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ABSTRACT 

LIPASE ACTIVITY OF ENZYME MODIFIED CHEESE (EMC) POWDER 
WITH A DIFFERENT ENCAPSULATE AT AMBIENT TEMPERATURE 

 
 

 This research was carried out since October until November 2008 in the 
Milk Pilot Plant Laboratory Animal Husbandry Faculty University of Brawijaya, 
Nutrition Laboratory Animal Husbandry Faculty University of Muhammadiyah 
Malang and Organic Chemistry Laboratory Mathematic and Science Faculty of 
Gadjah Mada University. 
 This research was purposed to understand storage effect of enzyme 
modified cheese powder at ambient temperature on lipase activity, fatty acid 
profile, free fatty acid and peroxide. 
 The material of this research used un-ripened Gouda cheese, crude extract 
of lipase enzyme, crude extract of protease enzyme, maltodextrin and gum arabic 
as the encapsulate. The method of this research used nested design with block 
randomized design. The first treatment is the usage of encapsulate material       
(P1: maltodextrin 6% and P2: gum Arabic 3%). The second treatment is the 
storage period 0 (R1), 15 days (R2) and 30 days (R3). There’s three groups in this 
research that based on the day when the EMC made. 

The result showed that gum arabic gave a highly significant effect on 
lipase activity and it tended to increase total free fatty acid and peroxide. Storage 
time gave a highly significant effect on lipase activity and increased total free 
fatty acid and peroxide. The average of lipase activity P1 was                               
396.44±4.99 – 942.45±12.13 U/L and P2 523.51±8.95 – 1,056.28±13.76 U/L. 
Fatty acid profile from enzyme modified cheese powder tended to decrease within 
storage. Detected fatty acids during measurement were saturated fatty acid such as 
palmitic acid, stearic acid, myristic acid, lauric acid and unsaturated fatty acid like 
oleic acid. Total free fatty acid of P1 between 6,863 - 12,962 % and P2            
6,184 - 16,074 %. Peroxide value on P1 was 10±0,0 - 14±2,83 mEq/kg and P2 

9±1,41 - 18±2,83 mEq/kg. 
 The conclusion of this research was gum arabic could increase the value of 
lipase activity, free fatty acid and peroxide compared to maltodextrin. Storage 
time of enzyme modified cheese powder would increase the value of lipase 
activity, free fatty acid and peroxide. Enzyme modified cheese powder fatty acid 
profile tended to decrease within storage. 
 
Keywords : EMC powder, lipase enzyme activity, fatty acid profile, free fatty acid 

and rancidity.   
 
 
 
 
 
 

 



RINGKASAN 

AKTIVITAS LIPASE ENZYME MODIFIED CHEESE (EMC) BUBUK 
DENGAN BAHAN ENKAPSULAT YANG BERBEDA PADA 

PENYIMPANAN SUHU RUANG 
 Penelitian telah dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Laboratorium Nutrisi Fakultas 
Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang serta Laboratorium Kimia 
Organik Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada bulan 
Oktober-November 2008. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penyimpanan 
enzyme modified cheese (EMC) bubuk pada suhu ruang terhadap aktivitas enzim 
lipase, profil asam lemak, free fatty acid (FFA) dan peroksida. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah keju Gouda yang 
belum matang, ekstrak kasar enzim lipase, ekstrak kasar enzim protease, 
maltodekstrin dan gum arab sebagai enkapsulat. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah percobaan tersarang dengan menggunakan rancangan acak 
kelompok (RAK). Perlakuan pertama adalah penggunaan bahan enkapsulat      
(P1: maltodekstrin sebesar 6% dan P2: gum arab sebesar 3%). Perlakuan kedua 
adalah waktu penyimpanan 0 (R1), 15 (R2) dan 30 (R3) hari. Pada penelitian ini 
dilakukan tiga pengelompokan yang didasarkan pada hari pembuatan EMC. 
Variabel yang diukur adalah aktivitas enzim lipase, profil asam lemak, free fatty 
acid dan peroksida. Data yang diperoleh dari pengujian aktivitas enzim lipase 
ditabulasi berdasarkan model analisis varian (ANOVA), apabila terdapat 
perbedaan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD), 
sedangkan data yang diperoleh dari pengujian profil asam lemak, free fatty acid 
dan peroksida dianalisis secara deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahan enkapsulat berupa 
gum arab memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata terhadap aktivitas 
enzim lipase, dan cenderung meningkatkan total FFA dan peroksida. Waktu 
penyimpanan memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata terhadap aktivitas 
enzim lipase, meningkatkan total FFA dan peroksida. Rata-rata aktivitas enzim 
lipase dengan perlakuan P1 berkisar antara 396,44±4,99 - 942,45±12,13 U/L dan 
P2 523,51±8,95 - 1.056,28±13,76 U/L. Profil asam lemak EMC bubuk cenderung 
menurun selama penyimpanan. Asam lemak yang terdeteksi pada saat pengujian 
yaitu asam lemak jenuh seperti asam palmitat, asam stearat, asam miristat, asam 
laurat, dan asam lemak tak jenuh seperti asam oleat. Total FFA dengan perlakuan 
P1 berkisar antara  6,863 - 12,962 % dan P2 6,184 - 16,074 %. Nilai peroksida 
pada perlakuan P1 berkisar antara 10±0,0 - 14±2,83 mEq/kg dan P2                     

9±1,41 - 18±2,83 mEq/kg. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan bahan enkapsulat 

berupa gum arab dapat meningkatkan nilai aktivitas enzim lipase, free fatty acid 
dan peroksida daripada penggunaan bahan enkapsulat berupa maltodekstrin. 
Waktu penyimpanan EMC bubuk yang semakin lama akan meningkatkan nilai 
aktivitas enzim lipase, free fatty acid dan peroksida. Profil asam lemak EMC 
bubuk cenderung menurun selama penyimpanan. 

 
 



DAFTAR ISI 
 
 

Halaman 
 

RIWAYAT HIDUP .................................................................................   i 

KATA PENGANTAR  ............................................................................   ii 

ABSTRACT    .......................................................................................  iv 

RINGKASAN  ........................................................................................   v 

DAFTAR ISI  ........................................................................................   vi 

DAFTAR TABEL  ..................................................................................   viii 

DAFTAR GAMBAR  ..............................................................................   ix 

DAFTAR LAMPIRAN   .........................................................................  x 

BAB I PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang  .........................................................................  1 
1.2. Rumusan Masalah  ....................................................................  4 
1.3. Tujuan Penelitian  .....................................................................  4 
1.4. Kegunaan Penelitian .................................................................  5 
1.5. Kerangka Pikir  .........................................................................  5 
1.6. Hipotesis  ...................................................................................  7 

 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Enzyme Modified Cheese (EMC)  .............................................  8 
2.2. Mikroenkapsulasi ......................................................................  9 
2.3. Maltodekstrin  ...........................................................................  11 
2.4. Gum Arab .................................................................................  13 
2.5. Pengeringan ..............................................................................  14 
2.6. Aktivitas Enzim ........................................................................  16 
2.7. Lemak dan Asam Lemak ..........................................................  17 
2.8. Free Fatty Acid (FFA) ..............................................................  19 
2.9. Peroksida...................................................................................  21 
 

BAB III METODE PENELITIAN 
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian  ...................................................  22 
3.2. Materi Penelitian  ......................................................................  22 
3.2.1. Bahan Penelitian ..................................................................  22 
3.2.2.   Peralatan  ..............................................................................  23 
3.3. Metode Penelitian .....................................................................  23 
3.3.1. Rancangan Percobaan  .........................................................  23 
3.3.2. Tahapan Penelitian ...............................................................  24 



3.3.2.1. Produksi Enzim Lipase A. niger . .......................................           24 
3.3.2.2. Produksi Enzim Protease Lactobacillus casei . ..................           25 
3.3.2.3. Pembuatan EMC. ................................................................           26 
3.3.2.4. Pencampuran Bahan Enkapsulat dan Bahan Emulsi ...........  26 
3.3.2.5. Proses Pengeringan EMC Bubuk ........................................  29 
3.4. Variabel Penelitian ....................................................................  30 
3.5. Analisis Data  ............................................................................  30 
3.6. Batasan Istilah  ..........................................................................  30 

 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Pengaruh Penyimpanan Enzyme Modified Cheese Bubuk  
 Terhadap Aktivitas Enzim Lipase.............................................          32 
4.2. Pengaruh Penyimpanan Enzyme Modified Cheese Bubuk 

 Terhadap Profil Asam Lemak ...................................................        34 
4.3. Pengaruh Penyimpanan Enzyme Modified Cheese Bubuk 
      Terhadap Free Fatty Acid (FFA)  .............................................        37 

4.4. Pengaruh Penyimpanan Enzyme Modified Cheese Bubuk  
       Terhadap Peroksida ...................................................................        40 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan  ..............................................................................  43 
5.2. Saran   ........................................................................................  43 

 
DAFTAR PUSTAKA  .............................................................................  44 

LAMPIRAN   ........................................................................................  49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 DAFTAR TABEL  
 

Tabel                     Halaman 

1. Komposisi Maltodekstrin  ...................................................................  12 

2. Komposisi Kimia Gum Arab ..............................................................  14 

3. Komposisi Asam Lemak dari Lemak Susu Sapi  ................................  18 

4. Rancangan Percobaan Tersarang dengan Menggunakan Rancangan           
Acak Kelompok yang Digunakan pada Penelitian .............................  24 
 

5. Rata-rata Aktivitas Enzim Lipase dan Hasil Uji Jarak Berganda  
Duncan  ................................................................................................  32 

6. Data Hasil Pengujian Profil Asam Lemak ..........................................  35 

7. Data Hasil Uji Free Fatty Acid (FFA). ...............................................  37 

8. Data Hasil Uji Peroksida .....................................................................  40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar                    Halaman 

1. Pembuatan EMC .................................................................................  27 

2. Pencampuran Bahan Enkapsulat dan Bahan Emulsi ...........................  28 

3. Pengeringan EMC Bubuk dengan Pengeringan Semprot  
(Spray Drying) ....................................................................................  29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran Halaman 

1. Ekstraksi EMC dan Pengujian Aktivitas Lipase  ................................  49 

2. Analisa Profil Asam Lemak  ...............................................................  50 

3. Analisa Total FFA  .............................................................................  52 

4. Pengujian Peroksida  ...........................................................................  53 

5. Data, Analisa Ragam dan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD)  
Aktivitas Enzim Lipase EMC Bubuk  ................................................  54 

6. Kromatogram Profil Asam Lemak  ....................................................  58 

7. Data dan Perhitungan Free Fatty Acid (FFA)  ...................................  70 

8. Data Uji Peroksida  .............................................................................  71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Enzyme modified cheese (EMC) merupakan keju olahan yang dihasilkan 

dengan menambahkan lipase dan atau protease ke keju belum matang. Keju 

olahan merupakan keju belum matang yang diproses menjadi produk yang lebih 

stabil. Semua jenis keju bisa digunakan untuk membuat keju olahan, namun 

perbedaan jenis keju akan mempunyai banyak pengaruh terhadap flavour akhir. 

Penggunaan keju belum matang yang belum ada flavour-nya dalam pembuatan 

keju olahan akan menghasilkan keju olahan yang hampir tidak mempunyai flavor, 

perlu dilakukan upaya untuk memacu pembentukan flavour pada keju olahan yang 

dibuat dari keju belum matang, misalnya dengan EMC (Anonymous, 2006). 

 Produksi EMC dapat menggunakan lipase dan protease yang berperan 

dalam menghasilkan asam lemak, peptida dan asam amino untuk membangkitkan 

flavour EMC. EMC yang dihasilkan biasanya mempunyai sifat yang tidak stabil 

karena tingginya aktivitas enzim lipase dan protease dalam kondisi cair sehingga 

memerlukan upaya stabilisasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah 

pengeringan semprot menggunakan spray dryer untuk menghasilkan EMC bubuk. 

