. 

Arista, R., 2009. Kajian Mutu EMC (Enzyme Modified Cheese) Bubuk 

Terenkapsulasi Menggunakan Maltodekstrin Ditinjau dari Aktivitas 

Lipase, Protease, Retensi Flavor, Efisiensi Mikroenkapsulasi dan Kadar 

Air. Program Studi Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Peternakan,  

Universitas Brawijaya. Malang. 

Arora, G. and B. H. Lee, 1992. Purification and characterization of 

aminopeptidase from L. casei ssp casei LLG. J. Dairy Sci. 75:700-710. 

Bendahou, M, A. Muselli, M. Grignon-Dubois, M. Benyoucef, J. M. Desjobert, A. 

F. Bernardini, and J. Costa. 2008. Antimicrobial Activity and Chemical 

Composition of Origanum Glandulosum Desf. Essential Oil and Extract 

Obtained by Microwave Extraction: Comparison with Hydrodistillation. 

www.elsevier.com/locate/foodcheem.  Food Chemistry 106 (2008) 132-

139. Diakses Tanggal 20 Mei 2009. 

Beresford, and T. M. Cogan. 2001. Role of Lactobacilli in Flavour Development 

of Cheddar Cheesee. 

http://www.teagasc.ie/research/report/dairyproduction/4538/eopr-

4538.htm. Diakses Tanggal 6 April 2010. 

Bourne. 1982. Food Teksture and Viscosity Concept and Measurement,. Dalam 

Fahnum, E. 2003. Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Hidrokoloid dan 

Rendemen Tahu. Skripsi. Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Malang 

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

Diterjemahkan Oleh Purnomo, Hari dan Adiono. UI-Press. Jakarta 

Budiyanto, M. A. K. 2004. Mikrobiologi Terapan.UMM Press. Malang. 

 

http://www.google.co.id/search?hl=id&q=characteristic+gouda+cheese&btnG=Telusuri&meta
http://www.google.co.id/search?hl=id&q=characteristic+gouda+cheese&btnG=Telusuri&meta
http://www.elsevier.com/locate/foodcheem
http://www.teagasc.ie/research/report/dairyproduction/4538/eopr-4538.htm.%20Diakses%20Tanggal%206%20April%202010
http://www.teagasc.ie/research/report/dairyproduction/4538/eopr-4538.htm.%20Diakses%20Tanggal%206%20April%202010


53 

 

Butarbutar, D.R.S., 2009. Pengaruh Penyimpanan Enzyme Modified Cheese 

Bubuk Pada Suhu Ruang Terhadap Stabilitas Lipase, Profil Asam Lemak, 

Free Fatty Acid dan Peroksida. Program Studi Teknologi Hasil Ternak, 

Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya. Malang. 

Choi, H.L., G. F. Laleye, Amantea and R.E. Simard. 2006. Production of 

Aminopeptidase from Skim Milk Whey Permeate Medium by 

Lactobacillus casei spp. casei. J. Dairy Sci. 79:956-963. 

Creamer L.K and N.F Olson. 1982. Rheological Evaluation of Maturating 

Cheddar Chesse. Journal of Food Science. Vol 47:631-636. 

Daulay, D. 1991. Buku/Monograf Fermentasi Keju. Pusat Antar Universitas 

Pangan dan Gizi IPB. Bogor. 

Fachruddin, L. 1998. Memilih dan Memanfaatkan Bahan Tambahan Makanan. 

Trubus Agriwidya. Ungaran. 

Fallony,  G.,    J.  C.  Armas,  J.C.D.  Mendoza  and  J.L.M.  Hernandez,  2006.

 Production of Extracellular  lipase from   Aspergillus niger by Solid-

 State Fermentation. Food Technol. Biotechnol. 44 (2): 235-240. 

Fellows,  P.  2000.  Food  Processing  Technology.  Wood  Head  Publishing  Ltd.

 Cambridge. New York. 

Fennema, O. R. 1996. Food Chemistry, 3rd ed., Marcel Dekker, Inc., New York. 

USA. 

Fernandes, M.D., and M.C. Hernandez, 1997. Purification and Characterization of 

A Diptidase From Lactobacillus casei ssp. casei IFPL 731 Isolated From 

Goat Cheese Made From Raw Milk.  J. Dairy Sci. 80: 1497-1504. 

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

of Cheese Science. Aspen Publishers, Inc. Maryland. 

Galloway, J. H. and R. J. M., Grawford. 1985. Cheese Fermentation. Di dalam D 

Daulay. 1991. Fermentasi Keju. Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi. 

IPB. Bogor. 

Gobbetti, M., M. de Angelis, R. di Cagno, and C.G., Rizello. 2007. The Relative 

Contributions of Starter Cultures and Non-Starter Bacteria to the Flavour 

of Cheese. Universita Degli Studi Di Bari. Italia. 

Hadiwiyoto, S. 1994. Teknik Uji Mutu Susu dan Hasil Olahannya. Liberty. 

Yogyakarta. 

 

 



54 

 

Hannon, J. A., K. N. Kilcawley, M. G. Wilkinson, C. M. Delahunty and T. P. 

