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ABSTRACT 
The aims of this study were to determine the best 

concentration of porang flour as emulsifier to physical and 
organoleptic characteristic of processed cheese. There were 
five treatments of different percentage of porang powder in 
processed cheese manufactured. The treatment were P0 (no 
porang flour in processed cheese), P1 (0,1 % of fresh cheese), 
P2 (0,2 % of fresh cheese), P3 (0,3 % of fresh cheese), and P4 
(0,4 % of fresh cheese). The variables measure were: firmness, 
cutting point, microstructure, and organoleptic (flavour and 
texture). Data were analyzed by Analysis of Variance and 
continued by Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). The 
result showed that the effect of each treatment gave significant 
by effect (P<0,01) on flavour and gave significant by different 
effects (P>0,05) on texture, firmness and cutting point. 
Microstructure analysis showed in cheese with porang 
treatment had smaller and compact air cavity than cheese 
without porang. The conclusion was P0 (no porang flour in 
processed cheese) in processed cheese manufactured is the 
best treatment. 
 
Keyword: porang flour, firmness, cutting point, 

microstructure. 
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RINGKASAN 
 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi 
Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, 
Laboratorium Insitut Biosains Universitas Brawijaya dan 
Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas 
Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya pada bulan April 
sampai bulan Mei 2013. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase 
terbaik penggunaan tepung porang sebagai pengemulsi dalam 
pembuatan keju olahan ditinjau dari kekerasan, daya potong, 
mikrostruktur, organoleptik rasa, serta organoleptik tekstur. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
susu segar, asam sitrat, enzim rennet, keju gouda, tepung 
tapioka, garam, dan tepung porang. Metode penelitian yang 
digunakan adalah rancangan percobaan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) dengan lima perlakuan dan tiga ulangan yang 
terdiri dari perlakuan kontrol (P0) yaitu dengan tidak 
menggunakan tepung porang, perlakuan pertama (P1) dengan 
penambahan tepung porang sebanyak 0,1 % dari berat keju 
segar, perlakuan pertama (P2) dengan penambahan tepung 
porang sebanyak 0,2 % dari berat keju segar, perlakuan 
pertama (P3) dengan penambahan tepung porang sebanyak 0,3 
% dari berat keju segar, perlakuan pertama (P4) dengan 
penambahan tepung porang sebanyak 0,4 % dari berat keju 
segar. Parameter yang diamati adalah kekerasan, daya potong, 
mikrostruktur, organoleptik rasa, serta organoleptik tekstur. 
Data hasil pengamatan dianalisis dengan sidik ragam, apabila 
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antar perlakuan menunjukan perbedaan yang tidak nyata, 
maupun nyata dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan 
(UJBD) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan 
penambahan tepung porang sebagai emulsifier memberikan 
perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,01) terhadap 
organoleptik rasa dan tidak memberikan pengaruh yang nyata 
(P>0,05) pada kekerasan, daya potong dan organoleptik 
tekstur. Kekerasan yang dihasilkan oleh penambahan tepung 
porang mengalami kenaikan sejalan dengan penambahan 
pemberian tepung porang sebagai emulsi yaitu mulai dari 5,03 
N – 5,87 N. Daya potong meningkat seiring dengan 
penambahan tepung porang kedalam keju olahan dengan nilai 
berkisar antara 1,73 N – 2,70 N. Pada penambahan tepung 
porang sebagai pengemulsi juga berpengaruh dengan 
mikrostruktur keju olahan. Pengujian perlakuan terbaik 
terdapat pada P0 (tanpa penambahan tepung porang) dengan 
kekerasan 5,03 N, daya potong 1,73 N, organoleptik rasa 4,27 
(rasa keju kuat) dan organoleptik tekstur 1,87 (kenyal). 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang 

Keju adalah salah satu produk hasil fermentasi yang 
berbahan dasar susu dan diproduksi dengan berbagai rasa dan 
bentuk (Fox, Guinee, Logan, and McSweeny, 2000). Keju 
merupakan protein susu yang digumpalkan, penggumpalan ini 
terjadi karena adanya enzim rennet (atau enzim lain yang 
cocok) atau melalui fermentasi asam laktat, komponen-
komponen yang menyusun keju adalah air, lemak, protein, 
laktosa, kalsium dan phosphor, serta komposisinya tergantung 
pada jenis keju (Radiati, 2010).  
 Keju olahan adalah produk yang diperoleh dengan 
menggiling, mencampur, melelehkan dan mengemulsikan 
dengan pemanasan dan pengemulsi dari satu atau lebih jenis 
keju dengan atau tanpa penambahan komponen susu dan 
bahan pangan lainnya seperti bumbu (Kapoor and Metzgel, 
2008). Keju olahan dapat dibuat dari campuran beberapa keju 
natural yang memiliki perbedaan rasa yang dipanaskan dan 
ditambahkan pengemulsi yang sesuai sehingga terbentuk 
tekstur yang kompak (Tamime, 2011).  
 Bahan yang digunakan dalam pembuatan keju olahan 
adalah keju muda dan pengemulsi. Pengemulsi dalam keju 
olahan berfungsi sebagai pengikatan bahan-bahan keju olahan 
yang larut dalam air, sehingga akan mencegah penguapan air 
yang terjadi akibat pemanasan keju olahan. Bahan yang 
memiliki kandungan pengemulsi adalah tepung porang. Umbi 
porang mengandung polisakarida yang mampu menyerap air 
dengan kelebihan-kelebihan tertentu yang disebut 
glukomannan. Tepung porang dapat digunakan sebagai bahan 
penyetabil dan juga dapat menggantikan semua produk yang 
menggunakan pektin, pektin modifikasi dan gelatin. Cita rasa 
tepung porang netral, sehingga mudah dicampur dan 
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dicocokkan dengan beragam bahan baku tradisional dan 
modern. Porang juga sangat potensial untuk dikembangkan 
sebagai bahan pangan, seperti dalam pembuatan keju yang  
dapat dijadikan penambahan tepung porang sebagai alternatif 
bahan pengemulsi (Anonim, 2010).  

Pemanfaatan tepung porang dalam pengolahan produk 
turunan susu masih belum optimal. Salah satu alternatif yang 
dapat dilakukan adalah dengan cara pemanfaatan tepung 
porang pada pembuatan keju olahan untuk memberi pengaruh 
terhadap kekerasan, daya potong, mikrostruktur, rasa dan 
tekstur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 
pengaruh penambahan tepung porang dalam pembuatan keju 
olahan untuk memperoleh produk yang berkualitas. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi 
ilmiah dalam pengembangan produk keju olahan, terutama 
dalam aspek peningkatan nilai tambah produk. 
 
1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
bagaimana pengaruh pemberian tepung porang terhadap 
kekerasan, daya potong, mikrostruktur, rasa dan tekstur keju 
olahan. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui pengaruh penambahan tepung porang terhadap 

kekerasan, daya potong, mikrostruktur, rasa dan tekstur 
keju olahan. 

2. Mengetahui perlakuan terbaik penambahan tepung porang 
terhadap kekerasan, daya potong, mikrostruktur, rasa dan 
tekstur keju olahan. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bahan informasi bagi masyarakat dan pihak industri 
pangan yang terkait dalam pengolahan pangan, khususnya 
pada pengolahan keju. 

2. Bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut yang 
terkait dalam pembuatan keju olahan. 

3. Bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut yang 
terkait dalam pemanfaatan tepung porang sebagai bahan 
pengemulsi. 

 
1.5 Kerangka Pikir 

Keju olahan dibuat dengan cara mencampurkan 
berbagai macam keju (keju tua dan keju muda) dengan 
bantuan panas dan bahan pengemulsi. Kualitas keju olahan 
dipengaruhi oleh komposisi, kelembaban, konsentrasi garam, 
pH, kadar air, kadar lemak, dan kadar protein keju tersebut. 

Pengemulsi merupakan bahan penting dalam 
pembuatan keju olahan untuk menghasilkan struktur yang 
seragam selama proses pelelehan, juga mempengaruhi kualitas 
produk secara kimiawi, fisik dan organoleptik. Pengikatan 
pengemulsi dalam keju olahan yaitu dengan larut dalam air, 
sehingga akan mencegah penguapan air yang terjadi akibat 
pemanasan yang dilakukan pada keju.  

Tepung porang merupakan serat pangan yang terlarut. 
Tepung ini juga dapat digunakan sebagai pengemulsi dan juga 
dapat menggantikan semua produk yang menggunakan pektin, 
pektin modifikasi dan gelatin. Tepung porang kasar berwarna 
putih  dan coklat muda dengan aroma khas seperti ikan. 

Penggunaan tepung porang sebagai pengemulsi, 
karena tepung porang mengandung glukomannan yang cukup 
banyak. Glukomannan yang ada dalam tepung porang, 
memiliki kemampuan mengembang yang besar, dan larutan 
glukomannan di dalam air juga mempunyai sifat merekat, 
namun sifat rekat tersebut akan hilang apabila ditambahkan 
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asam asetat atau asam pada umumnya. Skema kerangka pikir 
dalam penelitian penambahan tepung porang sebagai 
pengemulsi pada keju olahan dapat dilihat pada gambar 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 
 

Keju Muda Keju Tua 

Tepung Tapioka + Garam Tepung Porang 

Pengemulsi Glukomannan 
Pemanasan 

Pengikatan bahan-bahan 
keju olahan terhadap 
pengemulsi yang 
berfungsi untuk 
mencegah penguapan 
air akibat pemanasan 
yang dilakukan. 

Keju Olahan 

Kekerasan, Daya Potong, 
Mikrostruktur, Organoleptik 
Rasa, dan Organoleptik 
Tekstur. 

