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ABSTRACT 
 

The purpose of this research were to know the best 

treatment and quality of Gouda cheese who coated by whey 

protein’s edible film with the addition egg white lysozyme 

looking at texture, colour, microstructure, and microscopis 

structure during ripening 1 day, 2, 4, and 8 weeks. The 

research method was factorial experiment by Randomized 

Block Design with two factors. The result of this research 

showed that the addition egg white lysozyme didn’t give a 

significantly different effect (P>0,05) on texture, lightness 

(L*), redness (a*), and yellowness (b*) values. Ripening time 

treatment gave a high significantly different effect (P<0,01) on 

lightness (L*), redness (a*), and yellowness (b*) values. The 

interaction of the addition egg white lysozyme and ripening 

time treatment gave a significantly different effect (P<0,05) on 

redness (a*) and yellowness (b*) values. Based on the test of 

microscopis structure and microstructure, the addition egg 

white lysozyme 0,5 % (P1) the dispersion of protein matrix and 

fat globules more clear, uniform, and compact with ripening of 

8 weeks. This research concluded that the best combination 

was egg white lysozyme 0,5 % and ripening time 8 weeks 

(P1Q4). Gouda cheese coated by whey protein’s edible film 

and ripening time downed the texture and (L*) values, but it 

could to improve of (a*) and (b*) values. Observations of 

microscopis structure and microstructure showed that matrix 
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protein and fat globules more clear to ripening time 8 weeks 

(Q4). 

 

Keywords: egg white lysozyme, whey protein’s edible film, 

Gouda cheese. 
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RINGKASAN 
 

Penelitian ini dimulai pada bulan Agustus 2013 

sampai Januari 2014. Penelitian ini dilaksanakan di 

Laboratorium Fisiko Kimia Program Studi Teknologi Hasil 

Ternak, Laboratorium Epidemiologi Fakultas Peternakan, 

Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian (THP), Laboratorium Biosains, 

Universitas Brawijaya Malang. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui perlakuan terbaik dan perubahan kualitas 

fisik keju Gouda yang dilapisi edible film protein whey dengan 

penambahan lisozim putih telur selama pematangan ditinjau 

dari tekstur, warna, mikrostruktur, dan struktur mikroskopis. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

edible film protein whey, keju Gouda muda yang diperoleh 

dari Unit Usaha Keju Malang Kecamatan Wajak Kabupaten 

Malang, dan lisozim putih telur ayam. Metode yang digunakan 

adalah percobaan faktorial menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok dengan dua faktor. Faktor pertama adalah 

perlakuan penambahan lisozim dengan konsentrasi, yaitu 

tanpa penambahan lisozim (P0), penambahan lisozim 0,5 % 

(P1), dan penambahan lisozim 1 % (P2). Faktor kedua adalah 

waktu pematangan 1 hari (Q1), 2 minggu (Q2), 4 minggu (Q3), 

dan 8 minggu (Q4). Penelitian ini dilakukan sebanyak tiga 

pengelompokan didasarkan pada hari pembuatan keju. 
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Variabel yang diamati adalah tekstur, warna, mikrostruktur, 

dan struktur mikroskopis. Data hasil pengamatan dianalisis 

menggunakan sidik ragam, apabila terdapat perbedaan yang 

nyata atau sangat nyata pada setiap perlakuan dilanjutkan 

dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT), sedangkan data yang 

dihasilkan dari uji mikrostruktur dan struktur mikroskopis 

dianalisis secara deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan lisozim tidak memberikan perbedaan pengaruh 

yang nyata (P > 0,05) terhadap nilai tekstur, kecerahan (L*), 

kemerahan (a*), dan kekuningan (b*), sedangkan perlakuan 

waktu pematangan memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P < 0,01) terhadap nilai (L*), (a*), dan (b*). 

Interaksi antara kedua perlakuan memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P < 0,05) terhadap nilai (a*) dan (b*). 

Berdasarkan uji mikrostruktur dan struktur mikroskopis yang 

diamati, perlakuan penambahan lisozim 0,5 % (P1) penyebaran 

matriks protein dan globula lemak lebih jelas, merata, dan 

kompak dengan waktu pematangan 8 minggu (Q4). Interaksi 

terbaik adalah perlakuan lisozim 0,5 % dan waktu pematangan 

8 minggu (P1Q4). 

Kesimpulan penelitian ini adalah keju Gouda yang 

dilapisi edible film dengan perlakuan penambahan lisozim dan 

waktu pematangan menurunkan nilai tekstur dan (L*), tetapi 

dapat meningkatkan nilai (a*) dan (b*). Hasil pengamatan 

struktur mikroskopis dan mikrostruktur menggambarkan 

matriks protein dan globula lemak tersebar secara jelas pada 

waktu pematangan 8 minggu (Q4). 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Keju merupakan salah satu produk hasil fermentasi 

berbahan dasar susu dan diproduksi dengan berbagai rasa dan 

bentuk (Fox, McSweeney, Cogan, and Guinee, 2000). Radiati 

(2010) menyatakan bahwa keju adalah protein susu yang 

digumpalkan dimana penggumpalan ini terjadi karena adanya 

enzim rennet (enzim lain yang cocok) atau melalui fermentasi 

asam laktat. Komponen-komponen yang menyusun keju 

adalah lemak, air, protein, laktosa, kalsium dan phospor yang 

komposisinya tergantung pada jenis keju. 

Keju Gouda terbuat dari susu murni atau skim dan 

mengalami pematangan hingga berumur beberapa minggu 

sampai lebih dari satu tahun. Semakin lama masa 

pematangannya, maka keju Gouda mempunyai cita rasa yang 

semakin kuat. Keju Gouda dibungkus dengan lapisan lilin 

warna kuning atau merah bertujuan untuk melindungi keju 

Gouda dari kerusakan dan penurunan mutu karena umurnya 

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

Waktu pematangan keju Gouda akan berdampak negatif 

terhadap kualitas fisik keju Gouda apabila tidak dilapisi 

dengan pelindung pada permukaan luarnya. Langkah yang 

dapat diterapkan adalah pemanfaatan edible film sebagai 

pelapis pada permukaan luar keju Gouda, sehingga kualitas 

fisiknya tetap terjaga dengan baik. 

Edible film dapat melindungi makanan dari kerusakan 

mikrobiologi, kimia, dan fisik. Keuntungan penggunaan edible 

film sebagai kemasan bahan pangan berfungsi untuk 

memperpanjang umur simpan produk serta tidak mencemari 
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lingkungan karena edible film ini dapat dimakan dengan 

produk yang dikemasnya (Dangaran, Nantz, and Krochta, 

2004). Edible film dibuat dari bahan dasar yang dapat dimakan 

seperti protein, lipid, dan polisakarida. Edible film memiliki 

kemampuan untuk meningkatkan kualitas pangan, keamanan 

pangan, daya simpan produk, dan melawan difusi massa 

(kelembaban, gas, dan volatil). Salah satu bahan dasar edible 

film adalah protein whey. Protein whey dapat menghasilkan 

edible film yang transparan, lunak, lentur, dan mempunyai 

sifat penahan aroma dari produk pangan yang dilapisinya 

(Sothornvit and Krochta, 2004). Aplikasi edible film protein 

whey pada keju harus ditambahkan dengan lisozim sebagai 

media penghambat mikroorganisme selama proses 

pematangan agar sifat fisiknya tidak mengalami perubahan, 

seperti tekstur dan warnanya. 

Lisozim merupakan salah satu komponen putih telur 

yang dapat digunakan sebagai bahan pengawet alami makanan 

karena memiliki sifat antibakteri. Kubiak dan Mulheran (2008) 

menyatakan bahwa salah satu metode ekstraksi yang tepat 

untuk mendapatkan lisozim secara efisien dengan aktivitas 

antibakteri yang tinggi, yaitu melalui adsorbsi lisozim pada 

permukaan silika (SiO2). Metode adsorbsi lisozim pada 

permukaan silika didasarkan pada adsorbsi protein di 

permukaan yang bermuatan positif. Adsorbsi lisozim 

utamanya digerakkan oleh daya elektrostatik, metode ini 

sangat tergantung pada kekuatan ionik. Proses pematangan 

dapat menyebabkan keju mengalami perubahan yang 

diakibatkan oleh menurunnya kadar air dalam keju. Penurunan 

kadar air dapat disebabkan oleh rendahnya hidrasi protein dan 

kuatnya matriks kasein, sehingga tekstur keju menjadi lebih 

keras (Buffa, Trujillo, Pavia, and Guamis, 2001). 
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Analisis mikrostruktur juga mempunyai peranan 

penting dalam pengendalian kualitas produk-produk susu. 

Mikrostruktur keju adalah susunan dari partikel-partikel kasein 

yang bergabung menjadi kelompok dan rangkaian untuk 

membentuk keseluruhan matriks protein yang memisahkan air, 

globula lemak, dan mineral. Analisis mikrostruktur 

mempunyai peranan penting dalam pengendalian kualitas 

produk-produk susu (Impoco, Carrato, Caccamo, Tuminello, 

and Licitra, 2004). Berdasarkan uraian diatas, maka perlu 

diadakan penelitian mengenai aplikasi pelapisan edible film 

protein whey dengan penambahan lisozim putih telur terhadap 

kualitas fisik (tekstur, warna, struktur mikroskopis, dan 

mikrostruktur) keju Gouda selama pematangan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh penambahan lisozim putih telur 

dan waktu pematangan terhadap kualitas fisik keju 

Gouda dengan pelapisan edible film protein whey? 

2. Bagaimana perubahan kualitas fisik keju Gouda yang 

dilapisi edible film protein whey dengan penambahan 

lisozim putih telur selama pematangan ditinjau dari 

warna, tekstur, mikrostruktur, dan struktur 

mikroskopis? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui persentase penambahan lisozim dan 

waktu pematangan terbaik terhadap kualitas fisik keju 

Gouda dengan pelapisan edible film protein whey. 
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2. Mengetahui perubahan kualitas fisik keju Gouda yang 

dilapisi edible film protein whey dengan penambahan 

lisozim putih telur selama pematangan ditinjau dari 

tekstur, warna, mikrostruktur, dan struktur 

mikroskopis. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa mengenai 

pengaruh penggunaan edible film protein whey dengan 

penambahan lisozim putih telur terhadap kualitas fisik 

keju Gouda. 

2. Sebagai bahan informasi bagi pengusaha keju agar 

dapat memanfaatkan protein whey yang dihasilkan 

dari pembuatan keju untuk dijadikan bahan tambahan 

pembuatan edible film. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Karakteristik keju Gouda yaitu dilakukan proses 

pematangan yang lama untuk meningkatkan cita rasa dan 

aroma sekitar 2 – 7 bulan atau lebih dari 1 tahun, tetapi waktu 

pematangan yang relatif lama dapat menurunkan kualitas fisik 

keju Gouda disebabkan adanya aktivitas mikroorganisme. 

Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan 

menambahkan edible film protein whey sebagai pengawet dan 

ditambahkan dengan lisozim putih telur untuk menghambat 

pertumbuhan bakteri yang terdapat di dalamnya. Pencemaran 

bakteri pada keju apabila diminimalisir secara maksimal dapat 

menjaga kualitas fisik dari keju tersebut, sehingga keju Gouda 

yang dihasilkan lebih tahan lama dan tidak mengalami 

perubahan rasa. 
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Edible film merupakan suatu lapisan tipis yang 

digunakan untuk melapisi bahan pangan dan berasal dari 

bahan yang dapat dimakan, seperti protein, polisakarida, dan 

substansi hidrofobik. Salah satu bahan pembuatan edible film 

yang berasal dari protein, yaitu protein whey. Protein whey 

berasal dari hasil samping industri keju yang tidak 

dimanfaatkan secara optimal dan mengandung protein, yaitu 

laktoglobulin (57 %) dan laktalbumin (19 %) yang mempunyai 

nilai ekonomis tinggi apabila dimanfaatkan menjadi edible 

film (Nurdiyanto, 2013). Protein whey digunakan sebagai 

bahan baku pembuatan edible film karena kemampuannya 

dapat memberikan suatu penghalang terhadap transfer zat dan 

mempertahankan keutuhan bahan pangan (Rahmi, 2008). 

Kemampuan edible film protein whey adalah sebagai 

antimikroorganisme yang dapat melindungi permukaan bahan 

pangan dari kontaminasi mikroorganisme, sehingga tidak 

mengalami perubahan kualitas fisiknya. Aktivitas 

pertumbuhan mikroorganisme oleh edible film protein whey 

dapat dihambat secara terbatas, maka dari itu diperlukan 

penambahan lisozim putih telur sebagai antimikroorganisme 

untuk menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Fungsi 

penggunaan bahan antimikroorganisme pada edible film 

protein whey adalah untuk meminimalisir pertumbuhan 

mikroorganisme pada produk pangan, seperti keju Gouda 

karena hal ini dapat berpengaruh terhadap kualitas fisik yang 

diperoleh. Cagri, Ustunol, dan Ryser (2004) menyatakan 

bahwa difusi antimikroorganisme pada edible film ini 

dipengaruhi oleh film (jenis dan prosedur pembuatan), bahan 

pangan (keju), dan kondisi pemeraman (suhu, waktu 

pemeraman). 
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Selama waktu pematangan keju terjadi proses 

kompleks dan panjang yang dapat memecah protein, 

karbohidrat, dan lemak oleh enzim-enzim bakteri, sehingga 

mampu menghasilkan asam amino, asam lemak, dan asam 

laktat. Peningkatan waktu pematangan menyebabkan tekstur 

keju berubah akibat terjadinya proses proteolisis sehingga 

terjadi perubahan matriks kasein. Tekstur dan mikrostruktur 

keju berhubungan dengan matriks protein dan dispersi globula 

lemak. 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah terdapat perbedaan 

pengaruh penambahan lisozim putih telur, waktu pematangan, 

dan interaksi keduanya terhadap perubahan kualitas fisik keju 

Gouda ditinjau dari tekstur, warna, mikrostruktur, dan struktur 

mikroskopis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Keju Gouda 

Keju merupakan protein susu yang digumpalkan 

dimana penggumpalan ini terjadi karena adanya enzim rennet 

(enzim lain yang cocok) atau melalui fermentasi asam laktat. 

Komponen-komponen yang menyusun keju adalah lemak, air, 

protein, laktosa, kalsium, dan phospor yang komposisinya 

tergantung pada jenis keju (Radiati, 2010). Keju Gouda adalah 

salah satu jenis keju semi keras yang berasal dari negeri 

Belanda (Netherland) dengan bahan baku utama dari susu 

segar atau dari susu skim. Karakteristik khas pada keju Gouda 

antara lain memiliki tekstur kuat tetapi lunak, berlubang 

(bentuk oval atau bulat) yang tersebar di sekitar curd, kulit 

tipis, dan berwarna abu-abu cerah hingga abu-abu kehijauan 

yang dibungkus oleh lapisan lilin (wax) berwarna kekuningan. 

Ciri-ciri keju berwarna putih kekuningan hingga kuning pudar 

dan tidak mengkilat (Chairunnisa, 2007). 

