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ABSTRACT 

 

EFFECT OF THE ADDITION OF ANTIMICROBIAL AGENT TO WHEY 

PROTEIN’S EDIBLE FILM ON CHANGES OF CHEMICAL QUALITY IN 

GOUDA CHEESE DURING RIPENING TIME  
 

 
 The purpose of this research was to study the effect of the addition of 

antimicrobial agent to whey protein’s edible film on the moisture changes, salt 

content, water activity (Aw) and fatty acids profile of Gouda cheese at 1, 2 and 4 

months of ripening time.  

The results showed that the addition of antimicrobial agent to whey 

protein's edible film gave no significant effect (P>0,05) on the moisture, salt 

content and Aw. Ripening time gave a highly significant effect (P<0,01) on the 

moisture content but didn’t give significant effect (P>0,05) on the salt content and 

Aw. The average of moisture content of Gouda cheese for the ripening time of 1 

month (R1), 2 months (R2) and 4 months (R4) was 11,04±0,27%; 7,76±0,07% 

and 6,73±0,18%, respectively. While the average of the salt content was 

1,65±0,34% for R1; 2,08±0,23% for R2 and 2,37±0,22% for R4. Aw was 

0,69±0,02; 0,67±0,01 and 0,66±0,02 for R1, R2 and R4, respectively. Generally, 

fatty acid profile increased during the ripening time. Capric acid, lauric acid, 

mirystic acid and palmitic acid were the free fatty acids had been detected. 

It can be concluded that the addition of antimicrobial agent to whey 

protein's edible film increased the moisture and salt content, and decreased the 

water activity of Gouda cheese. Fatty acid profile increased during the ripening 

time. 

 

Keywords:   antimicrobial whey protein’s edible film, Gouda cheese, moisture, 

salt content, Aw, fatty acids profile. 
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RINGKASAN 

PENGARUH PENAMBAHAN BAHAN ANTIMIKROORGANISME PADA 

EDIBLE FILM PROTEIN WHEY TERHADAP PERUBAHAN KUALITAS 

KIMIA KEJU GOUDA SELAMA PEMERAMAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fisiko Kimia Program Studi 

Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan, Laboratorium Sentral Ilmu dan 

Teknologi Pangan, dan Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan 

Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya Malang serta 

Laboratorium Pengujian Kualitas Air Perum Jasa Tirta Malang. Pelaksanaan 

penelitian dimulai pada bulan Juli sampai dengan November  2007. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan 

bahan antimikroorganisme pada edible film protein whey terhadap perubahan 

kualitas kimia (kadar air, kadar garam, Aw dan profil asam lemak ) keju Gouda 

selama pemeraman 1, 2 dan 4 bulan. 

Materi yang digunakan adalah edible film yang terbuat dari protein whey, 

keju Gouda, asam benzoat dan asam propionat. Metode yang digunakan adalah 

percobaan tersarang dengan Rancangan Acak Kelompok. Perlakuan pertama 

adalah penambahan bahan antimikroorganisme (P0: tanpa antimikroorganisme, 

P1: asam benzoat 5%, P2: asam propionat 5%). Perlakuan  kedua adalah waktu 

pemeraman 1 (R1), 2 (R2) dan 4 (R4) bulan. Pada penelitian ini dilakukan tiga 

pangelompokan yang didasarkan pada hari pembuatan keju. Variabel yang diukur 

adalah kadar air, kadar garam, Aw dan profil asam lemak. Data yang diperoleh 

dari pengujian kadar air, kadar garam dan Aw ditabulasi berdasarkan model 

analisis varian (ANOVA), apabila terdapat perbedaan maka dilanjutkan dengan 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). Data yang diperoleh dari pengujian profil 

asam lemak dianalisis secara deskriptif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan bahan 

antimikroorganisme pada edible film protein whey tidak memberikan pengaruh 

yang nyata (P>0,05) terhadap kadar air, kadar garam dan Aw. Waktu pemeraman 

memberikan pengaruh berbeda yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar air dan 

tidak berbeda (P>0,05) terhadap kadar garam dan Aw. Rata-rata kadar air keju 

Gouda dengan perlakuan R1, R2 dan R4 adalah 11,05±0,27%; 7,76±0,07% dan 

6,73±0,18%. Rata-rata kadar garam dengan perlakuan R1, R2 dan R4 adalah 

1,65±0,34%; 2,08±0,23% dan 2,37±0,22%, sedangkan nilai Aw sebesar 

0,69±0,02; 0,67±0,01 dan 0,66±0,02. Secara umum, profil asam lemak meningkat 

selama waktu pemeraman. Asam lemak bebas yang terdeteksi adalah asam kaprat, 

asam laurat, asam miristat dan asam palmitat.    

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penambahan bahan 

antimikroorganisme pada edible film protein whey dapat meningkatkan kadar air 

dan kadar garam serta menurunkan Aw Keju Gouda. Waktu pemeraman yang 

semakin lama akan menurunkan kadar air dan Aw tetapi akan meningkatkan kadar 

garam. Profil asam lemak meningkat seiring dengan waktu pemeraman.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kesadaran gizi masyarakat yang diiringi dengan meningkatnya income 

yang diperoleh akan meningkatkan kebutuhan bahan pangan yang bergizi tinggi. 

Keju merupakan produk olahan yang berasal dari susu yang memiliki nilai gizi 

yang tinggi. Jenis keju yang dikenal masyarakat sangat banyak, salah satunya 

adalah keju Gouda. Keju Gouda pertama kali dikembangkan di Belanda, 

merupakan keju yang diperam selama dua minggu sampai dua tahun dan selama 

pemeraman tersebut akan terjadi perubahan akibat adanya transfer massa yang 

berupa air, oksigen dan aroma serta berpotensi untuk terjadinya kontaminasi 

mikroorganisme terutama pada bagian permukaan (Walstra, Noomen dan Geurts, 

1993). Bahan ataupun komponen yang dapat mengendalikan perubahan tersebut 

perlu ditambahkan dan alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan melapisi 

permukaan keju Gouda dengan edible film sebelum dilakukan pemeraman. 

Perkembangan edible film sebagai pelapis dari produk pangan saat ini 

mengalami kemajuan yang pesat. Edible film  merupakan pelapis makanan yang 

berupa lapisan tipis yang rata, dibuat dari bahan yang dapat dimakan dan dapat 

melindungi bahan pangan dari kerusakan kimiawi, fisik dan mikrobiologis (Mc. 

Hugh and Krochta, 1994; Dangaran, Nants-Renner and Krochta, 2004). Edible 

film dapat dibuat dari bahan dasar yang dapat dimakan seperti protein, lipid dan 

polisakarida. Salah satu contoh bahan dasar edible film yang berasal dari protein 

adalah protein whey. Protein whey merupakan hasil samping dari pengolahan keju 
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yang dapat menghasilkan edible film yang transparan, lunak, fleksibel dan 

mempunyai sifat penahan aroma dari produk pangan yang dilapisinya serta dapat 

mencegah terjadinya kontaminasi mikroorganisme dan bahan asing lainnya 

(Sothornvit and Krochta, 2000). 

Edible film protein whey sebagai pelapis makanan memiliki kemampuan 

sebagai antimikroorganisme karena dapat melindungi bahan pangan dari 

kontaminasi mikroorganisme pada bagian permukaan. Kemampuan 

antimikroorganisme tersebut sangat terbatas karena hanya melindungi bagian 

permukaan saja, oleh karena itu penambahan bahan lain yang dapat meningkatkan 

sifat antimikroorganisme dari edible film dapat dilakukan. Keuntungan utama dari 

penambahan bahan antimikroorgamisme pada edible film protein whey adalah 

sebagai agen penghambat pertumbuhan mikroorganisme dalam film dan dapat 

bekerja secara spesifik terhadap target kontaminasi di permukaan bahan pangan 

setelah proses (Cagri, Ustunol, Osburn and Ryser, 2004). Beberapa jenis bahan 

pengawet dan antimikroorganisme yang umum digunakan pada produk pangan 

yaitu benzoat, propionat, sorbat, parabens, acidifying agents (seperti asam asetat 

dan asam laktat), curing agents (seperti sodium klorida dan sodium nitrat), 

bacteriocins dan bahan pengawet alami (Cuppett, 1994). 

Asam benzoat merupakan bahan pengawet organik yang sukar larut dalam 

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

banyak digunakan sebagai antimikroorganisme pada edible film karena mudah 

larut pada larutan edible film dan tetap aktif setelah preparasi edible film, 

sedangkan asam propionat mudah larut dalam air namun sukar larut dalam 

alkohol dan tidak larut dalam minyak. Asam propionat digunakan sebagai bahan 
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tambahan makanan untuk menghambat pertumbuhan kapang dan mencegah 

terjadinya ropiness yang disebabkan oleh Bacillus mesentericus (Belitz and 

Grosch, 1999). Bahan antimikroorganisme yang ditambahkan pada edible film 

akan aktif setelah berdifusi dengan produk pangan yang dilapisinya. 

Difusi antimikroorganisme pada edible film dipengaruhi oleh film (jenis, 

prosedur pembuatan), bahan pangan (dalam hal ini keju), dan kondisi 

penyimpanan (suhu, lama penyimpanan) (Cagri et al.,  2004). Difusi bahan 

antimikroorganisme (asam benzoat dan asam propionat) pada produk pangan 

dapat mengakibatkan terikatnya air bebas yang terkandung didalamnya sehingga 

aktivitas air (Aw) dalam bahan pangan tersebut akan menurun. Aktivitas air pada 

keju juga dipengaruhi oleh kandungan garam dan air dalam keju. Nilai Aw pada 

keju muda sepenuhnya ditentukan oleh konsentrasi garam dan kandungan air 

dalam keju. Selama pemeraman, kadar air keju akan menurun sedangkan kadar 

garam akan meningkat. Waktu pemeraman yang semakin lama akan semakin 

menurunkan kadar air, hal ini terjadi karena adanya penguapan yang dapat 

melepaskan air dalam keju (Fox, Guinee, Logan and McSweeney, 2000). Faktor-

faktor di atas akan berpengaruh terhadap aktivitas enzim dan pertumbuhan 

mikroorganisme dalam keju yang berperan dalam reaksi lipolisis untuk 

menghasilkan  asam lemak bebas (free fatty acids/FFA) yang memiliki peran 

penting dalam pembentukan flavor dan aroma keju selama pemeraman. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka perlu diadakan penelitian untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh panambahan bahan antimikroorganisme pada 

edible film protein whey terhadap perubahan kualitas kimia yang meliputi kadar 
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air, kadar garam, Aw dan profil asam lemak pada keju Gouda dengan waktu 

pemeraman yang berbeda. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh penambahan bahan antimikroorganisme pada 

edible film protein whey terhadap perubahan kualitas kimia keju Gouda selama 

pemeraman 1, 2 dan 4 bulan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan 

bahan antimikroorganisme pada edible film protein whey terhadap perubahan 

kualitas kimia keju Gouda selama pemeraman 1, 2 dan 4 bulan. 

1.4. Kegunaan Penelitian  

� Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa dan semua pihak yang tertarik 

pada pembuatan edible film protein whey dan aplikasinya. 

� Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa dan semua pihak mengenai 

perubahan kadar air, kadar garam, Aw dan profil asam lemak keju Gouda 

yang dilapisi edible film protein whey yang ditambah bahan 

antimikroorganisme. 

� Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, terutama pengusaha keju untuk 

memanfaatkan hasil samping dari proses pengolahan keju yang berupa 

whey sebagai bahan baku pembuatan edible film pada keju. 

1.5. Kerangka Pikir 

Menurut Walstra et al. (1999), keju Gouda dapat mengalami perubahan 

selama pemeraman yang diakibatkan oleh terjadinya transfer massa, sehingga 
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diperlukan pengendalian seperti dengan melapisi keju Gouda dengan edible film 

sebelum pemeraman. Edible film adalah bahan pelapis yang dapat dimakan, 

berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap penguapan air, gas, oksigen 

dan aroma dalam sistem pangan (Mc Hugh and Krochta, 1994; Dangaran et al., 

2004). Edible film dapat dibuat dari tiga bahan dasar yaitu: protein, lipid dan 

polisakarida (Cagri et al., 2004).  

Edible  film dapat dibuat menggunakan bahan baku utama protein whey. 