Sifat Glukomannan: 
Gelling agent 
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1.6 Hipotesis 
Hipotesis penelitian ini adalah perbedaan persentase 

penggunaan tepung porang dalam pembuatan keju olahan akan 
meningkatkan kualitas keju olahan ditinjau dari kekerasan, 
daya potong, mikrostruktur, rasa dan tekstur. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Keju 
 Keju adalah salah satu jenis olahan susu yang 

digumpalkan dan penggumpalan ini terjadi karena adanya 
enzim rennet atau melalui fermentasi asam laktat (Susilo, 
2005). Law and Tamime (2010) juga menjelaskan bahwa pada 
dasarnya keju adalah protein yang digumpalkan dengan 
mengatur kadar lemak serta kadar air pada susu dengan cara 
penambahan natrium klorida (NaCl) dan kultur starter pada 
susu selama proses pembuatan keju. 
 Kualitas keju tergantung pada beberapa faktor, yaitu: 
kualitas susu, bahan penggumpal, starter (baik termasuk 
bakteri asam aktat atau bukan), komposisi keju, dan suhu 
pematangan. Kualitas susu meliputi mikroorganisme susu, 
enzim yang berasal dari susu dan komposisi kimia susu. Keju 
sebaiknya diproduksi dari susu yang telah dipasteurisasi, 
karena tujuan pasteurisasi adalah menghilangkan mikroba 
patogen yang membahayakan kesehatan manusia tanpa 
merubah rasa, konsistensi dan mengandung nutrisi susu. 
Produksi keju dari susu yang baik maka akan diperoleh 
kualitas keju yang baik juga (Fox et al., 2000).  
 Penggumpalan dalam pembuatan keju muda dilakukan 
dengan penggumpalan protein dengan enzim protease dan 
proses pengasaman hingga pH 4,6 atau lebih tinggi (pH 5,6) 
disertai dengan pemanasan pada suhu 90 0C. Penambahan 
asam bertujuan untuk menurunkan pH hingga 4,5 sehingga 
pada pH tersebut kasein mencapai titik isoelektrik. 
Penggumpalan keju sering dilakukan dengan rennet, meskipun 
penggumpalan dengan asam juga penting. Penggumpalan 
dengan rennet dibagi menjadi dua tahab, yaitu fase enzimatis 
dan non enzimatis (Fox et al., 2000). 
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 Menurut Fox et al. (2000), berdasarkan teksturnya, 
keju yang dikonsumsi dalam keadaan segar tergolong keju 
lunak, sedangkan keju yang dimatangkan tergolong keju semi 
lunak sampai sangat keras. Keju keras maupun keju lunak 
digolongkan menjadi keju alami, karena dibuat secara 
langsung dari susu dan selanjutnya keju alami tersebut dapat 
diolah kembali menjadi keju olahan dengan tekstur lunak 
sampai semi lunak (Gerdes, 2002). 
 
2.2 Keju Olahan 
 Keju olahan diproduksi dengan memadukan berbagai 
macam keju natural dan bahan-bahan tambahan termasuk 
garam pengemulsi. Jenis, karakteristik dan usia keju alami, 
serta jenis dan jumlah garam pengemulsi dapat menjadi peran 
utama dalam mengendalikan tekstur, mikrostruktural dan sifat 
sensori pada keju olahan (French, Lee, Decastro and Harper, 
2002). Tamime (2011) menyatakan bahwa keju olahan terbuat 
dari keju alami (campuran antara keju segar atau keju muda 
dan tua) yang telah terdegradasi.  
 Fox et al. (2000) menyatakan bahwa penambahan 
garam pengemulsi (0,01-0,03 %) selama proses pembuatan 
keju dapat menghasilkan produk yang lembut, homogen, stabil 
dan meningkatkan emulsifikasi lemak bebas dan rehidrasi 
protein, ketika garam pengemulsi tidak berperan sebagai 
emulsifier pada saat proses pembuatan keju, maka garam 
pengemulsi dapat membantu proses hidrasi pada pembentukan 
matrik parakasein dan mengubah parakasein menjadi 
pengemulsi. Garam yang sering dipakai dalam pembuatan keju 
olahan adalah sodium sitrat, sodium tripolipospat dan sodium 
ortopospat.  
 Berger, Klostermeyer, Merkenich and Uhlman (2002) 
menyatakan bahwa keju muda (kurang dari satu minggu) tidak 
dapat stabil pada saat pemanasaan. Lemak akan terpisah 
sewaktu keju ini dipanaskan. Banyaknya keju muda yang 
digunakan, tekstur tubuh (body) keju olahan yang dihasilkan 
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akan seperti karet dan keras. Keju tua lebih banyak 
mengandung protein yang dapat larut dalam air. Bila keju tua 
digunakan terlalu banyak, maka tubuh (body) keju olahan yang 
dihasilkan akan lembek (weak body) dan memiliki tekstur 
berbutir (grainy tecture). Keju tua memiliki rasa yang lebih 
kuat dan tajam dibandingkan dengan keju muda. Jadi, 
komposisi keju muda dan tua harus diatur sedemikian rupa 
supaya keju olahan yang dihasilkan mempunyai flavour dan 
tekstur yang dikehendaki.  
 SNI keju olahan 01-2980-1992 (SNI, 2011). 
Komposisi keju olahan antara lain: keju natural, pengemulsi (< 
3 %), asidulan (cuka, asam laktat, asam sitrat, asam asetat, 
asam propionat), asam lemak (dari cream, lemak terdehidrasi; 
5%), air, garam, pewarna, rempah, perisa, penghambat jamur 
(asam sorbat, potassium sorbat, sodium sorbat; <0,3 %), lesitin 
(<0,03%), kadar air (<40%), kadar lemak (>30%), pH (>5,3) 
(FDA, 2006). 

Menurut standar USFDA (United States Food and 
Drug Administration) (2012), keju olahan dapat 
diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu :  
• Process cheese, yang mengandung hanya keju dan garam 

pengemulsi dan kadar airnya tidak boleh melebihi 43 % 
dan kandungan lemaknya tidak kurang dari 47 % (berat 
kering).  

• Process cheese food, mengandung bahan-bahan susu lain 
selain keju dan kadar airnya tidak boleh lebih dari 44 % 
dan kadar lemaknya tidak kurang dari 27 %. Kandungan 
bahan kejunya tidak boleh kurang dari 51 % dari produk.  

• Processed cheese spread, yang dapat dioles pada suhu 
kamar dan kadar airnya harus lebih dari 44 % tapi kurang 
dari 60 %. Sedikitnya 51 persen produknya berupa bahan 
keju. Selain bahan-bahan susu, pada produk ini dapat 
digunakan bahan pengkondisi (<0,8 %) berupa aneka gum. 
Bahan pemanis dan bahan pengasam dapat digunakan. 
Produk mempunyai pH tidak kurang dari 4,0.  
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• Processed cheese product, mengandung kurang dari 51 % 
bahan keju dan kadar air maksimum 60 %. 

 
2.3 Tepung Porang 
 Porang atau bahasa latinnya Amorphopallus 
oncophillus, merupakan tanaman yang biasanya tumbuh liar di 
Indonesia. Pembuatan tepung porang diawali dengan 
memotong umbi “suweg” menjadi chip sehingga mudah untuk 
dikeringkan, kemudian dihancurkan atau ditepungkan. 
Komponen tepung yang lebih berat (kantung glukomaman) 
akan terpisah dari tepung kering yang sudah hancur. 
Konsentrasi glukomaman akan meningkat menjadi 60-70%, 
kemudian dilakukan pemurnian dengan pencucian dengan 
alkohol 50% untuk mencegah glukomaman terhidrasi selama 
pencucian dengan air dan meningkatkan pemanasan (Maria, 
2011). Gambar porang atau umbi “suweg” seperti pada gambar 
2 dan 3. 
 

    
 
 
 

 
Tepung porang pada bahan makanan berfungsi 

sebagai gelling agent (bahan pengental), thickener (bahan 
pengeras), emulsifier (bahan pengemulsi) dan stabilizer 
(penstabil). Tepung ini memiliki sifat mudah larut dalam air 
dingin maupun air panas, akan membentuk larutan dengan 
viskositas yang tinggi pada pH 4 dan pH 7 akan membentuk 
gel yang stabil terhadap panas jika ditambah larutan basa 

Gambar 2. Gambar tumbuhan 
umbi suweg atau 
porang. 

Gambar 3. Gambar umbi 
suweg atau 
porang. 
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(Anonymous, 2006). Penggunaan tepung porang dalam 
berbagai jenis makanan berkisar antara 0,5% untuk 
dimasukkan kedalam bahan pangan (Kalsum. 2012). 
 Djanarko (2008) menyatakan bahwa kandungan 
tepung porang diantaranya air 6,8%, glukomaman 64,98%, 
pati 10,24%, protein 3,42%, lemak 0%, serat berat 5,9%, dan 
abu 7,88%. Glukomaman adalah komponen dari umbi porang 
yang digunakan sebagai pengental dan pembentuk jeli. Berat 
molekul glukomaman porang bervariasi dari 1,000,000 sampai 
2,000,000 dalton, tergantung pada jenis porang atau 
varietasnya, metode pemrosesannya dan waktu penyimpanan 
dari bahan mentah (Anonymous, 2008). Bhandari, Koul, and 
Sekhon (2002) menambahkan bahwa masalah utama yang 
dihadapi dalam pengembangan tepung porang sebagai bahan 
pangan di Indonesia adalah adanya kalsium oksalat. Kalsium 
oksalat pada tepung porang menyebabkan rasa gatal dan iritasi 
saat dikonsumsi. Konsumsi makanan yang mengandung 
kalsium oksalat dapat menyebabkan kristalisasi dalam ginjal 
dan gangguan-ganguuan kesehatan lainnya. 

Glukomannan adalah polisakarida yang tersusun atas 
glukosa dan manosa. Glukomannan saat ini dijadikan 
suplemen bahan pangan yang dikonsumsi penderita diabetes, 
tekanan darah tinggi, kolestrol tinggi, sembelit dan penurunan 
berat badan (Yuniati. 2011). Glukomannan selain sebagai 
gelling agent, juga mempunyai karakteristik yang unik, yaitu 
kemampuan membentuk gel dengan pemanasan 85 0C pada 
kondisi alkali lemah (pH 9-10). Gel yang terbentuk bersifat 
stabil terhadap panas dan akan tetap stabil ketika pemanasan 
dilakukan berulang-ulang pada suhu 100 0C bahkan pada suhu 
200 0C (Wang and Johson, 2006). Perbedaan komposisi kimia 
antara umbi segar dan Tepung A. oncophyllus dapat dilihat di 
Tabel 1. 
 