Menurut Widiatmoko (1993), EMC bubuk merupakan salah satu alternatif 

pengolahan keju dengan pengolahan lebih lanjut yang membuat produk keju 

kering, selain itu EMC bubuk memiliki kelebihan lain yaitu memiliki daya simpan 

yang tinggi dan dapat disimpan dalam suhu ruang. Pengeringan menghasilkan 

produk baru yang mudah dalam transportasi dan penyimpanan bahan pangan. 

Metode pengeringan EMC dapat mengakibatkan inaktivasi lipase dan protease, 



rusaknya asam amino dan asam lemak serta hilangnya flavour selama proses 

pengeringan, sehingga perlu dilakukan perlindungan untuk mencegah rusaknya 

lipase, protease, asam lemak, asam amino dan hilangnya flavour selama proses 

pengeringan, misalnya dengan proses mikroenkapsulasi. 

Mikroenkapsulasi merupakan teknik perlindungan atau pengemasan 

droplet cairan atau partikel padat yang didesain untuk melindungi bahan yang 

dienkapsulasi. Proses mikroenkapsulasi memerlukan enkapsulat. Enkapsulat 

merupakan bahan yang ditambahkan dalam proses pengolahan pangan untuk 

melapisi komponen inti, meningkatkan jumlah total padatan, mempercepat proses 

pengeringan dan mencegah kerusakan bahan akibat panas (Dziezak, 1988). Jenis 

enkapsulat yang digunakan tergantung pada jenis metode enkapsulasi yang 

digunakan. Maltodekstrin, gum arab, pati termodifikasi, sukrosa, β-siklodekstrin, 

garam, gelatin, protein susu, protein nabati dan lemak biasanya digunakan sebagai 

enkapsulat (Bhandary and D’Arcy, 1996). Enkapsulat yang digunakan pada 

pembuatan EMC bubuk yaitu maltodekstrin dan gum arab. 

Maltodekstrin adalah bahan yang sering digunakan dalam pembuatan 

makanan yang dikeringkan. Menurut Hui (1992), maltodekstrin dapat digunakan 

pada makanan karena memiliki kelebihan-kelebihan seperti mampu melewati 

proses dispersi yang cepat, memiliki daya larut yang tinggi, mampu membentuk 

film, memiliki sifat higroskopis yang rendah dan mampu menghambat kristalisasi. 

Gum arab seringkali digunakan sebagai enkapsulat pada mikroenkapsulasi 

dengan menggunakan spray drying karena memiliki sifat sebagai emulsifier dan 

stabilizer (Fachruddin, 1998). Gum arab biasanya digunakan sebagai enkapsulasi 

senyawa volatil yang memberikan aroma dan flavour pada makanan. Gum arab 



tidak hanya melapisi tetapi juga berikatan dengan protein dan membentuk emulsi 

(Stephen, 1995). 

Pemeraman keju merupakan sistem yang dinamis, meliputi proses kimia, 

mikrobiologi dan enzimatik yang lengkap. Salah satu perubahan biokimia yang 

terjadi selama pemeraman adalah reaksi lipolisis yang memecah lemak menjadi 

asam-asam lemak yang melibatkan enzim lipase sebagai katalisator (Fox, Guinee, 

Cogan and McSweeney, 2000). Kerja enzim lipase terlihat relatif sangat lambat 

pada larutan lemak dalam air. Hidrolisis oleh lipase akan berlangsung sangat cepat 

dalam keadaan emulsi (Winarno, 1984). Lipase memiliki karakteristik khusus 

dalam mengkatalisis suatu reaksi hidrolisis, yakni reaksi hanya dapat terjadi pada 

permukaan air-lemak (Melili, Barbano, Manenti, Lynch, Carpino and Licitra, 

2004). 

Menurut Tungjaroenchai, White, Holmes and Drake (2004), asam lemak 

terutama asam lemak rantai pendek baik secara langsung maupun tidak langsung 

akan berpengaruh pada karakteristik flavour 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 sebagai 

hasil kerja lipase secara kualitatif dan kuantitatif berbeda selama pemeraman. 

Pada umumnya jumlah asam lemak bebas akan meningkat selama pemeraman. 

Asam lemak bebas yang dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi biasanya 

bergabung dengan lemak netral dan pada konsentrasi sampai 15 %, belum 

menghasilkan flavour yang tidak disenangi. 

Kerusakan lemak karena reaksi yang melibatkan oksigen yang dikenal 

dengan sebutan rancidity (ketengikan) merupakan masalah utama di dalam 



penyimpanan minyak atau makanan berlemak. Proses oksidasi lemak dipandang 

sangat mempengaruhi mutu produk-produk makanan yang banyak dikonsumsi 

saat ini terutama yang mengalami penyimpanan dalam waktu relatif lama 

(Raharjo, 2006). Peroksida merupakan salah satu hasil oksidasi lemak yang dapat 

mempercepat proses timbulnya bau tengik dan flavour yang tidak dikehendaki 

dalam bahan pangan. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan suatu penelitian 

mengenai pengaruh penyimpanan EMC bubuk terhadap aktivitas enzim lipase, 

profil asam lemak, FFA dan peroksida. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh 

penyimpanan EMC bubuk pada suhu ruang terhadap aktivitas enzim lipase, profil 

asam lemak, FFA dan peroksida. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyimpanan EMC 

bubuk pada suhu ruang terhadap aktivitas enzim lipase, profil asam lemak, FFA, 

dan peroksida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini yaitu: 

- Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa mengenai pengaruh 

penyimpanan terhadap sifat-sifat EMC bubuk. 

- Sebagai bahan masukan bagi perusahaan industri pangan mengenai EMC. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Keju belum matang yang hampir belum ada flavour-nya apabila digunakan 

dalam pembuatan keju olahan akan menghasilkan keju olahan yang hampir tidak 

mempunyai flavour. Perlu dilakukan upaya untuk memacu pembentukan flavour 

pada keju olahan yang dibuat dari keju belum matang, misalnya dengan EMC. 

EMC merupakan keju olahan yang dihasilkan dengan menambahkan lipase dan 

atau protease ke keju belum matang (Anonymous, 2006). 

Produksi EMC dalam bentuk bubuk dapat dilakukan dengan pengeringan 

semprot menggunakan spray dryer. EMC bubuk memiliki kelebihan yaitu 

memiliki daya simpan yang tinggi dan dapat disimpan dalam suhu ruang. Metode 

pengeringan EMC dapat mengakibatkan inaktivasi lipase dan protease, rusaknya 

asam amino dan asam lemak serta hilangnya flavour selama proses pengeringan, 

sehingga diperlukan perlindungan misalnya dengan proses mikroenkapsulasi 

(Widiatmoko, 1993). 

Mikroenkapsulasi adalah suatu proses perlindungan partikel inti yang 

dapat berbentuk cair, padat atau gas dengan suatu bahan khusus, sehingga 

partikel-partikel inti tersebut mempunyai sifat fisik dan kimia sesuai dengan yang 

dikehendaki (Kim and Morr, 1996). Proses mikroenkapsulasi memerlukan 



enkapsulat, yaitu bahan yang ditambahkan dalam proses pengolahan pangan untuk 

melapisi komponen inti, meningkatkan jumlah total padatan, mempercepat proses 

pengeringan dan mencegah kerusakan bahan akibat panas (Dziezak, 1988). Jenis 

enkapsulat yang digunakan pada pembuatan EMC bubuk yaitu maltodekstrin dan 

gum arab. Maltodekstrin sangat baik digunakan karena mudah membentuk 

dispersi, higroskopisitas rendah, sifatnya dapat meningkatkan volume produk dan 

sebagai pengikat (Whistler and Miller, 1999), sedangkan gum arab mempunyai 

kelarutan yang tinggi hingga 50 % dalam larutan dan memberikan viskositas 

larutan yang rendah jika dibandingkan dengan senyawa hidrokoloid yang lain. 

Larutan gum arab sering dipakai dalam enkapsulasi flavour dengan spray drying. 

Kemampuan gum arab sebagai pengemulsi karena adanya protein yang terikat 

pada rantai polisakarida (Sanderson, 1996). 

Pemeraman keju merupakan sistem yang dinamis, meliputi proses kimia, 

mikrobiologi dan enzimatik yang lengkap. Salah satu perubahan biokimia yang 

terjadi selama pemeraman adalah reaksi lipolisis yang memecah lemak menjadi 

asam-asam lemak yang melibatkan enzim lipase sebagai katalisator (Fox et al., 

2000). Menurut Tungjaroenchai et al. (2004), asam lemak rantai pendek baik 

secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada karakteristik 

flavour 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 sebagai hasil kerja lipase secara kualitatif dan 

kuantitatif berbeda selama pemeraman. Pada umumnya jumlah asam lemak bebas 

akan meningkat selama pemeraman. Kerusakan lemak karena reaksi yang 

melibatkan oksigen merupakan masalah utama di dalam penyimpanan minyak 



atau makanan berlemak. Proses oksidasi lemak sangat mempengaruhi mutu 

produk-produk makanan yang mengalami penyimpanan dalam waktu relatif lama 

(Raharjo, 2006). Peroksida merupakan salah satu hasil oksidasi lemak yang dapat 

mempercepat proses timbulnya bau tengik dan flavour yang tidak dikehendaki 

dalam bahan pangan. Penyimpanan EMC bubuk pada suhu ruang akan 

mempengaruhi aktivitas enzim lipase, profil asam lemak, FFA dan peroksida. 

 

1.6. Hipotesis 

Terdapat perbedaan pengaruh berbagai waktu penyimpanan pada EMC 

bubuk terhadap aktivitas enzim lipase, profil asam lemak, FFA dan peroksida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Enzyme Modified Cheese (EMC) 

Enzyme modified cheese (EMC) merupakan keju olahan yang dihasilkan 

dengan menambahkan lipase dan atau protease ke keju belum matang. Keju 

olahan merupakan keju belum matang yang diproses menjadi produk yang lebih 

stabil. Semua jenis keju bisa digunakan untuk membuat keju olahan, namun 

perbedaan jenis keju akan mempunyai banyak pengaruh terhadap flavour akhir. 

Penggunaan keju belum matang yang hampir belum ada flavour-nya dalam 

pembuatan keju olahan akan menghasilkan keju olahan yang hampir tidak 

mempunyai flavour, sehingga perlu dilakukan upaya untuk memacu pembentukan 

flavour pada keju olahan yang dibuat dari keju belum matang, misalnya dengan 

EMC. 

Flavour EMC dapat dibuat sampai 10 kali lebih kuat daripada keju 

normal, atau dengan kata lain peningkatan flavour EMC sampai 90% dapat 

dibangkitkan dengan menggunakan reaksi enzimatik, didominasi flavour yang ada 

dalam keju asli. Jenis dan umur keju tidak terlalu penting berkaitan dengan 

flavour akhir EMC, meskipun demikian tidak dianjurkan untuk menggunakan 

keju biru dengan flavour kuat, namun bahan baku keju dapat berpengaruh pada 

tekstur keju. Keju yang sangat matang dapat mengandung protein susu yang sudah 

didegradasi dan akan didegradasi lebih lanjut selama proses pembuatan EMC 

yang dapat menghasilkan EMC dengan tekstur yang dikehendaki (Anonymous, 

2006). 



EMC dapat dibuat dari susu atau krim atau bahkan dari campuran kasein 

dan butter oil, akan tetapi keju merupakan bahan baku yang biasa digunakan 

dalam pembuatan EMC. Bahan baku keju dapat berpengaruh pada tekstur keju. 

Keju siap mengalami modifikasi enzimatik setelah penambahan protease ke susu 

dan produksi curd keju, jika kasein digunakan disamping keju maka akan timbul 

rasa pahit pada EMC yang dihasilkan, karena adanya asam amino yang sudah 

didegradasi (Anonymous, 2006). 

