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ABSTRACT 

 

 

 

THE EFFECT OF Mucor pusillus RENNIN ENZYME ADDITION  

FROM APPLE WASTE FERMENTATION MEDIA  

ON CHEMICAL PROPERTIES OF COTTAGE CHEESE 

 

This research was purposed to understand the quality of cottage cheese 

made with different concentration of Mucor pusillus rennin enzyme to chemical  

properties. 

 The research method was experiment using Randomized Block Design 

with six treatments (0%, 2%, 4%, 6%, 8%, and 10% (v/v) concentration levels). 

The measured variables were chemical properties of cottage cheese (pH, moisture, 

protein, and fat content). 

The result showed that Mucor pusillus rennin enzyme did not give 

significant effect (P>0.05) on pH and moisture, but Mucor pusillus rennin gave a 

significant effect (P<0.05) on protein and fat content. The average value of pH 

resulted range between 4.43-4.57. Moisture content of cottage cheese resulted 

range between 81.49-84.05%. Protein content of cottage cheese decreased with 

increasing concentration of the enzyme renin mucor pusillus (2%, 4%, 6%, 8% 

and 10%), protein content resulted range between 16.13-18.03 %. Fat content of 

cottage cheese decreased with increasing concentration of the enzyme rennin 

Mucor pusillus, fat content resulted range between 15.41-16.63%.    

 The conclusion of this research was addition of Mucor pusillus rennin 

enzyme did not give effect to the pH value and moisture content of cottage cheese  

but had gave an effect on protein and fat content of cottage cheese. The average 

water content of cottage cheese resulted still high when compared to CODEX 

STAN C-16 (1999) standart, the maximum moisture was 80%. Protein and fat 

content of cottage cheese decreased  with increasing concentration of the Mucor 

pusillus rennin enzyme up to 10%.  The addition of Mucor pusillus rennin enzyme 

concentration of 4% resulted pH value 4.57, moisture content 82.98%, protein 

content 17.91% and fat 16.12 %. The optimum application of Mucor pusillus 

rennin enzyme was 4% (R3). 

 

Keywords:  Mucor pusillus rennin, cottage cheese, chemical properties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGKASAN 

 

 

PENGARUH PENGGUNAAN ENZIM RENIN Mucor pusillus  

DENGAN MEDIA FERMENTASI LIMBAH APEL  

TERHADAP KUALITAS KIMIA KEJU COTTAGE 

 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang, Laboratorium Kimia Universitas 

Muhammadiyah Malang, pada bulan Agustus 2009 sampai dengan Januari 2010. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat penggunaan enzim 

renin M. pusillus  yang diproduksi dengan media limbah apel berpenginduksi 

whey bubuk yang tepat untuk menghasilkan kualitas  kimia keju cottage  yang 

lebih baik ditinjau pH, kadar air, protein, dan lemak. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah keju cottage yang 

dibuat dari bahan baku susu segar, starter yang digunakan adalah Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophillus, dan ekstrak kasar enzim renin        

M. pusillus. Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) menggunakan enam perlakuan dan empat kali 

ulangan. Keenam perlakuan yang dicobakan yaitu konsentrasi penggunaan enzim 

renin M. pusillus (v/v) yang  terdiri dari R1: 0%, R2: 2%, R3: 4%, R4: 6%, R5: 

8%, dan R6: 10%. Pengelompokan dilakukan berdasarkan hari pembuatan keju 

cottage karena perbedaan susu segar yang digunakan. Parameter yang diukur 

adalah pH, kadar air, protein, dan lemak keju cottage. Data hasil pengamatan 

dianalisis dengan sidik ragam, apabila antar perlakuan menunjukkan perbedaan 

yang nyata atau sangat nyata dilanjutkan dengan uji jarak berganda duncan 

(UJBD). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan konsentrasi enzim renin 

M. pusillus yang berbeda tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) 

terhadap pH dan kadar air, memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap 

kadar protein dan lemak. Rata-rata nilai pH yang dihasilkan berkisar antara 4,43-

4,57. Kadar air keju cottage yang dihasilkan berkisar antara 81,49–84,05 %.  

Kadar protein keju cottage menurun seiring dengan peningkatan penggunaan 

konsentrasi enzim renin M. pusillus (2%,4%,6%, 8% dan 10%), kadar protein 

berkisar antara 16,13-18,03%. Kadar lemak keju cottage mengalami penurunan 

seiring dengan peningkatan penggunaan konsentrasi enzim renin M. pusillus, 

kadar lemak berkisar antara 15,41-16,63%. 

Disimpulkan rerata kadar air keju cottage yang dihasilkan masih tinggi 

bila dibandingkan dengan standar CODEX STAN C-16 (1999) yaitu kadar air 

maksimum 80%. Kadar protein dan kadar lemak keju cottage mengalami 

penurunan seiring dengan adanya penambahan konsentrasi enzim renin sampai 

10%. Penambahan  kosentrasi enzim renin sebesar 4% menghasilkan nilai pH 

4,57, kadar air 82,98 %, kadar protein 17,91%, dan lemak 16,12%. Penggunaan 

konsentrasi enzim renin M. pusillus sebesar 4% (R3) memberikan hasil yang 

optimal dalam pembuatan keju cottage. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Keju merupakan produk pangan yang dibuat dari susu sapi atau susu dari 

ternak lain yang ditambahkan enzim renin sehingga dihasilkan curd dan kemudian 

dilakukan perlakuan lebih lanjut seperti pemanasan, penggaraman, dan 

pematangan menggunakan bakteri asam laktat dan sejumlah kecil enzim renin. 

Hampir semua keju yang dipasarkan di negara kita adalah keju keras, yaitu 

keju yang memerlukan tahap pematangan lebih lama sehingga biaya produksi 

lebih tinggi. Keju cottage dengan metode setting pendek, merupakan salah satu 

alternatif dalam penurunan biaya produksi. Keju cottage merupakan keju jenis 

lunak tanpa pematangan yang dibuat dari susu penuh atau susu skim dengan 

penambahan kultur bakteri asam laktat (BAL) dan penambahan enzim renin untuk 

koagulasinya (Nurhidayati, 2003). Keju cottage tergolong sebagai keju segar 

dengan waktu pembuatan yang singkat sekitar 5-8 jam, dalam pembuatannya 

menggunakan bakteri asam laktat dan sedikit enzim. Keju ini merupakan keju 

terbaik dalam hal nilai nutrisinya. Tinggi protein kasein, rendah karbohidrat dan 

lemak (sekitar 5%), flavour asam, dan tekstur yang halus (Carrol, 2010). Metode 

pembuatan keju cottage tanpa pematangan akan mampu menjadi alternatif waktu 

produksi keju karena proses produksinya akan semakin cepat.   

Penggunaan enzim renin yang berasal dari lambung pedet untuk 

pembuatan keju memerlukan biaya yang cukup besar dan dapat mengurangi 

jumlah populasi sapi dewasa. Salah satu cara memproduksi enzim yang banyak 

dilakukan pada saat ini adalah dengan mengembangbiakkan mikroba penghasil 



 

 

enzim yang dikehendaki pada media tertentu kemudian diekstraksi dan akhirnya 

dimurnikan.  Beberapa mikroba dapat menghasilkan enzim sejenis renet pedet 

yang dapat digunakan untuk membuat keju adalah : Mucor miehei, Mucor 

pusillus, Endothia parasitica, dan Bacillus subtilis (Koswara, 2007).  

Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan penggunaan enzim dari 

mikroba antara lain: biaya produksi relatif ringan, dapat diproduksi dalam waktu 

singkat sesuai dengan permintaan, dan mudah dikontrol. Produksi enzim oleh 

mikroba dapat ditingkatkan dengan menambahkan suatu zat kimia bahan 

penginduksi ke dalam media lingkungan atau dengan jalan mengubah komposisi 

substrat. Produksi enzim  dapat dilakukan dalam bentuk ekstrak kasar maupun 

enzim murni. Pada industri keju biasanya digunakan ekstrak kasar karena 

biayanya lebih murah dibandingkan menggunakan enzim murni (Muchtadi, 

Palupi, dan Astawan, 1992).  

Daerah Malang Raya merupakan kota yang terkenal dengan produk-

produk olahan dari buah apel. Pengolahan apel menjadi kripik menghasilkan 

limbah sebesar dua ton per hari berupa kulit apel dan bonggolnya 

(Hidayat,Maryani dan Djojowasito, 2004). Menurut Murni, Suparjo, Akmal dan 

Ginting (2008), pengolahan apel segar sebanyak satu ton, diperoleh 250-350 kg 

(25-35%) limbah. Komposisi zat makanan limbah segar (kadar air 71,4%) adalah 

protein kasar 5,9%, serat kasar 17,4%, lemak kasar 5,6% dan abu 2,5%. Hasil 

analisa limbah apel yang digunakan untuk penelitian ini yaitu bahan kering 

sebesar 92,06%, abu 2,16%, protein kasar 2,34%, serat kasar 9,93% dan lemak 

kasar 1,81%. Hal ini dapat membuat suatu gagasan untuk menjadikan limbah 



 

 

pengolahan produk apel menjadi media dasar pertumbuhan M. pusillus untuk 

menghasilkan enzim renin.  

M. pusillus yang ditumbuhkan dalam media limbah apel dapat 

memanfaatkan serat kasar dan lemak kasar sebagai sumber karbon serta protein 

kasar sebagai sumber nitrogen. Hidayat, Padaga, dan Suhartini (2006)  

menyatakan bahwa media pertumbuhan mikroorganisme harus mengandung 

semua elemen yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroorganisme. Nutrisi yang 

dibutuhkan dalam jumlah besar untuk pertumbuhan mikroorganisme yaitu C, H, 

O, dan N. Lidya dan Djenar (2000) menambahkan bahwa sumber karbon yang 

dapat digunakan untuk media fermentasi adalah glukosa, laktosa dari whey bubuk, 

pati kacang tanah, tepung kacang kedelai, sukrosa dari molase tebu, gula merah, 

metanol, etanol, dan alkana. Sumber nitrogen untuk media fermentasi dapat 

menggunakan cairan jagung, tepung oat, tepung kacang kedelai, whey bubuk, 

limbah kedelai, garam ammonium, urea, dan pepton. Kandungan nutrisi dalam 

limbah apel masih kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi (C, H, 

O, dan N) untuk pertumbuhan mikroorganisme dalam jumlah yang besar, maka 

diperlukan penambahan suatu bahan penginduksi dalam media perkembangbiakan  

M. pusillus agar diperoleh enzim renin yang maksimal.  

Sumiarsih (2003) menyatakan bahwa penginduksi adalah suatu substrat 

yang dapat merangsang pembentukan enzim. Salah satu bahan penginduksi yang 

dapat digunakan adalah whey bubuk. Whey merupakan limbah cair dari proses 

pembuatan keju yang mempunyai nilai jual rendah, namun kandungan protein dan 

laktosa dalam whey cukup tinggi yaitu laktosa 4–7% dan protein 0,6–1,0% 

(Anonim, 2008). Protein dapat digunakan sebagai sumber nitrogen, sedangkan 



 

 

laktosa dapat digunakan sebagai sumber karbon bagi pertumbuhan M. pusillus. 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Viitanen, Vasala, Neubauer and 

Alatossava (2003), whey dapat dipakai sebagai alternatif bahan penginduksi pada 

perkembangbiakan mikroorganisme karena mempunyai kandungan laktosa yang 

tinggi. Menurut Lima, Cortezi, Lovaglio, Ribeiro, Contiero and Araújo (2008), 

whey digunakan sebagai sumber karbon pada produksi enzim renin oleh M. miehei 

NRRL-3420. Pemanfaatan whey sebagai bahan penginduksi untuk media 

pertumbuhan M. pusillus sangat efektif sebagai salah satu cara pemanfaatan 

limbah dari pembuatan keju. 

Menurut  Winarno dan Fernandez (2007), enzim renin yang diproduksi 

dari kapang M. pusillus mempunyai keaktifan protease enzim yang rendah tetapi 

daya keaktifan koagulasi susu tinggi dan rendemen yang dihasilkan juga tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitan Arisah (2010), ekstrak kasar enzim renin M. pusillus 

yang dihasilkan dari media fermentasi limbah apel berpenginduksi whey bubuk 

menghasilkan aktifitas proteolitik yang rendah sebesar 0,481 U/mg dan aktifitas 

koagulasi yang tinggi sebesar 63,152 U/mg. Menurut Salissa (2010), enzim renin 

yang diproduksi dari kapang M. pusillus  mampu menghasilkan rendemen sebesar 

33,4325 %. 