 



11 

 

Tabel 1. Komposisi Kimia Umbi segar dan Tepung A. 
oncophyllus 

Komponen 
Kandungan per 100 gram 

contoh (bobot basah) 
  

Umbi segar (%) Tepung (%)   
Air 
Glukomannan 
Pati 
Protein 
Lemak 
Serat berat 
Kalsium oksalat 
Abu 
Logam berat (Cu) 

83,3 
3,58 
7,65 
0,92 
0,02 
2,5 
0,19 
1,22 
0,09 

6,8 
64,98 
10,24 
3,42 

- 
5,9 
- 

7,88 
0,13 

  

Sumber: Arifin (2011) 
 
2.4 Mutu Keju Olahan 
2.4.1 Mikrostruktur 
 Sifat fungsional dan mekanik dari keju mencerminkan 
mikrostrukturnya. Matriks protein dengan globula lemak 
secara langsung tersebar dalam jaringan protein. Struktur 
jaringan ini menentukan tekstur keju dan dipengaruhi oleh 
komposisi, proses pengolahan, proteolisis selama 
penyimpanan, ukuran dan distribusi globula lemak. 
Mikrostruktur keju adalah susunan ruang dari partikel-partikel 
kasein yang bersama-sama bergabung menjadi kelompok dan 
rangkaian untuk membentuk keseluruhan matriks protein yang 
memisahkan air, globula lemak dan mineral. Analisis 
mikrostruktur mempunyai peranan yang penting dalam 
pengendalian kualitas produk-produk susu (Impoco, Carrato, 
Caccarno, Tumenillo and Licitra, 2004). 
 Struktur jaringan ini menentukan tekstur keju dan 
dipengaruhi oleh komposisi, proses pengolahan, ukuran dan 
distribusi globula lemak (Bryant, Ustunol and Steffe, 1995). 
Menurut Khosroshasi, Madadlau, Mousavi and Djomeh 
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(2006), kadar air (air bebas) yang terkandung di dalam keju 
akan terus menurun akibat terjadinya penguapan. Ruang yang 
ditinggalkan oleh air diisi oleh lemak sehingga penyebaran 
lemak lebih merata. 
 SEM (Scanning Electron Microscopy) mampu melihat 
gambar permukaan bahan lebih detail daripada 
mikroskopoptik. SEM tidak menggunakan cahaya, tetapi 
menggunakan sinar elektron untuk memperbesar gambar, 
sehingga gambar yang dihasilkan tidak berwarna melainkan 
gray colour. Sampel yang akan dianalisa harus dikeringkan 
atau didinginkan pada suhu yang sangat rendah dan diuji pada 
suhu rendah. pengujian dengan SEM menggunakan emas 
dengan ukuran nanometer yang dilapiskan pada sampel 
(Kalab, 2000). 
 
2.4.2 Organoleptik 

Organoleptik merupakan pengujian terdapat bahan 
makanan berdasarkan kesukaan dan kemauan untuk 
mempergunakan suatu produk. Sifat indrawi suatu bahan 
pangan akan menentukan diterima atau tidak suatu produk. 
Penilaian indrawi ini ada enam tahap yaitu pertama menerima 
bahan, mengenali bahan, mengadakan klarifikasi sifat-sifat 
bahan, mengingat kembali bahan yang telah diamati dan 
menguraikan kembali sifat indrawi produk tersebut (Anonim, 
2008). 

Panel adalah seseorang atau sekelompok orang yang 
bertugas melakukan proses pengindraan dalam uji 
organoleptik, orang yang melaksanakan pengindraan tersebut 
disebut dengan panelis. Lima macam panelis, yaitu panel 
pencicip perorangan, panel pencicip terbatas, panel terlatih, 
panel tidak terlatih dan panel konsumen. Panel pencicip 
perorangan disebut juga pencicip tradisional, memiliki 
kepekaan indrawi yang sangat tinggi. Keistimewaan pencicip 
ini adalah dalam waktu yang sangat singkat dapat menilai 
mutu dengan tepat, bahkan dapat menilai pengaruh dari proses 
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yang dilakukan dan penggunaan bahan baku. Panel pencicip 
terbatas beranggotakan 3 sampai 5 orang panelis yang 
memiliki tingkat kepekaan tinggi, berpengalaman, terlatih dan 
kompeten untuk menilai beberapa atribut mutu organoleptik 
atau kompeten untuk beberapa komoditas. Panel dapat 
mengurangi faktor bias dalam menilai mutu dan tingkat 
ketergantungannya hanya pada seseorang lebih kecil. Hasil 
penilaian adalah kesepakatan dari anggota panel (Wagiyono, 
2003). 

Tekstur keju didefinisikan sebagai gabungan sifat-sifat 
sensoris yang dihasilkan dari kombinasi bahan-bahan fisik dan 
hal tersebut dapat dilihat melalui penglihatan, sentuhan dan 
pendengaran (Fox et al., 2000). Tekstur dan konsistensi bahan 
akan mempengaruhi citarasa suatu bahan. Perubahan tekstur 
dan viskositas bahan dapat mengubah rasa dan bau yang 
timbul, karena dapat mempengaruhi kecepatan timbulnya rasa 
terhadap sel reseptor alfaltori dan kelenjar air liur, semakin 
kental suatu bahan, penerimaan terhadap intensitas rasa, bau 
dan rasa semakin berkurang. Kenaikan temperatur akan 
menaikkan rangsangan pada rasa manis tetapi akan 
menurunkan rangsangan pada rasa asin dan pahit (Anonim, 
2008). 

Rasa sebagian besar bahan pangan biasanya tidak 
stabil, yaitu dapat mengalami perubahan selama penanganan 
dan pengolahan, selain itu perubahan tekstur atau viskositas 
bahan pangan dapat mengubah rasa yang timbul (Winarno, 
2004). 
 
2.4.3 Daya Potong (Cutting Point) 
 Menurut Szczesniak dalam Fox et al. (2000), hal-hal 
yang berhubungan dengan tekstur bahan pangan dibagi 
menjadi tiga kategori dasar, yaitu secara mekanik, geometrik 
dan lainnya. Komponen mekanik terjadi melalui reaksi 
makanan yang mendapat perlakuan tekanan selama beberapa 
proses, contohnya rabaan melalui tangan, pemotongan manual, 
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dan pengunyahan. Karakter komponen mekanik meliputi 
kekerasan, kohesivitas, viskositas, spiringiness (elastisitas) 
dan gumminess (kenyal). Komponen-komponen geometrik 
meliputi ukuran, bentuk dan partikel-pertikel yang 
berhubungan dengan makanan. Karakteristik tekstur yang 
lainnya adalah oilness (basah) dan mouth coating (lembut) 
yang disebabkan oleh lemak dan air dalam keju. 
 Etzel (2000) menyatakan bahwa proses pembuatan 
keju dengan kondisi agitasi dengan rata-rata 70 rpm, suhu 
pemasakan 75oC sampai 82oC. Standart keju yang cocok 
dengan kualitasnya potong dan daya leleh yang baik. 
Meskipun banyak faktor yang mempengaruhi karakteristik 
fungsional dari proses akhir pembuatan kue, pencampuran 
bahan mentah selama proses merupakan faktor yang utama. 
Untuk mengevaluasi hasil agitasi pada proses pembuatan keju, 
kita perlu mempelajari tentang keseragaman dari pencampuran 
selama proses pembuatan keju dan menguji daya leleh serta 
daya potong dari proses akhir pembuatan keju. 

Daya potong adalah kemampuan memotong atau 
mengiris, tanpa terjadi patah, hancur atau lengket pada saat 
pelaksanaan pemotongan keju (Fox et al., 2000). Faktor-faktor 
yang mempengaruhi daya leleh, elastisitas, dan daya potong 
keju antara lain adalah pemanasan susu (pasteurisasi), pH 
selama penanganan keju, komposisi keju dan proteolisis serta 
penurunan kandungan kasein. (Heiland and Flanaangan, 
1988). 
 
2.4.4 Kekerasan 

Kekerasan didefinisikan sebagai besarnya gaya tekan 
untuk memecah produk padat dan sifat keras untuk 
menyatakan sifat benda atau produk pangan yang tidak 
bersifat deformasi. Gunasekaran and Mehmet (2003) 
menyatakan bahwa kekerasan adalah gaya yang dibutuhkan 
untuk menekan keju (misalnya, keras dan semi-keras keju) ke 
titik penetrasi. Kekerasan keju dipengaruhi oleh kadar air yang 
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terkandung didalamnya. Matrik yang mempunyai kadar air 
lebih tinggi mempunyai tekstur lebih lembut.  

Kekerasan dapat didefinisikan sebagai suatu 
penggabungan berbagai unsur komponen dan unsur struktur 
yang ditata menjadi mikro dan makrostruktur dan pernyataan 
ini keluar dalam segi aliran dan deformasi tekstur. Kekerasan 
dikelompokkan dalam 3 golongan utama yaitu: ciri mekanis, 
ciri geometris, ciri lain terutama yang berkaitan dengan air dan 
lemak. Kekerasan merupakan segi penting terhadap penilaian 
mutu keju. Keju yang remah (rapuh atau mudah pecah) dan 
terlalu keras kurang disukai konsumen, karena akan 
mempengaruhi mutu organoleptik (Anonymous, 2000). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Pengambilan data penelitian dimulai April sampai 
dengan Mei 2013 dan dilaksanakan di 4 tempat, yaitu Rumah 
Yogurt, JL. Raya Junrejo Kota Batu untuk memproduksi keju 
olahan, Laboratorium Teknologi Hasil Pangan Fakultas 
Teknologi Pangan Universitas Brawijaya, untuk uji kekerasan, 
dan daya potong, Laboratorium Biosains Universitas 
Brawijaya, untuk uji mikrostruktur dengan menggunakan 
SEM, Laboratorium Organoleptik Teknologi Hasil Ternak 
Fakultas Peternakan Universitas Barwijaya, untuk uji 
organoleptik. 