EMC digunakan sebagai sumber flavour keju dengan harga relatif murah 

dalam berbagai makanan olahan dan tersedia dalam berbagai flavour. Lipolisis 

dari trigliserida dalam keju alami menghasilkan free fatty acid (FFA), yang 

mempengaruhi flavour keju secara langsung karena adanya flavour spesifik atau 

secara tidak langsung karena adanya prekursor bagi komponen flavour lainnya 

(Kilcawley, Wilkilson and Fox, 2001). 

 

2.2. Mikroenkapsulasi 

Mikroenkapsulasi merupakan teknik perlindungan droplet cairan atau 

partikel padat yang didesain untuk melindungi bahan yang dienkapsulasi dari 

faktor-faktor yang dapat mengakibatkan kerusakan, misalnya digunakan dalam 

pembuatan keju bubuk. Melalui pendekatan lain, dinding enkapsulan didesain 

dapat mengontrol pelepasan bahan yang dienkapsulasi pada suatu kondisi tertentu 

yang diinginkan. Enkapsulasi bahan-bahan yang sensitif seperti senyawa volatil 

akan diproteksi oleh dinding enkapsulan dari kerusakan akibat penguapan, 

oksidasi dan reaksi kimia. Mikroenkapsulasi senyawa aroma membutuhkan profil 

organoleptik produk tetap baik dan nilai komersial yang dapat dipastikan sampai 

produk tersebut digunakan (Rosenberg,  Kopelman and Talmon, 1990). 



Enkapsulat merupakan bahan yang ditambahkan dalam proses pengolahan 

pangan untuk melapisi komponen inti, meningkatkan jumlah total padatan, 

mempercepat proses pengeringan dan mencegah kerusakan bahan akibat panas 

(Dziezak, 1988). Jenis enkapsulat yang digunakan tergantung pada jenis metode 

enkapsulasi yang digunakan. Maltodekstrin, gum arab, pati termodifikasi, sukrosa, 

β-siklodekstrin, garam, gelatin, protein susu, protein nabati, dan lemak biasanya 

digunakan sebagai enkapsulat (Bhandary and D’Arcy, 1996). 

Versich (2000) menyatakan bahwa dalam proses enkapsulasi bahan 

dilapisi dengan menggunakan teknik tertentu antara lain spray coating, spray 

cooking, spray chilling, dan spray drying. Bahan yang dilapisi disebut dengan 

bahan aktif atau bahan inti sedangkan bahan yang melapisi disebut dengan kulit, 

bahan pembawa atau enkapsulat (Dziezak, 1988). Bahan aktif biasanya berupa 

flavour, minyak, mikroorganisme, vitamin, enzim, zat warna dan lain-lain 

(Bhandary and D’Arcy, 1996). 

Mikroenkapsulasi mampu mengurangi penguapan zat-zat volatil, 

mengendalikan pelepasan material, mengubah karakteristik permukaan,  

memisahkan material reaktif, dan untuk mengubah bahan cairan menjadi padat 

(Anonymous, 1998). Mikrokapsul yang dihasilkan berukuran dari submikron 

sampai beberapa milimeter serta memiliki bentuk yang berbeda tergantung bahan 

dan metode yang digunakan (Mosilhey, 2003). Maltodekstrin dapat digunakan 

pada proses enkapsulasi, untuk melindungi senyawa volatil, melindungi senyawa 

yang peka terhadap oksidasi atau panas, maltodekstrin dapat melindungi stabilitas 

flavour selama proses pengeringan spray dryer (Gustavo and Barbosa-Canovas, 

1999). 



 Keberhasilan proses mikroenkapsulasi partikel volatil dengan pengeringan 

semprot tergantung pada pencapaian retensi bahan inti tetap tinggi selama proses 

dan penyimpanan. Retensi senyawa volatil selama proses pengeringan tergantung 

pada suhu evaporasi, ukuran partikel, kadar padatan dalam inlet feed, suhu udara 

pengering dan kadar senyawa volatil yang diretensi (Rosenberg et al., 1990). 

Enkapsulasi dengan metode pengeringan semprot harus memiliki flavour yang 

lembut, kelarutannya tinggi, merupakan emulsifier yang baik, mampu membentuk 

lapisan film tipis, tahan terhadap proses pemanasan dan memiliki viskositas yang 

rendah (Balassa and Fanger, 1971). Selain itu bahan enkapsulasi harus mudah 

dipecah secara mekanik, misalnya melalui pengunyahan (perlakuan fisik), dan 

mampu meleleh ketika dipanaskan  (Hengenbart, 1993) atau larut di dalam bahan 

pelarut. Perubahan pH dapat menyebabkan perubahan permeabilitas polimer 

bahan pelapis dan kemudian akan terlarut (Mosilhey, 2003). 

 

2.3. Maltodekstrin 

Maltodekstrin adalah bahan yang sering digunakan dalam pembuatan 

makanan yang dikeringkan karena memiliki kelebihan-kelebihan seperti mampu 

melewati proses dispersi yang cepat, memiliki daya larut yang tinggi, mampu 

membentuk film, memiliki sifat higroskopis yang rendah dan mampu 

menghambat kristalisasi (Hui, 1992), tidak manis, mudah larut dalam air, dan 

merupakan pembentuk produk yang baik untuk produk yang kering, biasanya 

dijual dalam bentuk tepung padat berwarna putih (Kuntz, 1998). Komposisi 

maltodekstrin dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

 



Tabel 1. Komposisi Maltodekstrin 

Parameter Spesifikasi 

Penampakan fisik 
Kadar air maks 

DE ( dextrose equivalent) 
Berat jenis 
Total abu 

pH 
Keasaman 

Ambang batas mikrobiologi 
Total bakteri 
Salmonella 

E. coli 

Bubuk putih 
5 % 

4 - 22 
0,3 - 0,5 g/ml 
0,1 - 0,2 % 

4 - 7 
1,2 - 1,5 % 

 
10,000 cfu/g 

0 cfu/g 
0 cfu/g 

Sumber: (Anonymous, 1998) 

Menurut Hui (1992), maltodekstrin termasuk golongan polisakarida yang 

mengalami proses hidrolisa dengan penambahan asam atau enzim. Maltodekstrin 

biasanya dibedakan berdasarkan nilai DE (dextrose equivalent). Nilai DE 

menunjukkan banyaknya gula reduksi yang dihitung sebagai dekstrosa. Nilai DE 

berbanding terbalik dengan berat molekul, maltodekstrin dengan nilai DE 

terendah biasanya non higroskopis sedangkan maltodekstrin dengan nilai DE 

tinggi (berat molekulnya lebih rendah) bersifat higroskopis (Fennema, 1996). 

Selain itu dengan DE yang tinggi kelarutan maltodekstrin akan sangat baik dan 

lebih meningkat, DE yang rendah menandakan meningkatnya viskositas dan kadar 

air (Kuntz, 1998). DE antara 5-15, persentase maksimum dekstrosa-nya hanya 

1%. Maltodekstrin tidak memiliki rasa manis sehingga cocok dijadikan bulking 

agent dalam berbagai sistem makanan tanpa mengganggu rasa dan aroma 

makanan tersebut bila makanan yang mengandung maltodekstrin ditambah 

flavour (Schenk and Hebbeda, 1992). 

 

 

 



2.4. Gum Arab 

Gum merupakan hidrokoloid yang merupakan polimer dari glukosa. Gum 

yang sering digunakan dalam produk pangan berasal dari tumbuhan, 

mikroorganisme dan ganggang laut. Gum arab merupakan hidrokoloid alami yang 

dihasilkan dari getah pohon akasia, yang merupakan campuran kompleks dari ion 

kalsium, magnesium, dan garam potasium. Gum arab memiliki polimer bercabang 

yang terdiri dari D-glcA=D-gluronic acid; D-galacturonic acid;                            

L-gulA=L-guluronic acid (Fennema, 1996). 

Gum arab digunakan sebagai emulsifier dan stabilizer dalam produk 

pangan. Emulsifier merupakan bahan yang mampu menurunkan tegangan 

permukaan, membantu dispersi, aglomerasi, memperbaiki aerasi udara, 

memperbaiki tekstur dan rasa, karena adanya protein yang terikat pada rantai 

polisakarida dan dapat melindungi sistem koloid serta telah banyak digunakan 

pada emulsi minyak dalam air. Stabilizer ketika didispersikan ke dalam campuran 

memiliki kemampuan yang besar menyerap molekul air, karena memiliki 

kelarutan yang tinggi hingga mencapai 50 % dalam larutan dan memiliki 

viskositas yang rendah sehingga dapat mengurangi mobilitas air dalam campuran 

serta memberikan kekentalan dan bentuk yang baik (Fachruddin, 1998). 

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

arab larut dalam air panas dan air dingin, mempunyai daya rekat yang tinggi jika 

dalam bentuk larutan (Krochta, Baldwin and Nisperos, 1994). Menurut Alinkolis 

(1979), gum arab dapat digunakan dalam pengikatan flavour, bahan pengental, 

pembentuk lapisan tipis dan pemantap emulsi, karena gum arab mempunyai 



struktur polimer kompleks yang tinggi, dan tidak menimbulkan efek samping 

pada nilai nutrisi. 

Gum arab memiliki ketahanan terhadap berbagai perlakuan fisiko-kimia 

terutama di dalam kondisi asam dan memiliki viskositas yang lebih rendah 

dibandingkan polisakarida lain dengan berat molekul yang sama (Kravtchenko, 

1998). Komposisi kimia gum arab dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi kimia gum arab 
Komponen % dalam gum 
Galaktosa 36,0 
Arabinosa 30,0 
Rhamnosa 12,6 

Glucuronic acid 19,2 
Protein 2,2 

Sumber: (Kravtchenko, 1998) 

 

2.5. Pengeringan 

Pengeringan diartikan sebagai proses penggunaan energi panas pada 

kondisi terkontrol untuk memindahkan mayoritas kandungan air bahan dengan 

penguapan (Fellows, 2000). Mikroenkapsulasi menggunakan metode spray drying 

telah banyak digunakan di industri pangan karena biayanya yang relatif murah, 

selain itu keuntungan lainnya adalah baik digunakan untuk bahan yang sensitif 

terhadap panas dan mampu memproduksi kapsul dengan beragam ukuran serta 

jumlah yang banyak (Dziezak, 1988). 

Menurut Master (1985), pengering semprot terdiri dari beberapa bagian 

utama yaitu chamber tempat terjadi proses pengeringan dan merupakan bagian 

utama dari pengering semprot, heater untuk memanaskan udara pengering, 

atomizer yang digunakan untuk menyebarkan aliran bahan yang masuk dalam 

bentuk droplets (tetesan) dan fine collector yang berfungsi memisahkan butiran-



butiran halus dari hasil pengeringan yang ikut terbawa oleh aliran udara keluar 

dari chamber. 

Proses mikroenkapsulasi menggunakan pengering semprot meliputi          

3 proses, pertama yaitu persiapan emulsi atau suspensi bahan enkapsulasi dengan 

materi yang akan dienkapsulasi; kedua yaitu pencampuran atau homogenisasi; dan 

yang terakhir adalah atomisasi cairan dan pengeringan di dalam chamber 

(Anonymous, 1998). 

Metode pengeringan semprot ini sesuai untuk mengeringkan bahan-bahan 

yang sensitif terhadap panas dan umumnya untuk mempermudah, cairan ekstrak 

atau bahan ditambahkan stabilizer seperti hidrokoloid (Nurika, 2000). 

Hidrokoloid merupakan komponen aditif  yang dapat mengubah sifat fungsional 

produk pangan yang diinginkan seperti kekentalan, emulsi, pembentukan gel dan 

kestabilan dispersi (Williams and Margaret, 1997). Kelarutan hidrokoloid dalam 

air, perubahan viskositas yang ditimbulkan dan kemampuan untuk membentuk 

lapisan tipis diantara komponen dalam produk pangan menunjang pengaruh 

stabilisasi (Shouthgate, 1991). 