Menurut  Dangaran et al. (2004), edible film protein whey dapat melindungi 

bahan pangan dari kerusakan kimiawi, mikrobiologis dan fisik. Edible film protein 

whey memiliki kemampuan sebagai antimikroorganisme karena dapat melindungi 

permukaan bahan pangan dari kontaminasi mikroorganisme. Aktivitas 

penghambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh edible film protein whey sangat 

terbatas karena hanya melapisi produk pada permukaan saja, oleh karena itu 

diperlukan penambahan senyawa organik yang dapat berperan sebagai bahan 

antimikroorganisme seperti asam benzoat dan asam propionat (Cagri, Ustunol, 

and Ryser, 2003). 

 Manfaat utama bahan antimikroorganisme pada edible film protein whey 

adalah untuk meningkatkan kemampuan menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme pada produk pangan yang dilapisinya (Cagri et al., 2004). 

Penambahan bahan antimikroorganisme (asam benzoat dan asam propionat) pada 

edible film akan aktif setelah berdifusi ke dalam produk pangan dan dapat 

mengakibatkan terikatnya air bebas yang terkandung dalam bahan pangan 

sehingga aktivitas air (Aw) dalam bahan pangan tersebut akan menurun (Islam, 

Chen, Doyle and Chinnan, 2002). Aktivitas air pada keju juga dipengaruhi oleh 
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kandungan garam dan air dalam keju (Supardi dan Sukamto, 1999). Selama 

pemeraman, kadar air keju akan menurun sedangkan kadar garam akan 

meningkat. Waktu pemeraman yang semakin lama akan semakin menurunkan 

kadar air (Fox et al., 2000). Faktor-faktor di atas akan berpengaruh terhadap 

aktivitas enzim dan pertumbuhan mikroorganisme dalam keju yang berperan 

dalam reaksi lipolisis untuk menghasilkan  asam lemak bebas (FFA) yang 

memiliki peran penting dalam pembentukan flavor dan aroma keju selama 

pemeraman. 

Penambahan bahan antimikroorganisme (asam benzoat dan asam 

propionat) pada edible film diharapkan dapat meningkatkan kualitas kimia keju 

Gouda yang meliputi kadar air, kadar garam, Aw dan profil asam lemak selama 

pemeraman.  

1.6. Hipotesis 

Terdapat perbedaan pengaruh dari penambahan bahan antimikroorganisme 

pada edible film protein whey terhadap perubahan kualitas kimia keju Gouda yang 

diperam selama 1, 2 dan 4 bulan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Keju Gouda dan Karakteristiknya 

Keju Gouda merupakan keju yang berasal dari Belanda yang terbuat dari 

susu sapi penuh yang memiliki ciri-ciri berwarna kuning dengan tekstur agak 

keras dan pada bagian dalam ada sedikit lubang-lubang kecil serta pada 

permukaannya kering atau dilapisi dengan plastik atau film. Kadar lemak 

maksimum keju Gouda adalah 48% dan kadar air maksimumnya adalah 43%, 

berkadar garam antara 2-7%, nilai Aw sekitar 0,95, pH antara 5-5,6 dan diperam 

selama dua minggu sampai dua tahun (Anonymous, 2007; Fox et al., 2000; 

Walstra et al.,  1993) 

Galloway dan Grawford (1985) menyatakan bahwa keju Gouda termasuk 

keju semi keras dengan kadar air antara 41-52%, hal ini sesuai dengan pendapat 

Tunick and Van Hekken (2002) yang berdasarkan kadar airnya membagi keju 

menjadi empat golongan, yaitu keju sangat keras (kadar air (KA)<34%), keras 

(KA<39%), semi keras (KA 39-50%) dan lunak (KA 50-80%). Winarno (1993) 

berpendapat bahwa apabila masa pemeraman keju Gouda diperpanjang maka bisa 

menjadi keju yang sangat keras dengan KA<26%. 

2.2.  Edible Film 

Edible film atau juga disebut edible coating adalah suatu lapisan tipis yang 

rata, dibuat dari bahan yang dapat dimakan, dibentuk di atas komponen makanan, 

dapat memberikan ketahanan terhadap penguapan air, gas oksigen, 

karbondioksida dan aroma dalam sistem pangan (Mc. Hugh dan Krochta, 1994). 
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Menurut Dangaran et al. (2004), edible film dapat melindungi makanan dari 

kerusakan kimiawi, mikrobiologis dan fisik. Edible film yang baik harus 

mempunyai warna, bau, rasa, aroma dan tekstur tidak mempengaruhi keaslian cita 

rasa dari produk serta dapat melekat atau lengket pada produk (Anonim, 2003). 

2.2.1. Komponen edible film 

Edible coating/film terbentuk karena adanya proses pembentukan matriks 

dari beberapa komponen penyusun yang meliputi:  

a. Komponen Hidrokoloid 

Menurut Greener and Fennema (1994), komponen hidrokoloid  

merupakan komponen hidrofilik yang dapat mempertahankan air dan senyawa-

senyawa lain dalam produk dari pengaruh penguapan air, gas serta 

mempertahankan kelembaban produk secara alami. Susanto dan Saneto (1994) 

menambahkan bahwa komponen hidrokoloid memiliki sifat-sifat pembentuk 

edible film yang baik yang berfungsi sebagai proteksi terhadap rembesan gas dan 

flavour, memiliki daya tahan yang cukup baik terhadap lemak dan minyak akan 

tetapi sangat mudah ditembus oleh uap air. 

Coma, Sebti, Pardon, Dfschamps and Pichavant (2001) menyebutkan 

bahwa komponen hidrokoloid secara alami hanya mempunyai kemampuan sifat 

penahan air yang sedikit, oleh karena itu penambahan komponen hidrofobik 

seperti asam lemak dan derivatnya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

untuk menahan air atau uap air. Hidrokoloid yang dapat digunakan untuk 

pembuatan edible film adalah protein seperti dari gelatin, kasein, protein whey, 
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protein kedelai, protein jagung dan gluten gandum atau polisakarida seperti 

alginat, pektin dan bahan-bahan kimia pada modified starches (Anonim, 2003).  

b. Komponen Lipid 

Komponen lipid dapat membentuk selaput hidrofobik yang kuat menahan 

air dan komponen terlarut dari pengaruh kelembaban lingkungan, hal ini karena 

lipid merupakan barrier efektif untuk transpor kelembaban (Guilbert, 1986). 

Hettiarachy and Ziegler (1994) dan Greener and Fennema (1994) mengemukakan 

bahwa lipid yang ditambahkan dalam emulsi protein pada pembuat edible film 

akan menyebabkan pembentukan larutan edible film yang lebih efektif dan dapat 

memperbaiki ketidakefektifan sifat barrier dari komponen hidrokoloid seperti 

protein dan polisakarida, selain itu film dari lipid juga dapat memberikan efek 

kilap dari produk (Krochta and Trezza, 2000). Menurut Paulson and Yang (2000), 

komponen lipid diantaranya adalah lilin (wax) dan gliserol. 

c. Komposit 

 Komposit  merupakan kombinasi antara hidrokoloid dan lipid serta 

penambahan bahan-bahan lain. Film dari komposit dapat membentuk bilayer yang 

terdiri dari lapisan pertama adalah hidrokoloid dan lapisan lainnya adalah lipid 

atau dapat juga membentuk koalisi dimana kedua komponen saling menyebar rata 

(Krochta, Balwin, and Nisperos-Carriedo, 1994). Greener and Fennema (1994) 

mengemukakan bahwa penggunaan komposit sebagai bahan pelapis mempunyai 

pengaruh yang lebih luas karena lipid dapat memberi kontribusi menahan uap air 

sampai 50% dan hidrokoloidnya dapat membentuk matriks yang tahan lama. 

Banyak penelitian mengenai edible film dengan melakukan kombinasi dari 

dua komponen di atas dan menambah bahan-bahan lain untuk mendapatkan 
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perkembangan baru dari kontribusi edible film pada kualitas produk. Kombinasi 

dilakukan dengan menyusun formula edible film dengan harapan ada tambahan 

fungsi lain dari edible film seperti yang dikemukakan oleh Guilbert (1986), yang 

mengatakan bahwa sifat fungsional, organoleptik, nutrisional dan mekanik dari 

edible film dapat ditingkatkan dengan penambahan bahan-bahan kimia tertentu, 

seperti antioksidan, antimikroorganisme, nutrisi tambahan, flavor, pewarna dan 

lainnya. Penambahan bahan aditif tersebut sedikit banyak akan berpengaruh pada 

sifat edible film. 

2.2.2. Edible Film Protein Whey 

Menurut Sothornvit and Krochta (2000), protein whey dapat menghasilkan 

edible film yang transparan, lunak, fleksibel dan mempunyai sifat penahan aroma 

dari produk pangan yang dilapisinya. Edible film dapat dihasilkan dari protein 

whey dengan cara gelatinasi yang kemudian dilakukan pengeringan udara. Film 

tersebut dapat terbentuk karena adanya perlakuan panas yang menyebabkan 

terdenaturasinya protein whey sehingga dapat memacu gugus sulfidril internal 

membentuk ikatan disulfida intermolekuler dan intramolekuler. Ikatan disulfida 

intermolekuler inilah yang berperan dalam pembentukan matriks film (Mahmoud 

and Savello, 1992). 

Panas yang digunakan pada saat gelatinasi minimum 75
o
C selama 30 

menit, tetapi kondisi ini sangat dekat dengan suhu denaturasi β-laktoglobulin 

(78
o
C) yang merupakan komponen utama protein whey. Pemanasan akan 

memudahkan pembentukan matriks yang menghasilkan film yang tidak larut 

dalam air (Mc Hugh and Krochta, 1994). 
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Kelarutan dalam air merupakan salah satu sifat penting bagi edible film. 

Ketidaklarutan film dalam air dibutuhkan untuk meningkatkan integritas produk 

dan resistensi terhadap air (Perez-Gago, Nadand and Krochta, 1999). Sifat 

fungsional yang penting lainnya pada edible film adalah Water Vapor 

Permeability (WVP). Menurut Bravin, Peressini and Sensidoni (2004), WVP 

merupakan kemampuan edible film untuk menjaga kandungan air dalam produk 

agar tidak mudah menguap. Hasil penelitian Zanah (2007) menemukan bahwa 

kelarutan protein dan nilai WVP edible film protein whey yang ditambah CaCl2 

sebanyak 0,25% adalah 39,6008% dan dan 0,0113 g.mm/m
2
.h.kPa.  

2.2.3. Edible Film Protein Whey dengan Penambahan Bahan 

Antimikroorganisme 

Penambahan bahan antimikroorganisme ke dalam edible film protein 

whey merupakan suatu cara untuk mengontrol pertumbuhan mikroorganisme pada 

bahan pangan yang dilapisinya. Edible film protein whey yang mengandung bahan 

antimikroorganisme dapat menjaga kestabilan mikroorganisme di permukaan 

bahan pangan melalui mekanisme penghambatan pertumbuhan mikroorganisme 

(Ozdemir and Floros, 2003). 

Beberapa jenis bahan pengawet dan antimikroorganisme yang umum 

digunakan pada produk pangan yaitu benzoat, propionat, sorbat, parabens, 

acidifying agents (seperti asam asetat dan asam laktat), curing agents (seperti 

sodium klorida dan sodium nitrat), bacteriocins dan bahan pengawet alami 

(Cuppet, 1994). Keuntungan utama dari penggunaan bahan antimikroorgamisme 

pada edible film protein whey adalah sebagai agen penghambat pertumbuhan 



12 

 

mikroorganisme dalam film dan dapat bekerja secara spesifik terhadap target 

kontaminasi di permukaan bahan pangan setelah proses (Cagri et al., 2004). 

2.3. Bahan Antimikroorganisme 

2.3.1. Asam Benzoat  

 Asam benzoat (C6H5COOH) merupakan bahan pengawet organik yang 

berbentuk hablur atau jarum putih, sedikit berbau benzaldehid atau benzoin, agak 

mudah menguap pada suhu hangat dan mudah menguap dalam uap air tetapi sukar 

larut dalm air (bersifat hidrofobik), mudah larut dalam etanol dan eter serta 

aktivitasnya lebih efektif untuk menghambat tumbuhnya bakteri dan khamir 

daripada kapang (Cahyadi, 2006; Belitz and Grosch, 1999). 

Asam benzoat merupakan bahan pengawet yang paling banyak digunakan 

sebagai antimikroorganisme pada edible film karena asam benzoat larut pada 

larutan edible film dan tetap aktif setelah preparasi edible film (Cagri et al., 2004). 

Berdasarkan hasil penelitian Irwanto (2007), diketahui bahwa edible film yang 

ditambah dengan asam benzoat memiliki nilai WVP sebesar 0,0144 

g.mm/m
2
.h.kPa dan kelarutan protein sebesar 40,263% serta aktivitas 

penghambatan mikroorganisme seluas 11,76 mm. 