Beresford. 2006. Production of Ingredient-Type Cheddar Cheese with 

Accelerated Flavor Development by Addition of Enzyme-Modified 

Cheese Powder. American Dairy Science Association. J. Dairy Sci. 

89:3749–3762. 

Hidayat, N., M. C., Padaga dan S. Suhartini. 2006. Mikrobiologi Industri. ANDI. 

Yogyakarta.  

Hilmi, H. T. A., 2010. Lactic Acid Bacteria and Their Antimicrobial Peptides: 

Induction, Detection, Partial Characterization, and Their Potential 

Applications. Division of Microbiology Department of Food and 

Environmental Sciences Faculty of Agriculture and Forestry University of 

Helsinki. Finlandia.  

Idris, S. 2003. Pengantar Teknologi Pengolahan Susu. Program Studi Teknologi 

Hasil Ternak, LUW-Universitas Brawijaya. Malang. 

Jaya, S., T.D. Durance and R. Wang. 2010. Physical Characterization of Drug 

Loaded Microcapsules and Controlled In Vitro Release Study. University 

of British Columbia, Vancouver. Canada. The Open Biomaterials Journal, 

2010, 2, 9-17. 

Khosroshashi A., A. Madlalau, M. E. Z. Mousavi and Z. E. Djomeh. 2006. 

Monitoring The Chemical and Textural Changes During Ripenning of 

Iranian White Chesse Made With Different Concentration of Stater. J. 

dairy  Science. Vol 89: 3318-3324. 

Kilcawley  K.N.,  and  M.G.  Wilkilson.  2006.  Production  of  Ingredient-type 

Cheddar  Cheese With  Accelerated  Flavour  Development  by  Addition  

of Enzyme-Modified Cheese Powder. J. Dairy Science (89) 3749-3762. 

Kingston, R.S. 1997. Solvent-Free Accelerated Organic Synthesis Using 

Microwaves. J. Pure Appl. Chem. Vol 73. page 193–198. 

 

Krochta, J.M., C.A. Baldwin and N.O. Nisperos-Carriedo. 1994. Edible Coating 

and Films to Improve Quality. Technomic Publishing Co. Inc. 

Pensylvania. 

___________ and T. A, Trezza. 2000. The Gloss of Edible Coatings as Affected 

by Surfactants Lipids, Relative Humidity, and Time. J. Food Science 

65(4):658-662. 

Leh, M. B., and M. Charles. 1989. The effect of whey protein hydrolysates on the 

lactic acid fermentation. J. Ind. Microbiol. 4:71–75. 

Mahmoud, R. and P. A Savello. 1992. Mechanical Properties and Water   Vapor 

Transferability Through Whey Protein Film. J. Dairy Science Vol. 67 (11): 

942-940. 



55 

 

Mahony, J. A., J. A. Lucey and L. H. McSweeney. 2005. Chymosin-Mediated 

Proteolysis, Calcium Solubilization and Texture Development During The 

Ripening of Cheddar Chesse. J. Dairy Scince. Vol 88: 3101-3114. 

Mala, J.G., N.R. Kamini and R. Puvanakrishan. 2001. Strain Improvement of 

Aspergillus niger Enhanced Lipase Production. J. Gen. Appl. Mikrobiol. 

47: 181-186. 

Marchesseau, E. Gastaldi, A. Lagaude and J. L. Cuq. 1997. Influence of pH on 

Protein Interactions and Microstructure of Process Cheese. J. Dairy  

Science. Vol 80:1483–1489. 

McSweeney, P. L. H. 2004. Biochemistry of cheese ripening. Department of Food 

and Nutritional Sciences. University College. Cork. Ireland. 

Moosavi-Nasab, M., M. Radi, and H.A. Jouybari. 2010. Investigation of Enzyme 

Modified Cheese Production by Two Species of Aspergillus. Department 

of Food Science and Technology, School of Agriculture, Shiraz 

University, Shiraz. I.R. Iran. African Journal of Biotechnology Vol. 9(4), 

pp. 508-511, 25 January 2010.   

Mosilhey, S. H. 2003. Influence of Different Capsule Materials on the 

Physiological Properties of Microencapsulated Lactobacillus acidophilus. 

Hohen Landwirtschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-

Wilhelms-Universität zu Bonn. Jerman. 

Muchtadi, D., S.R. Palupi dan M. Astawan. 1992. Enzim Dalam Industri Pangan. 

PAU Pangan dan Gizi IPB. Bogor. 

___________,T.R. Muchtadi dan E. Gumbira. 1979. Pengolahan Hasil Pertanian 

II, Nabati. Departemen Hasil Pertanian. Fateta. IPB Bogor. 

Padaga, M. Ch., H. Purnomo, I. Suryo,dan Purwadi. 1993. Dasar-Dasar Teknologi 

Hasil Ternak. Fakultas Peternakan, Unversitas Brawijaya. Malang. 

Pangesti, D. 2010. Pengaruh Penyimpanan Enzyme Modified Cheese (EMC) 

Bubuk pada Suhu Ruang Terhadap Kadar Air, Stabilitas Protease, Profil 

Asam Amino dan Retensi Flavor. Program Studi Teknologi Hasil Ternak, 

Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya. Malang. 