Keju yang dikonsumsi dalam keadaan segar termasuk 

keju lunak, sedangkan keju yang dimatangkan termasuk keju 

semi lunak sampai sangat keras tergantung waktu 

penyimpanannya (Fox et al., 2000). Kandungan air dan lemak 

yang optimal menyebabkan konsistensi keju menjadi mudah 

untuk dipotong. Semakin lama pemeraman menyebabkan 

kadar protein terlarut semakin tinggi, sehingga menghasilkan 

matriks keju yang lembut dan struktur keju menjadi lebih 

homogen (Chairunnisa, 2007). 
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2.2 Edible Film Protein Whey 

Edible film merupakan suatu lapisan tipis yang 

digunakan untuk melapisi bahan pangan dan berasal dari 

bahan yang dapat dimakan seperti protein, polisakarida, dan 

substansi hidrofobik. Salah satu bahan pembuatan edible film 

yang berasal dari protein yaitu protein whey. Protein whey 

berasal dari hasil samping industri keju yang tidak 

dimanfaatkan secara optimal dan mengandung protein yaitu 

laktoglobulin (57 %) dan laktalbumin (19 %) yang mempunyai 

nilai ekonomis tinggi apabila dimanfaatkan menjadi edible 

film (Nurdiyanto, 2013). Chambi dan Grosso (2006) 

menyatakan bahwa protein berfungsi untuk meningkatkan 

jaringan polimer melalui penggabungan rantai polimer antara 

dua protein yang berbeda sumber, sehingga bisa terjadi cross 

linking asam-asam amino pada rantai fungsional kedua protein 

melalui proses pemanasan, kimia, atau enzimatis. 

Protein whey dapat digunakan sebagai bahan baku 

pembuatan edible film karena kemampuannya dalam 

memberikan suatu penghambat terhadap transfer zat dan 

mempertahankan keutuhan bahan pangan (Rahmi, 2008). 

Edible film protein whey yang mengandung bahan 

antimikroorganisme dapat menjaga kestabilan mikroorganisme 

di permukaan bahan pangan melalui mekanisme 

penghambatan pertumbuhan mikroorganisme. Secara umum 

mekanisme kerja dari bahan antimikroorganisme yang 

ditambahkan pada edible film protein whey adalah dari 

molekul asam yang tidak terurai masuk dalam membran sel. 

Kondisi ini menyebabkan terganggunya transpor nutrien dan 

menghambat metabolisme dari mikroorganisme (Ozdemir and 

Floros, 2006). 
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2.3 Lipid Edible Film 

Lipid yang ditambahkan dalam emulsi protein pada 

pembuatan edible film akan menyebabkan pembentukan 

larutan edible film yang lebih efektif dan dapat memperbaiki 

ketidakefektifan dari komponen hidrokoloid seperti protein 

dan polisakarida. Selain itu, film dari lipid juga dapat 

memberikan efek kilap dari produk (Trezza and Krochta, 

2000). Kim dan Ustanol (2001) menyatakan bahwa emulsi 

edible film dari protein whey dengan penambahan lipid dapat 

meningkatkan sifat hidrofobnya. Rendahnya titik cair dari lipid 

maka dihasilkan edible film yang rapuh dan kurang baik 

sebagai barrier terhadap kelembaban. Hal ini disebabkan 

karena meningkatnya kandungan asam lemak tak jenuh dalam 

larutan edible film (Tanaka, Ishizaki, Suzuki, and Takai, 

2000). Perbedaan titik cair dalam komponen asam lemak pada 

lipid dapat dilihat pada Tabel 1. 

Komponen lipid dapat membentuk selaput hidrofobik 

yang kuat menahan air dan komponen terlarut dari pengaruh 

kelembaban lingkungan. Lipid yang ditambahkan dapat juga 

memberikan efek mengkilap pada produk (Trezza and 

Krochta, 2000). Komponen lipid diantaranya adalah lilin (wax) 

dan gliserol (Paulson and Yang, 2000). Gliserol merupakan 

molekul hidrofilik dengan berat molekul rendah, mudah masuk 

ke dalam rantai protein, dan dapat menyusun ikatan hidrogen 

dengan gugus reaktif protein. Gliserol mempunyai sifat larut 

dalam air, polar, dan non volatil. Sifat-sifat tersebut 

menyebabkan gliserol cocok digunakan sebagai plasticizer. 

Plasticizer diartikan sebagai senyawa aditif yang ditambahkan 

dalam polimer dengan tujuan untuk menambah fleksibilitas 

dan daya kerja film serta mengurangi kemungkinan retakan 
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film pada produk yang dilapisi (Al Awwaly, K. U., A. Manab, 

dan E. Wahyuni, 2010). 

 

Tabel 1. Titik Cair Berbagai Asam Lemak pada Minyak dan 

Lemak*) 

Jenis 

asam 

lemak 

Jumlah 

atom C 
Nama umum dan rumus kimia 

Titik 

cair °C 

Asam 

Lemak 

Jenuh 

4 
6 
8 

12 
14 
16 
18 

Asam butirat (C3H7COOH) 
Asam kaproat (C5H11COOH) 
Asam kaprilat (C7H25COOH) 
Asam laurat (C11H23COOH) 
Asam miristat (C13H27COOH) 
Asam palmitat (C5H32COOH) 
Asam stearat (C17H35COOH) 

    -7,9 
    -3,4 

16,7 
44,2 
54,4 
62,9 
69,9 

Asam 

Lemak 
Tak 

Jenuh 

18 
 

18 
 

18 

Asam oleat 
CH3(CH2)7CH-

CH(CH2)7COOH 
Asam linoleat 
CH2(CH2)4-CHCH2CH-

CH(CH2)7 
Asam linolenat 
CH3CH27CH-CHCH2CH- 

CHCH2CH=CH(CH2)7COOH 

16,3 
 

   -5 
 

  -11 

Keterangan *) : Sumber Rakhma dan Ningtyas (2010) 

 

2.3.1 Beeswax 

Beeswax terbuat dari Bee honeycomb yang 

mengandung ikatan carbon seperti C24, C36, dan bahan-bahan 

wax lain, seperti Carnuba wax yang diperoleh dari sejenis 

daun Brazillian palm tree dan ada juga jenis wax yang disebut 

Candelila wax yang bisa ditemukan di Mexico. Bahan-bahan 

tersebut direbus dengan air yang sudah dicampur dengan asam 
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sulfur, pada suhu tertentu akan tersaring di permukaan 

rebusan. Rumus empiris dari beeswax yaitu C15H51COOC30H6 

yang terdiri dari palmitate, palmitoleate, hydoxypalmitate, dan 

rantai panjang dari oleate ester (karbon 30-32) alifatik alkohol 

dengan perbandingan dari triacontanypalmitate CH3(CH2)29O-

CO-(CH2)14CH3 pada asam cerotic CH3(CH2)24COOH, 6 : 1 

(Mulyaningsih, 2008). 

 

2.3.2 Putih Telur 

Putih telur ayam mengandung sejumlah protein yang 

menunjukkan aktivitas antibakteri yang berfungsi sebagai 

sistem pertahanan alami pada telur. Lisozim dalam putih telur 

memiliki aktivitas bakteriolitik mengandung 10 sampai 11 % 

protein dan bentuk keringnya mengandung sekitar 83 %. 

Lisozim paling banyak digunakan sebagai bahan pengawet 

dalam kemasan antimikroba (Quintavalla and Vicini, 2002). 

Manab, Purnomo, Sawitri, dan Al Awwaly (2014), protein 

dalam albumen terdiri dari ovalbumin 54 %; conalbumin 13 

%; ovomucoid 11 %; lisozim (G1-globulin) 3,5 %, G2-

Globulin 4,0 %; ovomucin 1,5 %; flavoprotein 0,8 %; 

ovoglikoprotein 0,5 %; ovoinhibitor 0,1 %; ovomakroglobulin 

0,5 %; dan avidin 0,05 %. 

 

2.4 Lisozim 

Lisozim terbentuk dari rantai polipeptida tunggal yang 

terdiri dari 129 asam amino, lisin pada N-akhir, dan leusin 

pada C-akhir. Molekul lisozim terdiri dari empat ikatan 

disulfida (S – S), hal ini yang menyebabkan lisozim stabil 

pada suhu tinggi, bersama dengan enam bagian heliks. 

Molekul enzim merupakan komplek padat dengan bentuk yang 

sama pada senyawa berbentuk ellips pada protein lain dan 
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dimensinya berukuran 4,5 x 3,0 x 3,0 nm (Lesnierowski, 

Kijowski, and Stangierski, 2003). Lisozim sangat stabil dalam 

larutan asam dan tetap stabil aktivitasnya setelah dipanaskan 

pada suhu 100 °C selama 1-2 menit. Stabilitas thermal lisozim 

berkaitan dengan empat ikatan disulfida (S – S). Karakter 

dasar lisozim cenderung mengikat protein lain dalam putih 

telur karena lisozim sangat stabil pada kondisi asam, elusi 

dapat dilakukan pada pH 5,0 dengan larutan piridin 5 % dan 

asam sulfurik pekat dari adsorben aktif bentonit. Akhirnya 

lisozim berpisah dengan supernatan dan dikumpulkan 

(Saravanan, Shanmugam, Ashok, Kumar, Anand, Suman, and 

Devadoss, 2009). 

 

2.4.1 Ekstraksi Lisozim 

Ekstraksi lisozim dipengaruhi oleh faktor pH pada fase 

cair putih telur. Secara umum, recovery enzim meningkat 

seiring meningkatnya pH yaitu mencapai pH 9,2. Titik 

isoelektrik lisozim mencapai pH 11 dan pH 9,2 lisozim tetap 

bermuatan positif pada permukaannya. Efisiensi ekstraksi 

lisozim putih telur tidak berubah meskipun konsentrasi KCl 

ditingkatkan dari 0,05 M menjadi 0,3 M, karena adanya 

interaksi antara lisozim dan protein putih telur lainnya, seperti 

ovalbumin secara elektrostatik sifatnya sudah alami. 

Peningkatan konsentrasi KCl pada fase cair dapat menurunkan 

interaksi antara lisozim dan putih telur lainnya, dan 

meningkatkan efisiensi ekstraksi lisozim (Chou and Chiang, 

1998). Perlakuan NaCl dan KCl dengan semakin 

meningkatnya kuat ionik menghasilkan kecenderungan 

penurunan aktivitas lisozim, aktivitas spesifik, dan recovery 

lisozim, sedangkan perlakuan NH4Cl dengan kuat ionik 

tertinggi (0,5 M) menghasilkan aktivitas lisozim, aktifitas 
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spesifik, dan recovery lisozim tertinggi. Hasil ini 

memunculkan dugaan bahwa garam NaCl dan KCl dapat 

mengganggu adsorbsi lisozim pada SiO2 (Manab, 2014).  

 

2.4.2 Modifikasi Lisozim 

Modifikasi dapat dilakukan dengan cara penambahan 

ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) pada lisozim. 

Perlakuan tersebut dapat memperluas spektrum lisozim, 

sehingga lisozim tidak hanya bekerja pada bakteri gram positif 

tetapi juga pada gram negatif (Branen and Davidson, 2004). 

Lisozim dapat bekerja dengan efektif pada bakteri Gram 

negatif, tetapi lisozim harus dimodifikasi dengan bahan 

perusak membran seperti detergen dan chelator. Salah satu 

bahan chelator adalah EDTA yang mempuyai sifat antibakteri 

melalui penghambatan dengan keberadaan kationnya dan 

dapat mendestabilisasi membran sel bakteri melalui 

pembentukan kompleks kation divalen yang bekerja sebagai 

jembatan garam diantara membran makromolekul, seperti 

lipopolisakarida yang banyak ditemukan pada bakteri Gram 

negatif (Gill and Holley, 2000). 

Modifikasi lisozim secara panas mempunyai 

karakteristik kurva descending tanpa definite maximum. 

Modifikasi lisozim tanpa faktor terobservasi dua puncak di 

grafik. Di samping itu, monomer lisozim selama analisis 

kalorimetrik hanya menunjukkan satu proses panas 

(Lesnierowski et al., 3003). Lisozim yang dipanaskan 

menunjukkan terjadinya peningkatan beberapa kali lipat 

tingkat hidrofobisitasnya dibandingkan dengan lisozim yang 

tidak dipanaskan. Hal ini diharapkan juga dapat meningkatkan 

aktifitas antimikrobia lisozim tersebut. Suhu yang digunakan 

dalam modifikasi lisozim berkisar antara 60 – 75 
0
C dalam 
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waterbath dan pH 4,4. Ada juga yang menggunakan suhu 

hanya 70
0
C dengan pH 4,0 selama 15 menit (Manab, 2014). 

 

2.5 Pematangan Keju Gouda  

Keju Gouda terbuat dari susu sapi atau skim yang 

mengalami pematangan hingga berumur beberapa minggu 

sampai lebih dari satu tahun. Semakin lama waktu 

pematangan, maka keju Gouda akan mempunyai cita rasa yang 

semakin kuat. Keju Gouda dibungkus dengan lapisan lilin 

warna kuning atau merah bertujuan untuk melindungi keju 

Gouda dari kerusakan dan penurunan mutu karena umurnya 

yang panjang (Craen et al., 2001). Selama proses pematangan 

keju, semua komponen bahan secara bertahap diubah menjadi 

rasa yang berperan dalam keju. Sebagian besar pematangan 

keju dilakukan pada suhu rendah, sehingga produksi asam dan 

garam pada keju cenderung akan melambat (Frank, Owen, and 

Patterson, 2004). Keju yang dikonsumsi dalam keadaan segar 

termasuk keju lunak, sedangkan keju yang dimatangkan 

termasuk keju semi lunak sampai sangat keras tergantung dari 

masa pematangan (Fox, et al., 2000). 

 

2.6 Kualitas Fisik Keju Gouda 

2.6.1 Tekstur  

Sifat tekstur keju dihasilkan dari hubungan antara 

perubahan biokimia dan fisikokimia yang terjadi selama 

proses penyimpanan. Perubahan tekstur keju selama proses 

penyimpanan disebabkan oleh terjadinya proses proteolisis dan 

kerusakan matriks kasein. Peningkatan sifat tekstur dari keju 

selama penyimpanan tergantung dua fase yang terjadi. Dua 

fase tersebut meliputi, fase pertama yang terjadi selama 2 

sampai 4 minggu pertama dimana pada fase tersebut terjadi 
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proses perlemahan jaringan kasein pada curd. Fase kedua 

terjadi pada waktu penyimpanan berikutnya yang terjadi 

perubahan secara bertahap pada tekstur, pH, dan terjadinya 

proses proteolisis lebih lanjut (Lawrence, Creamer, and Gilles, 

1987). Tekstur keju yang dikonsumsi dalam keadaan segar 

termasuk keju lunak, sedangkan keju yang disimpan termasuk 

keju semi keras sampai sangat keras tergantung waktu 

penyimpanannya. Hardness (kekerasan) merupakan salah satu 

parameter dari tekstur keju yang ditentukan berdasarkan 

kekuatan yang dibutuhkan untuk menekan keju sampai 

memberikan perubahan bentuk atau pada titik penetrasi (Fox et 

al., 2000). 

Bahan utama pada pembuatan keju olahan adalah keju 

natural dan pengemulsi sebagai pengikat semua komponen 

bahan dan memperbaiki tekstur. Pengolahan keju olahan tanpa 

penambahan pengemulsi akan menyebabkan tekstur tidak 

merata, lembut, dan keluar getah minyak pada saat pasteurisasi 

(Fox et al., 2000). Buffa et al. (2001) menyatakan bahwa 

proses pemeraman dapat menyebabkan keju mengalami 

perubahan yang diakibatkan oleh menurunnya kadar air dalam 

keju. Penurunan kadar air dapat disebabkan oleh rendahnya 

hidrasi protein dan kuatnya matriks kasein sehingga tekstur 

keju menjadi lebih keras.  