Edible film yang mengandung asam benzoat dan sodium benzoat sangat 

cocok untuk makanan asam seperti keju dan produk daging fermentasi (Lueck, 

1976). Menurut Standar Nasional Indonesia, batas maksimum penggunaan asam 

benzoat pada keju adalah 1000 ppm (Anonim, 1987). 
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2.3.2 Asam Propionat 

Asam propionat (CH2-CH2-COOH) merupakan bahan pengawet organik 

yang berupa serbuk putih yang mudah larut dalam air (hidrofilik), sukar larut 

dalam alkohol dan tidak larut dalam minyak (Cahyadi, 2006). Robach (1980) 

mengemukakan bahwa asam propionat diproduksi secara alami melalui fermentasi 

Propionibacterium sp. pada keju Swiss dengan konsentrasi sampai 1%. Menurut 

Standar Nasional Indonesia, batas maksimum penggunaan asam propionat pada 

keju adalah 2000 ppm (Anonim, 1987).  

Penggunaan asam propionat sebagai bahan tambahan makanan ditujukan 

untuk menghambat pertumbuhan kapang dan untuk mencegah terjadinya ropiness 

yang disebabkan oleh Bacillus mesentericus (Belitz and Grosch, 1999). Irwanto 

(2007) melaporkan bahwa panambahan asam propionat pada edible film protein 

whey menghasilkan edible film yang memiliki WVP 0,0238 g.mm/m
2
.h.kPa dan 

kelarutan protein 44,4444% serta aktivitas penghambatan mikroorganisme seluas 

10,94 mm.  

2.4. Difusi Bahan Antimikroorganisme dalam Edible Film Protein Whey 

Difusi bahan antimikroorganisme ke dalam edible film protein whey akan 

meningkat seiring meningkatnya penetrasi air ke dalam film hingga mencapai titik 

stabil dimana matriks film telah jenuh dengan air (Armand, Magbard, Bouzon, 

Rollet, Taverdet and Vergnaud, 1987). Difusi bahan antimikroorganisme melalui 

edible film dipengaruhi oleh film (tipe, prosedur pembuatan), bahan pangan 

(dalam hal ini keju), sifat hidrofilik dan kondisi penyimpanan (suhu dan lama 

penyimpanan) (Cagri et al., 2004). 
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Ouattara, Simard, Piette, Begin and Holley (2000) dalam penelitiannya 

menemukan bahwa difusi bahan antimikroorganisme (asam asetat dan asam 

propionat) pada film chitosan dipengaruhi oleh pH dan suhu pada saat proses 

pembuatan film. Laju difusi akan meningkat seiring dengan peningkatan pH dan 

suhu, hal ini terjadi karena pada saat peningkatan pH terjadi interaksi elektrostatik 

antara chitosan dan bahan antimikroorganisme. Peningkatan laju difusi terjadi 

ketika nilai pH lebih rendah dari nilai pK chitosan (6,3) dan lebih tinggi dari pK 

bahan antimikroorganisme (asam asetat: 4,8; asam propionat: 4,9). Suhu 

mempengaruhi laju difusi karena peningkatan suhu dapat memberikan pengaruh 

terhadap kelarutan molekul film untuk berdifusi, sifat adhesif di permukaan film 

dan peningkatan pergerakan molekul. Penambahan komponen hidrofobik ke 

dalam film chitosan diketahui dapat menurunkan laju difusi bahan 

antimikroorganisme.  

Difusi bahan antimikroorganisme ke dalam bahan pangan tergantung pada 

komponen lipid yang bersifat hidrofobik, karena dengan adanya lipid difusi akan 

lebih rendah jika dibandingkan dengan tanpa lipid. Lipid akan berpengaruh 

terhadap permeabilitas bahan antimikroorganisme dalam film (Ozdemir and 

Floros, 2003). Penurunan permeabilitas bahan antimikroorganisme terjadi karena 

penurunan penyerapan air dalam film (Vasquez, San Roma, Peniche and Cohen, 

1997). 

2.5. Kualitas Kimia Keju Gouda 

2.5.1. Kadar Air 

Air merupakan komponen penting dalam bahan pangan karena dapat 

mempengaruhi tekstur, cita rasa dan daya simpan bahan pangan (Winarno, 2002). 
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Daulay (1991) mengemukakan bahwa air yang terdapat pada keju berada 

dalam keadaan sebagai berikut: 

1. Air terikat dalam struktur komponen curd. 

2. Air tertahan pada partikel curd yang bersifat higroskopis. 

3. Air bebas yang berfungsi  melarutkan padatan terlarut dalam curd. 

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

namun bila diperpanjang masa pemeramannya keju Gouda bisa menjadi keju yang 

sangat keras dengan KA<26% (Galloway dan Grawford, 1985; Winarno, 1993). 

Berdasarkan hasil penelitian Fibrianty (2008), rata-rata kadar air keju Gouda yang 

dilapisi edible film mengandung bahan antimikroorganisme sebelum pemeraman 

adalah sebesar 42,3251%. Waktu pemeraman yang semakin lama akan semakin 

menurunkan kadar air keju (Fox et al., 2000). Selama pemeraman kadar air yang 

terkandung di dalam keju akan terus menurun akibat terjadinya penguapan 

(Khosrowshasi, Madadlau, Mousavi and Djomeh, 2006). 

2.5.2. Kadar Garam 

Penggaraman pada proses pembuatan keju bertujuan untuk meningkatkan 

cita rasa, tekstur dan penampakan keju, mengontrol fermentasi asam laktat setelah 

titik optimum tercapai, menghambat mikroorganisme pembusuk dan menurunkan 

kadar air (Daulay, 1991). Proses penggaraman pada pembuatan keju Gouda 

umumnya dilakukan dengan merendam keju pada larutan garam dengan 

konsentrasi 15-23% (Fox et al., 2000). Penggaraman akan menyebabkan molekul 

NaCl yang terkandung dalam larutan garam akan terurai menjadi ion Na
+
 dan Cl

-
 

dan ion tersebut akan berpindah dari larutan garam menuju keju (Khosrowshasi et 

al.,  2006). 
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Garam yang terkandung dalam keju dapat berperan dalam pembentukan 

flavor, mengontrol pertumbuhan bakteri starter dan nonstarter, regulasi aktivitas 

rennet dan enzim lain, berperan dalam syneresis curd dan berpengaruh terhadap 

kadar air, kadar garam, pH  serta tekstur keju (Tarakci, Sagun, Sancak and 

Durmaz, 2004; Prasad and Alvarez, 1999). 

Menurut Walstra et al. (1993), keju Gouda yang diperam selama 2 minggu 

sampai 2 tahun memiliki kandungan garam sebesar 2-7%, sedangkan Fibrianty 

(2008) menemukan bahwa kadar garam keju Gouda segar yang dilapisi edible film 

protein whey mengandung bahan antimikroorganisme adalah 1,14%. 

2.5.3. Aktivitas Air (Aw) 

 Cole (2002) berpendapat bahwa Aw adalah jumlah air yang tersedia untuk 

pertumbuhan mikroorganisme. Beberapa mikroorganisme lebih suka tumbuh pada 

Aw 0,99 dan kebanyakan tumbuh pada Aw yang lebih tinggi dari 0,91. 

Salmonella, C. botulinum, Lactobacillus dan beberapa khamir tumbuh pada 

beberapa keju seperti Cheddar, Swiss dan Provolone pada Aw 0,91 dengan 

konsentrasi NaCl 15 %. Purnomo (1995) mengemukakan bahwa aktivitas air di 

dalam bahan pangan juga akan berpengaruh terhadap daya simpan, tekstur dan 

kadar air, dimana Aw dari bahan pangan cenderung untuk berimbang dengan Aw 

lingkungan sekitarnya. Pengendalian Aw dalam bahan pangan sering dilakukan 

dengan penambahan garam NaCl atau gliserol. 

Penambahan garam NaCl pada keju dapat menyerap air yang 

mengakibatkan Aw dari keju tersebut menjadi rendah (Supardi dan Sukamto, 

1999). Islam et al. (2002) berpendapat bahwa penambahan bahan 

antimikroorganisme (asam benzoat dan asam propionat) pada produk pangan juga 
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dapat mengakibatkan terikatnya air bebas yang terkandung didalamnya sehingga 

akan menurunkan Aw. 

Aktivitas air pada keju muda ditentukan sepenuhnya oleh konsentrasi 

NaCl. Aktivitas air pada beberapa jenis keju tidak terlalu cukup untuk mencegah 

pertumbuhan kapang dan khamir, tetapi jika bekerja dengan pH yang sesuai akan 

efektif untuk mengontrol pertumbuhan bakteri. Aktivitas air juga akan 

berpengaruh terhadap aktivitas enzim, pada Aw rendah hanya sedikit substrat 

terlarut dalam air bebas. Setelah substrat tersebut habis dihidrolisis, maka 

reaksinya akan terhenti. Nilai Aw pada keju Gouda umumnya adalah 0,95 (Fox et 

al., 2000; Winarno, 1995). Fibrianty (2008) melaporkan bahwa aktivitas air keju 

Gouda segar yang dilapisi edible film protein whey mengandung bahan 

antimikroorganisme sebesar 0,73. 

2.5.4. Asam Lemak 

 Pemeraman keju merupakan sistem yang dinamis meliputi proses kimiawi, 

mikrobiologis dan enzimatik yang lengkap. Salah satu perubahan biokimiawi 

yang terjadi selama pemeraman adalah reaksi lipolisis yang memecah lemak 

menjadi asam-asam lemak yang melibatkan enzim lipase sebagai katalisator (Fox 

et al., 2000). Lipase yang berperan dalam lipolisis keju selama pemeraman dapat 

berasal dari susu, rennet dan mikroorganisme (Melili et al., 2004). 

Asam lemak rantai pendek baik secara langsung maupun tidak langsung 

akan berpengaruh pada karakteristik flavor keju dan membentuk komponen aroma 

seperti ester alifatik dan aromatik. Konsentrasi dari masing-masing asam lemak 

tergantung dari umur dan komposisi keju. Profil asam lemak bebas secara 

kualitatif dan kuantitatif berbeda selama pemeraman, pada umumnya jumlah asam 
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lemak bebas akan meningkat selama pemeraman. Penambahan kultur 

mikroorganisme pada keju Edam diketahui dapat meningkatkan konsentarsi asam 

lemak bebas karena mikroorganisme tertentu memiliki kemampuan untuk 

memecah rantai karbon dalam lemak, ditemukan bahwa Lactobacillus reuteri 

memiliki kemampuan memecah lemak yang paling tinggi. (Tungjaroenchai, 

White, Holmes and Drake, 2004).  

 Menurut Iyer, Richardson, Amundson and Tripp (1967), asam lemak 

bebas yang terdapat dalam keju Gouda sekitar 855-1.563 mg/kg yang terdiri dari 

asam asetat, asam n-butirat, asam kaproat, asam kaprilat dan asam kaprat serta 

sedikit asam n-valerat dan iso-valerat. 

Sousa, Balcao and Malcata (1997) menemukan bahwa reaksi lipolisis pada 

keju akan menghasilkan asam lemak bebas rantai pendek (C4:0, C6:0 dan C8:0), 

rantai sedang (C10:0, C12:0 dan C14:0), rantai panjang (C16:0 dan C18:0) dan 

asam lemak tak jenuh rantai panjang (C18:1, C18:2 dan C18:3). Kandungan 

asam-asam lemak keju secara lengkap tersaji pada Tabel 1.  