Pelczar, M.J, and E.C.S. Chan. 1986. Dasar-Dasar Mikrobiologi, Jilid 1. 

Diterjemahkan oleh Ratna Siri Hadioetomo, Teja Imas, Sutarmi, 

Tjitrosomo, Sri Lestari A. Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta.  

 

Phillips, G.O. and P. A. William. 2000. Handbook of Hydrocolloids. Woodhead 

Publishing Limited and CRC Press LLC. USA. 

 

Reetz, M.T. 2002. Lipase Sebagai Biokatalis. Teknologi Informasi Jurnal Ilmiah 

http://rosid.tk. Diakses Tanggal 10 September 2006. 



56 

 

 

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

 

Rutgers, K and P. Ebing. 1992. Penyediaan Produk Susu Berskala Kecil. LUW- 

Universitas Brawijaya. Malang. 

Saputra, A. dan D.K. Ningrum. 2010. Pengeringan Kunyit Menggungakan 

Microwave dan Oven. Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas 

Diponegoro. Semarang. 

Sastrosupadi, A. 2007. Rancangan Percobaan Praktis Bidang Pertanian. Kanisius. 

Yogyakarta. 

Smith, E.J, 1990. Biotechnology Principle, Terjemahan Usman, F.S., S. Bambang 

dan S. Agung. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 

Somayeh, R., A. Soleyman, and A. M. Hossein. 2008. Influence of Citric Acid 

Microencapsulated with Microwave on Some Sensory Properties of 

Chewing Gum. Iranian Journal of Food Science and Technology, 5(1):1-

12.  

Soottitantawat,  H.  Yoshii  and  T.  Furuta,  2003  Microencapsulation  by  Spray 

Drying:  Influence  of  Emulsion  Size  on  the  Retention  of  Volatile 

Compounds, J. of  Food Science-vol. 68, nr. 7. 

Spreer, E. and R. Mixa 1998. Milk And Dairy Product Technology. Marcel 

Dekker, Inc. New York. 

Stephen, A.M. 1995. Food Polysaccharides and Their Application. Marcel Dekker 

Inc. New York. 

Susilawati, S.U.N., dan R. Fitriani. 2009. Pengaruh Konsentrasi Gum Arab dan 

Minyak Kedelai terhadap Konsentrasi β-Karoten, Stabilitas dan Sifat 

Organoleptik Sari Wortel (Daucus carota L.). Jurusan Teknologi Hasil 

Pertanian, Universitas Lampung. Lampung. 

Thenawidjaja,  M.  1995.  Dasar-Dasar  Biokimia.  Jilid  1.  Terjemahan  dari 

Principles of Biochemistry oleh Lehninger A.L. Erlangga. Jakarta. 

Turkoglu, H., Z.G. Ceylsn and K.S. Dayisoylu. 2003. The Microbiological and 

Chemical Quality of Orgu Cheese Produced in Turkey. J. Nutrition, 2: 92-

94. 

Utami, N. A. 2009. Aktivitas Penghambatan Bubuk Bakteriosin Dari Bakteri 

Asam Laktat Galur Scg 1223. 

http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/19633. diakses tanggal 28 

Februari 2011. 

http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/19633


57 

 

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

Gouda Cheese. Departement of Food Science Faculty of Natural and 

Agricultural Sciences University of Pretoria. Pretoria. 

Vitarini, R. 2003. Mempelajari Karakteristik Pengeringan Cabe Merah (Capsicum 

annuum L.) dengan Menggunakan Microwave. Jurusan Teknik Pertanian, 

Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor. 

 

Weimer, B.C. 2007. Improving the Flavour of Cheese. Woodhead Publishing 

Limited. Cambridge. England.  

Winarno, F. G. 2004. Kimia Pangan dan Gizi. PT Gramedia Pustaka Utama. 

Jakarta. 

Wirawan, R. E., Klesse, N. A., Jack, R. W., and Tagg, J. R. (2006). Molecular and 

Genetic Characterization of a Novel Nisin Variant Produced by 

Streptococcus uberis. Appl Environ Microbiol 72: 1148–1156. 

 

 



58 

 

Lampiran 1. Prosedur Pengujian Kadar Air  (Mahmoud and Savello, 1992)  

 

Pengujian kadar air keju Gouda dilakukan berdasarkan prosedur sebagai 

berikut:  

1.   Botol  timbang  dimasukkan  dalam  oven  selama  24  jam  kemudian

 dimasukkan  dalam  eksikator  selama  2  jam  dan  ditimbang  beratnya  ( X

 gram).  

2.   Sampel  keju Gouda yang  telah  dihaluskan  ditimbang  sebanyak  2-3  gram 

(Y  gram), kemudian  dimasukkan  ke  dalam  botol  timbang  yang  telah 

diketahui  beratnya.  

3.  Sampel dan botol timbang dimasukkan dalam oven 115
o
C selama 18 jam, 

 kemudian ditimbang beratnya (Z gram).   

 Kadar air (%) =  ( X + Y ) – Z x 100% 

                      Y 
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Lampiran 2. Prosedur Uji Total Plate Count (Turkoglu et al., 2003) 

 

Pengujian TPC keju Gouda dilakukan berdasarkan prosedur sebagai 

berikut: 

1. Timbang sampel keju Gouda sebanyak 5 gram dan dihancurkan dengan mortar 

sampai halus dan homogen. 