Pembuatan keju olahan tanpa penambahan bahan 

pengemulsi membuat tekstur keju olahan menjadi kasar dan 

tidak kompak serta tidak menyatukan bahan-bahan lain dalam 

pembuatan keju (Radiati, 2010). Matriks protein dengan 

globula lemak secara langsung tersebar dalam jaringan protein. 

Struktur jaringan ini menentukan tekstur keju dan dipengaruhi 

oleh komposisi, proses pengolahan, proteolisis selama 
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penyimpanan, ukuran, dan distribusi globula lemak (Impoco et 

al., 2004). 

 

2.6.2 Warna 

Keju natural berwarna putih memiliki intensitas 

kecerahan antara 79 – 80 %. Bahan utama pembuatan keju 

olahan pada penelitian adalah 90 % keju segar yang berwarna 

putih, sehingga keju olahan yang dihasilkan berwarna kuning 

muda sampai putih (Fischer, 2011). Pernyataan di atas sesuai 

dengan pendapat Fox, McSweeney, Cogan, dan Guinee 

(2003), keju cenderung berwarna kuning disebabkan karena 

adanya globula lemak, sedangkan warna merah pada keju yang 

berlebihan olahan dapat disebabkan berbagai faktor seperti 

pencemaran susu karena mastitis, penambahan  pengemulsi 

yang berlebihan, dan kerusakan warna selama pemanasan. 

Penambahan pengemulsi dapat memberi efek negatif terhadap 

warna keju olahan, penambahan pengemulsi yang berlebihan 

menyebabkan warna keju memudar (Tamime, 2011). 

Rahmadian (2007) menyatakan bahwa peningkatan 

nilai kecerahan (L*) pada keju dipengaruhi oleh lemak susu 

yang melarutkan pigmen karotenoid penyebab warna kuning 

dan pigmen laktoflavin atau laktokrom juga ikut larut dalam 

air. Semakin tinggi nilai rata-rata kecerahan, maka keju akan 

semakin cerah. Nilai kecerahan pada keju akan menurun 

secara nyata pada 30 hari pematangan (Pinho, Mendes, Alves, 

and Ferreira, 2004). Rohm dan Jaros (1996) menyatakan 

bahwa nilai (L*) pada keju akan menurun pada awal 

pemeraman dan mulai mengalami peningkatan pada 70 hari 

pemeraman. Waktu pemeraman 0, 2, dan 4 minggu rata-rata 

memberikan nilai (L*) yang semakin menurun dan mulai 
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mengalami peningkatan pada 4 minggu pemeraman (Rahmi, 

2008). 

Peningkatan nilai kekuningan (b*) sejalan dengan 

peningkatan waktu pemeraman sehingga menyebabkan keju 

berwarna kekuningan. Warna kuning yang ditimbulkan pada 

produk keju merupakan hasil dari pigmen karoten. Penurunan 

intensitas kekuningan menandakan penurunan jumlah pigmen 

karoten akibat penambahan tepung porang yang berwarna 

putih kecokelatan (Jaya dan Hadikusuma, 2009). Karotenoid 

adalah pigmen yang berwarna kuning orange atau orange 

kemerahan. Air yang menguap di dalam keju akan digantikan 

dengan globula lemak sampai menyeluruh yang dapat 

menyebabkan keju berwarna kemerahan (Winarno, 2004). 

 

2.6.3 Struktur Mikroskopis 

Penampilan mikroskopis dan rasa pada keju akan 

berubah secara signifikan selama proses pematangan, terutama 

beberapa hari pertama. Waktu pematangan nol hari, pada saat 

keju dipindahkan dari tempat pengetaman, permukaan yang 

muncul yaitu lembab dan kuning pucat, permukaaan kulit keju 

belum terbentuk, tampak berwarna putih dan memiliki 

konsistensi yang seragam. Umur pematangan hari ke-4, kerak 

putih dapat dilihat pada permukaan keju dan hari ke-6, kerak 

ditutupi oleh lapisan "serabut putih" seperti jamur. Permukaan 

terlihat warna cokelat keabu-abuan pada hari ke-9 dan kulit 

terlihat sudah terbentuk di bawah lapisan jamur. Bagian 

interior, curd berwarna kuning pucat dan memiliki konsistensi 

lebih lembut daripada waktu nol hari. Umur pematangan 

sekitar 25 sampai 30 hari, potongan-potongan serbuk merah 

muda dapat dilihat di atas lapisan warna cokelat. Karakteristik 

tersebut terlihat sampai akhir periode pematangan 60 hari, 
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permukaan keju menjadi semakin kering dan terjadi 

pengerasan kulit yang berwarna kuning tua dan orange, curd 

menjadi lebih lembut dan berwarna krem, sehingga tampaknya 

lebih kuning dari luar sampai ke dalam selama pematangan 

terus berlanjut (Marcellino et al., 1992). Khosrowshahi, 

Madadlou, Mousavi, dan Djomeh (2006) menyatakan bahwa 

kadar air (air bebas) yang terkandung dalam keju akan terus 

menurun akibat terjadinya penguapan sejalan dengan 

peningkatan waktu pematangan. 

 

2.7 Mikrostruktur 

Gambar mikrostruktur edible film dengan penambahan 

minyak kelapa sawit menunjukkan struktur lapisan tipis yang 

padat dan adanya penambahan mentega ditunjukkan dengan 

struktur padat yang lebih kecil daripada minyak pada bagian 

rongga internal terang dan adanya kristal lemak pada bagian 

permukaan (Bravin, Peressini, and Sensidoni, 2004). Scanning 

Electron Microscopy (SEM) mampu melihat gambar 

permukaan bahan lebih detail daripada mikroskop optik. SEM 

tidak menggunakan cahaya, tetapi menggunakan sinar elektron 

untuk memperbesar gambar, sehingga gambar yang dihasilkan 

tidak berwarna melainkan gray colour. Sampel yang akan 

diamati harus dikeringkan atau didinginkan pada suhu yang 

sangat rendah dan diuji pada suhu rendah. Pengujian dengan 

SEM menggunakan emas dengan ukuran mikrometer yang 

dilapiskan pada sampel (Kalsh, 2000). 

Matriks protein dengan globula lemak secara langsung 

tersebar dalam jaringan protein. Struktur jaringan ini 

menentukan tekstur keju dan dipengaruhi oleh komposisi, 

proses pengolahan, proteolisis selama penyimpanan, ukuran, 

dan distribusi globula lemak. Mikrostruktur keju adalah 
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susunan dari partikel-partikel kasein yang bersama bergabung 

menjadi kelompok dan rangkaian untuk membentuk 

keseluruhan matriks protein yang memisahkan air, globula 

lemak, dan mineral. Analisis mikrostruktur mempunyai 

peranan penting dalam pengendalian kualitas produk-produk 

susu (Impoco et al., 2004). Kadar air atau air bebas yang 

terkandung dalam keju akan terus menurun akibat terjadinya 

penguapan. Ruang yang ditinggalkan oleh air diisi oleh lemak 

sehingga penyebaran lemak lebih merata (Khosrowshahi et al., 

2006). 



20 

  



21 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dimulai pada bulan Agustus 2013 

sampai Januari 2014. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium 

Fisiko Kimia Program Studi Teknologi Hasil Ternak, 

Laboratorium Epidemiologi Fakultas Peternakan, 

Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian (THP), Laboratorium Biosains, 

Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini, 

antara lain: keju Gouda muda yang diperoleh dari Unit Usaha 

Keju Malang Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, lisozim 

putih telur ayam, amonium chlorida atau NH4Cl (E-Merck, 

Jerman), silika (SiO2), buffer fosfat atau Na2HPO4 (E-Merck, 

Jerman), ethylenediaminetetetraacetic acid atau EDTA (E-

Merck, Jerman), buffer pH 4 dan pH 7, protein whey bubuk 

(Prostar Ultimate, USA), glutaraldehid,  fastgreen yang 

diperoleh dari Laboratorium Biologi Fakultas MIPA 

Universitas Negeri Malang, alkohol (60 %, 70%, 80 %, 90 %, 

dan 100 %), tepung porang, beeswax, aquades, asam asetat 1N, 

aluminium foil, kertas label, dan tissu. 

 

3.2.2 Peralatan  

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini, antara 

lain: waterbath 90 ⁰C (1003, Sed Rep Germany), timbangan 

analitik (Ohaus BC Series and Mettler Instruments type 
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AJ150L, Switzerland), electric hot plate (IKAMAG RET, 

Janke dan Kunkel), magnetic stirrer, pH meter (Hanna 

Instrument, Prancis), sentrifus dingin (bench top refrigerated 

microliter centrifuge model hettich micro 22R centrifuge), 

vortex, microwave (Sharp S-290), showcase, erlenmeyer 

(Iwaki Pyrex, Jepang), statif, beaker glass (Iwaki Pyrex, 

Jepang), botol, gelas ukur (Brand, Jerman), termometer, teflon, 

spatula (pengaduk), refrigerator, saringan telur, pipet tetes, 

cutter, object glass, mikroskop cahaya (Micros, Austria), color 

reader CR 10 (Minolta, Osaka Jepang), pnetrometer PNR 6 

(Sur, Berlin), dan scanning microscope electron atau SEM 

(Olympus, Jepang). 

 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Rancangan Percobaan 

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode 

percobaan faktorial menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok. Perlakuan yang diberikan, yaitu penggunaan edible 

film dengan perbedaan konsentrasi lisozim yang diaplikasikan 

pada keju Gouda selama pematangan. Perlakuan edible film 

yang diteliti, yaitu tanpa penambahan lisozim; 0,5 %; dan 1,0 

% dengan waktu pematangan 1 hari, 2, 4, dan 8 minggu. 

Variabel yang diteliti adalah tekstur, warna, mikrostruktur, dan 

struktur mikroskopis. Pengelompokan dilakukan sebanyak tiga 

kali disesuaikan dengan hari pembuatan (produksi keju). 

Model tubulasi data pada penelitian ini dapat dilihat pada 

Tabel 2. di bawah ini. 
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Tabel 2. Tabel Rancangan Percobaan yang Digunakan pada 

Penelitian. 

Konsentrasi 

Lisozim 

Lama 

Pematangan 

Kelompok 

R1 R2 R3 

 

P0 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

P0Q1R1 

P0Q2R1 

P0Q3R1 

P0Q4R1 

P0Q1R2 

P0Q2R2 

P0Q3R2 

P0Q4R2 

P0Q1R3 

P0Q2R3 

P0Q3R3 

P0Q4R3 

 

P1 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

P1Q1R1 

P1Q2R1 

P1Q3R1 

P1Q4R1 

P1Q1R2 

P1Q2R2 

P1Q3R2 

P1Q4R2 

P1Q1R3 

P1Q2R3 

P1Q3R3 

P1Q4R3 

 

P2 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

P2Q1R1 

P2Q2R1 

P2Q3R1 

P2Q4R1 

P2Q1R2 

P2Q2R2 

P2Q3R2 

P2Q4R2 

P2Q1R3 

P2Q2R3 

P2Q3R3 

P2Q4R3 

 

Keterangan:  

P0 : Perlakuan edible film tanpa penambahan lisozim 

P1 : Perlakuan edible film dengan penambahan lisozim 

0,5% 

P2 : Perlakuan edible film dengan penambahan lisozim 

1,0% 

Q1 : Pematangan keju Gouda selama 1 hari 

Q2 : Pematangan keju Gouda selama 2 minggu 

Q3 : Pematangan keju Gouda selama 4 minggu 

Q4 : Pematangan keju Gouda selama 8 minggu 

R1 : Kelompok 1 

R2 : Kelompok 2 

R3 : Kelompok 3 
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3.3.2 Tahapan Penelitian 

3.3.2.1 Ekstraksi Lisozim Putih Telur 

Chou dan Chiang (1998) menyatakan bahwa ekstraksi 

lisozim dipengaruhi oleh faktor pH pada fase cair putih telur. 

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah meletakkan 

Hen Egg White  (HEW) pada beaker glass sebanyak 40 ml dan 

ditambahkan dengan asam asetat hingga mencapai pH 3, 

setelah itu distirer selama 15 menit. Dilakukan penambahan 

NH4Cl pada larutan tersebut sebanyak 120 ml dan 

dihomogenkan menggunakan hot plate stirer selama 15 menit. 

Langkah selanjutnya ditambahkan dengan Silika (SiO2) 1,702 

g dan dihomogenkan menggunakan hot plate stirer selama 10 

menit. Dicampur dengan buffer Na2HPO4 sebanyak 40 ml dan 

dihomogenkan menggunakan hot plate stirer selama 5 menit, 

kemudian didiamkan selama 24 jam di dalam refrigerator. 

Tahapan selanjutnya diambil sampel lisozim dari 

refrigerator dan dihomogenkan selama 5 menit menggunakan 

hot plate stirer. Supernatan dan endapan yang diperoleh 

dilakukan pemisahan menggunakan alat sentrifus dingin 

dengan kecepatan 6000 rpm selama 15 menit pada suhu 4 
0
C, 

kemudian diambil supernatan dan dibuang endapannya. Proses 

selanjutnya lisozim dicampurkan ethylenediaminetetetraacetic 

acid (EDTA) dengan perbandingan 1 : 2 mg/kg dan diaduk 

menggunakan magnetic stirer selama 10 menit. Campuran 

lisozim dan EDTA tersebut dimasukan ke dalam waterbath 

selama 20 menit dengan suhu 40
0
C, setelah dimasukkan ke 

dalam testube (ependof) untuk menjaga ketahanan supernatan 

agar tidak mudah rusak. 
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3.3.2.2 Proses Pengeringan Lisozim dengan Microwave 

Pengeringan lisozim menjadi bubuk dapat dilakukan 

dengan menggunakan microwave. Tahapan pembuatannya 

yaitu lisozim putih telur ayam diambil sebanyak 5 ml dan 

ditempatkan pada wadah plastik berbentuk bulat dengan 

permukaan rata. Microwave diatur pada suhu 60 
0
C dengan 

waktu pemanasan 3 menit dan hasilnya ditampung dalam 

botol, setelah itu disimpan dalam freezer (Bendahou, 

Benyoucef, Muselli, Dubois, Desjobert, Paolini, Bernardini, 

and Costa, 2008). 

 

3.3.2.3 Pembuatan Edible Film Protein Whey 

Pembuatan edible film dilakukan sesuai dengan 

prosedur yang ditetapkan oleh Cagri, Ustunol, Osburn, dan 

Ryser (2003) menyatakan bahwa pembuatan edible film 

protein whey dilakukan dengan cara mengambil 3 g protein 

whey, kemudian diletakkan pada botol yang sudah berisi 

larutan tepung porang 100 ml (tepung porang 3 g dan 

ditambahkan aquadest sampai 100 ml). Proses selanjutnya 

adalah larutan dipanaskan pada suhu 90 
0
C selama 30 menit 

dengan menggunakan waterbath, setelah itu ditambahkan 

beeswax sebanyak 0,15 g. Hal ini berfungsi untuk proses 

denaturasi yang bertujuan agar terjadi interaksi yang kuat. 