Konsentrasi enzim yang ditambahkan memegang peranan penting dalam 

proses pembuatan keju. Penelitian sebelumnya oleh Sampurno (2007) 

menyebutkan bahwa penggunaan konsentrasi yang berbeda pada enzim renin     

M. pusillus yang diproduksi menggunakan media fermentasi dedak gandum (2%, 

4%, dan 6%) berpengaruh pada kualitas kimia (pH, kadar air dan  profil asam 

amino) keju cottage yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan adanya 



 

 

pengaruh yang sangat nyata terhadap kadar air (53,67-57,79%) dan                    

pH (3,65-5,65).  

Kualitas keju yang dibuat akan ditentukan oleh aktivitas enzim renin           

M. pusillus yang digunakan. Menurut Muchtadi, Palupi, dan Astawan (1992), 

faktor utama yang mempengaruhi aktivitas enzim adalah konsentrasi enzim, 

konsentrasi substrat, produk, senyawa inhibitor, aktivator, pH, dan jenis pelarut 

yang tidak terdapat dalam lingkungan. Penelitian ini memanfaatkan enzim renin 

M. pusillus dengan media tumbuh limbah apel dan bahan penginduksi whey bubuk 

dalam proses pengolahan keju cottage. Penggunaan enzim renin dalam 

konsentrasi tertentu berpengaruh terhadap kualitas produk keju cottage yang 

dihasilkan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah kualitas keju 

cottage yang dihasilkan dengan menggunakan enzim renin M. pusillus yang 

diproduksi dengan media limbah apel berpenginduksi whey bubuk dilhat dari 

kualitas kimia (pH, kadar air,  protein, dan  lemak). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat penggunaan enzim 

renin M. pusillus yang diproduksi dengan media limbah apel berpenginduksi whey 

bubuk yang tepat untuk menghasilkan kualitas  kimia keju cottage  yang lebih 

baik ditinjau pH, kadar air, protein, dan lemak. 

 

 

 

 



 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai sumber informasi pemanfaatan 

enzim renin M. pusillus yang diproduksi dengan media limbah apel 

berpenginduksi whey bubuk untuk pembuatan keju, membantu mengurangi 

ketergantungan terhadap enzim renin hewani, serta sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut dalam hal perbaikan kualitas keju 

terbaik yang dibuat dengan enzim mikrobia. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Keju merupakan produk susu yang menggunakan bakteri pembentuk asam 

dengan atau tanpa penambahan enzim penggumpal. Keju cottage adalah keju 

segar, mempunyai kadar air tinggi, flavour asam, tekstur yang lunak dan tanpa 

pematangan, yang dibuat dari susu sapi menggunakan bakteri asam laktat dan 

sejumlah kecil enzim renin. Berdasarkan hasil data penelitian Salissa (2010), keju 

cottage yang dihasilkan dengan menggunkan enzim renin M. pusillus yang 

diproduksi dengan media limbah apel berpenginduksi whey bubuk mengandung 

rendemen sekitar 27,5675-33,4325 %, mempunyai aroma yang asam, warna putih 

kekuningan, tekstur cenderung lembek, dan mempunyai struktur yang kompak, 

padat, dan interaksi protein yang lebih teratur. 

Enzim renin dari mikroba dapat menggantikan fungsi enzim yang 

diekstrak dari hewan pada proses pembuatan keju. Mikroba yang dapat 

menghasilkan enzim renin salah satunya adalah kapang spesies M. pusillus. Enzim 

renin M. pusillus dapat diproduksi melalui beberapa media, diantaranya adalah 

limbah apel. Hasil analisa limbah apel yang digunakan untuk penelitian ini yaitu 

bahan kering sebesar 92,06%, abu 2,16%, protein kasar 2,34%, serat kasar 9,93%,  



 

 

dan lemak kasar 1,81%. M. pusillus yang ditumbuhkan dalam media limbah apel 

masih memerlukan penambahan bahan penginduksi untuk menghasilkan enzim renin 

secara optimal. Salah satu bahan penginduksi yang dapat digunakan adalah whey 

bubuk. Berdasarkan hasil data penelitian Arisah (2010), penambahan whey bubuk 

sebagai bahan penginduksi enzim renin M. pusillus dengan media tumbuh limbah 

apel memberikan pengaruh terhadap aktivitas proteolitik, aktivitas koagulasi, 

protein terlarut dan jumlah spora. Penambahan whey bubuk sebesar 8% 

memberikan hasil yang optimal, yaitu aktifitas proteolitik 0,481 U/mg, aktifitas 

koagulasi 63,152 U/mg, protein terlarut 28,695 mg/ml, dan jumlah spora        

5,678
 
x 10

6
 spora/ml. 

Penggunaan enzim renin dalam konsentrasi tertentu berpengaruh terhadap 

produk keju yang dihasilkan. Pengaruh tingkat konsentrasi penggunaan enzim 

renin M. pusillus yang diproduksi dengan media pertumbuhan limbah apel 

berpenginduksi whey bubuk terhadap kualitas kimia keju cottage belum diketahui, 

sehingga perlu dilakukan penelitian ini. 

 

1.6. Hipotesa 

Tingkat penggunaan konsentrasi enzim renin dari M.pusillus memberikan 

pengaruh pada kualitas kimia keju cottage ditinjau dari pH, kadar air, protein, dan 

lemak. 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Renin Mucor pusillus 

Enzim renin digolongkan enzim protease yang merupakan enzim berfungsi 

mengkatalis terjadinya pemotongan ikatan-ikatan  peptida dalam  substrat, seperti 

kasein. Hasil reaksi tersebut adalah protein yang tidak larut dalam air dan 

menggumpal membentuk curd (Kemppainen, 2002).  

Enzim renin merupakan enzim proteolitik dan karakteristiknya mempunyai 

aktivitas proteolitik yang spesifik yaitu milk coagulating activity (MCA) yang 

memecah ikatan spesifik pada k-kasein sehingga menginduksi terjadinya 

koagulasi susu dan aktivitas proteolitik non-spesifik (Higashi, Hachioji, 

Kobayashi, and Iwasaki, 1985).   

Beberapa mikroba  juga dapat menghasilkan protease asam yang mirip 

renet pedet dan banyak digunakan dalam pembuatan keju.  Alcaligens, Bacillus, 

Corynebacterium, Lactobacillus, Pseudomonas, Serratia, Streptococcus, dan  

Streptomyces merupakan bakteri, serta  Aspergillus, Candida, Coriolus, Endothia, 

Endomophthora, Irpex, Mucor, Penicillium¸Rhizopus, Sclerotium, dan  Torulopsis 

merupakan kapang yang dapat memproduksi enzim protease (renin mikrobia) 

yang dipakai untuk pembuatan keju. Terdapat tiga strain mikroorganisme yang 

dipakai untuk produksi protease asam dan dibedakan menjadi dua kelompok 

berdasarkan kondisi dasar media pertumbuhan. Endothia parasitica, Mucor 

miehei menggunakan metode submerged culture sedangkan protease renin dari              

M. pusillus diproduksi dengan metode solid surface culture (Bhalla, Sharma, and 

Sharma, 2008).  



 

 

Mucor pusillus merupakan jenis kapang berfilamen yang dapat 

menghasilkan enzim aspartic proteinases secara ekstraseluler dapat disebut juga 

renin Mucor yang secara luas dipakai untuk penggumpalan susu pada industri keju 

(Hiramatsu, Horinouchi, Uchida, Hayakawa, and Beppu, 1991).   

 

Gambar 1. M. pusillus dilihat pada Scanning Electron Microscope dengan 

perbesaran 400x (Kunkel, 2008). 

 

Gambar 1. memperlihatkan struktur M. pusillus dengan spora yang 

berbentuk seperti buah anggur dan sporangiofor. M. pusillus tersebut telah dewasa 

sehingga membran luar terlihat hancur menyebabkan spora akan terlepas   

(Kunkel, 2008). 

Produksi enzim dapat dilakukan dalam bentuk ekstrak kasar maupun 

enzim murni. Untuk kepentingan industri biasanya digunakan enzim kasar karena 

biayanya lebih murah, dan keuntungan lainnya yaitu enzim mudah didapat dan 

bisa langsung digunakan tanpa harus dimurnikan terlebih dahulu dengan rangkain 

metode yang lebih panjang mengunakan khromatografi, adsobsrsi melalui 

pertukaran ion dan elektroforesis. Kelemahan dari ektrak kasar dibanding enzim 

murni antara lain (1) peresentase kadar air, bahan tak larut dan total abu lebih 

besar dibanding enzim murni, (2) kotoran masih banyak ditemukan, (3) total 

bakteri lebih tinggi, (4) dan penurunan aktivitas proteolitk lebih besar                 

Spora  

Membran luar 

Sporangiofor  



 

 

(Muchtadi dkk. ,1992). Menurut Sebayang (2005), aktivitas spesifik ekstrak kasar 

enzim meningkat setelah proses pemurnian dengan amonium sulfat 20-60% pada 

kondisi pH optimum, suhu 45
0
C dengan lama inkubasi 30 menit. 

 M. pusillus dapat memproduksi enzim yang dapat mengkoagulasi susu, 

hal ini dikarenakan M. pusillus menghasilkan enzim protease asam yaitu renin 

mikroba. Kinerja dari renin adalah merubah kappa-kasein menjadi para-kasein 

yang mengendap dan glukoprotein yang larut, para-kasein yang kemudian 

bereaksi dengan ion kalsium dan adanya pemanasan akhirnya membentuk gel atau 

gumpalan yang kemudian menjadi tahu susu (curd). Keaktifan protease enzim ini 

rendah tetapi keaktifan koagulasi susunya tinggi dan rendemen yang dihasilkan 

dapat tinggi pula (Winarno, 2010). Berdasarkan hasil data penelitian Arisah 

(2010), penambahan whey bubuk sebagai bahan penginduksi enzim renin M. 

pusillus dengan media tumbuh limbah apel memberikan pengaruh terhadap 

aktivitas proteolitik, aktivitas koagulasi, protein terlarut dan jumlah spora. 

Penambahan whey bubuk sebesar 8% memberikan hasil yang optimal, yaitu 

aktifitas proteolitik 0,481 U/mg, aktifitas koagulasi 63,152 U/mg, protein terlarut 

28,695 mg/ml, dan jumlah spora 5,678
 
x 10

6
 spora/ml. 

Penelitian sebelumnya oleh Purnomo dkk. (1996), M. pusillus T. 10 dan 

M. pusillus FNCC menghasilkan aktivitas proteolitik sebesar 95,15 U/menit/mg 

dan 46,81 U/menit/mg sedangkan aktivitas koagulasinya sebesar 50,867  

U/menit/mg dan 34,521 U/menit/mg. Penelitian lainnya oleh Rahmadian (2007) 

dan Sampurno (2007) enzim renin M. pusillus yang diproduksi melalui media 

tumbuh dedak gandum memiliki aktivitas proteolitik sebesar 0,0293 



 

 

μmol/ml/menit, aktivitas koagulasi sebesar 2,3214x10
4
 unit/mg protein/menit dan 

kadar protein terlarut sebesar 2,4332 mg/ml. 

Scott (1986) menyatakan bahwa kerja dari M. pusillus memutuskan ikatan 

peptida pada residu amino aromatik (kelompok asam amino yang mempunyai 

cincin benzena dan menjadi bahan baku metabolit sekunder aromatik contohnya  

fenilalanina, tirosina, dan triptofan), tetapi tidak spesifik sebagaimana ekstrak 

Mucor miehei, ekstrak M. pusillus optimal aktif pada pH 5,5 dan cenderung 

memberikan curd yang keras karena tingginya aktivitas proteolitik. pH medium 

berpengaruh terhadap pembentukan koagulum, pH di bawah 4,6 sampai 5,0 

cenderung menghasilkan koagulum bergranula besar atau kasar dan kurang 

elastis, sedangkan pH di atas 5,8 sampai 6,6 koagulum yang terbentuk lebih 

lembut dan elastis. 

Renin dari kapang memenuhi syarat untuk pembuatan keju yaitu: (1) baik 

untuk koagulasi, tanpa adanya hidrolisis lanjut dari kasein, (2) menghasilkan keju 

dengan bau dan struktur yang baik, (3) tidak beracun, dan (4) daya proteolitiknya 

rendah, sehingga produk yang dihasilkan tidak pahit (Brock, 1984).  

 

2.2. Keju Cottage 

 Sejarah keju cottage pertama kalinya dibuat pada jaman Yunani dan Mesir 

kuno dibuat oleh buruh Eropa yang kemudian dibawa ke Amerika.  Nama cottage 

berasal dari nama pemukiman kecil tempat mereka menetap di Amerika. 