2. Sampel yang telah dihaluskan dimasukkan dalam Erlenmeyer yang telah berisi 

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

10
-1

). 

3. Disiapkan seri pengenceran 10
-2

, 10
-3

 sampai dengan pengenceran 10
-6

 dengan 

cara pipet 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
-6

. 

4. Pipet sebanyak 1 ml larutan pengenceran 10
-4

 dan tuangkan ke dalam cawan 

petri secara merata, kemudian dituangkan media PCA sebanyak ±15 ml secara 

merata hingga menutupi permukaan dalam cawan petri dan dibiarkan hingga 

membeku, lalu cawan petri di balik, demikian seterusnya dengan cara yang 

sama untuk pengenceran 10
-5

 dan 10
-6

 (metode pour plate). 

5. Inkubasikan pada inkubator dengan suhu 37
0
 C selama 48 jam. 

6. Lakukan perhitungan jumlah koloni bakteri yang tumbuh dengan coloni 

counter. 

Untuk melaporkan hasil analisis mikrobiologi dengan hitungan cawan, 

maka digunakan sebagai standar yang disebut Standart Plate Count (SPC) sebagai 

berikut : 
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1. Cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah koloni 

antara 30-300. 

2. Beberapa koloni yang bergabung menjadi satu merupakan satu kumpulan 

koloni besar yang jumlahnya dihitung sebagai satu koloni. 

3. Satu deretan rantai koloni yang terlihat sebagai satu garis tebal dihitung 

sebagai satu koloni. 

4. Hasil yang dilaporkan hanya terdiri dari dua angka yaitu angka pertama dan 

angka kedua. Jika angka yang ketiga sama dengan angka lebih besar dari lima, 

harus dibulatkan satu angka lebih tinggi daripada angka kedua. 

5. Jika pada semua pengenceran dihasilkan kurang dari 30 koloni pada cawan 

petri, yang dihitung jumlah koloni pada pengenceran terendah. Hasilnya 

dilaporkan sebagai kurang dari 30 dikalikan dengan besarnya pengenceran, 

tetapi jumlah yang sebenarnya harus dicantumkan di dalam tanda kurung. 

6. Jika pada semua pengenceran dihasilkan lebih dari 300 koloni, yang dihitung 

jumlah koloni pada pengenceran yang tertinggi. Hasilnya dilaporkan sebagai 

lebih dari 300 dikalikan dengan faktor pengenceran, tetapi jumlah yang 

sebenarnya dicantumkan di dalam tanda kurung. 

7. Jika pada cawan dari dua tingkat pengenceran dihasilkan koloni dengan 

jumlah antara 30-300 dan perbandingan antara hasil tertinggi dengan terendah 

dari kedua pengenceran tersebut lebih kecil atau sama dengan dua, dilaporkan 

rata-rata dari kedua nilai tersebut dengan memperhitungkan faktor 

pengencerannya. Jika perbandingan antara hasil tertinggi dengan terendah 

lebih besar dari dua yang dilaporkan hanya yang terkecil. 
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8. Jika digunakan dua cawan petri atau duplo pengenceran, data yang diambil 

harus dari kedua cawan tersebut, tidak boleh diambil salah satu. 

Perhitungan : 

Faktor Pengenceran (FP) = P. Awal x P. Selanjutnya x Jumlah yang tumbuh 

Jumlah koloni per ml  = Jumlah koloni x 1/FP 
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Lampiran 3. Prosedur Uji Bakteri Asam Laktat (Turkoglu et al., 2003) 

 

Pengujian jumlah bakteri asam laktat keju Gouda dilakukan berdasarkan 

prosedur sebagai berikut: 

1. Timbang sampel keju Gouda sebanyak 5 gram dan dihancurkan dengan mortar 

sampai halus dan homogen. 

2. Sampel yang telah dihaluskan dimasukkan dalam Erlenmeyer yang telah berisi 

45 mL larutan pepton 0,1% dan diaduk-aduk hingga homogen (pengenceran 

10
-1

). 

3. Disiapkan seri pengenceran 10
-2

, 10
-3

 sampai dengan pengenceran 10
-6

 dengan 

cara pipet 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
-6

. 

4. Pipet sebanyak 1 mL larutan pengenceran 10
-4

 dan tuangkan ke dalam cawan 

petri secara merata, kemudian dituangkan media MRS Agar sebanyak ±15 mL 

secara merata hingga menutupi permukaan dalam cawan petri dan dibiarkan 

hingga membeku, lalu cawan petri di balik, demikian seterusnya dengan cara 

yang sama untuk pengenceran 10
-5

 dan 10
-6

 (metode pour plate). 

5. Inkubasikan pada inkubator dengan suhu 35
0
 C selama 72 jam. 

6. Lakukan perhitungan jumlah koloni bakteri yang tumbuh dengan coloni 

counter. 