Tujuan dari proses pengeringan adalah mengurangi kadar bahan sampai 

batas perkembangan mikroorganisme dan kegiatan enzim yang dapat 

menyebabkan pembusukan terhambat atau terhenti, sehingga bahan yang akan 

dikeringkan dapat mempunyai waktu simpan yang lebih lama. Pada proses 

pengeringan, bahan makanan yang dikeringkan akan kehilangan kandungan air 

bahan dan menyebabkan pemekatan dari bahan yang tertinggal seperti 

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



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

dan Gumbira, 1979). 

 

2.6. Aktivitas Enzim 

 Aktivitas enzim adalah jumlah mol substrat yang diubah oleh enzim per 

menit per gram atau jumlah berat tertentu bahan yang digunakan untuk enzim. 

Aktivitas enzim spesifik dapat didefinisikan sebagai jumlah mol substrat yang 

diubah per menit per mg protein enzim (Winarno, 1984). 

 Keberadaan enzim dalam suatu ekstrak dapat ditentukan dengan 

mendeteksi aktivitas katalitiknya. Kecepatan reaksi substrat yang dikatalisis oleh 

enzim dapat ditentukan secara kuantitatif, yang dinyatakan sebagai aktivitas 

enzim. Aktivitas enzim ini ditentukan berdasarkan kecepatan penguraian substrat 

maupun kecepatan pembentukan produk dan dinyatakan dalam µmol substrat 

yang terurai atau produk yang terbentuk dalam satuan waktu tertentu (Fox and 

McSweeney, 1991). 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim antara lain suhu, pH, 

konsentrasi enzim dan substrat. Kecepatan reaksi akan meningkat dengan 

meningkatnya suhu reaksi (Hill, Ghannouchi and Garcia, 2001). Aktivitas enzim 

sangat dipengaruhi oleh sumber (mikroorganisme) dan substrat yang digunakan 

sedangkan kondisi optimumnya dipengaruhi oleh jenis media uji yang digunakan 

(Kombong, 2004). 

 Enzim lipase akan bekerja optimum pada pH 7, dengan suhu hidrolisis 

optimum 40 ºC serta pada konsentrasi enzim 6 x 1010 µM : 3 x 1011 µM. Pada 

kondisi tersebut akan didapatkan hasil hidrolisis yang paling besar, sedangkan 



enzim lipase yang berasal dari dedak padi menurut Bhardwaj, Raju and 

Rajasekharan (2001) memiliki aktivitas maksimum pada suhu 80 ºC dan pH 11. 

 Aktivitas lipase maksimal diperoleh pada fase stasioner, ketika hampir 

seluruh lemak pada media fermentasi telah dikonsumsi oleh mikroorganisme 

(Alonso, Olivera, Dellamora-Ortiz and Pereira-Meirelles, 2005). Lipase A. niger 

mempunyai aktivitas optimal pada pH 7,0 dan suhu 37 ºC, dan stabil pada kisaran 

pH 4,0 - 10,0 dan suhu 4 - 50 ºC (Kamini, Mala and Puvanakrishnan, 1998). 

 

2.7. Lemak dan Asam Lemak 

Lemak merupakan komponen utama dalam zat makanan selain karbohidrat 

dan protein, yang berfungsi sebagai sumber energi utama. Lemak tersusun dalam 

senyawa yang tidak larut dalam air, sehingga dapat dipisahkan dari sel dan 

jaringan dengan cara ekstraksi menggunakan pelarut organik yang relatif non 

polar, misalnya dietil eter atau kloroform (Fessenden and Fessenden, 1997). 

Winarno (2002) mengartikan lemak sebagai substansi biologi yang tidak 

larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik yang kurang polar seperti 

kloroform dan eter. Lemak bukanlah suatu golongan senyawa dengan rumus 

empiris atau struktur yang khas tetapi terdiri atas beberapa golongan yang 

berbeda. de Man (1997) menjelaskan bahwa lemak terdiri dari gliserol yang 

merupakan kompleks alkohol dan asam lemak. Lemak berisi elemen-elemen 

seperti karbon, hidrogen dan oksigen yang merupakan ester dari gliserol dan asam 

lemak. 

Asam lemak disebut sebagai asam karboksilat dalam ilmu kimia organik, 

merupakan bagian terpenting dalam lemak dan minyak. Satu molekul lemak atau 

minyak terdiri dari 95% asam lemak dan 5% gliserol. Berdasarkan ikatan 



karbonnya, ada 2 jenis asam lemak yaitu asam lemak jenuh (tidak mempunyai 

ikatan rangkap) dan asam lemak tak jenuh (dengan satu ikatan rangkap). Asam 

lemak dengan ikatan rangkap terdiri dari dua jenis yaitu asam lemak berikatan 

rangkap satu (monounsaturated fatty acid) dan asam lemak berikatan rangkap 

banyak (polyunsaturated fatty acid/PUFA). Asam lemak yang ada selama ini 

dikatakan esensial jika lemak tersebut dibutuhkan dalam metabolisme tubuh 

namun tidak dapat disintesis dalam tubuh, jadi harus dikonsumsi langsung. Jenis 

asam lemak esensial yang sudah dikenal luas yaitu asam linoleat dan asam 

linolenat (Sirrit, 2002). 

Menurut Winarno (2002), asam lemak dapat digolongkan berdasarkan 

berat molekul dan derajat ketidakjenuhan. Asam lemak dengan atom C lebih dari 

dua belas tidak larut dalam air dingin maupun air panas. Asam lemak dari C4, C6, 

C8 dan C10 dapat menguap dan asam lemak C12 dan C14 sedikit menguap. 

Ketaren (2008) menyatakan bahwa komposisi asam lemak setiap bahan 

makanan memiliki perbedaan-perbedaan yang spesifik. Komposisi asam lemak 

dari lemak susu sapi dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Komposisi asam lemak dari lemak susu sapi 
Asam % Asam % 
Butirat 
Kaproat 
Kaprilat 
Kaprat 
Laurat 

Miristat 

2,6 – 3,5 
1,3 – 1,9 
0,7 – 1,6 
1,8 – 3,6 
3,2 – 5,7 
6,9 – 11,1 

Palmitat 
Stearat 

Arachidat 
Oleat 

Linoleat 

22,8 – 29,1 
6,5 – 12,5 
0,6 – 0,9 

32,3 – 41,3 
3,6 – 5,1 

Sumber: Krischenbauer (1960) dalam Ketaren (2008) 

Penggolongan asam lemak dapat dilakukan dengan esterifikasi yang 

menghasilkan ester metil atau ester etil, kemudian diikuti dengan fraksinasi. 

Fraksinasi dapat dilakukan dengan cara kromatografi gas, kromatografi lapis tipis 



atau menggunakan spektrofotometer dengan sinar inframerah (Winarno, 2002). 

Pertama kali yang dapat dilakukan dalam menganalisa asam lemak adalah 

ekstraksi lipid dari bahan sampel, dilanjutkan dengan proses metilasi dan analisa 

asam lemak dengan gas chromatography mass spectrometry (GCMS) (Hardoko, 

2002).  

Spektrometer massa terdiri dari beberapa komponen, yaitu sistem masukan 

cuplikan, sumber ion yang berguna untuk mengubah komponen cuplikan menjadi 

partikel bermuatan, penganalisis massa (alat pendispersi) yang berfungsi seperti 

prisma di dalam spektrometer optik, detektor sinyal dan pembacaan. Metode 

spektrometer massa didasarkan pada pengubahan komponen cuplikan menjadi 

ion-ion gas dan memisahkannya berdasarkan perbandingan massa terhadap 

muatan elektron (m/e). Metode ini berguna untuk menentukan berat molekul 

senyawa (Hendayana, Kadarohman, Sumarna dan Supriatna, 1994). 

 

2.8. Free Fatty Acid (FFA) 

Lipolisis yang terjadi dalam keju disebabkan oleh tingginya kadar lemak 

dalam keju. Hidrolisis trigliserida yang merupakan 98% komponen lemak keju, 

merupakan transformasi biokimia yang mendasar selama pemeraman keju yang 

akan memacu produksi asam lemak bebas (FFA), di- dan monogliserida serta 

gliserol. FFA berperan terhadap aroma keju, FFA individu, utamanya C4:0 dan 

C12:0 mempunyai flavour spesifik (tengik, tajam, goaty, soapy, dan seperti 

kelapa). Intensitas FFA tidak hanya tergantung pada konsentrasi, tetapi juga 

distribusi di antara cairan dengan fase lemak, pH media, adanya kation tertentu 

(yakni Ca2+ dan Na+) dan produk degradasi protein (Singh, Drake and 

Cadwallader, 2003).  



pH banyak berperan terhadap intensitas flavour dari FFA. Pada pH 5,2 

kebanyakan FFA ada dalam bentuk garam yang bersifat non volatil, yang 

mengurangi intensitas flavour-nya. Lipase dan esterase keju Cheddar berasal dari 

susu, starter, dan bakteri non-starter. Sejumlah organisme psikrotrof yang dapat 

mendominasi mikroflora susu refrigerasi, menghasilkan lipase tahan panas. Lipase 

tersebut terabsorbsi ke permukaan globula lemak yang tergabung ke curd keju 

yang dapat mengakibatkan ketengikan dalam keju yang diperam dalam jangka 

waktu lama. Lipase yang berasal dari susu mempunyai aktivitas yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan lipase starter. Sejumlah mikroorganisme psikrotrof yang 

mendominasi susu yang disimpan dingin menghasilkan lipase yang tahan panas. 

Lipase dari susu agak tidak spesifik yang membebaskan asam lemak dari 

posisi sn-1 dan sn-3 dari mono-, di- dan trigliserida dan posisi sn-1 dari 

gliserofosfogliserida, namun lipolisis dalam susu lebih banyak melepas asam 

lemak rantai medium dan rantai pendek, karena dalam trigliserida susu, short 

chain fatty acid (SCFA) lebih banyak diesterifikasi pada posisi sn-3. Perbedaan 

kadar antara FFA mengakibatkan intensitas flavour keju Cheddar yang berbeda. 

Proporsi FFA C6:0 terhadap C18:3, mengindikasikan bahwa FFA dihasilkan 

secara nonspesifik (Singh et al., 2003). 

Kadar FFA dalam EMC Cheddar yang lebih tinggi dibandingkan dalam 

keju Cheddar alami mengindikasikan tingginya aktivitas lipolisis dalam produksi 

EMC Cheddar. Penggunaan lipase dan esterase spesifik yang melepas SCFA 

seperti asam butirat, terindikasi terjadi pada beberapa produk EMC (Kilcawley et 

al., 2001). 

 

 



2.9. Peroksida 

 Kerusakan lemak atau minyak yang utama adalah karena peristiwa 

oksidasi dan hidrolitik, baik enzimatik maupun non-enzimatik. Diantara 

kerusakan minyak yang mungkin terjadi ternyata kerusakan karena autooksidasi 

yang paling besar pengaruhnya terhadap cita rasa. Hasil yang diakibatkan oksidasi 

lemak antara lain peroksida, asam lemak, aldehid dan keton. Bau tengik atau 

ransid terutama disebabkan oleh aldehid dan keton. Tingkat kerusakan minyak 

dapat dinyatakan sebagai angka peroksida atau angka asam thiobarbiturat (TBA) 

(Sudarmadji, Haryono dan Suhardi, 1997). 

 Uji ketengikan dilakukan untuk menentukan derajat ketengikan dengan 

mengukur senyawa-senyawa hasil oksidasi. Penentuan yang dilakukan adalah 

bilangan peroksida, jumlah karbonal, oksigen aktif, uji asam thiobarbiturat, uji 

oven Schaal. Bilangan peroksida ditentukan berdasarkan jumlah iodin yang 

dibebaskan setelah lemak atau minyak ditambahkan KI. Lemak direaksikan 

dengan KI dalam pelarut asam asetat dan kloroform (2:1), kemudian iodin yang 

terbentuk ditentukan dengan titrasi memakai Na2S2O3 (Winarno, 2002). 