Tabel 1. Kandungan asam-asam lemak pada susu dan keju segar 

Jumlah (%) Asam lemak 

 Susu* Keju segar** 

C4:0 (Asam butirat)  0,01070% 

C6:0 (Asam kaproat) 11% 0,00803% 

C8:0 (asam kaprilat)  0,01160% 

C10:0 (Asam kaprat) 

C12:0 (Asam laurat) Tidak diketahui 

0,01457% 

0,01603% 

C14:0 (Asam miristat) 11% 0,01070% 

C16:0 (Asam palmitat) 26% 0,08204% 

C18:0 (Asam stearat) 10% 0,06886% 

C18:1 (Asam oleat) 20% 0,06946% 

C18:2 (Asam linoleat) Tidak diketahui 0,03192% 

C18:3 (Asam linolenat) Tidak diketahui 0,02679% 

Sumber: *   : Goff and Hill (1993) 

 ** : Sousa et al. (1997) 
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2.6. Difusi Air dan Garam dalam Keju Gouda Selama Pemeraman 

 Distribusi air di dalam keju tidaklah merata, bagian inti cenderung 

memiliki kadar air yang lebih tinggi daripada permukaan. Kadar air di dalam keju 

akan berpengaruh terhadap kadar garam dan kandungan lemak dalam keju 

tersebut (Tarakci and Kucukoner, 2006). Srbinovska, Cizbanovski, Dzabirski, 

Andonov and Palasevski (2001) mengemukakan bahwa kadar air keju yang tinggi 

akan mempercepat difusi garam. Pada awal pemeraman, kandungan garam pada 

bagian permukaan (eksternal) keju lebih banyak jika dibandingkan dengan bagian 

inti (internal), sedangkan kandungan air lebih banyak di bagian inti. Seiring 

dengan pemeraman keju, garam berdifusi masuk ke dalam inti dan air bergerak 

keluar (Gambar 1).  

           
                        Keterangan:  I   : lapisan eksternal 

                    II  : lapisan medium 

                    III :lapisan internal 

Gambar 1. Difusi air dan garam dalam keju (Srbinovska et al., 2001) 

Mekanisme difusi air dan garam terjadi karena adanya perbedaan tekanan 

osmotik antara air di dalam keju dengan larutan garam dan akan mengakibatkan 

air yang terkandung di dalam keju akan berdifusi keluar dari matriks keju, hal ini 

akan berlangsung hingga tercapai keseimbangan tekanan osmotik (titik 
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equilibrium) (Khosrowshasi et al., 2006). Perbedaan tekanan osmotik antara air 

dalam keju dan larutan garam akan menyebabkan laju penyerapan garam ke dalam 

keju ketika bulan pertama pemeraman keju berjalan sangat cepat (Tarakci and 

Kucukoner, 2006). Penyerapan garam di dalam keju juga dipengaruhi oleh suhu 

penggaraman, semakin tinggi suhu penggaraman maka penetrasi garam akan 

semakin cepat dan kadar garam akan semakin tinggi (Melili et al., 2004). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fisiko Kimia Hasil Ternak 

Program Studi Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang, Laboratorium Sentral Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas 

Brawijaya Malang, Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya Malang dan Laboratorium 

Pengujian Kualitas Air Perum Jasa Tirta Malang. Pelaksanaan penelitian dimulai 

pada bulan Juli sampai dengan November  2007. 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Bahan Penelitian 

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

diperoleh dari Unit Usaha Keju Kemal Wajak, protein whey yang diisolasi dari 

whey bubuk (Ampec 6.50C MWP, UD. Omega, Australia), asam benzoat (e-

Merck, Jerman) dan asam propionat (e-Merck, Jerman) yang diperoleh dari CV. 

Sari Kimia Raya, minyak kelapa sawit (Bimoli, PT. Salim Invomas Pratama 

Jakarta), lesitin (Mallincraot, Amerika), gliserol (Dow, Amerika) dan CaCl2 (e-

Merck, Jerman) yang diperoleh dari PT. Panadia Corporation Indonesia, akuades 

yang diperoleh dari Laboratorium Biologi Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, 

HCl (Merck), NaOH (Merck) yang diperoleh dari Laboratorium Teknologi Hasil 

Ternak, larutan standar AgNO3, larutan HNO3, indikator amonium ferri sulfat 

jenuh, larutan 0,1 N kalium thiocyanate yang diperoleh dari Laboratorium Sentral 
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Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Brawijaya Malang, amonia (NH4OH) 

pekat, etanol, dietil eter, petroleum benzene, gas N2, larutan 20% BF3-metanol, n-

heksana dan Na2SO4 anhidrous yang diperoleh dari Laboratorium Pengujian 

Kualitas Air Perum Jasa Tirta Malang.  

3.2.2 Peralatan 

 Peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah timbangan analitik 

(Ohaus BC series dan Mettler Instruments type AJ150L, Swiss), sentrifugator 

(Jovan, Jepang), pH meter (Hanna Instruments, Prancis), oven (Memmret, 

Jerman), hot plate stirrer (IKAMAG RET, Janke and Kuntel), gelas beaker (Iwaki 

Pyrex, Jepang), pipet volume (Iwaki Pyrex, Jepang), pengaduk, erlenmeyer (Iwaki 

Pyrex, Jepang), gelas ukur (Brand, Jerman), thermometer, penangas air, botol 

timbang, eksikator, mortar, pisau, telenan, penjepit, buret, statif, GC instruments 

(Shimadzu 17A, Jepang) dan higrometer (Thermo-hygro, Jerman). 

3.3. Metode Penelitian 

3.3.1. Rancangan Percobaan 

 Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan tersarang dengan rancangan dasar Rancangan Acak Kelompok dengan 

2 perlakuan. Perlakuan pertama adalah penambahan bahan antimikroorganisme 

(asam benzoat dan asam propionat). Perlakuan  kedua adalah waktu pemeraman 1, 

2 dan 4 bulan. Pada penelitian ini dilakukan tiga pengelompokan yang didasarkan 

pada hari pambuatan (produksi) keju. Adapun rancangan perlakuan pada 

penelitian ini tersaji pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Percobaan Tersarang dengan Rancangan Acak Kelompok yang 

digunakan pada penelitian 

Kelompok  
Perlakuan Pemeraman 

K1 K2 K3 

R1 P0R1K1 P0R1K2 P0R1K3 

R2 P0R2K1 P0R2K2 P0R2K3 P0 

R4 P0R4K1 P0R4K2 P0R4K3 

R1 P1R1K1 P1R1K2 P1R1K3 

R2 P1R2K1 P1R2K2 P1R2K3 P1 

R4 P1R4K1 P1R4K2 P1R4K3 

R1 P2R1K1 P2R1K2 P2R1K3 

R2 P2R2K1 P2R2K2 P2R2K3 P2 

R4 P2R4K1 P2R4K2 P2R4K3 

Perlakuan yang dilakukan pada penelitian ini adalah :  

     P0 :  Edible film tanpa penambahan bahan antimikroorganisme.  

P1 : Penambahan asam benzoat  5 % dari total volume formula edible film. 

P2 : Penambahan asam propionat  5 % dari total volume formula edible film. 

R1: Pemeraman keju Gouda 1 bulan. 

R2 : Pemeraman keju Gouda 2 bulan. 

R4 : Pemeraman keju Gouda 4 bulan. 

3.3.2. Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah kadar air, kadar garam, 

aktivitas air (Aw) dan profil asam lemak. Metode pengujian sampel keju Gouda 

adalah sebagai berikut: 

a.  Pengujian kadar air  mengikuti prosedur Sudarmadji, Haryono dan Suhardi 

(1997) seperti tertera pada Lampiran 1. 

b. Pengujian kadar garam menggunakan metode Volhard (Anonim, 1989) 

seperti tertera pada Lampiran 2. 
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c. Pengujian Aw menggunakan Hygrometer sesuai dengan Anonim (1992) 

seperti tertera pada Lampiran 3. 

d.  Pengujian profil asam lemak menggunakan metode Gas Chromatography 

sesuai dengan (Howirtz, 1990) seperti tertera pada Lampiran 4. 

3.3.3. Analisa Data 

 Data yang diperoleh dari pengujian kadar air, kadar garam dan Aw 

ditabulasi berdasarkan model analisis varian (ANOVA). Apabila terdapat 

perbedaan pada perlakuan yang diberikan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD) (Yitnosumarto, 1993), sedangkan data yang diperoleh 

dari pangujian profil asam lemak dianalisis secara deskriptif. 

3.4. Tahapan Penelitian 

3.4.1. Isolasi Protein Whey 

Protein whey diisolasi dari whey bubuk mengikuti prosedur 

Swastikaningrum (2007), yaitu dengan cara melarutkannya dalam akuades (suhu 

±4oC) dengan perbandingan 1 : 2 (b/v), selanjutnya didiamkan hingga diperoleh 

tiga lapisan. Pada ketiga lapisan yang diperoleh, lapisan tengah dan atas diambil 

kemudian dilakukan pengaturan pH 4,2 dengan menambahkan HCl 1 N kemudian 

disentrifugasi dengan kecepatan 5000 rpm selama 30 menit sehingga 

menghasilkan filtrat yang merupakan protein whey. Prosedur isolasi protein whey 

secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 



25 

 

 

Keterangan: * : 1:2 adalah perbandingan antara whey bubuk (w) dan akuades 

dingin (v). 

Gambar 2. Isolasi protein whey (Swastikaningrum, 2007). 

 

 

 

Dilarutkan dengan akuades (suhu dingin ± 4oC) yaitu 1:2* 
 

Didiamkan sampai diperoleh 3 lapisan 

 

Lapisan atas dan tengah diambil 

 

Diatur pada pH 4,2 dengan HCl 1 N

 

Disentrifugasi selama 30 menit (5000 rpm ) 

 

Diambil filtratnya 

 

Whey bubuk 

Protein 

Whey 
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3.4.2. Pembuatan Edible Film Protein Whey dengan Penambahan Bahan  

Antimikroorganisme 

Prosedur pembuatan  edible film dari protein whey dengan penambahan 

bahan antimikroorganisme dilakukan sesuai dengan metode Cagri et al. (2003) 

yang telah dimodifikasi oleh Irwanto (2007). Pembuatan edible film protein whey 

dilakukan dengan cara: 

• Protein whey diambil sebanyak 100 ml dan diletakkan pada gelas beaker 

500 ml 

• Ditambah dengan gliserol sebanyak 1,25% dari protein whey (Larutan 1) 

• Ditambah 200 ml akuades dan CaCl2 (0,25% dari Larutan 1) pada larutan 

• Ditambah lipid sebanyak 10% dari protein whey dan lesitin 10% dari lipid 

• Diatur pH larutan sampai menjadi 8 dengan menambahkan NaOH 0,1N 

• Larutan dipanaskan 90oC dengan menggunakan hot plate stirrer dan diaduk 

dengan magnetic stirrer dengan kecepatan 250 rpm selama 30 menit 

• Larutan didinginkan sampai suhu 30oC pada suhu ruang 

• Larutan ditambah dengan bahan antimikroorganisme (P0:tanpa bahan 

antimikroorganisme, P1: ditambah  asam benzoat 5% dari volume formula 

edible film, P2: ditambah  asam propionat 5% dari volume formula edible 

film 

• Diatur pH larutan menjadi 5,2 dengan menambahkan HCl 0,1 N. 

3.4.3. Pelapisan Keju Gouda dengan Lesitin 

Pelapisan keju dengan lesitin dilakukan menurut Lin and Krochta (2005) 

yang telah dimodifikasi oleh Swastikaningrum (2007). Secara ringkas 

pelaksanaannya adalah keju Gouda dipotong kotak-kotak ukuran ± 3x3x3 cm (6 

gram), kemudian dicelupkan dalam lesitin 0,6% selama 10 detik. 
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3.4.4. Pelapisan Edible Film Protein Whey yang Mengandung Bahan 

Antimikroorganisme pada Keju Gouda 

Pelapisan keju Gouda dengan larutan edible film protein whey yang 

mengandung bahan antimikroorganisme dilakukan menurut Swastikaningrum 

(2007), yang dilakukan dengan mencelupkan keju yang telah dilapisi lesitin pada 

larutan edible film protein whey yang mengandung bahan antimikroorganisme 

selama ± 30 detik kemudian difiksasi dengan cepat. Pencelupan dapat diulang 

apabila pencelupan pertama belum seluruh permukaan keju tertutup oleh bahan 

pelapis.  

3.4.5.  Pemeraman Keju Gouda  yang Dilapisi Edible Film Protein Whey    

Keju Gouda yang telah dilapisi edible film protein whey dan diberikan 

perlakuan tanpa penambahan bahan antimikroorganisme (P0), penambahan asam 

benzoat 5 % (P1) dan penambahan asam propionat 5% (P2) dilakukan pemeraman 

selama 1, 2 dan 4 bulan dalam refrigerator dengan suhu 10
o
C dan kelembaban 

relatif 76%. Pengujian kualitas keju Gouda meliputi pengujian kadar air, kadar 

garam, aktivitas air (Aw) dan profil asam lemak. Tahapan penelitian yang 

meliputi pembuatan edible film protein whey dan pengaplikasiannya pada keju 

Gouda yang meliputi pencelupan keju ke dalam lesitin dan edible film secara 

ringkas tersaji pada Gambar 3. 
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Keterangan: 1* : Keju Gouda dicelupkan pada lesitin selama 10 detik, kemudian 

difiksasi selama 15 detik. 