 
3.2. Materi Penelitian 

Peralatan dan bahan yang digunakan untuk 
penelitianantara lain: 
a. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan keju olahan 

antara lain: penangas air, timbangan analitik, baskom, 
thermometer, pipet volum, gelas ukur, pengaduk, pisau 
pemotong curd, penyaring, dan panci. Peralatan yang 
digunakan untuk analisis antara lain: Scanning Electron 
Microscopy (SEM) merk TM 300 Hitachidengan 
perbesaran 3000 x, dan tensil strangth merk AK steel 301. 

b. Bahan yang digunakandalam pembuatan keju olahan 
yaituenzim rennet, asam sitrat, garam, tepung porang, 
tepung tapioka, dan keju gouda. 

 
3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
percobaan. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan 
Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan3 ulangan. 
Perlakuan pembuatan keju olahan adalah penggunaan tepung 
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porang P0 (tanpa penambahan tepung porang); P1 (0,1 %); P2 
(0,2 %); P3 (0,3 %); P4 (0,4 %) dari bobotcurd. 
 
3.4. Variabel Pengamatan 

Variabel pengamatan yang diuji adalah kekerasan, 
daya potong, mikrostruktur, rasa dan tekstur keju olahan. 
Analisa keju olahan meliputi: 
a. Pengujian kekerasan mengikuti prosedur Kuo and 

Gunasekaran (2003), seperti tertera pada Lampiran 1. 
b. Pengujian daya potong mengikuti prosedur Heiland and 

Flanaangan (1988), seperti tertera pada Lampiran 2.  
c. Pengujian mikrostruktur mengikuti prosedur Kusumo 

(2011),seperti tertera pada Lampiran 4. 
d. Organoleptik dengan pengujian tekstur dan rasa dengan 5 

panelis semi terlatih Watt, Ylimaki, Jeffery, Elias(1989), 
seperti tertera di Lampiran5. 

e. Penentuan perlakuan terbaik, prosedur menurut Susrini 
(2003), tertera pada Lampiran6.  

 
3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari pengujian kekerasan, daya 
potong, serta organoleptik dianalisis dengan menggunakan 
analisis ragam dan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 
Duncan (UJBD) (Yitnosumarto, 1991). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

3.6 BatasanIstilah 
 
 
 
 
 
 

•  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Kejuolahan : 
 
 
 
 

• Mikrostruktur : 
 
 
 

Produk keju yang dibuat dengan 
mencampurkan keju natural muda dan 
tua yang dilelehkan, dipasteurisasi, dan 
ditambahkan bahan pengemulsi yang 
sesuai. 
Karakteristik dan struktur keju olahan. 
Pengujian menggunakan Scanning 
Electron Microscopy (SEM) dengan 
perbesaran 3000 x. 

 
• Kekerasan : 

 
 

• Dayapotong : 
 
 
 

• Organoleptik : 

Tekanan dari jarum sedalam 1 cm untuk 
mendapatkan nilai N (Neuton) pada keju 
olahan. 
Tekanan pemotong untuk mengetahui 
besaran gaya (N) pada keju olahan yang 
diberikan emulsifier tepung porang yang 
berbeda-beda. 
Penilaian dengan indera manusia yang 
memanfaatkan indera penglihatan, 
peraba, pembau, dan pengecap untuk 
mengukur daya penerimaan terhadap 
produk. 
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3.7 ProsedurPenelitian 
3.7.1 Pembuatan Fresh Cheese 

Prosedur pembuatan fresh cheese (keju segar) 
dapat dilihat pada gambar 4 sebagai berikut. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4. Skema pembuatan fresh cheese (Fox et al., 2000). 

Susu 

Pasteurisasi pada 780C selama 15 detik, kemudian suhu 
diturunkan 36 0C 

Penambahan asam sitrat 0,05 % dan enzim rennin 0,025 % 

Penggumpalan selama ± 15 menit sampai terbentuk curd 

Pemotongan curd secara vertical dan horisontal 

Curd didiamkan hingga terpisah dengan whey 

Dilakukan pembuangan whey hingga curd terpisah dengan 
whey 

FRESH 
CHEESE 
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3.7.2 Pembuatan Keju Olahan dengan Penambahan 
Konsentrasi TepungPorang yang Berbeda 

Prosedur pembuatan keju olahan dengan 
penambahan konstrasi tepung porang yang berbeda 
dapat dilihat pada gambar 5 sebagai berikut. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Skema Pembuatan dan Penelitian Keju Olahan 
dengan Berbagai Perlakuan Tepung Porang (Fox 
et al., 2000). 

FRESH CHEESE 

Tepung tapioka 10% + keju gouda 10% + garam 
10% dari bobot curd 

Tepung porang sesuai konsentrasi: 
0%   (P0) dari bobot curd 
0,1% (P1) dari bobot curd 
0,2% (P2) dari bobot curd 
0,3% (P3) dari bobot curd 
0,4% (P4) dari bobot curd 

Pencampuran dan pemanasan 

Penyimpanan di freezer selama 24 jam 

Keju Olahan 

Analisis: 
Kekerasan 
Daya Potong 
Mikrostruktur 
Organoleptik 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1 Pengaruh Penambahan Tepung Porang terhadap 
Kekerasan Keju Olahan 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian 
tepung porang yang berbeda tidak memberikan perbedaan 
pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kekerasan keju olahan 
(Lampiran 6). Rataan analisis ragam terhadap kekerasan keju 
olahan dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2.  Rata-rata nilai mutu keju olahan dengan penambahan 

tepung porang. 
Perlakuan Rata – rata ± SD 

 Kekerasan  
Daya 

Potong 
Rasa Tekstur 

P0 5,03 ± 0,15 1,73 ± 0,30 4,27ab ± 0,69 1,87 ± 0,43 

P1 5,30 ± 0,40 1,90 ± 0,30 3,47ab ± 0,69 1,67 ± 0,48 

P2 5,37 ± 0,38 2,13 ± 0,25 3,07ab ± 0,75 1,53 ± 0,66 

P3 5,57 ± 0,45 2,20 ± 0,20 2,67a ± 1,03 1,47 ± 0,77 

P4 5,87 ± 0,15 2,70 ± 0,56 2,20a ± 0,64 1,33 ± 0,51 

Keterangan: *Superskrip huruf yang berbeda pada kolom yang sama 
menunjukkan terdapat perbedaan pengaruh yang 
sangat nyata (P<0,01). 

 
 Perbedaan nilai rata-rata penggunaan tepung porang 
pada keju olahan terhadap kekerasan dikarenakan 
glukomannan yang ada dalam tepung porang tidak dapat 
mengikat bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan keju 
olahan. Keju olahan tanpa penambahan tepung porang 
memiliki kekerasan 5,03 N lebih rendah dibandingkan keju 
olahan dengan penambahan tepung porang. Perbedaan tersebut 
dikarenakan keju olahan tidak mendapatkan perlakuan 
penambahan tepung porang.  
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Tepung porang memiliki sifat ketika pencampuran 
tepung porang dengan bahan lain yang dilakukan melalui 
pemanasan 85oC pada kondisi pH 9–10 akan tetap stabil 
hingga pemanasan ulang pada suhu 100oC atau bahkan pada 
suhu 200oC (Wang and Johson, 2006). Penggunaan tepung 
porang dapat membentuk gel ketika pemanasan pada suhu 
tinggi dengan membutuhkan kondisi basa, jika kondisi pH 
asam maka glukomannan yang ada dalam tepung porang tidak 
bekerja secara maksimal. Pemanasan kedua dalam pembuatan 
keju olahan dibutuhkan karena untuk mencampurkan bahan-
bahan keju dengan curd. Curd yang dicampur dengan asam 
nitrat dan rennet memiliki sifat asam, oleh karena itu pada saat 
dilakukan pemanasan kedua dengan suhu yang tinggi bahan-
bahan serta curd untuk membuat keju olahan tidak dapat 
menyatu dengan optimal ketika diberikan pengemulsi tepung 
porang.  

Hasil uji kekerasan yang diberikan pada penelitian ini 
meningkat dengan semakin meningkatnya konsentrasi tepung 
porang yang ditambahkan dan tidak berbeda nyata yang 
diduga dipengaruhi oleh kadar air dan kadar lemak yang 
terkandung didalamnya. Stuktur jaringan pada keju 
dipengaruhi oleh besarnya kandungan protein, lemak, air, dan  
aktivitas biokimia. Semakin tinggi kadar air, maka kekerasan 
yang dihasilkan semakin rendah. Kadar lemak dan kadar air 
yang tinggi cenderung melemahkan ikatan protein dan 
sebaliknya. Penurunan lemak dapat meningkatkan kandungan 
protein, yang dapat menyebabkan kekerasan keju, serta 
peningkatan kadar lemak menyebabkan tesktur lebih lembut. 
Pembuatan keju olahan faktor umum yang mempengaruhi 
tekstur meliputi kadar air curd, keasaman, bahan-bahan 
tambahan pengisi seperti tepung pada keju olahan 
(Gunasekaran and Mehmet, 2003). Tepung porang memiliki 
kandungan lemak 0%, sehingga meningkatnya pemberian 
tepung porang terhadap keju olahan,  secara tidak langsung 
akan menurunkan kandungan lemak pada keju olahan yang 
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diberikan dan menyebabkan kekerasan pada keju olahan 
semakin meningkat. 

 
4.2 Pengaruh Penambahan Tepung Porang terhadap  

Daya Potong Keju Olahan 
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian 

tepung porang yang berbeda tidak memberikan perbedaan 
pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap daya potong keju 
olahan (Lampiran 7). Rataan analisis ragam terhadap daya 
potongkeju olahan dapat dilihat pada Tabel 2. 

Perbedaan hasil rata-rata penggunaan tepung porang 
pada keju olahan terhadap daya potong di duga karena adanya 
perbedaan kadar air dan kandungan lemak yang berbeda pada 
masing-masing perlakuan. Semakin rendah kadar lemak yang 
terkandung pada masing-masing perlakuan maka akan 
semakin tinggi nilai daya potongnya. Nilai daya potong keju 
olahan yang dihasilkan berkisar antara 1,73 N sampai dengan 
2,70 N dengan perbedaan daya potong dari terkecil sampai 
terbesar. Hasil tersebut disebabkan karena pada persentase 
penambahan tepung porang menghasilkan kadar air yang lebih 
rendah dibandingkan dengan perlakuan yang lain, sehingga 
tekstur yang dihasilkan semakin keras dan daya potong pada 
keju olahan yang diberikan tambahan tepung porang sebagai 
pengemulsi sedikit lebih tinggi dibandingkan keju olahan yang 
tidak menggunakan pengemulsi tepung porang. 