 Bilangan peroksida adalah nilai terpenting untuk menentukan derajat 

kerusakan pada minyak atau lemak. Asam lemak tidak jenuh dapat mengikat 

oksigen pada ikatan rangkapnya sehingga membentuk peroksida. Peroksida ini 

dapat ditentukan dengan metode iodometri (Ketaren, 2008). 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengambilan data penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fisiko-

Kimia Hasil Ternak, Laboratorium Rekayasa dan Pengolahan Hasil Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang, Laboratorium Nutrisi 

Fakultas Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang serta Laboratorium 

Kimia Organik Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada bulan 

Oktober sampai dengan November 2008. 

 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Bahan Penelitian 

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

matang yang diperoleh dari Unit Usaha Keju Kemal Wajak, ekstrak kasar enzim 

lipase, ekstrak kasar enzim protease, maltodekstrin (e-Merck, Jerman), gum arab 

(e-Merck, Jerman), disodium fosfat (e-Merck, Jerman), trisodium fosfat (e-Merck, 

Jerman), trisodium sitrat (e-Merck, Jerman) yang diperoleh dari PT. Panadia 

Corporation Indonesia, NaCl dan krim (Anchor, New Zealand) yang diperoleh 

dari toko di Malang, alkohol 70%, NaOH (e-Merck, Jerman), asam asetat-

kloroform (e-Merck, Jerman), larutan kalium iodida (KI) (e-Merck, Jerman), 

Na2S2O3 (e-Merck, Jerman), larutan pati 1 %, gas N2, amonia (NH4OH) pekat    

(e-Merck, Jerman), etanol (e-Merck, Jerman), dietil-eter (e-Merck, Jerman), 

petroleum benzine (e-Merck, Jerman), kloroform-metanol (e-Merck, Jerman), 

indikator phenolphthalein (PP) (e-Merck, Jerman) yang diperoleh dari 



Laboratorium Teknologi Hasil Ternak, akuades yang diperoleh dari Laboratorium 

Biologi Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, larutan 20% BF3-metanol,           

n-heksana, Na2SO4 anhidrous yang diperoleh dari Laboratorium Kimia Organik 

Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 

3.2.2. Peralatan 

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini antara lain adalah timbangan 

analitik (Ohaus BC Series dan Mettler Instruments type AJ150L, Swiss), hot plate 

stirrer (IKAMAG RET, Janke and Kundel), eksikator, vortex, oven (Memmert, 

Jerman), gelas ukur (Brand, Jerman), erlenmeyer (Iwaki Pyrex, Jepang), gelas 

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

pengaduk, penangas air (Memmert, Jerman) autoklaf (tipe HL-36Ae Hirayama 

Manufacturing Corporation, Jepang), buret, spray dryer (Buchi B-290), gas 

chromatography mass spectrometry (GCMS) (Shimadzu, Jepang). 

                                                                                                                                                                                                                       

3.3. Metode Penelitian 

3.3.1. Rancangan Percobaan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan tersarang 

dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok. Perlakuan pertama sebagai 

penyarang adalah penggunaan bahan enkapsulat yaitu maltodekstrin sebesar 6% 

(P1) dan gum arab sebesar 3% (P2). Perlakuan kedua sebagai tersarang adalah 

waktu penyimpanan 0 (R1), 15 (R2) dan 30 (R3) hari. Perlakuan yang tersarang 

adalah waktu penyimpanan yang tersarang pada penggunaan bahan enkapsulat. 

Pada penelitian ini dilakukan tiga pengelompokan yang didasarkan pada hari 

pembuatan enzyme modified cheese (EMC). Desain perlakuan dalam penelitian ini 

secara ringkas disajikan pada  Tabel 4. 



Tabel 4. Rancangan Percobaan Tersarang dengan Menggunakan Rancangan Acak 
Kelompok yang Digunakan pada Penelitian 

Penambahan 
Bahan Enkapsulat 

Penyimpanan 
Kelompok 

K1 K2 K3 

P1 
R1 P1R1K1 P1R1K2 P1R1K3 
R2 P1R2K1 P1R2K2 P1R2K3 
R3 P1R3K1 P1R3K2 P1R3K3 

P2 
R1 P2R1K1 P2R1K2 P2R1K3 
R2 P2R2K1 P2R2K2 P2R2K3 
R3 P2R3K1 P2R3K2 P2R3K3 

 

Perlakuan pada penelitian ini adalah: 

P1 : EMC bubuk dengan penggunaan maltodekstrin sebesar 6% dari berat keju 

Gouda 

P2 : EMC bubuk dengan penggunaan gum arab sebesar 3% dari berat keju Gouda 

R1 : EMC bubuk tanpa penyimpanan (0 hari) 

R2 : Penyimpanan EMC bubuk selama 15 hari 

R3 : Penyimpanan EMC bubuk selama 30 hari 

 EMC bubuk disimpan dalam botol dan diletakkan pada suhu ruang, 

dengan suhu harian rata-rata 27 ºC dan RH 80% selama penelitian berlangsung. 

Pengulangan dilakukan sebanyak tiga kali dan diuji pada penyimpanan 0, 15 dan 

30 hari. Variabel yang diukur adalah aktivitas enzim lipase, profil asam lemak, 

free fatty acid (FFA) dan peroksida. 

 

3.3.2. Tahapan Penelitian 

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

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

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

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



terdiri dari (dalam g/L) : NaH2PO4 12; KH2PO4 2; MgSO4.7H2O 0,3; CaCl2 0,25; 

(NH4)2 SO4 15;  NH2CONH2 6,8; glukosa 40. Medium disterilisasi pada suhu   

121 ºC dan tekanan 1,5 atm selama 15 menit. Setelah dingin, diinokulasikan spora    

A. niger pada media fermentasi sebanyak 5 ml sehingga mengandung                    

5 x 107 spora, kemudian diinkubasi pada suhu 30 ºC selama 7 hari. Hasil 

fermentasi diekstraksi dengan 100 ml akuades steril dan dilakukan pencampuran 

selama 30 menit pada suhu ruang untuk memaksimalkan hasil ekstraksi enzim. 

Filtrat diperoleh dengan sentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama             

30 menit. Selanjutnya supernatan disaring dengan kertas Whatman 42 hingga 

didapatkan ekstrak kasar enzim.  

3.3.2.2. Produksi Enzim Protese Lactobacillus casei  (Choi, Laleye, Amantea 
and Simard, 1996) 

 
Protease Lactobacillus casei dipersiapkan dengan cara menginokulasikan  

Lactobacillus casei di dalam media fermentasi. Media fermentasi diperoleh dari 

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

akuades dengan bantuan thermo stirrer. Medium disterilisasi pada suhu 121 ºC 

dan tekanan 1,5 atm selama 15 menit. Setelah dingin, diinokulasikan kultur 

Lactobacillus casei pada media fermentasi sebanyak 2%, kemudian difermentasi 

dengan water bath shaker dengan kecepatan 124 rpm dan suhu 23 ºC. Hasil 

fermentasi disentrifugasi dengan kecepatan 12000 dengan suhu 4 ºC selama        

15 menit kemudian dibuang supernatan dan diganti dengan pepton steril 0,1 % 

dan ditambahkan 0,1 ml 0,05 M Tris-HCl buffer pH 8,5, selanjutnya disonikasi 

selama 15 menit dan disentrifus lagi dengan kecepatan yang sama sehingga 

diperoleh supernatan yang digunakan untuk uji aktivitas protease. 

 



3.3.2.3. Pembuatan EMC (Anonymous, 2006) yang dimodifikasi  

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

dengan air sebanyak 20 ml hingga membentuk 40-45% padatan dan dimixer 

selama 15 menit. Campuran tersebut dipasteurisasi pada suhu 72 ºC selama        

10 menit. Suhu diturunkan hingga 40 - 45 ºC setelah suhu pasteurisasi tercapai, 

kemudian ditambah enzim protease sebanyak 0,5 % dan enzim lipase sebanyak 

0,6 %. Keju yang telah diberi penambahan enzim diinkubasi pada suhu 40 ºC 

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

80 - 90 ºC selama 5 - 10 menit. Setelah proses pasteurisasi selesai, suhu keju 

diturunkan hingga 30 ºC. Prosedur pembuatan EMC secara lengkap dapat dilihat 

pada Gambar 1. 

3.3.2.4. Pencampuran Bahan Enkapsulat dan Bahan Emulsi (Kilcawley       
et al., 2001) yang dimodifikasi 
 

EMC sebanyak 100 g dicampur dengan menggunakan mixer sampai halus, 

kemudian ditambah dengan bahan pengemulsi yaitu disodium fosfat sebanyak 

1,57 g, trisodium fosfat sebanyak 0,8 g, trisodium sitrat sebanyak 0,96 g dan NaCl 

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

bertahap sambil tetap dicampur dengan menggunakan mixer. Adonan disaring 

dengan menggunakan saringan setelah semua bahan tercampur merata. Larutan 

hasil penyaringan ditambahi maltodekstrin sebanyak 6% dan gum arab sebanyak 

3% untuk masing-masing perlakuan sambil disaring, kemudian diaduk hingga 

tercampur merata. Prosedur pencampuran bahan enkapsulat dan bahan emulsi 

secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pembuatan EMC (Anonymous, 2006) 

 

 

 

 

Keju Gouda 

Diparut atau dipotong kecil-kecil sebanyak 100 gram 

Ditambah 20 ml air hingga membentuk 40-45% padatan 

Dimixer selama 15 menit 

Dipasteurisasi suhu 72 ºC, 10 menit 

Diturunkan suhu hingga 40-45 ºC 

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

Diaduk atau dimixer ulang 

Diinkubasi dengan suhu 40 ºC selama 40 jam 

Dipasteurisasi ulang suhu 80-90 ºC, 5-10 menit 

Diturunkan suhunya hingga mencapai 30 ºC 

Enzyme Modified 
Cheese (EMC) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pencampuran Bahan Enkapsulat dan Bahan Emulsi (Kilcawley, 2006) 

 

 

Dimixer perlahan-lahan sampai halus 

Ditambah dengan bahan pengemulsi yaitu disodium fosfat 
1,57 g, trisodium fosfat 0,8 g, trisodium sitrat 0,96 g dan 

NaCl 0,37 g serta air sebanyak 128 g sambil tetap dimixer 

Disaring dengan menggunakan saringan 

Ditambahkan krim 8,9 g secara bertahap sambil tetap dimixer 

Ditambahkan 
maltodekstrin sebanyak 
6% (b/v) sambil disaring 

Dimixer ulang hingga EMC yang tidak lolos pada saringan 
pertama dapat disaring ulang  

Diaduk  

Larutan 
EMC siap 

untuk 
dispray 

EMC sebanyak 100 gram 

Ditambahkan gum arab 
sebanyak 3% (b/v) 

sambil disaring 

Diaduk  

Larutan 
EMC siap 

untuk 
dispray 



3.3.2.5. Proses Pengeringan EMC Bubuk dengan Pengeringan Semprot 
(Spray Drying) (Soottitantawat, Yoshii and Furuta 2003) yang 
dimodifikasi 

 
Larutan EMC yang akan dikeringkan disiapkan, sementara spray dryer 

diatur dengan suhu inlet 130 ºC dan suhu outlet 80 ºC serta aspirator 100% dan 

pump 6%. Hasil pengeringan (EMC bubuk) ditampung dalam botol, kemudian 

disimpan pada suhu ruang selama 0, 15 dan 30 hari. Prosedur pengeringan EMC 

bubuk secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pengeringan EMC Bubuk dengan Pengeringan Semprot (Spray 
Drying) (Soottitantawat et al., 2003) 

 

 

 

 

 

 

Larutan EMC 

EMC bubuk 

Spray dryer diatur dengan suhu inlet 130 ºC dan suhu outlet 80 ºC 

Dimasukkan dalam botol dan 
disimpan pada suhu ruang 
selama 0, 15 dan 30 hari 

Analisa: 
1. Aktivitas enzim lipase 

2. Profil asam lemak 

3. Free fatty acid (FFA) 

4. Peroksida 

 



3.4. Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah uji aktivitas enzim 

lipase, profil asam lemak, free fatty acid (FFA) dan peroksida. Pengujian sampel 

EMC bubuk adalah sebagai berikut: 

1. Ekstraksi EMC bubuk dan pengujian aktivitas enzim lipase mengikuti 

prosedur Hoffman and Weiss (1980) dapat dilihat pada Lampiran 1. 