  2**: Edible film protein whey  diaplikasikan pada keju Gouda 

dengan cara pencelupan selama 30 detik, kemudian difiksasi 

selama 15detik.  

 

10 % lipid dari protein whey 
+ lesitin 10% dari lipid 

• Diatur pH 8 dengan NaOH 0,1N 

• Dipanaskan 90oC di Hot Plate dengan 

magnetic stirrer diatur pada kecepatan 250 
rpm selama 30 menit 

• Didinginkan sampai suhu di bawah (30
o
C) 

pada suhu ruang 

• Ditambahkan asam benzoat 5% dan asam 

propionat 5 % 

• Diatur pada pH 5,2 dengan HCl 0,1N 

Edible film protein whey 

1* 

100 ml protein whey 

+ gliserol 1,25% 

dari protein whey 

200 ml akuades 

+ CaCl2 0,25% 

dari total larutan 

Keju  

Gouda 

 

Keju Gouda yang 

dilapisi edible film 

protein whey 

Pemeraman 1, 2, dan 4 bulan 

Lesitin  0,6% dari 

pelarut (akuades) 

 

Pengujian: 

1. Kadar air 

2. Kadar garam 

3. Aw 

4. Profil asam lemak 

2** 
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Gambar 3. Tahapan penelitian mengenai pembuatan edible film protein whey dan 

pengaplikasiannya  pada  keju Gouda menurut Cagri, et al.(2003) 

yang telah dimodifikasi. 

3.5. Batasan istilah 

Protein whey : Protein yang diisolasi dari whey bubuk komersial. 

Edible film : Suatu lapisan tipis dan rata yang dibuat dari protein whey 

yang didenaturasi dengan pemanasan 90
o
C dan dilakukan 

pengaturan pH. 

Pemeraman : Merupakan pematangan keju di dalam refrigerator dengan 

suhu 10
0
C dan kelembaban 76% selama 1, 2 dan 4 bulan. 

Kualitas kimia : Kadar air, kadar garam, Aw dan profil asam lemak dari keju 

Gouda. 

Profil asam lemak : Jenis dan konsentrasi asam lemak penyusun keju Gouda yang 

dianalisa dengan metode Gas Chromatography. 
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BAB IV 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1.  Pengaruh Penambahan Bahan Antimikroorganisme pada Edible Film 

Protein Whey Terhadap Kadar Air Keju Gouda  

 

 Hasil analisis ragam (Lampiran 5) menunjukkan bahwa penambahan 

bahan antimikroorganisme (asam benzoat dan asam propionat) tidak memberikan 

pengaruh berbeda (P>0,05) terhadap rata-rata kadar air keju Gouda, sedangkan 

waktu pemeraman memberikan pengaruh berbeda yang sangat nyata (P<0,01). 

Rata-rata kadar air keju Gouda pada tiap perlakuan dan waktu pemeraman serta 

hasil UJBD tersaji pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata kadar air (%) dan hasil UJBD keju Gouda yang dilapisi edible 

film protein whey yang ditambah bahan antimikroorganisme 

Kadar Air (%) Pemeraman 

Perlakuan R1 R2 R4 

Rata-rata 

 

P0 10.7611±0,25
b 

7.7035±0,54
a 

6.8736±0,07
a 

8,4461± 2,0474 

P1 11.3060±0,60
o 

7.8440±0,42
n 

6.5268±0,47
m 

8,5589± 2,4685 

P2 11.0682±0,58
y 

7.7379±0,59
x 

6.7860±0,61
x 

8,5307± 2,2485 

Rata-rata 11,0451±0,27    7,7618±0,07  6,7288±0,18  

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada baris yang sama dari rata-rata kadar air keju Gouda, 

yang mendapatkan perlakuan dan waktu pemeraman yang berbeda, menunjukkan 

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

Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama dari rata-rata kadar air keju 

Gouda, yang mendapatkan perlakuan dan waktu pemeraman yang berbeda, bukan 

menunjukkan perbedaan pengaruh antar perlakuan 

  Tabel 3 menunjukkan bahwa penambahan bahan antimikroorganisme 

tidak memberikan pengaruh berbeda (P>0,05) terhadap rata-rata kadar air keju 

Gouda. Rata-rata kadar air keju Gouda pada perlakuan P0 (tanpa penambahan 

bahan antimikroorganisme) yaitu sebesar 8,4461%, P1 (panambahan asam 

benzoat) sebesar 8,5589% dan P2 (penambahan asam propionat) sebesar 

8,5307%. Rata-rata kadar air keju dengan perlakuan P0 cenderung lebih rendah 
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jika dibandingkan dengan P1 dan P2, meskipun secara statistik tidak berbeda 

tetapi penambahan bahan antimikroorganisme cenderung dapat mengurangi kadar 

air keju Gouda. Penurunan kadar air dari keju yang dilapisi edible film protein 

whey mengandung bahan antimikroorganisme lebih sedikit jika dibandingkan 

dengan tanpa penambahan bahan antimikroorganisme, hal ini karena bahan 

antimikroorganisme dapat mengikat air bebas yang terdapat dalam keju. 

Terikatnya air bebas yang terdapat di dalam keju akan menyebabkan penurunan 

kadar air yang lebih sedikit, selain itu penambahan bahan antimikroorganisme 

juga dapat berpengaruh terhadap nilai Water Vapor Permeability (WVP) dan 

kelarutan protein edible film yang dilapiskan pada keju Gouda. Nilai WVP dan 

kelarutan protein edible film protein whey tanpa penambahan bahan 

antimikroorganime menurut Zanah (2007) adalah 0,0113 g.mm/m
2
.h.kPa dan 

39,6008%. Hasil penelitian Irwanto (2007), melaporkan bahwa WVP edible film 

yang ditambah asam benzoat adalah 0,0144 g.mm/m
2
.h.kPa dan kelarutan protein 

sebesar 40,263%, sedang yang ditambah asam propionat 0,0238 g.mm/m
2
.h.kPa 

dan kelarutan protein sebesar 44,4444%. Semakin tinggi nilai WVP edible film 

maka akan semakin menurunkan kadar air keju, oleh karena itulah nilai kadar air 

keju Gouda dengan P1 cenderung lebih tinggi daripada P2. Pengaruh penambahan 

bahan antimikroorganisme pada edible film protein whey terhadap perubahan 

kadar air keju Gouda secara jelas dapat dilihat pada Gambar 4. 
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 Gambar 4. Pengaruh penambahan bahan antimikroorganisme pada edible film 

protein whey terhadap perubahan kadar air keju Gouda 

 Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa waktu pemeraman memberikan 

pengaruh berbeda yang sangat nyata (P<0,01) terhadap rata-rata kadar air keju 

Gouda. Rata-rata kadar air keju Gouda pada R1 (pemeraman 1 bulan) yaitu 

sebesar 11,0451%, R2 (pemeraman 2 bulan) sebesar 7,7618% dan R4 

(pemeraman 4 bulan) sebesar 6,7288%. Waktu pemeraman yang semakin lama 

akan semakin mengurangi kadar air  keju Gouda, hal ini sesuai dengan pendapat  

Fox et al. (2000) yang menyatakan bahwa semakin lama waktu pemeraman maka 

akan semakin menurunkan kadar air keju. Khosrowshasi et al. (2006) 

menambahkan bahwa kadar air dalam keju akan terus menurun akibat terjadinya 

penguapan selama pemeraman. Berdasarkan hasil penelitian Fibrianty (2008), 

rata-rata kadar air keju Gouda yang dilapisi edible film mengandung bahan 

antimikroorganisme sebelum pemeraman adalah sebesar 42,3251%. Kadar air 

keju Gouda segar menurun drastis setelah dilakukan pemeraman selama 4 bulan. 

Penurunan kadar air keju dari pemeraman 1 bulan ke 2 bulan lebih besar daripada 

penurunan kadar air dari pemeraman 2 bulan ke 4 bulan, hal ini berkaitan dengan 
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proses difusi air di dalam keju. Bagian inti keju cenderung memiliki kadar air 

yang lebih tinggi daripada permukaan, sehingga selama pemeraman air yang 

berada di bagian inti akan berdifusi keluar sedangkan garam akan berdifusi  

masuk ke dalam keju. Peristiwa tersebut berjalan sangat cepat ketika bulan 

pertama pemeraman dan akan berhenti setelah tercapai titik equilibrium (Tarakci 

and Kucukoner, 2006; Srbinovska et al., 2001). Penurunan kadar air dari 

pemeraman 2 bulan ke 4 bulan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan 

penurunan kadar air dari pemeraman 1 bulan ke 2 bulan diduga karena difusi air 

dan garam dalam keju telah mendekati titik equilibrium. 

Air merupakan komponen penting dalam bahan pangan karena dapat 

mempengaruhi tekstur, cita rasa dan daya simpan bahan pangan tersebut 

(Winarno, 2002). Keju Gouda termasuk keju semi keras dengan kadar air antara 

41-52%, namun bila diperpanjang masa pemeramannya keju Gouda bisa menjadi 

keju yang sangat keras dengan kadar air kurang dari 26% (Galloway dan 

Grawford, 1985; Winarno, 1993). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keju 

Gouda yang diperam selama 1, 2 dan 4 bulan memiliki kadar air yang kurang dari 

26% dan dapat digolongkan menjadi keju yang sangat keras.  

4.2.  Pengaruh Penambahan Bahan Antimikroorganisme pada Edible Film 

Protein Whey Terhadap Kadar Garam Keju Gouda 

 

 Hasil analisis ragam (Lampiran 6) menunjukkan bahwa penambahan 

bahan antimikroorganisme (asam benzoat dan asam propionat) dan waktu 

pemeraman tidak memberikan pengaruh berbeda (P>0,05) terhadap rata-rata 

kadar garam keju Gouda. Rata-rata kadar garam keju Gouda pada tiap perlakuan 

dan waktu pemeraman tersaji pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Rata-rata kadar garam (%) keju Gouda yang dilapisi edible film protein 

whey yang ditambah bahan antimikroorganisme 

Kadar Garam (%) Pemeraman 

Perlakuan R1 R2 R4 

Rata-rata 

 

P0 1,80±0,18 1,89±0,36 2,12±0,31 1,94± 0,16 

P1 1,88±0,92 2,02±0,09 2,51±1,09 2,14± 0,33 

P2 1,26±0,28 2,33±0,02 2,48±0,65 2,03± 0,66 

Rata-rata 1,65±0,34 2,08±0,23 2,37±0,22  

 

 Tabel 4 menunjukkan bahwa penambahan bahan antimikroorganisme tidak 

memberikan pengaruh berbeda (P>0,05) terhadap rata-rata kadar garam keju 

Gouda. Rata-rata kadar garam keju Gouda dengan perlakuan P0 yaitu sebesar 

1,94%, P1 sebesar 2,14% dan P2 sebesar 2,03%. Kadar garam pada P0 cenderung 

lebih rendah daripada P1 dan P2, hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara 

statistik tidak berbeda penambahan bahan antimikroorganisme cenderung dapat 

meningkatkan kadar garam keju Gouda. Perlakuan P1 cenderung dapat 

meningkatkan kadar garam yang lebih tinggi daripada P2, hal ini diduga karena 

asam benzoat bersifat hidrofobik sehingga mudah berinteraksi dengan garam yang 

terdapat di permukaan keju. Kadar garam yang tinggi pada awal pemeraman keju 

terdapat pada bagian permukaan (Srbinovska et al., 2001), ketika garam berdifusi 

masuk ke dalam inti asam benzoat yang telah terdisosiasi dan berikatan dengan 

ion Na
+
 yang berasal dari garam menjadi C6H5COONa ikut berdifusi masuk ke 

dalam keju. Kadar garam yang tinggi akan mempercepat difusi asam benzoat yang 

telah berinteraksi dengan garam. Peristiwa inilah yang diduga dapat menyebabkan 

kadar garam keju Gouda dengan P1 cenderung lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan P2. Pengaruh penambahan bahan antimikroorganisme pada edible film 

protein whey terhadap perubahan kadar garam keju Gouda secara jelas dapat 

dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Pengaruh penambahan bahan antimikroorganisme pada edible film 

protein whey terhadap perubahan kadar garam keju Gouda 

 

 Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa waktu pemeraman tidak 

memberikan pengaruh berbeda (P>0,05) terhadap rata-rata kadar garam keju 

Gouda. Rata-rata kadar garam keju Gouda pada pemeraman R1 yaitu sebesar 

1,65%, R2 sebesar 2,08% dan R4 sebesar 2,37%. Berdasarkan hasil penelitian 

Fibrianty (2008), kadar garam keju Gouda segar yang dilapisi edible film protein 

whey yang mengandung bahan antimikroorganisme adalah 1,14%, hal ini 

menunjukkan bahwa semakin lama waktu pemeraman kadar garam akan 

meningkat. Peningkatan kadar garam disebabkan karena adanya penguapan air 

dalam keju selama pemeraman. Peningkatan kadar garam pada pemeraman 1 

bulan ke 2 bulan lebih tinggi jika dibandingkan dengan peningkatan kadar garam 

pada pemeraman 2 bulan ke 4 bulan, hal ini terjadi karena penurunan kadar air 

pada pemeraman 1 bulan ke 2 bulan lebih tinggi daripada pemeraman 2 bulan ke 4 

bulan. Kadar air keju yang tinggi akan mempercepat difusi garam, akibatnya air 

yang terdapat di dalam keju akan berdifusi keluar dari matriks keju dan hal ini 

akan berlangsung hingga tercapai keseimbangan tekanan osmotik (titik 
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equilibrium) (Srbinovska et al., 2001; Khosrowshasi et al., 2006). Perbedaan 

tekanan osmotik antara air dalam keju dan larutan garam akan menyebabkan laju 

penyerapan garam ke dalam keju ketika bulan pertama pemeraman berjalan sangat 

cepat (Tarakci and Kucukoner, 2006).  