Daya potong keju olahan dipengaruhi oleh kadar air 
dan kadar lemak yang terkandung didalamnya. Semakin tinggi 
kadar air maka daya potong yang dihasilkan akan semakin 
rendah. Sesuai dengan pendapat McMahon, Fife, and Oberg 
(1999), daya potong keju dipengaruhi oleh beberapa hal, 
antara lain kadar lemak dan keseimbangan interaksi antar 
molekul protein dan interaksi antar molekul protein dengan 
air. Semakin stabil ikatan antar molekul karena penambahan 
jumlah pengemulsi atau jenis pengemulsi menyebabkan daya 
simpan lebih lama, daya potong dan daya leleh lebih rendah.  
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Tunick, Malin, Smith, Shieh, Sullivan and Mackey 
(1993) menyatakan bahwa peningkatan daya potong ini sejalan 
dengan penurunan kadar lemaknya. Penurunan kadar lemak ini 
mempermudah kerja protein untuk saling berikatan. 
Penambahan pengemulsi pada pembuatan keju akan 
menciptakan keju yang halus, homogen, stabil, tekstur dan 
warna merata (McSweeney, 2007). Pengolahan keju olahan 
tanpa penambahan pengemulsi akan menyebabkan tekstur 
tidak merata, lembek, dan keluar getah minyak pada saat 
pasteurisasi (Fox, McSweeney, Cogan, and Guinee, 2003). 
Tingkat kekerasan keju berhubungan dengan daya potong 
keju. Pada penelitian kali ini tidak ditemukan perbedaan yang 
nyata pada daya potong keju. Tepung porang yang digunakan 
tidak mampu mengikat bahan-bahan dan air secara optimal 
pada saat pemanasan dengan kondisi asam, oleh karena itu 
tidak maksimalnya fungsi pengikat air dari porang 
mempengaruhi tingkat kekerasan dan juga daya potong keju. 
Sesuai dengan hasil penelitian Chairunnisa (2007), bahan 
pengikat air berfungsi untuk menurunkan kadar air dan 
mengkibatkan kenaikan kekerasan pada produk. 
 
4.3 Pengaruh Penambahan Tepung Porang terhadap 

Mikrostruktur Keju Olahan 
 Mikrostruktur keju adalah susunan ruang dari partikel-
partikel kasein yang bersama-sama bergabung menjadi 
kelompok dan rangkaian unik membentuk keseluruhan matriks 
protein yang memisahkan air, globula-globula lemak dan 
mineral. Matriks protein dengan globula lemak secara 
langsung tersebar dalam jaringan protein. Struktur jaringan ini 
membentuk tekstur keju yang dipengaruhi oleh komposisi, 
proses pengolahan, proteolisis selama penyimpanan, ukuran 
dan distribusi globula lemak. Pemerataan penyebaran globula 
lemak dapat disebabkan oleh penurunan kadar air keju yang 
diakibatkan oleh penguapan. Analisa mikrostruktur 
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mempunyai peranan penting dalam pengendalian kualitas 
produk-produk susu (Impoco et al. 2004). 

Pada pengujian SEM (Scanning Electron Microscopy) 
sampel yang diambil adalah perlakuan terbaik dan perlakuan 
yang kurang baik. Hasil uji mikrostruktur dengan 
menggunakan SEM (Scanning Electron Microscopy) pada 
keju olahan tanpa menggunakan tepung porang dan 
menggunakan penambahan tepung porang 0,4% dapat dilihat 
pada gambar 4 dan 5. 

 

 
 
 

 
 
 
Gambar diatas dapat diketahui bahwa keju olahan 

yang tidak menggunakan tepung porang memiliki rongga 
udara yang lebih besar dari pada keju olahan yang diberikan 
perlakuan tepung porang. Pada keju olahan yang tidak 
menggunakan tepung porang memiliki rongga udara yang 
besar dan tersebar merata diseluruh permukaan keju. Keju 
olahan yang diberikan perlakuan pemberian tepung porang 
memiliki rongga udara lebih kecil. Keju olahan yang memiliki 
rongga udara besar maka tekstur dari keju olahan tersebut 
lebih lembut dari pada keju olahan yang memiliki rongga 
udara yang lebih kecil. Rongga udarayang besar dipengaruhi 
oleh banyak sedikitnya lemak yang ada dalam keju olahan. 
Khosroshahi et al. (2006) menyebutkan bahwa penurunan 

Gambar 4. Keju olahan tanpa 
menggunakan tepung 
porang. Dengan 
perbesaran 3000x. 

Gambar 5. Keju olahan dengan 
menggunakan 
tepung porang 
0,4%. Dengan 
perbesaran 3000x. 
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kadar air diduga akan mengikat kadar lemak karena ruang 
yang ditinggalkan oleh air akan diisi oleh globula lemak 
sehingga penyebaran globula lemak lebih merata.Semakin 
banyak lemak yang terkandung dalam keju olahan, maka 
kandungan protein yang ada dalam keju semakin menurun, 
sehingga menghasilkan keju yang lunak. 

Keju olahan pada gambar mikrostruktur yang tidak 
diberikan perlakuan penambahan tepung porang, 
memperlihatkan matriks protein yang longgar dan banyak 
rongga udara yang ukuran dan bentuknya berbeda. Gambar 
mikrostruktur yang diberikan penambahan tepung porang, 
memperlihatkan matriks protein yang lebih kompak dan 
penyebaran rongga udara yang lebih merata dengan ukuran 
dan bentuk terlihat lebih kecil dan beraturan. Struktur jaringan 
ini menentukan tekstur keju dan dipengaruhi oleh komposisi, 
proses pengolahan, ukuran dan distribusi globula lemak 
(Bryant, Ustonol and Steffe, 1995). Pemberian tepung porang 
sedikitnya mempengaruhi mikrostruktur dari keju olahan. 
Semakin banyak penambahan tepung porang kedalam keju 
olahan maka matriks protein semakin kompak dan penyebaran 
rongga udara lebih merata. 
 
4.4 Pengaruh Penambahan Tepung Porang terhadap 

Organoleptik Rasa Keju Olahan 
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian 

tepung porang yang berbeda memberikan perbedaan pengaruh 
yang nyata (P<0,01) terhadap organoleptik rasa keju olahan 
(Lampiran 8). Rataan dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan 1 
% terhadap organoleptik rasakeju olahan dapat dilihat pada 
Tabel 2. 

Rataan dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan 1% 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh 
penambahan tepung porang terhadap keju olahan. Penurunan 
nilai rata-rata penggunaan tepung porang pada keju olahan 
menunjukkan bahwa dengan penambahan tepung porang ke 
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dalam keju olahan dengan konsentrasi yang berbeda 
menghasilkan pengaruh yang nyata terhadap rasa keju olahan. 
Keju olahan tanpa penambahan tepung porang memiliki nilai 
organoleptik rasa dengan rata-rata 4,27 lebih tinggi 
dibandingkan keju olahan dengan penambahan tepung porang. 
Perbedaan hasil nilai ini dikarenakan keju olahan tidak 
mendapatkan perlakuan penambahan tepung porang. 
Meningkatnya penambahan tepung porang pada keju olahan 
mempengaruhi nilai organoleptik rasa yang ada dalam keju 
olahan. Pengaruh organoleptik rasa dengan penambahan 
tepung porang sebagai pengemulsi, memberikan rasa khas 
porang yang tidak hilang terhadap keju olahan tersebut. 

Pengaruh penambahan tepung porang terhadap 
organoleptik rasa disebabkan tepung porang yang digunakan 
tidak memiliki kandungan lemak, sehingga mempengaruhi 
rasa dari keju olahan. Keju olahan pada umumnya memiliki 
kadar lemak yang cukup tinggi. Fraksi lemak didalam keju 
berperan dalam pembentukan flavour khas dari keju dan 
teksturnya. Kadar lemak yang tinggi pada keju, dapat 
menyebabkan flavournya semakin gurih, memiliki tekstur 
yang lebih lunak dan elastis. Lemak yang dimiliki oleh keju 
semakin rendah cenderung kurang gurih, lebih keras, kurang 
elastis dan kurang halus teksturnya. Fox et al. (2000) 
menyatakan bahwa lemak mempunyai peranan penting pada 
keju yang dapat berpengaruh pada kekompakan tekstur keju, 
rasa keju (dimulut), dan flavour keju. 
 Menurunnya lemak berpengaruh terhadap flavour bila 
dibandingkan pada keju penuh lemak. Sabbagh, Gheisari and 
Aminlari (2010) menyebutkan bahwa keju yang rendah lemak 
tidak terlalu berbeda dengan keju berlemak secara penampilan. 
Nilai dari tekstur dan kekerasan pada keju rendah lemak lebih 
rendah dari pada keju berlemak. Perbedaan tersebut di duga 
disebabkan rendahnya tingkat proteolisis yang ditemukan pada 
keju rendah lemak. Keju berlemak memiliki nilai flavour yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan keju rendah lemak. 
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4.5 Pengaruh Penambahan Tepung Porang terhadap 

Organoleptik Tekstur Keju Olahan 
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian 

tepung porang yang berbedatidak memberikan perbedaan 
pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap organoleptik tekstur 
keju olahan (Lampiran 9). Rataan analisis ragam terhadap 
kekerasankeju olahan dapat dilihat pada Tabel 2. 

Perbedaan hasil rata-rata menunjukkan bahwa dengan 
penambahan tepung porang ke dalam keju olahan dengan 
konsentrasi yang berbeda, menghasilkan perbedaan yang tidak 
nyata terhadap organoleptik tekstur keju olahan. Keju olahan 
yang tanpa penambahan tepung porang memiliki nilai 
organoleptik tekstur sebanyak 1,87 lebih tinggi dibandingkan 
dengan keju olahan yang menggunakan tepung porang. 
Peningkatan penambahan tepung porang dapat menurunkan 
hasil nilai organoleptik tekstur. Perbedaan ini disebabkan pada 
keju olahan yang diberikan penambahan tepung porang kurang 
mengikat bahan-bahan untuk pembuatan keju olahan secara 
optimal, sehingga ketika diuji oleh panelis tekstur pada keju 
olahan terasa hancur. Tekstur yang kuat disebabkan karena 
tingginya total padatan (kasein dan lemak). Tekstur yang 
lemah dapat terjadi karena rendahnya total padatan, kurangnya 
perlakuan panas pada susu, pH tinggi dan suhu pembentukan 
gel rendah (Phadungath, 2005). Tunick and Van Hekken 
(2003) menyatakan bahwa tekstur dan flavour berkembang 
pada keju karena adanya interaksi kompleks antara lemak dan 
protein yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti 
kandungan garam, pH, dan suhu. 
 