2. Pengujian profil asam lemak mengikuti prosedur AOAC (1985) dapat dilihat 

pada Lampiran 2. 

3. Pengujian FFA mengikuti prosedur Sudarmadji dkk. (1997) dapat dilihat pada 

Lampiran 3. 

4. Pengujian peroksida mengikuti prosedur Sudarmadji, dkk (1997) dapat dilihat 

pada Lampiran 4. 

 

3.5. Analisis Data 

Data aktivitas enzim lipase yang diperoleh ditabulasi berdasarkan model 

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

Uji Jarak Berganda Duncan (Steel dan Torrie, 1992), sedangkan data hasil 

pengujian profil asam lemak, free fatty acid dan peroksida dianalisis secara 

deskriptif. 

 

3.6. Batasan Istilah 

Enzyme Modified Cheese (EMC) : Keju olahan yang dihasilkan dengan 

menambahkan enzim lipase dan atau 

protease ke keju belum matang. 



Aktivitas Lipase : Satu unit lipase didefinisikan sebagai 

pembebasan 1µmol asam lemak per menit 

pada suhu 25 ºC. 

Profil Asam Lemak : Jenis dan konsentrasi asam lemak penyusun 

EMC yang dianalisa dengan metode gas 

chromatography mass spectrometry 

(GCMS). 

Free Fatty Acid (FFA) : Asam lemak yang bebas akibat adanya 

aktivitas lipolisis. 

Peroksida : Salah satu hasil oksidasi lemak yang dapat 

mempercepat proses timbulnya bau tengik 

dan flavour yang tidak dikehendaki dalam 

bahan pangan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Pengaruh Penyimpanan EMC Bubuk Terhadap Aktivitas Enzim Lipase

 Berdasarkan hasil analisis ragam yang disajikan pada Lampiran 5, 

perlakuan penggunaan bahan enkapsulat memberikan pengaruh yang berbeda 

sangat nyata (P<0,01) terhadap aktivitas enzim lipase. Perlakuan waktu 

penyimpanan yang tersarang pada penggunaan bahan enkapsulat (R-P) 

memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap aktivitas 

enzim lipase. Rata-rata aktivitas enzim lipase dan hasil Uji Jarak Berganda 

Duncan disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rata-rata Aktivitas Enzim Lipase (U/L) dan Hasil Uji Jarak Berganda 
Duncan 

Penggunaan 
Bahan 

Enkapsulat 

Waktu Penyimpanan 
Rata-rata 

R1 R2 R3 

P1 396,44±4,99a 677,71±18,34b 942,45±12,13c 672,20±273,05p 
P2 523,51±8,95a 751,84±12,13b 1.056,28±13,76c 777,21±267,29q 

Keterangan:  Superskrip a, b dan c pada baris yang sama dari rata-rata aktivitas enzim lipase 
dengan perlakuan waktu penyimpanan yang tersarang pada penggunaan bahan 
enkapsulat, menunjukkan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01). 
Superskrip p dan q pada kolom yang sama dari rata-rata aktivitas enzim lipase 
dengan perlakuan penggunaan bahan enkapsulat, menunjukkan pengaruh yang 
berbeda sangat nyata (P<0,01). 

Tabel 5 menunjukkan bahwa perlakuan P1 dan P2 memberikan pengaruh 

yang berbeda sangat nyata (P<0,01). Rata-rata aktivitas enzim lipase pada 

perlakuan P2 lebih tinggi dari pada P1, diduga hal ini disebabkan oleh gum arab 

lebih tahan terhadap proses pemanasan, sehingga dapat melindungi lipase dari 

kerusakan akibat proses pengeringan. Kravtchenko (1998) menyatakan bahwa 

gum arab memiliki ketahanan terhadap berbagai perlakuan fisiko-kimia terutama 

di dalam kondisi asam, dan merupakan bahan pengemulsi yang baik serta 



memiliki viskositas yang lebih rendah dibandingkan polisakarida lain dengan 

berat molekul yang sama. 

Teknik mikroenkapsulasi dengan spray drying menghendaki penggunaan 

enkapsulat yang memiliki flavour lembut, kelarutannya tinggi, merupakan bahan 

emulsi yang baik, mampu membentuk lapisan tipis (film-formation), tahan 

terhadap proses pemanasan dan memiliki viskositas yang rendah (Balassa and 

Fanger, 1971). Gum arab seringkali digunakan sebagai enkapsulat pada 

mikroenkapsulasi dengan metode spray drying karena memiliki sifat sebagai 

emulsifier dan stabilizer (Fachruddin, 1998). Gum arab biasanya digunakan 

sebagai enkapsulasi senyawa volatil yang memberikan aroma dan flavour pada 

makanan. Gum arab tidak hanya melapisi tetapi juga berikatan dengan protein dan 

membentuk emulsi (Stephen, 1995). 

Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa perlakuan waktu penyimpanan yang 

tersarang pada penggunaan bahan enkapsulat (R-P) masing-masing memberikan 

pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01). Aktivitas enzim lipase pada semua 

perlakuan R3 rata-rata mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada penyimpanan 

R2 dan R1. Aktivitas lipase semakin meningkat seiring dengan lamanya waktu 

penyimpanan. Semakin lama penyimpanan EMC bubuk maka semakin tinggi 

aktivitas enzim lipasenya, diduga hal ini disebabkan oleh adanya aktivitas lipase 

mikroorganisme yang berasal dari susu. Menurut Singh et al. (2003), lipase yang 

berasal dari susu mempunyai aktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

lipase starter. 

 
 

 



4.2. Pengaruh Penyimpanan EMC Bubuk Terhadap Profil Asam Lemak 

 Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat perubahan profil 

asam lemak pada EMC bubuk dengan waktu penyimpanan yang berbeda. Hasil 

kromatogram pengujian profil asam lemak EMC bubuk terdapat pada Lampiran 6, 

sedangkan data hasil pengujian profil asam lemak tersaji pada Tabel 6. 

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa pada semua perlakuan memiliki 

asam lemak rantai panjang yang relatif sama. Hasil analisa menunjukkan bahwa 

terdapat lebih banyak asam lemak jenuh seperti asam palmitat, asam stearat, asam 

miristat, dan asam laurat dibandingkan dengan asam lemak tak jenuh seperti asam 

oleat. Kandungan asam lemak jenuh terbesar dimiliki oleh asam palmitat dan 

stearat, sedangkan asam miristat dan laurat lebih sedikit. 

Asam palmitat merupakan asam lemak jenuh yang tersusun dari 16 atom 

karbon (CH3(CH2)14COOH), banyak terdapat pada produk hewani seperti 

mentega, keju, susu dan daging. Asam palmitat berwujud padat dan berwarna 

putih pada suhu ruang, dengan titik lebur 63,1 ºC, merupakan sumber kalori 

penting namun memiliki daya antioksidasi yang rendah. Asam stearat merupakan 

asam lemak jenuh yang mudah diperoleh dari lemak hewani serta minyak masak, 

pada suhu ruang berwujud padat, memiliki rumus kimia CH3(CH2)16COOH 

(Respati, 1986). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 6. Data Hasil Pengujian Profil Asam Lemak 

Perlakuan 
No. 
Peak 

Area 
% 

Rumus 
Molekul 

Nama Senyawa 
Berat 

Molekul 

P1R1 

1 2,48 C12H24O2 Asam laurat 200 
7 37,59 C16H32O2 Asam palmitat 256 
10 26,27 C18H34O2 Asam oleat 282 

11 5,14 C18H34O2 
Asam oleat (methyl 
octadec-15-enoate) 

282 

12 15,31 C18H36O2 Asam stearat 284 

P1R2 

1 3,52 C12H24O2 Asam laurat 200 
4 13,58 C14H28O2 Asam miristat 228 
7 39,59 C16H32O2 Asam palmitat 256 
8 22,98 C18H34O2 Asam oleat 282 

9 4,89 C18H34O2 
Asam oleat (methyl 
octadec-16-enoate) 

282 

10 13,65 C18H36O2 Asam stearat 284 

P1R3 

1 1,19 C12H24O2 Asam laurat 200 
3 9,51 C14H28O2 Asam miristat 228 
5 40,61 C16H32O2 Asam palmitat 256 
7 26,18 C18H34O2 Asam oleat 282 

8 4,50 C18H34O2 
Asam oleat (methyl 
octadec-15-enoate) 

282 

9 16,72 C18H36O2 Asam stearat 284 

P2R1 

1 1,78 C12H24O2 Asam laurat 200 
3 13,46 C14H28O2 Asam miristat 228 
5 45,54 C16H32O2 Asam palmitat 256 
6 22,80 C18H34O2 Asam oleat 282 

7 3,60 C18H34O2 
Asam oleat (methyl 
octadec-15-enoate) 

282 

 8 12,11 C18H36O2 Asam stearat 284 

P2R2 

1 2,59 C12H24O2 Asam laurat 200 
4 11,58 C16H32O2 Asam palmitat 256 
7 38,78 C16H32O2 Asam palmitat 256 
8 25,52 C18H34O2 Asam oleat 282 

9 4,41 C18H34O2 
Asam oleat (methyl 
octadec-15-enoate) 

282 

10 15,36 C18H36O2 Asam stearat 284 

P2R3 

2 0,88 C12H24O2 Asam laurat 200 
4 9,16 C14H28O2 Asam miristat 228 
6 39,96 C16H32O2 Asam palmitat 256 
7 28,29 C18H34O2 Asam oleat 282 

8 3,00 C18H34O2 
Asam oleat (methyl 
octadec-15-enoate) 

282 

10 17,33 C18H36O2 Asam stearat 284 
 



Menurut Winarno (2002), asam-asam lemak mempunyai jumlah atom C 

genap dari C12 sampai C30 dan dalam bentuk bebas atau ester dengan gliserol. 

Asam lemak jenuh yang paling banyak ditemukan dalam bahan pangan adalah 

asam palmitat, yaitu 15-50% dari seluruh asam-asam lemak yang ada. Asam 

stearat mudah diperoleh dari lemak hewani dan terdapat dalam konsentrasi tinggi 

pada lemak biji-bijian tanaman tropis dan dalam lemak cadangan beberapa hewan 

darat, yaitu 25% dari asam-asam lemak yang ada.  

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa pada perlakuan P1, semakin lama 

waktu penyimpanan maka area% semakin tinggi, namun pada perlakuan P2 area% 

cenderung semakin rendah seiring dengan lamanya waktu penyimpanan. 

Peningkatan konsentrasi pada asam lemak rantai panjang terjadi karena adanya 

proses lipolisis trigliserida selama penyimpanan sehingga menghasilkan asam 

lemak rantai panjang. Menurut Tarakci and Kucukoner (2006), lipolisis pada keju 

meningkat seiring dengan waktu penyimpanan yang semakin lama. Pemeraman 

keju menghasilkan asam lemak berantai pendek (C4:0, C6:0 dan C8:0), asam 

lemak jenuh berantai sedang atau medium (C10:0, C12:0 dan C14:0), asam lemak 

jenuh berantai panjang (C16:0 dan C18:0) dan asam lemak tidak jenuh berantai 

panjang (C18:1, C18:2 dan C18:3) (Sousa, Balcao and Malcata, 1997). 

Asam lemak yang terdeteksi pada saat pengujian yaitu asam lemak rantai 

sedang (medium) dan asam lemak rantai panjang, sedangkan asam lemak rantai 

pendek tidak terdeteksi. Sousa et al. (1997) menyatakan bahwa asam lemak rantai 

pendek akan berpengaruh pada karakteristik flavour keju dan membentuk 

komponen aroma seperti ester alifatik dan aromatik, diduga bahwa pada 

penyimpanan 1 bulan belum menghasilkan flavour yang kuat karena tidak 



terdapat asam lemak rantai pendek, sehingga masih membutuhkan pemeraman 

yang lebih lama untuk menghasilkan flavour yang kuat. 