Berdasarkan sejarah Amerika yang sudah turun temurun, keju cottage adalah 

makanan yang rutin dikonsumsi oleh Presiden Richard Nixon dengan beberapa 

potongan buah nanas sebagai pelengkap (Lee, 2011). 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cincin_benzena&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Metabolit_sekunder


 

 

 

Gambar 2. Keju cottage ( Carrol, 2010). 

 

 Keju cottage seperti ditunjukkan pada Gambar 1, merupakan keju jenis 

lunak tanpa pematangan yang dibuat dari susu penuh atau susu skim dengan 

penambahan kultur bakteri asam laktat (BAL) dan penambahan enzim renin untuk 

koagulasinya (Nurhidayati, 2003). Penambahan BAL dalam pembuatan keju 

cottage berfungsi untuk menurunkan pH susu skim sehingga kasein menggumpal 

pada titik isoelektriknya (pH 4,6) dan untuk memberi aroma.  Karakteristik keju 

cottage yang siap untuk dikonsumsi menurut standar CODEX STAN C-16 dapat 

dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Karakteristik keju cottage 

Karakteristik Ciri-ciri 

Tipe  

 

keju lunak tanpa pematangan dengan 

koagulasi asam. 

Bentuk/Ukuran curd 

 

bergranula dengan ukuran yang 

seragam berkisar 3-12mm 

Kulit/lapisan penutup - 

Tekstur bergranula lembut 

Warna putih natural cenderung terang tanpa 

pewarna tambahan 

Minimum kandungan lemak cottage cheese : - 

creamed cottage cheese : 4% 

Kadar air maksimum 80% 

Metode koagulasi koagulasi menggunakan BAL dan 

sedikit penambahan enzim 

Sumber : CODEX STAN  C-16 (1990). 



 

 

Bahan-bahan yang dibutuhkan pada pembuatan keju adalah susu, enzim 

penggumpal (renin), kultur bakteri, dan garam. Renin menyebabkan agregasi/ 

terjadinya penggumpalan protein susu sehingga terjadi perubahan bentuk dari 

cairan menjadi gumpalan massa protein berbentuk gel. Jika gel dipotong-potong 

menjadi bagian yang lebih kecil maka whey (air dan laktosa) akan keluar dan 

terpisah dari curd (padatan terdiri dari kasein). Penambahan kultur bakteri, yang 

biasanya adalah bakteri asam laktat, akan membantu proses pembentukan curd 

dan juga menentukan tekstur, aroma, dan kadar air keju (Hidayat, Padaga, dan 

Suhartini, 2006). Enzim renin membentuk tekstur curd menjadi lebih kompak, 

membantu pengeluaran whey selama pemanasan dan mempercepat penggumpalan 

(Kosikowski and Mistry, 1997). Kandungan nutrisi per 100 gram dalam keju 

cottage dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Komposisi keju cottage (g/100g) 

Komposisi Jumlah 

Air (g)  79,1 

Protein (g)  13,8 

Lemak (g)    3,9 

Karbohidrat (g)    2,1 

Kolesterol (g)                               13 

Energi (kkal) 98  

Sumber : Fox, Guinee, Logan, and Sweeney (2000). 

 

Konsentrasi enzim yang ditambahkan memegang peranan penting dalam 

proses pembuatan keju. Penelitian sebelumnya oleh Sampurno (2007) 

menyebutkan bahwa penggunaan konsentrasi yang berbeda pada enzim renin M. 

pusillus yaitu 2%, 4%, dan 6% berpengaruh pada kualitas kimia (rendemen, pH, 

kadar air) dan profil asam amino keju cottage yang dihasilkan. Rerata kadar air 

keju cottage yang dihasilkan berkisar 53,66 %-57,79% , pH 3,65-5,65, dan kadar  



 

 

asam amino sebesar 17,859 %.  Sedangkan menurut Salissa (2010), keju cottage 

yang dihasilkan dengan menggunkan enzim renin M. pusillus yang diproduksi 

dengan media limbah apel berpenginduksi whey bubuk mengandung rendemen 

sekitar 27,5675-33,4325 %, mempunyai aroma yang asam, warna putih 

kekuningan, tekstur cenderung lembek, dan mempunyai struktur yang kompak, 

padat, dan interaksi protein yang lebih teratur. 

Kalsium mempunyai peranan penting dalam proses koagulasi susu dengan 

menggunakan rennet. Oleh karena itu, biasanya pada susu untuk bahan keju 

ditambahkan CaCl2 sebanyak 0,01% dan untuk membantu menurunkan pH susu 

maka ditambahkan kultur starter 1,5-2% (Hidayat dkk., 2006). Menurut 

Kosikwoski and Mistry (1997),  jika susu untuk pembuatan keju memiliki kualitas 

rendah, maka koagulum akan halus. Hal ini menyebabkan hilangnya kasein dan 

lemak, serta sineresis yang buruk selam pembuatan keju. 5-20 gram kalsium 

klorida per 100 kg susu biasanya cukup untuk mencapai waktu koagulasi yang 

konstan dan menghasilkan kekerasan koagulum yang cukup. Kelebihan 

penambahan CaCl2 biasanya membuat koagulum begitu keras sehingga sulit untuk 

dipotong.  

 Menurut Hidayat dkk. (2006), penggaraman mempunyai tujuan tertentu 

dalam proses pembuatan keju. Beberapa manfaat garam pada prose pembuatan 

keju : 

1. Menghambat pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme termasuk 

mikroba patogen sehingga dapat meningkatkan keamanan produk keju. 

2. Menghambat aktivitas dari beberapa enzim dalam keju. 



 

 

3. Mempengaruhi sineresis curd sehingga whey dapat terpisah dengan 

sempurna. 

4. Menyebabkan perubahan pada protein keju yang berpengaruh pada tekstur 

keju. 

5. Secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi flavour keju. 

 Menurut Budianto (2002),  pada keju cottage, susu dijadikan cairan asam 

yang terkoagulasi pada susu skim, dan kelembabannya diatur 80% atau kurang. 

Menurut Hidayat dkk. (2006),  koagulasi merupakan tahapan penting pada proses 

pembuatan semua jenis keju karena menentukan kualitas gel yang terbentuk. 

Kualitas gel yang kurang baik akan menghasilkan curd dengan kualitas yang 

kurang baik juga. Koagulasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 

proteolisis menggunakan enzim (renin), pengasaman untuk mencapai pH 4,6; atau 

pengasaman mencapai pH lebih besar dari 4,6 biasanya pH 5,2 dikombinasikan 

dengan pemanasan pada suhu 90
0
C. Gel yang terbentuk dari proses proteolisis 

maupun pengasaman masih mengandung whey. Untuk mendapatkan curd perlu 

dilakukan pemecahan gel menjadi bagian kecil dan pengadukan supaya whey 

terpisahkan curd (terjadi sineresis). Kecepatan sineresis sangat dipengaruhi oleh 

komposisi susu terutama kadar Ca dan kasein, pH whey, suhu pemanasan, 

kecepatan pengadukan gel. Proses sineresis juga akan menentukan komposisi keju 

yang dihasilkan. 

2.3. Bakteri Asam Laktat (BAL) 

Penambahan starter dilakukan setelah pasteurisasi dan susu telah 

didinginkan pada suhu optimum pertumbuhan bakteri. Tujuan penambahan starter 

ialah menciptakan lingkungan yang asam, sehingga kerja enzim berlangsung 



 

 

optimum. Mikroba yang terdapat dalam starter pembuatan keju adalah kelompok 

bakteri asam laktat, yang memfermentasikan laktosa menjadi asam laktat (Daulay, 

1991). 

Bakteri asam laktat yang sering digunakan sebagai starter dalam 

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

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

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

starter (sengaja ditambahkan) dan ada yang bukan starter (BAL dari susu yang 

tahan terhadap adanya proses pasteurisasi maupun yang masuk ke dalam susu 

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

digunakan sebagai starter dalam pembuatan keju sebagian besar termasuk bakteri 

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

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

8
-10

9
cfu/gram 

pada curd. Pertumbuhan BAL dapat berhenti pada tahap dilakukannya 

penggaraman (Robinson, 1990). Bakteri asam laktat sesuai ketentuan mempunyai 

bentuk sel batang, gram positif, katalase negatif, tak motil, dan tak berspora 

(Rahmawan,1987). Menurut Nurhidayati (2003) dalam pembuatan keju 

diperlukan starter ganda berupa biakan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococus 

thermophillus dari media MRS yang berumur 24 jam utuk diinokulasikan ke 

dalam skim cair steril yang diinkubasi 40
0
C sampai fase eksponensial yang 

selanjutnya dibuat starter gabungan dan diinkubasi pada suhu 40
0
C selama 4 jam.  

Menurut Budianto (2002), prinsip utama pembuatan asam laktat dengan 

proses fermentasi adalah pemecahan laktosa menjadi bentuk monosakaridanya 

dan dari monosakarida tersebut dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh 



 

 

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

mempunyai peranan penting dalam proses pembuatan keju yaitu dengan 

memproduksi asam selama proses fermentasi. Selain itu, BAL mempunyai 

kemampuan untuk menghasilkan enzim proteolitik yang dapat mengkonversi 

asam amino menjadi komponen flavor pada saat proses pemeraman keju.                

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

suhu 30-37
0
C.  

Menurut Hui (1992), L.bulgaricus berbentuk batang dengan lebar 0,8-1,0 

µm, berantai, gram positif katalase negatif, tak berspora, pH optimum 5,5 dan 

suhu optimum 40-47
0
C dan pertumbuhan maksimum 50-52

0
C, tidak mampu 

berthan pada suhu 60
0
C selama 30 menit, asam yang terbentuk berasal dari 

glukosa dan laktosa. S.thermophillus bersel bulat diameter 0,7-0,9 µm, soliter atau 

berantai, gram positif, katalase negatif, tak berspora, melakukan fermentasi 

homolaktit, fakultatif aerob, pH optimum 6,5 suhu optimum 39-46
0
C,suhu 

pertumbuhna minimal 20
0
C dan suhu pertumbuhan maksimum 50

0
C, mampu 

memfermentasi gula menjadi asam, tidak memproduksi gas, dan tak tumbuh pada 

kadar garam NaCl 6,5%. Menurut Rusdi, Ranawati, dan Harlia (1987), 

penggunaan starter dari kultur kombinasi antara L.bulgaricus dan S.thermophillus 

menghasilkan pH dadih yang berbeda sangat nyata dengan menggunakan kultur 

BAL tunggal, nilai pH yang dihasilkan paling rendah mencapai 4,11. Hal ini 

terjadi karena apabila kedua jenis bakteri BAL (L.bulgaricus dan S.thermophillus) 

disatukan akan saling menstimulir sehingga pertumbuhannya lebih cepat 

dibandingkan sendiri-sendiri. Pada awal fermentasi yang pertama aktif adalah  

S.thermophillus dan bila pH telah turun maka L.bulgaricus mulai aktif. Robinson 



 

 

(2002) menyatakan L.bulgaricus dalam fermentasi laktosa, memiliki aktivitas 

proteolitik yang lebih tinggi dibandingkan dengan S.thermophillus, dan ini sangat 

penting dalam proses fermentasi. Menurut Heller (2001),  S.thermophillus akan 

dihambat pertumbuhannya bila pH mencapai 4,5 sedangkan L.bulgaricus masih 

mampu berkembang sampai pH mencapai 3,8. Kedua bakteri apabila dijadikan 

starter merupakan kultur thermophilic prothosymbiotic. Pada suhu 40
0
C 

S.thermophillus akan tumbuh optimum kemudian dilanjutkan oleh L.bulgaricus 

yang tumbuh optimum pada suhu 45
0
C. Berdasarkan hasil penelitian Kusmajadi, 

Dedeh, Udju, Rusdi, dan Djuarnani (1987), penggunaan kultur campuran 

S.thermophillus dan L.bulgaricus mempunyai kadar asam yang lebih konsisten     

( tidak terlalu asam), pH yang tidak terlalu rendah, bau, warna, rasa  pada produk 

yogurt yang lebih disukai, diikuti oleh S.thermophilus, dan terendah 

L.bulgaricus.Secara keseluruhan penggunan kultur campuran S.thermophillus dan 

L.bulgaricus mempunyai hasil optimum dibandingkan dengan yang sendiri-

sendiri. 

 

2.4. Kualitas Keju Cottage 

2.4.1.  pH  

pH berasal dari singkatan Power of Hidrogen Ion, ada pula yang menyebut 

dengan Potential of Hidrogen Ion. pH diartikan sebagai logaritma konsentrasi ion 

hidrogen yang dinyatakan dalam gram per liter larutan. Nilai pH menunjukkan 

keasaman suatu bahan. Pengukuran pH tidak dapat dihitung secara teoritis dari 

normalitas larutan tanpa diketahui derajat ionisasinya. Jika diketahui derajat 

ionisasinya, maka perhitungan pH-nya dapat dikerjakan (Hadiwiyoto, 1994). 