4.6 Penentuan Perlakuan Terbaik 

Perlakuan terbaik ditentukan berdasarkan pengujian 
perhitungan Susrini (2003) dengan prosedur seperti tercantum 
pada Lampiran 10. Berdasarkan hasil perhitungan dapat 
diketahui bahwa perlakuan tanpa penambahan tepung porang 
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memiliki nilai tertinggi, dengan nilai kekerasan 5,03 N, daya 
potong 1,73 N, organoleptik rasa 4,27 (rasa keju kuat) dan 
organoleptik tekstur 1,87 (kenyal), menghasilkan keju olahan 
berkualitas ditinjau dari sifat fisik dan organoleptik yang 
disukai konsumen. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
5.1 Kesimpulan 
 Kesimpulan penelitian ini adalah: 

1. Penambahan tepung porang sebagai bahan pengemulsi 
pada pembuatan keju olahan meningkatkan kualitas 
kekerasan dan mikrostrukturnya, namun menurunkan 
kualitas daya potong, organoleptik rasa serta 
organoleptik tekstur. 

2. Perlakuan terbaik keju olahan terletak pada perlakuan 
P0 yaitu tanpa penambahan tepung porang 
 

5.2 Saran 
 Penggunaan tepung porang ke dalam keju olahan 
kurang baik, oleh sebab itu sebaiknya penggunaan tepung 
porang kedalam keju olahan dapat diberikan perlakuan terlebih 
dahulu misalnya tepung porang modifikasi atau perlu adanya 
modifikasi proses yaitu memasukkan tepung porang ketika 
pembentukan fresh cheese. 
 



31 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 
Acharya, M. R. and V. V. Mistry. 2005. Effect of Vacuum-

Condensed or Ultrafiltered Milk on Pasteurized 
Process Cheese. J. Dairy Sci. 88:3037-3043. 

 
Anonim. 2008. Sifat-sifat Organoleptik. http://www.ubb.ac.id. 

Diakses tanggal 17 Januari 2013. 
 
_______. 2010. Umbi Porang Dan Tepung Porang. 

http://lordbroken.wordpress/. Diakses tanggal 18 
Oktober 2012. 

 
Anonymous. 2000. Why Eat It. 

http://www.wholehwalthmd.com/resfshelf/food. 
Diakses tanggal 17 Januari 2013. 

 
_________. 2006. What Is Konjac Flour. 

http://konnyaku.com/e_data/konjac2.  Diakses 
tanggal 26 Januari 2013. 

 
__________. 2008. Kojac Glucomannan Property. 

http://www.glucomannan.com. Diakses tanggal 17 
Januari 2013. 

 
Arifin, M. 2011. Pengeringan Keripik Umbi Iles-iles Secara 

Mekanik Untuk Meningkatkan Mutu Keripi Iles-iles. 
Thesis. Teknologi pasca panen. PPS. IPB 

 
Berger, N., H. Klostermeyer, K. Merkenich and G. Uhlman. 

2002. Process Cheese Manufacture. Guilini Cheme 
Gumbh & Co.Ohb. Lendenburg. 

 
Bhandari, A., Koul, S., dan Sekhon, A. 2002. Effects Of 

Oxalate on HK-2 Cells, A Line Of Proximal Tubular 



32 

 

Epithelial Cells From Normal Human Kidney. Journal 
Urol. 168: 253 – 259. 

 
Bryant A., Z. Ustunol and J. Steffe. 1995. Texture of Cheddar 

Cheese as Influenced by Fat Reduction. J. Food Sci. 
60 (6) : 1216-1219. 

 
Chairunnisa, H. 2007. Aspek Nutrisi dan Karakteristik 

Organoleptik Keju Semi Keras Gouda pada Berbagai 
Lama Pemeraman. J. Ilmu Ternak 7 (1): 16-21. 

 
Djanarko, D.S. 2008. Kandungan Porang. 

http://simonbwidjanarko.wordpress/. Diakses 
tanggal 18 Oktober 2012. 

 
Etzel, M. R. 2000. Fractionating Valuable Peptides from 

Whey. University of Wisconsin-Madison. Dept. of 
Food Science 4: 1021-1054. 

 
FDA. 2006. Food and Drug Administration: CFR Title 

21.133.169-133.180. Department of Health and 
Human Services. Washington DC. 

Fox, P.F., T.P. Guinee., T.M. Logan., and P.L.H. McSweeny. 
2000. Fundamentals Of Cheese Science. An Aspen 
Publication. Gaithersburg-Maryland. 

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

Guinee. 2003. Cheese: Chemistry, Physics and 
Microbiology. 2 Edn. Vol. 2. Chapman & Hall. 
London. 

 
French, S. J., K. M. Lee, M. Decastro, and W. J. Harper. 2002. 

Effects of different protein concentrates and 
emulsifying salt conditions on the characteristics of a 



33 

 

processed cheese product. Milchwissen – shaft 
57:79-82. 

 
Gerdes, S. 2002. The Power of Real Cheese Irigents. Food 

Product.  http://www.foodproductdesign. 
com/archive/2002/0902AP.html. Diakses tanggal 15 
Januari 2013. 

 
Gunasekaran S., and M. Mehmet. 2003. Cheese Rheology and 

Texture. Boca Raton : CRC Press. 
 
Heiland, K. W., R. P. Konstance and J. F. Flanangan. 1988. 

Design and Operation of an Experimental Cheese 
Processor. Eastern Regional Research Center. 
Wyndmoor. J. Dairy Sci. 9: 2388-2394. 

 
Impoco, G., S. Carrato., M. Caccarno., L. Tumenillo and G. 

Licitra. 2004. Quantitative Analysis of Cheese 
Microstructure Using SEM Imagery. Italy. 

 
Kalab, M. 2000. Electron Microscopy of Food and 

Microorganisms. Poster at the Food Research 
Program of Agriculture and Agri-Food Canada. 
Guelph. 

 
Kalsum, U. 2012. Kualitas Organoleptik dan Kecepatan 

Meleleh Es Krim dengan Penambahan Tepung Porang 
(Amorphopallus onchopillus) Sebagai Bahan 
Penstabil. Sripsi Universitas Hasanuddin. Makassar. 

 
Kapoor, R., and L. E. Metzger. 2008. Process Cheese: 

Scientific and Technological Aspec- A Review. 
Comprehensive Review in Food Sci and Food Safety 
7:1-21. 

 



34 

 

Khosroshahi A., A. Madlalau, M. E. Z. Mousavi and Z. E. 
Djomeh. 2006. Monitoring The Chemical and 
Textural Changes During Ripenning Of Irian White 
Cheese Made With Different Concentration Of 
Starter. J. Dairy Sci. 89. 3318 – 3324. 

 
Kuo, M. L. and S. Gunasekaran. 2003. Effect of Frozen 

Storage on Physical Properties of Pasta Filata and 
Nonpasta Filata Mozzarella Cheeses. J. Diary Sci. 
86:1108-1117. 

 
Kusumo, D. E. 2011. Preparasi Nanopartikel Titania 

Menggunakan Aseton Beramonia Sebagai Media 
Reaksi serta Hasil Karakterisasinya. Tesis. 
Universitas Indonesia. 

 
Law, B. A., and A. Y. Tamime. 2010. Technology of 

Cheesemaking. Blackwell Publishing Ltd. United 
Kingdom. 

 
Maria, N. R. 2011. Aplikasi Modifikasi Pati (MOCAF) Dan 

Tepung Porang Dalam Pembuatan Beras Tiruan. 
http://nittaaa.blogspot.com/. Diakses tanggal 18 
Oktober 2012.  

 
MacMahon, D. J., R. L. Fife, and C. J. Oberg. 1999. Water 

Partitoning in Mozarella Cheese and Its Relationship 
to Cheese Meltability. J. Dairy Sci. 82: 1361-1369. 

 
McSweeney, P. L. H. 2007. Cheese Problem Solved. CRC 

Press. NewYork. 
 
Phadungath, C. 2005. Cream Cheese Products. Review. 

Songklanakarin J. Sci Technology. 27 (1) : 191 – 
199. 



35 

 

 
Purwadi. 2006. Tinjauan Kualitas Fisik Keju Segar Dengan 

Penambahan Pengasam Jus Jeruk Nipis Dengan 
Penambahan Asam Sitrat. Jurnal Ilmu dan Teknologi 
Hasil Ternak 1(1): 18-23. 

 
Radiati, L. E. 2010. Pengaruh Enzim Dan Emulsifier Terhadap 

Kualitas Keju Olahan. Jurnal Ilmu dan Teknologi 
Hasil Ternak. 5(2): 23 – 27. 

 
Sabbagh, N., H. R. Gheisari, and M. Aminlari. 2010. 

Monitoring the Chemical and Microbiological 
Changes During Ripening of Irianian Probiotic Low-
Fat White Cheese. American J. Animal & Vet. Sci 5 
(4) : 249 –257. 

 
Standar Nasional Indonesia. 2011. Standar Nasional Indonesia 

Peternakan. 
http://sisni.bsn.go.id/index.php?/lembsert/inspeksi/de
tail/8038. Diakses tanggal 17 Juli 2013. 

 
Susilo. 2005. Analisis Kebutuhan Energi Panas Untuk 

Pelunakan Keju. Analisis kebutuhan energi. J. Tek. 
Pertanian. 4(1) : 45-55. 

 
Susrini. 2003. Pengantar Teknologi Pengolahan Susu. Fakultas 

Peternakan UB. Malang. 
 