Langkah selanjutnya diaduk dengan hot plate stirer dengan 

kecepatan 250 rpm sampai homogen, kemudian didinginkan 

sampai 30 
0
C pada suhu ruang dan larutan edible film protein 

whey diberi perlakuan lisozim, yaitu tanpa penambahan 

lisozim (P0); 0,5 % (P1), dan 1,0 % (P2). Prosedur pembuatan 

edible film protein whey dapat disajikan pada Gambar 1. 
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3.3.2.4 Pelapisan Edible Film Protein Whey pada Keju 

Gouda 

Pelapisan keju Gouda dengan larutan edible film 

protein whey dilakukan dengan mencelupkan keju Gouda pada 

larutan edible film yang terdapat pada suatu wadah (nampan), 

kemudian diratakan menggunakan sendok sampai seluruh 

permukaan keju Gouda terlapisi dengan larutan edible film. 

Didiamkan pada suhu ruang selama 15 menit agar edible film 

terserap secara sempurna dan langkah selanjutnya keju Gouda 

sudah siap untuk dilakukan proses pematangan. 

 

3.3.2.5 Pematangan Keju Gouda yang Dilapisi Edible Film 

Protein Whey 

Pematangan keju Gouda yang dilapisi edible film 

protein whey diletakkan di dalam showcase. Perlakuan lisozim 

yang diberikan yaitu tanpa penambahan lisozim (P0); 0,5 % 

(P1); dan 1,0 % (P2). Pematangan keju Gouda dilakukan 

selama 1 hari (Q1), 2 minggu (Q2), 4 minggu (Q3), dan 8 

minggu (Q4). Suhu pematangan yang digunakan adalah 10 
0
C 

dengan kelembaban 76 %. Analisa yang akan diamati yaitu 

warna, tekstur, mikrostruktur, dan struktur mikroskopis pada 

keju Gouda. 
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Gambar 1. Prosedur Pembuatan Edible Film Protein Whey 

(Cagri et al., 2003) 

Ditambahkan protein whey sebanyak 3 gram 

Diaduk sampai homogen 

Dipanaskan dengan waterbath pada suhu 90 
0
C selama 30 menit 

Ditambahkan beeswax sebanyak 0,15 g 

Dicampur menggunakan hot plate stirer dengan kecepatan 250 rpm 

Larutan Tepung 

Porang 100ml 

 

EDIBLE FILM 

PROTEIN 

WHEY 
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Gambar 2. Skema Tahapan Penelitian 

Keju Gouda yang dilapisi 

edible film protein whey 

 

Ditambahkan lisozim sesuai perlakuan 

 

Dilapiskan edible film protein whey pada keju Gouda 

Diperam selama 1 hari (Q1), 2 minggu 

(Q2), 4 minggu (Q3), dan 8 minggu (Q4) 

UJI KUALITAS FISIK KEJU GOUDA 

 Warna 

 Tekstur 

 Mikrostruktur 

 Struktur Mikroskopis 

 

Edible Film  

Protein Whey Tanpa penambahan lisozim (P0);  

0,5 % (P1); 1,0 % (P2) 

Dicampur sampai rata 



29 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang diuji pada penelitian ini yaitu warna, 

tekstur, mikrostruktur, dan struktur mikroskopis. Pengujian 

sampel secara fisik pada keju Gouda adalah sebagai berikut: 

a. Pengujian Tekstur menggunakan Pnetrometer PNR 6 

sesuai dengan metode Kartika dkk. (1992) pada 

Lampiran 1. 

b. Pengujian Warna menggunakan Color reader CR 10 

sesuai dengan metode Yuwono dan Susanto (1998) pada 

Lampiran 2. 

c. Pengujian Mikrostruktur menggunakan Scanning 

Electron Microscopy (SEM) sesuai dengan metode 

Romlah (1997) pada Lampiran 3. 

d. Pengujian Struktur mikroskopis menggunakan 

mikroskop cahaya sesuai dengan metode Marcellino et 

al. (1992) pada Lampiran 4.  

 

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh pada uji tekstur dan warna 

dihitung dengan analisis ragam, apabila hasil analisis 

menunjukkan perbedaan antar perlakuan, maka diteruskan 

dengan menggunakan Uji Beda Nyata Terkecil (Yitnosumarto, 

1993), sedangkan untuk hasil pengujian mikrostruktur dan 

struktur mikroskopis dianalisis secara deskriptif kualitatif 

(Sumarsono, 2004). 

 

3.6 Batasan Istilah 

Keju Gouda : keju muda yang diperoleh dari Unit Usaha 

Keju Malang Kecamatan Wajak Kabupaten 

Malang yang mempunyai karakteristik warna 

kuning dan tekstur lunak. 
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Edible film protein whey : pelapis makanan dengan bahan 

dasar protein whey yang bersifat tipis, aman 

apabila dimakan, dan berfungsi melindungi 

makanan dari kerusakan fisik, kimia, dan 

mikrobiologi serta mempunyai kemampuan 

untuk meningkatkan kualitas pangan, 

keamanan pangan, dan daya simpan produk, 

seperti keju Gouda. 

Lisozim putih telur  : bahan antimikroorganisme yang 

digunakan sebagai bahan pengawet produk 

makanan dengan bahan dasar putih telur. 

Pematangan : suatu perlakuan penyimpanan keju Gouda 

yang diletakkan dalam showcase dengan suhu 

rendah dan kelembaban tinggi. Waktu 

pematangan yang diamati untuk penelitian ini 

adalah 1 hari, 2 minggu, 4 minggu, dan 8 

minggu. 

Tekstur : tingkat kekerasan keju Gouda yang diukur 

dengan menggunakan  pnetrometer PNR 6. 

Warna : analisa pengukuran warna menggunakan 

color reader CR 10 pada keju Gouda yang 

ditunjukkan dengan nilai kecerahan (L*), 

kemerahan (a*), dan kekuningan (b*). Dimana 

(L*) adalah perubahan dari 0 gelap sampai 

100 terang, (a*) perubahan dari -60 hijau 

sampai 60 merah, dan (b*) perubahan dari -60 

biru sampai 60 kuning. 

Mikrostruktur : gambaran penyebaran globula lemak dan 

matriks protein pada keju Gouda yang diamati 

dengan menggunakan scanning electron 

microscopy (SEM). 
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Struktur mikroskopis : struktur permukaan luar dan dalam 

pada keju Gouda yang dilihat dengan 

menggunakan mikroskop cahaya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Pengaruh Penambahan Lisozim Putih Telur pada 

Edible Film Protein Whey Ditinjau dari Nilai Tekstur 

Keju Gouda 

Analisis ragam yang dihasilkan dari data penelitian 

yang dilakukan menunjukkan bahwa perlakuan penambahan 

lisozim putih telur, waktu pematangan, dan interaksi antara 

keduanya pada edible film protein whey tidak memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P > 0,05) terhadap nilai 

tekstur keju Gouda. Rata-rata tekstur dan uji Beda Nyata 

Terkecil dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Rata-rata Nilai Tekstur keju Gouda (mm/gram/detik) 

Perlakuan 
Penambahan 

Lisozim 

Pematangan 
Rata-rata 

Q1 Q2 Q3 Q4 

P0 

P1 

P2 

14,40±0,53 

17,77±2,08 

15,37±2,54 

19,60±2,43 

12,60±2,51 

11,23±0,74 

14,77±2,63 

14,03±0,61 

10,63±0,79 

12,13±1,70 

13,27±4,31 

13,80±5,18 

15,23±2,72 

14,42±2,00 

12,76±1,92 

Rata-rata 15,84±1,42 14,48±3,66 13,14±1,80 13,98±0,69  

 
Perlakuan lisozim putih telur pada edible film protein 

whey tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P > 

0,05) terhadap nilai tekstur keju Gouda. Perlakuan tanpa 

penambahan lisozim mempunyai nilai tekstur yang lebih tinggi 

daripada perlakuan penambahan lisozim pada edible film. Hal 

ini dipengaruhi oleh lisozim yang cenderung bersifat 

hidrofilik, sehingga menyebabkan molekul penyusun film 

relatif lebih longgar dan ukuran pori-pori film menjadi lebar 

yang dapat mempermudah proses evaporasi air bebas pada 

keju. Penyebab adanya proses tersebut, maka kandungan air di 
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dalam keju semakin rendah dan terjadi penyebaran matriks 

protein dan globula lemak secara langsung dalam jaringan 

protein untuk mengisi ruang yang ditinggalkan oleh air dan 

dapat menyebabkan tekstur keju Gouda menjadi keras. Impoco 

et al., (2004) menyatakan bahwa matriks protein dengan 

globula lemak secara langsung tersebar dalam jaringan protein. 

Struktur jaringan ini menentukan tekstur keju dan dipengaruhi 

oleh komposisi, proses pengolahan, proteolisis selama 

penyimpanan, ukuran, dan distribusi globula lemak. 

Waktu pematangan tidak memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P > 0,05) terhadap nilai tekstur keju 

Gouda. Waktu pematangan yang berbeda menghasilkan rata-

rata nilai tekstur yang berbeda. Perlakuan waktu pematangan 

mengalami penurunan pada nilai tekstur keju Gouda seiring 

lama waktu pematangan. Semakin lama waktu pematangan, 

maka tekstur yang diperoleh semakin keras. Waktu 

pematangan 8 minggu mempunyai nilai tekstur yang paling 

rendah apabila dibandingkan dengan waktu pematangan yang 

lain. Hal ini dipengaruhi oleh kandungan air bebas dalam keju 

semakin menurun karena mengalami proses evaporasi selama 

waktu pematangan. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat 

Khosrowshahi et al. (2006), kadar air (air bebas) yang 

terkandung dalam keju akan terus menurun akibat terjadinya 

penguapan sejalan dengan peningkatan waktu pematangan. 

Waktu pematangan 8 minggu proses proteolisis akan 

semakin meningkat karena hidrolisis ikatan peptida yang 

melepas 2 kelompok ion yaitu ion (NH3
+
) dan (COO

-
) yang 

berkaitan dengan air bebas, sehingga selama proses 

pematangan keju dapat mengurangi kandungan air yang ada di 

dalam keju dari pada waktu pematangan sebelumnya. 

Lawrence et. al. (1987) menyatakan bahwa perubahan tekstur 
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keju selama proses penyimpanan disebabkan oleh terjadinya 

proses proteolisis dan kerusakan matriks kasein. Peningkatan 

sifat tekstur dari keju selama penyimpanan tergantung dari dua 

fase yang terjadi. Dua fase tersebut meliputi, fase pertama 

yang terjadi selama 2 sampai 4 minggu pertama dimana pada 

fase tersebut terjadi proses perlemahan jaringan kasein pada 

curd. Fase kedua terjadi pada waktu penyimpanan berikutnya 

yang mengalami perubahan secara bertahap pada tekstur dan 

pH, dan terjadinya proses proteolisis yang lebih lanjut. 

Interaksi antara penambahan lisozim dan waktu 

pematangan tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata 

(P > 0,05) terhadap nilai tekstur keju Gouda. Perlakuan 

penambahan lisozim yang bersifat hidrofilik dapat 

menyebabkan matriks film yang dihasilkan semakin lemah dan 

ukuran pori-pori film yang terbentuk melebar, sehingga 

mempermudah kandungan air bebas pada keju Gouda untuk 

menguap. Semakin lama waktu pematangan, maka kandungan 

air bebas pada keju Gouda mengalami penurunan  karena 

proses evaporasi serta terjadi penyebaran protein dan lemak 

secara merata dengan mengisi ruang yang ditinggalkan oleh 

air, sehingga tekstur keju Gouda semakin keras. Nilai tekstur 

terendah yaitu interaksi antara perlakuan penambahan lisozim 

1,0 % dan waktu pematangan 4 minggu (P2Q3) daripada 

interaksi perlakuan yang lain. Perlakuan tanpa penambahan 

lisozim dan waktu pematangan 2 minggu (P0Q2) memperoleh 

nilai tekstur yang paling tinggi disebabkan tidak terdapat 

aktivitas lisozim dan pengaruh yang paling dominan adalah 

protein whey sebagai bahan penyusun edible film yang bersifat 

hidrofobik. 
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4.2 Pengaruh Penambahan Lisozim Putih Telur pada 

Edible Film Protein Whey Ditinjau dari Perubahan 

Warna Keju Gouda 

 

4.2.1 Pengaruh Penambahan Lisozim Putih Telur pada 

Edible Film Protein Whey Ditinjau dari Nilai 

Kecerahan (L*) Keju Gouda 

Analisis ragam yang dihasilkan dari data penelitian 

yang dilakukan menunjukkan bahwa perlakuan penambahan 

lisozim putih telur dan interaksi antara keduanya pada edible 

film protein whey tidak memberikan perbedaan pengaruh yang 

nyata (P > 0,05) terhadap nilai kecerahan (L*) keju Gouda. 

Perlakuan waktu pematangan memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P ≤ 0,01) terhadap nilai (L*) keju 

Gouda. Rata-rata nilai (L*) dan uji Beda Nyata Terkecil dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Rata-rata Nilai Kecerahan (L*) keju Gouda 
Perlakuan 

Penambahan 

Lisozim 

Pematangan 
Rata-rata 

Q1 Q2 Q3 Q4 

P0 
P1 

P2 

60,77±0,68 
59,70±1,88 

59,93±1,84 

55,57±2,45 
57,07±1,32 

59,63±2,29 

56,77±3,55 
54,93±1,61 

58,60±3,18 

57,97±1,64 
57,23±1,20 

56,80±2,32 

57,77±1,93 
57,23±1,69 

58,74±1,23 

Rata-rata 60,13b±0,46 57,42a±1,68 56,77a±1,50 57,33a±0,48  

Keterangan : - Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama dari 

rata-rata nilai kecerahan (L*) dengan perlakuan 

waktu pematangan memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P ≤ 0,01). 

 

Perlakuan lisozim putih telur pada edible film protein 

whey tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P > 

0,05) terhadap nilai (L*) keju Gouda. Nilai (L*) dari perlakuan 

P0 dan P1 mengalami penurunan karena konsentrasi lisozim 0,5 

% sistem kerjanya lebih stabil yang dapat menyebabkan 
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komponen penyusun film menjadi lemah. Hal ini dipengaruhi 

oleh sifat water vapor permeability (WVP) dari edible film 

dengan peningkatan substansi hidrofilik seperti lisozim dapat 

mempermudah transfer molekul air pada keju. Proses 

evaporasi tersebut dapat mengurangi kandungan air bebas, 

sehingga lemak semakin meningkat dan penyebaran pigmen 

karotenoid yang terdapat di dalamnya bisa memberikan warna 

kuning dan merah pada keju. Winarno (2004) menyatakan 

bahwa karotenoid adalah pigmen yang berwarna kuning 

orange atau orange kemerahan. Keju Gouda yang tidak diberi 

perlakuan penambahan lisozim bersifat hidrofobik, sehingga 

tidak terjadi penyebaran karotenoid secara sempurna. Warna 

kuning dan merah pada keju tidak tampak jelas, sehingga 

warna putih yang terlihat lebih dominan. 

Waktu pematangan memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P ≤ 0,01) terhadap nilai (L*) keju Gouda. 