Menurut Nurhidayati (2003), peningkatan suhu fermentasi pada pembuatan keju 



 

 

cottage mencapai suhu 45
0
C mengakibatkan peningkatan kadar total asam laktat 

dan menurunkan kadar laktosa. Hal ini sejalan dengan aktivitas metabolisme 

starter yang mempunyai suhu pertumbuhan optimum 41
0
- 45

0
C, sehingga akan 

meningkatkan berbagai aktivitas metabolisme starter antara lain mengubah laktosa 

menjadi asam laktat. Pengubahan laktosa menjadi asam laktat tersebut 

menyebabkan menurunnya kadar laktosa dan pH media sehingga pH media 

mencapai 4,0 sampai 4,5. 

Semakin tinggi penggunaan starter dan enzim renin mengakibatkan nilai 

total asam keju cottage makin tinggi, sedang pH-nya semakin menurun. Starter 

maupun enzim renin cenderung meningkatkan produksi asam-asam dalam susu 

(Ardhana, Kusumawati, dan Radiati, 1995). Nilai pH yang rendah akan 

menstimulasi hidrolisis lemak dan pembentukan senyawa nitrogen terlarut, amino 

nitrogen dan amoniak. Pada umumnya, dalam keju lunak, enzim lebih aktif pada 

kisaran pH 5,3 hingga 6,0 (Daulay,1991). Berdasarkan hasil penelitian Sampurno 

(2007),  perbedaan konsentrasi ekstrak kasar enzim renin M. pusillus memberikan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap nilai pH  keju cottage yaitu berkisar 3,65-

5,65. Rendahnya nilai pH cottage disebabkan oleh tingginya kandungan asam 

amino jenis asam  yaitu asam glutamat dan asam aspartat yang tinggi pada keju 

cottage yang dibuat dengan renin M. pusillus. Nugroho (2006) melaporkan  

penggunaan enzim M.pusillus (konsentrasi 0,1%, 0,3%, dan 0,5% v/v) yang 

diproduksi dari media fermentasi dedak gandum berpengaruh sangat nyata 

terhadap nilai pH pada keju gouda yang dihasilkan yaitu berkisar pada               

pH 4,23- 4,93. Sedangkan menurut Suryo, Radiati, dan Surjowardojo (2003), 

kualitas curd hasil pemisahan dengan enzim renin dari M.pusillus menghasilkan 



 

 

pH sebesar 4,29. 

Menurut Idris (1995), pH normal dari keju berkisar antara 5,1–5,4. pH 

yang lebih rendah akan menghambat  proses pematangan dan keju yang dihasilkan 

dikatakan sebagai keju mati. pH yang lebih tinggi akan mempercepat pematangan, 

tetapi daya simpannya pendek.  

 

2.4.2. Kadar Air Keju 

Air merupakan komponen yang sangat penting dalam bahan pangan 

karena dapat mempengaruhi penampakan, tekstur dan cita rasa makanan 

(Winarno, 2002). Buckle et al. (1992) menyatakan bahwa kadar air adalah air 

yang terkandung dalam 100 gram bahan dalam keadaan basah. Kadar air 

merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan tekstur keju, semakin 

tinggi kadar air keju akan menyebabkan tekstur keju semakin lunak. 

Keju berdasarkan kadar airnya, dapat dibagi menjadi empat kelompok 

yaitu sangat keras (kadar airnya < 34%), keras (kadar air < 39%), semi keras 

(kadar air 39-50 %) dan lunak (kadar air 50-80 %) (Moss and Adam, 2000). Keju 

diklasifikasikan berdasarkan karakteristik pemeramannya, akan tetapi, praktik 

pembuat keju pada umumnya lebih tertarik pada klasifikasi berdasarkan 

kandungan air yang merupakan indikator daya tahan simpan dan karakteristik 

pemeraman  dari keju (Daulay, 1991).  

Bentuk koagulum yang dihasilkan pada pembuatan keju dapat 

mempengaruhi  kadar air yang ada pada keju. Menurut Radiati (1991), koagulum 

yang dihasilkan oleh renin M. pusillus adalah lembut dengan kadar air yang 

tinggi. Mangiono (1994) menjelaskan bahwa protein yang memiliki kelarutan  air 

yang tinggi atau terikat dengan sempurna akan dapat mengikat air lebih banyak. 



 

 

Penguapan air permukaan dadih menyebabkan pemekatan dan akumulasi padatan 

terlarut, termasuk garam-garam kalsium. Garam-garam dikovalen seperti NaCl, 

tersebar di dalam dadih dan akan membantu terjadinya beberapa perubahan pada 

dadih (Daulay,1991). Menurut McMahon, Fife, dan Oberg (1999), kandungan air 

yang terdapat pada keju diperoleh dari air yang  terdapat di antara lemak dan 

protein. Jumlah air yang terikat pada saat pembuatan keju, lebih rendah dibanding 

lemak keju, tetapi sebanding dengan protein keju. Peningkatan kadar protein pada 

keju terjadi pada selang waktu yang sama dengan penurunan kadar air keju. Hal 

itu menunjukkan bahwa protein mampu mengikat air yang terdapat pada ikatan 

lemak. 

 

2.4.3. Kadar Protein Keju 

Protein susu terbagi dalam dua kelompok utama yaitu kasein yang dapat 

diendapkan oleh asam dan renet, dan protein whey yang mengalami denaturasi 

oleh panas pada suhu 65°C (Buckle et al., 1992).  Kadar protein pada keju yang 

dibuat dengan renin M. pusillus adalah 24,15% dari berat kering. Kandungan 

protein erat kaitannya dengan karakteristik koagulan yang digunakan dalam 

proses pembuatan keju. Aktivitas proteolitik renin  M. pusillus  yang tinggi 

mengakibatkan lemak dan protein terbawa ke dalam whey (Radiati, 1991).  

Menurut Speer (1998), komposisi keju cottage terdiri dari kadar air sebesar 78%, 

bahan kering 22% , protein 12,3%, lemak 4,3%, lemak dalam bahan kering  20%, 

dan pH berkisar 4,5-5,0. Sedangkan menurut Nurhidayati (2003), komposisi keju 

cottage menggunakan enzim papain menghasilkan keju cottage dengan kadar air 

berkisar 72,87-78,85%, pH 4,15-5,51, dan protein 14,40-20,30%. Penelitian 



 

 

sebelumnya oleh Purnomo dkk. (1996), M. pusillus T. 10 dan M. pusillus FNCC 

menghasilkan kadar protein sebesar 31,35% dan 29,35%.  

Pada pH isoelektrik (pH larutan tertentu biasanya berkisar 4 – 4,5 yakni 

protein mempunyai muatan positif dan negatif sama, sehingga saling menetralkan) 

kelarutan protein sangat menurun atau mengendap. Pada temperatur diatas 60
o
C 

kelarutan protein akan berkurang (koagulasi) karena pada temperatur yang tinggi 

energi kinetik molekul protein meningkat sehingga terjadi getaran yang cukup 

kuat untuk merusak ikatan atau struktur sekunder, tersier dan kuartener yang 

menyebabkan koagulasi (Simanjuntak dan Silalahi, 2003).   

Kandungan protein keju memegang peranan penting dalam 

mempertahankan emulsi antara lemak dan air. Peran penting tersebut dipengaruhi 

oleh kelarutannya. Protein yang mempunyai kelarutan tinggi atau terikat secara 

sempurna dapat mengikat air lebih banyak, melindungi dan mengikat lemak 

dengan baik, sehingga lemak dan air dapat teremulsi dan terdispersi secara merata 

( Mangiono, 1994). 

2.4.4.  Kadar Lemak Keju 

Lemak yang berada dalam susu berupa globula-globula kecil yang tersebar 

berupa emulsi dari tipe lemak dan air. Globula-globula tersebut dikelilingi oleh 

lapisan yang sangat tipis yang terdiri dari protein tertentu dan senyawa seperti 

lemak, terutama lesitin, terkonsentrasi di permukaan globula karena daya tarik 

permukaan atau absorbsi. Lapisan ini merupakan suatu faktor yang membantu 

mempertahankan stabilitas emulsi lemak dalam susu (Idris, 1995).  

Menurut Daulay (1991), kandungan lemak keju merupakan salah satu 

komponen yang berguna pada pembentukan citarasa dan tekstur keju. Kadar 



 

 

lemak keju bergantung pada bahan dasar keju, proses pembuatan, dan bahan 

tambahan lain yang ditambahkan pada saat proses pembuatan keju. Selain dari pH 

yang rendah, perlakuan dengan suhu tinggi terhadap membran globula lemak juga 

dapat menyebabkan denaturasi kompleks protein sehingga membran globula 

lemak pecah dan terjadi kebocoran lemak. Asam-asam lemak bersifat reaktif 

apabila terdapat kasein yang dapat memblokade lokasi di dalam bagian kasein 

yang diperlukan oleh koagulan untuk pembentukan gumpalan (dadih). Menurut 

Caric (1992), semakin tinggi kadar protein keju, semakin banyak jumlah lemak 

yang diikat dan dipertahankan dalam keju, sehingga semakin tinggi kadar lemak 

keju yang dihasilkan. Protein dalam lemak keju berada dalam bentuk berikatan 

dengan lemak keju, sehingga semakin besar kadar protein keju maka semakin 

besar kadar lemak keju. Menurut Speer (1998), komposisi keju cottage terdiri dari 

kadar lemak 4,3% dan kadar lemak dalam bahan kering sebesar 20%. Berdasarkan 

hasil penelitian sebelumnya oleh Purnomo dkk. (1996), penggunaan enzim renin 

yang dihasilkan M. pusillus T. 10 dan M. pusillus FNCC yang diproduksi dengan 

media fermentasi dedak padi  menghasilkan kadar lemak keju cottage  sebesar 

32,23% dan 33,79 %. Menurut Nugroho (2006), penggunaan enzim renin                    

M. pusillus (konsentrasi 0,1%,0,2%, dan 0,3%) dalam pembuatan keju gouda 

tidak mempunyai pengaruh nyata terhadap kadar lemaknya yaitu berkisar 20,07%-

22,06%. 

Damodaran (1997) menyatakan bahwa lemak dapat dihidrolisa menjadi 

asam-asam lemak bebas karena terdapatnya sejumlah air dalam minyak atau 

lemak tersebut. Proses hidrolisis ini dapat menurunkan kadar lemak produk karena 

asam-asam lemak bebas yang volatil dapat menguap. Idris (1995) menyatakan 



 

 

bahwa asam lemak susu dibagi menjadi dua, volatil dan non volatil. Asam lemak 

volatil seperti butirat dan kaproat berpengaruh terhadap rasa dan aroma produk 

susu sedangkan asam lemak non volatil seperti miristin dan palmitin berpengaruh 

pada tekstur produk susu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Agustus 2009–Januari 2010 di: 

(1) Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang untuk pembuatan keju cottage, pengujian pH, kadar 

air, dan lemak. 

(2) Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah Malang untuk 

pengujian kadar protein keju. 

 

3.2. Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah  keju cottage yang 

dibuat dari susu segar produksi KUD DAU malang, starter Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophillus, dan ekstrak kasar enzim renin                 

M. pusillus yang didapatkan dari ekstraksi kultur M. pusillus yang tumbuh dari 

media fermentasi limbah apel berpenginduksi whey bubuk. Bahan tambahan yang 

digunakan adalah garam dapur merek ”Kapal”. 

Bahan kimia yang digunakan dalam penelitian adalah Potato Dextrose 

Agar (PDA), bubuk kapur, MgSO4.7H2O, KCl, KH2PO4, pepton, urea, whey 

bubuk, akuades, Tween 80, CaCl2, alumunium foil, kapas, tissue, serta bahan-

bahan untuk uji pH, kadar lemak dan protein. 

 Peralatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah autoclave (HL 

36 AE, Tokyo Hirayama Manufacturing Corp. Japan), timbangan analitik  

(HJ150L, Mettler Instrument AG, Switzerland), pH meter, soxlet, inkubator (E53, 



 

 

W.f. Binder Germany), refrigerator (Model MR 173 PG, Mitsubishi Elec. Corp. 

Japan), Hot Plate Stirrer (IKAMAG RED, Janke M. Kunkel), centrifugator 

(Digisystem Laboratory Instrument Inc.), vortex (VM 2000, D.S. Instrument Inc. 