Untuk melaporkan hasil analisis mikrobiologi dengan hitungan cawan, maka 

digunakan sebagai standar yang disebut Standart Plate Count (SPC) seperti pada 

Lampiran 2. 
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Lampiran 4. Analisis Ragam dan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) Kadar 

Air Keju Gouda 

Penambahan Waktu   Kelompok       

EMC Pemeraman 1 2 3 Total Rata-rata 

  R0 41,95 42,01 41,85 125,81 41,94±0,08 

PO R1 19,11 22,03 18,08 59,22 19,74±2,05 

 
R2 14,96 15,01 14,65 44,62 14,87±0,20 

 
R3 13,32 13,24 13,40 39,96 13,32±0,08 

  R0 40,85 38,37 40,64 119,86 39,95±1,38 

P1 R1 28,10 16,33 14,94 59,37 19,79±7,23 

 
R2 13,42 14,07 13,86 41,35 13,78±0,33 

  R3 13,32 13,24 13,40 39,96 13,32±0,08 

Total   185,03 174,3 170,82 530,15 

  

Keterangan: 

P0 :Tanpa penambahan EMC 

P1 : Penambahan EMC 

R0 :Waktu pengamatan 0 bulan 

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       530,15
2 

FK       =           =   = 11710,79 

               h.l.r                      2.4.3 

 

Untuk perhitungan JK disusun tabel 2 arah sebagai berikut: 
 Perlakuan   Pemeraman     Total Rata-rata 

 
0 1 2 3 

  
PO 125,81 59,22 44,62 39,96 269,61 67,40 

P1 119,86 59,37 41,35 39,96 260,54 65,14 

Total 245,67 118,59 85,97 79,92 530,15 132,54 

Rata-rata 122,84 59,30 42,99 39,96     
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                h    l     r 
2 

JKTotal  = Σ    Σ   Σ   Yabk   -   FK     

          a=1 b=1 k=1 

 = (41,95 + 42,01 + … + 13,40) – FK 

 

 = 3113,19 

 

                   h       l   r            
2 

  Σ   Σ  Σ Yabk 

  a=1  b=1 k=1       

JKPerl(P) =   - FK 

                 l.r  

 

           (269,61
2
 + 260,54

2
) 

        =    -  FK 

                             4,3  

 

  = 3,427704 

 

                   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 

 

       (125,81 
2 

+ 59,22 
2
 + 44,62 

2 
+ 39,96 

2 
)             269,61

2 

        =                  -      

  3             4.3   

       

        = 1583,507 

 

 

                   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 

 

       ( 119,86 
2 

+ 59,37
2
 + 41,35

2 
+ 39,96

2 
)               260,54

2 

        =             -   

  3             4.3  

       

        = 1409,189 
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JK(R-P) =  JK(R-P0)
 
+  JK(R-P1)  

  = 1583,507 + 1409,189 

 = 2992,697 

JKGalat = JKTotal - JKPerl(P) - JK(R-P) 

  = 3113,19 – 3,427704 – 2992,697 

 =  117,06 

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

Perlakuan 1 3,4277 3,4277 0,468489 4,49 8,53 

R(P) 6 2992,7 498,783 68,1723** 2,74 4,2 

Galat 16 117,06 7,316504 
   

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 Berganda Duncan 1% 

SE  = 
r

KTGalat

 

   = 
3

316504,7
 

  = 1,561677 

Selingan 2 3 4 

JND 1% 4,13 4,34 4,45 

JNT 1% 6,449725574 6,777677721 6,94946218 
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Hasil UJBD 1% untuk waktu pemeraman 

R(P) Rata-rata Notasi 

   R3 13,320 a 

   R2 14,328 a 

   R1 19,765 a 

   R0 40,945 b 
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Lampiran 5. Analisis Ragam dan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) TPC 

(Total Plate Count) Keju Gouda 

Penambahan   Waktu    Kelompok       

EMC pemeraman 1 2 3 Total Rata-rata 

  R0 6,30 6,60 6,50 19,40 6,47±0,15 

PO R1 5,30 5,30 8,20 18,80 6,27±1,67 

 
R2 7,60 5,60 4,00 17,20 5,73±1,80 

 
R3 5,80 6,70 5,60 18,10 6,03±0,59 

  R0 7,80 6,20 6,50 20,50 6,83±0,85 

P1 R1 5,60 5,60 6,20 17,40 5,80±0,35 

 
R2 4,30 4,00 0,00 8,30 2,77±2,40 

  R3 5,90 5,70 5,60 17,20 5,73±0,15 

Total   48,60 45,70 42,60 136,90 
 

 

                 h   l    r           
2 

      Σ  Σ  Σ Yabk 

      a=1 b=1 k=1       136,90
2 

FK       =           =   = 780,90 

               h.l.r                      2.4.3 

 

Untuk perhitungan JK disusun tabel 2 arah sebagai berikut: 

Perlakuan   Pemeraman     Total Rata-rata 

 
0 1 2 3 

  
PO 19,40 18,80 17,20 18,10 73,50 18,38 

P1 20,50 17,40 8,30 17,20 63,40 15,85 

Total 39,90 36,20 25,50 35,30 136,90 34,23 

Rata-rata 19,95 18,10 12,75 17,65     

 

                h    l     r 
2 

JKTotal  = Σ    Σ   Σ   Yabk   -   FK     

          a=1 b=1 k=1 

 