Garam yang terkandung dalam keju dapat berperan dalam pembentukan 

flavor, mengontrol pertumbuhan bakteri starter dan nonstarter, regulasi aktivitas 

rennet dan enzim lain, berperan dalam syneresis curd dan berpengaruh terhadap 

kadar air, kadar garam, pH  serta tekstur keju (Tarakci at al., 2004; Prasad and 

Alvarez, 1999). Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata kadar garam keju Gouda 

yang diperam selama 4 bulan adalah 2,37%. Walstra et al. (1993) menyatakan 

bahwa keju Gouda yang diperam selama 2 minggu sampai 2 tahun memiliki 

kandungan garam sebesar 2-7%. 

4.3.  Pengaruh Penambahan Bahan Antimikroorganisme pada Edible Film 

Protein Whey Terhadap Aw Keju Gouda 

 

 Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 7), menunjukkan bahwa 

penambahan bahan antimikroorganisme (asam benzoat dan asam propionat) dan 

waktu pemeraman tidak memberikan pengaruh berbeda (P>0,05) terhadap rata-

rata nilai Aw keju Gouda. Pengelompokan yang dilakukan pada saat penelitian 

memberikan pengaruh berbeda yang nyata (P<5%) terhadap nilai Aw Keju 

Gouda. Adanya pengaruh yang berbeda dari kelompok ini disebabkan oleh 

perbedaan produksi keju Gouda yang digunakan dalam penelitian. Rata-rata nilai 

Aw keju Gouda pada tiap perlakuan dan waktu pemeraman tersaji pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Rata-rata nilai Aw keju Gouda yang dilapisi edible film protein whey 

yang ditambah dengan bahan antimikroorganisme 

Nilai Aw Pemeraman 

Perlakuan R1 R2 R4 

Rata-rata 

 

P0 0,72±0,02 0,68±0,04 0,69±0,02 0,69± 0,02 

P1 0,69±0,01 0,67±0,05 0,65±0,04 0,67± 0,02 

P2 0,68±0,01 0,66±0,06 0,64±0,04 0,66± 0,02 

Rata-rata 0,69±0,02 0,67±0,01 0,66±0,02  

 

 Tabel 5 menunjukkan bahwa penambahan bahan antimikroorganisme 

tidak memberikan pengaruh berbeda (P>0,05) terhadap rata-rata nilai Aw keju 

Gouda. Rata-rata nilai Aw keju Gouda dengan perlakuan P0 cenderung lebih 

tinggi daripada P1 dan P2. Nilai Aw pada perlakuan P0 yaitu sebesar 0,69, P1 

sebesar 0,67 dan pada P2 sebesar 0,66, hal ini menunjukkan bahwa meskipun 

secara statistik tidak berbeda penambahan bahan antimikroorganisme (asam 

benzoat dan asam propionat) pada edible film dapat menurunkan nilai Aw keju 

Gouda. Penambahan garam dan asam organik (asam benzoat dan asam propionat) 

pada produk pangan dapat mengakibatkan terikatnya air bebas yang terkandung 

didalamnya sehingga Aw dalam bahan pangan tersebut akan menurun (Fox et al., 

2000; Islam et al., 2002). Nilai Aw keju Gouda dengan penambahan asam 

propionat lebih rendah jika dibandingkan dengan penambahan asam benzoat, hal 

ini berkaitan dengan nilai WVP dari edible film yang dilapiskan pada keju. 

Irwanto (2007) melaporkan bahwa nilai WVP edible film yang ditambah dengan 

asam propionat 0,0238 g.mm/m
2
.h.kPa, sedang yang ditambah asam benzoat 

sebesar 0,0144 g.mm/m
2
.h.kPa. Nilai WVP yang lebih tinggi akan semakin 

menurunkan nilai Aw. Sifat asam propionat yang larut dalam air (hidrofilik) juga 

diduga sebagai faktor yang menyebabkan penurunan Aw. Pengaruh penambahan 

bahan antimikroorganisme pada edible film protein whey terhadap perubahan Aw 

keju Gouda secara jelas dapat dilihat pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Pengaruh penambahan bahan antimikroorganisme pada edible film 

protein whey terhadap perubahan Aw keju Gouda 

 Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa waktu pemeraman tidak 

memberikan pengaruh berbeda (P>0,05) terhadap rata-rata nilai Aw keju Gouda. 

Rata-rata nilai Aw pada R1 yaitu sebesar 0,69, R2 sebesar 0,67 dan R4 sebesar 

0,66. Aktivitas air keju Gouda segar yang dilapisi edible film protein whey yang 

mengandung bahan antimikroorganisme menurut penelitian Fibrianty (2008) 

adalah 0,73, hal ini menunjukkan bahwa nilai Aw akan menurun seiring dengan 

waktu pemeraman. Penurunan nilai Aw disebabkan oleh penurunan kadar air 

selama pemeraman, sedangkan kadar garam semakin meningkat. Menurut Supardi 

dan Sukamto (1999), garam NaCl yang ditambahkan pada keju dapat menyerap 

air yang mengakibatkan Aw dari keju tersebut menjadi rendah. Adanya bahan-

bahan lain yang mampu mengikat air, seperti asam benzoat dan asam propionat 

juga dapat menurunkan nilai Aw pada keju karena bahan-bahan tersebut akan 

mengurangi ketersediaan air bebas dalam keju. 

 Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa nilai Aw keju Gouda yang 

digunakan pada saat penelitian berkisar antara 0,64-0,72. Menurut Fox et al. 
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(2000), nilai Aw pada keju Gouda umumnya adalah 0,95. Nilai Aw yang rendah 

pada keju Gouda hasil penelitian diduga terjadi karena kelembaban relatif tempat 

pemeraman yang rendah (76%). Menurut Purnomo (1995), Aw dari bahan pangan 

cenderung untuk berimbang dengan Aw lingkungan sekitarnya. 

 Nilai Aw erat kaitannya dengan pertumbuhan mikroorganisme. 

Kebanyakan mikroorganisme tumbuh pada Aw yang lebih tinggi dari 0,91. 

Salmonella, C. botulinum, Lactobacillus dan beberapa khamir tumbuh pada 

beberapa keju seperti Cheddar, Swiss dan Provolone pada Aw 0,91 dengan 

konsentrasi NaCl 15 %, sedangkan kebanyakan khamir akan tumbuh pada kisaran 

Aw 0,80-0,90 dan kapang pada kisaran 0,60-0,70 (Cole, 2002; Purnomo, 1995). 

Berdasarkan hasil penelitian, diduga bahwa pelapisan edible film protein whey 

dapat melindungi keju Gouda dari pertumbuhan bakteri dan khamir selama 

pemeraman 1, 2 dan 4 bulan. Menurut Winarno (1995), nilai Aw juga 

berpengaruh terhadap reaksi enzimatis, pada Aw rendah hanya sedikit substrat 

terlarut dalam air bebas. Setelah substrat tersebut habis dihidrolisis, maka 

reaksinya akan terhenti. 

4.3.  Pengaruh Penambahan Bahan Antimikroorganisme pada Edible Film 

Protein Whey Terhadap Profil Asam Lemak Keju Gouda 

 

  Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat perubahan profil 

asam-asam lemak pada keju Gouda yang dilapisi edible film protein whey yang 

ditambah bahan antimikroorganisme dengan waktu pemeraman yang berbeda. 

Hasil kromatogram pengujian profil asam lemak keju Gouda terdapat pada 

Lampiran 8, sedangkan luasan area peak kromatogram yang dapat digunakan 

untuk mengetahui keberadaan asam lemak bebas tersaji pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Asam-asam lemak bebas pada keju Gouda 

Luas Area (mV) 

Asam benzoat (P1) Asam propionat (P2) Asam Lemak 
 1 bulan 2 bulan 4 bulan 1 bulan 2 bulan 4 bulan 

C 10 (Asam Kaprat) 202 843 2889 430 563 5373 

C 12 (Asam Laurat) 901 1449 6809 745 907 9027 

C 14 (Asam Miristat) 883 1069 4256 1518 1405 7319 

C 16 (Asam Palmitat) 1483 1178 4793 1722 894 3997 

 

 Berdasarkan Tabel 6, diketahui bahwa secara umum, luasan area peak 

kromatogram asam-asam lemak bebas keju Gouda yang dilapisi edible film 

protein whey yang mengandung bahan antimikroorganisme cenderung meningkat 

selama pemeraman, hal ini mengindikasikan bahwa waktu pemeraman dapat 

meningkatkan luasan area peak kromatogram profil asam lemak keju Gouda. 

Menurut Tungjaroenchai et al. (2004), profil dari masing-masing asam lemak 

tergantung dari umur dan komposisi keju. Profil asam lemak bebas secara 

kualitatif dan kuantitatif berbeda selama pemeraman,  pada umumnya jumlah 

asam lemak bebas akan meningkat selama pemeraman. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa profil asam lemak pada keju Gouda 

mengalami perubahan. Asam lemak bebas yang terdeksi pada saat pengujian 

adalah asam kaprat, asam laurat, asam miristat dan asam palmitat.  Secara umum, 

penambahan asam benzoat (P1) dan asam propionat (P2) pada edible film protein 

whey mengakibatkan perbedaan luasan area peak kromatogram keju Gouda. 

Asam propionat cenderung memberikan luasan area peak kromatogram asam 

lemak bebas yang lebih besar jika dibandingkan dengan asam benzoat, hal ini 

diduga karena kedua asam tersebut memiliki sifat yang berbeda. Asam propionat 

bersifat hidrofilik, sedangkan asam benzoat bersifat hidrofobik. Sifat hidrofobik 

yang dimiliki asam benzoat diduga dapat berpengaruh terhadap  reaksi kimia yang 

memecah lemak dalam keju menjadi asam-asam lemak (reaksi lipolisis) (Fox et 
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al., 2000). Laju lipolisis pada keju Gouda yang dilapisi edible film protein whey 

yang ditambah asam benzoat diduga lebih lambat karena asam benzoat bersifat 

hidrofobik, sehingga dapat berikatan dengan lemak yang terkandung dalam keju. 

Enzim yang berperan dalam reaksi lipolisis adalah enzim lipase. 

 Lipase yang berperan dalam reaksi lipolisis keju selama pemeraman dapat 

berasal dari susu, rennet dan mikroorganisme (Melili et al., 2004). Konsentrasi 

asam-asam lemak yang dihasilkan sangat tergantung pada aktivitas enzim lipase 

yang terdapat dalam keju. Winarno (1995) menyatakan bahwa reaksi enzimatis 

dipengaruhi oleh nilai Aw,  pada Aw rendah hanya sedikit substrat yang terlarut 

dan setelah substrat tersebut habis dihidrolisis maka reaksinya akan terhenti 

sehingga konsentrasi asam lemak yang dihasilkan rendah. Tungjaroenchai et al. 