Perlakuan waktu pematangan ternyata memberikan hasil yang 

berbeda terhadap nilai (L*). Hal ini dipengaruhi oleh lemak 

susu dan pigmen karotenoid yang terdapat dalam keju, pada 

awal waktu pematangan kandungan lemak masih rendah dan 

pigmen karotenoid tidak merata, sehingga keju dominan 

berwarna putih yang dapat meningkatkan nilai (L*) dan akan 

mengalami peningkatan seiring lama pematangan. Rahmadian 

(2007) menyatakan bahwa peningkatan nilai (L*) pada keju 

dipengaruhi oleh lemak susu yang melarutkan pigmen 

karotenoid penyebab warna kuning dan pigmen laktoflavin 

atau laktokrom yang juga ikut larut dalam air bebas. Semakin 

tinggi rata-rata nilai (L*), maka keju akan semakin cerah. 

Pinho et al., (2004) menyatakan bahwa nilai (L*) pada keju 

akan menurun secara nyata pada 30 hari pematangan. 



38 

Perlakuan waktu pematangan antara 4 minggu dengan 

8 minggu mengalami peningkatan rata-rata nilai (L*) pada 

keju Gouda. Hal ini disebabkan oleh pigmen karotenoid yang 

semakin merata dan akibat proses lipolisis selama waktu 

pematangan. Sebelum waktu pematangan 30 hari nilai (L*) 

pada keju Gouda akan semakin menurun dan akan meningkat 

kembali pada umur pematangan 70 hari. Pernyataan ini sesuai 

dengan pendapat Rohm dan Jaros (1996), nilai (L*) pada keju 

akan menurun pada awal pemeraman dan mulai mengalami 

peningkatan pada 70 hari pemeraman. Rahmi (2008) 

menyatakan bahwa waktu pemeraman 0, 2, dan 4 minggu rata-

rata memberikan nilai (L*) yang semakin menurun dan mulai 

mengalami peningkatan pada 4 minggu pemeraman. 

Interaksi antara penambahan lisozim putih telur dan 

perlakuan waktu pematangan tidak memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P > 0,05) terhadap nilai (L*) keju 

Gouda. Perlakuan tanpa penambahan lisozim memberikan 

nilai (L*) yang paling tinggi karena tidak terdapat aktivitas 

lisozim dan bahan penyusun film seperti protein whey 

cenderung bersifat hidrofobik yang mempengaruhi matriks 

film semakin kuat, sehingga sulit untuk terjadi proses 

evaporasi air. Kandungan air bebas yang tinggi pada keju 

menghambat penyebaran pigmen karotenoid oleh lemak dan 

keju terlihat berwarna putih. Perlakuan lisozim yang 

mempunyai sifat hidrofilik dapat meningkatkan kandungan 

lemak pada keju dan penyebaran pigmen karotenoid yang 

dihasilkan lebih merata, sehingga tingkat kecerahan keju 

semakin menurun. Lama waktu pematangan juga dapat 

menurunkan nilai (L*) disebabkan kandungan lemak semakin 

meningkat dan pigmen karotenoid lebih merata yang dapat 

menghilangkan warna kecerahan pada keju. Nilai (L*) 
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tertinggi yaitu interaksi antara perlakuan tanpa penambahan 

lisozim dan waktu pematangan 1 hari (P0Q1), sedangkan nilai 

(L*) terendah yaitu interaksi antara penambahan lisozim 0,5 % 

dan waktu pematangan 4 minggu (P1Q3). 

Hasil uji Beda Nyata Terkecil (BNT) yang diperoleh 

yaitu setiap waktu pematangan mempunyai perbedaan 

pengaruh terhadap nilai (L*) keju Gouda. Rata-rata nilai 

kecerahan yang paling tinggi, yaitu pada waktu pematangan 1 

hari sebesar 60,13 dari pada 2 minggu sebesar 57,42; 4 minggu 

sebesar 56,77, dan 8 minggu sebesar 57,33. Waktu 

pematangan 2 minggu, 4 minggu, dan 8 minggu memberikan 

pengaruh yang sama karena kecerahan pada keju akan 

mengalami penurunan mulai dari awal waktu pematangan dan 

meningkat pada umur pematangan 70 hari. Penyebaran pigmen 

karotenoid di dalam keju berjalan dengan sempurna, sehingga 

keju dominan berwarna kuning. Waktu pematangan 1 hari 

memberikan warna kecerahan yang tinggi karena kandungan 

lemak di dalam keju masih rendah. 

 
4.2.2 Pengaruh Penambahan Lisozim Putih Telur pada 

Edible Film Protein Whey Ditinjau dari Nilai 

Kemerahan (a*) Keju Gouda 

Analisis ragam yang dihasilkan dari data penelitian 

yang dilakukan menunjukkan bahwa penambahan lisozim 

putih telur pada edible film protein whey tidak memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P > 0,05) terhadap nilai 

kemerahan (a*) keju Gouda. Perlakuan waktu pematangan 

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

terhadap nilai (a*) keju Gouda. Interaksi antara keduanya 

memberikan pengaruh yang nyata (P ≤ 0,05) terhadap nilai 
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(a*) keju Gouda. Rata-rata nilai (a*) dan uji Beda Nyata 

Terkecil dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Rata-rata Nilai Kemerahan (a*) keju Gouda 

Perlakuan 
Penambahan 

Lisozim 

Pematangan 
Rata-rata 

Q1 Q2 Q3 Q4 

P0 

P1 
P2 

22,83d±1,42 

14,17ab±0,81 
18,30c±2,45 

17,37bc±1,94 

17,27bc±5,63 
14,83abc±2,09 

13,27a±0,76 

14,17ab±1,02 
14,03ab±1,09 

15,30abc±0,75 

15,60abc±0,75 
15,30abc±0,36 

17,19±3,57 

15,30±1,28 
15,62±1,61 

Rata-rata 18,43b±3,53 16,49ab±1,17 13,82a±0,40 15,40ab±0,14  

Keterangan : - Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama dari 

rata-rata nilai kemerahan (a*) dengan perlakuan 

waktu pematangan memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P ≤ 0,01). 

- Superskrip yang berbeda dari rata-rata nilai 

kemerahan (a*) dengan interaksi antara penambahan 

lisozim dan waktu pematangan memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P ≤ 0,05). 

 
Perlakuan lisozim putih telur pada edible film protein 

whey tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P > 

0,05) terhadap nilai (a*) keju Gouda. Perlakuan tanpa 

penambahan lisozim (P0) nilai rata-ratanya lebih tinggi 

dibandingkan dengan perlakuan lisozim 0,5 % (P1) dan 1,0 % 

(P2). Hal ini dipengaruhi oleh protein whey yang bersifat 

hidrofobik sebagai bahan penyusun edible film karena adanya 

proses denaturasi, tetapi apabila denaturasi tidak berjalan 

secara sempurna, maka protein whey tersebut tetap bersifat 

hidrofilik sama seperti sifat lisozim. Karakteristik dasarnya 

dapat memperlebar pori-pori film dan ikatan antar komponen 

penyusunnya menjadi lemah, sehingga mempermudah 

permeabilitas uap air. Akibat proses tersebut, maka matriks 

film melebar dan mempermudah proses evaporasi air bebas 
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pada keju yang menyebabkan kandungan air semakin 

berkurang. Ruang air yang ditinggalkan akan digantikan oleh 

lemak yang terdapat pigmen karotenoid di dalamnya, sehingga 

keju cenderung berwarna kemerahan. Pernyataan ini sesuai 

dengan pendapat Winarno (2004), karotenoid adalah pigmen 

yang berwarna kuning orange atau orange kemerahan. Air 

yang menguap di dalam keju akan digantikan dengan globula 

lemak sampai menyeluruh yang dapat menyebabkan keju 

berwarna kemerahan. Rahmadian (2007) menyatakan bahwa, 

pigmen karotenoid yang terdapat pada lemak susu dapat 

mempengaruhi intensitas kemerahan pada keju. 

Waktu pematangan memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P ≤ 0,01) terhadap nilai (a*) keju Gouda. 

Nilai (a*) yang tinggi pada waktu pematangan 1 hari dan 2 

minggu bisa disebabkan oleh kerusakan warna selama 

pemanasan karena umur keju tersebut masih muda dan tidak 

mengalami proses pematangan yang lama. Warna merah pada 

keju yang berlebihan dapat disebabkan berbagai faktor seperti 

pencemaran susu karena mastitis, penambahan pengemulsi 

yang berlebihan, dan kerusakan warna selama pemanasan. 

Nilai (a*) dapat dilihat secara pasti pada waktu pematangan 4 

minggu dan 8 minggu karena umur keju sudah mencapai 25 

hari sampai 60 hari dan terdapat serbuk warna merah muda 

pada permukaan kulitnya (Fox et al., 2003). Semakin lama 

waktu pematangan maka warna kemerahannya akan semakin 

tinggi disebabkan konsistensinya bertambah keras dan 

permukaan luarnya kering. Marcellino et al. (1992) 

menyatakan bahwa umur pematangan sekitar 25 sampai 30 

hari, potongan-potongan serbuk merah muda dapat dilihat di 

atas lapisan warna cokelat. Mulai titik ini sampai akhir periode 

pematangan 60 hari, permukaan keju menjadi semakin kering 
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dan terjadi pengerasan kulit yang berwarna kuning tua dan 

orange (kemerahan). 

Interaksi antara perlakuan penambahan lisozim putih 

telur dan waktu pematangan memberikan perbedaan yang 

nyata (P ≤ 0,05) terhadap nilai (a*) keju Gouda. Perlakuan 

tanpa penambahan lisozim mempunyai nilai (a*) yang tinggi 

apabila dibandingkan dengan perlakuan penambahan lisozim. 

Hal ini disebabkan oleh protein whey yang mampu 

memperkuat matriks protein karena bersifat hidrofilik akibat 

proses denaturasi yang tidak sempurna, sehingga air bebas 

mudah mengalami proses evaporasi dan kandungan lemak 

semakin bertambah yang menyebabkan pigmen karotenoid 

pemberi warna merah yang terkandung di dalamnya juga 

menyebar secara merata. Interaksi perlakuan tanpa 

penambahan lisozim dan waktu pematangan 1 hari (P0Q1) 

mempunyai nilai (a*) tertinggi, hal ini juga disebabkan oleh 

kerusakan fisik keju yang rentan pada awal waktu 

pematangan. Rata-rata nilai (a*) yang paling rendah yaitu 

interaksi perlakuan tanpa penambahan lisozim dan waktu 

pematangan 4 minggu (P0Q3). Hasil ini dapat dilihat secara 

pasti karena umur pematangan 4 minggu sampai 8 minggu 

terdapat serbuk warna merah pada keju Gouda. 

Hasil uji Beda Nyata Terkecil (BNT) yang diperoleh 

yaitu setiap waktu pematangan dan interaksi antara keduanya 

mempunyai perbedaan terhadap nilai (a*) keju Gouda. Rata-

rata nilai (a*) yang paling tinggi, yaitu pada waktu 

pematangan 1 hari sebesar 18,43 dari pada waktu pematangan 

2 minggu sebesar 16,49; 4 minggu sebesar 13,82; dan 8 

minggu sebesar 15,40. Waktu pematangan 4 minggu dan 8 

minggu mempunyai perbedaan yang sama karena nilai (a*) 

dapat dideteksi pada umur pematangan 25 hari sampai 60 hari 
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apabila sudah terbentuk serbuk warna merah. Interaksi terbaik 

yaitu perlakuan antara penambahan lisozim 0,5 % dan waktu 

pematangan 8 minggu (P1Q4). 

 
4.2.3 Pengaruh Penambahan Lisozim Putih Telur pada 

Edible Film Protein Whey Ditinjau dari Nilai 

Kekuningan (b*) Keju Gouda 

Analisis ragam yang dihasilkan dari data penelitian 

yang dilakukan menunjukkan bahwa penambahan lisozim 

putih telur pada edible film protein whey tidak memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P > 0,05) terhadap nilai 

kekuningan (b*) keju Gouda. Perlakuan waktu pematangan 

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

terhadap nilai (b*) keju Gouda. Interaksi antara keduanya 

memberikan pengaruh yang nyata (P ≤ 0,05) pada nilai (b*) 

keju Gouda. Rata-rata nilai (b*) dan uji Beda Nyata Terkecil 

dapat dilihat pada Tabel 6. 

Perlakuan lisozim putih telur pada edible film protein 

whey tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P > 

0,05) terhadap nilai (b*) keju Gouda. Perlakuan penambahan 

lisozim memperoleh nilai (b*) yang tinggi daripada perlakuan 

tanpa penambahan lisozim pada edible film. Hal ini 

dipengaruhi oleh lisozim mempunyai ikatan disulfida (S – S), 

sehingga mengakibatkan lisozim bersifat hidrofilik yang dapat 

melonggarkan molekul penyusun film dan pori-pori yang 

terbentuk melebar. Laju permeabilitas uap air akan semakin 

tinggi dan proses evaporasi air bebas akan lebih mudah, 

sehingga kandungan lemak di dalam keju bertambah dan 

pigmen karotenoid yang terdapat di dalamnya menyebar 

secara merata. Warna kuning pada keju disebabkan oleh 

pigmen karotenoid. Pernyataan di atas sesuai dengan pendapat 
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Khosrowshahi et al. (2006), ruang yang ditinggalkan air akan 

diisi dengan globula lemak, sehingga penyebaran lemak lebih 

merata. Warna kuning pada keju disebabkan karena adanya 

globula lemak (Fox et al., 2003). 

 

Tabel 6. Rata-rata Nilai Kekuningan (b*) keju Gouda 

Perlakuan 

Penambahan 

Lisozim 

Pematangan 
Rata-rata 

Q1 Q2 Q3 Q4 

P0 
P1 

P2 

23,23bcd±1,05 
22,37ab±1,11 

21,10a±2,29 

20,80a±1,10 
24,77d±0,60 

24,47d±0,86 

24,70d±1,00 
24,67d±1,17 

24,97d±0,66 

24,37cd±1,51 
24,97d±0,24 

25,00d±0,22 

23,28±1,53 
24,19±1,06 

23,88±1,62 

Rata-rata 22,23a±0,88 23,34ab±1,80 24,78b±0,13 24,78b±0,29  

Keterangan : - Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama dari 

rata-rata nilai kekuningan (b*) dengan perlakuan 

waktu pematangan memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P ≤ 0,01). 

- Superskrip yang berbeda dari rata-rata nilai 

kekuningan (b*) dengan interaksi antara penambahan 

lisozim dan waktu pematangan memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P ≤ 0,05). 

 

Waktu pematangan memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P ≤ 0,01) terhadap nilai (b*) keju Gouda. 

Semakin lama waktu pematangan maka nilai rata-rata yang 

dihasilkan semakin tinggi mulai dari 1 hari, 2, 4, sampai 8 

minggu. Hal ini dipengaruhi oleh kandungan lemak yang 

semakin tinggi sesuai dengan bertambahnya waktu 

pematangan karena terjadinya proses evaporasi air bebas. 

Pigmen karotenoid yang terdapat pada lemak keju dapat 

memberikan warna kekuningan. Nilai (b*) pada keju akan 

meningkat seiring dengan bertambahnya waktu pemeraman 

(Pinho et al., 2004). Rahmadian (2007) menyatakan bahwa 
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warna kuning pada keju disebabkan oleh adanya pigmen 

karotenoid yang larut dalam lemak susu. 

Interaksi antara perlakuan penambahan lisozim putih 

telur dan waktu pematangan memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P ≤ 0,01) terhadap nilai (b*) keju Gouda. 