             = (6,3
2 

+ 6,6
2
 + ………… + 5,6

2
 )  -  FK 

 

  = 58,87 
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                  h    l    r            
2 

  Σ   Σ  Σ Yabk 

  a=1  b=1 k=1       

JKPerl(P) =     - FK 

                 l.r  

 

      (73,50
2
 + 63,40

2
) 

  =    -  FK    = 4,250417 

                             4.3  

 

                   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 

 

       (19,40
2 

+ 18,80
2
 + 17,20

2
+ 18,10

2 
)                  73,50

2 

        =                  -      

  3             4.3 

         

        = 0,895833 

 

                    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 

 

        (20,50
2 

+ 17,40
2
 + 8,30

2
+ 17,20

2 
)                   63,40

2 

        =                  -      

  3               4.3    

  = 27,61667 

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

 = 0,895833 + 27,61667 

 = 28,5125 

JKGalat = JKTotal - JKPerl(P) - JK(R-P) 

  = 58,87 – 4,250417 – 28,5125 

 = 26,11 
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Tabel analisa sidik ragam (ANOVA): 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

       
Perlakuan 1 4,25042 4,25042 2,60495 4,49 8,53 

R(P) 6 28,5125 4,75208 2,91241* 2,74 4,2 

Galat 16 26,11 1,63167 
   

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) 

 

Membedakan berbagai waktu pemeraman terhadap perlakuan penambahan EMC 

Uji Jarak Berganda Duncan 5% 

SE  = 
r

KTGalat

 

   = 
3

1,63167
 

  = 0,737488 

Selingan 2 3 4 

JND 5% 3 3,15 3,23 

JNT 5% 2,2125 2,3230 2,3820 

 

Hasil UJBD 5% untuk waktu pemeraman 

R(P) Rata-rata Notasi 

   

      

R2 4,250 a 

   

      

R3 5,883 ab 

   

      

R1 6,033 ab 

   

      

R0 6,650 b 
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Lampiran 6. Analisis Ragam dan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) BAL 

(Bakteri Asam Laktat) Keju Gouda 

Penambahan 

EMC 

Waktu 

pemeraman  
  Kelompok       

  
1 2 3 Total Rata-rata 

  R0 6,70 6,90 6,70 20,30 6,77±0,12 

PO R1 5,30 5,50 0,00 10,80 3,60±3,12 

 
R2 6,10 5,40 4,30 15,80 5,27±0,91 

 
R3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00±0,00 

  R0 7,10 6,90 6,90 20,90 6,97±0,12 

P1 R1 6,60 6,80 6,90 20,30 6,77±0,15 

 
R2 4,80 4,00 0,00 8,80 2,93±2,57 

  R3 4,70 0,00 0,00 4,70 1,57±2,71 

Total   41,30 35,50 24,80 101,60 
 

 

                 h   l    r           
2 

      Σ  Σ  Σ Yabk 

      a=1 b=1 k=1       101,60
2 

FK       =           =   = 430,11 

               h.l.r                      2.4.3  

 

                h    l     r 
2 

JKTotal  = Σ    Σ   Σ   Yabk   -   FK     

          a=1 b=1 k=1 

 

             = (6,70
2 

+ 6,90
2
 + ………… + 0

2
 )  -  FK 

 

  = 194,65 

Untuk perhitungan JK disusun tabel 2 arah sebagai berikut: 

Perlakuan   Pemeraman     Total Rata-rata 

 
0 1 2 3 

  
PO 20,30 10,80 15,80 0,00 46,90 11,73 

P1 20,90 20,30 8,80 4,70 54,70 13,68 

Total 41,20 31,10 24,60 4,70 101,60 25,40 

Rata-rata 20,60 15,55 12,30 2,35     
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                   h    l    r            
2 

  Σ   Σ  Σ Yabk 

  a=1  b=1 k=1       

JKPerl(P) =     - FK 

                 l.r 

 

      (46,90
2
 + 54,70

2
) 

  =    -  FK    = 2,535 

                             4.3  

 

                   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 

 

       (20,30
2 

+10,80
2
 + 15,80

2 
+0,00

2 
)          46,90

2 

        =         -      

  3     4.3    

   

  = 76,15583 

                   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 

 

       (20,90
2 

+ 20,30
2
 + 8,80

2
+ 4,70

2 
)         54,70

2 

        =      -   

  3              4.3    

   

  = 66,8025 

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

 = 76,15583 + 66,8025 

 = 142,9583 

JKGalat = JKTotal - JKPerl(P) - JK(R-P) 

  = 194,65 – 2,535 – 142,9583 

 = 49,16 
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Tabel analisa sidik ragam (ANOVA): 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

       
Perlakuan 1 2,535 2,535 0,82506 4,49 8,53 

R(P) 6 142,958 23,8264 7,75472** 2,74 4,2 

Galat 16 49,16 3,0725       

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 perlakuan penambahan EMC 

Uji Jarak Berganda Duncan 1% 

 

SE  = 
r

KTGalat

 

   = 
3

3,0725
 

           = 1,012011 

Selingan 2 3 4 

JND 1% 4,13 4,34 4,45 

JNT 1% 4,17961 4,39213 4,50345 

 