Flavour biasanya terdapat dalam matriks kompleks, berupa senyawa 

volatil atau non-volatil yang mempunyai sifat kimia dan fisikokimia yang 

berbeda. Senyawa non-volatil utamanya berperan terhadap rasa, sedangkan 

senyawa volatil berperan dalam rasa dan aroma. Senyawa kimia yang berperan 

terhadap aroma produk makanan, seperti alkohol, aldehid, ester, dikarbonil, asam 

lemak bebas rantai pendek dan rantai medium, metal ketone, lakton, senyawa 

fenolik dan senyawa sulfur (Longo and Sanroman, 2006). 

Hasil analisis juga menunjukkan adanya kandungan asam lemak tak jenuh 

di dalam EMC yaitu asam oleat. Asam oleat merupakan asam lemak tak jenuh 

dengan rantai rangkap tunggal (Mono-unsaturated Fatty Acid/MUFA) dan 

termasuk salah satu lemak essensial yang dibutuhkan oleh tubuh (Susanto dan 

Widyaningsih, 2004). 

 
4.3. Pengaruh Penyimpanan EMC Bubuk Terhadap Free Fatty Acid (FFA) 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kandungan total FFA seperti tertera 

pada Tabel 7 di bawah ini. 

Tabel 7. Data Hasil Uji Free Fatty Acid (FFA) 
Perlakuan % FFA 

P1R1 6,86 
P1R2 4,65 
P1R3 12,96 
P2R1 6,18 
P2R2 6,04 
P2R3 16,07 

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa perlakuan P2 menghasilkan kandungan total 

FFA yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan P1, hal ini mengindikasikan 



adanya aktivitas lipolisis yang lebih tinggi pada perlakuan P2, selain itu dapat pula 

dilihat bahwa semakin lama waktu penyimpanan maka kandungan total FFA-nya 

semakin tinggi. Pada perlakuan P1, kandungan total FFA tertinggi terdapat pada 

perlakuan P1R3 yaitu sebesar 12,962%, sedangkan pada perlakuan P1R1 dan P1R2 

berturut-turut sebesar 6,863% dan 4,647%, demikian pula pada perlakuan P2, 

kandungan total FFA tertinggi terdapat pada perlakuan P2R3 yaitu sebesar 

16,074%, sedangkan pada perlakuan P2R1 dan P2R2 berturut-turut sebesar 6,184% 

dan 6,043%. 

Peningkatan kandungan total FFA selama penyimpanan dapat disebabkan 

oleh tingginya aktivitas enzim lipase selama penyimpanan. Winarno (1984) 

menjelaskan bahwa enzim lipase adalah enzim yang berfungsi untuk 

mengkatalisis lemak atau triasilgliserida menjadi diasilgliserida dan FFA, 

sedangkan Fox and McSweeney (1991) menjelaskan bahwa hidrolisis enzimatik 

mengubah trigliserida menjadi asam-asam lemak dan gliserol, mono- atau 

digliserida yang sangat penting untuk pembentukan flavour berbagai macam keju. 

Lipolisis yang terjadi dalam keju disebabkan oleh tingginya kadar lemak 

dalam keju. Hidrolisis trigliserida yang merupakan 98% komponen lemak keju, 

merupakan transformasi biokimia yang mendasar selama pemeraman keju yang 

akan memacu produksi asam lemak bebas (FFA), di- dan monogliserida serta 

gliserol. FFA berperan terhadap aroma keju, FFA individu, utamanya C4:0 dan 

C12:0 mempunyai flavour spesifik (tengik, tajam, goaty, soapy, dan seperti 

kelapa) (Singh et al., 2003). 

Asam lemak bebas terbentuk karena proses oksidasi, hidrolisa enzim 

selama pengolahan dan penyimpanan. Asam lemak yang terdapat dalam bahan 



pangan dengan kadar lebih besar dari 0,2 persen dari berat lemak akan 

mengakibatkan flavour yang tidak diinginkan dan kadang-kadang dapat meracuni 

tubuh (Ketaren, 2008). 

Asam lemak bebas rantai pendek baik secara langsung maupun tidak 

langsung akan berpengaruh pada karakteristik flavour keju dan membentuk 

komponen aroma seperti ester alifatik dan aromatik. Konsentrasi dari masing-

masing asam lemak tergantung dari umur dan komposisi keju. Asam lemak bebas 

secara kualitatif dan kuantitatif berbeda selama pemeraman, pada umumnya 

jumlah asam lemak bebas akan meningkat selama pemeraman. 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 (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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4. Pengaruh Penyimpanan EMC Bubuk Terhadap Peroksida 

 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai peroksida seperti tertera pada 

Tabel 8. 

Tabel 8. Data Hasil Uji Peroksida 
Perlakuan Peroksida (mEq/kg) 

P1R1 10±0,0 
P1R2 2±2,83 
P1R3 14±2,83 
P2R1 18±2,83 
P2R2 16±8,48 
P2R3 9±1,41 

 

Berdasarkan Tabel 8, dapat dilihat bahwa perlakuan P2 nilai peroksidanya 

lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan P1. Pada perlakuan P1 nilai peroksida 

tertinggi terdapat pada perlakuan P1R3 yaitu sebesar 14 mEq/kg, sedangkan pada 

perlakuan P1R1 dan P1R2 memiliki nilai peroksida berturut-turut sebesar              

10 mEq/kg dan 2 mEq/kg, namun pada perlakuan P2 nilai peroksida tertinggi 

terdapat pada perlakuan P2R1 yaitu sebesar 18 mEq/kg, dan semakin lama 

penyimpanan maka semakin rendah nilai peroksidanya, yaitu pada perlakuan P2R2 

dan P2R3 berturut-turut 16 mEq/kg dan 9 mEq/kg. 

Asam lemak tak jenuh dapat mempengaruhi jumlah peroksida, karena 

asam lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap dan lebih mudah bereaksi dengan 

oksigen dibandingkan dengan asam lemak jenuh yang bersifat lebih stabil. 

Menurut Gray and Monahan (1992) dalam Raharjo (2006), pada angka peroksida 

tinggi (lebih besar dari 100) jelas mengindikasikan lemak atau minyak sudah 

mengalami oksidasi, namun pada angka yang lebih rendah bukan selalu berarti 

menunjukkan kondisi oksidasi yang masih dini. Angka peroksida rendah dapat 



disebabkan oleh laju pembentukan peroksida baru lebih kecil dibandingkan 

dengan laju degradasinya menjadi senyawa lain. 

Pada umumnya senyawa peroksida mengalami dekomposisi oleh panas, 

sehingga lemak yang telah dipanaskan hanya mengandung sejumlah kecil 

peroksida. Peroksida juga dapat mempercepat proses timbulnya bau tengik dan 

flavour yang tidak dikehendaki dalam bahan pangan. Jumlah peroksida yang 

terdapat dalam bahan pangan apabila lebih besar dari 100 akan bersifat sangat 

beracun dan tidak dapat dimakan, di samping bahan pangan tersebut mempunyai 

bau yang tidak enak (Ketaren, 2008). 

Proses kerusakan lemak berlangsung sejak pengolahan sampai siap 

dikonsumsi. Terjadinya peristiwa ketengikan (rancidity) tidak hanya terbatas pada 

bahan pangan berkadar lemak tinggi, tetapi juga dapat terjadi pada bahan pangan 

berkadar lemak rendah. Menurut Ketaren (2008), bahan pangan berlemak dengan 

kadar air dan kelembaban udara tertentu, merupakan medium yang baik bagi 

pertumbuhan jamur. Jamur tersebut mengeluarkan enzim, misalnya enzim lipo 

elastic dapat menguraikan trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol. 

Enzim peroksida dapat mengoksidasi asam lemak tidak jenuh sehingga terbentuk 

peroksida. Di samping itu enzim peroksida dapat mengoksidasi asam lemak jenuh 

pada ikatan karbon atom β, sehingga membentuk asam keton dan akhirnya metil 

keton, dengan reaksi sebagai berikut: 

  β     α                  enzim peroksidase 
-CH2.CH2.COOH         -CO.CH2.COOH 

                         (asam keton) 
     

 -CO.CH3 
     metil keton 



Kerusakan lemak atau minyak yang utama adalah karena peristiwa 

oksidasi dan hidrolitik, baik enzimatik maupun non-enzimatik. Di antara 

kerusakan minyak yang mungkin terjadi ternyata kerusakan karena autooksidasi 

yang paling besar pengaruhnya terhadap cita rasa. Hasil yang diakibatkan oksidasi 

lemak antara lain peroksida, asam lemak, aldehid dan keton. Bau tengik atau 

ransid terutama disebabkan oleh aldehid dan keton (Sudarmadji dkk., 1996). 

Selama penyimpanan lemak atau minyak, akan terjadi perubahan flavour 

dan rasa. Perubahan ini disertai dengan terbentuknya komponen-komponen yang 

tidak diinginkan dan ditandai dengan timbulnya bau tengik. Beberapa peneliti 

berpendapat bahwa ester asam oleat merupakan unsur yang utama dari minyak 

yang mudah mengalami degradasi. Bahan harus disimpan pada kondisi 

penyimpanan yang sesuai dan bebas dari pengaruh logam. Bahan tersebut harus 

dilindungi dari kemungkinan serangan oksigen, cahaya dan temperatur tinggi. 

Keadaan lingkungan juga mempengaruhi penyimpanan minyak atau lemak, 

termasuk RH ruang penyimpanan, temperatur, ventilasi, tekanan dan masalah 

dalam pengangkutan (Ketaren, 2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

    Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :  

1. Penggunaan bahan enkapsulat berupa gum arab dapat meningkatkan nilai 

aktivitas enzim lipase, free fatty acid dan peroksida daripada penggunaan 

bahan enkapsulat berupa maltodekstrin. 

2. Aktivitas enzim lipase, free fatty acid dan peroksida cenderung mengalami 

peningkatan selama penyimpanan EMC bubuk. 

3. Profil asam lemak EMC bubuk cenderung menurun selama penyimpanan. 

Asam lemak yang terdeteksi pada saat pengujian yaitu asam lemak jenuh 

seperti asam palmitat, asam stearat, asam miristat, asam laurat, dan asam 

lemak tak jenuh seperti asam oleat. 

 
5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan untuk dilakukan 

penyimpanan EMC bubuk selama 2-3 bulan agar menghasilkan profil asam lemak 

yang diinginkan.  
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Lampiran 1. Ekstraksi EMC dan Pengujian Aktivitas Lipase 

 Ekstraksi EMC menurut Rahayu (1986) dan pengujian aktivitas enzim 

lipase menurut Hoffman and Weiss (1980) yaitu sebagai berikut: 

� Ekstraksi EMC Bubuk (Rahayu, 1986) 

1. Ditimbang sampel EMC bubuk sebanyak 1 gram. 

2. Ditambahkan dengan 50 ml larutan 0,1-0,5 M buffer asetat pH 5,5. 

3. Campuran tersebut dibiarkan selama 1-2 jam sambil diaduk setiap           

15 menit sekali. 

4. Disaring dengan kertas saring Whatman No. 41. 

5. Disentrifugasi pada kecepatan 300 rpm selama 15 menit pada suhu 4 ºC. 

6. Diambil supernatan. 

7. Diuji aktivitas lipase. 

� Pengujian Aktivitas Lipase (Hoffman and Weiss, 1980) 

1. 200 µl ekstrak EMC dimasukkan dalam tabung reaksi. 

2. Ditambahkan 2 ml larutan substrat R1 (р-nitrophenyl trioleat dan buffer 

fosfat). 

3. Campuran diinkubasi pada suhu ruang selama 6 jam. 

4. Hasil inkubasi kemudian ditambahkan dengan larutan reagen R2 (aseton-

etanol). 

5. Asam lemak yang terbentuk diabsorbansi pada 334 nm. 

6. Blanko dibuat dengan prosedur yang sama tanpa penambahan ekstrak 

EMC. 