Taipe-Taiwan), waterbath (1003, Made in Sed Rep Germany), blender, 

erlenmeyer, beaker glass, corong, tabung reaksi dan rak, gelas ukur, pengaduk, 

kawat ose, bunsen, kertas saring Whatman no. 42, sendok, gunting, kertas label, 

termometer, kompor, wadah untuk membuat keju, saringan plastik dan kain saring 

(cheesecloth). 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri enam perlakuan dan empat kali 

ulangan (Hanafiah, 2002). Keenam perlakuan yang dicobakan yaitu konsentrasi 

enzim renin M. pusillus pada pembuatan keju cottage (v/v) terdiri dari R1: 0%, 

R2: 2%, R3: 4%, R4: 6%, R5: 8%, dan R6: 10%. Pengelompokan dilakukan 

berdasarkan pada kualitas bahan baku susu yang digunakan karena perbedaan hari 

pembuatan keju cottage. Parameter yang diukur adalah pH, kadar air, protein, dan 

lemak keju cottage. 

 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Persiapan Kultur Spora M. pusillus (Purnomo, Indratiningsih, Sugita, 

dan Rihastuti, 1996) 

 Penyiapan kultur dilakukan dengan teknik agar miring dengan 

menggunakan media Potato Dextrose Agar. Kultur M. pusillus diinokulasikan 

pada media yang telah disterilisasi dan dipadatkan. Masa inkubasi dilakukan 

selama 116 jam sampai diperoleh miselia dan spora yang berwarna kehitam-



 

 

hitaman. Kultur yang diperoleh dicuci dengan 5 ml larutan Tween 80 0,01% steril. 

Suspensi dikumpulkan dan disentrifugasi pada 2500 rpm selama 20 menit pada 

suhu 4
0
C. Supernatan dibuang, spora disuspensikan lagi dengan air suling steril, 

sehingga mengandung 9x10
6
 spora per ml.  

 

3.4.2. Produksi Renin M. pusillus ( Modifikasi Purnomo dkk, 1996) 

 Enzim renin M. pusillus dipersiapkan dengan cara menginokulasikan spora       

M. pusillus di dalam media fermentasi. Limbah apel dimodifikasi dengan 

menambahkan bubuk kapur untuk memperoleh kondisi pH yang diinginkan yaitu 

7,2. Rasio limbah apel:bubuk kapur (w/w) = 30:1. Media fermentasi disiapkan 

dari limbah apel modifikasi dan larutan mineral dengan perbandingan 1:1 serta 

ditambahkan whey bubuk 8% (w/w). Larutan mineral terdiri dari MgSO4 0,05%; 

KCl 0,05%; KH2PO4 0,2%; pepton 1%; urea 0,1% dan air suling. Media 

fermentasi disterilisasi pada suhu 121
o
C selama 15 menit kemudian didinginkan 

sampai dengan suhu 37
o
C. Kultur spora diinokulasikan sebanyak 5 ml, sehingga 

mengandung 5x9x10
6
 spora, kemudian diinkubasi pada suhu 37

o
C selama 7 hari. 

Hasil fermentasi ditambahkan akuades steril sebanyak 100 ml per 10 g dan 

ditambah Tween 80 sebanyak 0,05%. Hasil fermentasi diekstraksi menggunakan 

blender pada kecepatan 2500 rpm selama 5 menit. Hasil ekstraksi disaring dengan 

kain saring kemudian filtrat yang diperoleh disentrifugasi dengan kecepatan                

4000 rpm selama 20 menit dengan suhu 4
o
C. Supernatan selanjutnya disaring 

dengan kertas saring  Whatman 42 hingga didapatkan ekstrak kasar enzim renin. 

Ekstrak kasar enzim renin disimpan menggunakan botol plastik tertutup dan 

disimpan pada suhu -4
o
C untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan dalam 



 

 

pembuatan keju cottage. Diagram alir produksi enzim renin M.pusillus dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

3.4.3. Pembuatan Keju Cottage (Anonim, 2009)                                                               

 Pembuatan keju cottage dengan enzim renin M. pusillus dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: susu dipasteurisasi pada suhu 72-73
0
C selama 15 menit, 

kemudian suhunya diturunkan sampai 43
0
C lalu ditambah starter Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophillus sebanyak 5% (v/v). Setelah 

didiamkan selama 30 menit,  kemudian ditambah larutan CaCl2 0,02% dan  enzim 

renin M. pusillus sesuai perlakuan (0%, 2%, 4%, 6%, 8%, atau 10% (v/v)) serta 

dipertahankan suhunya pada suhu 40
0
C selama 3 jam. Curd yang telah terbentuk 

dipotong kecil-kecil utuk memudahkan whey keluar dan  didiamkan  selama          

15 menit. Whey yang keluar diambil sebanyak ⅓ bagian dari volume lalu 

ditambahkan air bersuhu 45
0
C. Setelah didiamkan  selama 15 menit,  whey 

dibuang kembali hingga batas curd  lalu ditambahkan air bersuhu 65
0
C sebanyak 

whey yang dibuang dan didiamkan selama 15 menit kembali. Pada tahap akhir 

pengeluaran whey dari curd, whey dibuang seluruhnya dengan cara curd disaring 

menggunakan saringan plastik dan kain saring (cheesecloth). Setelah disaring, 

curd dicelupkan ke dalam air dingin selama 10 menit dan dipindahkan dari 

cheesecloth  ke  dalam wadah untuk  ditambahkan garam 1,5% dari jumlah curd 

yang terbentuk. Keju segar  yang dihasilkan dibungkus dalam kantong plastik dan 

disimpan  pada suhu ± 5
0
C untuk digunakan  pada tahap analisa berikutnya. 

Pengamatan dilakukan terhadap karakteristik kimia keju cottage yang dihasilkan 

meliputi  pH,  kadar air, protein , dan lemak. Diagram alir produksi keju cottage 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 2. 



 

 

3.5. Pengamatan dan Analisis Data 

3.5.1. Uji Kualitas Keju 

 Pengamatan dilakukan terhadap kualitas keju cottage yang dihasilkan. 

Pengamatan yang dilakukan meliputi: 

 Uji pH ( Sudarmadji, Haryono dan Suhardi 1997), sebagaimana dapat dilihat 

pada Lampiran 3. 

 Uji kadar air (A.O.A.C, 2000), sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 Uji kadar protein metode autokjeldahl  (A.O.A.C, 2000),  sebagaimana dapat 

dilihat pada Lampiran 5. 

 Uji kadar lemak metode soxhlet ( Sudarmadji, dkk, 1997),  sebagaimana dapat 

dilihat pada Lampiran 6. 

 

3.5.2. Analisis Data 

 Data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis 

ragam (ANOVA) dan bila terdapat perbedaan yang nyata atau sangat nyata di 

antara perlakuan, maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan 

(Sastrosupadi, 2000). 

 

3.6. Batasan Istilah 

Enzim Renin Mucor pusillus : enzim renin M. pusillus yg diproduksi 

menggunakan media tumbuh limbah apel dan 

bahan penginduksi whey bubuk, dengan 

aktifitas proteolitik 0,481 U/mg, aktifitas 

koagulasi 63,152 U/mg, protein terlarut 28,695 

mg/ml, dan jumlah spora 5,678
 
x 10

6
 spora/ml. 



 

 

Limbah apel : limbah yang berupa padatan (kulit, tangkai, 

biji, dan sisa daging buah apel) yang 

dihasilkan dari pengolahan buah apel dalam 

pembuatan berbagai produk. Limbah yang 

didapat kemudian dikeringkan dan digiling 

hingga halus. 

Keju cottage : keju jenis lunak yang dihasilkan dengan 

menggunakan enzim renin Mucor pusillus 

yang diproduksi pada media limbah apel 

dengan bahan penginduksi whey bubuk. 

Kualitas keju  : kualitas keju berdasarkan karakteristik kimia 

keju yang dilihat dari pH, kadar air, protein, 

dan lemak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.   Pengaruh Penggunaan Enzim Renin M. pusillus terhadap pH Keju 

Cottage 

 

Hasil analisis ragam pada Lampiran 7 menunjukkan bahwa perlakuan 

konsentrasi penggunaan enzim renin M. pusillus yang berbeda tidak memberikan 

pengaruh nyata (P>0,05) terhadap pH keju cottage. Rata-rata nilai pH keju cottage  

pada perlakuan konsentrasi enzim renin ditunjukkan pada Tabel 3. 

Tabel 3 Rata-rata pH keju cottage 

 

 

Nilai pH keju cottage tertinggi diperoleh dari perlakuan penambahan 

konsentrasi enzim renin 4% sebesar 4,57
 
± 0,04 dan yang terendah diperoleh dari 

perlakuan penambahan konsentrasi enzim renin 10% sebesar 4,43±0,02. 

Kecenderungan rendahnya nilai pH keju diduga diakibatkan semakin banyak 

jumlah enzim yang ditambahkan mengakibatkan tingginya aktivitas enzim dan 

cepatnya pertumbuhan starter, memudahkan penurunan nilai pH sehingga 

menaikkan aktivitas proteolitik enzim yang berlebihan. Menurut Ardhana, 

Kusumawati, dan Radiati (1995), semakin tinggi penggunaan starter dan enzim 

renin mengakibatkan nilai total asam keju cottage makin tinggi, sedang pH-nya 

semakin menurun. Starter maupun enzim renin cenderung meningkatkan produksi 

Konsentrasi enzim renin (%) Rata-rata  

0 4,47 ± 0,11 

2 4,55 ± 0,08 

4 4,57
 
± 0,04 

6 4,53 ± 0,11 

8 4,46 ± 0,11 

10 4,43 ± 0,02 



 

 

asam-asam dalam susu Jumlah asam laktat yang terbentuk, mengakibatkan jumlah 

ion H
+
 yang terlarut akan meningkat, sehingga terjadi penurunan pH. Radiati dan 

Fardiaz (1991) menambahkan bahwa enzim renin M.pusillus merupakan enzim 

protease asam yang mampu mempertahankan aktivitasnya secara maksimal pada 

pH sekitar 5,0.  

Grafik pengaruh penggunaan enzim renin M. pusillus terhadap pH keju 

cottage dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Grafik rata-rata pH keju cottage 

 

Berdasarkan Gambar 3 dapat dilihat bahwa terjadi kecenderungan 

penurunan pH keju cottage seiring dengan peningkatan penggunaan konsentrasi 

enzim renin M.pusillus. Pada perlakuan penambahan dari konsentrasi 0% sampai 

konsentrasi 2% pH keju semakin meningkat hingga mencapai pH keju tertinggi 

pada penambahan konsentrasi enzim sebesar 4%, namun terjadi penurunan 

kembali pH keju cottage  pada penambahan konsentrasi enzim renin M.pusillus 

sebesar 6%, 8%, sampai 10%.   
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Enzim renin yang memproduksi karbohidrat dimanfaatkan sebagai substrat 

bagi starter untuk pertumbuhan, sehingga menyebabkan produksi asam laktat 

berlanjut pada saat terjadi koagulasi. Menurut Winarno (2010), renin terutama 

berkerja pada substrat kappa-kasein yang berfungsi sebagai koloid yang 

merupakan lapisan luar kasein. Kappa-kasein merupakan fosfoprotein yang 

mengandung 6-10% karbohidrat (galaktosa, galaktosianin, dan asam sialat). 

Dengan kerja renin terbentuklah glukoprotein yang  larut dan mengandung 20-

30% karbohidrat dan para-kapa-kasein yang mengendap. Berdasarkan hasil 

penelitaian Sampurno (2007), rendahnya nilai pH pada keju cottage yang dibuat 

dengan renin M. pusillus juga disebabkan terdapatnya kandungan asam amino 

jenis asam yaitu asam glutamat dan asam aspartat yang tinggi. 

pH keju cottage menggunakan enzim M. pusillus yang diproduksi dengan 

media pertumbuhan limbah apel berpenginduksi whey bubuk relatif sama 

dibandingkan dengan hasil penelitian Nurhidayati (2003), dengan  menggunakan 

enzim papain, menghasilkan pH keju cottage sebesar 4,43. Hasil pH keju cottage 

menggunakan enzim M. pusillus yang diproduksi dengan media pertumbuhan 

limbah apel berpenginduksi whey bubuk lebih rendah jika dibandingkan dengan 

hasil penelitian Purnomo dkk. (1996), yang menggunakan M. pusillus FNCC dan 

campuran strater L. bulgaricus dengan S. thermophilus dapat menghasilkan pH 

sebesar 5,34. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2.   Pengaruh Penggunaan Enzim Renin M. pusillus terhadap Kadar air 

Keju Cottage 

 

Hasil analisis ragam pada Lampiran 8 menunjukkan bahwa perlakuan 

konsentrasi penggunaan enzim renin M. pussillus yang berbeda tidak memberikan 

pengaruh nyata (P>0,05) terhadap kadar air keju cottage. Rata-rata nilai  kadar air 

keju cottage  pada perlakuan enzim renin dapat ditunjukkkan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rata-rata kadar air keju cottage 

 

 

Kadar air keju cottage tertinggi diperoleh dari perlakuan penambahan 

kosentrasi enzim 6% sebesar 84,05 ± 3,34% sedangkan kadar air terendah 

diperoleh dari perlakuan penambahan enzim 2% sebesar 81,49 ± 3,63 %. 