Hasil UJBD 1% untuk waktu pemeraman 

R(P) Rata-rata Notasi 

   R3 0,783 a 

   R2 4,100 ab 

   R1 5,183 b 

   R0 6,867 b 
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Lampiran 7. Analisis Regresi 

7.1. Tabel Data 3 Variabel (Kadar Air, Total Plate Count dan Bakteri Asam           

Laktat) dari Perlakuan Tanpa Penambahan EMC 

 

KA (Y) TPC (X1) BAL (X2) 

41,94 6,47 6,77 

19,74 6,27 3,60 

14,87 5,73 5,27 

13,32 6,03 0 

 

Ket: Y = Variabel Dependen 

       X1 dan X2 = Variabel Independen 

Work Sheet untuk Regresi Y = a0 + a1X1 +a2X2  

Y X1 X2 Y
2
 X1

2
 X2

2
 YX1 YX2 X1X2 

41,94 6,47 6,77 1758,96 41,86 45,83 271,35 283,93 43,80 

19,74 6,27 3,60 389,67 39,31 12,96 123,77 71,06 22,57 

14,87 5,73 5,27 221,12 32,83 27,77 85,21 78,36 30,20 

13,32 6,03 0 177,42 36,36 0 80,32 0 0 

89,87 24,50 15,64 2547,17 150,37 86,57 560,65 433,36 96,57 

 

∑x1
2
 = ∑X1

2
 – (∑X1)

2
 

       n 

 

         = 150,37 – (24,50)
2
 = 0,31 

            4 

 

∑x2
2
 = ∑X2

2
 – (∑X2)

2
 

       n 

 

          = 86,57 – (15,64)2 = 25,41 

           4 

 

∑x1x2 = ∑X1X2 – (∑X1)( ∑X2) 

     n 

 = 96,57 – (24,50)(15,64) = 0,78 

      4 
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∑x1y = ∑X1Y – (∑X1)(∑Y) 

            n 

 

            = 560,65 – (24,50)(89,87) = 10,19 

         4 

 

∑x2y = ∑X2Y – (∑X2)(∑Y)  

            n 

 

         = 433,36 – (15,64)(89,87) = 81,97 

      4 

 

∑y
2
 = ∑Y

2
 – (∑Y)

2
 

    n 

 

       = 2547,17 – (89,87)
2
 = 528,02 

           4 

 

Koefisien Regresi 

 

a1 = (∑x1y)(∑x2
2
) – (∑x2y)(∑x1x2) 

       (∑x1
2
)(∑x2

2
) – (∑x1x2)(∑x1x2) 

 

    = (43,40)(22,29) – (77,73)(7,63) = 27,33 

         (9,18)(22,29) – (7,63)(7,63) 

 

a2 = (∑x1
2
)(∑x2y) – (∑x1x2)(∑x1y) 

      (∑x1
2
)(∑x2

2
) – (∑x1x2)(∑x1x2) 

 

   = (9,18) (77,73) - (7,63) (43,40) = 2,39 

        (9,18)(22,29) - (7,63)(7,63) 

 

a0 = ∑Y – a1∑X1 – a2∑X2 

  n 

 

      89,87 - 2,56 (24,50) - 2,61 (15,64) = -154,25 

   4 

 

Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

R
2
 = a1∑x1y + a2∑x2y 

      ∑y
2
 

 

     = 27,33 (43,40) + 2,39 (77,73) = 0,90 

     528,02 
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Standar Eror dari Koefisien Regresi 

 

∑e1
2
 = (1 – R

2
)( ∑y

2
) 

 

         = (1 – 0,90)(528,02) = 53,50 

 

σ
2
 = ∑e1

2
 

       n – 3 

     = 53,50 = 0,90 

        4 – 3 

 

Va.1 =         σ
2
 ∑x2

2
_      _ 

          ∑x1
2
∑x2

2
 – (∑x1x2)

2
 

 

       = ____0,90 (25,41)____ = 3,19 

 9,18 (22,29) – (7,63)
2
 

 

Va.2 =         σ
2
 ∑x1

2
_      _ 

          ∑x1
2
∑x2

2
 – (∑x1x2)

2
 

 

       = ____0,90 (9,18)_____ = 0,04 

 9,18 (22,29) – (7,63)
2
 

 

Sa.1 = √Va.1 = √3,19 = 1,79 

 

Sa.2 = √Va.2 = √0,04 = 0,20 

 

Persamaan Regresinya adalah:  

 

Y = a0 + a1X1 + a2X2 

 

Y = -154,25 + 27,33 X1 + 2,39 X2 

             (1,79)       (0,20) 

 

F Hitung:  

 

F hitung = R
2
 (n – k – 1) 

                  k (1 – R
2
) 

 

   = 0,90 (4 – 2 – 1) = 4,5 

         2 (1 – 0,90) 

 

Ket: k = jumlah variabel bebas 
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F Tabel:  

 

Dk Pembilang = k = 2 

 

Dk Penyebut   = n – k – 1 

 

  = 4 – 2 – 1 = 1 

 

F Tabel           = 4,99 

 

F Hitung (4,5) ≤ F Tabel (4,99) = Ho diterima, H1 ditolak 

 

Pada perlakuan tanpa penambahan EMC bubuk, Total Plate Count dan Bakteri 

Asam Laktat tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kadar Air 

Keju Gouda.  