(2004) menambahkan bahwa penambahan kultur mikroorganisme pada keju Edam 

diketahui dapat meningkatkan konsentrasi asam lemak bebas karena 

mikroorganisme tertentu memiliki kemampuan untuk memecah rantai karbon 

dalam lemak, ditemukan bahwa Lactobacillus reuteri memiliki kemampuan 

memecah lemak yang paling tinggi. Kemampuan penghambatan mikroorganisme 

oleh asam benzoat yang lebih tinggi daripada asam propionat (Irwanto, 2007), 

juga diduga sebagai penyebab luasan area peak kromatogram asam lemak bebas 

pada P1 lebih rendah daripada P2. Pengaruh penambahan bahan 

antimikroorganisme pada edible film protein whey terhadap perubahan profil 

asam lemak keju Gouda secara jelas dapat dilihat pada Gambar 7.   
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Gambar 7. Pengaruh penambahan bahan antimikroorganisme pada edible film 

protein whey terhadap perubahan profil asam lemak keju Gouda 

Menurut Iyer et al. (1967), asam lemak bebas yang terdapat dalam keju 

Gouda sekitar 855-1.563 mg/kg  yang terdiri dari asam asetat, asam n-butirat, 

asam kaproat, asam kaprilat dan asam kaprat serta sedikit asam n-valerat dan iso-

valerat. Sousa et al. (1997) menambahkan bahwa asam lemak bebas rantai pendek 

akan berpengaruh pada karakteristik flavour keju dan membentuk komponen 

aroma seperti ester alifatik dan aromatik. Berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa keju Gouda yang dilapisi edible film protein whey yang mengandung 

bahan antimikroorganisme juga memiliki asam lemak rantai pendek, namun pada 

saat pengujian yang terdeteksi hanya asam lemak rantai sedang dan rantai 

panjang. 
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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1.  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penambahan bahan antimikroorganisme pada edible film protein whey 

dapat meningkatkan kadar air dan kadar garam keju Gouda, tetapi akan 

menurunkan nilai Aw. Penambahan asam benzoat cenderung 

meningkatkan kadar air, kadar garam dan Aw keju Gouda yang lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan penambahan asam propionat. 

2. Kadar air mengalami penurunan seiring dengan waktu pemeraman yang 

semakin lama, sedangkan kadar garam meningkat sehingga menurunkan 

nilai Aw keju Gouda. 

3. Profil asam lemak keju Gouda meningkat selama pemeraman. Asam lemak 

bebas yang terdeteksi pada saat pengujian adalah asam kaprat, asam laurat, 

asam miristat dan asam palmitat. Secara umum, penambahan asam 

propionat cenderung memiliki luasan area peak kromatogram asam lemak 

bebas yang lebih tinggi daripada penambahan asam benzoat. 

5.2.  Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan untuk 

menggunakan asam propionat pada aplikasi edible film protein whey dan perlu 

adanya penelitian lebih lanjut mengenai perubahan keju Gouda yang dilapisi 

edible film protein whey yang mengandung bahan antimikroorganisme ditinjau 

dari kualitas fisik dan mikrobiologis. 
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Lampiran 1. Prosedur Pengujian Kadar Air  (Sudarmadji dkk., 1997) 

1. Botol timbang dimasukkan dalam oven selama 24 jam kemudian 

dimasukkan dalam eksikator selama 2 jam dan ditimbang beratnya ( X 

gram). 

2. Sampel yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 2 -3 gram (Y gram), 

kemudian dimasukkan ke dalam botol timbang yang telah diketahui 

beratnya. 

3. Sampel dan botol timbang dimasukkan dalam oven 115
o
 C selama 5 jam, 

kemudian ditimbang beratnya (Z gram).  

Kadar air (%) = %100
)(

x
Y

ZYX −+
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Lampiran 2. Prosedur Pengujian Kadar Garam Metode Volhard (Anonim, 

1989) 

 

1. Contoh sebanyak 0,5 hingga 1 gram dimasukkan ke dalam erlenmeyer 300 

ml. 

2. Ke dalam erlenmeyer tersebut ditambahkan volume tertentu (misalnya 25 

ml) Larutan standar AgNO3 untuk mengendapkan semua chlorida sebagai 

AgCl dan kemudian ditambahkan 20 ml larutan HNO3 (1 : 4) memakai 

gelas ukur 25 ml. 

3. Pipa kaca pendingin dipasang tegak pada erlenmeyer yang panjangnya 1,5 

meter, kemudian pemanas listrik dipanaskan perlahan-lahan hinga seluruh 

contoh larut kecuali garam AgCl, biasanya 15 menit. 

4. Setelah dingin, ditambahkan ke dalam erlenmeyer tersebut 50 ml aquadest 

dan 5 ml indikator ammonium ferri sulfat jenuh. Larutan di atas dititrasi 

dengan larutan 0,1 N Kalium thiocyanate (KCNS) sampai larutan 

berwarna coklat terang. 

5. Blangko dikerjakan juga seperti analisa di atas. 

6. Perhitungan : 

Kadar garam NaCl =  %100
1000

)(45,58
x

xD

xCBA −
 

 

A= volume KCNS blangko (ml) 

B = volume KCNS sampel (ml) 

C = konsentrasi KCNS (N) 

D = berat contoh (gram) 
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Lampiran 3.  Prosedur Pengukuran Aktivits Air (Aw) dengan Hygrometer 

(Anonim, 1992) 

                    

Penentuan Aw keju Gouda dengan menggunakan pelapis edible film 

protein whey dilakukan dengan prosedur : 

1. Sampel keju dimasukkan ke dalam cawan. 

2. Hygrometer diletakkan diatas sampel yang diletakkan di dalam cawan 

(tepat diatas sensor) 

3. Hygrometer dan sampel dimasukkan ke dalam kantong plastik transparan. 

4. Udara di dalam kantong plastik dikeluarkan, kemudian ujung kantong 

plastik diikat dengan tali sehingga udara dari luar tidak akan masuk. 

5. Ditunggu selama 30 menit, kemudian dibaca angka yang ditunjuk oleh 

jarum Hygrometer. Dikonversikan nilai ERH sampel yang telah 

dikalibrasikan dengan Aw, sbb:    

Aw = 
100

ERH
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Lampiran 4. Prosedur Pengujian Profil Asam Lemak Menggunakan Metode 

Gas Chromatography (Howirtz, 1990)  

 

Tahap I Ekstraksi 

1. Dimasukkan sampel keju sebanyak 10 gram ke dalam erlenmeyer 

kapasitas 100 ml. Ditambahkan 1,25 ml  amonia pekat (NH4OH) dan 

dihomogenkan. 

2. Ditambahkan 10 ml etanol (C2H5OH) kemudian dihomogenkan hingga 

tercampur sempurna. 

3. Diekstrak dengan 25 ml dietil eter, tabung ditutup dan digojog selama 

1 menit. 

4. Diekstrak lagi dengan 25 ml petroleum benzene fraksi 40-60
o
C dan 

diulangi penggojogan selama 1 menit. 

5. Didiamkan sesaat hingga terbentuk dua lapisan kemudian dipisahkan 

lapisan atas (dekanter) kemudian dipipet dan ditampung dalam tabung 

lain yang bersih (jangan sampai lapisan bawah ikut terbawa). 

6. Diulangi pekerjaan no. 3 dan 4 dengan 15 ml dietil eter dan petroleum 

benzene. Dipisahkan lapisan atas dan dijadikan satu dengan yang 

pertama. 

7. Campuran lapisan atas dievaporasi dengan pemanasan menggunakan 

penangas air 45
o
C dengan dibantu dengan aliran gas N2 sampai kering. 

Residu adalah lemak atau minyak. 

Tahap II Preparasi Metil Ester Lemak 

1. Lemak dibuat metil esternya dengan mereaksikan dengan larutan 20% 

BF3-metanol sebanyak 1,5 ml dalam tabung yang kemudian ditutup 

rapat. 
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2. Dipanaskan dengan penangas air pada suhu 45
o
C selama 30 menit 

sambil sesekali tabung digoyang-goyangkan. 

3. Didinginkan, kemudian metil ester yang terbentuk diekstrak dengan n-

hexana 0,5-1 ml. 

4. Terbentuk dua lapisan. Lapisan atas adalah campuran metil ester dan 

n-hexana. 

5. Larutan n-hexana yang terbentuk diatas tabung dipindahkan ke dalam 

botol kosong yang telah diisi Na2SO4 anhidrous dan didiamkan selama 

5-10 menit. 

6. Larutan hexana dipindahkan ke dalam vial kemudian ditambahkan gas 

nitrogen (N2) lalu ditutup rapat untuk disimpan dalam freezer atau 

langsung dianalisa dengan GC. 

Tahap III Analisa Asam Lemak Menggunakan Kromatografi Gas 

1. Kromatografi gas yang digunakan adalah merk Shimadzu model GC-

17A, detektor FID (Flame Ionization Detector), kolom Fused Silica 

Packing, bahan isian 15% DEGS (Diethylene Glycol Succinats) dalam 

larutan penyangga Chromosorb (AW) 60-80 mesh, panjang 30 meter, 

diameter 0,32 cm dan ketebalan 0,2µm. 

2. Kondisi operasi yang digunakan adalah suhu tabung injektor 250
o
C, 

tabung kolom 300
o
C, tabung detektor 250

o
C, laju aliran gas pembawa 

(N2) 50 ml/menit, laju aliran gas pembakar H2 1kg/cm
2
, laju gas 

pembantu syn air (udara) 1 kg/cm
2
 dengan range 10

2
, attunuation 8 dan 

volume injeksi 1µL. Larutan standar C10, C12, C14 dan C16. 

Record menggunakan Integrator C-R6A. 
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Lampiran 5. Data, Analisis Ragam dan Uji Jarak Berganda  Duncan  (UJBD) 

Kadar Air Keju Gouda 

 

Faktor Koreksi (FK) = 

2
a

1i

b

1j

r

1k

ijk

r x b x a

Y 







∑∑∑
= = =

 

   = 
( )

3 x 3 x 3

229,8212
2

 

   = 
27

752817,7839
 

   = 1956,21422 

Untuk perhitungan JK disusun tabel 2 arah sebagai berikut :  

Penambahan   Pemeraman  Total Rata -rata 

Antimikroorganisme R1 R2 R4   

P0 32,2834 23,1105 20,6208 76,0147 25,33823 

P1 33,9179 23,5321 19,5803 77,0303 25,67677 

P2 33,2047 23,2136 20,3579 76,7762 25,59207 

Total 99,4060 69,8562 60,5590 229,8212  

Rata -rata 33,1353 23,2854 20,1863   

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK Total   = ∑∑∑
= = =

a

1i

b

1j

r

1k

2

ijkY - FK  

     = (10,6618
2
 + … + 6,1048

2
)  - 1956,21422 

     = 96,46800 

 

 

Kelompok Penambahan 

Antimikro-

organisme 

Waktu 

Pemeraman 1 2 3 
Jumlah Rata–rata 

Kontrol 1 bulan 10,6618 11,0493 10,5723 32,2834 10,7611±0,25 

(P0) 2 bulan 8,3290 7,3074 7,4741 23,1105 7,7035±0,54 

 4 bulan 6,7882 6,9163 6,9163 20,6208 6,8736±0,07 

Benzoat 1 bulan 10,6143 11,6920 11,6116 33,9179 11,3060±0,60 

(P1) 2 bulan 8,3171 7,6909 7,5241 23,5321 7,8440±0,42 

 4 bulan 7,0209 6,4749 6,0845 19,5803 6,5268±0,47 

Propionat 1 bulan 10,5485 11,6920 10,9642 33,2047 11,0682±0,58 

(P2) 2 bulan 8,4182 7,3982 7,3972 23,2136 7,7379±0,59 

 4 bulan 7,2774 6,9757 6,1048 20,3579 6,7860±0,61 

Total  77,9754 77,1967 74,6491 229,8212 76,6071 
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JK Kelompok  = 
b x a

Y
r

1k

2
a

1i

b

1j

ijk∑ ∑∑
= = =










- FK 

             =  
3 x 3

74,6491  77,1967 77,9754 222 ++
- 1956,21422 

             = 1956,8868 - 1956,21422 

             = 0,67263 

JK P  = 
r x b

Y
a

1i

2
b

1j

r

1k

ijk∑ ∑∑
= = =










- FK  

  =  
3 x 3

76,7762  77,0303 76,0417 222 ++
- 1956,21422    

  = 1956,2763 - 1956,21422 

  = 0,06207 

JK (R-P0)   = 
bxr

Y

r

Y JK

r

k

b

j
JK

r

k

b

j

2

1

11

2

1

11









−








 ∑∑∑∑
====

 