Perlakuan penambahan lisozim dapat meningkatkan nilai (b*) 

daripada perlakuan tanpa penambahan lisozim. Hal ini 

dipengaruhi oleh lisozim yang bersifat hidrofilik, sehingga 

dapat mengakibatkan molekul antar penyusun film menjadi 

lemah dan pori-pori yang terbentuk semakin lebar. Air bebas 

yang menguap akan mudah menembus film dan menyebabkan 

kandungan air berkurang di dalam keju, sedangkan kandungan 

lemak akan semakin meningkat untuk mengisi ruang yang 

ditinggalkan oleh air. Globula lemak tersebut berisi pigmen 

karotenoid yang memberi warna kuning pada keju, semakin 

lama waktu pematangan maka warna kuning pada keju akan 

semakin pekat karena penyebaran pigmen karotenoidnya lebih 

sempurna. Nilai (b*) tertinggi adalah Interaksi perlakuan 

penambahan lisozim 0,5 % dan waktu pematangan 8 minggu 

(P1Q4). Konsentrasi lisozim 0,5 % lebih stabil daripada 1,0 % 

karena penggunaan lisozim yang terlalu berlebihan dapat 

memudarkan warna pada produk pangan dan aktivitas enzim 

tidak bekerja secara maksimal. Nilai (b*) terendah adalah 

interaksi antar perlakuan tanpa penambahan lisozim dan waktu 

waktu pematangan 2 minggu (P0Q2).  

Hasil uji Beda Nyata Terkecil (BNT) yang diperoleh 

yaitu setiap waktu pematangan dan interaksi antara keduanya 

mempunyai perbedaan pengaruh terhadap nilai (b*) keju 

Gouda. Rata-rata nilai (b*) dari masing-masing waktu 

pematangan adalah 1 hari sebesar 16,68; 2 minggu sebesar 

17,51; 4 minggu sebesar 18,58; dan 8 minggu sebesar 18,58. 
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Waktu pematangan 2, 4, dan 8 minggu mempunyai perbedaan 

yang sama karena penyebaran karotenoid semakin bertambah 

seiring lama waktu pematangan. Waktu pematangan 1 hari 

kandungan air di dalamnya masih tinggi, sehingga warna 

kekuningan tidak tampak secara jelas. 
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4.3 Pengaruh Penambahan Lisozim Putih Telur pada 

Edible Film Protein Whey Ditinjau dari 

Mikrostruktur Keju Gouda 

 

Hasil penelitian yang diperoleh mengenai gambar 

mikrostruktur keju Gouda dapat dilihat pada Gambar 5. 

dibawah ini. 
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Gambar 5. Mikrostruktur keju Gouda dengan perlakuan 

penambahan lisozim putih telur dan perlakuan waktu 

pematangan yang berbeda dengan perbesaran 4000x. 

Keterangan: perlakuan tanpa penambahan lisozim (P0), 

penambahan lisozim 0,5 % (P1), dan penambahan 

lisozim 1,0 % (P2) dengan waktu pematangan 1 hari 

(Q1), 2 minggu (Q2), 4 minggu (Q3), dan 8 minggu 

(Q4). Warna putih: Penyebaran matriks protein. Warna 

hitam: rongga air karena terjadinya proses evaporasi. 

 

Analisis mikrostruktur mempunyai peranan penting 

dalam pengendalian kualitas produk-produk susu. 

Mikrostruktur keju merupakan susunan dari partikel-partikel 

kasein yang bersama bergabung menjadi kelompok dan 

rangkaian untuk membentuk keseluruhan matriks protein yang 

memisahkan air, globula lemak, dan mineral (Impoco et al., 

2004). Matriks protein dan globula lemak secara langsung 

tersebar dalam jaringan protein. Struktur jaringan ini 

menentukan tekstur keju dan dipengaruhi oleh komposisi, 

proses pengolahan, proteolisis selama penyimpanan, ukuran, 

dan distribusi globula lemak. 

Gambar 5. menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

dari masing-masing perlakuan apabila dilihat dari penyebaran 

matriks protein dan globula lemak. Keju Gouda yang dilapisi 

dengan edible film tanpa penambahan lisozim struktur 

proteinnya lebih longgar daripada edible film dengan 

penambahan lisozim. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan 

lisozim dalam mengikat protein, sehingga ikatan matriks 

protein dengan mineral kalsium menjadi lemah. Berdasarkan 

hasil penelitian yang diperoleh ternyata mikrostruktur dari 

berbagai macam perlakuan lisozim berbeda. Mikrostruktur 

Gambar (a) memperlihatkan matriks protein yang membentuk 

suatu gumpalan dengan permukaan di bawahnya rata dan tidak 
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berongga. Mikrostruktur Gambar (d) memperlihatkan rongga 

keju yang semakin lebar secara cepat karena kandungan air 

berkurang akibat terjadinya proses evaporasi. Mikrostruktur 

Gambar (g) dan Gambar (j) memperlihatkan matriks protein 

yang rata dan rongganya mulai mengecil dari pada Gambar 

(d), apabila dibandingkan ternyata Gambar (j) lebih kompak 

dan penyebaran matriks proteinnya lebih merata daripada 

Gambar (i). 

Mikrostruktur Gambar (b) tidak memperlihatkan 

struktur rongga keju secara jelas karena kadar air yang 

terkandung di dalam keju masih tinggi, sehingga penyebaran 

matriks protein tidak maksimal. Perbandingan antara Gambar 

(b) dan Gambar (a), perbedaannya terletak pada penyebaran 

matriks protein. Mikrostruktur Gambar (e) memperlihatkan 

struktur rongga yang tertutupi dengan matriks protein dari 

pada Gambar (d) yang mempunyai rongga lebih lebar karena 

pada Gambar (e) terjadi proses proteolisis akibat adanya 

penambahan lisozim. Mikrostruktur Gambar (h) dan Gambar 

(k) ternyata mempunyai struktur rongga keju yang cenderung 

merata dengan ukuran dan bentuknya yang tidak seragam. 

Perbedaan dari kedua gambar tersebut adalah Gambar (k) 

struktur rongganya dapat dilihat secara jelas daripada Gambar 

(h). Mikrostruktur Gambar (c), Gambar (f), Gambar (i), dan 

Gambar (l) dengan perlakuan lisozim 1,0 % sama seperti 

perlakuan dengan penambahan lisozim 0,5 %, namun 

perbedaan perlakuan lisozim 1,0 % terletak pada matriks 

protein yang lebih kompak dan penyebarannya merata dengan 

ukuran dan bentuk yang tidak seragam. 

Perbedaan antara perlakuan tanpa penambahan lisozim 

putih telur dan penambahan lisozim putih telur dengan 

konsentrasi 0,5 % (P1) dan 1,0 % (P2) pada edible film 
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dipengaruhi oleh berkurangnya kandungan air dalam keju, 

sehingga menimbulkan rongga karena terjadinya proses 

evaporasi air dan rongga tersebut akan digantikan oleh globula 

lemak dan matriks protein. Penambahan lisozim juga 

membantu terjadinya proses proteolisis yang menyebabkan 

ikatan matriks protein dengan mineral kalsium menjadi lemah. 

Semakin banyak penambahan lisozim yang diberikan, maka 

aktivitas proteolisisnya akan semakin cepat dan gambar 

mikrostruktur yang dihasilkan banyak terlihat kandungan 

proteinnya. Khosrowshahi et al. (2006) menyatakan bahwa 

kadar air atau air bebas yang terkandung dalam keju akan terus 

menurun akibat terjadinya penguapan. 

Perlakuan waktu pematangan yang berbeda juga 

menghasilkan gambar mikrostruktur keju yang berbeda. 

Semakin lama waktu pematangan, maka kandungan air 

semakin berkurang dan menyebabkan ikatan antar matriks 

protein semakin kuat. Mikrostruktur Gambar (l) penyebaran 

proteinnya lebih merata dan kompak dibandingkan dengan 

Gambar (c), (f), dan (i), tetapi berbeda halnya pada 

mikrostruktur Gambar (d) yang struktur rongganya sangat 

jelas disebabkan penyebaran lemak dan protein di dalamnya 

masih tidak merata. Buffa et al. (2001) menyatakan bahwa 

proses pemeraman dapat menyebabkan keju mengalami 

perubahan yang diakibatkan oleh menurunnya kadar air dalam 

keju. Penurunan kadar air tersebut akan terjadi seiring lamanya 

waktu pematangan, semakin lama waktu pematangan 

kandungan air di dalam keju semakin rendah. 

Interaksi antara penambahan lisozim putih telur dan 

waktu pematangan terdapat perbedaan terhadap gambar 

mikrostruktur yang dihasilkan. Penambahan lisozim pada keju 

dapat membantu proses proteolisis, sehingga struktur protein 
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lebih jelas apabila dibandingkan dengan perlakuan tanpa 

penambahan lisozim. Ikatan disulfida (S – S) yang terdapat 

pada lisozim menyebabkan lisozim cenderung bersifat 

hidrofilik, sehingga molekul penyusun film lebih kuat dan air 

bebas akan mudah terdifusi keluar. Ruang air yang 

ditinggalkan akan terlihat jelas pada struktur keju dan 

berbentuk seperti rongga, serta matriks protein dan globula 

lemaknya akan bertambah seiring lama waktu pematangan. 

Interaksi penambahan lisozim 1,0 % dan waktu pematangan 8 

minggu (P2Q4) kandungan proteinnya lebih kompak, serta 

rongga struktur keju tidak jelas karena digantikan dengan 

globula lemak akibat proses evaporasi air bebas selama 

pematangan, sedangkan perlakuan tanpa penambahan lisozim 

strukturnya rata dan tidak berongga karena kadar air yang 

terkandung di dalamnya masih tinggi. 
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4.4 Pengaruh Penambahan Lisozim Putih Telur pada 

Edible Film Protein Whey Ditinjau dari Struktur 

Mikroskopis Keju Gouda 

 

Hasil penelitian yang diperoleh mengenai struktur 

mikroskopis keju Gouda dapat dilihat pada Gambar 6. 

dibawah ini. 
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Gambar 6. Struktur mikroskopis keju Gouda dengan perlakuan 

penambahan lisozim putih telur dan perlakuan waktu 

pematangan yang berbeda dengan perbesaran 100x. 

Keterangan : perlakuan tanpa penambahan lisozim (P0), penambahan 

lisozim 0,5 % (P1), dan penambahan lisozim 1,0 % 

(P2) dengan waktu pematangan 1 hari (Q1), 2 minggu 

(Q2), 4 minggu (Q3), dan 8 minggu (Q4). Warna hijau: 

Penyebaran matriks protein. Warna kuning: struktur 

permukaan keju. 

 

Penampilan mikroskopis dan rasa pada keju akan 

berubah secara dominan selama proses pematangan, terutama 

dalam beberapa hari pertama. Waktu pematangan nol hari, 

pada saat keju dipindahkan dari tempat pengetaman, 

permukaan yang muncul yaitu lembab dan kuning pucat, 

permukaan kulit keju belum terbentuk, tampak berwarna putih 

dan memiliki konsistensi yang seragam. Umur pematangan 

hari ke-4, kerak putih dapat dilihat pada permukaan keju dan 

hari ke-6, kerak ditutupi oleh lapisan (serabut putih), seperti 

jamur. Permukaan terlihat warna cokelat keabu-abuan pada 

hari ke-9 dan kulit terlihat sudah terbentuk di bawah lapisan 

jamur. Bagian interior, curd berwarna kuning pucat dan 

memiliki konsistensi lebih lembut daripada waktu nol hari. 

Umur pematangan sekitar 25 sampai 30 hari, potongan-

potongan serbuk merah muda dapat dilihat di atas lapisan 

warna cokelat. Karakteristik tersebut terlihat sampai akhir 

periode pematangan 60 hari, permukaan keju menjadi semakin 

kering dan terjadi pengerasan kulit yang berwarna kuning tua 

dan orange, curd menjadi lebih lembut dan berwarna krem, 

sehingga tampaknya lebih kuning dari luar sampai ke dalam 

selama pematangan terus berlanjut (Marcellino et al., 1992). 

Gambar 6. menunjukkan bahwa perlakuan tanpa 

penambahan lisozim memperoleh hasil yang berbeda dengan 
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adanya penambahan lisozim putih telur terhadap edible film 

yang dilapisi pada keju Gouda. Perlakuan tanpa penambahan 

lisozim mempunyai matriks protein yang lebih sedikit apabila 

dibandingkan dengan perlakuan penambahan lisozim. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya warna hijau pada struktur keju yang 

pudar atau tidak pekat, memberikan warna kuning yang lebih 

dominan, kurang jelas, tidak merata, dan kurang kompak. 

Perlakuan dengan penambahan lisozim warna hijaunya lebih 

pekat, jelas, rata, dan strukturnya lebih kompak. Warna hijau 

menandakan adanya kandungan protein, sedangkan warna 

kuning merupakan struktur permukaan keju Gouda. Hasil 

penelitian yang diperoleh menggambarkan bahwa semakin 

banyak lisozim yang diberikan pada edible film, maka 

kandungan protein yang terdapat di dalam keju akan semakin 

banyak dan jelas karena lisozim yang bersifat hidrofilik dapat 

memperkuat ikatan molekul penyusun film, sehingga terjadi 

proses evaporasi yang mengakibatkan kandungan air bebas 

semakin menurun. Adanya proses evaporasi tersebut 

menyebabkan penyebaran protein lebih merata dan ikatan 

antar matriks protein lebih kuat. Khosrowshahi et al. (2006) 

menyatakan bahwa kadar air (air bebas) yang terkandung 

dalam keju akan terus menurun akibat terjadinya penguapan 

sejalan dengan peningkatan waktu pematangan. 

Hasil gambar mikroskopis yang diperoleh yaitu 

Gambar (a) mempunyai protein yang sedikit apabila 

dibandingkan dengan Gambar (d). Struktur mikroskopis 

Gambar (g) sama seperti Gambar (d), perbedaannya terletak 

pada komponen lemak keju Gouda yang lebih dominan pada 

Gambar (g). Matriks protein yang rata dan lebih kompak 

terlihat pada Gambar (j) karena warna hijaunya mempunyai 

ukuran dan bentuk yang seragam. Pernyataan di atas berbeda 
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dengan perlakuan penambahan lisozim dengan konsentasi 0,5 

% (P1), ternyata Gambar (b) apabila dibandingkan Gambar (a) 

yaitu perbedaannya terletak pada kandungan protein dan 

lemak yang lebih merata pada Gambar (b) daripada Gambar 

(a). Struktur mikroskopis Gambar (e), (h), dan (k) kandungan 

proteinnya lebih merata dan kompak seiring dengan lama 

waktu pematangan. Penambahan lisozim 1,0 % (P2) 

mempunyai kandungan protein yang kurang jelas karena 

pemberian lisozim yang terlalu berlebihan pada edible film 

menyebabkan proses proteolisisnya tidak stabil. 

Waktu pematangan yang berbeda akan menghasilkan 

struktur keju yang berbeda apabila dilihat secara mikroskopis. 

Semakin lama waktu pematangan, maka struktur proteinnya 

terlihat lebih jelas karena warna hijau pada struktur keju lebih 

pekat dan kandungan proteinnya semakin banyak. Peningkatan 

aktivitas proteolisis pada keju Gouda dapat menambah nilai 

protein di dalam keju karena terjadinya proses hidrolisis pada 

ikatan peptida (S – S) yang berhubungan dengan air bebas, 

sehingga waktu pematangan akan mengurangi kandungan air 

yang terdapat di dalam keju. Waktu pematangan 8 minggu 

pada keju Gouda struktur protein yang terlihat lebih pekat, 

kompak, dan merata dari pada waktu pematangan 1 hari, 2 

minggu, dan 4 minggu. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat 

Marcellino et al. (1992), periode pematangan 60 hari, 

permukaan keju menjadi semakin kering dan terjadi 

pengerasan kulit yang berwarna kuning tua dan orange. 