Tingginya konsentrasi enzim yang ditambahkan ternyata tidak dapat menurunkan 

kadar air yang dihasilkan. Peningkatan kadar air keju mungkin dikarenakan tidak 

seimbangnya rasio enzim dengan substrat. Konsentrasi enzim yang berlebih tidak 

seimbang dengan substrat yang tersedia, sehingga mengakibatkan fungsi 

koagulasi enzim yang tidak optimal dan mengakibatkan banyak air yang terjebak 

dalam curd. Menurut Aulanni’am (2005), kecepatan reaksi enzimatik akan 

meningkat secara lenear dengan bertambahnya konsentrasi enzim. Kecepatan 

reaksi akan meningkat seiring dengan bertambahnya konsentrasi substrat. Terlihat 

jelas bahwa penambahan konsentrasi enzim harus diseimbangkan dengan 

konsentrasi substratnya, jika tidak terjadi keseimbangan hingga mencapai titik 

Konsentrasi enzim renin (%) Rata-rata kadar air (%)  

0 81,34 ± 1,38 

2 81,49 ± 3,63 

4 82,98 ± 3,00 

6 84,05 ± 3,34 

8 83,31 ± 2,16 

10 83,28 ± 3,51 



 

 

batas, maka enzim semakin akan semakin jenuh oleh substrat dan tidak akan 

berfungsi cepat/ lambat. 

Grafik pengaruh penggunaan enzim renin M. pusillus terhadap kadar air 

keju cottage dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Grafik rata-rata kadar air keju cottage 

 

Berdasarkan Gambar 4 dapat dilihat bahwa terjadi kecenderungan 

peningkatan kadar air keju cottage seiring dengan peningkatan penggunaan 

konsentrasi enzim renin M.pusillus. Pada perlakuan penambahan dari konsentrasi 

0% sampai konsentrasi 2% kadar air keju semakin meningkat hingga penambahan 

konsentrasi 4% dan mencapai kadar air keju tertinggi pada penambahan 

konsentrasi enzim sebesar 6%, namun terjadi penurunan kembali kadar air keju 

cottage  pada penambahan konsentrasi enzim renin M.pusillus sebesar 8% dan 

10%. 

Tingginya kadar air juga ditandai dengan curd yang dihasilkan mempunyai 

tekstur yang lembek, hal ini mungkin diakibatkan terjadinya proses proteolitik 

non-spesifik yang berlebihan pada saat terjadinya koagulasi sehingga 
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mengakibatkan penurunan kekuatan curd yang dihasilkan. Menurut Muchtadi 

(1992), berlanjutnya proses proteolisis yang sangat kuat selama waktu koagulasi 

menyebabkan banyaknya fraksi protein yang terlarut dalam whey sehingga 

menurunkan rendemen dan kekuatan curd. Menurut Fox, Guinee, Logan, and 

McSweeney (2000), enzim yang memiliki rasio proteolitik lebih tinggi akan dapat 

mencegah proteolisis non-spesifik yang berlebihan, mencegah terjadinya gel 

struktur yang lemah, dan mencegah turunnya nilai rendemen. Menurut Salissa 

(2010), penambahan kosentrasi enzim M. pusillus 6%,8%, dan 10 % menurunkan 

nilai rendemen keju cottage dan mempunyai tekstur keju yang cenderung lebih 

lembek.  

Menurut Idris dan Thohari (1992), ikatan gel yang lemah mengakibatkan 

tekstur keju menjadi lembek. Tekstur yang lembek kemungkinan banyak 

mengandung air dan whey yang tertahan di dalamnya. Asam laktat kemungkinan 

besar larut barsama whey dan sebagian terperangkap dalam curd bersama whey, 

sehingga semakin banyak asam laktat yang larut dalam whey dan terperangkap 

bersama-sama dalam curd menyebabkan nilai pH keju cenderung menurun. 

Kandungan air yang lebih tinggi pada keju lunak dikarenakan mengandung whey 

yang lebih banyak.  

Menurut Muchtadi dkk. (1992), mekanisme penggumpalan protein susu 

adalah sebagai berikut: kasein dan kasein berikatan dengan ion kalsium 

membentuk misel kasein yang stabil, sedangkan kappa-kasein tidak membentuk 

kompleks dengan ion kalsium. Kappa-kasein adalah protein yang berperan dalam 

pembentukan keju. Peranan kappakasein terletak pada kemampuannya untuk 

menstabilkan 1–kasein terhadap koagulasi. Kappa-kasein dapat dipotong oleh 



 

 

enzim renin menghasilkan  parakappa-kasein yang tidak larut dan glikopeptida 

yang larut. Bagian kappa-kasein yang telah terpotong tidak mampu lagi untuk 

menstabilkan 1–kasein dan dengan adanya ion kalsium serta dengan 

pemanasan, para-kappa-kasein akan terdenaturasi membentuk curd.  

Kadar air yang dihasilkan dari penggunaan enzim M. pusillus yang 

diproduksi dengan media pertumbuhan limbah apel berpenginduksi whey bubuk  

sebesar 81,34 – 84,05%, masih terlalu tinggi bila dibandingkan dengan standar 

CODEX STAN C-16 (1999), kadar air maksimum pada keju cottage sebesar 80%. 

Berdasarkan hasil penelitian Sampurno (2007), penggunaan M. pusillus bermedia 

fermentasi dedak gandum menghasilkan kadar air maksimum keju cottage sebesar 

57,795%. Besarnya kadar air keju mempunyai nilai tersendiri  untuk mengurangi 

kualitas  produk pangan maka diperlukan penangan khusus untuk memperbaiki 

kualitas keju yang dihasilkan. Proses koagulasi menentukan hasil akhir dari keju, 

untuk itu penangan suhu dan pH diperlukan karena tinggi rendahnya perlakuan 

suhu yang digunakan mampu memepengaruhi aktivitas enzim renin M. pusillus 

dalam mengkoagulasi susu. Menurut Muchtadi dkk. (1992), pada suhu yang 

terlalu rendah kestabilan enzim tinggi, tetapi aktivitasnya rendah,sedangkan pada 

suhu yang terlalu tinggi aktivitasnya tinggi tetapi kestabilannya rendah. Menurut 

Daulay (1991), beberapa faktor yang mempengaruhi tektur dadih dan 

kesempurnaan koagulasi antara lain : (1) tekstur dadih meningkat dengan 

meningkatnya temperatur hingga 40
0
C dan kemudian menurun kembali pada 

temperatur yang lebih tinggi, (2) tekstur dadih yang lebih lunak dan waktu 

penggumpalan yang lebih lama terjadi apbila susu sudah disimpan dingin sebelum 

penambhan renin. Tekstur dadih akan meningkat kembali dengan penambahan 



 

 

kalsium khlorida hingga suatu jumlah maksimum (0,07% kalsium khlorida), (3) 

rasio lemak mempengaruhi tekstur dadih, semakin bsar kandungan lemak susu 

tekstur dadih semakin lunak, (4) Pelapisan k-kasein oleh protein terdenaturasi atau 

asam amino bebas yang terlepas oleh proteolisis dan lipolisis mempengaruhi 

kesempurnaan penggumpalan, (5) proteolisis ataupun interaksi dengan asam-asam 

amino pada salah satu sisi ikatan Phe105-Met106 di dalam k-kasein akan 

menyebabkan kerusakan sedemikian rupa sehingga pemutusan ikatan tersebut 

tidak sempurna dan menghasilkan dadih yang lunak. 

 

4.4.   Pengaruh Penggunaan Enzim Renin M. pusillus terhadap Kadar 

Protein Keju Cottage 

 

 Hasil analisis ragam pada Lampiran 9 menunjukkkan bahwa perlakuan 

konsentrasi penggunaaan enzim renin M. pusillus yang berbeda memberikan 

pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap kadar protein  keju cottage. Rata-rata nilai 

kadar kadar protein keju cottage pada perlakuan konsentrasi enzim renin dan hasil 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 5% ditunjukkan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rata-rata kadar protein keju cottage dan hasil UJBD 

  

Konsentrasi enzim renin (%) Rata-rata kadar protein (%) 

0                          18,27  
b 

± 0,41 

2                          18,03  
b 

± 0,50 

4                          17,91  
b
 ± 1,25 

6                          17,12 
ab 

± 1,36 

8                          16,69 
ab

 ± 1,16 

10                          16,13 
a
  ± 1,13 

Keterangan : superskrip a, ab, dan b yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (P<0,05). 

 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi enzim 0% tidak 

berbeda nyata terhadap konsentrasi enzim 2%, 4%, 6%, dan 8%  tetapi berbeda 



 

 

nyata dengan perlakuan konsentrasi enzim 10 %. Perlakuan konsentrasi enzim 

10% tidak berbeda nyata dengan perlakuan 6 % dan 8%.  

Grafik pengaruh penggunaan enzim renin M. pusillus terhadap kadar 

protein keju cottage dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Grafik rata-rata kadar protein keju cottage 

 

Berdasarkan Gambar 5 dapat dilihat bahwa terjadi kecenderungan 

penuruna kadar protein keju cottage seiring dengan peningkatan penggunaan 

konsentrasi enzim renin M.pusillus. Pada perlakuan penambahan dari konsentrasi 

0% sampai konsentrasi 2% kadar protein keju semakin menurun hingga 

penambahan konsentrasi 4% ,6%, 8%, dan mencapai kadar ptotein keju terendah 

pada penambahan konsentrasi enzim renin  M. pusillus sebesar 10%.  

Penurunan kadar protein pada keju dikarenakan banyaknya protein 

terdenaturasi yang diduga diakibatkan oleh meningkatnya aktivitas enzim renin 

M. Pusillus dan cepatnya pertumbuhan starter Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococus thermophilus pada saat proses pembuatan keju menggunakan suhu 

43
0
C yang merupakan suhu optimum pertumbuhan starter. Al Awwaly (2007) 
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mengatakan rendahnya kadar protein disebabkan oleh perlakuan suhu 42
0
C 

merupakan suhu optimum aktivitas enzim M.pusillus dan aktivitas starter 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococus thermophilus. Menurut Nurhidayati 

(2003), suhu 41-45
0
C merupakan suhu optimum pertumbuhan strater sehingga 

akan meningkatkan aktivitas starter dalam merubah laktosa menjadi asam laktat 

sehingga mampu menurunkan pH. Menurut Scott(1986), aktivitas starter yang 

berlebihan sehingga sampai menurunkan pH yang terlalu rendah dapat 

menyebabkan denaturasi protein.  

Maheshwari, Bharadwaj, and Bhat (2000) menyatakan bahwa M. pusillus 

menghasilkan enzim dengan rasio aktivitas koagulasi dan aktivitas proteolitik 

yang tinggi, memungkinkan untuk pembentukan curd yang tinggi pula. Aktivitas 

koagulasi dari enzim merupakan aktivitas pemecahan selektif pada bagian                      

k-kasein yang menstabilkan casein micelles dalam susu. Bagian dari k-kasein 

kehilangan aktivitas penstabilnya, dan micelles dari kasein terkoagulasi dengan 

adanya kalsium. Enzim renin dari Mucor dapat optimal menghidrolisis kasein dan 

haemoglobin pada pH 3,7 sehingga diklasifikasikan sebagai protease asam. 

Winarno dan Fernandez (2007) menambahkan bahwa renin mempunyai keaktifan 

mengubah kasein menjadi para-kasein, yaitu senyawa yang dapat diendapkan oleh 

ion kalsium. Nouani et al. (2008) menambahkan bahwa peningkatan jumlah 

kalsium terlarut juga diikuti dengan peningkatan jumlah koloid kalsium fosfat 

yang merupakan faktor penentu kemampuan enzim renin dalam mengkoagulasi 

susu. 

Menurut Fox et al. (2000), proses koagulasi susu yang disebabkan oleh 

enzim renin dibagi menjadi dua fase yaitu fase primer dan fase skunder. Fase 



 

 

pertama pada koagulasi susu adalah fase yang tidak terpengaruhioleh temperatur, 

pada fase ini renin memotong rantai asam amino k-kasein pada ikatan antara asma 

amino ke 105 ( fenilanin), dengan asam amino ke 106  (metionin). Pemutusan ini 

menghasilkan para-k-kasein dan makropeptida. Fase kedua yang disebut fase 

penggumpalan adalan fase yang bergantung pada temperatur dan tidak akan 

berlangsung sebelum panas dibutuhkan dan ion-ion kalsium tersedia. 