        = 
33

76,0417

3

20,620823,110533,2834 2222

x
−

++
 

                    =  667,1768 - 642,02607 

                    =  25,15077 

JK (R-P1)   = 
bxr

Y

r

Y KJ

r

k

b

j
KJ

r

k

b

j

2

)1(

11

2

)1(

11









−








 ∑∑∑∑
====  

        = 
33

77,0303

3

19,580323,532133,9179 2222

x
−

++
 

               = 695,8573 - 659,29635 

                = 36,56093 
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JK (R-P2)    = 
bxr

Y

r

Y KJ

r

k

b

j
KJ

r

k

b

j

2

)1(

11

2

)1(

11









−








 ∑∑∑∑
====  

         = 
33

76,7762

3

20,357923,213633,2047 2222

x
−

++
 

                     = 685,28914 - 654,9538763 

                     = 30,33526 

JK (R-P)   = JK (R-P0) + JK (R-P1) + JK (R-P2) 

     = 25,15077 + 36,56093 + 30,33526 

                 = 92,04696 

JK Galat   = JK Total - JK Kelompok - JK P - JK (R - P) 

           = 96,46800 - 0,67263 - 0,06207 - 92,04696 

                  = 3,68635 

Tabel analisis ragam (ANOVA) : 

SK db JK KT Fhitung F5% F1% 

Kelompok 2 0,67263 0,33632 1,45972 3,63 6,23 

P 2 0,06207 0,03104 0,13470 3,63 6,23 

R-P 6 92,04696 15,34116 66,58580** 2,74 4,20 

Galat 16 3,68635 0,23040    

Total 26    96,46800     

Keterangan : 

** :  F hitung > F tabel 1%, terdapat perbedaan yang sangat nyata pada taraf 

kepercayaan 99% (P<0,01) 

Kesimpulan: Ternyata waktu pemeraman yang tersarang pada penambahan 

bahan antimikroorganisme memberikan perbedaan  yang sangat 

nyata terhadap kadar air keju Gouda 

Uji Jarak Berganda Duncan terhadap Waktu Pemeraman: 

SE = 
r

KTGalat  = 
3 

0,2304
 = 0,2771 

 

Selingan 2 3 

JND 1% 4,13 4,34 

JNT 1% 1,1444 1,2026 
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• Membedakan berbagai waktu pemeraman terhadap penambahan bahan 

antimikroorganisme yang sama 

1. Tanpa penambahan bahan antimikroorganisme (P0) 

R-P0 Rata-rata Notasi 

R4 6,8736 a 

R2 7,7035 a 

R1 10,7611 b 

 

2. Penambahan asam benzoat (P1) 

R-P1 Rata-rata Notasi 

R4 6,5268 m 

R2 7,8440 n 

R1 11,3060 o 

 

3. Penambahan asam propionat (P2) 

R-P2 Rata-rata Notasi 

R4 6,7860 x 

R2 7,7379 x 

R1 11,0682 y 
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Lampiran 6. Data dan Analisis Ragam Kadar Garam Keju Gouda 

 

Faktor Koreksi (FK) = 

2
a

1i

b

1j

r

1k

ijk

r x b x a

Y 







∑∑∑
= = =

 

   = 
( )

3 x 3 x 3

54,8985
2

 

  = 
27

3013,8453
 

   =  111,62390 

Untuk perhitungan JK disusun tabel 2 arah sebagai berikut :  

Penambahan  Pemeraman  Total Rata - rata 

Antimikroorganisme R1 R2 R4   

P0 5,4125 5,6560 6,3620 17,4305 5,810167 

P1 5,6480 6,0540 7,5380 19,2400 6,413333 

P2 3,7880 6,9950 7,4450 18,2280 6,076000 

Total   14,8485   18,7050   21,3450 54,8985  

Rata - rata  4.9495  6.2350  7.1150   

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK Total  = ∑∑∑
= = =

a

1i

b

1j

r

1k

2

ijkY - FK  

  = (1,7960
2
+ … + 3,1830

2
) - 111,62390 

    = 9,27140 

  

Kelompok Penambahan 

Antimikro-

organisme  

Waktu 

Pemeraman 1 2 3 
Jumlah Rata–rata 

Kontrol 1 bulan 1,7960 1,9885 1,6280 5,4125 1,8042±0,18 

(P0) 2 bulan 1,8890 2,2400 1,5270 5,6560 1,8853±0,36 

 4 bulan 2,3500 2,2480 1,7640 6,3620 2,1207±0,31 

Benzoat 1 bulan 1,3460 1,3620 2,9400 5,6480 1,8827±0,92 

(P1) 2 bulan 2,0890 1,9070 2,0580 6,0540 2,0180±0,09 

 4 bulan 1,9120 1,8520 3,7740 7,5380 2,5127±1,09 

Propionat 1 bulan 1,5820 1,0370 1,1690 3,7880 1,2627±0,28 

(P2) 2 bulan 2,3570 2,3280 2,3100 6,9950 2,3317±0,02 

 4 bulan 2,3710 1,8910 3,1830 7,4450 2,4817±0,65 

Total  17,6920 16,8535 20,3530 54,8985 18,2995 
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JK Kelompok  = 
b x a

Y
r

1k

2
a

1i

b

1j

ijk∑ ∑∑
= = =










- FK 

             =  
3 x 3

20,3530  8535,16 6920,17 222 ++
- 111,62390 

             = 112,3658 - 111,62390 

             = 0,74187 

JK P  = 
r x b

Y
a

1i

2
b

1j

r

1k

ijk∑ ∑∑
= = =










- FK  

  =  
3 x 3

18,2280  19,2400  17,4305 222 ++
- 111,62390    

  = 111,8067 - 111,62390 

  = 0,18276 

JK (R-P0) = 
bxr

Y

r

Y JK

r

k

b

j
JK

r

k

b

j

2

1

11

2

1

11









−








 ∑∑∑∑
====

 

      = 
33

17,4305

3

3620,66560,55,4125 2222

x
−

++
 

                  =  33,9202 - 33,75804 

                   = 0,16214 

JK (R-P1)     = 
bxr

Y

r

Y KJ

r

k

b

j
KJ

r

k

b

j

2

)1(

11

2

)1(

11









−








 ∑∑∑∑
====  

          = 
33

19,2400

3

5380,76,0540 6,6480 2222

x
−

++
 

                 = 41,7908 - 41,13084 

                  = 0,65991 
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JK (R-P2)     = 
bxr

Y

r

Y KJ

r

k

b

j
KJ

r

k

b

j

2

)1(

11

2

)1(

11









−








 ∑∑∑∑
====  

          = 
33

18,2280

3

7,4450 9950,63,7880 2222

x
−

++
 

                   = 39,56900 - 36,917776 

                   = 2,65122 

JK (R-P)       = JK (R-P0) + JK (R-P1) + JK (R-P2) 

         = 0,16214 + 0,65991 + 2,65122 

               = 3,47327 

JK Galat       = JK Total - JK Kelompok - JK Perlakuan - JK (R - P) 

              = 9,27140 - 0,67263 - 0,59296 - 3,47327 

                     = 4,87350 

Tabel analisis ragam (ANOVA) : 

SK db JK KT F hitung F5% F1% 

Kelompok 2 0,74187 0,37094 1,21780 3,63 6,23 

P 2 0,18276 0,09138 0,30001 3,63 6,23 

R-P 6 3,47327 0,57888 1,90049 2,74 4,20 

Galat 16 4,87350 0,30459    

Total 26       9,27140     

Keterangan : 

F hitung < F tabel,  tidak ada terdapat perbedaan yang nyata (P>0,05) 

Kesimpulan: Ternyata penambahan bahan antimikroorganisme dan waktu 

pemeraman yang  berbeda tidak memberikan perbedaan  terhadap 

kadar garam keju Gouda 
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Lampiran 7. Data, Analisis Ragam dan Uji Jarak Berganda  Duncan  (UJBD)   

Aw Keju Gouda 

 

Faktor Koreksi (FK) = 

2
a

1i

b

1j

r

1k

ijk

r x b x a

Y 







∑∑∑
= = =

 

   = 
( )

3 x 3 x 3

18,2350
2

 

   = 
27

332,5152
 

   =  12,31538 

Untuk perhitungan JK disusun tabel 2 arah sebagai berikut :  

Penambahan  Pemeraman  Total Rata–rata 

Antimikroorganisme R1 R2 R4   

P0 2,1500 2,0450 2,0650 6,2600 2,086667 

P1 2,0600 2,0150 1,9500 6,0250 2,008333 

P2 2,0500 1,9750 1,9250 5,9500 1,983333 

Total 6,2600 6,0350 5,9400   18,2800  

Rata –rata 2.0867 2.0117 1.9800   

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK Total  = ∑∑∑
= = =

a

1i

b

1j

r

1k

2

ijkY - FK  

  = (0,7350
2
+ … + 0,6850 

2
) - 12,31538 

    = 0,03540 

 

Kelompok Penambahan 

Antimikro-

organisme 

Waktu 

Pemeraman 1 2 3 
Jumlah Rata-rata 

Kontrol 1 bulan 0,7350 0,7150 0,7000 2,1500 0,7167±0,02 

(P0) 2 bulan 0,6350 0,7150 0,6950 2,0450 0,6817±0,04 

 4 bulan 0,6700 0,7000 0,6950 2,0650 0,6833±0,02 

Benzoat 1 bulan 0,6750 0,6900 0,6950 2,0600 0,6867±0,01 

(P1) 2 bulan 0,6300 0,7250 0,6600 2,0150 0,6717±0,05 

 4 bulan 0,6100 0,6500 0,6900 1,9500 0,6500±0,04 

Propionat 1 bulan 0,6750 0,6800 0,6950 2,0500 0,6833±0,01 

(P2) 2 bulan 0,6150 0,7250 0,6350 1,9750 0,6583±0,06 

 4 bulan 0,6100 0,6300 0,6850 1,9250 0,6417±0,04 

Total  5,8550 6,2300 6,1500 18,2350 6,0783 

Rata-rata  0,6506 0,6922 0,6833   
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JK Kelompok = 
b x a
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JK (R-P2)     = 
bxr
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                   = 3,93625 - 3,93361 

                   = 0,00264 

JK (R-P)      = JK (R-P0) + JK (R-P1) + JK (R-P2) 

         = 0,00204+ 0,00204 + 0,00264 

               = 0,00675 

JK Galat       = JK Total - JK Kelompok - JK Perlakuan - JK (R - P) 

              = 0,03911 - 0,00954 - 0,00778 - 0,00675 

                     = 0,01416 

Tabel analisis ragam (ANOVA) : 

SK db JK KT F hitung F5% F1% 

Kelompok 2 0,00867 0,00434   4,89831* 3,63 6,23 

P 2 0,00581 0,00291 3,28249 3,63 6,23 

R-P 6 0,00675 0,00113 1,27119 2,74 4,20 

Galat 16 0,01416 0,00089    

Total 26     0,03911     

Keterangan : 

* :  F hitung Kelompok > F tabel 5%, terdapat perbedaan yang nyata pada taraf 

kepercayaan 95% (P<0,05)  

Kesimpulan: Ternyata kelompok yang  berbeda memberikan perbedaan yang 

nyata  terhadap Aw keju Gouda 

Uji Jarak Berganda Duncan terhadap Kelompok: 

SE = 
b x a

KTGalat  = 
3 x 3

0,00089
 = 0,0099 

Selingan 2 3 

JND 5% 3 3,15 

JNT 5% 0,0297 0,0312 

 

Kelompok Rata-rata Notasi 

K1 0,6506 a 

K3 0,6833 b 

K2 0,6922 b 
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Lampiran 8.  Kromatogram Profil Asam Lemak Keju Gouda 

1. Kromatogram Asam Lemak Keju Gouda dengan Penambahan Asam 

Benzoat (P1) dengan Waktu Pemeraman 1 Bulan 

 

 

2. Kromatogram Asam Lemak Keju Gouda dengan Penambahan Asam 

Benzoat (P1) dengan Waktu Pemeraman 2 Bulan 
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3. Kromatogram Asam Lemak Keju Gouda dengan Penambahan Asam 

Benzoat (P1) dengan Waktu Pemeraman 4 Bulan 

 

 

4. Kromatogram Asam Lemak Keju Gouda dengan Penambahan Asam 

Propionat (P1) dengan Waktu Pemeraman 1 Bulan 
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5. Kromatogram Asam Lemak Keju Gouda dengan Penambahan Asam 

Propionat (P1) dengan Waktu Pemeraman 2 Bulan 

 

 

6. Kromatogram Asam Lemak Keju Gouda dengan Penambahan Asam 

Propionat (P1) dengan Waktu Pemeraman 4 Bulan 
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