7. Satu unit lipase didefinisikan sebagai pembebasan 1 µmol asam lemak per 

menit pada suhu 25 ºC. 



Lampiran 2. Analisa Profil Asam Lemak (AOAC, 1985) 

 Analisa profil asam lemak dengan menggunakan gas chromatography 

mass spectrometry (GCMS) menurut AOAC (1985) yaitu sebagai berikut:  

I. Ekstraksi  

1. 10 gram sampel dimasukkan dalam tabung reaksi kapasitas 100 ml, dan 

ditambah 1,25 ml NH4OH (amonia) pekat, dihomogenkan. 

2. Ditambahkan 10 ml alkohol (Etanol, C2H5OH), 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 benzine fraksi 40-60 oC, dan 

diulangi penggojogan selama 1 menit. 

5. Didiamkan, terjadi dua lapisan, lapisan atas dipisahkan/dekanter, 

kemudian dipipet, tampung dalam tabung lain yang bersih (jangan sampai 

lapisan bawah ikut terbawa). 

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

benzine. Pisahkan lapisan atas dan jadikan satu dengan yang pertama. 

7. Campuran lapisan atas, dievaporasi dengan pemanasan menggunakan 

water bath suhu 45 oC dengan dibantu aliran gas N2 sampai kering. Residu 

adalah lemak/minyak. 

II. Preparasi Metil Ester Lemak  

1. Lemak yang dibuat metil esternya dengan mereaksikan menggunakan 

larutan 20 % BF3-Metanol sebanyak 1,5 ml dalam tabung yang kemudian 

ditutup rapat. 



2. Dipanaskan dengan water bath pada suhu 45 oC selama 30 menit dan 

digoyang setiap 5 menit sekali. 

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

0,5 – 1 ml. 

4. Terjadi dua lapisan, lapisan atas adalah campuran metil ester dan              

n-Heksan. 

5. Larutan heksan yang terbentuk di atas tabung dipindahkan ke dalam botol 

kosong yang telah diisi Na2SO4 anhidrous dan didiamkan 5-10 menit 

6. Larutan heksan dipindahkan ke dalam vial, ditambahkan gas nitrogen, 

ditutup rapat untuk disimpan dalam freezer atau langsung dianalisa dengan 

GCMS. 

III. Analisis Asam Lemak Menggunakan Gas Chromatography Mass 

Spectrometry (GCMS)  

1. Gas chromatography mass spectrometry yang digunakan adalah merk 

Shimadzu model QP2010S. Kolom Rtx-5MS, panjang 30 meter,             

ID 0,25 mm, gas pembawa: helium. 

2. Kondisi operasi yang digunakan adalah suhu tabung injektor 300 oC, 

tabung detektor 250 oC dan tabung kolom oven 80 oC, tekanan  16,5 kPa, 

laju aliran total 60 ml/menit, laju aliran kolom 0,50 ml/menit, waktu 

retensi 50 menit. 

 

 

 

 



Lampiran 3. Analisa Total FFA (Sudarmadji dkk., 1997) 

 Analisa total FFA dengan menggunakan metode titrasi menurut 

Sudarmadji dkk. (1997) yaitu sebagai berikut: 

• Bahan harus diaduk rata dan berada dalam keadaan cair pada waktu diambil 

contohnya. Timbang sebanyak 28 gram dalam erlenmeyer. Tambahkan 50 ml 

alkohol netral yang panas dan 2 ml indikator PP. 

• Titrasilah dengan larutan 0,1 N NaOH yang telah distandarisasi sampai warna 

merah jambu tercapai dan tidak hilang selama 30 detik. 

• Persen asam lemak bebas dinyatakan sebagai oleat pada kebanyakan minyak 

dan lemak. 

• Asam lemak bebas dinyatakan sebagai % FFA atau sebagai angka asam. 

% FFA = (ml NaOH x N x Berat molekul as. Lemak)   x 100% 
    (berat sampel x 1000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4. Pengujian Peroksida (Sudarmadji dkk., 1997) 

 Pengujian peroksida dilakukan dengan menggunakan metode titrasi iodin 

menurut Sudarmadji dkk. (1997), tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

• Ditimbang 5,00 ± 0,05 g contoh dalam 250 ml erlenmeyer bertutup dan 

tambahkan 30 ml larutan asam asetat-kloroform (3:2). Goyangkan larutan 

sampai bahan terlarut semua. Tambahkan 0,5 ml larutan jenuh KI. 

• Didiamkan selama 1 menit dengan kadangkala digoyang kemudian 

tambahkan 30 ml akuades. 

• Dititrasi dengan 0,1 N Na2S2O3 sampai warna kuning hampir hilang. 

Ditambahkan 0,5 ml larutan pati 1 %. Lanjutkan titrasi sampai warna biru 

mulai hilang. 

• Angka peroksida dinyatakan dalam miliequivalen dari peroksida dalam 

setiap 1000 gram contoh. 

Angka peroksida = ml Na2S2O3 x Nthio x 1000 
      berat contoh (g) 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5. Data, Analisis Ragam dan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 
Aktifitas Enzim Lipase EMC Bubuk 

 
Penggunaan 

Bahan 
Enkapsulat 

Waktu 
Penyimpanan 

Kelompok 
Jumlah Rata-rata 

1 2 3 

Maltodekstrin  
6 % 
(P1) 

0 hari (R1) 401,07 391,14 397,10 1.189,31 396,44±4,99 

15 hari (R2) 667,12 698,89 667,13 2.033,14 677,71±18,34 

30 hari (R3) 929,21 953,04 945,10 2.827,35 942,45±12,13 

Gum Arab       
3 % 
(P2) 

0 hari (R1) 524,17 514,24 532,11 1.570,52 523,51±8,95 

15 hari (R2) 754,49 762,43 738,60 2.255,52 751,84±12,13 

30 hari (R3) 1.048,34 1.048,34 1.072,17 3.168,85 1.056,28±13,76 
Total  4.324,40 4.368,08 4.352,21 13.044,69 4.348,23 

 
 

Faktor Koreksi (FK) = 
�∑ ∑ ∑ �������	
��	���	 �

� � � �  �  

            = 
���.���,���

� � � � �  

            = 9.453.552,07 
 
 
 
Untuk perhitungan Jumlah Kuadrat (JK) disusun tabel 2 arah sebagai berikut 

Perlakuan R1 R2 R3 Total Rata-rata 
P1 1.189,31 2.033,14 2.827,35 6.049,80 2.016,60 
P2 1.570,52 2.255,52 3.168,85 6.994,89 2.331,63 

Total 2.759,83 4.288,66 5.996,20 13.044,69  
Rata-rata 1.379,91 2.144,33 2.998,10   

 
 
Jumlah Kuadrat (JK) 
JK Total = ∑ ∑ ∑ � !"#"$�%!$�& $� 2 – FK 

 = (401,072 + … + 1.072,172) – 9.453.552,07 
 = 927.477,89 
 
 

JK Kelompok = 
∑ �∑ ∑ ()*+,*�	-)�	 �.+�	



&/%  – FK 

  = 
�.���,��0�.��1,�10�.�2�,��

�/�  – 9.453.552,07 

  = 9.453.715,022 – 9.453.552,07 
  = 162,95 
 
 
 
 
 



JK Perlakuan =   FK 

  =   9.453.552,07 

  = 9.503.174,017  9.453.552,07 
  = 49.621,95 
 
 
 

JK (R-P1) =    

=    

 = 4.514.008,186  4.066.675,56 
 = 447.332,626 
 
 
 

JK (R-P2) =    

 =    

 = 5.865.171,288  5.436.498,457 
 = 428.672,831 
 
 
 
JK (R-P) = JK (R-P1)  JK (R-P2) 

 = 447.332,626  428.672,831 
 = 876.005,457 
 
 
 
JK Galat = JK Total  JK Kelompok  JK Perlakuan  JK (R-P) 
 = 927.477,89  162,95  49.621,95  876.005,457 
 = 1.687,533 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel Analisis Ragam 

SK dB JK KT Fhitung 
Ftabel 

5% 1% 
Kelompok 2 162,95 81,475 0,48 4,10 7,56 

Penggunaan  
Bahan Enkapsulat 

1 49.621,95 49.621,95 294,06** 4,96 10,04 

R-P 4 876.005,457 219.001,36 1.297,78** 3,48 5,99 
Galat 10 1.687,533 168,75    
Total 17      

Kesimpulan: ** Fhitung > Ftabel 1% sehingga terdapat perbedaan yang sangat nyata 
pada perlakuan penggunaan bahan enkapsulat pada taraf 
kepercayaan 99% (P<0,01)                     

         ** Fhitung > Ftabel 1% sehingga terdapat perbedaan yang sangat nyata 
pada waktu penyimpanan (R) yang tersarang terhadap 
penggunaan bahan enkapsulat (P) pada taraf kepercayaan 99% 
(P<0,01) 

 
 
• Membedakan Perlakuan Penggunaan Bahan Enkapsulat 

 

Tabel 2 arah untuk perlakuan (penggunaan bahan enkapsulat) sebagai berikut: 
Perlakuan R1 R2 R3 Total Rata-rata 

P1 396,44 677,71 942,45 2.016,60 672,20 
P2 523,51 751,84 1.056,28 2.331,63 777,21 

 

Uji Jarak Nyata Duncan untuk Perlakuan Penggunaan Bahan Enkapsulat: 
 

SE = 3456-7-8
& � #  = 3��1,92

� � �    = 5,3 

 

Selingan 2 3 
JND 1% 4,48 4,73 
JNT 1% 23,74 25,07 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P1 672,20 p 
P2 777,21 q 

 
 
 
 
 

 



• Membedakan Berbagai Waktu Penyimpanan Terhadap Perlakuan 
(Penambahan Bahan Enkapsulat) 

 

Uji Jarak Nyata Duncan untuk R-P: 

 

SE =  =  = 7,5 

 
Selingan 2 3 
JND 1% 4,48 4,73 
JNT 1% 33,6 35,47 

 

Penggunaan Maltodekstrin 6%  (P1) 
R-P1 Rata-rata Notasi 
R1 396,44 a 
R2 677,71        b 
R3 942,45               c 

 

Penggunaan Gum Arab 3% (P2) 
R-P2 Rata-rata Notasi 
R1    523,51 a 
R2    751,84       b 
R3 1.056,28             c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6. Kromatogram Profil Asam Lemak 

 Cara pembacaan peak (puncak) kromatogram didasarkan pada nilai 

Similarity Index (SI) yang tertinggi, dan dipilih dari lima kemungkinan grafik 

yang paling mirip dengan standar internalnya.  

 
• Kromatogram Profil Asam Lemak P1R1 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Kromatogram Profil Asam Lemak P1R2 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



• Kromatogram Profil Asam Lemak P1R3 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Kromatogram Profil Asam Lemak P2R1 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Kromatogram Profil Asam Lemak P2R2 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Kromatogram Profil Asam Lemak P2R3 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 7. Data dan Perhitungan Free Fatty Acid (FFA) 
Perlakuan ml NaOH 

P1R1 34,07 
P1R2 23,07 
P1R3 64,35 
P2R1 30,70 
P2R2 30,00 
P2R3 79,80 

 

• P1R1 

% FFA = ml NaOH x N x Berat Molekul Asam Lemak    x 100% 
    Sampel x 1000 
 
  = 34,07 x 0,1 x 282     x 100% 
            14 x 1000 
 

   = 6,86 % 

 

Perlakuan % FFA 
P1R1 6,86 
P1R2 4,65 
P1R3 12,96 
P2R1 6,18 
P2R2 6,04 
P2R3 16,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 8. Data Uji Peroksida 

Perlakuan 
Peroksida (mEq/kg) 

Jumlah Rata-rata 
1 2 

P1R1 10 10 20 10±0,00 
P1R2 0 4 4 2±2,83 
P1R3 12 16 28 14±2,83 
P2R1 16 20 36 18±2,83 
P2R2 22 10 32 16±8,48 
P2R3 8 10 18 9±1,41 

 
 

 