Sebagaimana diketahui, k-kasein memberikan stabilitas pada misel kasein. 

Stabilitas ini hilang apabila para-k-kasein terbentuk, dan dengan adanya ion-ion 

kalsium, misel-misel kasein bersatu membentuk koagulum yang melingkupi 

komponen-komponen susu lainnya. Aktivitas enzim renin masih berlangsung 

ketika curd telah terbentuk dan berhubungan dengan proteolisis dari alfa dan beta 

kasein, yang merupakan bagian bagian dari proses  pematangan. Kondisi ini 

disebabkan oleh sekitar 6% dari renin yang ditambahkan masih tertinggal dalam 

keadaan yang masih aktif. 

Kadar protein yang dihasilkan dari penggunaan enzim M. pusillus yang 

diproduksi dengan media pertumbuhan limbah apel berpenginduksi whey bubuk  

masih rendah bila dibandingkan dengan kadar protein pada keju cottage hasil 

penelitian sebelumnya oleh Purnomo dkk. (1996), M. pusillus T. 10 dan                    

M. pusillus FNCC menghasilkan kadar protein sebesar 31,35% dan 29,35%. Hasil 

kadar protein keju cottage dengan menggunakan enzim M. pusillus yang 

diproduksi dengan media pertumbuhan limbah apel berpenginduksi whey bubuk 

relatif sama dengan hasil penelitian Nurhidayati (2003), dengan menggunakan 

enzim papain menghasilkan kadar protein keju cottage sebesar 17,91 %. 

 



 

 

4.4.   Pengaruh Penggunaan Enzim Renin M. pusillus terhadap Kadar 

Lemak Keju Cottage 

 

 Hasil analisis ragam pada Lampiran 9 menunjukkkan bahwa perlakuan 

konsentrasi penggunaaan enzim renin M. pusillus yang berbeda memberikan 

pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap kadar lemak keju cottage. Rata-rata nilai 

kadar lemak  keju cottage pada perlakuan konsentrasi enzim renin dan hasil Uji  

Jarak Berganda Duncan (UJBD) 5% ditunjukkan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rata-rata kadar lemak keju cottage dan hasil UJBD  

Keterangan : superskrip a, ab, dan b yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (P<0,05). 

 

 

 Tabel 6 menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi enzim enzim 0% dan 

2% tidak berbeda nyata terhadap konsentrasi enzim 4%,dan 6% tetapi berbeda 

nyata dengan perlakuan konsentrasi enzim 8% dan 10 % . Perlakuan konsentrasi 

enzim 8% dan 10% tidak berbeda nyata dengan perlakuan 4 % dan 6%. 

Fox, Guinee, Logan, dan McSweeney (2000) menyatakan bahwa kadar 

lemak keju cottage pada umumnya sebesar 3,9%, kadar protein 13,8%, dan kadar 

air sebesar 79,1% Kecenderungan kadar lemak yang tinggi pada keju cottage  

diakibatkan oleh pengaruh kadar proteinnya. Dalam rantai-rantai peptida dari 

protein terdapat  lemak  yang terperangkap di dalamnya. Semakin tinggi 

kandungan protein dalam keju maka semakin banyak jumlah lemak yang 

terperangkap (terikat) dan dipertahankan dalam keju, sehingga makin tinggi kadar 

Konsentrasi enzim renin (%) Rata-rata kadar lemak (%)  

0                        16,99  
b
 ± 0,92 

2                        16,63  
b
 ± 1,67  

4                        16,12 
ab

 ± 1,64 

6                        15,91 
ab

 ± 2,28 

8                        15,56 
a   

± 2,28 

10                        15,41 
a
  ± 2,48 



 

 

lemak yang dihasilkan. Aktivitas enzim menyebabkan ion Ca
2+ 

terlepas, 

mengakibatkan gugus non polar kasein yang bersifat lipofilik mampu mengikat 

lemak. Keju cottage dengan kadar  protein tinggi mengakibatkan kadar lemak 

yang dihasilkan juga tinggi. 

 Grafik pengaruh penggunaan enzim renin M. pusillus terhadap kadar 

lemak keju cottage dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Grafik rata-rata kadar lemak keju cottage 

 

Berdasarkan Gambar 6 dapat dilihat bahwa terjadi kecenderungan 

penuruna kadar lemak keju cottage seiring dengan peningkatan penggunaan 

konsentrasi enzim renin M.pusillus. Pada perlakuan penambahan dari konsentrasi 

0% sampai konsentrasi 2% kadar lemak keju semakin menurun hingga 

penambahan konsentrasi 4% ,6%, 8%, dan mencapai kadar lemak keju terendah 

pada penambahan konsentrasi enzim renin  M. pusillus sebesar 10%.  

 Kadar lemak keju cottage yang dihasilkan semakin menurun dengan 

adanya perlakuan konsentrasi enzim renin 2% sampai 10%. Menurut Daulay 

(1991), tingginya aktivitas koagulasi  menyebabkan banyaknya  kerusakan pada 
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membran lipoprotein, sehingga lemak susu akan keluar. Pengolahan dengan suhu 

yang tinggi dan akibat denaturasi oleh asam kuat dapat menyebabkan denaturasi 

kompleks protein sehingga membran globula lemak pecah dan terjadi kebocoran 

lemak. Apabila hal ini terjadi lemak susu akan lebih mudah terhidrolisa atau 

teroksidasi. Damodaran (1997) menambahkan bahwa lemak dapat dihidrolisa 

menjadi asam-asam lemak bebas karena terdapatnya sejumlah air dalam minyak 

atau lemak tersebut. Proses hidrolisis ini dapat menurunkan kadar lemak produk 

karena asam-asam lemak bebas yang volatile dapat menguap. 

 Kadar lemak yang berbeda secara statistik disebabkan oleh aktivitas 

proteolitik enzim mengakibatkan globula-globula lemak yang bagian dalamnya 

cair, dapat terperas keluar akibat kerusakan pada membran lipoprotein dan 

fosfoprotein. Hal ini berkaitan dengan protein dan lemak yang sama-sama 

mempunyai ikatan hidrofobik yang mengikat lemak, protein dan bahan kering 

lainnya. Kadar lemak keju cottage yang dihasilkan dari penggunaan enzim                  

M. pusillus yang diproduksi dengan media pertumbuhan limbah apel 

berpenginduksi whey bubuk  sebesar 15,414-16,628% masih diatas batas 

minimum 4% kadar lemak keju cottage standar CODEX STAN C-16 (1990). 

Menurut Caric (1992), semakin tinggi kadar protein keju, semakin banyak jumlah 

lemak yang diikat dan dipertahankan dalam keju, sehingga semakin tinggi kadar 

lemak keju yang dihasilkan. Protein dalam lemak keju berada dalam bentuk 

berikatan dengan lemak keju, sehingga semakin besar kadar protein keju maka 

semakin besar kadar lemak keju. 

 

 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil data penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlakuan 

penggunaan enzim renin M. pusillus tidak memberikan pengaruh terhadap nilai 

pH dan kadar air  keju cottage tetapi memberikan pengaruh nyata terhadap kadar 

protein dan kadar lemak keju cottage. Rerata kadar air keju cottage yang 

dihasilkan berkisar 81,49 - 84,05% masih tinggi bila dibandingkan dengan standar 

CODEX STAN C-16 (1999) yaitu kadar air maksimum 80%. Kadar protein dan 

kadar lemak keju cottage mengalami penurunan seiring dengan adanya 

penambahan konsentrasi enzim renin sebesar 2% sampai 10%, namun tidak 

mengurangi nilai kualitas dari keju cottage karena kadar protein dan lemak yang 

dihasilkan cukup tinggi untuk meningkatkan kualitas produk pangan. Penambahan 

konsentrasi enzim renin sebesar 4% menghasilkan nilai pH 4,57, kadar air 

82,98%, kadar protein 17,91%, dan lemak 16,12%. Penggunaan konsentrasi enzim 

renin M. pusillus sebesar 4% (R3) memberikan hasil yang optimal dalam 

pembuatan keju cottage. 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, maka untuk mempertahankan kualitas 

dari keju cottage disarankan : 

1. Pada proses pembuatan keju, pH, temperatur optimum aktivitas enzim, 

kandungan bahan baku susu harus lebih diperhatikan, karena berpengaruh 

pada kestabilan enzim terhadap aktivitas proteolitik dan koagulasinya.  



 

 

2. Pemotongan curd khusus pada keju cottage didasarkan pada pH isoelektrik 

curd 4,6 atau keasaman tertitrasi wheynya sekitar 0,50-0,54% asam laktat. 

3. Penggunaan enzim renin dengan konsentrasi 4% dalam pembuatan keju 

cottage untuk memberikan hasil yang optimum. 
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Lampiran 1. Diagram Alir Produksi Ekstrak Kasar Enzim Renin M. pusillus 

(Purnomo, Indratiningsih, Sugita, Rihastuti, 1996)                                                                                                                                             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limbah 

Apel 

Ditambah bubuk kapur dengan perbandingan limbah apel: bubuk kapur= 30:1(w/w) 

Suhu diturunkan sampai 37
0
C  

Ditambah larutan mineral MgSO4 0,05%; KCl 0,05%; KH2PO4 0,2%; pepton 1%; 

urea 0,1% dan ditambah whey bubuk 8%. Perbandingan limbah apel modifikasi dan 

larutan 1: 1 (w/v), masing-masing perlakuan digunakan limbah apel modifikasi 

sebanyak 25 gram dan larutan mineral sebanyak 25 ml. 

Perbandingan limbah apel dan larutan 1:1 (b/v) 

Disterilisasi pada suhu 121
0
C selama 15 menit   

Diinokulasi kultur spora M. pusillus sebanyak 5 ml  

Diinkubasi 37
0
C selama 7 hari 

Disentrifugasi pada 4000 rpm selama 20 menit pada suhu 4
0
C 

Disaring menggunakan kain saring sehingga diperoleh filtrat 

Disaring supernatan menggunakan kertas saring Whatman no. 42 

Dipanen 

Ditambahkan akuades steril sebanyak 100 ml per 10 g dan ditambah  

Tween 80 sebanyak 0,05%. Diekstraksi enzim dari medium dengan 

menggunakan blender selama 5 menit 

Ekstrak Kasar Enzim 

Renin M. pusillus 



 

 

Lampiran 2. Diagram Alir Pembuatan Keju Cottage (Anonimus, 2009)                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susu Sapi 

Dipasteurisasi 72-73
0
C selama 15 menit, lalu suhu diturunkan sampai 43

0
C 

Dibuang kembali whey hingga batas curd lalu ditambahkan air 65
0
C sebanyak 

whey yang dibuang dan ditunggu selama 15 menit 

 

Diaduk perlahan-lahan kemudian dipertahankan pada suhu 40
0
C selama 3 jam 

 

Ditambah starter Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus  

sebanyak 5% (v/v), diaduk perlahan ditunggu selam 30 menit 

 

Ditambahkan larutan CaCl2 0,02% dan ditambahkan enzim renin M. pusillus 

sesuai dengan perlakuan (0%, 2%, 4%, 6%, 8%, atau 10%) 

 

Whey dibuang semuanya dengan cara curd disaring menggunakan saringan 

plastik dan kain saring (cheesecloth), selanjutnya curd dicelupkan ke dalam air 

dingin selama 10 menit 

 

Dibungkus dalam plastik 

Curd yang terbentuk dipotong kecil-kecil agar whey keluar kemudian ditunggu 

selama 15 menit 

 

Diambil whey yang sudah keluar tersebut sebanyak ⅓ bagian dari volume lalu 

ditambkan air bersuhu 45
0
C sebanyak  ⅓ bagian volume yang dibuang kemudian 

ditunggu selama 15 menit 

 

Keju Cottage 

Dipindahkan curd dari cheesecloth ke wadah dan ditambahkan garam 1,5% dari jumlah 

curd yang terbentuk, diaduk hingga rata 

 

Analisis : 

 Kadar air 

 pH 

 Kadar lemak 

 Kadar protein 

 

 

 



 

 

Lampiran 3. Nilai pH (Sudarmadji, Haryono, dan Suhardi, 1997) 

Penentuan nilai pH keju Cottage dilakukan dengan prosedur sebagai 

berikut: 

1. Sebanyak 3,5 g keju dilarutkan dalam 25 ml akuades. 

2. pH meter dikalibrasi dengan memasukkan elektroda ke dalam bufer dengan 

pH 7, kemudian ke dalam larutan bufer pH 4 lalu dibilas dengan akuades dan 

dikeringkan dengan kertas tisu. 