Tamime, A. Y. 2011. Processed cheese and Analogues: An 

Overview. Processed Cheese and analogues. First 
Edition. 

 
Tunick, M. H., E. L. Malin, P. W. Smith, J. J. Shieh, B. C. 

Sullivan, K. L. Mackey. 1993. Proteolysis and 
rheology of low fat and full fat Mozzarella cheeses 



36 

 

prepared from homogenized milk. J. Dairy Sci. 
76(12): 3621–3628. 

 
Tunick, M. H., and Van Hekken. 2003. Chemistry and 

Rheology of Cheese. www.ars.usda/gov/ 
research/research.htm?modecode.19-35-25.00. 
Diakses tanggal 29 Mei 2013. 

 
United States Food and Drug Administration. 2012. Processed 

Cheese. http://www.accessdata .fda.gov/. Diakses 
tanggal 28 Oktober 2012. 

 
Wagiyono. 2003. Menguji Kesukaan secara Organoleptik. 

Direktorat jendral pendidikan dasar dan menengah. 
Departemen pendidikan nasional. 

 
Wang, W. and A. Johson. 2006. Konjac Introduction. 

http://www.cybercolloids/. Diakses tanggal 24 Mei 
2013. 

 
Watt, B. M, G. L. Ylimaki, L. E. Jeffery and L. G. Elias. 1989. 

Basic Sensory Methods for Food Evaluation. 
International Development Research Center. Ottawa. 

 
Winarno, F. G. 2004. Kimia Pangan Dan Gizi. Cetakan 

Kesebelas. Gramedia. Jakarta. 
 
Yitnosumarto, S. 1991. Percobaan, Rancangan, Analisis dan 

Interprestasinya. Gramedia Pustaka. Jakarta. 
 
Yuniati, R. 2011. Suweg, Umbi-umbian Berpotensi Yang 

Belum Populer. http://suweg-umbi-umbian-
berpotensi-yang-belum-populer.html. Diakses 
tanggal 12 Juli 2013. 



37 

 

Lampiran 1. Prosedur Pengujian Kekerasan Keju Olahan 
dengan Penambahan Tepung Porang (Kuo 
and Gunasekaran, 2003) 

 
Prosedur pengujian kekerasan keju olahan dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Keju dipotong berbentuk huruf 1 dengan ukuran panjang 

5 cm, lebar 3 cm, dan tebal 1 cm. 
2. Sampel ditempatkan pada alat ukur. 
3. Selanjutnya sampel ditekan secara vertical dengan alat 

tersebut yang telah diatur kecepatannya pada 10,2 
mm/detik. 

4. Dilakukan perbandingan terbalik untuk hasil dari 
pemberian tekanan yang kemudian digunakan sebagai 
nilai kekerasan keju dengan satuan N 
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Lampiran 2. Daya Potong (Heiland and Flanangan, 1988) 
 
1. Komputer dihubungkan dengan mesin penggerak yang 

disetel sesuai dengan sampel yang akan diuji. 
2. Disiapkan sampel dengan bentuk kubus berukuran 3 x 1 x 

1 cm. 
3. Sampel diletakkan pada suatu celah dengan posisi 

melintang, kemudian mesin yang bebannya berbentuk 
seperti pisau ditimpakan pada sampel. 

4. Besarnya gaya (Neuton) yang diperlukan untuk 
memotong sampel, dicatat sebagai data pengujian daya 
potong. 
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Lampiran 3. Mikrostruktur dengan Menggunakan 
Scanning Electron Microscopy (SEM) 
(Kusumo, 2011) 

Penyiapan sampel 
1. Ditimbang sampel 0,5 gram. 
2. Dikeringkan sampel dengan menggunakan microwave 

level medium selama 10 menit. 
Pengamatan Sampel 
1. Diletakkan sampel sangat tipis merata pada plat 

aluminium yang memiliki dua sisi. 
2. Dilapisi sampel dengan lapisan serbuk logam emas 

dengan waktu coating ± 30 detik.  
3. Disambungkan alat dengan sumber listrik. 
4. Dinyalakan saklar yang berada di samping SEM dan 

dibiarkan 30 menit untuk pemanasan alat. 
5. Ditempatkan specimen pada specimen holder. 
6. Ditekan tombol EVAC/AIR untuk memasukkan udara 

pada ruang specimen. Lampu LED (AIR yang berkedip 
warna kuning) untuk menunjukkan bahwa udara sudah 
masuk pada gambar spesimenmaka LED AIR akan 
menyala konstan dan tidak berkedip lagi. 

7. Ditarik handle pada tempat sampel dan diletakkan sampel 
pada tempat holder yang tersedia. Ditutup kembali bagian 
tersebut dan tekan tombol EVAC/AIR untuk proses 
pemvacuman dan ditunggu sampai lampu LED air 
berwarna biru dan tidak berkedip lagi. 

8. Diklik icon software SEM pada laptop . 
9. Diklik icon start untuk memulai proses observasi pada 

sampel. 
10. Diamati menggunakan SEM dengan tegangan 15 kV dan 

perbesaran 2500 x. 
11. Disimpan hasil observasi dan analisisnya.  
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Lampiran 4. Uji Organoleptik (Watt et al., 1989) 
 

Pengujian kualitas organoleptik yang digunakan 
adalah uji intensitas atribut sensori. Prosedur pengujian 
organoleptik dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 
berikut: (1) Sampel keju dipotong kubus dengan panjang 2 cm 
dan tebal 1 cm dan dimasukkan dalam plastik kecil dan diberi 
label kode. (2) Disajikan pada panel pencicip disertai dengan 
lembar pengujian organoleptik, air mineral sebagai penetral, 
alat tulis untuk mengisi lembar pengujian organoleptik, dan 
tissue. 

 
Contoh lembar kuisoner Uji Organoleptik Intensitas Rasa 
Keju Olahan: 
 

UJI ORGANOLEPTIK 
Hari / tanggal  : 
Nama panelis  : 
Pengujian  : 
Produk yang diuji : 

Ujilah tekstur/bau/warna/rasa sampel keju olahan 
dengan emulsifier tepung porang berikut ini dengan memilih 
salah satu kategori sesuai hasil pengujian Anda dengan 
memberikan tanda ( √ ) pada baris dan kolom yang sesuai. 
Terima kasih. 
 
RASA 

Derajat 
Kesukaan 

Kode Sampel 
189 467 234 954 112 

Sangat Enak      
Enak      
Sedang      
Agak Tidak Enak      
Tidak Enak      
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Keterangan: 
Sangat Enak  : 5 
Enak    : 4 
Sedang   : 3 
Agak Tidak Enak : 2 
Tidak Enak  : 1 
 
Contoh lembar kuisoner Uji Organoleptik Intensitas 
Tekstur Keju Olahan: 

UJI ORGANOLEPTIK 
Hari / tanggal  : 
Nama panelis  : 
Pengujian  : 
Produk yang diuji : 

Ujilah tekstur/bau/warna/rasa sampel keju olahan 
dengan emulsifier tepung porang berikut ini dengan memilih 
salah satu kategori sesuai hasil pengujian Anda dengan 
memberikan tanda ( √ ) pada baris dan kolom yang sesuai. 
Terima kasih. 

 
TEKSTUR 

Derajat 
Kesukaan 

Kode Sampel 
189 467 234 954 112 

Kenyal      
Agak Kenyal      
Netral      
Agak Lembek      
Lembek      
Keterangan: 
Kenyal   : 5 
Agak Kenyal  : 4 
Netral   : 3 
Agak Lembek  : 2 
Lembek  : 1 
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Lampiran 5. Prosedur Perhitungan Penentuan Perlakuan 
Terbaik (Susrini, 2003) 

 
1. Dicari data penilaian responden berdasarkan tingkat 

kepentingan variabel yang diuji pada keju olahan dengan 
perlakuan penambahan tepung porang, menggunakan 
lembar penilaian seperti berikut ini. 
Produk  : Keju Olahan 
Nama Responden :................... 
Tanggal  :................... 
Mohon Anda memberikan penilaian pada masing-masing 
variabel di bawah ini berdasarkan tingkat kepentingan 
variabel tersebut, mulai dari yang kurang penting sampai 
yang sangat penting dengan nilai 1-5. Atas partisipasinya 
terima kasih. 

Variabel Nilai 
Tekstur ................................... 
Daya leleh ................................... 
Intensitas warna ................................... 
Organoleptik aroma ................................... 
Organoleptik warna ................................... 

 
2. Variabel diurutkan sesuai prioritas terhadap hasil. 
3. Ditentukan bobot pada setiap variabel sesuai dengan 

kontribusi antara 0 sampai 1. 
4. Ditentukan bobot normal dari variabel yaitu bobot 

variabel dibagi bobot total. 
5. Ditentukan nilai efektivitas dengan rumus: 

Nilai efektivitas = Nilai perlakuan – Nilai terjelek 
  Nilai terbaik – Nilai terjelek 

Untuk bobot variabel dengan nilai rata-rata semakin besar 
semakin baik maka rata-rata tertinggi sebagai nilai terbaik 
dan rata-rata semakin kecil semakin baik maka rata-rata 
terendah sebagai nilai terbaik dan rata-rata tertinggi 
sebagai nilai terjelek. 
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6. Dihitung nilai hasil, yaitu bobot normal dikalikan dengan 
nilai efektivitas. 