 

7.2. Tabel Data 3 Variabel (Kadar Air, Total Plate Count dan Bakteri Asam 

Laktat) dari Perlakuan Penambahan EMC 2%. 

 

KA (Y) TPC (X1) BAL (X2) 

39,95 6,83 6,97 

19,79 5,80 6,77 

13,78 2,77 2,93 

13,32 5,73 1,57 

 

Work Sheet untuk Regresi Y = a0 + a1X1 + a2X2 

 

Y X1 X2 Y
2
 X1

2
 X2

2
 YX1 YX2 X1X2 

39,95 6,83 6,97 1596,00 46,65 48,58 272,86 278,45 47,61 

19,79 5,80 6,77 391,64 33,64 45,83 114,78 133,97 39,27 

13,78 2,77 2,93 189,89 7,67 8,58 38,17 40,38 8,12 

13,32 5,73 1,57 177,42 32,83 2,46 76,32 20,91 8,99 

86,84 21,13 18,24 2354,96 120,79 105,46 502,13 473,72 103,98 

 

∑x1
2
 = ∑X1

2
 – (∑X1)

2
 

       n 

 

         = 120,79 – (21,13)
2
 = 9,18 

           4 

 

∑x2
2
 = ∑X2

2
 – (∑X2)

2
 

      n 

 

          = 105,46 – (18,24)
2
 = 22,29 

            4 



77 

 

∑x1x2 = ∑X1X2 – (∑X1)(∑X2) 

     n 

 = 103,98 – (21,13)(18,24) = 7,63 

        4 

 

∑x1y = ∑X1Y – (∑X1)(∑Y) 

             n 

 

            = 502,13 – (21,13)( 86,84) = 43,40 

        4 

 

∑x2y = ∑X2Y – (∑X2)(∑Y) = 

             n 

 

         = 473,72 – (18,24)( 86,84) = 77,73 

     4 

 

∑y
2
 = ∑Y

2
 – (∑Y)

2
 

    n 

 

       = 2354,96 – (89,87)
2
 = 469,66 

           4 

 

Koefisien Regresi 

 

a1 = (∑x1y)(∑x2
2
) – (∑x2y)(∑x1x2) 

       (∑x1
2
)(∑x2

2
) – (∑x1x2)(∑x1x2) 

 

    = (43,40)(22,29) – (77,73)(7,63) = 2,56 

         (9,18)( 22,29) – (7,63)(7,63) 

 

a2 = (∑x1
2
)(∑x2y) – (∑x1x2)(∑x1y) 

      (∑x1
2
)( ∑x2

2
) – (∑x1x2)(∑x1x2) 

 

   = (9,18) (77,73) - ( 7,63) (43,40) = 2,61 

        (9,18)(22,29) - (7,63)(7,63) 

 

a0 = ∑Y – a1∑X1 – a2∑X2 

  n 

 

      89,87 - 2,56 (24,5) - 2,61 (15,64) = -3,71 

   4 
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Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

R
2
 = a1∑x1y + a2∑x2y 

      ∑y
2
 

 

     = 2,56 (43,4024) + 2,61 (77,7272) = 0,67 

         469,66 

 

Standar Eror dari Koefisien Regresi 

 

∑e1
2
 = (1 – R

2
)( ∑y

2
) 

 

         = (1 – 0,67)(469,66) = 155,64 

 

σ
2
 = ∑e1

2
 

       n – 3 

    

     = 155,64= 0,67 

         4 – 3 

 

Va.1 =         σ
2
 ∑x2

2
_      _ 

          ∑x1
2
∑x2

2
 – (∑x1x2)

2
 

 

        =  ____0,67 (22,29)___ = 0,10  

 9,18 (22,29) – (7,63)
2
 

 

Va.2 =         σ
2
 ∑x1

2
_      _ 

          ∑x1
2
∑x2

2
 – (∑x1x2)

2
 

 

       = _____0,67 (9,18)____ = 0,04 

 9,18 (22,29) – (7,63)
2
 

 

Sa.1 = √Va.1 = √0,10 = 0,32 

 

Sa.2 = √Va.2 = √0,04 = 0,24 

 

Persamaan Regresinya adalah:  

 

Y = a0 + a1X1 + a2X2 

 

Y = -3,71 + 2,56 X1 + 2,61 X2 

         (0,32)      (0,24) 
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F Hitung:  

 

F hitung = R
2
 (n – k – 1) 

                  k (1 – R
2
) 

 

   = 0,67 (4 – 2 – 1) = 1,02 

         2 (1 – 0,67) 

 

Ket: k = jumlah variabel bebas 

 

F Tabel:  

 

Dk Pembilang = k = 2 

 

Dk Penyebut   = n – k – 1 

 

  = 4 – 2 – 1 = 1 

 

F Tabel           = 4,99 

 

F Hitung (1,02) ≤ F Tabel (4,99) = Ho diterima, H1 ditolak 

 

Pada perlakuan penambahan EMC bubuk 2%, Total Plate Count dan Bakteri 

Asam Laktat tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kadar Air 

Keju Gouda. 
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