Tingkat kekerasan yang dihasilkan disebabkan oleh kadar air 

di dalam keju Gouda semakin menurun seiring dengan lama 

waktu pematangan. 

Interaksi antara perlakuan penambahan lisozim dan 

waktu pematangan pada struktur mikroskopis memberikan 
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hasil yang berbeda apabila dilihat dari kandungan proteinnya. 

Lisozim tersusun dari ikatan disulfida (S – S) cenderung 

bersifat hidrofilik yang mengakibatkan adanya pelebaran pori-

pori film, sehingga komponen penyusun film terlihat lemah. 

Proses difusi air pada film akan lebih mudah dan menyebabkan 

kandungan air di dalam keju semakin berkurang. Rendahnya 

kandungan air tersebut akan terjadi penyebaran protein dan 

lemak secara merata. Interaksi antara perlakuan lisozim 0,5 % 

dan waktu pematangan 8 minggu (P1Q4) memberikan warna 

hijau yang lebih pekat, jelas, rata, dan strukturnya lebih 

kompak, sedangkan interaksi antara perlakuan tanpa 

penambahan lisozim dan waktu pematangan 1 hari (P0Q1), 

warna hijau terlihat tidak jelas karena kandungan airnya masih 

tinggi, maka struktur proteinnya tertutupi dengan air akibat 

proses evaporasi yang tidak maksimal. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

1. Perlakuan penambahan lisozim dan waktu pematangan 

pada keju Gouda dapat meningkatkan nilai kemerahan 

(a*) dan kekuningan (b*), tetapi dapat menurunkan 

nilai tekstur dan kecerahan (L*). Gambar 

mikrostruktur dan struktur mikroskopis mengalami 

peningkatan protein dan lemak dengan adanya 

penambahan lisozim dan lama waktu pematangan. 

2. Perlakuan terbaik pada penelitian ini adalah 

penambahan lisozim 0,5 % dengan waktu pematangan 

8 minggu. 

 

5.2 Saran 

Disarankan untuk menggunakan lisozim putih telur 

dengan konsentrasi terbaik 0,5 % untuk meningkatkan kualitas 

fisik keju Gouda dan dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai produk peternakan yang lain, seperti sosis dengan 

pelapisan edible film protein whey pada permukaan luarnya, 

kemudian diteliti perubahan kualitas fisik, kimia, dan 

mikrobiologisnya. 
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LAMPIRAN 

 
Lampiran 1.  Prosedur Analisa Tekstur dengan 

Menggunakan Alat Pnetrometer PNR 6 

(Kartika, Guritno, Purwadi, dan 

Ismoyowati, 1992) 

 

Prosedur analisa tekstur dengan menggunakan alat 

pnetrometer PNR 6, yaitu: 

1. Sampel yang akan diuji disiapkan 

2. Pnetrometer diatur agar datar air dan jarum pnetrometer 

dipasang 

3. Sampel diletakkan pada bagian dasar alat di bawah jarum 

4. Letak jarum harus tepat berada di atas permukaan sampel 

dan bagian pangkal batang penjepit jarum pada batang 

pengukuran ketinggian. Cara pengaturan dengan 

mengendorkan mur, pemegang body dan memutar mur 

pengaturan ketinggian body. Catatan: posisi skala harus 

pada pangkal nol 

5. Kedalaman jarum yang menusuk sampel yang diukur 

dengan cara menggerakkan batang pengukur ketinggian ke 

arah bawah, sehingga ujungnya menyentuh pangkal batang 

penjepit jarum kemudian dibaca kedalamannya pada 

pangkal yang ada 

6. Sampel diukur berulang kali pada bagian permukaan sisi 

yang berbeda-beda sehingga rata-rata hasilnya cukup 

representatif. 

7. Perhitungan tekstur keju dengan rumus: 

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

Keterangan: a = angka hasil pengukuran (mm) 

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

 w = waktu (detik) = 10 detik 
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Lampiran 2.  Prosedur Analisa Warna dengan 

Menggunakan Color reader CR 10 

(Minolta, Osaka Jepang) (Yuwono dan 

Susanto, 1998) 

 

Prosedur analisa kecerahan warna dengan 

menggunakan alat color reader, yaitu: 

1. Pengukuran warna (L*), (a*), dan (b*) diterapkan 

berdasarkan ruang warna CIELAB, yaitu (L*) sesuai untuk 

warna terang atau gelap (perubahan dari 0 % gelap sampai 

100 % terang), (a*) untuk warna hijau atau merah 

(perubahan dari -60 % hijau sampai 60 % merah) dan (b*) 

untuk warna biru atau kuning (perubahan dari -60 % biru 

sampai 60 % kuning) 

2. Siapkan sampel keju 

3. Sampel diletakkan dalam plastik bening 

4. Hidupkan color reader atau colorimeter 

5. Lensa color reader atau colorimeter ditempelkan pada 

permukaan sampel yang telah dilapisi plastik bening 

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

7. Penentuan warna dilakukan sebanyak 3 kali pada bagian 

yang berbeda dari keju 

8. Tombol target ditekan 

9. Dicatat pembacaan warna pada layar color reader. 
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Lampiran 3. Prosedur Analisa Mikrostruktur dengan 

Menggunakan Scanning Electron 

Microscopy (Romlah, 1997) yang 

Dimodifikasi 

 

Prosedur analisa mikrostruktur dengan menggunakan 

Scanning Electron Microscopy (SEM), yaitu: 

1. Sampel (keju) diiris tipis transparan dengan menggunakan 

cutter di atas meja yang sudah dilapisi plastik diatasnya 

2. Direndam sampel dengan glutaraldehid selama 4 jam 

3. Direndam sampel dengan alkohol secara berurutan, yaitu 

60 %, 70 %, 80%, 90%, dan 100 % 

4. Sampel diletakkan di atas objectglass 

5. Sampel ditutup dengan kaca penutup 

6. Sampel kemudian diamati dengan menggunakan scanning 

electron microscopy dengan perbesaran 4000x dan setelah 

itu difoto. 
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Lampiran 4. Prosedur Analisa Struktur Mikroskopis 

dengan Menggunakan Mikroskop Cahaya 

(Marcellino and Benson, 1992) yang 

Dimodifikasi 

 

Prosedur analisa struktur mikroskopis dengan 

menggunakan mikroskop cahaya, yaitu:  

1. Sampel diiris dengan ukuran 1 µm 

2. Direndam sampel dengan glutaraldehid selama 4 jam 

3. Diletakkan sampel pada objectglass 

4. Ditetesi sampel dengan pewarna fastgreen sampai rata 

untuk mengetahui kandungan proteinnya. 

5. Sampel dicuci dengan aquadest secukupnya 

6. Sampel dikeringkan 

7. Diamati sampel dibawah mikroskop cahaya. 
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Lampiran 5. Data, Analisis Ragam dan Uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT) Tekstur Keju  Gouda 

(mm/gram/detik) 

 

Perlakuan 

Lisozim 

Waktu 

Pematangan 

Kelompok   

Jumlah 

  

  

Rata-rata 

  1 2 3 

Tanpa 

Penambahan 

Lisozim (P0) 

1 hari       (Q1) 

2 minggu (Q2) 
4 minggu (Q3) 

8 minggu (Q4) 

15,0 

21,7 
14,3 

9,8 

13,7 

20,9 
11,8 

12,8 

14,5 

16,2 
18,2 

22,0 

43,20 

58,80 
44,30 

44,60 

14,40 

19,60 
14,77 

14,87 

0,5 % (P1) 

1 hari       (Q1) 

2 minggu (Q2) 
4 minggu (Q3) 

8 minggu (Q4) 

17,8 

13,4 
14,9 

7,2 

20,3 

15,2 
13,6 

16,8 

15,2 

9,2 
13,6 

15,8 

53,30 

37,80 
42,10 

39,80 

17,77 

12,60 
14,03 

13,27 

1,0 % (P2) 

1 hari       (Q1) 

2 minggu (Q2) 

4 minggu (Q3) 

8 minggu (Q4) 

17,5 

10,3 

10,4 

6,7 

16,8 

12,1 

9,8 

18,9 

11,8 

11,3 

11,7 

15,8 

46,10 

33,70 

31,90 

41,40 

15,37 

11,23 

10,63 

13,80 

Total 
 

159,0 182,7 175,3 517,00 172,33 

 
Perhitungan JK disusun dengan tabel dua arah perlakuan dan 

pematangan 

Perlakuan 
Pematangan 

Total Rata-rata 
Q1 Q2 Q3 Q4 

P0 
P1 

P2 

43,20 
53,30 

46,10 

58,80 
37,80 

33,70 

44,30 
42,10 

31,90 

44,60 
39,80 

41,40 

190,90 
190,90 

153,10 

47,73 
43,25 

38,28 

Total 142,60 130,30 118,30 125,80 517,00 

 Rata-rata 47,53 43,43 39,43 41,93 
 

  

 

Faktor Koreksi=  
 

 

 

              2 

 
B               a x b x r 
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=  (517,00)
2
 

     3 x 4 x 3 

=  267289,00 

          36  

=  7424,69 

 

 

JK Total = 

  =  (15,00
2
 + ... + 15,80

2
) - 7424,69 

=  7943,54  -  7424,69 

=  518,85 

       
        r 

       ∑ 

JK Kelompok =  k=1 

   a x b 

=  159,00
2
 + 182,70

2
 + 175,30

2
    

           12 

  =  7449,20  -   7424,69 

  =  24,50 
       

       a 

      ∑ 

JK Lisozim =  i=1 

   a x b 

=  190,90
2
 + 190,90

2
 + 153,10

2
    

            12 

  =   7484,29  -  7424,69 

  =   59,59 

       
        b 

       ∑ 

JK Pematangan =  j=1 

     a x r 

=  142,60
2
 + ....... + 125,80

2
    

         9 

  =  7459,26  -  7424,69 

  =  34,57 

            2     

           

 

  - FK 

- 7424,69 

            2      

         - FK 

- 7424,69 

 a     b  

∑  ∑  Yijk 

i=1   j=1    

            2 

 - FK 

- 7424,69 

 a      b     c 

∑  ∑  ∑  Y ijk
2  -  FK 

i=1 j=1 k=1 
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        a     b 

       ∑  ∑ 

JK Interaksi =  i=1 j=1         - JK Lis. - JK Pmt.  
     a x r 

=  43,20
2
 + ....... + 41,40

2
    

         3 

  =  7631,33 - 7424,69 - 59,59 - 34,57 

  =  112,47 

 

JK Galat =   JK Tot. - JK Kel. - JK lis. - JK Pmt. - JK Int. 

  =   518,85 - 24,50 - 59,59 - 34,57 - 112,47 
=   287,71 

 

 Tabel Analsis Ragam 

SK db JK KT F hitung 
F tabel 

5% 1% 

Kelompok 

Lisozim 
Pematangan 

Interaksi 

Galat 

2 

2 
3 

6 

22 

24,50 

59,59 
34,57 

112,47 

287,71 

12,25 

29,80 
11,52 

18,75 

13,08 

0,94 

2,28 
0,88 

1,43 

 

3,44 

3,44 
3,05 

2,55 

 

5,72 

5,72 
4,82 

3,76 

 

Total 35           

Kesimpulan : F hitung < F tabel 5 % dan 1 %, sehingga tidak 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata pada 

perlakuan penambahan lisozim, waktu pematangan, 

interaksi, dan pengelompokan terhadap nilai tekstur 

keju Gouda. 

  

        

      2 
          

 

 

- FK 

- 7424,69 

  r  
∑ Yijk       
k=1 

- 59,59 - 34,57 
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Lampiran 6. Data, Analisis Ragam dan Uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT) Warna Keju Gouda 

 

6.1 Data, Analisis Ragam, dan Uji Beda Nyata Terkecil 

(BNT) Nilai Kecerahan (L*) pada Keju Gouda 

 

Perlakuan 

Lisozim 

Waktu 

Pematangan 

Kelompok   

Jumlah 

  

  

Rata-rata 

  1 2 3 

Tanpa 

Penambahan 

Lisozim (P0) 

1 hari       (Q1) 

2 minggu (Q2) 

4 minggu (Q3) 
8 minggu (Q4) 

61,7 

58,9 

61,2 
60,2 

60,1 

53,1 

52,5 
56,3 

60,5 

54,7 

56,6 
57,4 

182,30 

166,70 

170,30 
173,90 

60,77 

55,57 

56,77 
57,97 

0,5 % (P1) 

1 hari       (Q1) 

2 minggu (Q2) 

4 minggu (Q3) 
8 minggu (Q4) 

61,5 

57,9 

53,6 
58,8 

57,1 

55,2 

54,0 
55,9 

60,5 

58,1 

57,2 
57,0 

179,10 

171,20 

164,80 
171,70 

59,70 

57,07 

54,93 
57,23 

1,0 % (P2) 

1 hari       (Q1) 
2 minggu (Q2) 

4 minggu (Q3) 

8 minggu (Q4) 

61,7 
62,5 

63,1 

60,0 

57,4 
56,9 

56,5 

54,6 

60,7 
59,5 

56,2 

55,8 

179,80 
178,90 

175,80 

170,40 

59,93 
59,63 

58,60 

56,80 

Total 
 

721,1 669,6 694,2 2084,90 694,97 

 

Perhitungan JK disusun dengan tabel dua arah perlakuan 

dan pematangan 

Perlakuan 
Pematangan 

Total Rata-rata 
Q1 Q2 Q3 Q4 

P0 

P1 
P2 

182,30 

179,10 
179,80 

166,70 

171,20 
178,90 

170,30 

164,80 
175,80 

173,90 

171,70 
170,40 

693,20 

686,80 
704,90 

173,30 

171,70 
176,23 

Total 541,20 516,80 510,90 516,00 2084,90 

 Rata-rata 180,40 172,27 170,30 172,00 
 

  

 

Faktor Koreksi =  
 

              2 

 
a x b x r 
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=  (2084,90)
2 

     3 x 4 x 3 

=  4346808,01 

           36  

=  120744,67 

 

 

JK Total = 

  =  (61,70
2
 + ... + 55,80

2
) - 120744,67 

=  121021,17  -  120744,67 

=  276,50 

       
        r 

      ∑ 

JK Kelompok =  k=1 

   a x b 

=  721,10
2
 + 699,60

2
 + 694,20

2
    

        12 

  =   120855,25  -   120744,67 

  =   110,58 
       

       a 

      ∑ 

JK Lisozim =  i=1 

   a x b 

=  693,20
2
 + 686,80

2
 + 704,90

2
    

           12 

  =  120758,71  -  120744,67 

  =  14,04 

       
        b 

       ∑ 

JK Pematangan =  j=1 

     a x r 

=  541,20
2
 + ....... + 516,00

2
    

         9 

  =  120806,05  -  120744,67 

  =  61,39 

 a      b     c 

∑  ∑  ∑  Y ijk
2  -  FK 

i=1 j=1 k=1 

 

 

            2     

           

 

  - FK 

- 120744,67 

            2      

         - FK 

- 120744,67 

 a     b  

∑  ∑  Yijk 

i=1   j=1    

            2 

 - FK 

- 120744,67 
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        a     b 

       ∑  ∑ 

JK Interaksi =  i=1 j=1         - JK Lis. - JK Pmt.  
     a x r 

=  182,30
2
 + ... + 170,40

2
    

         3 

  =  120855,57 – 120744,67 – 14,04 – 61,39 

  =  35,48 

 

JK Galat =  JK Tot. - JK Kel. - JK lis. - JK Pmt. - JK Int. 