3. Elektroda pH meter dicelupkan ke dalam sampel kemudian angka yang 

terbaca pada layar pH meter dicatat setelah angka konstan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4. Pengukuran Kadar air  (AOAC, 2000) 

Penentuan kadar air keju Cottage dilakukan dengan prosedur sebagai 

berikut: 

1. Botol kosong ditimbang dan dimasukkan dalam oven dengan suhu 105 
o
C 

selama 24 jam, kemudian dimasukkan ke dalam eksikator selama 1 jam lalu 

ditimbang (A).  

2. Sampel keju yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 2-2,5 gram dalam 

botol yang telah diketahui beratnya (B). 

3. Botol yang berisi sampel keju tersebut dikeringkan ke dalam oven pada suhu 

105° C selama 3-5 jam. Selanjutnya dimasukkan ke dalam eksikator selama    

1 jam, kemudian ditimbang. Perlakuan ini diulang sampai didapat berat 

konstan, selisih penimbangan berturut-turut kurang dari 0,2 mg (C). 

4. Kadar air dapat dihitung dengan rumus: 

        Kadar air = C-A    x  100% 

                                           B-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 5. Pengukuran Kadar Protein Metode Autokjeldahl (AOAC, 2000) 

 

Penentuan kadar protein keju Cottage dilakukan dengan prosedur sebagai 

berikut: 

1. Sampel keju 1-2 g yang telah dihaluskan ditimbang dan dimasukkan ke dalam 

labu kjeldahl, kemudian ditambahkan 1 tablet kjeldahl dan 15 ml H2SO4 pekat. 

2. Blanko dibuat dengan mengganti sampel dengan akuades. 

3. Sampel dipanaskan dalam tabung asam pada suhu 200-250
o
C                    

(selama 30 menit). Apabila terjadi perubahan warna, panas dinaikkan sampai 

300
o
C selama 15 menit hingga cairan berwarna hijau dan biarkan dingin. 

4. pH meter dalam mesin destilasi dikalibrasi dengan bufer 7 dan 4. 

5. Dilakukan destilasi secara otomatis dengan NaOH 40% dan asam borat. 

6. Dilakukan titrasi secara otomatis. 

7. Hasil %N dapat dilihat dalam tampilan menu. 

8. Kemudian %N dikalikan dengan faktor konversi (6,38). 

9. Diperoleh kadar protein (%). 

 

% N =  (ml NaOH blanko - ml NaOH sampel) x 14 x N NaOH  x 100% 

                                                g sampel x 1000 

 

% Protein = % N x 6,38 (angka konversi) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 6. Prosedur pengujian kadar lemak keju cottage metode Soxhlet 

(Sudarmadji dkk. 1997) 

 

Pengukuran kadar lemak keju Cottage dilakukan dengan prosedur sebagai 

berikut: 

1. Kertas saring dengan panjang 10 cm dan kapas dimasukkan ke dalam oven 

100
o
C selama 24 jam. 

2. Kertas saring dan kapas ditimbang (x gram) 

3. Sampel ditimbang sebanyak 0,5 – 1 gram (y gram) 

4. Sampel dibungkus dengan kertas saring dan kapas membentuk silindris. 

5. Labu ekstraksi diisi dengan petroleum eter sebanyak 150 ml. 

6. Sampel yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam Soxhlet. 

7. Soxhlet dan labu ekstraksi dipasang pada alat pengukur kadar lemak. 

8. Penangas air dihidupkan dan air pada alat ekstraksi dikeluarkan. 

9. Penangas air diatur pada suhu 40-60
o
C. 

10. Ekstraksi selama 4-6 jam. 

11. Petroleum eter yang telah mengandung ekstrak lemak dan minyak 

dipindahkan ke dalam botol timbang yang telah diketahui beratnya, 

kemudian diuapkan dengan penangas air sampai agak pekat. 

12. Dimasukkan dalam oven 100
o
C selama 24 jam, kemudian dimasukkan ke 

dalam eksikator selama 2 jam. 

13. Timbang residu dalam botol timbang yang merupakan berat lemak. 

Kadar lemak dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

 

Kadar lemak = 
Berat lemak 

Berat sampel sebelum ekstraksi 
x 100% 



 

 

Lampiran 7. Data dan Analisis Ragam pH  Keju Cottage  

Perlakuan 
Kelompok 

Total 
Rata-

rata 
SD 

1 2 3 4 

R1 4,43 4,45 4,62 4,38 17,88 4,47 0,11 

R2 4,56 4,43 4,61 4,59 18,19 4,55 0,08 

R3 4,55 4,52 4,59 4,61 18,27 4,57 0,04 

R4 4,63 4,60 4,47 4,40 18,10 4,53 0,11 

R5 4,59 4,52 4,35 4,38 17,84 4,46 0,11 

R6 4,45 4,43 4,41 4,42 17,71 4,43 0,02 

Total 27,21 26,95 27,05 26,78 107,99     

Rata-rata 4,54 4,49 4,51 4,46       
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JK Galat = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 

  = 0,12 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel Sidik Ragam 

 

SK db JK KT F Hitung 
F Tabel 

5% 1% 

Kelompok 3 0,02 0,006 0,712 3,29 5,42 

Perlakuan  5 0,06 0,012 1,571 2,9 4,56 

Galat 15 0,12 0,008 

   Total 23 

     Keterangan : menunjukkan bahwa di antara perlakuan tidak terdapat perbedaan yang 

nyata (Fhit < F0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 8. Data dan Analisis Ragam Kadar Air  Keju Cottage  

Perlakuan 
Kelompok 

Total 
Rata-

rata 
SD 

1 2 3 4 

R1 80,64 82,78 82,17 79,78 325,37 81,34 1,38 

R2 83,29 84,79 81,43 76,46 325,97 81,49 3,63 

R3 86,23 84,57 81,58 79,53 331,90 82,98 3,00 

R4 86,00 87,25 83,21 79,73 336,19 84,05 3,34 

R5 85,93 81,77 84,21 81,32 333,23 83,31 2,16 

R6 84,26 86,16 84,55 78,16 333,13 83,28 3,51 

Total 506,36 507,32 497,13 474,99 1985,81     

Rata-rata 84,39 84,55 82,86 79,16       

 

Faktor Koreksi (FK) = 
rxt
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1: 1:
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1985,81
2

x
  = 164309,36 

 

JK Total = 
t

i

r

j

yij
1: 1:

2
- FK 

  = 80,64
2
 + 82,78

2
 + … + 78,16

2
 – FK  

  = 180,08 

 

JK Perlakuan  = 

2

1:

1:


 














t
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t
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 - FK 

 =
4

13,33323,333336,19  331,90  97,325 37,325 222222 
 - FK 

 = 23, 56 

 

JK Kelompok  = 

2

1:

1:


 








r

j

t

i

r

yij

- FK 

=
6

474,99 13,497 32,50736,506 2222 
 - FK 

  = 112,93 

 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 

  = 43,59 

 



 

 

Tabel Sidik Ragam 

SK Db JK KT F Hitung 
F Tabel 

5% 1% 

Kelompok 3 112,93 37,64 12,95 3,29 5,42 

Perlakuan  5 23,56 4,71 1,62 2,9 4,56 

Galat 15 43,59 2,90 

   Total 23 

     Keterangan : menunjukkan bahwa di antara perlakuan tidak terdapat perbedaan yang 

nyata (Fhit < F0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 9. Data dan Analisis Ragam Kadar Protein Keju Cottage  

Perlakuan 

 

Kelompok Total 

 

Rata-

rata 

SD 

 1 2 3 4 

R1 18,53 18,50 18,37 17,65 73,06 18,27 0,41 

R2 18,52 18,29 17,91 17,39 72,12 18,03 0,50 

R3 17,86 17,60 16,59 19,60 71,65 17,91 1,25 

R4 16,75 16,98 15,75 19,00 68,48 17,12 1,36 

R5 16,47 17,00 15,25 18,03 66,76 16,69 1,16 

R6 16,57 16,71 14,43 16,79 64,51 16,13 1,13 

Total 104,72 105,09 98,30 108,47 416,58     

Rata-rata 17,45 17,52 16,38 18,08 

    

Faktor Koreksi (FK) = 
rxt
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t
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416,58
2

x
  = 7230,67 

 

JK Total = 
t

i

r

j

yij
1: 1:

2
- FK 

  = 18,53
2
 +18,50

2
 + … +16,79

2
 – FK  

  = 33,78 

 

JK Perlakuan  = 

2

1:

1:


 














t
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 =
4

50,6476,6668,48  71,65  13,72 06,73 222222 
 - FK 

 = 14,38 

 

JK Kelompok  = 

2

1:

1:


 








r

j

t

i

r

yij

- FK 

=
6

108,469 299,98 090,105719,104 2222 
 - FK 

  = 9,015 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 

  = 10,38 

 

 

 



 

 

Tabel Sidik  Ragam 

SK db JK KT F Hitung 
F Tabel 

5% 1% 

Kelompok 3 9,02 3,01 4,34 3,29 5,42 

Perlakuan 5 14,38 2,88 4,16* 2,9 4,56 

Galat 15 10,38 0,69 

   Total 23 33,778 

    Keterangan :   * menunjukkan bahwa di antara perlakuan terdapat perbedaan yang 

nyata (Fhitung > Ftabel 0,05) 

 

 

Uji Beda Jarak Nyata Duncan (UJBD) pengaruh perlakuan terhadap kadar protein 

keju cottage 

JNT 5% = JND 5% x 
r

KTG
 

  = JND 5% x  
4

0,692
 

  = JND 5% x 0,416 

Tabel Nilai JND dan JNT pada berbagai selingan 

Selingan 2 3 4 5 6 

JND5% 3,01 3,16 3,25 3,31 3,36 

JNT5% 1,25 1,31 1,35 1,38 1,40 

 

Hasil UJBD kadar lemak  keju cottage 

Perlakuan Rataan Notasi 

R6 16,13 a 

R5 16,69   ab 

R4 17,12   ab 

R3 17,91     b 

R2 18,03     b 

R1 18,27     b 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 10. Data dan Analisis Ragam Kadar Lemak  Keju Cottage  

Perlakuan 
Kelompok 

Total 
Rata-

rata 
SD 

1 2 3 4 

R1 17,61 17,55 17,15 15,64 67,95 16,99 0,92 

R2 17,90 17,65 16,71 14,25 66,51 16,63 1,67 

R3 17,28 17,05 16,43 13,72 64,47 16,12 1,64 

R4 17,25 17,52 16,31 12,58 63,66 15,91 2,28 

R5 17,29 17,12 15,46 12,38 62,24 15,56 2,28 

R6 17,19 17,19 15,36 11,92 61,66 15,41 2,48 

Total 104,52 104,08 97,41 80,48 386,49     

Rata-rata 17,42 17,35 16,24 13,41       

 

 

Faktor Koreksi (FK) = 
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386,49
2

x
  = 6223,81 

 

JK Total = 
t

i

r

j

yij
1: 1:

2
- FK 

  = 17,61
2
 + 17,55

2
 + … + 11,92

2
 – FK  

  = 76,10 

 

JK Perlakuan  = 
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 =
4

66,6124,6263,66  64,47  51,66 95,67 222222 
 - FK 

 = 7,456 

 

JK Kelompok  = 

2
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- FK 

=
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80,48 41,97 08,10452,104 2222 
 - FK 

  = 63,15 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 

  = 5,49 

 

 

 



 

 

 

Tabel Sidik Ragam 

SK db JK KT F Hitung 
F Tabel 

5% 1% 

Kelompok 3 63,15 21,05 57,51** 3,29 5,42 

Perlakuan  5 7,46 1,49 4,08* 2,9 4,56 

Galat 15 5,49 0,37 

   Total 23 76,10     

   

Keterangan :   * menunjukkan bahwa di antara perlakuan terdapat perbedaan yang 

nyata (Fhitung > Ftabel 0,05) 

** menunjukkan bahwa di antara kelompok terdapat perbedaan yang 

sangat nyata (Fhitung > Ftabel 0,01). 

 

 

Uji Beda Jarak Nyata Duncan (UJBD) pengaruh perlakuan terhadap kadar lemak 

keju cottage 

JNT 5% = JND 5% x 
r

KTG
 

  = JND 5% x  
4

0,366027
 

  = JND 5% x 0,3025 

Tabel Nilai JND dan JNT pada berbagai selingan 

Selingan 2 3 4 5 6 

JND5% 3,01 3,16 3,25 3,31 3,36 

JNT5% 0,91 0,96 0,98 1,00 1,02 

 

 

Hasil UJBD kadar lemak  keju cottage 

Perlakuan Rataan Notasi 

R6 15,41 a 

R5 15,56 a 

R4 15,91   ab 

R3 16,12   ab 

R2 16,63    b 

R1 16,99    b 

 

 

 

 

 

 

  

 