7. Nilai hasil dari semua variabel dijumlahkan. 
8. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan dengan nilai hasil 

tertinggi. 
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Lampiran 6. Data dan Analisis Kekerasan Keju Olahan 
dengan Penambahan  Tepung Porang 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata - rata 
U1 U2 U3 

P0 5,2 5,0 4,9 15,1 5,03 
P1 5,3 5,7 4,9 15,9 5,30 
P2 5,2 5,1 5,8 16,1 5,37 
P3 5,1 6 5,6 16,7 5,57 
P4 6,0 5,9 5,7 17,6 5,87 

Total 26,8 27,7 26,9 81,4  
 

• Faktor Koreksi (FK)  

FK   =  
�∑�∑�∑�∑���	


�		�  

   = (81,4)2/15= 441,73 
 

• Jumlah Kuadrat (JK) 
JKtotal  = ∑a ∑b ∑mnop – FK 

   = (5,22 + 5,32 + .... + 5,72) – FK 
   = 444 – 441,73 = 2,27 
 

• JKperlakuan = 
∑��.�				

�  – FK 

= (15,12 + 15,92 + 16,12 + 16,72 + 
17,62)/3 – 441,73 = 1,16 
 

• JKgalat  = JKtotal - JKp 
   = 2,27 – 1,16 = 1,11 
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• Tabel Sidik Ragam 

SK db JK KT F hit F 
5% 

F 
1% 

Perlakuan 4 1,16 0,29 2,63 3,48 5,99 
Galat 10 1,11 0,11    
Total 14 2,27     

 
Kesimpulan : F hitung < F tabel 5%, maka perlakuan 

menunjukkan tidak memberikan 
pengaruh. 
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Lampiran 7. Data dan Analisis Daya Potong Keju Olahan 
dengan Penambahan Tepung Porang 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata - rata 
U1 U2 U3 

P0 1,8 1,4 2,0 5,2 1,73 
P1 1,6 2,2 1,9 5,7 1,90 
P2 1,9 2,4 2,1 6,4 2,13 
P3 2,0 2,2 2,4 6,6 2,20 
P4 2,6 3,3 2,2 8,1 2,70 

Total 9,9 11,5 10,6 32  
 

• Faktor Koreksi (FK)  

FK   =  
�∑�∑�∑�∑���	


�		�  

   = 322 / 15 = 68,27 
 

• Jumlah Kuadrat (JK) 
JKtotal  = ∑a ∑b ∑mnop – FK 

   = (1,82 + 1,62 + 1,92 + .... + 2,22) – FK 
   = 2,81 
 

• JKperlakuan = 
∑��.�				

�  – FK 

= (5,22 + 5,72 + 6,42 + 6,62 + 8,12)/3 –    
     68,27 
=1,62 

 
• JKgalat  = JKtotal - JKp 

   = 2,81 – 1,62 = 1,19 
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• Tabel Sidik Ragam 

SK db JK KT F 
hit 

F 
5% 

F 
1% 

Perlakuan 4 1,62 0,405 3,39 3,48 5,99 
Galat 10 1,19 0,119    
Total 14 2,81     

 
Kesimpulan : F hitung < F tabel 5%, maka perlakuan 

menunjukkan tidak memberikan 
pengaruh. 
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Lampiran 8. Data dan Analisis Organoleptik Rasa Keju 
Olahan dengan Penambahan Tepung 
Porang 

 

Panelis 
P0 P1 P2 P3 P4 

Total 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 5 5 5 5 4 4 3 2 3 2 2 3 2 3 2 50 
2 4 4 3 4 3 4 4 3 2 4 4 2 2 3 1 47 
3 5 5 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 47 
4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 49 
5 4 3 4 3 2 4 2 4 3 3 2 3 3 2 2 44 

Total 64 52 46 40 33 235 
Rata-
rata 

4,27 3,47 3,07 2,67 2,2 
 

Sd 0,69 0,69 0,75 1,03 0,644 
Analisis Ragam 
 
� Faktor Koreksi (FK) 

FK  =  
�∑�∑�∑�∑���	

�		�		�������  

 = (235)2/ 75 = 736,33 
 
Jumlah Kuadrat (JK) 
JKtotal = ∑a ∑b ∑mnop – FK 

  = (52 + 52 + 52 + ...... + 22) – 736,33 
  = 82,67 
 

JKperlakuan = 
∑��.�				


�		������� – FK 

  = (642 + .... + 332) / 15 – 736,33 
  = 37,33 
 

JKpanelis = 
∑��.�				

�		�  – FK 

  = (502 + ..... + 442) / 15 – 736,33 
  = 14 
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JKgalat = JKtotal - JKp - JKpanelis 
  = 82,67 – 37,33 – 14 = 31,33 
 
Tabel sidik ragam 

SK db JK KT F hit F 
5% F1% 

Perlakuan 4 37,33 9,33 19,66** 2,51 3,62 
Panelis 4 14 3,5 7,37** 2,51 3,62 
Galat 66 31,33 0,47    
Total 74 82,67     

 
Keterangan : ** menunjukkan perbedaan sangat nyata. 
Kesimpulan : F hitung > F tabel 5%, maka perlakuan 

menunjukkan adanya perbedaan yang sangat 
nyata. 

 
Uji Jarak Berganda Duncan untuk konsentrasi. 
Uji Duncan merupakan uji lanjutan yang digunakan untuk 
mengetahui interaksi mana saja yang tidak berbeda nyata 
terhadap Organoleptik Rasa keju olahan. 

 
Hasil Uji Jarak Berganda Duncan 

DMRTa = R(p,v,a) ���	� ! "
#  

DMRT1% = 3,76 . �$,&'
#  

DMRT1% = 1,49 
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Uji Jarak Berganda Duncan dan LSR Perlakuan 

  Tabel 
Duncan Perlakuan 

db p SSR 0,01 LSR 0,01 
10 2 3,76 1,49 
 3 3,92 1,56 
 4 4,03 1,60 
 5 4,11 1,63 

 
Tabel Penotasian 

Perlakuan Rata - rata Notasi 
P4 2,2 a 
P3 2,67 a 
P2 3,07   ab 
P1 3,47   ab 
P0 4,27   ab 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 

 

Lampiran 9. Data dan Analisis Organoleptik Tekstur Keju 
Olahan dengan Penambahan Tepung Porang 

 

Panelis 
P0 P1 P2 P3 P4 

Total 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 23 
2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 1 1 2 1 2 1 25 
3 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 23 
4 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 22 
5 2 3 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 27 

Total 28 25 23 22 20 118 
Rata-
rata 

1,87 1,67 1,53 1,47 1,33 
 

Sd 0,43 0,48 0,66 0,77 0,51 
Analisis Ragam 
 
� Faktor Koreksi (FK) 

FK  =  
�∑�∑�∑�∑���	

�		�		�������  

 = 1182 / 75 = 185,65 
 
Jumlah Kuadrat (JK) 
JKtotal = ∑a ∑b ∑mnop – FK 

  = (22 + 22 + 22 + ...... + 12) – 185,65 
  = 30,35 
 

JKperlakuan = 
∑��.�				


�		������� – FK 

  = (282 + 252 + 232 + 222 + 202) / 15 –    
        185,65 = 2,48 
 

JKpanelis = 
∑��.�				

�		�  – FK 

  = (232 + 252 + 232 + 222 + 272) / 15 – 185,65 
  = 7,41 
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JKgalat = JKtotal - JKp - JKpanelis 
  = 30,35 – 3,48 – 7,41 = 20,45 

 
Tabel sidik ragam 

SK db JK KT F hit F 
5% F1% 

Perlakuan 4 2,48 0,62 2,00tn 2,51 3,62 
Panelis 4 7,41 1,85 5,98** 2,51 3,62 
Galat 66 20,45 0,31    
Total 74 30,35     

 
Keterangan : tn menunjukkan tidak terdapat pengaruh. 
   ** menunjukkan perbedaan yang sangat  

   nyata 
Kesimpulan : F hitung < F tabel 5%, maka perlakuan 

menunjukkan adanya perbedaan yang tidak 
nyata. 
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Lampiran 10. Perhitungan Penentuan Perlakuan Terbaik 
(Susrini, 2003) 

 

Perlakuan Kekerasan Daya 
Potong 

Organoletik 
Tekstur 

Organoleptik 
Rasa 

P0 5,03 1,73 1,87 4,27* 
P1 5,30 1,90 1,67 3,47 
P2 5,37 2,13 1,53 3,07 
P3 5,57* 2,20* 1,47* 2,67 
P4 5,87** 2,70** 1,33** 2,20** 

 
Keterangan: hasil nilai rata-rata mutu keju olahan dengan 

penambahan tepung porang sebagai pengemulsi. 
Kekerasan    :  
semakin tinggi kekerasannya semakin bagus, 
akan tetapi batas nilai kekerasan berkisar antara  
5,91 N. 

 Daya potong   :  
semakin tinggi daya potongnya maka semakin  
jelek. 

 Organoleptik tekstur :  
semakin tinggi nilai organoleptik tekstur 
semakin  baik 

 Organoleptik rasa  :  
semakin tinggi nilai organoleptik rasa semakin 
baik 

 Perlakuan terbaik  = * 
 Perlakuan terjelek = ** 
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Standar Kualitas Keju Olahan 

Karakteristik 
FDA 

(2006) 
Purwadi 
(2006) 

Acharya and 
Mistry (2005) 

USFDA 
(2012) 

pH 
Kadar Air 
Kadar Lemak 
Kekerasan 
Daya Potong 
Daya Leleh 

5,3 
< 40% 
> 30% 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

5,91 N 
1,72 N 

- 

- 
- 
- 
- 
- 

4,40 

5,1 
43 % 
47 % 

- 
- 
- 

 
 

Responden Kekerasan Daya 
Potong Mikrostruktur Organoletik 

Tekstur 
Organoleptik 

Rasa 
1 4 3 1 2 5 
2 3 1 2 4 5 
3 3 2 1 4 5 
4 2 3 1 4 5 
5 3 2 1 4 5 

Jumlah 15 11 6 18 25 
Rata-rata 3 2,2 1,2 3,6 5 
Rangking III IV V II I 

Keterangan: hasil penilaian perlakuan terbaik oleh responden 
semi terlatih. 
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Keterangan: hasil pengujian perlakuan terbaik dilihat dari 
perhitungan nilai hasil (Nhl) dengan hasil 
tertinggi adalah P0. 

 
 
 B. V  = Beda Variabel 
 Beda Variabel =      

     Nilai rata-rata perlakuan 
 Nilai terbaik rata-rata perlakuan 
 
 B. N = Beda Normal 
 Beda Normal =  

Nilai masing-masing beda variabel perlakuan 
    Nilai total keseluruhan beda variabel 
 
 N. E = Nilai Efektivitas 
 Nilai Efektivitas = 
  (Nilai perlakuan – nilai terjelek) 
  (Nilai terbaik – nilai terjelek) 
 
 Nhl = Nilai Hasil 
 Nilai Hasil =  

Nilai Beda Variabel x Nilai Efektivitas 
 

* = Perlakuan dengan nilai tertinggi 