  =  276,50 - 110,58 - 14,04 - 61,39 - 35,48 
=  55,02 

 

 Tabel Analsis Ragam 

SK db JK KT F hitung 
F tabel 

5% 1% 

Kelompok 

Lisozim 
Pematangan 

Interaksi 

Galat 

2 

2 
3 

6 

22 

110,58 

14,04 
61,39 

35,48 

55,02 

55,29 

7,02 
20,46 

5,91 

2,50 

22,11** 

2,81 
8,18** 

2,36 

 

3,44 

3,44 
3,05 

2,55 

 

5,72 

5,72 
4,82 

3,76 

 

Total 35           

Kesimpulan : F hitung < F tabel 5 % dan 1 % sehingga tidak 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata pada 

perlakuan penambahan lisozim dan interaksi 

terhadap nilai kecerahan (L*) keju Gouda. 

** : F hitung  >  F tabel 1% sehingga terdapat 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata pada 

waktu pematangan dan pengelompokan (P ≤ 

0,01) terhadap nilai kecerahan (L*) keju 

Gouda. 

        

      2 
          

 

 

- FK 

- 120744,67 

  r  
∑ Yijk       
k=1 

- 14,04 - 61,39 
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 Uji Beda Nyata Terkecil 

 
Kelompok 

 

BNT 1 %  =  t0,01 (db galat)   x       2 x KT Galat    

                              a x b  

 

=  2,508  x       2  x  2,5007 

                      12   

   =  1,6191 

 

Kelompok Rata-rata Notasi 

R2 

R3 
R1 

55,80 

57,85 
60,09 

a 

  b 
    c 

 

Pematangan 

 

BNT 1 %  =  t0,01 (db galat)   x       2 x KT Galat    

                              a x r  

 

=  2,508  x       2  x  2,5007 

                      9   

   =  1,8696 

 

Kelompok Rata-rata Notasi 

Q3 

Q4 
Q2 

Q1 

56,77 

57,33 
57,42 

60,13 

a 

a 
a 

  b 
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6.2 Data, Analisis Ragam, dan Uji Beda Nyata Terkecil 

(BNT) Nilai Kemerahan (a*) pada Keju Gouda 

 

Perlakuan 

Lisozim 

Waktu 

Pematangan 

Kelompok   

Jumlah 

  

  

Rata-rata 

  1 2 3 

Tanpa 

Penambahan 

Lisozim (P0) 

1 hari       (Q1) 
2 minggu (Q2) 

4 minggu (Q3) 

8 minggu (Q4) 

24,6 
19,5 

13,7 

16,3 

21,1 
17,8 

12,2 

25,1 

22,8 
14,8 

13,9 

14,5 

68,50 
52,10 

39,80 

45,90 

22,83 
17,37 

13,27 

15,30 

0,5 % (P1) 

1 hari       (Q1) 
2 minggu (Q2) 

4 minggu (Q3) 

8 minggu (Q4) 

13,5 
25,2 

13,3 

14,8 

13,7 
12,7 

15,6 

16,6 

15,3 
13,9 

13,6 

15,4 

42,50 
51,80 

42,50 

46,80 

14,17 
17,27 

14,17 

15,60 

1,0 % (P2) 

1 hari       (Q1) 

2 minggu (Q2) 
4 minggu (Q3) 

8 minggu (Q4) 

16,0 

17,7 
14,9 

15,5 

17,2 

12,8 
12,5 

15,6 

21,7 

14,0 
14,7 

14,8 

54,90 

44,50 
42,10 

45,90 

18,30 

14,83 
14,03 

15,30 

Total 
 

205,0 182,9 189,4 577,30 192,43 

 

Perhitungan JK disusun dengan tabel dua arah perlakuan 

dan pematangan 

Perlakuan 
Pematangan 

Total Rata-rata 
Q1 Q2 Q3 Q4 

P0 

P1 

P2 

68,50 

42,50 

54,90 

52,10 

51,80 

44,50 

39,80 

42,50 

42,10 

45,90 

46,80 

45,90 

206,30 

183,60 

187,40 

51,58 

45,90 

46,85 

Total 165,90 148,40 124,40 138,60 577,30 

 Rata-rata 55,30 41,47 41,47 46,20 
 

  

 

 

Faktor Koreksi=  

 

 

 

              2 

 
a x b x r 
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=  (577,30)
2
 

     3 x 4 x 3 

=  333275,29 

           36  

=  9257,65 

 

 

JK Total = 

  =  (24,60
2
 + ... + 14,80

2
) - 9257,65 

=  9643,43  -  9257,65 

=  385,78 

       
        r 

      ∑ 

JK Kelompok =  k=1 

   a x b 

=  205,00
2
 + 182,90

2
 + 189,40

2
    

        12 

  =  9279,15  -  9257,65 

  =  21,50 
       

       a 

      ∑ 

JK Lisozim =  i=1 

   a x b 

=  206,30
2
 + 183,60

2
 + 187,40

2
    

           12 

  =  9282,28  -  9257,65 

  =  24,64 

       
        b 

       ∑ 

JK Pematangan =   j=1 

     a x r 

=  165,90
2
 + ... + 138,60

2
    

         9 

  =  9358,97  -  9257,65 

=  101,32 

 a      b     c 

∑  ∑  ∑  Y ijk
2  -  FK 

i=1 j=1 k=1 

 

 

            2     

           

 

  - FK 

- 9257,65 

            2      

         - FK 

- 9257,65 

 a     b  

∑  ∑  Yijk 

i=1   j=1    

            2 

 - FK 

- 9257,65 
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        a     b 

       ∑  ∑ 

JK Interaksi =  i=1 j=1         - JK Lis. - JK Pmt.  
     a x r 

=  68,50
2
 + ... + 45,90

2
    

      3 

  =  9485,66 - 9257,65 - 24,64 - 101,32 

  =  102,05 

 

JK Galat =  JK Tot. - JK Kel. - JK lis. - JK Pmt. - JK Int. 

  =  385,78 - 21,50 - 24,64 - 101,32 - 136,27 
=  102,05 

 

 Tabel Analsis Ragam 

SK db JK KT F hitung 
F tabel 

5% 1% 

Kelompok 

Lisozim 
Pematangan 

Interaksi 

Galat 

2 

2 
3 

6 

22 

21,50 

24,64 
101,32 

102,05 

102,05 

10,75 

12,32 
33,77 

17,01 

4,64 

2,32 

2,66 
7,28** 

3,67* 

 

3,44 

3,44 
3,05 

2,55 

 

5,72 

5,72 
4,82 

3,76 

 

Total 35           

Kesimpulan : F hitung < F tabel 5 % dan 1 %, sehingga tidak 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata pada 

perlakuan penambahan lisozim dan 

pengelompokan terhadap nilai kemerahan (a*) keju 

Gouda. 

** : F hitung  >  F tabel 1% sehingga terdapat 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata pada 

waktu pematangan (P ≤ 0,01) terhadap nilai 

kemerahan (a*) keju Gouda. 

 * : F hitung  >  F tabel 5% sehingga terdapat 

perbedaan pengaruh yang nyata pada interaksi 

(P ≤ 0,05) terhadap nilai kemerahan (a*) keju 

Gouda. 

        
      2 

          
 

 

- FK 

- 9257,65 

  r  
∑ Yijk       
k=1 

- 24,64 - 101,32 
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 Uji Beda Nyata Terkecil 

 
Pematangan 

 

BNT 1 %  =  t0,01 (db galat)   x       2 x KT Galat    

                              a x r  

 

=  2,508  x       2  x  6,1942 

                       9   

   =  2,9425 

 

Kelompok Rata-rata Notasi 

Q3 
Q4 

Q2 

Q1 

13,82 
15,40 

16,49 

18,43 

a 
ab 

ab 

  b 

 

Interaksi 

 

BNT 1 %  =  t0,01 (db galat)   x       2 x KT Galat    

                                r  

 

=  1,717  x       2  x  6,1942 

                       3   

   =  3,49  

 

Interaksi Rata-rata Notasi 

P0Q3 
P2Q3 

P1Q1 

P1Q3 
P2Q2 

P0Q4 

P2Q4 
P1Q4 

P1Q2 

P0Q2 
P2Q1 

P0Q1 

13,27 
14,03 

14,17 

14,17 
14,83 

15,30 

15,30 
15,60 

17,27 

17,37 
18,30 

22,83 

a 
ab 

ab 

ab 
abc 

abc 

abc 
abc 

  bc 

  bc 
    c 

      d 
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6.3 Data, Analisis Ragam, dan Uji Beda Nyata Terkecil 

(BNT) Nilai Kekuningan (b*) pada Keju Gouda 

Perlakuan 

Lisozim 

Waktu 

Pematangan 

Kelompok   

Jumlah 

  

  

Rata-rata 

  1 2 3 

Tanpa 

Penambahan 

Lisozim (P0) 

1 hari       (Q1) 

2 minggu (Q2) 

4 minggu (Q3) 

8 minggu (Q4) 

22,3 

20,9 

25,9 

26,2 

24,7 

19,4 

24,5 

24,4 

22,7 

22,1 

23,7 

22,5 

69,70 

62,40 

74,10 

73,10 

23,23 

20,80 

24,70 

24,37 

0,5 % (P1) 

1 hari       (Q1) 

2 minggu (Q2) 
4 minggu (Q3) 

8 minggu (Q4) 

23,2 

24,2 
23,1 

24,8 

23,1 

25,6 
25,0 

25,3 

20,8 

24,5 
25,9 

24,8 

67,10 

74,30 
74,00 

74,90 

22,37 

24,77 
24,67 

24,97 

1,0 % (P2) 

1 hari       (Q1) 

2 minggu (Q2) 

4 minggu (Q3) 
8 minggu (Q4) 

23,1 

23,4 

25,1 
24,7 

22,3 

25,5 

25,7 
25,2 

17,9 

24,5 

24,1 
25,1 

63,30 

73,40 

74,90 
75,00 

21,10 

24,47 

24,97 
25,00 

Total 
 

286,9 290,7 278,6 856,20 285,40 

 
Perhitungan JK disusun dengan tabel dua arah perlakuan dan 

pematangan 

Perlakuan 
Pematangan 

Total Rata-rata 
Q1 Q2 Q3 Q4 

P0 
P1 

P2 

69,70 
67,10 

63,30 

62,40 
74,30 

73,40 

74,10 
74,00 

74,90 

73,10 
74,90 

75,00 

279,30 
290,30 

286,60 

69,83 
72,58 

71,65 

Total 200,10 210,10 223,00 223,00 
 

 Rata-rata 66,70 70,03 74,33 74,33 
 

  

 

 

Faktor Koreksi=  

 

 

 

              2 

 
a x b x r 
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=  (856,20)
2
 

     3 x 4 x 3 

=  733078,44 

           36  

=  20363,29 

 

 

JK Total = 

  =  (22,30
2
 + ... + 25,10

2
) - 9257,65 

=  20486,20  -  20363,29 

=  122,91 

       
        r 

      ∑ 

JK Kelompok =  k=1 

   a x b 

=  286,90
2
 + 290,70

2
 + 278,60

2
    

          12 

  =  20369,67  -  20363,29 

  =  6,38 
       

       a 

      ∑ 

JK Lisozim =  i=1 

   a x b 

=  279,30
2
 + 290,30

2
 + 286,60

2
    

           12 

  =  20368,51  -  20363,29 

  =  5,22 

       
        b 

       ∑ 

JK Pematangan =   j=1 

     a x r 

=  200,10
2
 + ... + 223,00

2
     

        9 

=  20404,45  -  20363,29 

  =  41,16 

 a      b     c 

∑  ∑  ∑  Y ijk
2  -  FK 

i=1 j=1 k=1 

 

 

            2     

           

 

  - FK 

- 20363,29 

            2      

         - FK 

- 20363,29 

 a     b  

∑  ∑  Yijk 

i=1   j=1    

            2 

 - FK 

- 20363,29 
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        a     b 

       ∑  ∑ 

JK Interaksi =  i=1 j=1         - JK Lis. - JK Pmt.  
     a x r 

=  69,70
2
 + ... + 75,00

2
    

      3 

  =  20441,55 - 20363,29 - 5,22 - 41,16 

  =  31,88 

 

JK Galat =  JK Tot. - JK Kel. - JK lis. - JK Pmt. - JK Int. 

  =  122,91 - 6,38 - 5,22 - 41,16 - 31,88 
=  38,27 

 

 Tabel Analsis Ragam 

SK db JK KT F hitung 
F tabel 

5% 1% 

Kelompok 
Lisozim 

Pematangan 
Interaksi 

Galat 

2 
2 

3 
6 

22 

6,38 
5,22 

41,16 
31,88 

38,27 

3,19 
2,61 

13,71 
5,31 

1,74 

1,83 
1,50 

7,89** 
3,05* 

 

3,44 
3,44 

3,05 
2,55 

 

5,72 
5,72 

4,82 
3,76 

 

Total 35           

Kesimpulan : F hitung < F tabel 5 % dan 1 %, sehingga tidak 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata pada 

perlakuan penambahan lisozim dan 

pengelompokan terhadap nilai kemerahan (a*) keju 

Gouda. 

** : F hitung  >  F tabel 1%, sehingga terdapat 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata pada 

waktu pematangan (P ≤ 0,01) terhadap nilai 

kemerahan (a*) keju Gouda. 

 * : F hitung  >  F tabel 5%, sehingga terdapat 

perbedaan pengaruh yang nyata pada interaksi 

(P ≤ 0,05) terhadap nilai kemerahan (a*) keju 

Gouda. 

        
      2 

          
 

 

- FK 

- 20363,29 

  r  
∑ Yijk       
k=1 

- 5,22 - 41,16 
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 Uji Beda Nyata Terkecil 

 
Pematangan 

 

BNT 1 %  =  t0,01 (db galat)   x       2 x KT Galat    

                              a x r  

 

=  2,508  x       2  x  1,7396 

                       9   

   =  1,56 

 

Kelompok Rata-rata Notasi 

Q1 
Q2 

Q3 

Q4 

22,23 
23,34 

24,78 

24,78 

a 
ab 

  b 

  b 

 

Interaksi 

 
BNT 1 %  =  t0,01 (db galat)   x       2 x KT Galat    

                                r  

 

=  1,717  x       2  x  1,7396 

                       3   

   =  1,85 

 

Interaksi Rata-rata Notasi 

P0Q2 

P2Q1 
P1Q1 

P0Q1 

P0Q4 
P2Q2 

P1Q3 

P0Q3 

P1Q2 

P1Q4 

P2Q3 
P2Q4 

20,80 

21,10 
22,37 

23,23 

24,37 
24,47 

24,67 

24,70 

24,77 

24,97 

24,97 
25,00 

a 

a 
ab 

  bcd 

    cd 
      d 

      d 

      d 

      d 

      d 

      d 
      d 
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